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MANIFESTĂRI CULTURAL-EPUCATIVE

Z ilele cu ltu ra le  hunedorene^
Gum se menţiona în invi- 

îaţia !a manifestare, Aso
ciaţia Umanitară „Hunya- 
di Jânos" intenţionează i- 
niţierea, sub titulatura 
„Zilele culturale hunedore- 
ne“, a unui festival a- 
nual de muzică clasică. E- 
diţiei de debut, organiza
tă în zilele de 2, .3 şi 4 
iunie, în municipiile Deva, 
şi Hunedoara, i-au confe- 
sit o înaltă ţinută artisti
că interpretări de excep
ţie,' asigurate de muzicieni 
cum sunt violonistul Şte
fan Ruha, soprana Bara- 
bas' Kaslcr Magda şi octe
tul de suflători „Clasic” al 
Filarmonicii din Cluj-Na- 
poca, formaţie compusă 
din profesionişti de mar- 
eă.

■Melomanilor din Hune
doara „Zilele culturale hu- 
nedorene" le-au prilejuit 
doua recitaluri, găzduite de 
Biserica Romano-Catolică, 
şi un concert cameral, sus
ţinut, în incinta Castelu
lui ’ Gorvineştiîor, de către 
octetul de suflători „Cla
sic", Cele două recitaluri,

mai puţin concertul came
ral al formaţiei „Clasic", 
au fost audiate şi de iu
bitori ai muzicii clasice 
din Deva, sâmbătă şi du
minică seara, la Biserica 
Reformată.

Primul recital, cel pen
tru vioară şi orgă, susţinut 
de Ştefan Ruha şi Ecate- 
rina Botar, s-a bucurat de 
o audienţă mai largă. Pro
gramul cunoscutului violo
nist Ştefan Ruha, profe
sor la Academia de Mu
zică G. Dima din Gluj- 
Napoca, acompaniat la or
gă de Ecaterina Botar. 
profesor la aceeaşi insti
tuţie, a cuprins piese de 
Mozart, Handel, Veracini, 
Gorelli ş.a. Gu virtuozita- 
tea-i recunoscută, Ştefan 
Ruha a dăruit auditoriului 
clipe de înălţare, sonori
tatea caldă a muzicii dân- 
du-ţi senzaţia desprinderii 
din realitatea imediată, a 
plutirii în spaţii astrale.

Un program divers, cu

(Continuare în pag. a 6-a)

Deva, hotelul „Sarmis". Foto : PAVEI. LAZA

S-a put punct conflictului 
da munca din RENEL

Contactat de noi telefonie, 
d! dr. ing. Florea Bereş, 
director la F.E. Deva, ne-a 
făcut precizarea că în 
urma încheierii, ieri, di
mineaţă, la ora 4, a unui 
proces verbal de conciliere 
între sindicalişti şi Ad
ministraţia RENEL, con
flictul colectiv de muncă 
a fost închis. Sindicatul 
regiei a acceptat o creş
tere a grilei de salarizare 
eu 7,75 procente.

In- ciuda vârstei 
concurenţilor, întrece
rea organizată dc Ziua 
Copilului s.a desfăşu
rat după rigorile unei 
curse de ciclism.
Foto: PA VEL LAZA

Inundaţii păgubitoare în satele comunei Balşa
Ne-au vizitat la redacţie 

dnii Toan Ghermnn şi Pe
tru Gavrilă, primarul, res
pectiv, secretarul Primă
riei comunei Balşa. Erau 
foarte necăjiţi, afectaţi de 
necazul abătuţ vineri asu
pra satelor comunei: o 
ploaie torenţială, o rupere 
de nori a făcut ca Pârâul 
iVlăzii, Pârâul Pietrii, Va
lea lui Ignat — de pe raza 
satului Balşa, Valea Bodii 
— la Techcrcu, Pârâul 
Oandului, Pârâu] Rău — 
la Mada, Valea Techere- 
ului — la Poiana să iasă 
din măteile lor, să inunde 
case, culturi, să distrugă 
acareturi din gospodăriile 
sătenilor, să rupă dru
muri, poduri, podeţe, stâlpi 
de telefon etc. La o primă 
estimare s-a socotit că 
suprafaţa culturilor cala
mitate în hotarul satelor, 
în grădini este de peste 60 
'de hectare. Gele mai lo
vite localităţi sunt Balşa, 
Tschereu, Mada, Poiana.

Almaşu Mic, Ardeu. Prin
tre sătenii cei mai loviţi 
de furia păgubitoare a a- 
pelor dezlănţuite se nu
mără Toader Bota, Ioan 
Ghcrman, Ana Mihuţ, Ra- 
veca Branea, Gheorghe P. 
Mihuţ, Irina Pârva, Nico- 
lae Gherman, Anghel Cri- 
san, Maria Gherman, Ni- 
colac Dascăr toţi din 
satul Balşa; Florin Duma, 
Ioan Doncea, Sofia Zer- 
bea — din Techereu, Ana 
Pipa, Constantin Ravoca, 
Simion Pipa, Paştiu Gor- 
nea, Nicolne Avram, Petru 
Cornca, Trandafir Robetin 

- din Poiana.
Dl primar Ioan Gher

man, dl secretar Petru 
Gavrilă au bătut la multe 
uşi ale unor instituţii ju
deţene şi agenţi economici: 
Prefectură, Consiliul ju
deţean, Direcţia judeţeană 
dc drumuri şi poduri, O- 
ficiul de gospodărire a a- 
pelor, ADAS etc. Au găsit 
multă înţelegere şi recep

tivitate la dl prefect Geor- 
gel Răican, dl. subprefect 
Iulian Costescu, la dl pre
şedinte Costel Alic, de 
unde au plecat cu promi
siuni ferme că toţi cei 
loviţi de năpasta apelor 
vor fi ajutaţi în perioada 
imediat următoare. Din 
păca,te de la alte unităţi 
vizate, datoare să sară în- 
ajutorul celor ajunşi la 
mare necaz, li s-a spus : 
„Ştim, vă credem, vă în
ţelegem, dar nu sunt fon
duri..."

Avem convingerea că 
Prefectura judeţului. Con
siliul- judeţean îi vor ca- 
pacita pe cei care au răs
punderi să sprijine eon- 
creţ acţiunile pentru în
lăturarea pagubelor prici
nuite de furia apelor re
vărsate. Or, acestea nu se 
pot vindeca cu ridicări din 
umeri, cu motivaţii.

Gh. I. NEGREA

I.
„Relaţii speciale" j

Săptămâna trecută, la când în Bosnia focul războ- i 
Noordwijk, Olanda, a iului s-a înteţit mult. Rusia ? 
avut loc sesiunea ministe- acceptă subit cele două ) 
rială NATO. Intre alte documente oferite de ţ 
probleme „dc urgenţă" NATO. Diplomaţia rusă ( 
care trebuiau rezolvate — ştie foarte bine când şi ; 
menţinerea şi întărirea cum să-şi coordoneze ac- I 
forţei de protecţie a O.N.U. ţiunile. Şi a „lovit" c- ţ

xaet la ţintă, în momen- ^
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în Bosnia, iniţierea dc noi 
negocieri cu preşedintele 
Iugoslaviei, Slobodan Mi- 
loşcvici, pentru ca acesta 
să tempereze pornirile 
războinice ale celor de la 
Pale, recurgerea la ser
viciile iui Elţîn 
medierea acestui
.etc. — sesiunea s-a „bu- cificării Bosniei* )
curat" dc prezenţa lui I s-a oferit Rusiei | 
Andrei Kozârcv, ministrul „fereastra" de n reintra i 
dc externe al Rusiei, in politica de pacificare >

a* >*-. |
cea mai mare nevoie de y 
serviciile Rusiei în ate- ţ 
nuarea conflictului bos- 1 
niac şi mai ales în „con- 1. 
vingerea" lui MilO.şevici ţ 

pentru ia o cooperare comună cu f 
demers occidentalii în scopul pa- j

COMENTARII )

Rusia \ 
găsit-o ţ

In protocolul încheiat 
se prevede, printre altele, 
că toate demisiile indivi
duale înaintate la începu
tul grevei sunt anulate, la 
fel ca Şi deciziile de des
facere a contractelor de 
muncă bazate pe aceste 
demisii. Punctul şapte al 
procesului-verbal, redac
tat în 14 puncte, prevede 
că federaţiile sindicale din 
RENEL se obligă să nu 
întreprindă activităţi sin • 
dicale care prin întrerupe
rea activităţii să pună în 
pericol siguranţa funcţio
nării sistemului energetic 
naţional. Tot în actul con
ciliator este stipulat că 
ordinul emis de Curtea 
Supremă de Justiţie, la 2 
iunie a.c., ordin ce pre
vede suspendarea pe o 
perioadă de 60 de zile a 
grevei reneliştilor. îşi 
pierde valabilitatea în noul 
context. (A.S.)

El a comunicat cu . acest 
prilej că ţara sa acceptă 
cele două documente ma
jore. oferite de NATO,

- şi anume : programul, de 
activităţi militare co
mune în cadrul Partene- 
riatului pentru Race (Ru
sia semnase aderarea la 
Parteneriatul pentru Pace 
în 22 iunie 1994, dar la 2 
decembrie acelaşi an, a 
respins cele două docu
mente) si textul adiţional 
privind dialogul şi con
sultările în chesţiuni de 
securitate între Alianţă şi 
Rusia.

Acest al doilea docu
ment constituie tocmai 
această „relaţie specială" 
acordată de NATO Ru
siei, în fond o recunoaş
tere a statutului de su- 
perputere pe care Ru
sia l-a avut şi continuă 
să-l aibă, fiind deţinătoa
rea unui uriaş arsenal 
nuclear şî nu numai. Ucraina un tampon între l 

Şi chiar dacă la Noord- Rusia şi Occident sau s-o / 
wijk participanţii la se- atragă în orbita politicii ţ 
siunea ministerială s-au sale, ştiind că şi Ucraina ţ 
pronunţat hotărât împo- este un stat mare şi mai i

_ I

a ‘Bosniei sau
a căutat-o şi a
singură ? Greu de răs- I 
puns. în orice caz se / 
pare că Occidentul, deşi V 
în declaraţii este ferm, \ 
în practică ţine - seama i 
atât de puterea Rusiei, » 
cât şi de orgoliile ei. \ 

în aceeaşi idee ne-a l 
surprins declaraţia secre- j 
tarului general al NATO, 1 
Willy Claes, la primirea \ 
la Bruxelles a preşedin- i 
telui Ucrainei, Leonid J. 
Kucima. Nici mai mult, V 
nici mai puţin, acesta a ţ 
oferit Kievului o „reia- < 
ţie specială" similară ce- ţ 
lei încheiate cu Rusia ţ 
la Noordwijk. Deşi U- j 
craina nu a definitivat l 
încă programul indivi- > 
dual ai Partencriatului ) 
pentru Pace, NATO s-a l 
şi gândit să-i avanseze ! 
şi „relaţia specială". Do- * 
re.şte NATO să facă clin ţ

triva dreptului de veto 
al Rusiei în ce priveşte 
extinderea NATO spre 
est, existenţa acestei „re
laţii speciale" este deja

este încă o putere nu 
cioară ? )

Ne întrebăm : cui va i 
mai acorda NATO o „re- ? 
laţie specială" ? Romă- i

o portiţă pe care Rusia niei nu credem, după cât l
nu va pregeta s-o folo
sească pentru a se opune 
intrării uneia sau alteia 
dintre ţările central şi est 
europene în NATO. Nu 
întâmplător tocmai acum

dc mult este iubită. Bul
gariei, Poloniei ? Sau .' 
poate Ungariei care vi- j 
seaz.ă la denunţarea Tria- ( 
nonului 7 i

Gh. PAVEI. 1
\

OVHa pe z /
ANUNŢ

AMERICAN milionar, tânăr, frumos, inie - 
ligent, sentimental, necăsătorit, anunţă fe
meile din România să nu conteze pe el.

REPREZENTANŢA HUNEDOARA
olera (Ui stqc si la comandă:

băuturi răcoritoare, bere, viu 
■a ş iu i de iăşbotată 
■a s in i paste fă moaşe 
espresearr de cafea
cuptoare pizza si liaii cMuWtf snack-bar 
fim icM ip leti ir  esenţe si indulcîtori 
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DOTĂRI COMPLETE BARURI. HOTELURI, RESTAURANTE

PLATA si ÎN RATE !
Hunedoara, atr. N Ba Ic eseu ar 1 Tel/fax 
(Policliaica cu plata-cam 18) 054/71 4659



Din pragul falimentului — Ia producţie 
pentru export sută la sută!

Până la Revoluţia din 
decembrie 1989, Cooperativa 
meşteşugărească „Moţul“, 
din Brad, avea secţii şi in 
Baia de Criş. Cea mai 
importantă era secţia de 
încălţăminte pentru băr
baţi, femei şi copii. Avea 
78 de lucrători. Coordona
torul activităţi? de produc
ţie era miistr-d Sâmzian 
Ivănuţ. Duj.ă revoluţ e 
treburile s -au schimbat. 
Mai întâi secţia s-a des
prins de . cooperativa — 
mamă şi a devenit „Mo
ţul" — Baia de Criş. Pre
şedinte a fost ales în una
nimitate dl Sâmzian Ivă- 
nuţ, meseriaş de înaltă 
clasă, bun organizator, în
treprinzător cu vederi largi, 
în perspectivă. Astăzi îşi 
aminteşte:

— Când am preluat eu 
secţia ca preşedinte al noii 
cooperative „Moţul" Baia 
de Criş era mare dezastru 
aici. Mai erau vreo 26 de 
lucrători, ceilalţi trimişi 
în şomaj, nu aveam de 
lucru, maşinile uzate, ma
terie primă inexistentă. In 
pragul falimentului, ce să 
mai spun. Ne-am chinuit 
o vreme aşa. Mergeam spre 
desfiinţare...

— Apoi?
— O întâmplare fericită 

a făcut ca reprezentantul 
celei mai mari firme pro
ducătoare de încălţăminte 
din Italia, poate din E- 
uropa, dl Pierotti Um- 
berto, să afle despre... tra
diţia în confecţionarea în
călţămintei la Baia de 
Criş. Ne-am întâlnit, am

discutat, am perfectat pri
mele amănunte. La înce
put nu a fost prea entu
ziasmat A văzut spaţiile 
de lucru, maşinile, forţa 
de muncă, condiţiile noas
tre. L-a informat pe di 
patron Luigi Aiazzi, am 
perfectat formele şi s-a 
pornit la treabă. A fost 
o perioadă de probă, tre
cută cu bine. In prima 
lună am confecţionat 1000 
perechi de feţe pentru în
călţăminte. Am fost şi eu 
în Italia, am vorbit cu dl 
patron Luigi Aiazzi. A fost 
foarte mulţumit de calita-

— Firma italiană ne a- 
sigură totul : materia pri
mă, utilaje, accesorii. Noi 
confecţionăm numai feţe 
de încălţăminte pentru băr
baţi, femei şi copii, de 
toate mărimile, culorile şi 
nuanţele, pentru toate se- 
zoanele. Exportul sută Ia 
sută în Italia, unde se face 
asamblarea propriu-zisă, se 
obţine produsul finit.

In zilele când se află 
la Baia de Criş, reprezen
tantul renumitei firme ita
liene, dl Pierotti Umberto, 
împarte un birou modest cu 
dl preşedinte-patron Sâţnzi-

SECŢIA DE ÎNCĂLŢĂMINTE A 
COOPERATIVEI „MOŢUL"— BAIA DE CRIŞ

tea feţelor de încălţăminte 
lucrate de noi şi a cerut 
mai multe.

— Mă gândesc ca şi tre
burile în secţie s_au schim
bat

— Radical. Peste 50 la 
sută dintre maşini şi uti
laje au fost înlocuite şi 
procesul este în derulare, 
materia primă ne este a- 
sigurată din Italia, de cea 
mai bună calitate, am a- 
juns la 65 de lucrători — 
cei mai mulţi rechemaţi 
din şomaj, confecţionăm 
10 000 perechi feţe de în
călţăminte pe lună, cerin
ţele cresc în continuare, 
salariul lunar este, în me
die, de peste 168 000 de lei.

— Aţi repetat mereu 
feţe de încălţăminte. Vă 
rog să explicaţi pentru 
cititorii noştri.

— — 1
I

an Ivănuţ. Dar mai mult este 
în secţie, urmăreşte cu cea 
mai mare atenţie modul 
în care se munceşte. A 
avut amabilitatea să ne 
spună într-o curată limbă 
românească :

— Lucrez de mulţi ani 
în frumoasa Românie, pe 
care o iubesc, mă simt 
foarte bine printre bunii 
fraţi români. Am aflat 
despre Baia de Criş, despre 
tradiţia localnicilor de aici 
în confecţionarea încălţă
mintei când lucram la va
ma italiană din Constanţa. 
Am venit aici. m-am do
cumentat, l-am informat 
pe patronul meu, dl Luigi

Aiazzi, a fost de acord şi 
a ieşit. un lucru foarte 
bun, -cu multe şi mari 
perspective.

— Sincer, stimate dlc 
Pierotti Umberto, firma 
Pe care o reprezentaţi este 
mulţumită dc calitatea fe
ţelor de încălţăminte lu
crate la Baia de Criş ?

— Din moment ce cali
tatea este foarte bună. este 
firesc să fie foarte mul
ţumiţi, oferta firmei mele 
fiind în creştere pentru 
secţia de aici. Să cunoaş
teţi că firma mea, deşi 
la mare concurenţă, ex
portă încălţăminte în multe 
ţâri din Europa, din lu
me, este foarte mult soli
citată, apreciată.

—— să înţeleg că şi fe
ţele încorporate în această 
încălţăminte, feţe ieşite 
din mâinele româncelor 
din Baia de Cri ş ?

— Foarte corect spus. 
Calitatea excelentă, livra
rea promptă fac ca firma 
mea să solicite tot mai 
multe feţe de încălţăminte 
de la Baia de Criş.

— Dte Umberto, poate 
odată vom vorbi şi vom 
scrie despre o fâbricaţă 
de încălţăminte româno - 
italiană la Baia de Criş.

— Dragul meu, viitorul 
este în faţa noastră. El se 
pregăteşte în prezent, a- 
cum...

Gh. I. NEGREA
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•  Sf. Mc. Teodot, Ep. 
Ancirci; S t Mc. Zcnaida 
şi Sebastiani;

•  Onomastică : Viviana; (
•  A murit, în 1716, } 

stolnicul CONSTANTIN )
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1640); i
•  Soarele răsare la ora
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m Au trecut 157 de ( 
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208.

din

■  Cod fiscal: 2116827 
j  fcONStLIUL DE ADMINISTRAŢIE.
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CURSUL VALUTAR
V 7 IUNIE 1995

I dolar SUA — 1943 lei
1 marcă germană — 1378 tei

100 yeni japonezi — 2297 lei'
1 liră sterlină — 3086 lei
1 franc elveţian — 1673 lei

•  1 franc francez — 393 lei.
•  100 lire italiene — 119 lei;

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale I
ţ a  României.

TRIBUNA
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H

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

Referitor la articolul 
„Dacă na vrea primarul...",
apărut în cotidianul „Cu
vântul liber", nr. 1368, din 
26 aprilie a.c., vă comuni
căm : „Comisia locală de 
aplicare a Legii nr. 18, din 
1991, a stabilit ca măsură 
pentru executarea sentin
ţelor judecătoreşti pentru 
punerea în posesie defi
nitivă a cetăţenilor numai 
atunci când în satul res
pectiv este repartizat şi 
un cadru de specialitate 
autorizat în măsurători to
pografice. Această măsură 
a fost luată în urma a- 
dresai nr. 745/1995, a 
OCOT Hunedoara — Deva, 
prin care am fost încu- 
noştinţaţi că deplasarea 
specialiştilor topografi pen
tru rezolvarea unor litigii 
să nu se mai facă. In ca
drul comunei noastre a- 
vem specialişti topografi 
repartizaţi doar pentru 
satele Mărtinesti şi Jele- 
dinţi".

Semnează primarul co
munei Mârtineşti, dl Lu
cian Cădariu.

POŞTA RUBRICII

•  PETRU LUCAS1EVICI 
— Brad. In legătură cu 
condiţionarea despre care 
ne scrieţi, ziarul nostru 
şi-a spus părerea In două 
ediţii ale sale. Cât priveşte 
plata anticipaţiei, mai e- 
xistă şi alte puncte de ve
dere cărora le vom da 
curs.

» CHIRICA ZAMFIR —
Hunedoara. Nu putem să 
ştim dacă ceea ce a mân
cat lupul va mai fi resti
tuit păgubaşilor, adică dacă 
banii încredinţaţi de bună 
voie circuitelor de întra
jutorare gen SABA. Cari- 
tas, Gerald sau cum se 
vor mai fi numit vor fi 
restituiţi Ceea ce am a- 
flat de la poliţia judeţului 
Arad în legătură cu SABA 
am dat publicităţii.
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7,90 Seriale •  Desene 

animate; 9,05 Kojak (s<: 
10,60 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 10,30 Che- 
ers (s/r); 11,00 Frumos
şl bogat (s); 11,36 Vre
mea dorinţei (s); 12,60
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa Bar
bara (s., SUA. ’9l); 15,05 
Pasiunea ei e Crima (s); 
16,00 Dona Christen talfe. 
show; 17,00 Ilans Meiser 
talkshow; 10,00 Jeopar- 
dy ! (cs); 18,30 Intre noi
(s); 19,00 Frumos şi bo
gat (s/r); 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s).

* 7,30 Ştiri ; 9.45 Ghidai 
Parlamentului; 10.00
Show-ui lui M. Costanzo; 
<r); 12,45 Foram (ma
gazin); 14,09 Ştiri; 1445 
Cotidiene; 14,40 Beauti. 
ful (s); 15,20 .Complot in 
familie (cs); 17,00 De
sene animate; 19,00 O.KL, 
Preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 
21,00 Ştiri; 21,25 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show
ul Iul M. Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvonul (r); 3,30
Flecare volum (r); 4,30
Frontierele spiritului (e- 
misiune religioasă); 5,30 
îngerul (r).

8,30 Brunch — TV (ma
gazin TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 
Reluări seriale; 12,90 Treci 
la casă, dragă (s); 12,30
Vecinii (s); 12,55 Soarele 
Californiei (s); 1345 Fal- 

con Crest (s); 1435 Cag- 
ney şi Lacey (s.p.); 15,55 
Star Trek (s. SF SUA);
17.00 Legea străzii (ş.a.);
18.00 Să riscăm! (cs); 18,30
Ştiri; 19,00 Totul sau ni
mic (cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (es); 21,15 Bavarezul 
(s. Ger. 1992); 2245 Chi
cago Ilope (s); 23,15 Pic- 
ket Fences (s.p.)j 0,20
Cauciucuri criminale (fa. 
SUA, 1990); 2,00 Reluări.

N B C
I r-

6,30 Ştiri NBC; 7.06 
Ştiri ITN; 7,30 Lumea a- 
facerilor, ştiri; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roata ba
nilor <±- piaţa europ.; 15,00 
Roata banilor — piaţa a- 
meric.; 18,30 Pulsul afa
cerilor azi; 19,00 Azi 
informaţii; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Golf. Turneul 
european. Volvo PGA — 
Openul englez; 21,30 Da- 
teline, cu Jane Pauley ; 
22,30 VV1SO — magazin 
german, cu Michael Jung
hiat; 23,30 Show-ul serii, 
cu Jay Le no; 0,30 Real 
Personal — talkshow; 1,30 
Ştirile nopţii NBC; 246 
Destinaţii de vacanţă; 240 
Show-ul serii, cu Jay 
Leno; 3,30 Drept înainte 
(do).

940 Magazinul interna
ţional al sporturilor cu 
motor. (Formula Renault, 
Formula Ford, motocros); 
11,30 Eurofun. Mag. dis
tractiv; 12,00 Atletism. 
IAAF Grand Prix II — 
Ilengelo Meeting din O- 
landa (r); 13,00 Tenis.
Campionatele Internaţio
nale ale Franţei de Ia 
Roland Garros — ziua 
10 (d); 20,45 Buletin de 
ştiri i; 21,00 Moto, Ma
gazin Grand Prix; 21,30 
Auto. Magazin Formula 
1; 22,00 Box. Prime Ti
me Boxing Special. Por
tret Johnoy Tapia; 23,00 
Tenis. Campionatele In
ternaţionale ale Franţei 
de la Roland Garros (rez. 
zilei.)

MIERCURI, 7. M. >95

[?> TVR 1
7,00 TVM — Tele- 

matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,05 De
sene animate; 1045 
Videolexicon; 11,38 
Moda Pe meridiane 
(do); 12,00 17 clipe ala 
unei primăveri (s/r);
13.10 1001 audiţii; 14,10
TVR Iaşi şi TVR Cluj. 
N.; 16,00 Actualităţi;
16.10 Magazin interna
ţional; 17,00 Noutăţi 
muzicale; 17,10 A!fa şi 
Omega...; 18,00 Muzică 
populară; 18,30 Cartea 
junglei (d.a.); 19,00
Timpul Europei; 1940 
Actualităţi, meteo, 
sport; 19,55 Fotbal. Ro
mânia — Israel; 2145 
Dr. Quinn (s., cp. 53); 
22,50 Nr j frontiere; 
23.30 Actualităţi; 040 
întâiei rea de la mie. 
zul nopţii.

A TVR

740 La prima orii; 
9,15 Gra de muzică |
10.00 Panoramic eura-
oean, 11,00 Telejurnal 
Uorldnet; 11,30 Dj|.;
12.09 Gong! (r); 1240
Celebrităţi pe podiu
mul de concert; 13,00 
Să nu ne facem iluzii!;
14.10 Serialul seriale
lor; 15,00 De lingou la
tina; ,1540 l-le Cay- 
man (do); 16,00 Da.; 
16,36 Şi bogaţii plâng 
(s); 17,00 Mini eco} 
17,40 Aur şi noroi (S );  

18,30 Em. in limba ma
ghiară; 20,60 Pro Me
moria; 20,30 Turist 
club; 21,06 TVM — 
Mesager; 21,36 tYarftţii;
22.00 Santa Barbara 
(s); 22,45 Un secol de 
cinema; 23,45 Muzică; 
6,15 Râul din întuneric.

9.00 Reluarea 
siunii de marţi seara;
18.00 Desene animate;

1840 Documentar; 19,00 
Nodul gordian : To
tuşi ce s-a întâmplat 
la Baloteşti; 20,00 
Film serial : „Tră-
ieşte-ţi visul" — ep. 
26; 20,50 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun»; 2140 
Telejurnal (em. 6. 06);
21.30 Film serial: „Ve
cinii" — ep. 26; 22,20 
Civica; 22,30 Chesti
unea zilei (em. de 
Cornel Nistorescu);
23.30 Staruri pentru 
totdeauna; 0,00 Video- 
text.

DEVASAT PLUS

10.00 Reluarea emi
siunilor din seara 
precedentă; 13,00 Vi
deo text; 1840 „Cum 
văd eu lumea" — film 
documentar dedicat lui 
Albert Einstein; 19,00 
Maeştri ai iluzionis
mului; 19,30 Actuali
tăţi. (Preluare TVR);
20.00 Film artistici 
„Catherine" (SUA); 
21,40 Top 10 DS - f i
22.30 Videotext.
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ASTA SEARA, ÎN PRELIMINARIILE C.E.

I
I

De vineri şi până azi, 
tricolorii noştri au ur
mat un program bine 
stabilit de către selecţia- 
nervi Anghel lordănescu. 
Din fericire, întregul lot 
— la care, de duminică, 
te află şi Răducioiu — 
este sănătos, neinregis- 
trândv-sc nici o indispo- 
nhbilitate. Duminică a 
fost o zi splină", cu două 
antrenamente, unul dimi
neaţa la Săftica, tar du
pă amiază, un joc-şcoală 
pe stadionul din Ghen- 
cea, locul de desfăşurare 
a partidei de astă seară, 
la ora 20,00. O bună par
te din program — luni — 
a fast rezervată vizionă
rilor video ale unor par
tide susţinute de adver
sarii noştri din întâlni
rile cv Franţa, Bulgaria, 
Poi&nia, dar şi a înregis
trării meciului României 
de la Tel Aviv, din luna 
decembrie o anului tre
cut (scor 1—1). A urmat 
apoi antrenamentul fi- 
«te* tehnic şi. tactic, iar 
ieri, un ultim antrena
ment, urmând ca azi. 
Putu lordănescu să poar
te discuţii individuale ett 
Cei ce intră pe teren de
spre atribuţiile ce revin 
fiecăruia in tactica de

- IM l ,
joc stabilită pentru me- |  
ciul de azi. |

Toţi tricolorii sunt ca-« 
nectaţi la importanţa a-| 
castei întâlniri, llie Du- ■  
mitrescu, Stelea, Lăcătuş,|
D. Petrescu, Prodan, ■  '
Vlădoiu, cei care au fă-1 j 
cut declaraţii presei, aut l 
fast de părere că este u n | 
meci greu, dar foarte im-J

gat în ciuda marilor ab I 
senfe — Hagi şi Gică I 
Popescu — băieţii ce in-ţ 
tră pe teren promiţândt 
că se vor mobiliza crem-1 
plar şi că victoria va fi 1 
de partea tricolorilor, I 
pentru a se apropia caii 
mai mult de... califi-1 
care. J

Oaspeţii au şi ei câte-| 
va indisponibilităţi (Glam,m 
Hărăzi, Lcvy, Ronie Ro-| 
senthal), însă selecţiona- ■  
rul Shlomo Sharf susţt-1 
nea că s-au mai văzut ca-» 
zuri când rezervele a u | 
depăşit aşteptările. Lat 
noi, vor evolua (după toa-1 
te probabilităţile) Ste- § 
lea, D. Petrescu, Belode- I 
dici, Prodan, D. Mun-1 
teanu, Selymeş, Lupescu, I 
D. Timofte (Lupu sau I 
Panduru), llie Dumitres-1 
cu, Lăcătuş, Răducioiu. I

C. SANDI? "

î n  s e m i f in a le le  e t a p e i  ju d e ţ e n e  a  C u p e i  

R o m â n ie i  l a  f o t b a l ,  d e  la  S im e r ia

i )

MINERUL BĂRBĂTENI —
HABER HAŢEG 3—2

S-au întâlnit două echipe bine cunoscute în 
campionatul Diviziei C şi cu toate că Minerul Băr- 
băteiji are o echipă mai experimentată, Haber Ha
ţeg a dat o frumoasă replică minerilor. Jocul a 
început destul de echilibrat, dar cei care se anun
ţau mai periculoşi în atac erau fotbaliştii de Ia 
Minerul Bărbăteni. Şi în min. 14, ei reuşesc să 
deschidă scorul prin extrema stângă Gabriei Am- 
bruş. Şi după acest gol, Minerul se află mai mult 
la cârma Jocului, Bamă, P. Ambruş, Băjenaru şi 
G. Ambruş efectuând dese incursiuni spre poarta 
lui Adam. Şi Haber răspunde prin contraatacuri şi 
in min. 23 a ratat egalarea. Două minute mai târ
ziu, tot Gabriel Ambruş înscrie din careu, chiar de 
lângă un apărător: 2—0. In min. 38 Haber are din 
nou ocazia să reducă din scor : V. Moldo van şu- 
tează puternic, mingea .. evine la coechipierul său 
G. Moldovan, care şutează în portar E Un minut mai 
târziu, Bejenaru de la Bărbăteni II găseşte bine cu 
o minge pe Bamă, care se încurcă singur şi sca
pă ocazia de a înscrie cum o face tot el, in min 
40, când trimite mingea în bară.

Imediat după pauză. Ia numai 9 minute 
de joc, V. Moldovan (Haber) intră în viteză in ca
reu şi şutează necruţător, 2—1. Până în min. 69, 
nu se întâmplă nimic deosebit. Atunci, Min. Băr
băteni beneficiază de o lovitură de pedeapsă pe 
care o ratează Bamă. Puţin mai târziu, Bălăneanu 
reuşeşte majorarea scorului la 3—1. In minutul 79. 
Haber beneficiază de o lovitură liberă de la 16 
m şi Jurcovăţ înscrie : 3—2, după un Joc plăcut, în 
deplină sportivitate.

A arbitrat bine brigada I. Mândru, Şt. Cobza- 
ru şi B. Popescu (Hunedoara).

Minerul Bărbăteni care s-a calificat în fina
lă a aliniat formaţia : Suciu, Cioc ('23 Bălăneanu), 
Orosz, Hârşan, Gârda, Ciula, Dosan, Bejenaru, Ba
mă, P. Ambruş (’70 Lumperdean), G. Ambruş.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA — 
RECOLTA RAPOLT 4—1

După întâlnirea Mine- doilea gol pentru Con- 
ruî Bărbăteni — Haber, structorul : 2—0. Fără să 
a urmat al doilea meci forţeze prea mult, hune- 
din semifinală, dintre dorenii se descurcă in 
Constructorul Hunedoara faţa firavelor atacuri a- 
şi Recolta Rapolt — e- le Recoltei, şi abia în 
chipă aflată pe primul min. 76 Postolache sca- 
loc In clasamentul Cam- pă singur spre poarta lui 
pionatuîui judeţean. Se- Benţa şi înscrie al trei- 
ria Valea Mureşului. La jea gQj După numai pa- 
aceasta partida au par- minute, Rapoltul re- 
ticipat mai mulţi specta- duce din handicap, prin 
tori decât la primul meci, gojui realizat de Nutiu : 
majoritatea dintre cei 3_ j  Scorul final a fost 
prezenţi m tribuna fiind stabilit în min. 89, de 
veniţi de la Rapolt. către Spătaru, 4—1.

De la început, fazele 
au alternat de Ia o poar- A surprins delegarea
tă la alta, .Recolta" &  jClui^drton C o ^ f 'c a ' decisă să dea o ripostă nuut Adrian Costea, ca
bună constructorilor. Şi E? a jucat fotbal Ia...
prima ocazie de gol mii Constructorul şi are ru
dari o ratează chiar fot- ^  
balistii de la Rapolt, în a ôst ^ Ul€rat c*in 
min. 15, când Opric de ?ug pentru cele trei car
ia Constructorul reuses- tonaşe galbene şi unul ş
te să scoată mingea de roşu, date pe drept fot- 
la vinclu I Mai experi- baliştiîor de la Rapolt, 
mentaţi, superiori tehnic un” dintre ei prea ner- 
şi tactic, hunedorenii reu- VO!rI Ş* indisciplinaţi, în- 
şesc să înscrie în iuin. tr-un meci oficial.
25 prin Sicoe. Deşi Con- Constructorul, califi- 
structorul domină, nu cat în finala de mâine, a 
reuşeşte să se desprindă, jucat în formaţia: O- 
eu toate că în minute- pric (’89 Sas), Coldea, C39 
le 40 şi 41, trec pe lân- Toma), Balint, Rus, Pop, 
gă majorarea scorului. Istina (’TO Postolache), \ 

După pauză, în min. Toderiţa, Bacali, Sicoe. I 
57, Toderiţa înscrie al Spătaru, Sîmion. |

IN MECIUL RETUR DE LA ROŞIA MONTANA

Fotbaliştii din Certej pot obţine promovarea
Duminică, In meciul 

din tur pentru barajul

r
mo varii în Divizia 
Minerul Certej a în
via» cu 2—1 pe puterni
că formaţie Minerul Ro

şia Montană. Scorul es- 
tk strâns dar este victo
rie I Chiar alături, in a- 
eeastă pagină, sunt pu
blicate rezultatele celor
lalte partide de baraj 
pentru Divizia B. Cum 
se poate observa, gazde
le au obţinut 10 victorii, 
oaspeţii 7 victorii, iar 
4 meciuri s-au încheiat la 

. Este greu de 
ce se va intâra- 

retur. Aproape cert, 
formaţii vot obţi- 

jul maxim, 6 
Şansa promovării 

3 puncte (o singură 
victorie) chiar cu un go
laveraj foarte bun e a- 
proape exclusă. Poate, di 
o victorie şi un egal să 
existe posibilitatea prin
derii unui loc intre cele 
16 echipe ce vor promova 
bi Divizia B.

I £ | “

De ce am reamintit a- 
ceste „amănunte" ? Fiind
că Minerul Certej are 
încă şansa trecerii de 
baraj. E drept că acasă 
n-a realizat o victorie Ia 
o diferenţă mai mare — 
2—3 goluri, cum ar fi 
fost de dorit, dar. nicî 
nu a evoluat la adevă
rata sa valoare. Uitând 
parcă tot ce au făcut oa
menii Certej ului pentru 
ei, conducerea clubului, 
câţiva dintre fotbaliştii de 
la Minerul Certej ce au 
intrat pe teren au fost de 
nerecunoscut, numeroşii 
spectatori din întreg ju
deţul. colegi şi antrenori 
de ia celelalte echipe pri
vind uluiţi de această da
tă ia o formaţie lipsită 
de vlagă şi aplomb. Ia 
multele greşeli tehnice 
şi tactice nevăzute la a- 
ceastă echipă în trecutul 
campionat. Până Ia ur
mă totul s-a terminat cu 
bine. De aceea, duminică, 
la Roşia Montană fotba
liştii de Ia Certej trebu

ie să dovedească că au 
Valoare, că nu în zadar 
sunt pe primul loc în 
judeţ, că meciul mai slab 
de ia Certej a fost o în
tâmplare şi că poate chiar 
acolo, în deplasare, prin- 
tr-ua angajament de ex
cepţie, să obţină măcar 
un punct, să poată veni 
la Certej mândri, ca niş
te sportivi apreciaţi, ca 
nişte bărbaţi adevăraţi 
care ştiu şi au puterea 
să se revanşeze I E bine 
ca băieţii să nu uite că 
la Qertej, deşi o mare pe
rioadă de timp scorul a 
fost nedecis (1—1), nu s-a 
auzii din tribună nici un 
reproş, la adresa lor ,• 
Suporterii au încredere în 
voi şi ştiu că dacă veţi 
lupta cum ştiţi, veţi pu
tea să vă reîntoarceţi cu 
cugetul împăcat, aşa cum 
ar merita cei care vă aş
teaptă acasă. Să veniţi 
sănătoşi şi... voioşi 1

SABIN CERBU

Dn nou atac la poarta oaspeţilor ratat ea nonşalanţă de înaintarea Mi
nt Certej. Foto PA VEL LAZA

REZULTATELE MECIURILOR 
DE BARAJ PENTRU DIVIZIA B

lată rezultatele după primele meciuri 
dg baraj pentru Divizia B : SN Galaţi — 
Sp. Munc. Vaslui 1—1; Spicpo Poroschia 
— Petrolul Roata de Jos 0—1; Furnirul 
Deta — Telecom Arad 4—1; AS. Prod. 
Câmpineanca — Olimpia Em. Sărat 2—1; 
Anticoroziv — Electromagnetica 1—1; 
Minerul Certej — Minerul Roşia Mon
tană 2—1; Minerul Ştei — Mobila Şim- 
leul Silvaniei 8—0; Minerul Rodna — Iii. 
Câmpia Turei» 0—3; Sevemav Tr. Seve- 
rin — C.F.R. Caransebeş 2—1; Foresta 
Ciurea — Progresul Bueeeea 2—î; Elec- 
tromureş Tg. Mureş — Şoimii Compa Si
biu ®—2; Petrolul Teleajen Ploieşti — 
Agricultorul Sf. Gheerghe (Ialomiţa) 3—0; 
Dunărea Grădiştea — Voinţa Constanţa 
1—9; Cimentul Bicaz — Zimbrul Şiret 
1—3; Chimia Brăila — Ferom Delta Tul- 
cea 4—0; Gloria Comeşti — Viitorul Cos- 
teşti 3—0; F.C. Slatina — Petrolul Dră- 
găşani 1—2 ; Bradul Zagon — Precizia 
Săcele 0—2; Vulturul Carpatin Gheor- 
ghieni — Letea Bacău 0—2; Dacia 92 
Grănicerul S. Mare — Minerul Baia Bor- 
şa 0—1; Minerul Bustucheni — Autobu
zul Craiova 1—1.

Mâine Ia Călan, finala etapei 
judeţene din cupă

MINERUL BĂRBĂTENI — 
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

Mâine, începând de Ia ora 17, Pe sta
dionul Victoria din Călan, are loc finala 
etapei judeţene din Cupa României la 
fotbal, între Minerul Bărbăteni şi Con
structorul Hunedoara. Arbitrează: Ilanzi 
Stan la centru, Claudiu Petric şi Alin 
Cîrstoiu, la tuşe. (S.C.)

DIVIZIA B, SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI : WP. Pecica
— Chimica Târnăveni 3—2; C.P.L. Arad
— F.C. Arad 3—i; Metalurg. Cugir — 
Sticla Turda 2—2 ; Avântul Reghin — 
Minerul Lupeni 3—1; Olimpia S.M. — Si- 
ghetu Marmaţiei 1—0; Laminorul Zalău
— Oaşul Negreşti 3—0; Parângul Lonea
— Olimpia Salon ta (nu s-a jucat); Paro-
şeni Vulcan — Minaur Zlatna .2—1; 
Min. Urieani — Motorul LMA.. Arad
3—I; Min. Cavnic —. Min. Sărmăşag 3—2.

•  Meciul F.C. Arad — Paroşeni Vul
can (din etapa a 32-a) a fost omologat 
cu 3—0.

C LA  S A M E N T U L

1. Minaur Zlat. 35 26 2 7. 
f. Olimpia S.M. 35 21 2 12
3. Sighetu Marm. 35 20 4 fi
4. Parângul Lenea 34 18 4 12
5. Chimica Tîrn. 35 18 4 13
6. Min. Urieani 35 19 1 15
7. Metalurg. Cugir 35 18 1 16
8. Lamin. Zalău 35 18 1 16
9. Min. LttPeni 35 17 1 17

10. Motorul Arad 35 J6 3 16
11. Paroş. V ulcan * 35 18 l  16
12. Oiimp. Sa km ta ** 34 16 3 15
13. F.C. Arad 35 15 3 1T
14. West Pecica 35 15 3 17
15. Sticla Turda 35 13 4 18
16. Oaşul Negreşti 35 13 3 19
17. Min. Cavnie 35 12 5 18
18. Min. Sărmăşag * 35 14 2 19
19. C.P.L. Arad 35 9 3 23
20. Avântul Reghin 35 7 2 26

98—26 80 
84—48 65 
61—29 64 
78" -15 58
67— 50 58
68— 62 58
56—48 55 
55—48 55 
63—65 52 
60—50 51 
53—57 51
40— 46 49
55—67 48
51—74 48 
60—68 43 
42—83 42 
35—49 41
41— 68 40 
48—70 30 
30—92 23

—  •  m m  •  m m m # m m  »  m  - 1 I -  > - ( - »

* Echipe penalizate cu 4 puncte.
** Echipă penalizată cu 2 puncte.

ETAPA VIITOARE ; Motorul — Min, 
Cavnic. Min. Lupeni — Min. Urieani ; 
Sticla — Avântul; O. Negreşti — Met. 
Cugir; F.C. Arad — Lam. Zalău; A.S. Si- 
ghet — C.P.L. Arad; Ol. Salonta — Ol. 
S. Mare; Minaur — Parângul; Chimica — 
A.S. Paroşeni; Min. Sărmăşag — W. Pe- 
ciea.

■* *  - * * • » • • • « a • * • * * « •
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REPERE S13EHm m
REPERE SPIRITUALE

S-a întors de curând 
în ţară, după o vizită o- 
ficială, efectuată în Da
nemarca, pe linia Minis
terului Culturii, dl A- 
vram Dara, directorul
Casei de Cultură din De
va, vicepreşedinte al Aso
ciaţiei Universităţilor 
Populare din România,
Impresiile acumulate cu 
acest prilej ni le-a împăr
tăşit pentru cititorii zia
rului ,,Cuvântul liber".
: — Tema dialogului pur

tat de-a lungul a peste 
două săptămâni de către 
delegaţia noastră cu gaz
dele daneze a vizat „Fe
nomenul educaţional ca 

- element de primă impor
tanţă în realizarea tutu
ror acţiunilor economi
ce, sociale şi culturalk". 
Danemarca este o ţară 
care s-a clădit temeinic 

. de-a lungul unei intere
sante istorii, ajungând să 
fie astăzi o ţară extrem 
de prosperă din punct 
de vedere, economic, cu o 
civilizaţie şi o democra
ţie înfloritoare.

■s- Care este explieaţia 
acestei prosperităţi ?

— Explicaţia este una 
simplă. Dezvoltarea lor 
nu ar fi fost posibilă fă
ră uri popor bine educat, 
cu un grad înalt de civi
lizaţie, plin de iniţiativă, 
dar şi responsabil în 'pu
nerea în practică a idei
lor. Elementul conştiinţă 
este preţuit, nefiind nici
decum demonetizat ca la 
nai. Deviza poporului da
nez este „Discutăm îm
preună, stabilim împreu
nă, lucrăm împreună".

— Vă rtigăm să faceţi 
câteva referiri concrete 
legate $e ceea ce aţi cu
noscut pe viu.

— 4t» avut posibilita
tea să cunosc întreaga 
structură a instituţiilor 
educaţionale — de la gră
diniţă la şcolile primară

şi gimnazială, la liceu şi 
universitate. Problema e- 
ducaţiel preocupă întrea
ga societate daneză, în
cepând cu învăţătorul şi 
profesorul, şi până la pa
tronul unui magazin, ca
re primeşte tinerii să lu
creze, la fermierul care-i 
angajează ş.a. Statul sub
venţionează sistemul de 
învăţământ. Banii inves
tiţi, de unde provin ? Din 
impozite. In fond, de la 
toţi membrii societăţii.

— Care sunt relaţiile 
dintre profesori şi elevi

— In felul acesta se 
dezvoltă şi independenţa 
lor.

— In cadrul unui son
daj, elevii au fost între
baţi ce vor să ajungă în 
viaţă. Majoritatea doresc 
şă fie vânzători, munci
tori, funcţionari. Unul 
singur şi-a dorit să ajun
gă intelectual. Elemen
tul OM la ei este esen
ţial. Prieteniile se leagă 
pe bază de hobbyşinude 
apartenenţă socială. Con
tează omul şi nu poziţia 
lui socială.

SECVENŢE DANEZE
în şcoala daneză ?

— Mărturisesc că am 
rămas impresionat de sis
temul lor de învăţământ. 
Relaţiile dintre elevi şi 
profesori sunt de apro
piere sufletească, chiar de 
prietenie. Elevul fi pro
fesorul îşi spun pe nume
le mic. Elevii mărturi
sesc absolut totul profe
sorului, nu au nici o re
ţinere. Sunt chiar mai 
apropiaţi de profesori 
decât de părinţi. O clasă 
are maximum 17 elevi, 
procesul de învăţare nu 
este încărcat. Momente
le lecţiei se desfăşoară 
ca la noi, într-un cadru 
optim. Şcolile dispun de 
cantine, iar după ore e- 
levii nu pleacă acasă, 
participând la diverse ac
tivităţi, pregătindu-şi 
lecţiile, făcând sport, dis
cutând. Copilul vine cu 
plăcere la şcoală, nici
decum de „groaza" părin
ţilor. După ore, foarte 
mulţi lucrează (vând în 
magazine, îngrijesc copii, 
îi ajută pe bătrâni). Au 
banii lor, din care, efec
tiv, pot să-şi procure o 
serie de lucruri.

— Puteţi să oferiţi un 
exemplu în care se văd 
efectele unei astfel de e- 
ducaţii ?

— La ei, casele rămân 
deschise după plecarea la 
lucru, la şcoală... Trac
torul, uneltele agricole 
rămân peste noapte şi la 
sfârşit de săptămână în 
câmp. Nu se tem că ar 
putea fi furate. In weeJc- 
end, oraşul se „goleşte", 
lumea pleacă la casa de 
vacanţă sau la proprieta
tea pe care o are.

— Cum arată institu
ţiile de cultură acolo ?

— Sunt, de fapt, case 
polivalente, extrem de 
funcţionale, unde oame
nii vin să audieze confe
rinţe care îi interesează, 
ascultă muzică, discută, 
se întâlnesc cu persona
lităţi. Ei nu intră într-o 
instituţie de cultură să 
piardă vremea, ci să do
bândească ceva. Sunt ex
trem de pragmatici. Bi
bliotecile publice sunt 
hjine dotate, serviciile 
fiind computerizate. Fie
care cititor are codul său 
in calculator. Cartea e 
foarte scumpă, tocmai de

aceea este preferată bi
blioteca publică.

— Cum se prezintă în
văţământul popular ?

— Universităţile popu
lare sunt în mare vogă. 
In cadrul lor au loc 
cursuri cu tematică di
versă, intinzându-se u- 
neorv de-a lungul a cinci- 
ş ase ani; se prezintă ex
puneri, se organizează ex
poziţii etc. Statul spriji
nă sută la sută aceste in
stituţii din punct de ve
dere financiar. Se acordă 
diplome recunoscute. Fie
care universitate popu
lară are ziarul ei.

— Carq este situaţia 
tradiţiilor populare ? S-au 
pierdut, nu s-au pierdut?

— Din păcate, ei se a- 
flă in stadiuJ de reface
re a tradiţiilor populare. 
Au pierdut portul, obice
iurile nu se mai practică. 
Acum încearcă să le 
reia. Sunt studiate costu
mele populare aflate în 
muzee, pentru ca, după 
modelul lor, să se con
fecţioneze altele noi, ce 
sunt purtate cu plăcere. 
Caută să-şi consolideze 
identitatea naţională de 
care sunt foarte mândri. 
Ei acceptă integrarea eu
ropeană (apropo de Tra
tatul de la Maastricht, pe 
care l-au aprobat prin 
referendum, cu mare 
greutate). Ne mărturiseau 
că fiind o naţiune mică 
riscă să fie înghiţiţi de 
cei mat puternici. Şi a- 
tunci îşi spun: ne inte
grăm economic, dar să ne 
păstrăm spiritualitatea, 
identitatea naţională! 
Pornind de aici, ei nu 
cCcceptă nici străinii in ţa
ră, cu gândul că minori
tăţile şi cultele distrug 
identitatea naţională, cre
ează probleme dc tot 
felul.

Discuţie realizată de 
MlNEL BODEA
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Portret -  CRISTINA FURDUI
Absolventă a Liceului 

Industrial Nr. 1 din Hu
nedoara, Gristina Furdui 
a urmat un drum care, de 
bună seama, izvora din i- 
nima ei. A absolvit cur
sul de actorie al Casei 
de cultură, remarcându- 
se prin . talent şi tenaci
tate. Cum probase deja 
calităţi direct pe scenă,

prin câteva roluri prin
cipale în piese montate 
la aceeaşi instituţie, Gris
tina a susţinut, sigură pe 
ea, testul pentru postul 
de actor profesionist la 
Teatrul de Estradă din 
Deva.

A reuşit. Intre '  timp 
s-a afirmat şi continuă 
să 6 . facă prin diverse

roluri. A câştigat aprecie
rile publicului şi ale co
legilor ei de teatru. Este 
frumoasă, serioasă, tena
ce, are o memorie foarte 
bună . pentru exigenţele 
profesiunii ei. Asemeni 
altora, care au „înflorit" 
aici, în . Hunedoara, Gris
tina va confirma şi se 
va impune. Ea ne amin

teşte de Ana Ciontea, Ca
melia Maxim, Simona 
Gălbenuşe, Florin Busu
ioc, tineri care s-au for
mat în Hunedoara, fiică 
de pe băncile liceelor, 
pentru a restitui, prin 
faimă artistică, o tradi
ţie a talentelor hunedo- 
rene. (Eugen Evu)|  calităţi direct pe scena, sa o • iaca prin diverse va impune, t a  ne amin- rene. (Eugen Evu) J
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■ Un mare artist plastic — Iosif Matyas j
Anul acesta profesorul Iosif Matyas împlineşte 

65 de ani. O vârstă frumoasă, o viaţă închinată artei 
pe care artistul şi-a trăit-o însoţit de marele său ta
lent de pictor şi grafician. I-am urmărit creaţia de-a 
lungul anilor, lucrările sale concentrând maturitate 
şi o încărcătură ideatică de excepţie. S-a impus prin 
volume şi colorit, prin tuşa sa clară, tranşantă. Orice 
creator, specialist, omul cât de cât iniţiat îi recu
noaşte meşteşugul lucrărilor pentru-că ele sunt in- 
confundabile.

Iosif Matyas s-a născut în comuna Sânmartin — 
Harghita. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion 
Andreescu" din Cluj-Napoca. Este membru al Uniu
nii Artiştilor Plastici din România din anul 1956. 
Lucrările sale de pictură şi grafică au onorat expo
ziţii de artă românească şi internaţională de la Ge
neva, Viena, Helsinki, Moscovă, Belgrad, Atena, Bu
dapesta, Torino, Milano, Buenos Aires, Beijing, Fe- 
rrara, Arras, Schwitingen, Banska-Bistrica, A fost 
distins cu Premiul I al UAP pentru grafică în 1958, 
Premiul UAP pentru arta monumentală din 1968,

premiul Bienalei Internaţionale de Gravură de la 
Banska-Bistrica din 198#.

Critica de artă, întemeindu-se pe motive serioa
se, a fost generoasă eu artistul; „lin artist a cărui 
viziune se prezintă într-o continuă înnoire e Matyas 
Iosif. Pictura lui comentează cu vervă coloristică su
biectele puse la îndemână de realitatea imediată. 
Imaginea capătă o putere de notare a esenţialului'şi 
cromatica ei, alternând tonurile incendiare cu albu- 
rile curate, se impune cu aplomb". (Dan Grigorescu). 
„Pânzele sale unde evoluează personaje maiestuoase, 
suspendate (câte odată însoţite de animale şi păsări 
cu o aură fantastică), sau în levitaţie, desprinsă din- 
tr-o materie cromatică puternică, bogată, care le re
verberează conturele, au o respiraţie vastă, o tona
litate baladescă". (Gheorghe Vida).

Vineri, 9 iunie a.c., ora 17, la Galeriile de Artă 
„Forma" din'Deva, artistul Iosif Matyas va deschide 
o expoziţie retrospectivă.. Să onorăm vernisajul a- 
cesta pentru a ne întâlni sau reîntâlni cu un mare 
artist! . .

M1NEL BODEA

î »..Ecouri zărăndene"!
;! „Ecouri zărăndene" este o antologie de poezie,
■ [proză şi culegeri de folclor a foştilor şi actualilor 
! J elevi de la Şcoala Generală Baia de Criş — Hune- 
[ ■ doara". Aşa stă scris pe coperta interioară a recen-
■ Jtului volum, apărut cu sprijinul Bibliotecii Centrale

Pedagogice „I.G. Petrescu" din Bucureşti, director 
general dr. George Anca — după cum se menţio
nează pe reversul aceleiaşi coperţi. Alcătuită de prof. 
Liviu Lucaeiu, cadru didactic la Şcoala generală Ba
ia de Criş, antologia adună în paginile ei creaţia 
poetică a peste .20 de elevi, câteva referinţe în pro- 

[ ■ ză, ca şi nestemate ale folclorului strâns cu migală 
«[ şi pasiune din mirifica Ţară a Zarandului,
'  .Acordurile lirice din această antologie s-au ză

mislit în şcoala aflată la câţiva paşi de Panteonul 
Ţebei, acolo unde elevii au descoperit, odată - cu 

î  frumuseţea limbii române, şi dragostea pentru va- 
jîtra nataiă mustind de istorie. Când crezul lor a fost 
!; exprimat în versuri, prof. Marioara Lupulescu a ini

ţiat o revistă — „Ecouri" — în care a strâns, vreme 
de 15 ani, creaţia literară a elevilor şcolii. Acordu
rile lirice desprinse din această revistă, ca şi multe 
altele, au văzut acum lumina tiparului în „Ecouri 
zărăndene". ' '

„Poate mulţi au uitat versurile scrise, joaca 
voastră spirituală fiind-furată de vântul copilăriei 
şi al adolescenţei — mărturiseşte în „Cuvânt înainte" 
prof. Liviu Lucaciu. Prin cartea de faţă vă dâruim 
o retrospectivă lirică izvorâtă din suflet şi credinţă", 
într-o însemnare, dr. George Anca îi spune profeso
rului L. LucaciU : „Antologia pe care ai alcătuit-o 
floare cu floare, copil cu copil, creştere cu creştere 
face cinste şi dascălului şi antologaţilor", iar scrii- 

5 torul Mircea Sânttobreanu precizează în „Adeveriţi- 
^ţă de primire" : „Oricum, aliajul de verb şi duh din 

aceste pagini rămâne inoxidabil".
Aşadar, aliajul de verb şi duh rămâne inoxida

bil în versurile Ilenei Baliţa: „Primează" In noi/ un 
suspin de caval/ Şi-o tremurare de copită" („Memen
to"), „Mi-aş spăla ochii/ In explozia asta de muguri/ 
Dacă nu m-aş teme/ Că vor. împrumuta culoarea lor" 
(„Teama de verde"). Clipe de vibraţie sufletească, 
de lirism aduse în paginile antologiei de foştii e- 
levi Mihai Doda (azi medic), Viorel. Paşca (procu
ror), Salvina Paşca, Viorica Bulz, Letiţia Coza (pro
fesori), Dorel Drăghici (ofiţer), Aluna Stănculescu, 
Violeta Elena Farcaş, Alin Vulturar (studenţi), Maria 
Hărăguş, Colina Herbei) Marian Rusii, Ţamara Sdo- 
canu, Eugen Stănilă, Simona Martiri, Mircea Fren- 

ţţiu , Radu O. Faur, E. Pădarean şi cine-si poate cita 
' pe toţi? M-am oprit Ia „Copilăria /Stemei", In ca

re Voicu Lăzăruţ (azi matematician) « ra ta tă ; „Sem
nul egăl nu pot să-l pun/ între ce-i rim şi-ntre. ce-l 
bun", ca şi la creaţiile Lilianej Petruş- („Unde mergi 
vânţule", „Deruta copilăriei", „Vinovată", „Propuneri 
pentru naşterea mea" ş.a.) în care desluşeşti încă 
de la vârsta pubertăţii „ncbănuitele trepte" ale dru
mului ei poetic. ■

Câteva „referinţe în proză" (semnate de A Stăn
culescu şi Ioana L. Martin) şi „Nestemate folclorice 
din Zarand", culese de elevi la îndemnul profesoarei 
lor de 1. română, sau variante ale baladei „Miori
ţa" de L. Lucaciu întregesc o carte care dă citito
rului putinţa de a fi intr-un dialog emoţionant cu 
elevii de ieri al unei şcoli care a dat Oamenii de 
azi. „Căci vrem — nu vrem aceste pagini — ne spu
ne Mircea Sântimbreanu — dau identitate idelebilă 
însăşi şcolii din Baia de Gris peste decenii, peste 
veac".

LUCIA LICIU

Monument ridicat în memoria eroilor comunei Bc_ 
riu. Fofo ; PAVEL LAZA
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Actul de justiţie - înfăptuit in spiritul statornicirii 
climatului de U i t a t e  si

re
copilului (I)

— Stimate dle prim-pro- 
curor, la începutul con
vorbirii noastre v-am ru
ga să vă referiţi la pro
blematica aflată zilnic pe 
masa de lucru a parchetu
lui pe care-1 conduceţi.

— Este vorba despre o 
problematică vastă, com
plexă şi, mai ou seamă, 
încărcată de o mare răs
pundere. Concret: fieca
re procuror zilnic în 
faţă zeci de dosare pena
le, întocmite într-o primă 
formă, asupra cărora tre
buie stăruit, chibzuit, pro
bat, aduse argumente do
veditoare, pentru ca aceste 
dosare să-şi poată urma 
cursul spre instanţele de 
judecată. Pe baza princi
piilor de legalitate, impar
ţialitate şi control ierar
hic, parchetul pe care-1

, oonduc îşi exercită atri-
J buţiile în vederea respec

tării legii şi numai în te- 
meiul leg iii Competenţa 
parchetului nostru se în
scrie în sfera de atribu
ţii ale Ministerului Pu
blic, aşa cum este prevă
zut în legea de organizare 
judecătorească. In princi
pal avem drept obiective 
de bază efectuarea urmă
ririi penale, supraveghe
rea, conducerea şi controlul 
asupra activităţii de cerce
tare pepalâ a poliţiei, sesi
zarea instanţelor judecăto
reşti pentru judecarea cau
zelor penale, participarea 
la judecarea cauzelor, ve
rificarea respectării legii 
la locurile de detenţie pre
ventivă, de executare a 
pedepselor, apărarea drep
turilor şi intereselor mino
rilor, a persoanelor puse 
sub interdicţie. -Subliniez 
că procurorii sunt inamo
vibili, - iar parchetele in
dependente faţă de instan
ţele judecătoreşti, conform 
Legii- nr. 92 din 1992.

•— Se cunoaşte că la ; 
sfârşitul anului trecut şi 
începutul acestui an, din

Parchetul Deva s-au des
prins parchetele nou în
fiinţate de la Orăştie şi 
Brad. Deci, raza teritoria
lă de acţiune a parchetului 
Pe care-I conduceţi s-a 
redus. Dar volumul dc 
muncă ?

— Trebuie reţinut că la 
parchetele de la Orăştie şi 
Brad, la Curtea de Apel 
de la Alba Iulia au ple

Mult de furcă avem cu a- 
plicarea prevederilor Legii 
18/1991, mai cu seamă că 
unele comisii comunale au 
lucrat pe lângă lege la 
împărţirea pământului.

— Stimate dle prim-pro- 
curor, văd că aveţi în fa
ţă o statistică.
' — Sunt cifre comparati

ve ; 1994 cu 1993, cu pe
rioada ce a trecut din a
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Convorbire cu dl IOAN MOCA. 

prim-procuror,

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva 

VAJVWWWUVWWWtfWWVWtfUWWtfWWWWWWV

cat procurori de la De
va. Efectivul nostru, să 
zic aşa, a scăzut, iar vo
lumul de muncă a rămas 
la o cotă ridicată.

— Am păşit în luna de 
mijloc a lui 1995. Compa
rativ cu perioada - cores
punzătoare din 1994, cum 
se prezintă... barometrul 
stării infracţionale pe te
ritoriul dv. de competen
ţă?

— Cu regret, dar cum 
cititorii „Cuvântului liber" 
trebuie să fie corect şi 
bine informaţi, trebuie să 
arăt că starea infracţiona
lă cunoaşte o creştere. Pe 
genuri de infracţiuni, cele 
mai frecvente sunt furtu
rile din avutul public şi 
privat, cele de 'tâlhărie, 
înşelăciune, vătămări cor
porale, cele silvice, in
fracţiuni Ia legea circula
ţiei, neplata cu rea-cre- 
dinţă a pensiilor pentru 
copii, violuri, insulte etc.

cest an. Cifrele nu vor
besc, dar... spun multe. Pe 
mine, colectivul de pro
curori pe care-1 conduc ne 
îngrijorează mai cu seamă 
infracţiunile în creştere să
vârşite de minori, de ti
neri. Ne frământă mult 
cauzele care îi aduc in 
asemenea situaţii,

— Câteva dintre aceste 
cauze v-am ruga să le e- 
numeraţi pentru cei care 
au mari răspunderi în 
creşterea şi educarea celor 
pe carc-i numim, cu toa
tă dragostea, oamenii de 
mâine ai ţării.

— Cauzele care determi
nă această stare infracţio
nală alarmantă simt mul
te : carenţe de educaţie în 
familie şi şcoli, familii 
dezorganizate, lipsa unui 
loc de muncă cu venituri 
stabile, consumul excesiv 
de alcool, abandonarea 
cursurilor şcolare, antura- 
je dubioase etc. In toate

cauzele pe care Ie instru
mentăm, sesizăm familiile, 
conducerile şcolilor, auto
ritatea tutelară, dar nu se 
rezolvă mare lucru. Aşa se 
face că în 1994 am tri
mis în judecată 88 de mi
nori, dintre care 40 în sta
re de arest şi 110 tineri, 
dintre care 09 în stare de 
arest.

— In activitatea dv. com
plexă, do marc răspundere 
în înfăptuirea actului de 
justiţie, în statornicirea 
climatului de ordine şi 
dreptate socială, colaboraţi 
cu alte organe abilitate în 
activitatea de prevenire a 
încălcării legii, a infracţiu
nilor la care v-aţi referit ? 
— Evident. Avem o bu
nă colaborare cu instan
ţele de judecată, poliţie, 
garda financiară, labora
torul de medicină legală, 
inspectoratul de stat pen
tru protecţia muncii, po
liţia sanitară, oficiul pen
tru protecţia consumatori
lor, cu organele silvice, a- 
genţi economici, baroul de 
avocaţi, executorii judecă
toreşti.
• — Colaboratori buni a- 
veţi. Dar... gânduri de vii
tor, stimate dle prim-pro
curor?

— Multe şi bune. Colec
tivul nostru de procurori 
este tânăr, procurorii au 
o bună pregătire de spe
cialitate, sunt dornici dc 
afirmare, se perfecţionea
ză pe zi ce trece, sunt 
angajaţi cu toată pricepe
rea şi energia în activita
tea de mare răspundere 
pentru aplicarea legii, pen
tru a sădi în conştiinţa fie
cărui cetăţean respectul fa
ţă de legile ţării, pentru 
împlinirea supremului de
ziderat că legea este u- 
na pentru toţi, nimănui 
nefiindu-i îngăduit să e- 
ludeze legea.

Convorbire realizată de 
Gh.I. NEGREA

Copilul născut în că
sătorie are ca tată pe so
ţul mamei. în ce priveş
te maternitatea, adică sta
bilirea calităţii de ma
mă, nu încap discuţii, ne
înţelegeri. Femeia care a 
născut este mama, iar 
momentul şi faptul naş
terii este atestat medi
cal şi ulterior prin de
clararea copilului.

In unele cazuri, pro
blema paternităţii unui 
copil poate duce la pro
cese lungi, obositoare, 
costisitoare. De exemplu, 
atunci când soţii erau 
despărţiţi în fapt, adică 
nu mai convieţuiau. Da
că soţia dă naştere unui 
copil în urma relaţiilor 
cu un alt bărbat, strict 
discutând, în spiritul le
gii, copilul are ca tată 
pe soţul mamei, adică 
soţul cu care mama co
pilului nu mai are nici 
un fel de relaţii, de le
gături. Este drept ? Nu, 
categoric nu.

In alte situaţii, soţia 
poate da naştere unui 
copil, după ce s-a desfă
cut căsătoria şi totuşi co
pilul poate să fi fost 
conceput cu soţul de care 
acum este divorţată.

In cazurile menţionate, 
pot exista mai multe so
luţii. Dacă copilul este 
născut în timpul căsă
toriei, dar nu este rezul
tatul relaţiilor dintre 
soţi, tatăl legal al copi
lului, respectiv soţul ma
mei, trebuie şă facă ac
ţiune de tăgadă a pater- 
îîităţii. în unele cazuri, 
situaţia se poate rezolva 
simplu, dacă mama co
pilului a avut o legătu
ră serioasă şi tatăl ade
vărat vrea să recunoas
că copilul. In alte ca
zuri însă, dacă mama co
pilului a întreţinut re
laţii cu diverşi bărbaţi 
ori cu unul singur, dar 
care nu vrea să recu
noască copilul, situaţia 
se complică. Trebuie as
cultaţi martori, făcute do
vezi cât mai multe pen
tru a se demonstra că 
nu soţul este tatăl copi
lului.

Acelaşi lucru este va
labil şi pentru copilul 
născut după desfacerea 
căsătoriei, dar rezultat 
al relaţiilor soţilor, an
terior divorţului. Dacă 
soţul, respectiv fostul 
soţ, recunoaşte că el es
te tatăl, atunci merge la 
primărie, la starea ci
vilă şi recunoaşte copi
lul. Dacă nu, atunci fos- ] 
ta soţie, mama copilului, " 
îl poate chema în jude
cată, pentru a se stabi
li data concepţiei copi
lului, dată care a fost 
anterioară introducerii 
acţiunii de divorţ ori în
treruperii relaţiilor dintre 
soţi.

Problema paternităţii 
este însă dificilă atunci 
când o femeie necăsăto
rită rămâne însărcinată 
şi dă naştere unui copil.
In unele cazuri bărbatul, 
dacă este om de onoare, 
recunoaşte fără discuţie 
copilul rezultat din a- 
ceastă legătură.

Sunt însă şi cazuri când 
bărbaţii cu intenţii nese
rioase nu recunosc că 
ei sunt autorii, că lor le 
revine responsabilitatea a- 
ducerii pe lume a unui 
copil. Persoana lipsită de 
demnitate contestă, re
fuză să fie alături de 
femeia cu care a făcui 
dragoste şi încearcă pe 
toate căile să şteargă ori
ce urmă a fostei legături.

Sigur, nu discutăm 
despre ce se petrece In 
sufletul unei femei care 
aduce un copil pe lume/ 
iar bărbatul nu ştie cum 
să se sustragă oricărei 
responsabilităţi. Şi aşa 
starea de graviditate, sta-/ 
rea post natală aduc o 
serie de tulburări, de 
schimbări in psihicul ma> \ 
mei. La acestea' adăugşff*™ 
şi problemele materiale; 
— care de foarte multe 
ori sunt deosebite —- fOr 
sinea, mai ales la tine
rele fete, teama de Pă
rinţi, de lume şi veţi .în
ţelege ce drame se -pe
trec cu unele tinere ma
me. ’

(Va urma)

P e n tru  c e  se m a i ju d e c ă  

o am en ii
Marţi, 30 mai — şedin

ţă publică „de rutină" la 
Judecătoria Hunedoara. 
Monotonie chiar şi pentru 
completul de judecată. în 
definitiv, pentru ce se mai 
judecă oamenii ?

•  Unul a avut treburi la 
Primărie şi pentru că- por
tăreasa n-a fosţ în măsu
ră să-i spună dacă per
soana care îl interesa se 
află sau nu în primărie, 
a început s-o critice de 
mamă. Portăreasa, nelă- 
sându.se Axai prejos, a che
mat poliţia. Reprezentan
tul acesteia l-a amendat 
tf 'îRtul de drastic pe „cul- 
^ebel" şi acum se judecă 
pentru anularea procesului 
verbal de amendă. Nu-i 
mai corect şi mai sănătos 
să ne păstrăm calmul şi 
raporturile civilizate care 
trebuie să guverneze în
tre oameni ?

•  Tot pentru anularea 
amenzii aplicate, pentru 
practici ilegale în comer
ţul cu care se ocupă, s-a

înfăţişat instanţei şi pro
prietarul unei societăţi co
merciale cu capital pri
vat : „Contest — zice dum
nealui — legalitatea sanc
ţiunii pentru că una am 
semnat şi recunoscut la 
poliţie şi alt proces ver
bal am găsit în cutia mea 
de poştă". Păi, asta, mă 
rog frumos, seamănă a fals 
în acte şi fals de semnă
tură. Sarcină grea pentru 
instanţă !

•  Doi vecini se judecă 
pentru că cel de la eta
jul superior refuză să re
pare sifonul da la baie, 
care, zice vecinul de la 
etajul inferior, îi provoa
că permanent infiltrări în 
apartament. „Nu, zice cel 
de deasupra, apa nu se 
infiltrează în apartamen
tul dumisale, decât când 
plouă, şi se infiltrează prin 
rostul de dilataţie, nu din 
sifonul meu de pardosea
lă. La mine e mai Tău, 
eu stau la ultimul etaj“.

De-ale vieţii. (1.6.)

Se pot înmatricula definitiv autovehiculele care 
sunt conforme cu tipurile de omologare prin Registrul 
Auto Român, care emite o carte de identitate.

Gonform prevederilor H.G. nr. 594/1991, vehi
culele importate sau introduse în România nu pot 
fi înmatriculate definitiv dacă au o vechime de fa
bricaţie mai mare de 8 ani, faţă de anul în care 
s-au efectuat formalităţile vamale.

Acelaşi act normativ prevede însă şi două ex
cepţii :

— Autovehiculele primite cu titlu gratuit de or
ganizaţii sau asociaţii cu caracter umanitar, de pro
tecţie socială, instituţii culturale şi de învăţământ 
de toate gradele, sindicate, organizaţii de cult, aso
ciaţii, federaţii sau cluburi sportive, ministere şi 
alte organe ale administraţiei de stat, pot fi înma
triculate definitiv, indiferent de vechimea lor, cu 
condiţia să fie omologate de Registrul Auto Român.

— Cetăţenii români repatriaţi şi persoanele ca
re au dobândit cetăţenia română, în condiţiile le
gii, pot înmatricula în România un singur autovehi
cul şi remorcă cu o vechime de cel mult 12 ani de 
la data fabricaţiei faţă de anul în care s-au efectuat 
formalităţile vamale în România.

Sunt necesare pentru înmatricularea definitivă 
următoarele documente i

— Actul original de proprietate. Documentul re
dactat în altă limbă decât română trebuie să fie 
însoţit de o traducere legalizată în limba română;

Fişa de înmatriculare a vehiculului;

— Anexă la certificatul de înmatriculare din ca
re să rezulte că vehiculul are inspecţia tehnică pe
riodică efectuată (pentru autovehiculele noi anexa nu 
este necesară);

— Chitanţă de plată a taxelor de înmatriculare ;
— Dovadă de plată a primei de asigurare (nu

mai pentru persoanele juridice);
— Chitanţă de plată a taxei vamale (dacă este 

cazul);
— Autorizaţie de circulaţie provizorie şi nume

rele provizorii aferente (dacă este cazul);
— Contravaloarea plăcilor de înmatriculare (su

ma se achită pe loc);
— Buletinul de identitate (în cazul persoanei fi

zice) sau o adresă de solicitare ştampilată (în cazul 
persoanei juridice);

— In cazul înmatriculării primului vehicul, per
soanele juridice nebugetare trebuie să prezinte în 
plus şi copia certificatului de înmatriculare Ia Re
gistrul Comerţului, iar persoanele juridice bugetare 
q copie a documentului de înfiinţare.

Programul de lucru la ghişeul înmatriculări de 
Ia serviciul poliţiei rutiere : marţi — între orele 8—10 
se primesc acte pentru societăţi comerciale ; 14,30— 
15,30 se eliberează acte. Miercuri, joi, vineri, orele 
8—10, se primesc acte pentru persoane fizice ; 14,30 
—15,30 se eliberează acte.

Maior M1RCEA NEGRU,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie

I
i
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ZILELE CULTURALE HDNLDOH"
f i

[Urmare din pag 1)

âri» din compozitori foâr- 
te cunoscuţi ca Bacii, Han. 
doi, Mozart sau Liszt ş.a. 
dar şi cu cântece populare 
vechi, a prezentat soprana 
Barabas Kasler Magda, 
născută pe meleaguri hu- 
i Jnedorene, profesoară de 
«anto Ia Liceul de Artă din 
Gluj-Napoca, împreună cu 

fftagyari Zita, profesoară 
Iar Liceul de . Muzică din

ECHIPAJELE
Sâmbătă, 3 iunie, Filia

lă de Cruce Roşie a jude
ţului a găzduit faza jude;. 
ţeană a concursului „Sa
nitarii pricepuţi". Organi- 
i catari: Direcţia Sanitară, 
Inspectoratul Şcolar Jude
ţean, Inspectoratul de Po
liţie şi filiala gazdă. Au 
participat echipaje din li
cee (Grupul Şcolar Indus
trial M'.R. Siraeria, teo
retic Petroşani, „Avram 
lancu* Brad, „Aurel Vlat- 

Orăştie, teoretic Hu
nedoara şi Grupul Şcolar 
Industrial de Transport 
Anto deva) şl din şcoli ge
nerale- (Dobra, nr. 2 Si- 
tneria, nr. 5 Vulcan, nr. 
f  Hunedoara, nr. I O. 
taştîe şi Şcoala Normală 
.Sabin Drăgoi" Deva).

Peste 79 de elevi, inso-

Şluj-Napoca, la orgă. Tim
brul plăcut al vocii sopra
nei, sonoritatea deosebită 
a orgii îţi creau impresia 
ei muzica te poartă pe 
aripile ei, că vibrezi la u- 
nison cu ea.

Iniţiativa Asociaţiei U- 
manitere „Hunyadi Jânos", 
fondată anul trecut „de 
către un grup de cetăţeni 
ai Hunedoarei", este lău
dabilă, iubitorii de muzi
că clasică de la noi având

destul de rar posibilitatea 
de a participa la astfel de 
concerte, sau recitaluri. In 
demersul lor organizatorii 
au fost sprijiniţi de spon
sorii : S.C. ICSH S-A., S.G. 
Decorexim SRL, S.G. So- 
lexim SRL, S.C. Szucs & 
company SRL şi S.C. Rom 
West Pan, toate din Hu
nedoara, de S.G. Corvin 
Magazin SNC şi S.G. Al- 
tex SRL, ambele din De
va.

HUNEDOKENE — LA FAZA PE ŢARA
ţiţi de cadre didactice şi HI — Grupul Şcolar In-
medîcale, şi-au pus în va
loare cunoştinţele teoreti
ce şi practice în cadrul 
probelor concursului. Iar 
dacă pentru liceeni a fost 
mai dificilă practica, ce
lor din gimnaziu le-a da* 
mai multă bătaie de cap 
teoria. Concluzia juriului 
a fost câ toate echipajele 
au dovedit o bună pregă
tire, dar exigenţa a fost 
sporită, pentru că cele ca
re reprezintă judeţul la 
faza pe ţară trebuie să se 
prezinte onorabil. Ambele 
echipaje, atât la licee cât 
şi la şcoli generale, sunt 
din municipiul Hunedoara. 
Pe locurile II s-au clasat 
Liceul „A. lancu" Brad şi, 
respectiv. Şcoala Norma
lă „Sabin Drăgoi" Deva la 
gimnaziu, iar pe locurile

dustrial de Transport Au
to Deva şi, respectiv. Şcoa
la Generală Nr. 2 Simeria.

Toţi participanţii şi în 
mod deosebit ocupanţii pri
melor locuri şi-au văzut 
răsplătit efortul de pregă
tire nu numai cu premii 
sau menţiuni ci şi cu ca
douri oferite de Filiala de 
Cruce' Roşie şi de sponsori 
generoşi: S.C. Super Mar- 
ket Deva, S.C. Voievodu 
SRL Feteila, Alim Frod 
Confel SRL Fetrîla, Ali- 
nagro Prodex SRL Fe- 
trila. Mulţumiri au or
ganizatorii şi pentru dnii 
Eugen Prinz, directorul 
Sucursalei B.C.R. Petroşani, 
şi Marius Ciucu din De
va, pentru sprijinul acor
dat.

SPECTACOL-CONCURS
1b organizarea secţiei de artă a Bi

bliotecii Judeţene Deva, s-a desfăşurat, 
în sala mică a Casei de Cultură Deva, 
apeetacolul-concurs „Ochii copilăriei", Ma- 
«ţiteetarea a fost sponsorizată de Banc 
Post Deva şi aşezământul gazdă. Progra
mul acţiunii a cuprins pe lângă concur
au! propriu-zis şi momente muzicale, poe
tic», o expoziţie de pictură, caricatură, 
(petură pe materiale textile şi aranja
mente florale.

Cbncursui a presupus întrebări pe te
tă» de pictură, monumente din Paris, 
«g* ai Franţei, muzică şi poezie. Au 
Concurat 3 elevi de la liceele — de ar
tă, „Decebal" şi sportiv — fiecare având 
Câte o susţinătoare (Care i-a încurajat 
fi susţinut moral în perioada de pregă- 
tirek Întrebările dintr-un domeniu sau 
altei au alternat cu momente muzicale, 
poetice şi chiar cu intervenţii de tipul 
Cefe* susţinute de un „specialist în di
nozauri" (protagonistul, în ciuda vârstei 
fparte fragede, fiind foarte,., stăpân pe 
domeniu).

întrecerea, condusă de dna btblioteca- 
f i  Gabriela Marcu, a oferit candidaţilor 
dar şi celorlalţi participanţi posibilitatea 

: îmbogăţirii cunoştinţelor, mai ales în do
meniul artei, iar celor cu preocupări ar
tistice o şansă de a-şi etala talentul.

„SHOW UL COPILĂRIEI4*
Ziua de 1 Iunie a prilejuit organizarea 

a numeroase manifestări dedicate minu
natei vârste a copilăriei, printre acestea 
numărându-se şi spectacolul muzical-co- 
regrafic intitulat „Show-ul copilăriei", 
desfăşurat In parcul oraşului Brad. în 
prezentarea prof. Gheorghe Holobâcă (di
rectorul Casei de Copii Baia de Criş) şi 
în faţa unei asistenţe numeroase au e- 
voluat formaţiile de copii — muzicale şl 
coregrafice : „Armonii", „Bo-re-mi‘‘ (Şc. 
Gen. Nr. 2 Brad), „AHegretto" (Şc. Gen. 
Nr. I), formaţia Casei de Copii Baia de 
Gris; grupul de dans modem al Şc. Gen. 
Nr. 2 şi formaţiile de dans sportiv ale 
Casei de Cultură Brad.

Un plus de atractîvitate a fost dat de 
participarea apreciatului grup de dans 
sportiv „Maya“ ai Clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara, care a prezentat un pro
gram de dansuri latino-americane, pre
cum şi a celor doi laureaţi ai concursu
lui „Tip-top minitop" — Ioana şi Lau- 
renţiu Stoica.

Organizatorii acestei generoase mani
festări au fost Casa de Cultură şi Clu
bul Copiilor din Brad, fiind de consemnat 
şi contribuţia sponsorilor (Consiliul lo
cal Brad şi SG Cristyan Dycone SRL).

PENTRU SĂNĂTATEA 
ŞI BUCURIA CELOR MICI

De o sărbătoare, mal pregătit surprizele. în pri-
complex'ă ca structură, au 
avut parte la sfârşitul săp
tămânii trecute copiii de 
la Creşa nr. ţ Gojdu-De- 
V». Dna dr. Doina Popes- 
ctt, considerând că un co
pil se poate bucura cu a- 
devărat doar fiind sănă-

mul rând a fost teatrul de 
păpuşi eu „Scufiţa Roşie" 
(interprete, asistentele me
dicale Virginia Rusneae 
şi Maria Ghiţan), poveste 
pe care cei mici au trăit-o 
eu toată fiinţa lor. După 
aceste clipe, in care ochii

tos, a oferit părinţilor, în spectatorilor spuneau eloc-
daschiderea sărbătorii, în
chinate Zilei Copilului, o 
scurtă informare pe teme 
medicale. Problemele abor
date au fost: creionul, 
multiplele intoxicaţii acu
te şi toxiinfeeţiile alimen
tare, felul în care trebuie 
şi mai ales nu trebuie să 
procedeze părinţii în ase
menea cazuri până la so
sirea medicului. Aceştia 
s-au dovedit interesaţi, 
dnele Carmen Lupu, Mi- 
haeia Grosu şi Franeisc 
Finta punând întrebări în 
timpul sau la sfârşitul ma-, 
nifestării.

După momentul infor
mativ au fost invitaţi săr
bătoriţii, pentru care s-au
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vent cu cât interes urmă
resc aventura Scufiţei Ro
şii, a venit o altă surpriză, 
ia fel de plăcută şi mai' a- 
les dulce. Bucătăreseie cre- 
şei le-au pregătit pentru 
această sărbătoare torturi, 
de care copiii s-au arătat 
încântaţi.

Sărbătoarea a fost bene
fică, atât pentru părinţi, 
care ău avut posibilitatea 
să mai înveţe ceva, cât şi 
pentru cei mici, care s-au 
bucurat de surprize. Inte
resantă este şl ideea ca 
„partea artistică" s-o asi
gure cei mart, spre delec
tarea celor mici şi nu in
vers, cum se întâmplă de 
obicei.

Sesiunea anuală 
de comunicări 

ale elevilor
Vineri, 2 iunie, a avut 

loc sesiunea anuală de co
municări ale elevilor la: 
limba română şi literatură 
universală, limba latină, 
limbi modeme, matemati
că, informatică, fizică, chi
mie, biologie, istorie, şti
inţe socio-umane, geogra
fie şi discipline tehnice. 
Au participat în principal 
elevi de liceu, dar şi din 
ciclul gimnazial. Sesiunea 
s-a desfăşurat la: Şcoala 
Normală „Sabin Drăgoi", 
Liceul „Decebal", Grupul 
Şcolar Minier şi Grupul 
Şcolar de Materiale de 
Construcţii, toate din De
va, cât şi la Liceul de In
formatică Hunedoara. Cele 
mai bune lucrări prezen
tate în cadrul acestei se
siuni, a doua de acest gen, 
vor participa la etapa re
publicană.

Grupaj realizat de 
VIORICA ROMAN sf 
GEORGETA BÎRLA

* • * • •  * • * • • # * • * •

în n o irea  lo ca lită ţilo r  
n u  se  în ch e ie

Discutând cu dl ing. 
Brutus Bocăniciu, şeful 
compartimentului zonă  
montană, din cadrul Direc
ţiei judeţene pentru agri
cultură şi alimentaţie, am 
desprins o serie de aspec
te, deosebit de importan
te, care privesc progresul 
şi înnoirea satelor hune- 
dorene. Noua concepţie are 
la bază nu impunerea de 
la centru a unor progra
me irealizabile de dezvol
tare, cum s-a încercat îna
inte de 1989, ci elaborarea 
acestora eu contribuţia 
dirăctă a oamenilor care 
trăiesc şi muncesc în acest 
spaţiu, ele ţinând seama 
de realităţile concrete şi 
de interesele locale, de ini
ţiativa oamenilor şi de 
participarea lor la realiza
rea obiectivelor propuse. 
Scopul unei asemenea ac
ţiuni, care în noua concep
ţie nu se încheie nicioda
tă, este acela de a îmbu
nătăţi condiţiile de viaţă, 
sub toate aspectele, ale 
oameniluş din mediul ru
ral, asigurând posibilităţi 
de valorificare eficientă 
a resurselor existente, pen
tru practicarea agriculturii 
ecologice şi păstrarea locu
rilor în acest spaţiu, ţinând 
seama de experienţă, tra
diţie şi de aspiraţiile oa
menilor.

în alcătuirea şi derula
rea unor astfel de progra
me se are în vedere, por
nind de -la modelul din 
Austria de Jos, colaborarea 
strânsă cu o serie de orga
nisme judeţene, cu cei ce 
asigură sursele de finanţa
re, care trebuie să Vină 
inclusiv de la bugetul de 
stat. Desigur, spaţiul tipo
grafic nu ne îngăduie să 
detaliem modul cum este 
constituită fi cum lucrea
ză, de un deceniu Încoa
ce, instituţia austriacă, ce 
se ocupă de înnoirea sate
lor, ci ne vom referi la câ
teva aspecte specifice ju
deţului nostru privind ac
ţiunea de înnoire a satu
lui, având şi colaborarea 
dl ing. Josef Struumer, spe
cialist . de marcă austriac,

angajat în asemenea pro
bleme, care ne-a fost oas
pete In două rânduri şi va 
reveni în toamnă să vadă 
în ce fază se găsesc lucru
rile demarate în comuna 
Bătrâna, aleasă ca unitate 
pilot Ţinând seama de 
faptei câ nu pot fi elabo
rate modele şi reţete uni
versal valabile pentru în
noirea satelor, important 
este ca primăriile, împreu
nă cu oamenii, să-şi for
muleze priorităţile şi obi
ectivele pe care îşi propun 
să le realizeze, astfel în
cât acestea să răspundă 
nevoilor reale ale momen
tului, îmbinându-le armo
nios şi cu perspectivă.

MM UI
Bin discuţia cu dl Bocă

niciu, ani reţinut că spe
cificul aparte al comunei 
Bătrâna a constituit un 
motiv esenţial care a de
terminat alegerea el ea 
pilot pentru acţiunea de 
înnoire a satului. Reduce
rea cu aproape o treime a 
locuitorilor din cele patru 
sate ale comunei In ulti
mele dbuă decenii s-a da
torat, In principal, condi
ţiilor grele de viaţă. A- 
mintitn câ trei sate nu suht 
încă electrificate, iar dru
mul forestier de legătură 
cu comuna Dobra, pe a- 
proape 30 km, este deseori 
impracticabil, asistenţa me
dicală este în mare sufe
rinţă şi posibilităţile de 
învăţământ, după termina
rea a patru clase, sunt 
foarte reduse, continuarea 
şeolii făoând-o doar cei 
cu posibilităţi de a. ţine 
copiii în alte locuri, la ru
de sau la internate. Â- 
vând ih vedere asemenea 
aspecte, care fac viaţa 
destul de grea, a devenit 
iminentă problema acţiu
nii de înnoire a satelor din

această comună. Intrân- 
du-se în faza de contact 
cu oamenii, s-au stabilit 
liderii de grupuri, care, 
împreună cu locuitorii, 
vor fixa obiectivele de u- 
tilitate publică ce se vor 
înfăptui, eşalonate în timp, 
rare conturează măsurile 
ee le ia asociaţia comuni
tăţii, făcând abstracţie de 
orice interese politice, pro
movând principiile auten
tice de democraţie.

Ca obiective prioritare, 
se desprinde necesitatea 
refacerii drumului de co
municaţie cu comuna Do
bra, estimându-se un cost 
de circa 2 miliarde lei, 
precum şi electrificarea tu
turor gospodăriilor din co
mună — 85 Ia număr. Da
că aceste obiective se ter
giversează până după a- 
nul 2000, «nun prevăd niş
te proiecte judeţene, exis
tă părerea eă atunci va fi 
prea târziu, pentru că în 
zonă vor mai rămâne prea 
puţini oameni cărora să 
le fie de fotos asemen&a 
investiţii. Q mare dificul
tate a perioadei actuale o 
constituie şi faptul, că Ia 
noi ntr există fiică p legi
slaţie în privinţa înnoirii 
satelor, deşi lipsa ei se 
simte in mod acuţ.

De menţionat că mode
lul de agricultură practi
cat de săteni este cu totul 
aparte, Ih raport «le con
diţiile specifice locale, al
ternând din doi In doi ani 
terenul pentru cultivarea 
plantelor cu cel destinat 
păşunatului animalelor, \

Specific judeţului nos
tru, care cuprinde o Însem
nată zonă cu localităţi 
montane, este foarte im- 
p«Jrtant ca această acţiune 
de înnoire a satelor să eu- 
prindă, dacă este posibil, 
toate comunele, ţinând sea
ma de faptul eă există su
ficiente temeiuri ca peste 
tot să fie Îmbunătăţite 
condiţiile «ie viaţă şi de 
muncă ale producătorilor 
agricoli, ale întregii popu
laţii din mediul rural.

NICOLAE TlRCOB

S.G, „SIDERURGICA" S.A. Hunedoara. Intrarea principală.
Foto PAVEL LAZA
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S.C. IMCOMEX S.R.L.

m  .... ........ .......

prin magazimil „CENTRAL" din Orăştie, 
str- N. Bălcesca- nr- 11, telefon 64 74 861 

1 TELEVIZOARE COLOR; NFJ, ORION» 
GOLDSTAR f90 programe, telecomandă, 
ca si fări teletext)

> TELEVIZOARE ALB NEGRU — Bucureşti J
► FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
►  ARAGAZE — Satu-Mare .
» MAŞINI DE SţALAT — Cugir J
I COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie \  
1 GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia
I VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
> INCUBATOARE PENTRU PUI DE GÂINA 
i ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni*

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

6ARMT1E Intre 1-3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 

Produsele se vând să cu

V
t

\

pentru locuitorii judeţelor Alba ti Hunedoara 
«9 SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
«• PRIN CASA DE AMANET. f

~ S

PLATA IN n RATE

S.C. „DECEBAL*
D E V A

S.A.V

ti
(INDUSTRIA CĂRNII) V

Cu sediul In Deva, Piaţa Unirii, nr. 8 ţ
•  PRODUCE ŞI LIVREAZĂ conserve din |  

carne: paterni şl mixte, la cele mai avantajoase 
preţuri.

Ambalajul în boxpaleţi cu role sau cxtli 
carton.

Transportul şi termenele de plată se ne
gociază.

Reiaţii te tel. 054/613322, 611760, 615533.

THE DOCUMENT COMPANY 
XEROX fe

fnvitaţi CAMPIONUL c a u t A ţ u  în  biroul d es.. 
S.C.COMSER S.R.L. -DISTRIBUITOR AUTORIZA T 
TEL.: 716SS1; 7U915;716744 FAX: 7I$773
Copiatoare, maşini de scris, calculatoare, 
imprimante, centrate telefoniceJaxuri, sisteme de 
alarmă, case de marcat şi cântare electronice, 
reptroproiectoare, papetărie. 
a ANGAJAM REPREZENTANŢI DE VÂNZĂRI !

j
\
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Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

vă oferă:
■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA

— ofertă bogată >n sortimente de sezon
■  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA

— colectare originală în pungi între 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUA DIN CHINA
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase.
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-

niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194030 
(iuni-vineri: 8—16).

Orar depozit: satul Vlaha, între luni-sâm- 
bătă, 9—16. î
_________________ _____________

Anul VII •  Nr. 1397 ^  MIERCURI. 7 IUNIE 199®



*  VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

; •  Vând apartament’ 2. 
camere, bdul Bălcescu, 
casă, A. Vlaicu, 3 camere, 
gaz, curent, apă, 3000 mp. 
Tel. «20703. :: (151302)

Vând scaune pliante, 
tabureţi, măsuţe, rafturi 
metalice, grilaje, uşi me
talice, bănci metal cu iemn, 
apartament două camere, 
dotat pentru privatizare, 
Tel. 660091. (1632)

•  Vând maşină pu
ful eli. Alba Iulia. 058/ 
813181, (1620),

•  Vând apartament 4 
camere, zona pieţei, in
formaţii l:t tel. 625043.

(1630).
•  Cumpăr talon Dacia

130?), tel. 623714, între o~ 
rele -18—20. (1620)

•  Vând casă mare, în
sat Arcliia, preţ negocia
bil, tel. 624873. (1627)

t  Vând Ford Sierra 2,3 
Diesel, înmatriculat, fabri
caţie 1985, preţ 5000 DM, 
fel’. 628712. (1.625)

•  Vând casă cu grădină,
gaz, baie, telefon. în Orăş 
tie, str. Petru Maior, nr; 
43. (1633)

•  Vând grajduri Bră- 
tiişca. Vând furgon 5 t 
izoterm, preţ convenabil, 
tel. 666583, după ora 15.

(1637/38)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere Simerîa, 1 
Decembrie tel. 661185.

1 (1621)
•  Vând ‘ casă, . grădină

Brâznic, nr. 45, la şosea, 
posibilităţi privatizare. De
va,' tel. 624076, Ilia, str. 
Horea, nr. 5 Brâznic, nr, 
38. (1622)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală şî 
aatQturism Talbot Solara, 
tel. 618031. (1649)

•  Cumpăr (închiriez) ga
raj, zonă centrală. Deva, 
tel. 619232, (1648)

• ’ Vând teren intravilan 
Deva, 1000 mp, zona ce
tăţii, 6500 lei/mp. ; Tel, 
f  12198. (1647)

i- Vând urgent Dacia 
1304 S an fabricaţie 1995, 
11» 0*0 km, tel. 625074.; ; ■ 

- ■ (1623)
•  Vând apartament două

camere decomandate, par
ter, cu aviz pentru priva
tizare. yad comercial, zona 
Astoria, eventual plus SRL. 
Del. 622501. - (1619)

•  Vând apartament 4
camere., confort I, cu îm
bunătăţiri, parter, Gojdu. 
622176- (1618)

•  Caut strung de Arad,
vând Peugeot/ 405, 1988,
înmatriculat, combine de 
treierat. Tel. 620528. (1616)

•  Vând baracă metalică,
3 x 2  X 2,50. Tel. 620287, 
ora 21. (1612)

•  Vând avantajos Dacia 
1300, înmatriculată. Deva. 
informaţii str. D. Cantemir, 
45 (Viile Noi).

•  Vând combine, tractor 
28. CP,, presă balotat pă- 
îoase import Germania şi 
tractor U 650 nou, fabricat 
1994. 621279, 619097. (1614)

•  Vând casă în Şoimuş,
nr. 387, vizitabilă miercuri, 
de la ora 16,30 până la ora 
20 şi sâmbătă de la ora 
12 până la ora 15. (1611)

•  Vând batoză nr. 5, cu
şaibă antrenare pentru 
tractor U 650. Informaţii 
Deva, tel, 615512, după 
ora 20. ‘ (1613)

•  Vând apartament două
camere, str. M. Kogălni- 
ceanu, tel. 618950. (1606)

•  Vând apartament două
camere, zona ştrand etaj 
IV, tel. 628781. (1538)

o Vând televizor color 
Orion, nou, fabricaţie HFG, - 
diagonala 51 cin, 50 ca_ ' 
nale. Informaţii. 622501.

(1617)
•  Vând cazan cupru ba

ie, 100 1, tel. 641400, (1042)
•  Vând Fiat 850, motor

rezervă.» Informaţii tel. 
622298, după 16. (1634)

•  Vând maşină înghe
ţată. Călăii, 730997, după 
ora 18 1 ' (1644)

•  Vând autoturism Mer
cedes 200 D sau schimb 
cu Dacia, plus diferenţă, 
preţ convenabil. Tel. 642669, 
dtipă ora 15, (1806)

•  Vând (schimb) aparta
ment Alba. două camere, 
cu. Deva. Informaţii Deva, 
614115, după ora 19. (1645)
' •  Vând Dacia 1310 TLX, 

fabricaţie 1989, preţ 3200 
DM, cu carte de identitate 
şi număr nou. Tel. 625826,

: (1.50609)
•  Vând trafo ele su- 

dură cu robot. Tel.' 625553.
, (1626)

•  Cumpăr mobilă; ve
che, peste 80 ani, obiecte 
vechi, bibelouri vechi, sta
tuete. medalii vechi, ta
blouri vechi, sticlărie ve
che, toate mai vechj de 
80—100 ani. Tel. 054/642.729 
şi 856/209935. (1633)

•  Vând Talbot. utilitară
600 kg, 5 locuri, înmatri
culat, . fabricaţie 1985. 
624787. (1811) ,

•  Cumpăr apartament
două camere, preferabil 
zona Bălccscu. etaj I—II, 
tel, 622228. . (1820)

•  Vând-urgent Fiat Cro- 
ma Turbo Diesel, 1987, 
înmatriculat, avariat, 4000 
DM, negociabil, tel. 651077.

' • (609197)
•  Vând , motor şi cutie 

viteză, complete, Gaz. 3307, 
preţ negociabil. Informaţii 
tel. 650707, după ora 14.

(600108)

•  Apele Române, fi
liala Oradea, cumpără 
teren intravilan în lo
calitatea Brad pentru 
construirea de locuinţe 
în vederea strămută
rii cetăţenilor din am
plasamentul Baraju
lui Mihăileni. Ofertele 
se depun la sediul 
Formaţiei. . de : Ape 
Brad, până la data de 
15 iunie 1995. (609196)

•  Vând ladă frigorifică, 
orizontală, 400 litri, nouă, 
marca Ugur, tel. 642712.

(67432)
•  Vând casă, Gelmar 

IAS, posibilităţi privati
zare, informaţii la familia 
Nemeş Gheorglie. (7433)

•  Vând Lancia Prisma 
Diesel, înmatriculată, fa
bricaţie : 1985, 2980 mărci, 
negociabil, tel. 642427.

(7434)
•  Vând TV 14 F, 1,5

ani, 40 000- km. Haţeg, Ho
rea, 66. (8707)

•  Vând apartament 2
camere, etaj 4, zona Du
nărea. Tel. 715731. (90789)

•  Vând apartament 2
camere, centru civic, etaj 
II. Tel. 717733. (0794)

•  Vând casă, confort
sporit, 4 camere, cu anexe. 
Preţ convenabil informaţii 
tel. 716434. (0761)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer de închiriat a-
partament mobilat Sime- 
ria, tel. 660091. (1032)

•  Caut pentru închiriat
garsonieră, apartament, 
două, trei camere. tel. 
623531. (1826)

OFERTE DE 
■Ă SERVICU .

•  Consiliul local al co
munei Rîu de Mori pri
meşte oferte pentru, lu
crări de . tencuire exteri
oară a . căminului cultural 
din satiul Ostrov. Ofertele 
si? prirHesc până la data 
de 15 iunie 1990. (8706)

.• Firma germană anga
jează tâmplari în C-ălam 
Tel. 712208. ■ (0788)

•  Caut femeie pentru
îngrijit fetiţă de 3 ani. 
Deva, Horea, nr. 41, după 
ora 16. r  , , (1628)

IIM Sibiu — Centrul 
de Metrologic Deva, an
gajează urgent prin con
curs inginer profil elecţro. cu 
vechime ■ de minim 6 ani 
şi domiciliul în Deva. In
formaţii la sediul din De
va, str, Mihai Viteazul/ 
nr. 3, tel. 617385, (1804)

•  SC Do-Mi-Com Exim 
angajează tinichigiu auto 
3 ani, mecanic auto 3 ani, 
vopsitor auto 3 ani. Re
laţii de la 8—16, Autoser- 
vice Sîntuhalm. (1639)

•  Angajez ospătară la 
bar SC Gloria Alimpex 
Sili. Deva. Tel. 613793.

" ' (1634)

DIVERSE
•  Mulţumesc din tot

sufletul domnului doctor 
Duma Viorel, anestezist 
şi asistentelor de la sec
ţia reanimare a Spitalului 
municipal Orăştie, pentru 
asistenţa medicală de 
înaltă calitate acordată 
soţului meu. Şaptelei 
Zmeura, (1640)

•  Toată gratitudi
nea şi mulţumirile 
noastre domnului doc
tor Roman Gabriel, 
pentru actul chirur
gical şi îngrijirile deo
sebite, dezinteresate, 
acordate soţului meu 
aflat în suferinţă. 
Şaptelei- Zmeura. - 

; , (1640) -

COMEMORĂRI

•  Ne_au rămas doar a- 
mmlirilo, o cruce, un mor
mânt şi speranţa că în
tr-o zi ne vom reîntâlni. 
Amintire, veşnic ■ vie ,, la 
împlinirea a 5 ani de la 
trecerea în eternitate a 
celui care a fost

Lt. colonel' COLHON 
DUMITRU

OcUhneaseă_se în pace !
. - (1650)

. D E C E S E

• Soţia Ioana, ■ fiul Ni- 
cdlae, fiica Uneia, ginerele 
Gabriel, nora Gabriela. şi; 
nepoata Georgiana cu a- 
dâncă durere în sufK.-t a- 
nunţâ încetarea din viaţă 
a dragului lor scit, tată 
şi bunic

•  SUntem alături de 
colegă noastră Mîrza 
Lucia în aceste mo
mente de durere pri
cinuite de încetarea 
din viaţă a tatălui său 
VASILE LINGURAR 

Sincere condoleanţe fa
miliei Îndoliate. Co
legii de la Atelierul 
AMC Kenoi Mintia. 

IU-C c ... I (1812)

•  S-a stins clin viaţă, 
după o lungă şi nedreaptă 
suferinţă

MARIA IRIMIE 
cea care ne-a fost mamă, 
soacră şi bunică. Odih- 
nească-se în pace şi nu te 
vom uita niciodată. Gristi, 
Zoia, Raluca şi Smaranda.

(151612)

HABER INTERNAŢIONAL HAŢEG

W W _D W y ~K | j
In (Iuta di- 12 lunii* 1995, la sediul firmeil 

se ţine |

I
I

PIERDERI

m Pierdut carnet şomaj 
pe numele Negrean Vero_ 
nica. îl declar nul. (0792)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Păuleţ 
Mihai. O declar nulă. (0790)

•  Pierdut legitimaţie de
serviciu, eliberată de FE 
Deva — Mintia, pe numele 
Braţe Lucian. Se declară 
nulă. (1624)

pentru lucrările:

| #  Schimbare utilaje şi cale rulare la seeţia
germinare.

•  Executare alimentare cu abur şi montaj 
utilaje la punctul termic, la îmbutelicre.

Pentru deviz estimativ datele vor fi furni
zate în timpul programului la sediul HABER 
INTERNAŢIONAL HAŢEG

Tot în cadrul firmei, în data de 12 iunie 
1995, ora 8, se va ţine concurs pentru ocuparea 
a două posturi de electricieni şl a unui post de 
electromecanic. ‘

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 

SUCURSALA DEVA 

Anunţă vânzarea prin

) L _i

Lingurar vasile
; ' 63 ani : ."■ ’

înmormântarea va avea 
loc în data de 7 iunie, la 
ora 15,00, la cimitirul Be- 
jan, de ia Capela Refor
mată.

Dumnezeu să-l • odih
nească! (151306)
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a următoarelor bunuri imobile şi mobile*

•  apartament 2 camere, situat în- Deva, 
bdul N. Bălccscu, bl. 12, ap. 25.

Preţ pornire: 5 000 000 Iei.
•  casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, 

situată în Deva, str. Marăşeşti, nr. 37,
Preţ pornire: 50 000 000 lei.
•  apartament 2 camere, situat în Orăştie. 

str. Mureşului, bl. 10, ap. 13.
Preţ pornire: 10 000 000 lei.
9  apartament 2 camere, situat in Orăştie, 

str. A. lancu, bl. f», ap. 23.
Preţ pornire: 10 000 000 lei.
•  apartament 2 camere, situat în Orăştie, 

str. Eroilor, bl. E, ap. fi.
Preţ pornire: 10 000 000 Iei.
•  apartament 2 camere, situat în Deva, 

bdul N. Bălcescu, bl. 22, ap. 14.
Preţ pornire: 9 000 000 lei.
•  autofurgon izoterm R 102 15, motor 

RABA, capacitate 7,5 t, an fabricaţie 1978.
Preţ pornire: 10 000 000 Iei.
Licitaţia va avea loc in ziua de 9 iunie 

1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, Biroul 
executorilor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare la Sediul băncii din 
Deva, bdul N. Bălccscu, bl. 34, tel. 620796 sau 
Ia Biroul executorilor judecătoreşti, tel. 614332.

S.C. QUASAR S.A. 
Tet.611261,614983
Angajeaza vinzator si vinzatoare in 

următoarele condiţii:
- cunostimte tehnice in domeniul audio 
video si produse electfocaşflice

- operare calculator Excel .Windows
- garanţii materiale
- domiciliul stabil in mun Hun^oara
- virsta maxima 30 ani
Pentru informaţii suplimentare sunaţi 
la sediul firmei pina in data de 15 iun

VITRINA FELIX MEDIA

Servicii complete de publicitate.
Un material ideal pentru mobilă şi ame- \ 

najâri interne: ţ
•  PAL MELAMINAT ţ
•  IMITAŢIE DE FURNIR SI MARMURĂ S
Tel: 064/146886; 146212. ’ V
CĂUTĂM AGENŢI DISTRIBUITORI. \

s

i
FILIALA SILVICĂ DEVA

i

! !

Scoate la licitaţie masă lemnoasă pe pi- . 
cior şi fasonată la drum auto. '

Licitaţia va avea Ioc în ziua de joi, 15 iu- | 
nie 1995, ora 10, la sediul Filialei Silvice Deva, J 
str. Titu Maiorescu, nr. 2. (clădirea IPEG). \ 

Pentru masa lemnoasă ce nu s-a adjudecat ţ 
în data de 15 iunie 1995, se va organiza o nonă \ 
licitaţie în ziua de luni, 19 iunie 1993, ora 11,  ̂
la sediul Filialei Silvice Deva. ţ

Lista parchetelor ce fac obiectul licitaţiei i 
se poater consulta la sediul Filialei şi al ocoalelor f 
silvice, începând cu data de 13 iunie 1995. *

Agenţii economici care nu au mai lucrat Ia 
exploatări forestiere în cadrul filialei silvice, 
se vor prezenta la preselecţie în data de 14 
iunie 1995.

Informaţii la telefoanele: 054/622481 si 
telefax 054/624599. (4002)
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