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P E R F E C Ţ IO N A R E A  C O N T IN U Ă  

A  C A D R E LO R  D ID A C T IC E
In zilele de 1—3 iunie* 

în judeţul nostru s-a 
desfăşurat consfătuirea pe 
ţară a inspectorilor cu
probleme de perfecţionare 
a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversi- 
tar, organizată de Mi
nisterul învăţământului. 
Programul consfătuirii a 
îmbinat utilul cu plăcu
tul, dezbaterilor urmân- 
du-Ie vizite la locuri is
torice — cetăţile dacice 
din "Munţii - Orăştiei, Cas
telul Corv.neştilor Hune
doara, Ulpia Traiana Sar- 
misegetusa —, Amenaja
rea hidroenergetică Rîu
Mare Retezat, activităţi 
în cadrul taberelor şcolare 
Costeşti şi Brădăţel.

Deschiderea consfătui
rii a avut loc în sala fes
tivă a Prefecturii. In
cuvântul de salut adre
sat participanţilor, dl
Gheorghe Cândea, inspec
tor general al Inspectora
tului Şcolar Judeţean, f 
făcut o succintă prezen
tare a învăţământului hu- 
nedorean cu zestrea sa, cu 
rezultatele, dificultăţile Şi 
direcţiile urmate. In ca
drul acestei prime părţi a 
întâlnirii s-a evidenţiat 
şi experienţa învăţămân
tului hunedorean în per
fecţionarea cadrelor di
dactice. Activităţi axate 
pe "reforma Învăţământu
lui.. în judeţul nostru se 
desfăşoară de 2 ani. Ia 
discîplirie cu programe de 
tranziţie, pe grupe şi zpne 
geografice, conduse de 
moderatori, inspectori şco
lari şi invitaţi de la Insti
tutul de Ştiinţe ale Edu
caţiei Bucureşti,

Tema consfătuirii a fost 
„Strategia de realizare a 
perfecţionării cadrelor di
dactice la nivelul jude
ţului şi al unităţilor de 
învăţământ11. Obiectivele 
urmărite : •  determina
rea principalelor tendinţe

şi direcţii ale perfecţio
nării cadrelor didactice în 
contextul reformei ' curri- 
culum-ului învăţământu
lui ; •  strategii de pro
iectare, realizare şi eva
luare a perfecţionării per
sonalului didactic ld ni
velul judeţului; •  elabo
rarea unor instrumente di
ferenţiate de obiectivizare 
şi eficientizare a inspec
ţiei speciale pentru defini-

CONSFATUIRE 
PE TARA

tiyarea în învăţământ, a- 
cordarea gradelor didac
tice II şi I.

După deschiderea fes
tivă, inspectorii do spe
cialitate din toate jude
ţele ţării au participat la 
expunerea—dezbatere „Q-* 
rientări şi tendinţe în 
perfecţionarea personalu
lui didactic în contextul 
reformei curriculum-ului 
învăţământului11. Prezen
tarea expunerii şi con
ducerea dezbaterilor au 
fost făcute de dl cercetător 
dr. Alexandru Crişan, şe
ful secţiei Gurriculum şco
lar, Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei . Bucureşti.
Următoarea dezbatere a 
fost condusă’ de dl cer
cetător dr. Matei Cerkez, 
secretar ştiinţific la . ace-
w - .v r tV V V V A 'v y w w A ş v .' .v .W iW W i-w n r r tv .- ,

laşi institut. Tenia aces
teia a fost „Modele ra
ţionale şi empirice ale 
proiectării activităţii me
todice11. Dezbaterile primei 
zile a consfătuirii au mai 
cuprins tema „Perfecţio
narea cadrelor didactice 
la nivelul judeţului prin 
şcoli normale, grupuri 
şcolare industriale şi ca
sele" corpului didactic11- 
Expuneri au avut dna Eii- 
sabeta Georgescu, inspec
tor general în Ministerul 
învăţământului, dl Ioan 
Andrei, inspector şcolar la 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean. în  cea de-a doua 
zi dezbaterile au continuat 
Ia Grupul. Şcolar Meta
lurgic Hunedoara.. Temele 
dezbătute : „Strategii de 
proiectare, realizare şl 
evaluare a perfecţionării 
ia nivelul judeţului11 {sus
ţinută de dna Elena Bă- 
dilă,; inlţiector general în 
M. I.). şi „Instrumente di
ferenţiate de obiectivizare 
şi eficientizare a inspecţiei 
speciale pentru definiti
varea în învăţământ, gra
dul II şl gradul 1“ (in* 
spector general adjunct 
Ana Armăşescu, inspector 
general adjunct Corne- 
liu Voicu). Dezbaterile 
au fost concluzionate sâm
bătă, găzduite fiind de 
Grupul Şcolar Industrial 
de Transporturi Auto De-

VIORICA r o m a n

u n a  p e

— Cum de aţi avut curajul, cu statură 
dv. atât de mică, să vă faceţi îmblânzitor dc
lei ?

— Foarte simplu: nu le trezesc apetitul!

C A LE N D A R

6 IUNIE

•  Cuv. Visarion şi 
Ilarion cel Nou;

•  Onomastică:
Jîana;

•  S-a născut, In 1799, 
. scriitorul rus A. S,

PUŞKIN (tn. 1937);

•  Soarele răsare la ora 
5,32 şi v apune la 
20,56; luna in ulti
mul pătrar;

•  Au trecut 156 de zi
le din an; au rămas 
209.

.Vineri, 2 iunie a.c., Bi
roul executiv al Filialei 
judeţene Hunedoara a 
Partidului Democrat Agrar 
din România a organizat 
o conferinţă de presă la 
care au participat dl 
Gheorghe Dreghici, pre
şedintele filialei, ■ medic 
vet. Aurel Oprişa, ing. 
Sergiu Sbuchea şi An- 
dronie Teban, colaboratori 
apropiaţi ai domniei sale. 
In cadrul acestei mani
festări, ziarul „Cuvântul 
liber11 a formulat o suită 
de întrebări. Iată care sunt 
acestea şi ce răspunsuri 
am primit:

•  Unde se situează 
l’.D.A.R. pe eşichierul po
litic românesc ? Este un 
partid de centru, dispus 
oricărei alianţe, de la 
stânga la dreapta, cu 
excepţia partidelor extre
miste sau a celor ce func-

ţionează pe baze etnice. 
•  Menţineţi alianţa cu 
P.U.N.R. ? Da, deocam
dată Blocul Unităţii Na
ţionale există. Câtă vre
me nu ştim. •  Dar P.U.N.R. 
este considerat un pariid 
extremist. în mod exa
gerat se consideră astfel, 
poate şi datorită poziţiilor 
sale tranşante. •  Ce stă, 
în momentul de faţă, în 
centrul preocupării PDAR? 
Organizarea şi desfăşura
rea alegerilor în partid. 
Chiar azi am stabilit gra
ficul adunărilor de dare 
de seamă şi alegeri pe 
localităţi. în octombrie 
vom avea conferinţa . ju
deţeană, iar în noiem
brie cel de al treilea 
Congres al partidului, •

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 7-a)

|  „R evista O răştie i“
•  Centenarul primului ziar românesc
•  din judeţul Hunedoara

§ împlinirea a 100 de ani dc la apariţia publicaţiei
•  „Revista Orăştiei11 — primul ziar românesc din ju-
•  deţul Hunedoara — va fi sărbătorită la Orăştie,
•  miercuri, 7 iunie a.c., ora 9,30, la sala festivă a Pri.
•  măriei, printr-un simpozion dedicat acestui eve-
•  niment, la care vor participa ziarişti şi muzeografi
•  din judeţ, din Braşov, Sibiu, Oradea, Zalău, oficiali-
•  tăţi locale şi judeţene.
•  Organizat de Primăria Municipiului Orăştie,
•  Inspectoratul pentru cultură al judeţului şi Muzeul
•  Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, simpozionul va
•  încerca să definească locul şi rolul „Revistei Orăş-
•  tiei“ în peisajul publicistic local şi judeţean, dar şi în
J contextul general al presei transilvănene, de acum |  
■  100 de ani. (T. I.), 1

La RENEL conflictul rămâne deschis
Conform Ordinului Curţii 

Supreme de Justiţie, emis 
în 2 iunie a.c., greva 
sindicaliştilor din RENEIv 
a fost suspendată pe o 
perioadă de 60 de zile. 
In acest interval de timp, 
conflictul rămâne deschis. 
Mărul discordiei îl re
prezintă cota de 7 pro
cente oferite de admi
nistraţie ca majorare a 
grilei de salarizare, în timp 
ce sindicaliştii cer 20 de 
procente.

Ieri, în jurul orei 8,30 
o parte din. salariaţii Ter
mocentralei din Mintia 
părăsiseră locurile de 
muncă, adunându-se în 
faţa clădirii administra
ţiei. Din declaraţiile dlui 
Emil Oprea, liderul Sin
dicatului Liber • Indepen
dent din F.E. Deva, a re
ieşit că salariaţii au de
clanşat o grevă spontană 
în spirit de solidaritate cu . 
colegii lor din alte termo
centrale care, pe bază de

misiilor individuale, nu au 
mai fost reprimiţi la lu
cru.

în  uşoară antiteză cu 
declaraţia liderului de 
sindicat, dl dr. ing. Flo- 
rea Bereş. directorul 
Termocentralei Mintia, 
ne-a declarat că nu este 
vorba de o grevă sponta
nă, oamenii adunându-se 
în vederea primirii unor 
explicaţii referitoare la 
cursul negocierilor sindi
cate — administraţie. Tot 
domnia sa ne-a precizat 
că procentul de 7 la sută 
oferit de administraţia 
RENEL, cu acordul Gu
vernului, şi refuzat de 
salariaţi, ar face ca, în
cepând retroactiv, cu 1 
mai a.c., salariul mediu 
brut pe RENEL, incluzând 
şi sporurile, să fie de 
524 610 lei, faţă de cel de 
acum, respectiv de 482 630 
lei.

Contactat de noi tele
fonic,, dl ing. Mircea Teo

dor, director al F.E. Ha
ţeg, nc-a făcut precizarea 
că directorii filialelor au 
fqst mandataţi de condu
cerea RENEL sâ hotărască 
asupra cazurilor de men
ţinere sau nu a tuturor 
salariaţilor încadraţi. A- 
vând în vedere situaţia 
concretă de la F.E. Ha
ţeg, aceştia vor fi men
ţinuţi în totalitate. Ca şi 
în zilele anterioare, aici 
se merge cu spor de pu
tere la hidrocentrale şi 
este asigurată securitatea 
barajului.

In ceea ce priveşte 
Termocentrala de la Pa- 
roşeni, dl ing. Doru Vi- 
şan, director tehnic, ne-a 
spus că aici situaţia este 
normală, schimburile lu
crând conform programu
lui. După cele stabilite 
ieri la teleconferinţa cu 
conducerea RENEL, în 
zilele următoare se va fre
ce la renogoeierea sala* 
riilor. (A.S - N. T.).

Ce-a m ai fost.
• •  TIBCO. S-a consu
mat, între 29 mai — 4 

■ iunie, cea de-a 2fII_a e- 
diţie a Târgului Inter
naţional de Bunuri de

. Consum Bucureşti. Au 
expus o gamă largă -de 
mărfuri 1 200 de firme din 
24 de ţări. România a 
fost prezentă cu 407 fir
me. ■ A"1; ;

V •  : PAŞAPOARTE, De
Ia 1 iunie a.e„ taxa 
plătiţâ la APPS pentru 
eliberarea unui paşaport 
s-a majorat de la 12 250 
Jei la 18 60# lei. -cealal
tă taxă, de 20500 lei.

rămânând neschimbată.'" 
Astfel, costul Unui pa
şaport simplu este de 
39 100 de Iei. v

. •  UJ).M.R. Prin mo
dul în  care s-a desfăşu
rat, prin unele idei ex
tremiste, anticonstituţio
nale, din cuprinsul anu
mitor materiale prezen
tate ş̂i din luările de 
cuvânt ale. liderilor ma
ghiari, Congresul al IV- 
fes al U.Djit.R„ de la 
Cluj," a generat nemul
ţumire 1 şi îngrijorare la 
nivelul liderilor de parti

de şi parlamentarilor ro
mâni, exprimate tăios în 
parlament şi în presă.

•  SCUMPIRI, In po
fida faptului că pre-

lui cub de gaz metan 
este de 39,1 lei (34 
lei preţul vechi). S-au 
scumpit, da asemenea, 
cu 10 la sută, ţigările 
româneşti. Dar câte alte

mierul Nicolae Văcăroiu a 
încercat să liniştească 
populaţia că majorarea 
preţurilor Ia gaze şi e- 
nergie va fi minimă * — 
de până la 19 la sută 
iată că, din nou; ade
vărul este altul. De la 1 
iunie, costul kilowattu
lui "livrat populaţiei este 
de 46 de lei (40 le! pre- 
ţul vechi), iar al rnetrit-

produse şi servicii nu se 
vor scumpi...

•  CORUPŢIE. Presa 
centrală a publicat seg
mente din raportul par
lamentului privind co
rupţia, Feţe înalte, par
lamentari, lideri de parti
de, oameni care conduc 
destinele ţării au furat 
şl au înşelat în stil mare.

Parchetul generai doar 
dă relaţii. Nimeni n-a 
fost judecat, nimeni 
n-a fost schimbat din 
funcţie pentru matra
pazlâcurile săvârşite. Are 
balta peşte...

•  ŞANTAJ; Guvernul 
apreciază drept şantaj 
încrâncenarea energeti- 
cienilor de a uza de 
toate formele de luptă 
sindicală pentru menţi
nerea privilegiilor, majo
rarea salariilor şi anu
larea Ordonanţei 50 a 
guvernului.1 Manifestările

organizate săptămâna 
trecută au aruncat noi 
greutăţi asupra sărăciei 
româneşti la vreme de 
tranziţie.

•  „DREAPTA NAŢIO 
NALÂ“. Deputatul Cor
nel Brahaş, fost purtător 
de cuvânt al P.U.N.R., 
actualmente independent, 
a pus bazele unui nou 
partid „Dreapta 'Naţio
nală11, avându-1 ca pre
şedinte pe asistentul uni
versitar Aurelian Pave- 
lescu. Partidul are şi 
un motto ; „Noi . facem 
ordine !“...

s -a -n tâ m p /a t



Deputat hunedorean 
dl... Bucureşti

Dl Aurel Ştirbu este 
deputat de Hunedoara în 
Parlamentul României, a- 
les pe lista Partidului 
Democraţiei Sociale din 
România — partid de 
guvernământ. Pe dom
nia sa însă puţini oa
meni ce trăiesc în jude
ţul nostru îl cunosc sau 
l-au văzut la faţă. De 
ce ? Fiindcă dl deputat 
locuieşte în Bucureşti şi 
vine rar prin judeţ. Au
torul acestor rânduri l-a 
văzut odată la o confe
rinţă de presă organi
zată 1a Deva de dl Se
nator P.D.S.R. Oetavian 
Munteanu. L-a întrebat : 
„Dv. sunteţi—?" „Hune
dorean — a răspuns dl 
A. S., sunt de-al dum

neavoastră, deputat". Răs
punsul a stârnit mirare 
In rândul colegilor de  
breaslă prezenţi, dar re
acţiile s-au oprit aici. 
Am aflat recent că dl 
Aurel Ştirbu are birou 
parlamentar în Deva, pe 
str. 1 Decembrie, care 

• are următorul program: 
luni şi miercuri — 1430 
—17,39, marţi, joi şi vi
neri 8,30—14.30, sâmbă
ta 8,30—14, Jar duminica 
9—11. Am fost de mai 
multe ori la biroul res
pectiv, dar l-am găsit de 
fiecare dată închis.

Un alt caz asemănător 
este cel al deputatului 
U.D.M.R. Zsolt Fekete. 
Dânsul locuia în Petro
şani, dar s-a mutat la 
Tirgu-Mureş. Iată de ee 
vine doar o dată la trei 
săptămâni la Deva...

Sunt două situaţii care 
dovedesc cum votarea 
pe liste nu este deloc 
potrivită, dimpotrivă. Vo
tând un partid sau al
tul, cetăţeanul nu ştie pe 
cine anume votează, par
tidul respectiv trimiţân- 
du-şi în parlament pe 
cine vrea. Aşa se şi ex
plică de ce Parlamentul 
actual este aşa cum e, 
având foarte mulţi sena
tori şi deputaţi care nu 
fac prea multe. In
schimb, încasează sala
rii şi alte venituri — l e 
tone, se bucură de nu
meroase avantaje pe
care, evident, nu le me
rită. D i aici am vrea să 
reiasă că susţinem vo
tul nominal al candida
ţilor in alegerile viitoa
re, pentru a  trimite In 
Senaţ şi te  Camera De
putaţilor pe cei ce me
rită, ce ne reprezintă, 
pot şl vor să facă ceva 
pentru cei ce i-au ales.

TBAIAN SONDOR

Complexul Tineretului din Geoagiu-Băi. în aşteptarea clienţilor. Un I 
j cadru cu dl Remus Borza, directorul societăţii, în prim plan.
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Intre societăţile pri
vate care s-au înfiinţat 
în judeţul Hunedoara, 
S. C. Borza Impex SNG 
Deva se detaşează prin 
dimensiune şi ofertă. în 
fiinţată acum patru ani, 
în luna Iulie 1891, cu 
un capital social de 
100 000 de lei. Societatea 
Comercială Borza Impex 
ŞNC are în prezent un 
patrimoniu de 18,S mi
liarde de lei şi 190 de 
lucrători

De la o idee simplă, 
după cum ne-a relatat 
dl Remus Borza, direc
torul socsetăţii, aceea de 
a face un magazin noa- 
stop, cu produse ali
mentare şi produse de 
tip gospodina, care s i  
vină în -sprijinul locui
torilor municipiului De
va, fa orice oră din zi 
şi din noapte, am a- 
juns la o reţea de 15 
magazine, te  municipiile 
Deva şi Onăştie, in Cuglr, 
ta Bucureşti şi o filială 
la Roşiorii de Vede,
:■ Ite lângă activitatea 
comercială, firma şi-a ex

tins activitatea în do
meniul de producţie — 
o fermă de 1300 de că 
şi 50 de vaci la Tisa şi 
o  alta Ja Dineu Mic de 
300 de scroafe de re
producţie şi 50 de purcel 
pentru îngrăşat — la 
care se  adaugă fabrica 
de pâ'ne de la  Brănişca, 
care produce pâine pen
tru localnici —, aceasta 
putând fi obţinută şi te  
schimbul grâului predat 
de localnici —. cât şl 
pentru magazinele pro
prii.

Complexul Tineretului 
din Geoagiu-BSi — fosta 
bază BTT — completea
ză imaginea firmei, mai 
cu seamă în urma ta? 
vesfâţiilor alocate, care 
însumează aproximativ 
două miliarde de lei, 
investiţii care au adus 
la  un nivel modem în
tregul complex — ca
merele sunt . dqtate C$* 
frigide» e tel rviApare co
lor ţu  teletextj 'rmde *e 
pot iurmări opt progra
me, telefon, apă caldă 
în permanenţă. Produ

sele şi preparatele ser* j 
vite la restaurant sunt |  
din pepinieră proprie : J 
came, lactate, preparate * 
din came ia parametri I 
calitativi superiori şi j 
la preţurile cele mai ae_ |  
cesîbile din judeţ. » 

De la 1 iunie, comple- I 
xul din Geoagta-Băi • 
funcţionează non-stop, ca I 
un program adecvat se- J 
zonului şi în primul i 
rând specific tineretu- J 
lui — muzică, discotecă,> 
orchestră etc. 1

Irtre alte gânduri ale J 
dlui Remus Borza, am |  
mai reţinut şi ideea te -  » 
fiinţării unui depozit en- I 
gros pe strada Aurel " 
Vlaitu, nr. 2% unde se j 
află şi sediul firmei. * 

La ceas aniversar, do- a 
»im societăţii S.G. Bor- * 
za Impex SNG Deva j 
prosperitate şi cât mâi f 
multe idei patronilor • 
firmei, te folosul clien- j 
titar ’ săi şi, deopotrivă . 
partenerilor de afaceri şi I 
salariaţilor firmei: ;

CORNEL POENAR I

MARŢI, fi IUNIE.
' Vremea va fi caldă şi 

frumoasă. Doar după - 
amiaza soiri posibile 
inourări şi ploi lo
cale. Temperaturile ma
xime vor f i cuprinse 
latre 22’ şi 32 C, iar 
valorile minime, intre 

I 8° şi 18? C.

' —  - 6 IUNIE
•  t  dolar SUA
•  X marcă germană
•  160 yeni japonezi
•  1 liră sterlină 
*• X Crane elveţian
•  X franc francez
•  100 lire Italiene

Cursuri de referinţă ale
a Rom âniei.

1995
— 1942 iei
— m o  lei
— 2317 I ci
— 3108 lei 
o  1S84 lei
— 394 lei
— 119 lei 

Băncii Naţionale
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'6,36 itriale «  Desen 
animate; 935 Kojah (sg 
10,00 O familie foarte 
drăguţă (s/r): 16,30 Chc- 
ers fs/r); UJOO Frumos 
şi bogat (s); 1T,30 Vre
mea dorinţei <s); 12,00
Ftoeţul «  fierbinte (cs); 
1230 Duetul familiilor 
§e£& 1330 Magazinul a- 
miezii; U f i  Santa fiar- 
bara fs„ SUA, '91); 15,05 
Pasiunea d  e crima (s. 
p.;) 17,00 llans Meiscr
taft show, 18,00 icepar- 
d y l fes*; 48,30 Intre noi 
(s); 19,30 Exchtriv •  Ma
gazinul starurilor; 19,45 
"Ştiri, meteo, sport; 20,10 
Exploziv — magazin; 

20,40 Vremuri teme şi 
« te ; 21.15 D e te riiv u l 
Bafto (s.p.4).

7,38 Ştiri ; 9.45 Ghidul 
Pnrinamafnlni ; 10,00
Showul lui AL Costauzo; 
(r); 12,45 Forum (ma
gazin); 1430 Ştiri ; 14,25 
Cotidiene 4 14,40 Beauti- 
ful ţs); 1520 Complot în 
familie (cs); 17,00 De
sene animate; 19,00 O.K., 
preţul « enredt fes); 20,00 
Roate Barocului fes) 
21,09 Ştiri; 2125 Circulă 
zvonul (stern); 21,46 Fii m; 
28,45 Ştiri; ftt5 Show
ul Ini M. Costanz» ; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvenlli (r); 3,30
Target (rţ; 4,30 Fiecare 
volum fâs 5,30 Nu doar 
moda (rg 6,00 Chioşcul 
de ziare.

4(30 Bruncii — TV (ma
gazia TVJ; 10.30 Gim
nastică maţ i oală; 11,00

Bavarezul (s/r); 1230 Treci 
la casă, dregi (s); 12,30 
Verâm fsfc 12,55 Soarele 
Californiei (s); 1333 R 4 -  
ce» C nst (^; 15J5S Ster
T e *  O M
gea străzii (s.a.); l8,(»Să  
riscăm î (cs); 19.00 To
tul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, uaetea, «part; 20,30 
Roata norocului fe s ); 
21,15 A2S. (sju); 22,15 Se
rial. Hunter (SITA); 23,15 
Ulridh Meyer (repj; 0,00 
Sldggel TV frep.); 9,35 
Blestemul mumhâ ţfilm 
grvariţ. Ang lia 196W,

6.30 Ştij'i, eu Tom Bro- 
fcawj 730 Im uuczul a- 
tecerilor (magazin); 830 
Azi — informaţii la zi ; 
16,06 Comerţ TV ; 11,00 
Piaţa europeană; 1630
Roata banilor — piaţa 

1930 Azi — 
2030 Ştiri 

B ! î ;  2030 Viaţa noastră 
fem. ecelogkă; 2130 
SMInrlriauteiri S  —- Press 
•  Magazin cinematogra
fic ; 2130 Darieline — re- 
trospecrivă; 2230 IWSO 
— mapuBte german; 630 
Rari Persan ai — taft- 
t b w ;  930 B zlcta  fi-  
nandar; 230 Sestiaatii 
de vacanţă; 230 Stern
ul serii, ca  tar Lene ; 
230 Drept înainte (do- 
euoentar); 430 taauăr’s

9,30 Golf •  Magazin 
PGA; 10,30 t a r e a  vite
zei •  Magazinul sportu
rilor eu motor; 1230 
Fetind *  Eurogohtri; 
13,00 Tenis •  Campiona
tele Internaţionale ale 
Franţei de la Boland 
Garres — rina 9 (di
rect); 20,45 Buletin de 
ştiri I; 21,00 Magazinul 
internaţional al sporturi
lor cu motor; 2330 Tenis 
•  Campionatele Interna
ţionale ale Franţei de la 
Roi aud Garres (rezuma
tul zilei); 630 Snookcr 
3  Liga Europeană 1995$ 
230 Buletin de Ştiri
e .

MARTI, 
6 IUNIE

H M
7,00 TVM •  Telema- 

tinal; 8,30 La prima 
ora; 9,15 Serial (r) 
Santa Barbara; 10,05 
Limbi străine ; 11,05
Vacile (film — relua
re); 12,45 Desene a- 
nimate; 14,10 TVR Iaşi 
şi Cluj-N.; 15,45 O  
ţ.-ră modelată de ghe
ţuri — Suedia; 17,00 
Convieţuiri; 18,00 Ca
zuri şl necazuri ta 
dragoste; 19,00 Citai 
19,30 Fata şi băieţii 
(serial); 2030 Actua
lităţi •  Meteo •  Teta. 
sport; 20,45 Film •  
Ziua şacalului (Anglia 
— Franţa, 1973): 23.15 
Reflector; 23,45 Ac
tualităţi; 0,30 Amin
tiri... in paşi do vals.

7,00 La prima ___
9,15 Ora de muriră |

. 10,90 . ■' Mari . enigme ’ 
(de); 1130 Telejurnal 
World net; 1135 Stea- 
aa fibră nume (teatru 
— reluare); 1430 Ac
tualităţi; 14,10 Plane
tarii; 1539 Limbi străi
ne ; 1630 Desene *» 
temute; 1530 Serial •  
f i  bogaţii piăngî t L »  
23 de aditaeae » .  fit 
17,40 Serial •  Aur |K 
oarei; 1839 23 de
milioane (P, Ifi; 2X48 

TVM •  Mesager: 22.09 
Ciedo* 23,15 Mireaea 
ta i Sfada (m m  — Un
gar r.

11,00 Reluări din e- 
misiunea de luni sea
ra; 18,00 Descrie a .  
rimate; 1830 Docu
mentar. „Introspectivd 
britarică-; 1930 M a. 
falda; 2039 FUm se
rial •  F.B.I. — cp. 28; 
20,50 Doar e  .. vorbi 
să-ţî mai spun... ; 21,09 
Teicjurna! (emisiunea 
TEIJS 7 abc din 5. m i  
21,30 Film serial a  
C.H.I.P.S. —' ep, f i  $ 
22.20 « t a  Vlva; 2239 
Film artistic. „Ani 
tumnltuoşi" (SUA, 
1936); 0.15 VideoteuL

I1EVASAT PLUS
1030 Reluarea emL. 

siunii de luni seara;. 
1230 Vldeotext; 18,00 
Worldnet — fHm do- 
cumcntar; 1930 Clip 
DS+; 19,15 »oe»-
mentar artistic; 1*39 
Publicitate; 1935 fii. 
termezo muzical; 20,09 

Actualităţi (program 
preluat de la TVR); 
21,00 Obiectiv (emisiu
nea de ştiri a televi
ziunii Devasat plus); 
21,10 Actualitatea în 
direct; 2230 Film ar
tistic. •  Raport către 
comisar (SUA); 0,10 
Vldeotext.

'. t r a g e r e a
LOTO SPECIAL 

6/4*
> DIN 04. VI. 1999 
42, 35, 5, 26, 37, 25.

Fond de câştiguri i 
975 199 843 Iei.

TRAGEREA
N O R O C

DIN 04. VI. 1995 
3 3 7 2 S 5 6

Fond de câştiguri! 
289 365 326 Iri.
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în primul meci de haraj

Minerul Certei — Minerul 
Roşia Montană 2-1 (1-1)

Nu ştim ca în Certej 
să li fost atâta lume ca 
la primul meci de baraj 
pentru Divizia B dintre 
Minerul Certej şi Mine
ral Roşia Montană 1 A- 
şa cum era de aşteptat, 
au venit spectatori din 
multe localităţi din ju
deţ, dar şi câteva auto
buze cu suporteri de la 
Roşia Montană.

Meciul a stârnit mult 
interes şi a început pro
miţător pentru gazde şi 
chiar în primul minut, la 
un atac bine construit, 
Ursan avea ocazia să în
scrie dar a ratat singur 
cu portarul! Oaspeţii ri
postează şi Laurenţiu şu- 
teazâ la poarta lui Tili- 
bao. Spre surprinderea a- 
sistenţei, gazdele nu-şi 
găsesc ritmul de joc, a- 
p&rarea acţionând greoi, 
cu greşeli, iar la mijlo
cul terenului se greşesc 
pasele şi in atac doar Si- 
dorak punea probleme 
oaspeţilor. De fapt, Vili 
a fost la originea primu
lui gol al gazdelor, în 
min. 15, când a pasat lui 
Ungureanu şi acesta a-

duce bucuria In tribună, 
1—0. Nu trec însă de
cât 3 minute şi la un a- 
tae al fotbaliştilor de Ia 
Roşia în careu Stroia in 
cădere atinge balonul ou 
mâna şi arbitrul dictea
ză lovitură de la 11 m, 
care este transformată cu 
siguranţă de Turc: 1—1. 
Din acest moment, gaz
dele evoluează mai şters, 
în timp ce oaspeţii lea
gă mai bine jocul, sunt 
mai rapizi în acţiune, cu 
un control mai sigur al 
balonului. Şi cu toate 
că situaţii se creează la 
ambele porţi, scorul nu 
se schimbă până la pau
ză.

La reluare, Minerul 
Certej parcă prinde mai 
mult curaj, începe să-şi 
construiască mai elaborat 
acţiunile la poarta lui 
Bicheşi, îndeosebi pe par
tea stângă, unde Sidorak 
face mereu .incursiuni 
spre careul oaspeţilor, ca
re sunt nevoiţi să se 
preocupe de apărare. Şi 
cu toate că in min. 48, 
62, 64, 68 gazdele au si
tuaţii bune de a înscrie,

, a*. V .V A W .W .V .V W  '.■.■.,.*.W .,.,.V»W .*A W .,.W .’AV.*.,.V W A V A W A -A W A V cV A

1 * Lotul reprezentativei României de 
fotbal se află în pregătire la Săftica

Vinerea trecută, antrenorul princi- pendat). I. Bumltrcscu şi Belodedici au 
pal al selecţionatei României dc fotbal sosit la lot vineri şi respectiv sâmbătă, 
a dat din nou întâlnire la Federaţia doar Râducioht a venit cu întârziere 
Română de Fotbal celor 18 jucători ce mâi mare (duminică), întrucât Espanol 
au fost chemaţi la lot pentru partida Barcelona l-a folosit in meciul său pe 
din C.E. ca israelul, ce are loc mâine, teren propriu cu Vatencia. 
ia Bucureşti, pe stadionul Steaua. Iată încă de Vineri, lotul S-a deplasat la 
lotul convocat : Stelea» Frunea (portari), Săftica, unde se desfăşoară pregătirile 
B. Petrescu, Prodan, Mihali, Belode- în vederea importantei întâlniri cu Is- 
dici, Selyme.ş (fundaşi), D. Munteanu, raelul.
Lupa, Gab» Pepescn, Pandurii, Lupes- De joi, la Snagov, s-a reanlt şl lotul 
etf, I, Dumitrescu, B. Timofte (mijio- de tineret, sub conducerea antrenorilor 
câşi). Lăcătuş, Rădueioiu, Vlădoin, I. Aurel Ţicleartu şl Gabrie! Boldici, Sunt 
Chiriţâ (înaintaşi). Beci, . 18 jucători, 9 prezenţi, printre alţii, Curt, Bănceu, 
care joacă în străinătate şi 9 ce evolu- Contra, Papură, Schumacher, Ad. Ilie, 
ează în campionatul nostru. Lipsesc Mălin ca şi A sin ia II. Meciul ce echipa! 
Hagi (accidentat) şi Gică Popescu (sus- similară a Israelului are loc azi.

scorul se modifică abia |  
în min. 89 când, după |  
un adevărat asediu la |  
poarta minerilor din Ro- |  
şia, mingea se îndreap-1 
tă spre gol — sus lângă I  
colţ şi Lovasz scoate cu |  
mâna balonul din poar-1 
tă I 11 metri clar I Şi I 
când toţi se întrebau se I 
marchează, se ratează, I 
Ungureanu îşi asumă răs-1 
punderea, execută cu si- f  
guranţă şi 2—1. O vie-1  
torie greu obţinută, d ă r i  
foarte preţioasă. Returul,! 
duminică, 11 iunie, la 
Roşia Montană.

Â arbitrat corect, au-_ 
toritar, pe fază, M. S a-f I
viu, P. Abrudan (Cluj), |  î
I. Spătaru (Timişoara), g |

Min. Certej: TilibanJ »
Tîmoveami, Stroia, A-g 2
saftei, Lavu, Ursan (*68l I S  I
R Verde) Câpusan Or-t * <âsan ~  Sp- Braganeşti Olt 5—1; ARO C âm pului l
menisan (’50 Văcaru)’ Un. I j “  Mddurg. Sadu 1- 0 ; Unirea Alexandria -  Mi-

c j __ _ ■  * nerul Anina 1—0: Arsenal Reşiţa — Vuita

g AW TAViVVW kVV lV /W A W A V A W A W W .W W .

DIVIZIA B, SERIA A UI-A

Petrolul fid en i 
ronistul C. Argeş 

ini Bocşa — FC Petrolul Steina 5—3; Mineral Mă-

I
Minerul Berbeştl 1—0; E- | 

lectronistul C. Argeş — Mineral Motra 0—0; Met a- ‘

gurcanu, Sidorak.
Min. Roşia M. : B i-1 

cheşi, Ceauşu, Ordean, I 
Perţa, Câtană, Burlan! 
(’80 Adam), Pop Lovasz, I 

Col-ITurc,
dea.

Laurenţiu,

SABIN CERBU
I

Min. 89. Ungureanu execută excelent lovitura de la 11 tn şl scorul de*. _ . £U. uracuuesu un

DIVIZIA A

Corvinul a  capotat ta CFR Cluj
Se ştia că hunedorenii 

au un meci dificil la 
CFR Cluj, ceferiştii sl- 
tuâadu-se pe un loc pe- 
riculo*, la luptă mare cu 
Phoenix Baia Mare, pen
tru evitarea locuim 17 
ce ar însemna retrogra
darea. Şi cum era de aş
teptat, Corvinul a pă
răsit terenul invinsâ. Şi 
nu oricum, cl la scor 4 
—I. Se vede că şi de a- 
ceaotă dată (ca şi Ia 
IEELIF Craiova) Corvi
nul a început partida 
prea deconectat, din mo
ntant ce, în primul mi
nut de Joc, clujenii au 
luat conducerea cu 1— 
I. Şi în min. 23 scorul 
era favorabil gazdelor, cu 
3—0, pentru ca, în final, 
întâlnirea să se încheie 
cu 4—1. Golul hunedore- 
nilor a fost marcat de 
Gostâcheseu in min. 57. 
La Craiova a fost invers j 
până spre final, scorul 
era 1—1, pentru ca în pa
tru minute Corvinul să 
încaseze 2 goluri şi să

Încheie cu 3—I, tot cu o 
echipă ce te  zbate să ia
să din zona periculoasă 
a... barajului.

E normal ca de la hu- 
nedoreni să avem alta 
pretenţii. Locul doi, drep
tul de a participa la ba
raj pentru promovare fa 
divizia naţională, obli
gă f Dacă Corvinul s-a 
mobilizat exemplăr fa 
partide mult mai grele 
în deplasare (Gaz Metan, 
ASA Tîrgu Mureş), acum 
când pregăteşte meciul de 
baraj de pe terenul neu
tru cu formaţia ce se va 
clasa pe locul 16 în Di
vizia Naţională, ne aştep
tam la meciuri „mai 
strânse", o mai mare an
gajare a întregii echipe, 
care îşi prelungeşte prea 
mult relaxarea după for
midabila partidă de a- 
casă cu Poli Timişoara. 
Fiindcă numai printr-o 
mobilizare cu adevărat e- 
xemplară poate fi obţi
nută victoria, promovarea 
la baraj, ■

DIVIZIA Al
REZULTATELE ETAPEI: Roc3r — 

Bucovina Sv. 3—0; Steaua Mz. — Po
iana C. 2—1; F .0. Vâlcea — Gl. Bu
zău 2—0; Constant — Selena Bc. 2—2 ; 
M et Plopenl — Faur 2—1; FI. Moreni
— Portei 3 -0 ;  Caîlatis — D. Un. Brăi
la 0—1; Dacia Piteşti — Poli. Iaşi 3 -0 ;  
Cetatea Tg. N. — Acord Focşani 1—0.

C L A S A M E N T U L  
C. Selena Be. 32 ZI 5 6 68—28 68
2. D. Un, Brăila * 32 22 2 8 66—21 66
3. Poli. laşi 32 16 7 9 55—25» 55
4. Cetatea Tg. N. 32 17 4 11 50—44 55
5. Dacia Piteşti 32 16 3 13 62—48 50
A Bucovina Suc, 32 15 5 12 40—44 50

32 tS  2 15 52—50 47 
32 14 5 13 42—40 47 
32 13 6 13 44—42 45 
32 13 5 14 41—41 44 
32 14 2 16 38—54 44 
32 13 3 16 35—41 42 
32 12 4 16 35—44 48 
32 10 8 14 42—46 38 
32 11 5 16 37—46 38 
32 i l  5 16 37—51 38

17. Acord Focşani 32 11 4 16 44—58 37
18. Caîlatis Mg. 32 5 3 24 34—07 18 

* Echipă penalizată cu 8 puncte. 
ETAPA VIITOARE, 10 iunie: Po

iana — Rocar; Faur — Bucovina; Portul
— Caîlatis; Poli. Iaşi — Cetatea; Unirea 
Brăila — Dacia Piteşti; Acord — F.C. 
Vâlcea; Gl, Buzău — Constant; Selena 
Bc, — Steaua Mz. ; Met. Plopeni — FI. 
Moreni,

Miercuri, etapă 
intermediară 

VEGA DEVA 
JOACA MÂINE ACASA

Vega Deva, In ciuda în
frângeri de duminică la 
Constructorul „U” Craio
va, se menţine în pri
ma parte a clasamentu
lui pe locul 9, şi având 
în vedere că din urmă
toarele trei etape două 
le dispută pe teren pro
priu, poate termina pe 
un loc foarte bun, ne
sperat in tur nici de cei 
mai optimişti suporteri. 
Duminică la Craiova gaz
dele au luptat cu ardoa
re pentru victorie, care 
înseamnă mult pentru e- 
vitarea retrogradării. Au 
înscris pentru construc
tori Nedelcu (min. 18) şl 
Cri stea (’68), iar pentru 
deveni a mareat Cioba- 
nu, în min. 75.

Mâine, pe stadionul 
„Cetate1*, Vega întâl
neşte de la ora 15 pe 

'Unirea Alexandria, echi
pă bine cotată în seria 
a IlI-a (se află pe locul 
6). Bineînţeles că sperăm 
într-o victorie a gazdelor 
care mai au in etapă 
următoare o deplasare 
(duminică), 18 iunie, la 
Minerui Rovinari şi a- 
poi ultimul meci al re
turului, la 18 iunie, a- 
casă in compania forma
ţiei Arsenal Reşiţa. (S.C.)

nerul Anina 1—O; Arsenal Reşiţa — Vulturii Lu- | 
goj 0—4; Constr. „U“ Craiova — VEGA Deva 2—1: * 
„Mine-Ral“ Rovinari — Petrolul Videle I—0; U.M. I 
Timişoara — FC Drobeta 4—0.

•  Meciul Electronistul C. Argeş — Petrolul StOi- | 
na (din etapa a 29-a) a fost omologat cu 3—0 pen- J 
tru Stoina.

C L A S A M E N T U L
1. Minerul Metru
2. ARO Câmpulung
3. FC Drobeta
4. FC Stoina
5. Petrolul Ţicleni
6. U nirea Alexandrul!
7. U.M. Timişoara
8. Minerul Mătăsari
9. Vega Deva 

10. Metalul Bocşa 
II .„Mine-RaF* Rovina
12. Vulturii Lugoj
13. Constr. „U" Craiot
14. Petrolul Videle
15. Electronistul C. Arg
16. Minerul Anina
17. Minerul Berbeştl
18. Metalurg. Sadu
19. Arsenal Reşiţa
20. Sp. Drigăneşti Olt

35 23 3 9 82— 35 72 »
35 23 3 9 71— 26 72 1
35 19 3 13 60— 49 6 o ;
35 19 1 15 63— 53 58 1
35 18 2 15 52— 58 56 '
35 17 4 14 43— 48 55 |
35 17 3 15 00— 53 54 !
35 17 3 15 54— 39 54 |
35 16 4 15 68— 45 52 I
35 16 4 15 59— 65 52 I

ri 35 15 6 14 35— 39 51 |
35 15 -5 15 51— 43 s o ;

7a 35 16 2 17 58— 51 50 |
35 16 2 17 42— 54 50 1

;eş 35 15 4 16 58— 55 4 9 :
35 15 3 17 48— 48 48 1
35 15 2 18 53— 64 47 »
35 15 1 19 41— 42 46 I
35 7 5 23 34 -  76 26 !
35 3 6 26 26—115 15 |

7. Poiana C.
8. Gf. Buzău

9. Steaua Mizil
10. Constant Gl.
11. Rocar Buc.
12. Met. Plopeni
13. F.C, Vâlcea
14. Faur Buc.
15. FL Moreni
16. Portul C-ţa

DIVIZIA A2
REZULTATELE ETAPEI: Jiul Pe

troşani — Unirea A.I. 3—0 ; Gloria Re
şiţa — Gaz Metan 2—0; Metrom Bv.
— C.F.R. Timiş. 2—1; C.F.K. Cluj — 
Corvinul 4—1 ; Armătura — Phoenix 
0—0 ; F.C, Bihor — C.S.M. Reşiţa 3—1: 
Um'reâ Dej — A.S.A. Tg. î l  2^-0; Poli. 
Timiş. — LCJ.M. Bv. 1—0; ÎEELiF Cv.
— Tractorul 1—0.

C L A S A M £  N T V ti 
t. Poli. Timiş. 32 23 9 3 74—18 75
2. Corvinul Ud. 32 19 4 9 73—37 61 

32 16 6 10 48—36 54 
32 14 9 9 41—29 51 
32 15 2 15 57—50 47 
32 15 2 15 37—40 47 
32 14 4 14 42—36 
32 14 4 14 44—43 
32 11 4 14 41—42 
32 12 9 11 45—37 
32 12 9 11 29—34 
32 13 5 14 39—37

3. CER. Timiş.
4. Tractorul Bv. 
5- Jiul petroşani 
0. Metrom Bv.
7. Gaz Metan

8. Unirea Dej 
9. Gl. Reşiţa

10. A.S.A. Tg. M.
11. C.S.M. Reşiţa
12. Unirea A.I.
13. I.E.E.L.I.F. Cv. 32 13 5 14 43 —50
14. I.C.I.M. Bv
15. F.C. Bihor
16. C.F.R. p u i  N.
17. Phoenix B.M.
18. Armătura Z.

ETAPA VIITOARE, 10 iunie:
M. — Jiul Petroşani; Phoenix

32 13 4 15 34—34 
32 12 6 14 44—45 
32 9 7 16 44—61 
32 8 8 16 19—52
32 2 6 24 17—90 12 

Gaz 
Uni-

46
46
46
45
45
44
44
43
41
34
32

rea A.I. ; C.S.M. Reşiţa — Un, Dej ; 
I.C.r.M. Bv. — IEELIF AS.A Tg. M. — 
Poli. Timişoara; Tractorul — Metrom ; 
E.F.R. Timiş. — C.F.R. Cluj ; Corvinul 
— Gloria Reşiţa; Armătura — F.C. Bi
hor,

IN PAGINA 
S P O R T  

DE MÂINE:

•  Rezultatele meciuri
lor <fe baraj —

Divizia S
•  Azi, î» preliminarii

le C.E
ROMÂNIA — 
ISRAEL

O tn semifinalele eta
pei judeţene a Cu
pei României la 
fotbal.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 IUNIE 1995 
Bari — Sampdoria 1-2 2 
Cremonese — Roma 2-5 2 
Fiorcntisia — Miian 1-2 2 
Genoa — Torino 1-0 1 
Inter — Padova 2-1 1 
Juventus — Cagliari 3-1 1 
Lazio — Brescia 1-0 1 
Napoli — Farma 1-0 1 
Reggiana — I’oggia 1-1 X! 
Ascolî — Udinese 1-5 2 
Chievo — Vîcenza 1-4 2 
Cosenza — Alatanta 1-1 X 
Piaeeiiza — Verona 1-0 1 

Fond de câştiguri :
139 138 233 lei
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Dumneavoastră ai cui sunteţi?!
i P arteru l halei centrale
, a Devei, construit ca să 
J perm ită com erţul cu 
ţ produse alim entare, 1n- 
1 clusiv pentru  producăto- 
J rii individuali, a  fost li- 
) teralm ente inundat cu 
t tot felul de societăţi co- 
1 merciale, p rin tre  care au 
* mai încăput şi vreo două 
y cu capital de stat, 
i Văzându-şe călări pe
7 • grăm adă şi fără stăpân, 
1 cei cărora li s-au dat în 
y adm inistrare şi apoi în 
i proprietate spaţiile res- 
J pectivc au făcut din a-, 
) ceasta cel mai mănos 
i bussines, datorită  căruia 
) poţi să stai cu mâinile în. 
1 sân, căci banii vin 
y ploaie, din chirii. Asta 
i însă nu s-a în tâm plat nu- 
J mai la parteru l halei cen- 
y trale  a Devei, şi nu  nu- 
i mai la Deva. Tranziţia şi 
? „tranzistorii" ei ne-au 
y pricopsit, după revolu- 
y ţie, cu to t felul de pră- 
l valii, -dar mai ales. cu 
J cârciumi. Să le fie de bi

ne; binele, care e şi pe 
la  noi, ăştialalţi, care

n-am avut de adm inistrat 
spaţii comerciale, ori de 
prestări. Noi am strâns 
num ai cureaua, ca să le 
putem  construi. Altceva

ţeleg, dar nici nu risc să t 
repet întrebarea! J

Ai cui sunteţi, pe cine |  
aveţi î n . spate, pe cine y

I

ţineţi în  spate, domnilor? j 
şochează, însă, la  trece-, După câte ştim  noi, afi- '
rea pe la  parteru l halei. 
Cum intri, pe dreapta, 
singura inscripţie care 
ţine loc de firm ă este o 
reclam ă uriaşă la conia
cul Metaxa. D intre câte 
societăţi comerciale p rac
tică comerţ: aici, doar 
două, c u . capital de stat, 
pot fi identificate după 
firmă.' Ceilalţi fac un se
cret teribil din numele 
lor. ' '

La una din tarabe (nu 
v ă -s im ţiţi şocaţi de te r
men, căci foarte mulţi 
din întreprinzătorii care 
s-au trezit com ercianţi 
după revoluţie au apu 
cături de ta rab ag ii,. nu 
ştiin ţă  de comercianţi)

sarea firmei, oriunde a- y 
ceasta îşi. desfăşoară ac- i 
tivitatea, este obligatorie, / 
obligaţie stipulată în le- \  
gile care le feglem entea- 1 
ză funcţionarea şi în • 
cele care reglementează 
raporturile sale cu cetă- y 
ţeanul care-i solicită ser- l 
viciile ; m ăcar să ştie" o- 1 
mul cine l-a înşelat la 1 
marfă, la calitate, la preţ, y 
la cântar, sau cine a în- i 
cercat, eventual, să-l o- 1 
trăvoască cu produse al- y 
terate. I

P iaţa unui oraş nu e 7 
sat fără câini. Pe aici j  
trece prim arul şî vi ce- y
prim arul oraşului, trec i
consilierii, trec reprezen- '

t I

I 

I
risc o întrebare: „Nu va tanţii tu tu ro r inspecţii- J |  
sim ărati. a cui pste fir- lor si nii-s nu- l f

I
supăraţi, a cui este fir 
ma asta ?“. Vânzătoarea 
m ă m ăsoară din ochi, 
şi apoi m urm ură p rin tre 
buze un nume. Nu-1 în-

lor statului, şi nu-s pu- 1 
ţini. Să le fi scăpat tu- ! 
tu ror „am ănuntul" ? 1

ION CIOCLEI

DE GE STBIGATI 
O LUCRARE ' 

FRUMOASA ?
Până nu de m ult le

gătu ra  în tre  Oraşul 
nou din Brad şi cvar
ta lu l de peste râul 
Luncoi se făcea pe un 
drum  plin de gropi şi 
p rin  noroi. Dar prin  con
stru irea tro tuaru lu i ca
re a costat m ulţi bani, 
condiţiile de deplasa
re au devenit civiliza
te, omeneşti. Dar n u 
m ai pentru  oameni ci
vilizaţi. Căci în  dorin
ţa  de a  scurta traseul 
cu cca, 500 m, unii au- 
tom obilişti au confun
dat şoseaua cu tro tu 
aru l şi au trecut cu 
m aşinile peste dalele a- 
şezate în  ciment, pe 
unele crăpându-îe, în  
aceste condiţii .m ăria 
oraşului a  fost nevoită 
să planteze în  ciment 
câte 4 ţevi la fiecare 
capăt al tro tuaru lu i 
pentru a  împiedica a- 
ceste apucături u râte . 
Ţevi peste care nu se 
m ai poate trece cu m a
şinile, dar care au un 
aspect u râ t pentru  o- 
chiul omului bine cres
cut. (A1.J.)
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Alături „la bine şi 
la rău"?

INFORMAŢII Circulaţia rutieră-un subiect pentru toţi

NOTE OPINII!
RENOVARE

Sediul Consiliului lo
cal din Boşorod se a- 
flă în renovare. Lucra
rea o execută firm a 
dlui Emil Dobrei ce-şi 
are sediul în satul Nă- 
dăştie, aparţinând de 
Călan. Beneficiarii sus
ţin  că se efectuează lu 
crări de bună calitate. 
(Tr.B.)

OGIVE FARA FLORI

In faţa  Snack-barului 
„Cetate" şi a cantinei 
de pe‘ bdul Decebal din 
Deva, dar nu  num ai 
aici, sunt instalate o- 
give d in  beton destinate 
p lantării de flori. Ei 
bine, ia tă că am in tra t 

1 în luna iunie şi respec- 
I tivele ogive sun t goa- 
? le. Cine a r  trebui să le 
} pună în  valoare rostul 
) pentru  care există ? Ni- 
' meni altcineva decât cei

Concursul „Cea mai bu 
nă patru lă şcolară de 
circulaţie" desfăşurat la 
Clubul elevilor din De
va a reunit, la faza m u
nicipală, 7 echipaje for
m ate din elevi ai clase
lor V—VIII, reprezentând 
şcolile generale nr. 1, 3, 
4, 5, 6, Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi“ şi Şcoa
la  Gen. Veţel. P rin  te
m atica sa acest concurs 
finalizează activitatea de 
educaţie civică şi ru tie
ră  realizată în rândul e- 
levilor de către Minis
terul învăţăm ântu lu i în

colaborare cu Ministerul 
de Interne.

în  urm a susţinerii ce
lo r  două probe ale con
cursului (teoretică şi 
practică), s-a stabilit u r 
m ătorul c lasam ent: lo
cul I — Şc. Gen. Nr. 3 ;
II — Şc. Gen. Nr; 6 ;
III — Şcoala Norm ală 
„Sabin Drăgoi", acestea 
obţinând prem ii în bani 
din partea sponsorului 
concursului — Credit 
Bank. La proba practi
că cel mai bun tim p l-a 
realizat M ărius Olah 
(Şcoala Normală), ia r la 
proba teoretică 5 elevi

au obţinut punctaje m a
xime : Daniel Draia, Cris
tian Schlunsky, Oana 
Branea, Laura Curtean 
Gristina Iacob (toţi de la 
Şc. Gen. Nr. 3).

Din partea Serviciului 
Circulaţie al Poliţiei m u
nicipiului Deva s-aii o- 
cupat de buna desfăşu
rare a  concursului dnii 
lt. m aj. Nicolae Mţirih 
şi plt. Gheorghe Draia 
cărora li s-au ală tu ra t 
dnii Viorel Manolescu 
(directorul Clubului ele
vilor) şi Ioan Stere (in
spector şcolar). (G. Birla)

îş i pierduse curţoştin- 
ţa. Broboane m ari de 
transp ira ţie îi acoperiserâ 
fruntea. A sta t acolo, că
zut de lâ  m are înălţim e, 
m u lt tim p până când 
l-au găsit ai lui. Tânărul 

. inginer abia trecuse p ra 
gul slujbei şi a l căsni
ciei. Abia mai târziu şi-a 
dat seama că accidentul 
îl imobilizase. Poate pen
tru  to t restu l vieţii.

...L-am cunoscut de cu
rând! Trecuseră de la  
accident 7 ani. A re chi
pul frum os,. ochi negri, 
strălucitori şi inteligenţi. 
U rm ărea, absorbit, un 
serial tv. în .camera sa 
îngrijită şi curată. Când 
am in trat, a lă tu ri de so
ra  .medicală, s-a îndepăr
ta t de ecran, m anevrând 
căruciorul pe rotile ast
fel, încât să se îndrepte 
cu fa ţa  spre noi. N -a-fost 
surprins. Ne-a privit cu 
un zâm bet deschis, oa^ 
recum  resem nat.

...A trecut o vrem e de 
atunci. Greu m -am  hotă
râ t să aştern  pe hârtie 
aceste 'râ n d u ri .  Cui ar 
folosi ? — m-ain gândit. 
Şi poate că l-aş supăra. 
De ce acum, după atâta 
timp, să evoc o în tâm 
p lare petrecută cândva, 
să readuc durerea în 
sufletul lui, al 'c e lo r  ca- 
re-1 iubesc şi poate chiar 
al unora d in tre  cititori ? 
Am acceptat propunerea 
celei care-1 cunoştea — 
(îi cunoştea a tâ t de bine 
viaţa şi inim a pentru că 
îl îngrijea , de la  in ter
narea  sa în cămin) — 
adică să stăm  de vorbă —- 
nu  pentru  Că aş fi do
rit să caut senzaţionalul, 
ci pentru  că dumneaei 
dorise să-mi prezinte o 
situaţie aparte. Un caz 
care a impresionat-o...

...După accident l-a 
îng rijit — cu câtă du 
rere şi cu câtă dorinţă 
de a -1 vedea din nou pe 
picioare 1 — m am a sa. 
L-a tra ta t ca pe un  nou- «C 
născut. Dar o boală ne
cruţătoare i-a scurta t zi
lele. A m urit nem ângâ
iată, într-o zi tristă  de 
toamnă, aşa cum îi era 
inim a de ia  întâm plarea 
nefastă. T ânărâ-i soţie 
n-a mai dat semne de 
v ia ţă  de la accident. L-a 
părăsit. Nici de copilul 
lui, care avea pe-atunci 
doi ani, nu ştie nimic. 
Rudeniile în g rija  caro-] 
ra  a răm as o vrem e 1-aui 
in ternat apoi în tr-un  spi- \ 
tal. Doar pen tru  puţin 
tim p — aşa cum i-au 
promis. ' ;

...Zilele trec, monoto-]. 
ne, una după alta. în>! 
viaţa celui condam natK 
să-şi ducă zilele într-un 
cărucior nu  se petrece 
nimic. Doar film ele şi 
cărţile îl transportă  în 
a ltă  viaţă —• în  aceea pe 
care a r  mai dori-o. Deo
camdată, nimic nu-i mai 
poate schimba destinul. 
Despre aceea care i-a 
prom is cândva să-i fie 
alături „la bine şi la  rău  
refuză să vorbească. Nu 
aduce vorba nici despre 
fiul său —  sânge din 
sângele lui, probabil şco
la r  în ci*.sa 1. Să fie re 
sem nare sau o p rea m a
re durere ? N-am in tra t 
în tainele irrimii lui... 
L-am ascultat, fără a-i 
pune întrebări- w

Speranţa că în tr-o  bu
nă zi copilul va în tre 
ba de el îi încălzeşte su
fletul. A tunci se vor cu
noaşte eu adevărat 
ta tă şi fiu.

ESTEKA SINA

I ce muncesc în unităţi- 
) le respective, (Tr.B.)

SCAUNELE

i M-a în trebat într-o 
y zi, un  vechi a m ic : 
i „Când ai in tra t ulţim a 
) dată în holul Poştei 
4 centrale d in  Deva ?“ 
y „Mai de mult, că n-am 
i avu t treabă nici cu poş- 
1 ta, nici cu telefoanele". 

„Du-te să vezi“. „Ce să 
văd ?“ Scaunele cu mu- 

i şam aua ruptă, şchioa- 
1 pe, m urdare. De ce oa- 
y re  cele două instituţii 
1 ce-şi au sediul a ic i : 
• „Poşta Română" şi 
y „Romtelecom" nu pun 
y m ână de la  m ână să 
1 repare scaunele sau să 
! le înlocuiască cu altele 
y noi ? Că taxe ne iau 
y — slavă Domnului ! — 
i destul de pipărate ? 
J Chiar asa, de ce ? 
y (Tr.B) 
l

Pâinea 
din Brad

Este adevărat că era o
zi m ohorâtă şi că trecu

se binişor de ora 15 când 
am ajuns la P rim ăria din 
Buceş. Tot adevărat este 
că am- bătu t la  uşile p ri
m ăriei, la cele ale dispen
sarelor um an şi veterinar, 
d a r nu  ne-a răspuns ni
meni. Peste drum, câţiva 
oameni aşteptau autobu
zul spre Brad. Cum m aga
zinele erau  deschise, ne-am 
aruncat priv irea prin  raf
turi.

— Bine că aţi venit — 
ne-a întâm pinat dl Nico
lae Codrin, gestionarul 
magazinului m ixt. Am 
m ari necazuri cu pâinea. 
U itaţi-vă şi dv. Stau raf
tu rile  pline de câteva zile 
şi n-o cum pără nimeni. 
Pe lângă faptul că nu-i de 
calitate,, nu  are nici g ra 
m ajul de 0,700 kg.

— De unde vi se aduce 
pâinea ?

— De la b ru tăria nouă 
a Cooperativei de consum 
Brad. Numai de vreo trei 
săptăm âni a fost pusă în 
funcţiune. P ână -acum ni 
se aducea de la I.M.P. De

va şi’ n-am  avut necazuri 
cu sătenii.

Am cerut părerea unor 
gospodine, altor oameni 
aflaţi la cum părături. Pă
reri îm părţite. Obişnuiţi 
cu pâinea de. la  Deva, unii 
o preferă în  continuare, 
a ltora le place cea fabri
cată la  Brad.

De faţă  la  discuţiile 
nostre, dna Elena Boc, 
contabil şef la  cooperativa 
din Buceş, a ţinu t să p re 
cizeze :

— B rutăria cooperati
vei din Brad s-a pus la 
punct cu eforturi, cu m ulţi 
bani cheltuiţi d in  fondu
rile cooperaţiei, din fon- 

' durile noastre, la urm a u r 
mei. Acum, din m om ent 
ce produce pâine, trebuie 
s-o consumăm. De ce să 
mai cum părăm  de la  alţii, 
respectiv de la  I.M.P. De
va, când avem pâinea 
noastră aici, la  doi paşi, 
la  Brad. Suntem  la con
curenţă cu I.M.P.-ul. Nu-i 
nici un rău. D ar să facă 
o concurenţă cinstită, lo
ială, să nu  v ină să vândă 
pâine d irect din m aşină 
în faţa magazinului nos-

In  rafturi, pâinea se usucă...

tru. Sigur, dânşii sun t o 
fabrică m are, au a lt pro 
ces tehnologic faţă de b ru 
tăria  noastră din Brad. 
Dar vă asigur ca şi pâinea 
de Brad este şi va fi tot 
mai bună. în trebaţi-i pe 
cei care m ănâncă zilnic 
pâine ca aceasta pe care o 
vedeţi.

Cum cu autorităţile lo
cale n-am  pu tu t sta de 
vorbă, a  doua zi dim inea
ţa  am  re ţinu t şl părerile, 
dlui Nicolae Jurca, p re 
şedintele UJSG Hunedoa- 
ra-D eva: j

— Am fost de m ulte o ri, 
la  b ru tăria  noastră din 
Brad, la magazinele care 
vând pâinea care se face 
aici. Am  luat o pâine, 
două, la  nim ereală. Am 
frânt-o în  fa ţa  oamenilor, 
a  au to rităţilo r locale. Ani 
adus şi la  P refectură. Pes
te to t s-a m âncat din a- 
ceastă pâine. P ărerile: este 
b pâine bună, O observa
ţie a fost că a re  coaja de 
la  va tră  mai groasă şi U- 
neori mai închisă la  cu
loare. Aşa-i pe v a tra  de

cuptor cum este cea de la 
b ru tăria  din Brad.
, ...Noi nu vom trage fo
cul nici Ia o... vatră . Vom 
spune doar că fiecare să
tean are drep tu l să cum 
pere pâinea pe care o vrea. 
Şi vom încheia cu vorbe- -i 
le unui localnic: „Aducă , 
de unde or vrea. D ar să ■ 
fie pâine bună. Gă de 
scumpă... o sim ţim  pe pun
ga tra iu lu i nostru  de fie
care zi“. i

GH. I. NEGREA,
Foto PAVEL LAZA
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Anonimatul unei profesii

i. m 
*

Am avut m ereu im pre
sia că activitatea unei 
farmacii, a  personalului 
ei, răm âne undeva în  a- 
nonimat, pen tru  că nici
când bolnavul nu zice 
„mi-a dat farm acistul 
cutare sau cutare medi
cam ent11, acest fap t fiind 
pus doar in seama me
dicului. Şi dacă, despre 
un spaţiu, o încăpere or
donată şi curată se mai 
zice că-i „ca-n farm acie11, 
cu .siguranţă com parti
m entul destinat acestei 
activităţi, aparţinând Spi
talului din Orăştie —. al 
cărei diriginte este dna 
farm acist principal Ma
fia - Oros — o confirmă.

„Avem în responsa
b ilitate —- spunea in ter
locutoarea — aprovizio
narea spitalului cu me
dicam entele şi m ateria 
lele specifice necesare, 
preparăm  soluţii perfu- 
zabile şi reţete m agistra
le; în plus, eu gestionez 
farm acia, urm ăresc in tră 
rile şi ieşirile medica
mentelor prim ite p rin  d i
ferite organisme in ter
naţionale — pentru  fie
care având condici de e- 
v idenţă separate. Activi
ta tea noastră se roteşte 
în ju ru l condicilor de 
prescripţie a m edicam en
telor. Colectivul — for
m at încă dintr-o farm a
cistă, două asistente şi o 
infirm ieră — este activ.

Femei harnice, corecte, 
care-şi fac cu conştiin
ciozitate datoria. Aducem 
tot tim pul medicamente 
de la depozitele din Si
biu, Tg. Mureş, Deva sau 
Bucureşti. Eliberăm  zil
nic în tre 30—40 de re 
ţe te11. ■

Pe stradă, .spre servi
ciu sau spre casă, doam
na Oros- nu pridideşte să

DESTĂINUIRI

răspundă saluturilor ce
lor pe care-i întâlneşte — 
copii sau m aturi. P resti
giul şi l-a dobândit prin  
modestie, prin  seriozita
tea cu care a învăţat şi! 
a urcat treptele profesiei, 
prin  frumoasa, fam ilie pe 
care şi-a întemeiat-o.

— Ne-am cunoscut cu 
soţul meu, studenţi fiind, 
la Cluj-Napoca. în  ’80, 
înainte cu doi ani de te r 
m inarea facultăţii, ne-am 
căsătorit. Ne-am stabilit 
aici, în  Orăştie, soţul 
m eu fiind medic veteri
n a r la  O.J.R.S.A. Avem 
o fetiţă. O cheam ă Da
niela şi este în clasa a 
IV-a. Un copil cum inte 
şi înţelept.

A rm onia şi înţelegerea 
au sta t la baza întem e
ierii căminul'ui, a fru 
moasei gospodării de pe 
strada P lantelor. Lucrul

in curte şi grădină ie ia 
foarte m ult tim p soţilor 
Oros. Dacă până mai ieri i 
îi înlocuia bunica Danie
le i’ în m ulte treburi cas- | 
nice, acum nu mai are . 
cine. Nechemata m oarte | 
a dus-o pe mama dnei ] 
M arja în liţmea um bre- i 
lor. „Ne-a afectat m ult ' 
decesul mamei. Sufleteş- ! 
te în prim ul rând. . Ne I 
lipseşte foarte m ultv Gos- ' 
podăria îmi ia acum tot | 
timpul. Dar şi soţului 
meu. El şi-a ales m ese
ria de medic veterinar 
pentru  că iubeşte anim a
lele, consacrându-le şi ce
lor proprii m ult din 
tim pul Său.

...Dialogul cu dna Oros | 
s-a încheiat aici. Cineva ! 
solicitase onorarea unei : 
reţete. „Mi-a da t docto- 1 
ru ’ nişte leacuri bune şi |  
vă rog, dacă aveţi...11. * 
Farm acista a exam inat I 
reţeta, apoi i-a eliberat J 
cu răbdare medicamen- > 
tele, precizându-i şi amă- I 
nuntele adm inistrării, j 
Bolnavul s-a îndepărtat | 
de ghişeul în spatele că- * 
ru ia a răm as, mulţumi- | 
tă  că n-a trebuit să răs- - 
pundă omului eu o nega- | 
ţie, doam na cu hala t alb J 
peste veşm intele de do- | 
liu. Modestă, tăcută, a- '  
nonimă. Şi totuşi, cu a- j 
tâ ta  putere de muncă, cu I 
atâta seninătate în" suflet. * 

ESTKRA ŞINA li
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{ Nedumeririi
ţ  „De ce nu scrieţi — * 
0  ne întreabă dna A.P. ?  
ţ  din Deva — că televi- * 
^  ziunea ar trebui să dea I  
ţ  pe post şi alte filme de- î  
^ cât am ericane. Unde J  
ş  sunt film ele noastre în- _ 
ţ  cărcate de sensibiiita- -  
^ te ? în  orice zi din săp- -  
j  tăm ână, inclusiv sâm- ^ 
g bâtă seara, ' pe micile ^ 
0 ecrane nu vezi decât ţ  
0 violenţă, ură, sex.. Nu ^ 
0 găseşti nimic pen tru  su- •
0  flet, educativ. Cil ast-®  
§ fel de filme le dau i- ® 
0 dei tinerilor fără  că- ® 
0  pătai şi se întâm plă a- * 
0 poi lucruri îngrozitoa- ®
•  re ca la  Constanţa. * 
0 Ş l încă ceva, care-i ®
•  priveşte to t pe tineri. ®
•  Foarte m ulţi term ină ®
•  şcoala şi pleacă. Cred * 
9 că absolvenţilor, mai ® 
9 ales de facultate, care

SFATURI •SFATURI

Virtuţile mierii
•  Dacă dim ineaţa, ia 

sculare, aveţi senzaţia că 
pe trahee persistă un 
gust neplăcut, m âncaţi o 
lingură de miere.

•  în  caz de guturai se 
recom andă inhalarea u- 
nei linguriţe cu miere 
prin  nas. Operaţia se re 
petă de tre i ori pe zi şi 
după 2—3 zile vindeca
rea este certă.

•  Persoanelor care su
feră de insom nii li se re 
com andă seara. înainte 
de culcare, o linguriţă de 
miere. Apa se bea num ai 
după 20 de minute.

•  T ulburările de vede
re se anulează la persoa
na de vârstă  medie şi 
chiar cataracta dispare,

clipind într-o farfu rioară 
cu miere. M ierea pişcă 
pu ţin , ochii lăcrimează, 
dar nu  este dăunătoare.

•  M asaţi zonele p a ra 
lizate, urm ele contuzii
lor cu miere şi acestea 
îşi vor am eliora func-_. 
ţiiie. P ansaţi cu un pias- J î 
tu re  cu fagUr zdrobiţi" 
porţiunea dureroasă, reu -j 
m atică ori nu,

•  Sinuzita, durerile 
de deasupra nasului şi 
ochilor se tratează şi cu | , 
miere. Un săculeţ cu sa
re  de bucătărie, bine în-î« 
călzită, se ţine pe frun-j! 
te (legat cu' o basma). 
Dintr-o farfurioară, se J* i 
inhalează prin  nas .o lin 
guriţă cu miere.

9 aies de iacuitate, care ” r p  * -v j •
9acum nu plătesc taxe, ® > Plante de leac 1 a lp a  g a ş te i
C ar trebui ca înainte de z  5 _________________ ___  i  *0 a r trebui ca înainte de
# plecare să ii se ceara "  
9 să-şi acopere m ai în- ® 
9 tăi cheltuielile cu şea- ® 
9  larizarea . lor. Nu e 2 
9  drept ca în loc să pu- _ 
9 nă şi ei um ărul pen- ^  
9 t r u  ţa ra care i-a eres- ^
•  cut şi le-a dat o pro- ţ
S  fesie, în  m om entul în  ^  
J  care se văd cu o diplo- „ 
0 mă în m ână să o pă- 0 
0 răsească, fără  a consi- 0 
j d e r a  că au vreo obli- 0 
0 gaţie fa ţă  de ea". 0 
0 P ropunerile 'su n t de 0 
0 bun sim ţ (chiar dacă 0 
0 cei de la  televiziune a r  0 
0 putea spune că au şi e- 0 
0 m isiuni educative) şi 0 
0 cu siguranţă foarte 0 
0 m ulte alte persoane 9 
0 gândesc la  fel. Surprin- 9 
0 zător este că aceste lu- 9 
0 cruri nu le observă şi 9 
9 cei care au  putere de 9 
0 decizie. (V.R.) 9

in
«
«
«

: cafea (IV) j
0 — O femeie cu o *
0 floare ■: prietenă- apro- *
0 piaţă îţi • doreşte bine- T

® i e ’ ;
9 — Trei sau m ai mul- 9
9 te figuri de bărbaţi în 9 

rând ara tă  că ai sluj- 9 
9 bă bună; v 9
•  — Buchet cu 3—4 î
•  flori este somn bun; *0 9
_ — O salcie plângătoa- 9
J r e :  înseam nă durere; 9 
9 — Linie curbă (ca li- •
9  tera G, dar mai mare) 9  
9 a ra tă  că ai şi un prie- 9 
9  ten nesincer; 9
•  — Linie curbă între- J
•  ruptă : necaz m are în *
•  inim a ta ; ®
•  — E le fa n t: anun ţă o *
•  bună reuşită în afaceri; ®
•  — Tigrul : succes a- *
•  supra duşm anilor ştiuţi ?
•  şi neştiuţi ; J
•  — Insecte de orice fel J
•  înseam nă griji multe, J
•  cam m ărunte ; J
•  — Stea sau stele : în- 0
•  seam nă întotdeauna J
•  m ari satisfacţii în dra- 0
• g o s t e ; -
■  — Vaporul — ara tă  m 
9  călătorie lungă şi nu J  
9  lipsită de p r im e jd ii; 0
■  — S tejar (copac sau 0
•  frunză) — succesul es- 0
•  te asigurat în  cele m ai 0
•  grele a fa c e ri; 0
•  — Furcă — înseam nă 0
•  necazuri, uneori boală, 0
•  oricum m ulte g riji 5 0
•  — Mai m ulte furci : 0
•  certuri sau ch iar p ri- 9
•  m ejdie de b ă ta ie ; 0
•  — Lanţul reprezintă 9 
• le g ă tu r i  solide şi se- 9
•  rioase de încredere. 9
V V t t M f  t V V V  9 9 ?  A—-

■ P lan ta m ai este cunoscută şi sub denum irea de 
J somnişor sau creasta cocoşului. Ea creşte p rin  locuri
■ necultivate, pe m arginea drum urilor. înfloreşte din
* iunie până în septem brie si se culege la începutul şi 
»în perioada înfloririi, folosindu-se părţile aeriene şi 
l înflorite ale acesteia.
• P lan ta are acţiune regulatoare în tu lburările  de , 

S ritm  ale inimii, în nevroza cardiacă, în boala hiper- 1 
î  tensivă, insom nii ete. Se adm inistrează in fu z a t: o | 
ţ l in g u ră  de p lan tă  tă ia tă  m ărunt se opăreşte cu 1/2 11 

> d e  apă clocotită. După ce se răceşte, se strecoară ,
J şi se îndulceşte. Se iau 3 pahare pe zi.

Aromele şi efectele lor
Aromele fructelor şî plantelor au  un efect deo- 

I sebit asupra stării psihice. Acasă sau la  locul de 
1 muncă, aromele stim ulează puterea de concentrare,
1 capacitatea de lucru şi sănătatea, 
j In  Germ ania, experţii au efectuat teste în  dife- 
1 rite birouri. De exem plu arom a de lăm âie a contri- 
[ buit la  reducerea greşelilor pe care le făceau se
c re ta re le  la dactilografiere. De asemenea, psihologii
■ am ericani au descoperit că arom ele de lăm âie şi 
îg rapefru it fac ca bărbaţii şi femeile să aibă un spor 
; deosebit la  efectuarea treburilo r casnice.

Aromele de portocală în lă tu ră  starea de stres
■ şi m irosul neplăcut al fum ului de ţigară. Arom a de 
«ievănţică are rolul de a destinde, ia r cea de pere 
I aduce încredere în . sine.

Gimnastică

G rupul Şcolar Agricol Geoagiu. O cam eră din căminul de fete, viitoare 
specialiste în  domeniul agricol. Foto PA VEL LAZA

Vă recom andăm  câte
va exerciţii fizice care 
deblochează coloana ver
tebrală şi activează cir
culaţia sanguină:

1. S taţi pe un taburet. 
Puneţi m âna dreaptă în 
şold, iar cu stânga fixa- 
ţi-vă pe cap o minge m e
dicinală. îndoiţi capul 
şi corpul spre dreapta, 
făcând 2—-3 arcuiri. Re
veniţi în poziţia in i
ţia lă . Repetaţi exerci
ţiul spre stânga, ţinând 
de data aceasta mingea 
Cu m âna dreaptă.

2. Culcaţi-vă pe spate ,1
cu braţele pe lângă corp.! 
Ridicaţi corpul şi picioa
rele cât mai mult, verti
cal,'- sprijinindu-vă şoldu
rile cu mâinile. Rămâ-| 
neţi în  poziţia „lum âna
re” 3—1 secunde. Efec
tua ţi m işcarea de 4—5
ori.

3. Din poziţia şezând, 
cu picioarele depărtate şi 
m âinile în şolduri, răsu 
ciţi corpul spre stânga. 
Reveniţi în  poziţia in i
ţială. Repetaţi m işcarea 
în  sens invers.
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Mi se poate răspunde, 
desigur, că num ărul m a
re de prem ianţi cu me
dia generală 10 este o 
m odalitate de a-i încu
ra ja  pe m icuţii elevi şi 
că tocmai noi, psiholo
gii, insistăm  asupra ne
cesităţii de a-i stim ula, 
pentru  a „ tră i” succesul 
şi a  dezvolta o motivaţie 
şcolară pozitivă. Numai 
că problem a este m ult 
mai complexă. Este in 
tr-adevăr foarte im por
ta n t ca elevii din clase
le p rim are (ca şi cei mai 
m ari de altfel) să fie în 
curajaţi, d ar asta nu  se 
face cu medii (note) nu 
mai de 10 la  toate  dis
ciplinele şcolare. Acest 
lucru  poate avea un e i 
fect contrar celui scon
ta t. iDe ce ? P en tru  că în  
acest caz notele de 7, 
8, 9 vor fi percepute de

SUCCES Şl EŞEC Ş C O LA R m
copil şi fam ilia lui ca un 
insucces şi pe um erii co
pilului apasă o m are po
vară — povara perfec
ţiunii —• care nu  de pu 
ţine ori determ ină seri
oase tu lburări în  dezvol
tarea psihologică a  copi
lului. „Fuga” după 10 
dezvoltă team a copilului 
de a  nu  fi la  nivelul aş
tep tărilo r celor apropiaţi 
Iui, creează o stare de 
tensiune psihică negati
vă (putând determ ina a- 
pariţia  unor fobii şcola
re), distruge creativ ita
tea şi încurajează form a
lismul.

NOTA este şi o m oda
lita te  de a -1 învăţa pe 
copil să se aprecieze. Un 
copil este şi trebuie să 
fie  conştient că n u  toate

lucrurile lc poate face la 
fel de bine. Unele le fa 
ce m ai uşor şi mai bine, 
altele mai greu şi mai 
puţin bine. Ca urm are, 
nota trebuie să reflecte 
cât m ai obiectiv rea lita 
tea. în  caz contrar, co
pilul, fie că devine din 
ce în  ce mai superficial 
şi are  d ificultăţi în a se 
autoevalua, fie are senti
m entul că i s-a făcut o 
favoare, că este „dator”, 
ceea ce poate constitui 
o frână  în  dezvoltare. 
Oricum, trep tat, preten 
ţiile şcolare devin to t 
m ai m ari, posibilităţile 
de a p rim i num ai nota 
m axim ă to t mai mici, şi 
nu  de pu ţine ori un  elev 
prem iant în  clasele p ri
m are are m ari dificultăţi

de adaptare în  clasa a 
V-a, tocmai datorită do
rin ţe i de perfecţiune şi 
im posibilităţii de a o a- 
tinge (ceea ce de altfel 
e firesc).

S tudiile efectuate au 
a ră ta t că una din măsu
rile cele m ai im portante 
pen tru  a evita sentim en
tu l eşecului — cu în tre 
gul său cortegiu de m a
nifestări şi consecinţe 
neplăcute — este aceea 
de a pune accent pe ca
lită ţile  copilului, pe ap 
titudinile sale şi nu pe 
dificultăţile şi lipsurile 
sale de „a înlocui o pe
dagogie a eşecului cu o 
pedagogie a reuşitei”. Din 
nefericire, m ulţi adulţi 
(părinţi şi educatori) 
consideră că cca mai bu 

nă m etodă de a progresa 
este critica. ' Greşeala 
noastră, a adulţilor, este 
că de cele m ai m ulte ori 
dăm  atenţie aspectelor 
negative şi le criticăm  
pen tru  a le „corfecta”, ne
glijând aspectele poziti
ve, care ni se p ar nor
male. încercaţi să faceţi 
invers: lăudaţi copilul 
pentru  ceea ce face bine, 
pentru  reuşitele lui şi 
evitaţi să faceţi exces de 
aprecieri negative ; nu  
criticaţi copilul, ci ajuta- 
ţ i-1 cu răbdare să depă
şească greutăţile, arătân- 
du-i afecţiune şi încrede
re. Rezultatele nu  se vor 
lăsa aşteptate, - manifes- 
tându-se şi în perform an
te le  şcolare ale copilului 
şi în îm bunătăţirea rela 
ţiilor sale cu :adultul.

DORINA LOGIN. 
psiholog
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Am citit- materialul cu 
acest titlu publicat în zia
rul „Cuvântul liber" sem- 
■nat : Consiliul director.

Intenţia RAGCL Deva 
]<le a intra in dialog cu 
''cetăţenii oraşulUi e salu- 
. «tară. Atât. Parcurgând ma- 
1 terinlul iţi: dai seama că-i 

vorba de cit totul altceva, 
începând de la cap şi 

. până la coadă materialul 
abundă în tot felul de a- 
cuzaţ: care uneori sunt 
de-a dreptul jignitoare la 
adresa cetăţenilor care 
locuiesc în blocuri în ca- 

’ litate de proprietari •' sau 
de chiriaşi.' Să credem că 
sunt consideraţi cetăţeni 
ai Devei numai locatari: 
din blocuri ? Atunci sunt 
jigniţi ceilalţi locuitori .

Trecând peste această a- 
tnărăciunc şi ştiind că îh 

Acadrul RAGCL sunt oa
meni. valoroşi, care îşi fac 
în mod cinstit, corect şi 
onest datoria, pentru a 
asigura tuturor celor ca
re sunt beneficiarii servi
ciilor acestei regii condi
ţii cât mai lame în ce pri
veşte căldura, apa caldă 
menajeră, apa rece şi sa
lubrizarea, le aducem a- 
ccstora cele mai sincere 
mulţumiri. Am avut, în 
Iarna care a trecut, servi
cii bune, de calitate. Iar 

1 locatarii Asociaţiei 128 
şi-au achitat în mod co
rect şi la tim p,, lună de 
twtâ, sumele de bani da
torate pentru serviciile 

: prestate şi nu datorăm 
. nici un leu măcar RAGCL.
■ îmi exprim însă nemul
ţumirea pentru caracterul 
acuzator/ moralizator/ glo- 
bâlteator al materialului 
ta adresa tuturor locata
rilor, indiferent că aceş- 

rtla au sau htr datorii fâ- 
: ţă -de ‘ ţegie, in ,ioc ca a-.
I mizaţi i le şi incriminările 
iSâ; aibă o adresă precisă.

Motivaţia care se ddtt- 
' Ce privind., 'ridicarea „sta- ’ 
chetei" preţurilor nud de
loc corectă din moşâţht 
Ce nu se Spune care ’: este 
ponderea salariilor in 

'creşterile de preţuri. Ea 
Canalizare preţul a „săl
tat" în 1994 faţă de 1993 

•de 28 de ori pe o persoa
nă. Ce materii prime si 
materiale s-au folosit în 
plus la canalizare, căci re
ţeaua este tot cea existen
tă înainte de 1989 ? în a- 
ceeaşi perioadă, tariful 
pentru evacuarea gunoiu
lu i a crescut de aproape 
•8  de ori pe persoană ; de 
83 de ori cel pentru apă 

şi de 9 ori la apă 
caldă. în loc de justifi
cări am dori argumente 
feâstate pe fapte concrete, 
verificabile.
: înainte de 1989 servicii
le de gospodărie comuna
lă  şi loeativâ erau asigu
rate de Platforma Deva, 
Unitate care avea direC-

• • • • •
SPRE

GLORIFICAREA 
UNEI ILUZII

S i n g u r u l  monu
ment a m p l a s a t  în 
centrul oraşului Ha
ţeg, turnat in  bronz, 
reprezintă un zimbru. Ce 
valoare are pentru oraş 
O asemenea operă mo. 
numentală? Poate doar 
una sentimentală. Ţara 
Haţegului a avut per
sonalităţi de mare va
loare, care ar putea fi 
glorificate prin monu
mente. pornind chiar de 

: l t  oi igj nile poporului 
român. O sugestie ar fi 
chipul generalului — 
erou Grigore Bălan, co. 
ir-andantul unei unităţi 
de vânători de munte, 
din Ţara Haţegului, mi
litar care şi-a jertfit 
viaţa pentru eliberarea 
Ardealului de Nord, (N.S.ţ

tor, inginer şef, persona
lul aferent, ateliere, ma
şini şi utilaje. Acum, în 
Valea Jiului, Hunedoara, 
Haţeg, Călan, Orăştie, Si- 
meria şi Brad s-au consti
tuit .unităţi de sine stă
tătoare subordonate, primă
riilor locale. Aşa că la 
Deva, din fosta întreprin
dere judeţeană mamut de 
gospodărie comunală şi 
locative â rămas numai 
conduce rea care s-a supra
pus peste cea a Platformei 
şi â dat naştere actualei 
regii, care este un pitic 
cu cap de mamut şl se 
află în subordinoa Consi
liului judeţean. Această 
conducere uriaşă, cu un 
aparat funcţionăresc supra
dimensionat, deţine şi lu
xosul sediu din centrul ci
vic care necesită mari 
cheltuieli de întreţinere,

de au dispărut din 1989 
şi până la recensământ a- 
proape 50# mii de locui
tori ? Oare cum de uitaţi 
că înainte de 1989 din com
ponenţa municipiului fă
ceau parte comunele Cîr- 
jiţi, Şoimuş şi Veţel, pre
cum şi localităţile aparţi
nătoare Archiâ, Popeşti, 
Cristur, Bîrcea Mică, Sîn- 
tuhalm , şi Sîntandrei ? 
Toţi cetăţenii care locu
iesc în blocuri sunt plă
titori de gunoi. Nu au cum 
să se sustragă. La asocia
ţiile de locatari, există o  
evidenţă precisă a persoa
nelor care stau in blocuri. 
Nu.credeţi? Verificaţi. Nu 
acuzaţi. In gospodăriile şi 
celelalte locuinţe din o- 
raş nu ştiu câţi oameni lo
cuiesc, Acest lucru tre
buie sâ-1 aflaţi dvs, cu 
ajutorul Primăriei, Admi

sediu care ar putea primi 
altă destinaţie, regia pu- 
tându-1 folosi pe cel din 
Gojdu al Platformei. In a- 
celaşi timp regia dispune 
de un mare număr de au
toturisme pentru directori, 
care reclamă mari chel
tuieli cu salariile, benzi
na şi întreţinerea. Sala
riile numeroşilor directori, 
şefii de servicii şi compar
timente încarcă în mod 
nejustificat costurile şi 
deci tarifele, -

Se afirmă că o cauză a 
creşterii tarifelor ar fi 
pierderea de agent termic 
:| î  apă caldă - în aparta
mente. Oare care-i neghio
bul acela carfe să lase, a- 
şafeum susţineţi dvs., să-i 
curgă caloriferul şi să J* 
bunde apartamentul său 
şi al vecinului ? De ce nu 
vorbiţi de pierderile care 
se produc în reţeaua de 

' distribuţie de la punctele 
termice la blocuri, pier
deri pe care le plătim noi ?

Susţineţi că aceste creş- 
. teri de preţuri s-ar dato

ra şi faptului că . acum 
sunt numai 52 000 locui
tori plătitori de taxe pen
tru evacuarea gunoiului.
Ajungeţi la această con
cluzie afirmând că înain
te de 1989 numărul locui
torilor pe listele de ali
mente era de 120 009. A- 
poi, după 1989, statisticile 
poliţie] arată 85 000, in
clusiv flotanţii, iar recen
sământul indică 74 200.
Premisa de Ia oare ple
caţi este falsă. Aţi cerce
tat cumva şi aţi aflat un-

■iv-'

flNFDR MAŢII DIN BRAD
2  0  DUPĂ 37 DE ANI. începând cu data de 31
*,mai a.c. dl Gheorghe Tudoran şi-a întrerupt acti-1 
îvltatea de la Secţia de Panificaţie din Brad, ieşind 
Şîa binemeritata pensie, tn aceşti ani el a lucrat doar 
%Ia unitatea unde şl-a închis şl cartea de muncă, lâ- 
£ sând în schimb oameni biite pregătiţi. Dl Nicolae 
Sluga — şeful secţiei, ne spunea că regretă mult şl-i 
î  va duce lipsa dlui Tudoran, lipsă pe care sperăm 
£că nu o vOr resimţi locuitorii oraşului care se apro
bi vizionează cu pâine de la unitate. (AI.J.)
£
\  © CINE-L ASTUPA ? De aproximativ 4 ani, în >
£ spatele Spitalului din Gurabarza s-a săpat un canal] 
£ adânc pentru racordul instalaţiei de încălzire termi- 
1“ că la bl. E 33. De săpat l-au săpat, dar de astupai 
J*au uitat să o facă. în acest răstimp, în canal s-au 
2  adunat de toate — unii îşi aruncă şi gunoiul me- 
Smijer. Dar un fapt este trist. Copiii, în toaca lor, au 
^ căzut în canal suferind diferite traumatisme cum 
2 menţiona doamna dr. Lucia Costina de la spitalul1 [ 
“-sus amintit. Poate acest semnal va avea ecou la Pri-îj 
£ măria din localitate care va găsi pe cel care tre 
?buie să astupe canalul. (Al.J.) <
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nistraţia financiară are 
date exacte cu privire la 
numărul gospodăriilor, a. 
nimalelor şi păsărilor pe 
Care le au acestea, al mij
loacelor mecanice pe ca
re le deţin, pentru că 
toţi sunt- plătitori de im
pozite şi taxe. Această si
tuaţie Administraţia fi
nanciară o are pe calcu
lator şi cred că V-o poate 
pune la dispoziţie. E ; a 
sugestie.

In legătură cu încheie
rea de noi contracte în
tre asociaţii şi regie fa
ceţi o mare confuzie. A- 
sociaţiile de locatari au 
contracte cu RAGCL pen
tru prestarea tuturor ser
viciilor, inclusiv încălzire 
Şi apă caldă. Este vorba 
de obligaţia de a încheia 
contracte pentru furniza
rea energiei termice nu* 
mai de către noii consu
matori şi cei care se ex
tind, Beci nu de către toţi 
consumatorii. în ce pri
veşte anticipaţiile lucru
rile stau la fel.. Aţi uitat 
— de ce? — că noi, lo
catarii, am achitat în a- 
nii de după 1981 antici
paţii ? Anticipaţii trebuie 
să plătească toţi acel care 
nu le plătiseră până Ia 
26 august 1994, data pu
blicării Regulamentului 
pentru furnizarea şl uti
lizarea energiei termîceţ
De ce nu solicitaţi să plă
tească anticipaţiile ceilalţi 
consumatori 7 Aveţi agenţi 
economici cu capital ma
joritar de stat, agenţi pri
vaţi, unităţi bugetare şi

asociaţii de locatari care 
vă datorează peste 2,5 mi
liarde lei. Cum se face că 
nu aţi acţionat până a- 
cum pentru reţinerea pe 
cale legală a sumelor pe 
care vi le datorează 7 Ce 
aşteptaţi ? De ce nu treceţi 
la întreruperea. prestării 
serviciilor pentru datornici, 
şi lăsaţi ca aceste datorii 
să crească mereu, şi nu 
le anulaţi contractele aşa 
cum prevede legea ? Aşa 
ar fi corect şi cinstit. Nu 
plăteşti curentul — ţi-1 în
trerupe imediat. Iar lu
crul acesta te costă. In 
nici o lege, în nici un act 
normativ nu se prevede ca 
locatarilor să li şă ceară 
adeziuni scrise cu obliga
ţii şi drepturi... De unde 
aţi mai scos-o şi pe asta ? 
Ar fi salutar dacă aţi 
încheia contracte cu lo
catarii, direct, pentru pres
tarea serviciilor. Aţi putea 
pune totul pe calculator 

aşa cum a făcut Adminis
traţia financiară cu în
casarea impozitelor şl ta
xelor ; am aVea fiecare un 
cont şi am putea face pla
ta imediat ce ne prezentaţi 
factura. Totul ar depinde 
de operativitatea dv in 
efectuarea calculelor pen
tru încasarea banilor ce 
vi se cuvin în chiar pri
mele cinci zile ale tenii.

Asociaţia noastră n-a 
rămas niciodată datoare, 
n-a avut restanţe. Aşa cum 

•noi înţelegem să ne plătim 
datoriile pentru serviciile 
prestate de regie şi pe ca
re le dorim tot mai bune, 
trebuie să înţeleagă toată 
lumea că serviciile pres
tate trebuie plătite la timp 
şi nu după bunul plac al 
fiecăruia. Vă propun să 
treceţi la fapte I Folosiţi 
toate căile legale şi înca- 
saţi-vă banii de la toţi . 
consumatorii care au da
torii faţă de dvs. Dar 
nu mai trataţi global, 
populaţia, nu mai puneţi 
pe toţi loeafarii în aceeaşi 
oală.

în penultimul alineat din 
materialul publicat în ziar 
spuneţi: „Pentru agenţii 
economici este OBLIGATO
RIE (s.n.) încheierea de 
contracte cu RAGCL De
va, întrucât energia ter
mică nu este subvenţiona
ţ i  de stat decât pentru 
locuinţe..."

Aşa am înţeleş. şi noi. 
Nu ştim de ce v-a trebuit 
mai bine de o jumătate 
de pagină de ziar ca să 
spuneţi, tocmai la urmă de 
tot, adevărul. Concluzia 
este clară r Asociaţiile de 
locatari nu au obligaţia de 
a Încheia noi contracte cu 
RAGCL. Dumneavoastră o 
afirmaţi negru pe alb. în 
rest să auzim numai de 
bine.

N. BADIU.
Asociaţia d e locatari 128, 

Deva

postură de 
d atorn ici!

Tare necăjit l-am în
tâlnit pe dl ing. Cristian 
Vladu, şeful Regulatoru
lui de Circulaţie şi Miş
care Deva. Am cerut ex
plicaţii.. Iată-le în sin
teză :

— Necazurile vin de la 
beneficiarii noştri de 
transporturi, de la cei 
pe care-i servim zi şi 
noapte, asigurându-le 
materiale, materii prime 
ori transportându-le pro
dusele finite beneficiari
lor din ţară şi din străină
tate. Dar dumnealor „uită" 
sistematic să plătească 
serviciile făcute. Nepri
mind bani, suntem în si
tuaţia de a nu ne putea 
desfăşura activitatea, 
chiar de a nu putea plăti 
salariile ceferiştilor noş
tri.

— Văd că aveţi un ta
bel în mână.

— Da. Este situaţia la 
zi a celor care au dato
rii imense către calea fe
rată, Noi trimitem situa
ţia la conducerea Regio
nalei de Căi Ferate Timi
şoara, de aici ajunge la 
Ministerul Căilor Ferate, 
la Guvern. Poate se vor- 
întreprinde ceva măsuri. 
Noi facem tot felul de 
demersuri.

— N-avem spaţiu să-i 
notăm pe toţi datornicii 
din judeţ, observ că sunt 
câteva sute. Vă rugăm 
să vă opriţi la cei mai... 
milionari, miliardari. La 
capitolul datorii, bineîn
ţeles.

—- Vă spun drept că o 
fac cu strângere de ini
mă, dar ne-a ajuns cu
ţitul la os. Notaţi: S.C. 
„SIDERURGICA1' S. A. 
Hunedoara ne datorează 
peste 10,8 miliarde de 
lei, mari sume încă din 
luna august 1994; S. G. 
„SIBEHMET* S.A. Călan, 
aproape două miliarde 
Iei, restanţe eu vechime 
de 5—6 luni; agenţi eco
nomici din Valea Jiului, 
scrieţi Ministerul ' Mine
lor, au o datorie la noi 
de peste 500 milioane de 
le!, cele mal însemnate 
restanţe localizându-se la 
minele Bărbâtenl, Cîmpu 
Iul Neag, Petrila, Dîlja, 
prcparaţiile Coroieşti, Pe

trila etc. Multe necazuri J 
avem cu Renel Deva. Ce- 1 
le trei unităţi componen-1 
te — Deva, Paroşeni, Gu- i 
rabarza — deci Renelul,) 
ne datorează aproape do- \ 
Uă miliarde de lei. Deşi 4 
cu dumnealor mergem 1 
prin compensaţie, adică' 
le scădem costul energiei \ 
electrice pe care o con-1 
sumăm, totuşi, datoria lor i 
este cea pe care v-am J 
spus-o, aproape două mi- ţ 
liârde de lei. Şi enume- 4 
rarea datornicilor noştri 
ar putea continua. Cum t 
vedeţi sute şi sute. ţ

— Dar situaţia dv. văd 4 
că mâi are un capitol. /

— Din păcate mai are. } 
Sunt nominalizaţi aici î 
cei care transformă va- 1 
goanele în magazii ori J 
depozite pe roţi, cum zi- * 
cern noi, imobilizează va- ţ 
goanele, le scot din cir-n 
cuit, din rulajul lor nor- \ 
mal, ceea co îngreuriea-1  

ză foarte mult servirea i 
altor beneficiari. într-o i 
singură decadă din luna î 
mai, Ia 1PCVJ Petroşani r  
au fost scoase din rulaj- 
102 vagoane, pentru care 
s-au plătit sau urmează 
să se plătească sute de 
milioane de lei locaţii, 
bani aruncaţi în vânt. La 
combinatele siderurgice 
din Hunedoara şi Călan 
sunt imobilizate -zilnic 
sute şi sute de vagoane, 
ori la încărcare, ori la 
descărcare. Alte milioa
ne, anual miliarde, arun
cate. Mai muit. Noi nu 
putem compune garni
turi, navete pentru a le 
dirija la alţi beneficiari,. 
fluxul, continuitatea se 
frâng în detrimentul pro
cesului productiv la foar
te mulţi agenţi econo
mici din judeţ, dih ţară.

Fără să forţăm nota 
vom spune că datornicii 
căii ferate se situează 
In afara legislaţiei în vi- ( 
goare. Da, deoarece clau
zele contractuale derivă 
din legile ţării. Nerespec
tând clauzele, nu res
pectă legea. Or, cine n-o 
respectă este supus ri
gorilor ei, nu?

GH. L NEGREA

•  .  • •  • •

îi v nr' "jt* -

Vedere din zona dc agrement a municipiului Hunedoara.
Foto PAVEL LAZA

•  * < o * • •  » * » * * * § • • * • a  *  a  *
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CUVÂNTUL LIBER

Conferinţa de presă
(Urmare din pag. l)

La viitoarea" campanie e- 
lectorală P.D.A.R. cum va 
participa ? La alegerile 

'locale vom prezenta liste 
proprii pentru primari şi 
consilieri . Avem în in
tenţie să realizăm cu fi
lialele judeţene ale ce
lorlalte partide nu alian
ţe, ci înţelegeri în vede
rea susţinerii unui can
didat sau altuia. •  La 
prezidenţiale ? Congresul 
din noiembrie va alege 
una din trei candidaturi. 
•  Este P.D.A.R. republi
can sau monarhist ? Ca
tegoric republican. El se 
caracterizează prin verti
calitate, prin limpezimea 
poziţiei sale în orice do
meniu. In P.D.A.R. sunt 
înscrişi nu numai spe
cialiştii din agricultură — 
cum greşit se consideră — 
ci şi intelectualitatea sa
telor şi oraşelor, medici 
ş.a.-  •  Aprobă P.D.Â.B. 
asocierea în agricultură ? 
Sigur că da, conside
rând-o forma cea mai po
trivită pentru obţinerea 
de rezultate superioare. A 
trecut vremea mieilor pro
ducători particulari care

muncesc pământul cu a- 
nîmalele, este timpul 
marii mecanizări, al apli
cării creaţiei ştiinţifice Şi 
a tehnologiei avansate, ce 
se pot afirma doar pe 
suprafeţe mari. De aceea 
susţinem asocierea, •  
Unul din punctele pro
gramului partidului dum
neavoastră este revigorarea 
satului românesc. Cum 
o vedeţi realizată ? Sta
tul trebuie să se implice 
în procesul redresării a- 
griculturii prin credite 
cu dobândă mică sau 
fhiar fără, să permită ac
cesul la maşini, tehnolo
gii, îngrăşăminte chi
mice, erbieide ş.a. Agri
cultura trebuie să devină, 
în mod real, cea mai im
portantă ramură a econo
miei, ea putând scoate, 
într-un timp scurt, ţara 
din criza pe care o stră
bate. Revigorarea sate
lor presupune însă şi 
reconsiderarea rolului ţă
ranilor, a Intelectualilor 
de la sate, a şcolii, bi
sericii ş.a. Sigur nu este 
o întoarcere la situaţia 
interbelică, ci instaurarea 
unei vieţi moderne, la 
nivelul epocii în care ne 
aflăm.

„SLAVA INTRU CEL DE SUS 
ŞI PACE PANA LA APUS**

Primăria comunei Balşa 
a  cinstit evenimentul 
înălţării Domnului, care 
coincide cu Ziua Eroi
lor căzuţi pe câmpul de 
luptă în timpul primu
lui şi celui de-al doilea 
război mondial, la mo
numentul ce se află ri
dicat în cinstea acestora, 
în centrul localităţii.

Slujba religioasă a fost 
oficiată de preoţii parohi 
din comuna Balşa, Flo

rin Ştefan şi Viorel Be
lea. A urmat un recitai 
de poezii, prezentat da 
elevii Şcolii Generale 
Balşa, prin grija ca
drelor didactice ale a- 
cestei şcoli. Primăria co
munei Balşa a depus o 

coroană de flori In cinstea 
eroilor neamului căzuţi 
pe câmpul de luptă, şi 
a urmat un parastas.

PETRU GAVHILÂ, 
Balşa

Ia
I*
Ia
I
i

I' *
I*
I

I« -
I

C O M U N I C A T

Sâmbătă, 3 iunie 1995, la  Hunedoara a avut loc 
Conferinţa Municipală a P.D.S.R. La’ lucrările ei a 
participat domnul ing. Georgel Răican, preşedintele 
P.D.S.R., Filiala .Hunedoara.

Ordinea de zi a fost următoarea : 1. Prezentarea 
Raportului de activitate al Biroului Executiv al Con
siliului Municipal P.D.S.R,; 2. Programul de acti
vitate pentru perioada următoare, până la viitoarea 
conferinţă; 3. Discuţii; 4. Alegerea organelor de
conducere ale organizaţiei şi a delegaţilor la Con
ferinţa Judeţeană.

Preşedinte al Consiliului MnalbipM al P.D.S.R. a 
fost ales domnul prof. Ioan Diniş.

Biroul de presă şi relaţii 
cu publicul al P.D.S.R., 

Filiala Hunedoara

ŞCOALA NORMALĂ  
„SABIN DRĂGOIa DEVA

A  A /  u  N  Ţ i Â J

înfiinţarea, în anul şcolar 1995/1996, 
a unei clase a V-a, cu predare intensivă 
a LIMBII FRANCEZE.

înscrierea, elevilor, în prezent în clasa 
a IV-a, indiferent de şcoala de unde pro
vin, pentru testarea care va avea loc în  
ziua de 12 iunie 1995, se va face la se
cretariatul şcolii, până la 9 iunie 1995.

La înscriere, candidaţii vor prezenta 
o adeverinţă de la şcoala de la care pro
vin.

"* ”  m a w

a I A A  *

s l

A
| KOSO^Ai

ALEGEŢI ŞI CÎŞTIGAŢI!
S.C. BERE KAN1ZSA SJRJL. SATU MARE, TEL*: 06L711381; 061-737013*, 

FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL. 737780
sus împreună cu talonul de participare.Introduceţi în pilc 5 etichete din sortimentele de

*  #f M» *

I s*e. \

\

DECEBAL" S.A.
D E V A

(INDUSTRIA GÂRNIJ)
Cu sediul In Deva, Piaţa Unirii, tur* 8 

•  PRODUCE ŞI LIVREAZĂ conserve din ) 
, came: pateuri şi mixte, la cele mai avantajoase j 
| preţuri. t
» Ambalajul in boxpaleţi cu role sau cutii î  
| carton, *
î Transportul şi
• gociază. 
j Relaţii la

TOMBOLA

m m m m m m m m »  m »■ m ̂

termenele de plată se ne- |  

tel. 054/613322, 611760, 615532. |
î - i- » m mmmll'i mmm *

j &C, GAMA FRESTXMFEX S.R.L, DEVA ! 
j Organizează cele mai frumoase şl tentante | 
5 excursii de 12 zile In GRECIA. j
|  Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din J 
; Deva, str. D. Zamfîrescu, bl. C (TCH) et. 4, teL j 
I 954/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— î 
* 12), preţ informativ 225 dolari şi 100 dolari In j 
J teL (D.P.) !

GRUPUL ŞCOLAR 
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 

D E V A
(LICEUL DE CHIMIE)

, Str. Prelungirea Oituz, nr. 8 
Telefoane: 622231; 623528

*

»
t

K A N I Z S A D R E H E R

1

T f l t O N  P E  W U C T C IP flR E  {

Numele ş l -*■ #
pronumele:...».»..... ....... ....... „»„»...... ........ . ♦
Adresa:..»......................     2
telefon:.»...»».»......»..............»..............-...........». 2
Berea preferată

S.C BERE KAttgSA S.R.L Satu Mare {
O*'* Trafcn «5t tei.; 061-711331, -737013 fax 064-1909»* •

Centrul A* distribuire Deva* 1
str. 22 Decembrie, nr. 257 I

Ib
I

! 5 e  *  *  a  a t  » * » e f  •  •  • • ¥ • * • • • • * ■ * * * * #
(S.C. „Poiidava" S.A.), Tel. 621750

A _ N J L J  N _ Ţ _ * . :

< Şcolarizarea pentru anul şcolar 1995—1996 |  
I — elevi — in domeniile:

LICEU ZI:
1. SILVICULTURA 60 locuri

(se poate obţine şi carnet de 
conducere tractor)

2. LABORANT — chimie 30 locuiri
3. CERAMICA FINA

—  PORŢELAN 30 locuri
ŞCOALA PROFESIONALĂ — 3 ani
1. TÂMPLAR 30 locuri
2. SUDOR 30 locuri
ŞCOALĂ COMPLEMENTARA — 2 ani,

fără examen:
1. MECANIZATORI

FORESTIERI 30 locuri
2. FIERAR-BETONIST 30 locuri
Se organizează consultaţii gratuite ia mate-

î matică — joi si la limba română —  luni, ora 17, | 
|  Începând cu 5. VI. 1995. j

informaţii suplimentare se pot obţine de I 
|  la liceu. |

j * MAGAZINUL „V A L E N T I N «
* ţ

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

VA OFERĂ

I

port
O gamă diversificată de produse im « 
Ita lia :

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

II. Paste zugrăvit interioare şi exte
rioare şi Coloranţii aferenţi, role zugrăvit, 
tapet ultralavabk,

III. Plante ornamentale, flori artifi
ciale şi aranjamente florale.
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$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ

I
L u c râ n d  a c a s â  

p e n t r u  f irm e  d in  SUA

u n  p ilc  t im b ra t şl a u to a d r« » a t 
p e n tru  d e ta li i s u p lim e n ta re  j

R A D ISSO N  C .P . 1 -1 2 4 4  
3 4 0 0  C l u J - N a p o c a

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând ap a rtam en t eu 
3 camere, central, bdul 
Decebal, bloc D. Inform a
ţi i  telefon 629098.

•  Vând apartam ent 2 
camere, bdul Bălcescu, 
casă, A, Vlaicu, 3 camere, 
gaz, curent, apă, 3000 mp. 
Tel, 620703.

(151302)
•  Vând casă cu trei 

camere. 45 ari de teren, ia 
comuna Crişcior, Calea 
Moţilor, nr 90.

(150881)
•  Vând Dacia 1300, sta 

re bună, 1979, 160 000 km 
la bord, p reţ 2 800 000, tel. 
619403 orele 16—22.

(1588)
•  Vând m aşină de ■ în 

gheţată (germană). Telefon 
724559, Hunedoara, s t r . . 
Hotarilor. 54.

- (1532)'
•  Vând rulotă Delfin 5/2

am enajată spaţiu comercial 
cu aragaz, frigider, boxe. 
Relaţii telefon 560416, Lu- 
pcni. (1602)

• '  Vând mobilă nouă de 
dormitor, bucătărie, fr i
gider, p re ţ convenabil. Tel. 
050/655268. după ora 18.

(1601)
•. Vând l ord Sierra 1,6’ 

neJnmntrieulabrL Telefon 
617917. (1571)

•  Vând talon Ford
Sierra 1,6. cu carte R.A.R. 
T e i 617917, (1571)

fi Cum păr garaj (pară 
te r  bloc). Tel. 616339, după 
ora 16. (1591)

•  Vând m aşină popcorn
sau închiriez. Deva, tel. 
62Sf31 (1635)

• ’. Vând autoturism  Da
cia cu eldmente CN. Tel. 
619Ş66. (1631)
, •  Vând apartam ent trei 

camere, Dorobanţi, şi Da
cia 1300, neînm atriculată. 
Tel. 626288, (150532)

•  Cum păr talon M er
cedes Cobra 200 Diesel.
Tel; 620398, (1596) *

•  S.C. CONFORT 
ELUS CONSTRUCT 
SRL TÂMPA vinde 
en gros şi en de tai! 
gresie şi faian ţă im 
port Italia, la preţuri 
foarte convenabile, 
prin magazinul Socie
tă ţii din Simeria, str. 
A vram  lancu, bloc 7 
(parter) şi p rin  Depo
zitul situat în  Tâmpa, 
nr. 11 Inform aţii la  
tel. 661626.

-  , (1591)

Vând urgent casă. 
grădină. 2339 mp. sat 
Aurel Vlaicu. Infor
m aţii Hunedoara. te!. 
054/712029,

(0789)

•  Vând urgent casă. 
cu garaj în H unedoa
ra, şti uda G. B râru 
euşi, F.r 6/4. Inform a
ţii telefon 054/712029, 
sau 054/712572.

(0798)

—•*''** ★  —• *  —s* ~i *••*-'*

•  S.C. O răştietrans S.A. 
vinde autotractor cu şa 
R 12 215 — Raba — preţ 
convenabil. Tel. 641495.

(1641)
. •  Vând autodubă TV. 

p reţ convenabil. Orăştie, 
telefon 641095.

(7431)
•  Vând urgent Fiat 

Croma Diesel, 1987, înm a
triculat, avariat, 4000 DM. 
negociabil. Tel. 651077.

(9197)
•  Vând casă, S tejarilor1

29 telefon 718101, după 
ora 17. (0783)

•  Vând apartam ent trei 
camere. Tel. 718492, sau 
718726, după ora 17,

(0787)
•  Vând casă, comuna 

D ieci,. judeţu l Arad, sau 
schimb cu apartam ent în 
Hunedoara, telefon 713999.

(0786)
•  Vând sau închiriez 

chioşc alim entar. Telefon 
729397, după ora 15.

(0785)
•  Vând casă mare, Aleea

Obor 12. Telefon 712184, 
orele 16—21. (0784)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1986, prelată te 
rasă. 36 mp, bicicletă 
M ountain. Bike 21 viteze. 
Tel. 718810. (0778)

•  Vând m aşină pop
corn, nouă. Tel. 722881.

ţ ţ  (0777)
• '  Vând apartam ent 4 

camere, telefon, multiple 
îm bunătăţiri, 7 milioane. 
Tel. 720201.

■ (0775)
•  Vând apartam ent 2.

camere, parter, p re ţ ne
gociabil. Relaţii, telefon 
724802. (0772)

•  Vând caroserie cdm-
, picta F iat Ritmo (4 fa 
ruri), motor şi cutie v ite 
ze F iat Ritmo 130 Abarth 
Inform aţii, Haţeg, 770864, 
orele 19-23. ' v

(8784)
•  Vând casă, confort 

sporit, patru  camere, cu 
anexe. P re ţ convenabil. 
Inform aţii tel. 716434.

(0761)
•  Vând apartam ent 2

cam ere, str. M. Kogălnî- 
ceanu Tel. 618950. (1606)

•  M ateriale de construc
ţii la  p re ţu ri avantajoase 
num ai din depozitul din 
str. M Eminescu, nr. 48 
(fosta fabrică de mobilă). 
Inform aţii tel. 626149.

(1587)
•  Vând apartam ent cu

trei camere, mobilat, cu 
telefon, tel, 627789. (1522)

•  Vindem en gros 
în Sibiu îm brăcăm inte 
şi încălţăm inte la ki
logram, sortată im port 
Belgia — Olanda, la 
baloţi de 15—45 kg, 
tel. «69/228884. (1569)

LICITAŢII

•  Liceul 'Teoretic' H u
nedoara anunţă deschi
derea licitaţiei pentru fir
mele interesate, în vede
rea executării unor - lu 
crări de construc ţii' şi rer  
paraţii. Perioada de exe

cuţie iunie - - septem brie 
1995 («776)

•  Consiliul local al ■ 
oraşului Haţeg . organizea
ză licitaţie publică în 
ziua de 2 iulie 1995, ora 
9, în vederea concesionă
rii — două spaţii în pia
ţa  agroal intenta râ, cu 
profil agroalim entar;- u n ’ 
teren  în  strada .Aurel 
Vlaicu, pen tru  am plasa
rea unor tonete. Inform a
ţii suplim entare se pot 
obţine la  sediul Gonsi- '  
liului local al oraşului 
Haţeg, strada Libertăţii, 
nr. 5, tel. 777348.

(8705)

PIERDERI

•  P ierdu t act înregis
tra re  fiscală nr. cod fiscal 
7163331, aparţinând  S.C. 
Taner Autohof Im pex SRL 
Ilia. Se declară nul.

(1604)

•  P ierdut lănţişor 
plus medalion aur, a- 
m intire familie, în 
zona Poştei Brad. Tel. 
172, Hălmagiu. Găsi
torului recompensă.

(609195)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez rochii de
m ireasă şi accesorii. O răş
tie, str. Prim ăverii. nr. 
19. : (7430)

•  Ofer spaţiu comercial
pentru  închiriere. Ofer 
gratu it teren construcţie 
cabană la  Bulzeşti. Tel. 
622023. (1598)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Societate comercială 
angajează mecanici com
bine cereale, salarizare a- 
vantajoasă. Tel. 054/713632.

(0764)
•  -Firmă m exicană caută 

organizatori şi d istribu i
tori de produse am erica
ne în sistem ul MLM; pre
zentarea afacerii la  Sindaco 
— sala de şedinţe, e taj 1, 

■m iercuri, ora 19.
(1610)

•  Angajez vânzător am 
bulant în  Deva. Inform a
ţii telefon 615131.

(150608)

DIVERSE
•  M oara Groza S.N.G.

Călan anun ţă in tenţia de 
m ajorare a preţurilor, în
cepând cu data de 6 iunie 
1995. (1590)

•  S.C. L ira Comprest 
SRL Deva anunţă m ajo
rarea tarifelor la prestări 
servicii cu până la 100 la 
sută, începând cu data de 
3 iulie 1995.

(1603)
•  M ulţumesc din tot

sufletul domnului doctor 
Duma Viorel, anestezist 
şi asistentelor de la sec
ţia  reanim are ă  Spitalului 
m unicipal Orăştie, pentru 
asistenţa m edicală . de 
îna ltă  calitate acordate 
soţului meu. Şaptelei 
Zmeura, (1640)

•  Toată gratitudi
nea şi m ulţum irile 
noastre dom nului'doc- 
tor Roman Gabriel, 
pentru  actul ch irur
gical şi îngrijirile deo
sebite, dezinteresate, 
acordate soţului meu 
afla t în suferinţă. 
Şaptelei Zmeura.

■ .U'.;.U (1640)

D E C E S E

s

•  Soţia Raveca, fii
cele G eta ş i Lenuţa cu 
fam iliile anunţă cu 
regret dispariţia fu l
gerătoare a scumpu
lui lo r soţ şi ta tă  

LAZEA TEODOR, 
58 ani.

înm orm ântarea — 6. 
VI. 1995, în  Baia de 
Cris, sat BaldoVin.

(1646)

I ICOPLfVTOARFL t Calitate m fiabilitate excepţionale' ba 
|  p re tu ri a» antajoase 'C el tnai scăzut |
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|  niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064

| (hini-vineri: 8—16). ,
Orar depozit: satul Vlaha, intre luni-sâm 

{ bată, 9—16.
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ABONAMENTUL 
LA ZIAR U L  

„CUVÂNTUL LIBER
i

«  I
I

I

| Abonamentul este calea cea mai sigu- ţ 
| ră şi mai avantajoasă de procurare a ţ 
\ ziarului nostru. Costul abonamentului \ 
ţ pe luna iulie, corelat cu preţul hârtiei,

\ tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei,

\

S.C. .SIGMA PLUS“
D E V A

|  Autorizată de Ministerul învăţământului

I Organizează în Deva si Orăştie
•  CURSURI DE CONTABILITATE 

|  ' Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din

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

i plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- 
\ rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar ? 
icosfa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament j 
\ se economisesc lunar aproximativ 1 000 j
> de lei, în funcţie de numărul zilelor de ( 
) apariţie. \

s Ziarul apare zilnic în 8 pagini! \
i Abonamentele se pot face la oficiile \ 
| poştale şi la factorii poştali. Pentru luna i 
| iulie puteţi face abonamente îh tot cursul S 
 ̂ lunii iunie. \

V
t AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
j - „CUVÂNTUL LIBER11 j
( Pentru a economisi timp şi bani, pu- \ 
\ teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- ţ 
\ blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- \ 
l ţiile de publicitate din : ţ
j •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI ( 
î din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea \ 
> Tribunalului judeţean); — la chioşcul din \ 

CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- \ 
/ zinul „Comtim" — la chioşcul din CAR- J 
i TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz \  
t „Orizont"). ]

*  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. J
716926).

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

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

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

FIRMA U-SM Invest

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

vă oferă:
ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
— ofertă bogată în sortimente de sezon 

ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ
— colectare originală în pungi între 5-15 kg ■  

cantitatea minimă de vânzare 100 kg. I |
ÎMBRĂCĂMINTE NOUĂ DIN CHINA
— treninguri şi bluze din bumbac -
— bluze mătase. - U-V- â:;.
La preturi accesibile.

N O U  ! N O U  / N O U !
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari: _
— peste 5 tone — 3000 lei +  TVA/kg. |  
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu Ma- I

193493, 194030 J

I

I !

Importatoare directă a ciocolatei da
neze Yankie de tip Bounty, Nikers, Marş.

Caută distribuitor unic în judeţul 
dumneavoastră.

Pentru informaţii suplimentare, tel- 
fax 064/194787, între orele 8— 16. (353)

! i
D O K IR  T R f lD I N G  s .r.l. bucurcşti

'P 'l& iueat& i e ţl " JUlVlP",^ . r

flr tO c U ta c iv i

ă i fiio ă fte ţim eA .

eĂjUtĂM  DISTRIBUITORI DIRECŢI!

Informaţii! -
d e pa r t a m e n t u l  v â n ză ri,

î l l  € 1 3 4 4 0 4 .
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