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Grijă pentru elevii premiaţi 
la olimpiadele naţionale şcolare

; Vineri, la prânz, la Pri- 
i măria municipiului Deva, 
• ă avut loe o festivitate e- 

moţionantă, Elevilor cu o 
; prezenţă merituoasă la faza 

naţională a olimpiadelor 
; şcolare şi concursurilor pe 

meserii le.au fost oferite, 
din partea Ccniiliului local, 

:: premii in bani şi cărţi, 
‘i răsplată binemeritată pen

tru efortul depus, pentru 
prestigiul pe care l-au 
adus municipiului Deva, 
întregului judeţ prin re. 
zultatele obţinute.

Luând cuvântul în dg§- 
: chkterea întâlnirii, dl Vir- 
1 gîl Boca, viceprimarul De. 

• i vei; şi-a eî^Synaf iBcujia 
şi mândria pe care le tră. 

' 'iese reprezentanţii Gbnsi- 
: liuiui local, părinţii şi 

profesorii, întregul oraş
- pentru rezultatele dobân-
- di te de tineri în întrece

rile naţionale pe discipline 
de învăţământ. „în inten.

' ţia noastră de a-i premia 
. am primit sprijinul a o 

serie de sponsori cărora
- le mulţumim".

Elevii au fost felicitaţi 
, cu căldură, pentru rezul

tatele 1r"' ('Sh*. ai

ing. Ovidiu Hagea, prima, 
rul municipiului Deva. „Ân 
de an ne-aţi obişnuit cu 
rezultate dintre cele mai 
frumoase. Rezultatele con
firmă talentul,, strădania, 
efortul cu tqţul aparte de 
care aţi dat dovadă. Ală
turi de dv. s-au aflat pro
fesorii, maiştrii; inginerii 
care v.au pregătit, dedi- 
câridu-şi întreaga energie 
muncii de performanţă pe 
care acum aţi dovedit-o. 
In numele'Consiliului lo
cal vă oferim modeste 
premii vouă celor care 
aţi dus faima oraşului nos
tru",

Ea. întâlnire a participat 
dria prbf. Ana Armăşescu, 
inspector general adjunct 
al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean.

între elevii cu rezultatele 
cele mai bune la discipli
nele teoretice s.au numă
rat: Răzvan Aciu , (Liceul 
„Decebal") — Premiul I; 
Liviu Aron, Cristian Lo- 
gincescu. Călin HomorO- 
dean, Olimpiu Stângă (Li- 

MINEL BODEA
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Au fost redeschise „Băile-Călan“
De câţiva ani, inima 

oraşului Călan bate tot 
măi anemic. Gigantul in
dustrial siderurgic, în, care 
S-au investit sume uriaşe 
şi Un volum de muncă im
presionant şi care asigură 
celei mai mafi părţi a lo
cuitorilor de aici existenţa, 
şi-a i redus considerabil 
producţia. Vizita premie
rului Nicolae Văcăroiu la 
S.G. „Sidermet" S.A'. Gă- 
lan şi promisiunile făcute 
privind' realizarea unui o- 
biecţiv de producere a 
fontei ductibile au reaprins 
spepanţa In inimile oa
menilor din Gălari. Să nă
dăjduim că vorba va de
veni curând faptă.

Oricum, la Călan se 
mai produc şi bucurii. Cea 
mâi recentă s^a petrecut, 
sâmbătă, 9 iunie 1995, 
Sntr.® zi de vară auten
tică, prin redeschiderea 
băilor termale de aici. 
Un bărbat tânăr, curajos 
şi întreprinzător —- se 
numeşte Mihal Dan şi este 
patronul firmei S»G. „Me- 
taloterm" S.R.L. Călan — 
a concesionat, terenul pe 
care se mai aflau ceva 
urme ale aşa-ziselor „Să-

Olimpicii deveni zâmbesc fericiţi aparatului dc fotografiat al reporterului.
Foto: PAVEL LA ZA

lan-Băi“, ceea ce mai ră
măsese din ceea ce a a- 
menajat cândva fosta 
E.G.C.L. Călan —, a in
vestit bani mulţi şi stră
danii fizice considerabile, 
dând zonei faţă nouă, 
transformând-o într-o plă
cută şf odihnitoare bază 
turistică şi de agrement. 
La această transformare 
şi-au adus o -contribuţie 
meritorie Consiliul local ’ 
şi Consiliul judeţean.

Momentul inaugural s-a 
•consumat deci sâmbăta 
. trecută, într-un- cadru a- 
greabil, festiv dar şi na
tural, în prezenţa unor 
oficialităţi locale şl ju
deţene, a salutaţilor „Me- 
taloterm" {«are aii lucrat 
vreme de trei săptămâni 
,,ri,lumină'* pentru a pre
găti totul în cele mai mici 
detalii) şi a unor locuitori 
ai oraşului. Evenimentul 
h-a trecut neobservat, fi
reşte, de ziarişti din presa 
scrisă şi audiovizuală.

După cuvântul de salut 
adresat celor prezenţi de 
către domnul Mlhai Dan
— de acum patron şi al 
acestei baze turistice şi de 
agrement —, care i-a sub
liniat şi principalele ca
racteristici şi i-a înfăţişat 
viitoarele coordonate —, 
au vorbit dl Mihai Ne- 
gesc — primarul oraşului 
Călan, care a declarat ofi
cial deschiderea bazei, 
domnişoara Adriana Rusu
— directorul Muzeului Ci* 
vilizaţiei Dacice şi Ro
mane, dr. Ioachim Oană
— din partea Direcţiei sa
nitare judeţene. A fost o- 
ficiată o slujbă religioasă 
de sfinţire a noului o.

DUMITRU gheonea,
ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ideea acestor refledţii 

, este că devalorizarea, de
parte de a se limita doar 
la leu. se propagă în zi
lele noastre şi asupra u- 
nor valori consacrate, tra
diţionale. Ea se •' mani
festă în cele mai diverse 
forme, de la simplă ba
nalizare, până la sacrile
giu sau blasfemie, O câr- 
năţărie se .cheamă „De
cebal". Alteia îi, zice 
„Avram Iancu". Un ma
gazin universal se nu
meşte „Palia". Câţi dintre 
cei ce îi calcă pragul 
ştiu ce înseamnă Palia ? 
Exemple tipice de bana
lizare, de tăvălire în de
rizoriul cotidian ale unor 
nume-simbol pentru spi
ritualitatea românească. 

Sunt însă exemple vechi, u- 
nele datând încă din „e. 
poca de aur". Li*»se a- 
daugă acum, o /lată eu

mea îi maimuţăreşte pe 
meşterii iconari. Fără' 
complexe întrucât fără 
o elementară cultură, oa
menii aceştia nici nu-şi 
pun problema că zugră- 
vitul icoanelor e una 
dintre îndeletnicirile sa
cre, supuse canoanelor, 
ale cărei reguli severe 
sunt cuprinse în tratate 
masive, statornicite prin 
veacuri de credinţă şi de 
autentică fervoare mistică. 
Lucrând; * un meşter ico
nar petrece întâi un răs
timp de asceză în care 
se roagă să se învredni
cească de harul divin. 
Iar; când trece la lucrul 
propriu-zis, săvârşeşte un 
adevărat ritual speeifîc, 
la care n-au acces decât 
iniţiaţii.„Tu, - Doamne 
Dumnezeule, Stăpâne ;a 
toate, luminează fi în. 
drept cază sufletul, inin^

MENTALI TĂŢ I

libertatea asumată fără 
răspundere, devaloriza
rea celor sfinte. Iisus 
Hristos şi cei doisprezece 
ucenici au ajuns perso
naje de benzi desenate, 
ca Albă ca Zăpada şi cei 
şapte pitici. Tot soiul de 
semidocţi îţi bat la uşă, 
oferindu-se nici mai mult, 
nici mai puţin decât, să-ţi 
desluşească BIBLIA. Per
soane aparent onorabile, 
dar cu fixaţii aberante 
te întâmpină la colţ de 
stradă spre a-ţi vesti 
iminenţa Armaghedonu- 
Iui. False profetese, a- 
nalfabete si isteroide, pre
tind a sta de vorbă cu 
Dumnezeu. „Evanghelişti" 
de peste mări vin să ne 
înveţe creştinismul pe 
noi, cei care ne-am năs
cut creştini. Gazete cu 
busola dereglată publică 
rugăciuni alături de ge
nuflexiuni la adresa dic
tatorilor vii sau niorţi. 
Se poartă nostalgia tota
litară asezonată cu mi
marea fervorii mistice. 
Rrromânii verzi fac 
casă bună cu rrromânii 
roşii. Se practică „vizita 
de lucru" cu sfeştanie. 
Nu . scapă nici icoanele. 
Apar ca ciupercile după 
ploaie ‘ expoziţiile de 
icoane. Până şi pe străzi, 
aninate de garduri. De 
la copii nevinovaţi dar 
pros't îndrumaţi, până la 
cuconetul snob, toată lu.

: ■)
şi mintea robului Tău; 1 
călăuzeşte-mi mâinile ca ţ 
sa pot înfăţişa cum se 1 
cuvine şi desăvârşit, chi
pul *ău, al Sfintei Tale 
Maici şi pe cele ale tu. 
turor sfinţilor, pentru 
slava, bucuria şi îniru. 
museţarca Sfintelor Talc 
Biserici". Aceasta -e ru
găciunea pe care meşte
rul iconar o rosteşte. îna. 
inte de a-şi începe -fţL 
crpl. Dar cui să-i nşiţ̂ i' 
pese azi, după aproape 
cincizeci de ani d.e edm 
caţie ateistă, dg conexi
unea dintre artă şi ere- 
dinţa, de „îndreptarea
sufletului, iniipii şi â 
minţii" înainte de în
cepătura unei ieoane ? 
„Credinţa zugrăveşte . I* 
coanele în biserici", 
spune Eminescu înţr-un 
celebru vers, dar, vai, 
cum s.ar mai cutremura 
Poetul dac-ar vedea că 
azi nu numai credinţa, 
ci şi moda » zugrăveşte 
icoanele. Iar moda a- 
ceasta, consecinţă a unei 
educaţii deficitare, gene
ratoare de grave confuzii 
ale valorilor, nu e decât 
un simptom al bolii de 
care suferă mentalitatea 
noastră, indecisă între1 
nostalgia trecutului ■ şi ‘ 
aspiraţia înspre un vii- \ 
tor imposibil de prefigu. 1 
rat. ■ - j
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CALENDAR
13 iunie

• Sf. Mc. Achilina; 
Sf. Trifilie, Ep. Lev. 
cosiei din Cipru;
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• Onomastică: Dalia; ţ
•  Soarele răsare la 5j 

ora 5,31 şi apune la *S
21,00; ' 4

•  Au trecut 163 de î  
zile din an; au rămas ţ  
202. >
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j Ce-a mai fost...
j •  PLOI. Ploi torenţiale, cu grindină de mari di-
I mensiuni, au căzut în cursul săptămânii trecute, pro-
J ■ vocând inundaţii, stricăciuni, daune considerabile în 
| vii, livezi şi la unele culturi din câmp, în multe re-
* giuni ale ţării. Plojle din mai aduc mălai, cele din iu-
| nie...
j •  I.EGE. Camera Deputaţilor a adoptat Legea
| privind exercitarea profesiei de medic, înfiinţarea,
* organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
I România. Erau absolut necesare asemenea acte nor-- 
- mative, într-un domeniu care asigură sănătatea, e- 
|  xistenţa naţiunii. Un pic mai bine pentru noi..;
J •  FALIMENT. Societatea de asigurări „Mondra-
I gon‘‘, care promova ideea că „nu promite o lume mai
» . bună, ci o creează", a ajuns, prin fals şi înşelăciune’ 
|  în pragul -falimentului. Patronul Ştefan Mandel şi a.

coliţii săi încasau salarii lunare de multe milioane de 
lei, însă poliţele clienţilor nu erau plătite cu lunile.

•  ANIVERSARE. Partidul Naţional Liberal a îm. 
plinit şi a sărbătorit 120 de ani de la înfiinţare. Din 
păcate, acest important partid istoric acţionează dez
binat, măcinat de orgolii şi de interese mărunte. Iar

perspectiva unificării liberale nu se arată prea op
timistă, prea aproape în timp. Păcat..,

•  NEGOCIERE. Conflictul între sindicatele din 
RENEL şi guvern s-a încheiat, relativ calm, prin sem
narea unui protocol, în care se prevede, între altele, 
că salariul mediu al RENEL-iştilor Va creşte conform 
Ordonanţei nr. 1 a guvernului, aplicându-se indicele 
de eficienţă şi iertându-li-se lor toate... demisiile. La

rândul lor, salariaţii din RENEL s-au angajat să nu 
mai pună în pericol sistemul energetic naţional.

•  MOŢIUNE. Grupurile parlamentare P-L. ’93, 
P.D., D.S.D.R., P.A.C. şi U.D.M.R. au prezentat în Ca
mera Deputaţilor o moţiune simplă, prin care soli
cită guvernului finalizarea negocierilor şi încheierea, 
în cel mai scurt timp, a tratatelor bilaterale de bază 
cu toate statele vecine, iar preşedinţiei şi guvernului li 
s.a cerut să definitiveze urgent strategia naţională de in
tegrare a României în Uniunea Europeană.

•  VIZITA. S-a aflat în vizită în ţara. noastră dl 
Federico Mayor, directorul general al UNESCO, îm
preună cu solia. înaltul oaspete a avut întâlniri cu 
personalităţi marcante ale vieţii noastre politice, a 
vizitat importante obiective turistice, şi culturale şi a 
promis sprijin material consistent din partea UNESCO 
pentru restaurarea şi ocrotirea acestora.
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CUVÂNTUL LIBER

să se facă 
de calitate!

Ni s.a dus vestea în E- 
uropa de starea proastă, 
de-a dreptul impracticabilă 
a şoselelor, îndeosebi pri- 

/  măvara, când sunt ,,ciu. 
rulte" de gropi şi eu multe 
denivelări ce pun la grea 
încercare suspensiile auto
vehiculelor, generând în 
unele cazuri accidente de 

j circulaţie cu urmări grave.
6a şi când n-ar fi fost 

' de ajuns, cu câtva timp 
in urmă, oamenii de spe
cialitate ai Secţiei de Dru-v 
muri Naţionale Deva au 

[ început marcajul pe Dru
mul naţional 7 — la in
trarea în Deva, pe o lungă 

• porţiune de şosea din faţa 
izvorului Decebal, dar şi 

podul de la Mureş şi la 
intrarea în Şoimuş pe Şo- 

' şeaua Naţională ce merge 
■ spre Brad, constaţi _ lucrul 
;; de mântuială cum nu se 

prea vede. Linii strâmbe 
„ea funia în sac" ca în 
aceste locuri nu credem 

i că mai există undeva, pe 
cele mai periferice dru
muri. Când vezi asemenea 
marcaj, poţi să crezi ce 
vrei, numai să intri Intr- 

l a n  municipiu — centru 
de judeţ, nu ! Păcat de

vopsea, de munca oame
nilor, făcută degeaba, ne. 
maivorbind de ruşinea care 
aduce judeţului „lucrul'1 
făcut fără prea multă răs
pundere şl profesionalism. 
De pe podul Mureş, vrând- 
nevrând a trebuit să ştear- 
gă* pe aproape întreaga
porţiune, linia de marcaj 
şi trhsă din nou I Dar în 
faţa Izvorului, şi pe dru
mul spre Brad, linia bine 
„frântă" din Şoimuş a ră
mas şl chiar pe o porţiune 
de pe pod, tot aşa este 1 

Am parcurs şi alte
porţiuni de şosele mai
nou marcate. După
ce ieşi din Şoimuş, până 
la Brad, marcajul este 
făcut bine, ca de adevăraţi 
meseriaşi. Şi în alte lo
curi s-au efectuat lucrări 
de bună calitate. Dovadă 
că, dacă se lucrează cu 
grijă, cu atenţia cuvenită, 
se poate. De aceea, aştep
tăm cg şi porţiunea de 
la Izvorul Decebal, la in
trarea în Deva dinspre A- 
rad, să fie refăcută. Pen
tru blazonul judeţului, al 
celor care marchează dru
murile.

SABIN CEKBU

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ $! EDI /URĂ 
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;; Bazinul milenar din stâncă, aşa-numita „lingură romună" de unde Iz
vorau apele termale — azi secat, inutilizabil. Urmează a fi cercetat, renovat şi 
redat funcţiunilor iniţiale.

AU  FOST
(Urmare din pag, i)

biectiv turistic, social şi 
balneo-climaterie al oraşu
lui Călan.

Get prezenţi au făcut 
apoi cunoştinţă cu prin
cipalele repere de recreere,

REDESCHISE „ B Ă IL E -C Ă L A N "
odihnă şi tratament care 
vor sta de acum la dispo
ziţia locuitorilor Călanuluî, 
dar şi a acelora care do
resc sâ-şi petreacă aici 
ore plăcute la sfârşit de 
săptămână, sau vacanţe 
întregi, ori să-şi trateze

unele afecţiuni la „Călări. 
Băi".

Vestea s-a dus ca fulge
rul şi, de la orele amiezii 
şi până jpre seară, baza 
de odihnă şi agrement de 
la Călan-Băi a cunoscut o 
vie animaţie.

Terasa acoperită a barului.rostaurant, şi el în haină nouă, frumoasă şi 
încăpătoare, îşi primeşte clienţii cu solicitudine, di versitate de prodU.se şi pre
ţuri accesibile. Foto : PA VEL LAZA

Grijă pentru elevii premiaţi ta naţipnale
(Urmare din pag. I)

ceul „Decebal"), Cecilia 
Vincze (Şcoala Normală 
„Sabin Drăgoi") — Pre
miul II; Radu Stănculescu, 
Alexandru Vida (Şcoala 
Generală Nr. 4), Clprian 
Igna, Ionel Blâgoescu (Li
ceul „Decebal"), Maria Pa. 
vel (Liceul de Artă) — 
Premiul III. Au fost ' ofe

rite premii unui mare nu
măr de eleyi care au ob
ţinut menţiuni.

Pentru rezultatele deose
bite obţinute în concursu
rile pe meserii, au fost 
oferite premii elevilor : 
Ştefan Zbughin (Grupul 
Şcolar Industrial Energe
tic^ Liviu Popa, Mircea 
Vasiloiu, Alin Dicu, Cor- 
neliu Birtok Băneasă (Gru
pul Şcolar Industrial . de

Transporturi Auto) — Pre
miul I; Emanotl Dam ian 
(Grupul Şcolar Industrial 
Energetic) — Premiul Iii. 
Au fost oferite premii e- 
levilor care au obţinut 
menţiuni.

In finalul întâlnirii, e- 
levi, profesori, alături de 
reprezentanţii Primăriei, 
au avut discuţii amicale 
la o sticlă de suc şi un 
sandvici. [■,<

6,35 Ştiri, seriale şi 
d.a.; 9,05 Kojak (s.p.);
16.00 O familie foarte
drăguţă (s./r.); 10,30 Che- 
ers (sitcom./r); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (show); 
12,30 Duelul familiilor 
(show); 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa 
Barbara (s); 15,05 Pasl. 
unea ci e crima (s); 16,00 
Bona Christen talkshow;
17.00 Hans Meiser talk
show: 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 Frumos şî bogat 
(s); 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şl rele (s).

CANALE 5
7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 

Parlamentului; 10,00 Sho- 
ul lui M. Costanzo (r);
12.45 Forum (mag.); 14,00
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Beautlful (s); 15,20
Complot în familie (cs) 
cu A. Castagna; 17,00 De
sene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film;
23.45 Ştiri; 0,15 Show.ul
Iui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45 
Circulă zvonul (r); 3,30
Target (r); 4,30 Fiecare 
volum (r); 5,30 Nu doar 
moda (r); 6,00 Chioşcul 
de ziare.

S A T 1 î s

6.30 Mag. matinal cu 
sport; 8,30 Brunch — TV 
(mag. TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 
în orice caz, Stephanie 
(s/r); 12,00 Klipp Klapp 
(club); 12,30 Vecinii (s); 
12,55 Soarele Californiei 
(s); 13,55 Falcon Creat 
(s); 14,55 Cagney şi La- 
cey (s.p); 15,55 Star Trek 
(s); 17,00 Baywaţch (s); 
18,00 Să riscăm! (cs); 19,00 
Totul sau nimic (cs); 20,00 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
A.S. (s.p.); 22,15 Hunter 

. (s.p. SUA); 23,15 Ulrich 
Meycr (interv.); 0,00 Spie- 
gel TV (reportaje); 0,35 
Contesa Dracul» (f. gr. 
Anglia, 1970); 2,20 Reluări.

N B C
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokavv; 7,30 în miezul 
afacerilor (mag.); 8,00 Azi
— informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Roata 
banilor — piaţa europ,; 
15,00 ' Roata banilor — 
piaţa americ.; 18,30 Bu
letin financiar; 19,00 Azi 
—- Informaţii; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Viaţa noastră: 
em. ecologică; 21,00 En- 
tertainment 9£ «*• Press;
21.30 Dateline — retros
pectivă *94; 22,30 WISO
— magazin german; 23,00 
Ştiri ITN; 23,30 Show.ul 
serii, cu Jay Leno; 6,30 
Real Personal talkshow;
1.30 Ştirile nopţii; 2 ,0 0  
Destinaţii de vacanţă 
(do); 2,30 Show.ul serii.

EUROSPORT
9,30 Golf. Mag. PGA 

(Deutsche Bank Open);
10.30 Baschet. CE femi
nin de ia Brno, Rep. 
Cehă (înreg.); 13,00 Fot
bal. Eurogoluri; 14,00 Lu
mea vitezei (mag.); 16.00 
Karting, Cupa Mondială 
din japonia; 17,00 Tria. 
tlon. Cupa Mond. ITU de 
la Gerardmer, Franţa;
18.00 Atletism. Mag. lunii 
iunie ’95; 19,00 Ciclism 
montan. Cupa Mondială 
Grundig la erosseountry 
de la Văii, Colorado;
19.30 Fotbal. Eurogoluri;
20.30 Buletin de Ştiri 1;
21.00 Magazinul Interna
ţional al sporturilor cu 
motor; 23,00 Box. Me
ciuri internaţionale.

MARŢI, 13 IUNIE

m *

7,00 WM — Tele- 
mato nL 8,30 La prima 
oră|Ş9,20 Film serial 
(r). Santa Barbară; 
10,05 Limbi străine. 

Franceză, engleză; 11,05 
Cinematograful de artă 
(r); 12,55 Desene ani. 
mate; 13,10 1001 audi
ţii; 14,00 Actualităţi; 
14,10 TVR Iaşi. Est 
Meridian; 15,05 TVR 
Cluj-Napoca; 16,00 Ac. 
tuaiităţi; 1 6 ,1 0  Fii fu 
însuţi; 17,00 Convfe. 
ţuiri; 18,00 Cazuri şi 
necazuri in dragoste;
19.00 Clio; 19,30 De. 
sene. animata Cartea 
junglei; 20,00 Aetna, 
lităţî. Buletin meteo, 
sport; 20,45 Pubtieitatej 
20,50 Telecinemateca. 
Doi la drum (Two lor 
the Road, Anglia, 
1967); 22.45 Reflector j 
23,15 Studioul şlagăre
lor: 23,40 Actualităţi;
24.00 Gong!; 0.30 A. 
mirttin.. in pas de 
vals; 1,05 închiderea 
programului.

7,00 La prima oră; 
9,20 Ora de muzică ; 
10,05 Atlantida; 11,00 
Telejurnal Worldnet;
11.30 Desene animate. 
Mizerabilii; 12,00 Sim
bioza artelor (r); 13,00 
Thalassa; 14,00 Actu
alităţi; 14,10 Plane
tarii; 15,00 Limbi stră. 
ine, Franceză (r), en
gleză (r); 16,00 Desene 
animate. Macrou i
16.30 Film serial. Şi
bogaţii plâng (Mexic). 
Episodul 190; 17,00 23 
de milioane (I); 17,40
Fina serial. Aur şi 
noroi (Spania, 1992). 
Episodul 70; 18.30 23
de milioane (TI); 20,00 
Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM -  Mesa. 
ger; 21,30 Intre da ş| 
nu; 22,00 Credo; 23,15 
Campionatul European 
de Baschet Feminin t 
România — Slovacia;
24.00 Teatru TV, De 
Pretore Vineenzo,

11,00 Film serial i 
„Prinţul din Bel Air" 
(r); 11,30 Film serial; 
„Falcon Creşti* (r);
12.20 PUm serial: „Mi-
ami Viee** (r); 13,10
Viva Tete 7 (r); 14,10 
Vldeotext; 18,00 De. 

sene animate; 18,30 Do
cumentar : „Planeta
noastră, Pământul nOs. 
tru" — ep. 1; 19,00
Mafalda; 20,00 Film 
serial: „F.B.I." — ep. 
27; 20,50 Doar o vorbă 
să-ţl mai spun...; 21,00 
Telejurnal (em. din 12. 
06); 21,30 Film serial; 
„C.H.I.P.S.** — ep. 24;
22.20 Clip viva; 22,30 
Film artistic: „Ani

tumultuoşi" (SUA, 1936); 
0,15 Videotext.

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

r,/4<r<
din II. 06. 1995 

36, 15, 43, 19. 16, 32.

TRAGEREA
NOROC

■din 11. 06. 1999 
0, 3, 3, 4. 0, 2r î ,
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SPORT

Minerul

5PORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT ŞPORT SPORT

v â r t e j  1 -  2

Hi —■ Minerul!

1 
ICertejul a obţinut 

victoria şi în deplasare i
După cum se ştie,-In primul meci de baraj, Mi- I

nerul Certej a întrecut cu 2—1 pe Minerul Roşia I  
Montana. Jn meciul retur, de duminică la Roşia, ■  
cele două echipe au intrat pe teren lh următoarele M 
formaţii; Min. Roşia M. i Păun, Ciauşu, Catană, * 
Perţa, Oredean, Burlan, Adam, Pop, Laurenţiu, Turc, I  
Coldea. In mln. 10 Mazilu Pa înlocuit pe Adam, în * 
min. 5? Răspopescu ia locul Iul Popa. Minerul Cec- I 
tej: Tiliban, Stroia, Asaftei, Cioelăuş, Târnoveanu, ■  
Ursan, Murar, Căpuşan, Ungureanu, Sidorak, In mia I 
75, Ursan este înlocuit cu R. Verde, iar în min. 82, J  
Halga II schimbă pe Sicoe. I

De la început s-a vă- teazâ în braţele portaru-J 
zut că «mutările1* făcute lui Păun. Am mai notat! 
de antrenorul principal fazele din minutele 15,!' 
al Minerului Certej, TV- 22, 25, 27, 28 cănd Lau-1 
dor Neagu, dau roade, că renţiu, Burieanu, Mazilu,! 
ECHIPA altfel aborda- Ture, Coldea şutează la i  
ză partida, chiar dacă e- poarta oaspeţilor care i-!

niţiază intre timp contra-1 
atacuri rapide toate râ-!  
mase fără rezultate până I  
după pauză. !

După ce ratează deschi-1 
derea scorului In minute- ■  
le 42 şi 45 din două si-1 
tuaţii bune, oaspeţii reu- f  
şese în min. 53 să înscrie |  
primul gol. La o minge ■

Dacă locurile ă>' pe podium, prac
tic,-nu se mal pet modifica, Steaua este 
virtuală campioană, Universitatea Cra- 
iova nit vă mai putea pierde locul doi, 

,. iar Rapidul rămâne şi- ei consolat, pe 
locul 4, cu credinţa că, oricum, Va câş
tiga. Cupa României în- finala cu Pe
trolul şi deci va evolua în toamnă in 
Gupa Cupelor. Până la această finală, 
mâine, Rapidul se deplasează la Plo
ieşti. Meci mare t -

Dacă interesul spectatorilor a scă- 
' zut pentru „lupta" in fruntea clasamen- 

' tului, în schimb s-a aprins bine de tot 
lupta celor trei (Sportul Studenţesc, 
Electroputere şi F.C. Braşov) de a scă
pa de locurile 15 şi 16, ce işi vor dis
puta şansa rămânerii în prima divizie 
numai după un meci de baraj. Deşi se

■ •  m.» mj» m m m m* • • • • • « <

voiuează în deplasare, în 
faţa unui numeros pu
blic din localitate dar şi 
împrejurimi, plus câteva 
sute de spectatori din 
Certej şi Deva. Minerii 
din Certej au intrat pe 
teren cu fundaşii laterali 
Sicoe şi Ciodlăuş, Târno
veanu a fost „urcat" la
mijloc şi a jucat la mar- trimisă de la mijlocul pro-1

i 1 n ov.himprlnrpflntll npiâiîiîi twpn în fat.A lin 8eaj la... ex-hunedoreanul 
Burieanu, ia'r experimen
tatul Murar a jucat în fa
ţa fundaşilor centrali. In 
această formulă, cu Stro
ia şi Asaftei în centrul a- 
părării şi eu aceiaşi „ne
astâmpăraţi" şi greu de 
ţinut de apărarea adver-

priului teren, în faţă, un _ 
apărător alunecă, Sidorak I 
se angajează intr-un * 
sprint preiungit, trece de I 
Serţa şi Înscrie pe lângă î  
portar, 0—1. Gazdele cresc 1 
ritmul de joc, oaspeţii ri- î  
postează şi fazele ia poar- I 

ţinui, «e ttjjdiuicd auvti- tă alternează. Minerii din — 
-să — Ungureanu şi Si- Roşia reuşesc egalarea In I 
dorak —, oaspeţii aii pus min, 78, când Ciauşu, in- .

filtrat !n atac, din apro- I 
pierea tuşei, de la cea Z 
5—5 metri, trage cu sete i 
jos la coiţ, Asâftei şi Ti- ■  
liban ezită şi 1—1. Deşii 
oaspeţii nu se demorali- m 
zează, urcă mereu în a-Ş

serioase probleme gazde
lor ce nu s-au aşteptat 
la o replică aşa de pu
ternică.

Sigur, cum, era normal, 
gazdele au fost mult mai 
prezente In - terenul oas
peţilor, care, cu toate că 
ştiam că nu se mai pot 
califica chiar cu o victo. 
rie la scor, doreau în 
schimb să încheie cu o 
victorie în faţa propriilor 
suporteri. La originea i- 
niţierii atacurilor la 
poarta lui Ţiliban şi chiar 
la finalizare a fost îndeo
sebi jucătorul-antrenor 
Laurenţiu, susţinut de 
Burieanu, Turc şi Coi- 
dea. In minutele 4, 7 şi 
8, apărarea Ceoţejului res
pinge atacurile la poar
tă şi in min.- 12, la un Roşia Montana 
contraatac, Căpuşan cen- sportivitatea lor, oameni 
trează foarte bine, însă cu suflet cald, burţi gas 
Sidorak nu reuşeşte in- podari de pe frumoaselef 
tercepţia, balonul revine plaiuri ale Apusenilor, 
la Căpuşan şi acesta şu- SABIN CERBU

I

I

I
I

I
I

I
1
I
I

I
I
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In meciurile de baraj pentru Divizia B

REZULTATELE PARTIDELOR DIN RETUR
în paranteză, rezultatele meciurilor din tur.
Fercan Delta Tulcea — Chimia Brăila 1—0 

(0—4); Voinţa Constanţa — Dunărea Grădiştea 5—1 
(0—1); Sportul Munic, Vaslui — S.N. Galaţi 10—11 
U— 1); Olimpia Rm. Sărat — A.Ŝ  Prod. Cimpi- ■  
«eanea 2—3 (1—2); .Progresul Buce cea — Foresta I 
Ciurea 5—2 (1—2Î: Precizia Săceie — Bradul Zagort *Ciurea 5—2 (1—2); Precizia Săceie 
6—8 (2—0); Zimbrul Şiret — Cimentul Bicaz 3—0 
(3—1); Letea Bacău — Vulturul Gheorghieni 2—0

Performerele etapei
credea că Sportul nu va pleca învins 
de la Oţelul Galaţi, iată că nu a fost 
aşa. Oţelarii au Învins cu 2—0, studen
ţii nici din 11 m n-au putut marca 
(Cristian Petru a ratat) şi se pare că 
„sprijinul" primit până acum nu-i poa
te salva de baraj, Meciul etapei viitoa
re, de la Braşov cu Electroputere, se 
anunţă ca un mare derby al salvării 
pentru braşoveni. Dacă câştigă, s-ar 
putea să îşi păstreze locul ferit de griji, 
întrebarea este dacă Sportul trece de 
F.C, Argeş acasă şi îi poate face figura 
Farului în ultimul meci, pe malul mă
rii. Parcă Sportul ar- putea deveni ad
versarul Corvinulul la baraj. „

REZULTATELE ETAPEI : Gl. Bis
triţa — F.C. Argeş 3-̂ -2; Ceahlăul — F.C. 
Maram. 1—0; Electroputere — „U“ Cluj 
1—0; F.C. Naţional — Steaua • 0—3; O- 
ţeidl Galaţi -- Sportul 2—0; Farul — 
Petrolul 2—0; Rapid — Dinamo 2—2; 
Inter — Univ, Craiova 3—2; U.T.A. A- 
F.C. Braşov 0—2.

c l a s a m e n t u l

tac, nu reuşesc mult râv- a 
nitul gol decât cu 51 
minute înaintea încheierii a 
partidei: la o fază pre- § 
lungită In careul gazde- a 
lor, Căpuşan loveşte pu- |  
ternie cu capul balonul ce a 

•atinge transversala porţii J 
şi revine la Ungureanu a 
care înscrie golul victo-§ 
riei, 1—2 I j

Se cuvin felicitări a - | 
cestdr bravi băieţi, antre-a 
norilor şi conducerii aso-l 
ciaţiei Minerul Certej, dac! 
şi publicului spectator din!

pentru!

va — U.T.A.; Dinamo — Inter : F.C. 
Braşov — Electroputere; „U“ Cluj — 
F.C, Naţional; Steaua — Ceahlăul; ţi
ţeiul — Farul.

V.VV.W W 1V.VAV.>AV/,W ,V.,W.WAf.W .'.V.V.W.V.'.V.'.V,,.‘.

I Corvinul, cu gândul la 
baraj, a învins cu 2 -1 

pe Gloria Reşiţa
Conferinţa de presă
In declaraţia sa, antrenorul princi-, 

pal al formaţiei Gloria Reşiţa, Victoi 
Roşea, a apreciat că jocul a fost de < 
factură tehnică hună, că ambele echipe', 
şi-au disputat cu ardoare şansele, re-\ 
şiţenii, cu gândul să evite un loc pen-< 
tru baraj, iar gazdele să-şi onoreze lo-j 
cui ce, pe bună dreptate il ocupă, u-C 
rând succes tinerilor jucători de la Cor-.; 
vinul la baraj. J;

Antrenorul principal al Corvinului^ 
loan Petcu, a subliniat disponibilităţile. 
tehnico-tactice ala Gloriei Reşiţa, ri-, 
posta bună ce o poate da pe orice te 
ren şi în deplasare. Sigur, de mai mul-2j 
te etape,- gândurile Corvinului simtjjfc 
îndreptate spre meciul de baraj, eh 
la 25 iunie. Deocamdată, nu este lim 
pede situaţia locurilor echipelor ce vo\ 
intra la baraj (Sportul, Electroputere, 
F.C. Braşov), insă aceste formaţii sunt\ 
deja văzute ta lucru de tehnicieni ai', 
Corvinului. întrebat mereu de ziarişti 
dacă i-ar conveni o echipă anume, Ne-, 
luţu petcu a răspuns că ce va hărăzi' 
locul 16 din clasament, ala va fi.

REZULTATELE ETAPEI 33: Gaz. 
M. — Jiul Petroşani 4—2; Phoenix — i  
Unirea A.I. 1—3; C.S.M. Reşiţa — Un..; 
Dej 5—3; I.C.I.M. Bv. — 1.E.E.L.I.F.J 
Cv. 0—1; A.S.A. Tg. M. — Poli Timiş. 
2—0; Tractorul — Metrom 2—0; C.F.R. 
Timiş. — C.F.R. Cluj 5—3; Corvinul — 
Gl. Reşiţa 2—1; Armătura — F.C. Bi
hor 1—4.

1. Steaua 32 22 8 2 64—19 74
2. Univ. Cv. 32 21 5 6 60--32 65
3. Dinamo 32 18 5 8 58—34 59 »
4. Rapid 32 16 5 11 53—38 53
& Ceahlăul P.N. 32 15 5 12 53—49 50
6. F.C. Naţional 32 15 4 lâ 63—56 49
7. F.C. Argeş 32 15 4 13 44—52 49
8. inter Sibiu 32 15 3 14 50—50 48
0. Gloria B-ţa 32 14 4 14 59—55 46

10. Petrolul 32 13 7 12 42—39 46
- H. Farul C-|a 32 12 6 14 40—46 42

12. „U“ Cluj-N. 32 12 4 16 37—41 40
. 13. Oţelul Galaţi 32 10 8 14 43—49 38

14. F.C. Braşov 32 9 9 14 34—50 36
15. Electroputere 32 10 5 17 36—45 35
16. Sportul Stud. 32 7 10 15 23—42 31
17. F.C. Maram. 32 6 9 17 33—63 27
18. U.T. Arad 32 4 9 19 25—66 21

Etapa de miercuri, 14 Iunie: F.C.
Maram. — Gl. Bistriţa; Sportul — F.C.

In acest joc, s-au întâl
nit două foste surate pe 
prima scenă a fotbalului 
nostru, din două centre 
fotbalistice. Iar desfăşura
rea meciului a dovedit că 
sunt două echipe ee au 
acumulat o bună expe
rienţă competiţională, cu 
registre tehnico-tactice a- 
decvate componenţilor ce
lor două formaţii.

Hunedorenii se avântă 
de la început în atac, dar 
incursiunile ior la poar
ta lui Fekete nu sunt prea 
periculoase. In schimb, în 
min. 15, Beloia scapă sin
gur spre poarta lui Po
pa şi este faultat în careu. 
Lovitura de pedeapsă es
te ratată de Furdui. Ac
ţiunile hunedoreniior se 
înteţesc la poarta adver
să, Gabor, Costâchescu, 
Mitrică, Tetiieanu, Păcu. 
raru si Ciorea aflându-se 
de câteva ori in situaţii 
bune şi golul „cade" in 
min. 26, când Gabor, du
pă o lovitură de colţ, 
centrează, Păcurar se î- 
nalţă şi înscrie eu capul 
primul gol ai meciului.

Şi tot Gabor se află şi 
ia originea celui de al 
doilea gol al Corvinului: 
in min. 32, Romică exe
cută o lovitură liberă de 
la cca 25 metri spre Te- 
tileanu aflat pe stânga şi 
din diagonală înscrie pla
sat, în colţul lung, 2—0.

Şi după pauză jocul 
este bun, cu faze mai 
multe la poarta oaspeţi
lor, dar'Corvinul nu mai 
înscrie. O fac oaspeţii în 
penultimul minut de joe. 
Atunci, la o minge tri
misă de oaspeţi, Marcu o 
interceptează, Popa iese, 
nu poate reţine şi reşiţea* 
nul reduce din handicap, 
2—1.

A arbitrat la centru 
Stan Prodan (Alexandria).

C L A S A
1. Poli, Timiş.
2. Corvinul Hd.
3. C.F.R. Timiş,
4. Tractorul Bv.
5. Gaz Metan
6. A.S.A, Tg. M.
7. C.S.M. Reşiţa
8. Jiul Petro?.
9. Unirea A.I.

10. I.EJE.L.I.F. Cv.
11. Metrom Bv,
12. Unirea Dej
13. Gloria Reşiţa
14. F.C, Bihor
15. I.C.I.M., Bv.
16. C.F.R. Cluj
17. Phoenix B.M.

M E N 
33 23 6 
33 20 4 
33 17 6 
33 15 9 
33 15 4 
33 13 9 
33 13 9 
33 15 
33 14 
33 14 
33 15 
33 14 
33 14 
33 13 
33 13 
33 9 7 
33 8 8 
33 2 6

T U L  
4 74—20 
9 75—38

10 53—39 
9 43—30

14 46—38
11 47—37 
11 34—37 
16 59̂ -34 
14 40—10.
14 45—50
16 37—42
13 47—48
15 42—44
14 48—46
16 34—35
17 47—88
17 20—55 
24 18—94

I

|  |  In «trecerile Campionatelor Naţionale Şcolare 
]

(2—8); Agricultorul Sf. Gheorghe — Petrolul T e-| 
lejean 1—3 (0—3); Petrolul Roata de Jos — Spicpo ■  
Poroachia I—0 (1—0); Viitorul Costeşti — Iris Cor- I 
nesti 1—3 (0—3); Şoimii Sibiu — Electromureş Tg. 5 
Mureş 6—0 (2—0); Industria Şirmei Cîmpla Turei» I
— Minorul Rodna 5—0 (3—Q); Minerul Baia Borşa ■
— Dada ’92 Grăniceri 2—0 (1—8); Petrolul Drăgă- I 
şani — F.G, Slatina 3—0 (2—1); Autobuzul Graiova z
— Minerul Bustucheni 1—0 (1—1); Minerul Roşia I
Montană — Minerul Certej 1—2 (1—2); Mobila Şitn, 2 
leul Siivaniei — Minerul Ştei 3—6 (Q—8); Telecom I  
Arad — Furnirul Dota 0—2 (1—4); GFR Saranse-5 »***
beş — Severnav Severin 6—0 (1—2); Electromag- I ®* 
netica — Anticoroziv 1—0 (1—I). 3

18. Armătura Z.
CORVINUL : Popa,

Bordeanu, Crăciun, Ste- ULTIMA ETAPA, 17 iunie: Unirea 
rean, Haidiner, Ciorea, A.I. — Gaz M.; Gl. Reşiţa — C.F.R. 
Costâchescu (63 Halostâ), Timiş.; Jiul P. — Corvinul; F.C. Bi- 
Gabor (75 Bardac), Teti- hor — Phoenix; Poli. T. — C.S.M. Re- 
leanu, Păcurar, Mitrică. şiţa; Un. Dej — Armătura; I.E.E.L.I.F.

A-S-A. ; Metrom — I.C.I.M,; C.F.R.
S. CERBU Cluj — Tractorul.

•  •  •  •  •

CONCURSUL

La Cluj Napoca s-au 
desfăşurat întrecerile 
Campionatelor Naţionale 
Şcolare do atletism la 
care sportivii de la LEFS 
din Deva au obţinut un 
număr de 7 medalii.

Giaudiu Lupea a cuce
rit două medalii de aur 
in probele de 880 m şi 
1500 m, el având şanse 
să prindă un loc în echi
pa României pentru Cam
pionatele Europene de 
juniori, dacă va confir
ma şi la „Internaţionalele 
de atletism" ale ţări» 
noastre. Cea de-a treia 
medalie de aur a fost ob
ţinută de Gristioa Tudor 
care a sosit prima în 
cursa de 1500 m. 

Medalii de argint au

cucerit Ionela Bungărdean 
la 5000 m, Gerina Cos- 

,ma la 1500 m şi Lauren
ţiu Benea în cursa simi-

Succtic ale 
atleţilor 
deveni

Iară a băieţilor. Medalie 
de bronz Ionela Bungăr
dean la 1580 m.

Au participat la aceste 
întreceri 400 de atleţi din 
întreaga ţară.

La Bucureşti, în para.

lei cu competiţia de la 
Gluj Napoca, s-au. desfă
şurat întrecerile Concur
sului Naţional de primă
vară al juniorilor de ca
tegoria I, care a reunit 
peste 150 de sportivi. De- 
nisa Costescu — în pro
ba de 3000 m a cucerit 
medalia de aur cu tim
pul de 9. 20.18, şi totoda
tă un loc in echipa ţării 
noastre pentru Campio
natele Europene de ju
niori programate luna vii
toare in Ungaria.

Alături de sportivii mai 
sus amintiţi s-au aflat şi 
antrenorii Mariana Mla- 
din, Mihai Luca şi Nico
lae Alexă.

NICOLAE GA VREA

—
DIN 11 IUNIE *95 '

Acireale
Acireale
Ancona -
Atalanta
Como —
Luechese
Lttcchese
Pescara
Udinese
Venezia
Verona

— Cosenza <P) x
— Cosenza (F) 1
— Perugia 1
— Salem itana 1
Chievo x
— Piacenza (P) I
— Piacenza (F) 1

— Palermo t
— F. Andria 1
— Lecce 1
— Ascoli 1

Vlcenza — Cesona (P) 1
Vicenza — Cesena (F) 1
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CERBALUL NĂSCUT DINTR-O
W rtw v»v

Ne documentaserăm, 
cu alte prilejuri, în di
verse sate de munte, aşe
zări cu o lume mai apar
te. La Cerbăl însă am 
întâlnit câteva elemente 
care ne-au surprins. Mai 
întâi, biserica, aşezată 
la capătul satului, des
tul de stingheră. Stin
gheră pentru că preotul 
vine aici doar o dată pe 
lună şi atunci adus cu 
maşina. La intrare exis
tă o poartă a satului, 
pe care a trebuit să o 
deschidem pentru a a- 
junge, pe un drum în 
care ne-am afundat în 
noroi, în centrul comu
nei. ClăSirca, pe care 
oamenii o numesc „bloc", 
ce adăposteşte mai mul
te instituţii, e una im
punătoare, un lucru a- 
parte pentru aceste me
leaguri, construită in 
1985. Acum începe să se 
degradeze. Alături, şcoa
la generală, cu ani în 
urmă având internat şi 
cantină, se ruinează. Ce 
s-a putut• fura, s-a furat. 
Din lipsa copiilor, s-a 
desfiinţat. Doar în trei 
sate de, pe raza Cerbălu- 
lui mai fiinţează şcoli 
primare, cu foarte puţini

BINE AR FI SA FIE... BINE !
elevi. Satul de centru 
se depopulează, din 90 
familii mai rămânând 
active vreo 30. La cămi
nul cultural şi bibliotecă 
nu se întâmplă nimici 
Oare Cerbălul începe să 
devină o legendă ? ! Ne-a 
surprins dialogul , între 
primărie şi locuitorii sa
tului. Neîncrederea între 
cei doi parteneri se a- 
dânceşte, deşi sunt in
dispensabili unul pentru 
celălalt.

,,Suntem aici ca vai 
de capul nostru ! Auto
buzul (atât de necesar 
pentru orice aşezare ca
re vrea să ţină legătura 
cu restul lumii) nu mai 
vine decât până la Ară- 
nieş. Şi acolo numai cel 
de 8 dimineaţa. Restul 
urcă doar până la Groşi. 
Navetiştii se scoală de 
la trei dimineaţa ca să 
prindă autobuzul de Hu
nedoara, mergând două- 
trei ceasuri pe jos. Pen
tru că trebuie aduşi bani 
în casă ! Primarul Arori 
Toma nu vine decât rar 
la primărie. Când se 
strâng să discute pro
blemele comunei, con-

j  SCURTA PREZENTARE
! 0  Comuna — situată la o altitudine cuprinsă în-
I trc 600 şi 100* m — este alcătuită din opt sate cu 
■  nume foarte frumoase —Cerbăl, Arănieş, Feregi, Me- 
I  rişorul de Munte, Poieniţa Tomii, Poiana Răchiţelii, 
î'Socet şi Ulm. De la Cerbăl la Poiana Răchiţelii este 
|  q distanţă de 20 km •  Numărul gospodăriilor este,

Im prezent, de circa 300, iar al locuitorilor de 926, 
Satele sunt foarte îmbătrânite, tineretul coborând

Ispre oraşe •  Suprafaţa agricolă — aprox. 4800 ha 
este alcătuită din 675 ha teren arabil amenajat îh 
«iterase, 2468 ha fâneţe şi 1636 hă păşune •  Numai 

|  MO de oameni lucrează în afara conjîunei'. iar -rodni-

Icia -pământului arabil tund scăzută ocupaţia de ba
ză a oamenilor este creşterea animalelor, din care

riîşi asigură, în mare parte, traiul cbtidian •  în mo
mentul de faţă, în comună există circa 620 bovine,

12620 ovine; 31 cal şi foarte mulţi porci care- S6 plim
bă în voie pe uliţele satelor •  Cel mai mare nu- ;

■ măr de oi se înregistrează în satele Poiana Răchi
ţelii — 644, Cerbăl — 560 şi Socet — 488, Oile sunt j

I organizate în stâni, paza lor făcându-se de stăpânii 
lor, prin rotaţie •  Un număr de 27 gospodării, care

Iau trei sau mai multe vaci în lactaţie, au fost pre-. 
miatc. Din păcate, o mare parte a laptelui ajunge la j

I porci, deoarece nu-1 ia nimeni, iar cea mai aproape i 
piaţă —cea din Hunedoara — este... departe •  Cele | 

I mai multe animale le deţin — cum ne spunea Ma- i 
I rinela Crişan, agent agricol la primărie, Aron Blaj j

Idin Alun, Petru Oneşan, Măria şi Miron Lăscuţ din i 
Cerbăl. Gheorsfhe Bistrean si Mănuţ Baba din Poia- j

i Bătrânii susţin ceea ce 
străbunicii lor, cum că |

• Cerbăl, Gheorghe Bistrean şi

Ina Răchiţelii şi mulţi alţii • 
au auzit de . ia bunicii şi

Ipe aceste meleaguri a apărut, în' vremuri îndepăr- 
t

I
I

tate, un cerb alb ca neaua, iar oamenii i-au zis cerb 
: băl. Deci numele localităţii ar izvorî din această le
gendă.

silierii se ceartă ca ţi
ganii" (Miron Ticula). 
„în faţa casei mele e un 
noroi de nu mai poţi 
merge. S-ă adus piatră 
cu basculantele. Când au 
împrăştiat-o cu buldo
zerul, mi-au crăpat ca
sa. In această situaţie e 
şi vecinul meu, Lăscuş 
Ion Tocălete" (Lăscuş 
Miron Bdceagă). „Despre 
primărie, ce să spun — 
să nu ai nevoie de ea, 
că şi aşa nu te ajută cu 
nimic" (Petru Vlad).

ASn mai stat de vorbă 
şi cu alţi săteni, confir- 
tnăndu-ni-se impresia 
lipsei de dialog între lo
calnici şi primărie. Toc
mai în ziua vizitei noas
tre avea audienţă pri
marul comunei, dl Aron 
Toma. Nu l-am întâlnit.
Ni s-a spus că era ple
cat la Deva! Poate ! A 
doua zi, dl primar ne-a 
căutat la redacţie. „Ku 
am o serie de lucrări 
deschise în comună, pe 
care trebuie să le urmă
resc, ne-a mărturisit dân
sul. Stând în primărie, 
nu pot face nimic pen
tru comună. Iată ce am

D O L E
Oamenii comunei Cer

băl au multe nemulţumiri 
şi doleanţe, dintre care 
consemnăm :

•  Autobuzele RATPL 
Hunedoara să urce până 
la podul de beton, iar o 
dată sau de dadă ori pe 
săptămână până în satul 
de reşedinţă. Pentru ren
tabilizarea acestor.- curse, 
navetiştii — în jur de o 
sută — să fie obligaţi să-şi 
scoată abonament.

•  Ferma de miei din Si- 
meria nu cântăreşte mieii 
la faţa locului, ci la se
diul societăţii amintite, 
cum rie-au spus mai mulţi 
oameni. în sat mai sunt 
circa 100 de borbeeuţi pe 
care nu vrea să-i ia ni
meni.

•  Numărul posesorilor, de 
oi este foarte mare — 
sunt gospodari ce au 50— 
8# de capete — aşa că în 
casele oamenilor s-a adu
nat foarte multă lână. Lâ
na se preia cu 1100 lei kg, 
ceea ct este foarte puţin.

•  Mulţi oameni au ob
ţinut viţei, dar n-au be
neficiat de premiul acordat 
de stat; întrucât aceştia 
nu provin de la reprodu
cători autorizaţi. Or, în' co
mună există numai un taur 
autorizat — la Poieniţa To
mii. Âr fi nevoie de ast-

PiCtura naivă este. un 
segment al creaţiei plas-. 
tice care prinde tot mai 
mult teren, nu numai la 
noi cr şi în străinătate. 
Ceea ce îi este caracteris
tic e sinceritatea, expre
sia directă, nativă ce 
izbucneşte din suflet în- 
tr-un moment de inspi
raţie. între pictorii cu
noscuţi de la noi din ţa
ră este şi „zugravul", cum 
îi place să şe numească 
singur, Petru Vlad din 
Cerbăl. Acum, baci Pă- 
tru împlineşte 80 de ani. 
O vârstă frumoasă dusă 
cu trudă, când mai bi
ne, când mai greu. Ceea 
ce l-a ajutat a fost op
timismul său robust că 
„întotdeauna o fi cum
va". Lucrările lui de pic
tură naivă cu tematică

LA PICTORUL PETRU VLAD..
diversă sunt adevărate do
cumente despre lumea pă- 
durenilor, surprinşi în 
diferite ipostaze aie vie
ţii, în momente mai a- 
les de bucurie — la joc, 
în ţarină, pe uliţele sa
tului în. zi de sărbătoa
re etc. Petru Vlad pose
dă o filozofie nativă ex
primată prin compoziţii 
picturale redând Legen
da satului Cerbăl, înăl
ţarea Domnului, Pogorâ
rea Duhului Sfânt. Ten
siunea sau liniştea aşe
zării în care şi-a trăit în
treaga viaţă alcătuiesc 
secvenţe ale unei creaţii 
întinse de-a lungul mul
tor zeci de ani. Pentru 
ca şi cei de azi să cu
noască lumea de altăda

tă, Petru Vlad s-a stră
duit să-i nemurească mo
şii-şi strămoşii în, splen
dide tablouri realizate pe 
sticlă. Pe sticlă pictorul 
aşterne ideile, redate prin 
culori obişnuite de ulei 
aflate în gospodăria ţă
rănească. De aceea şi 

. timpul pe care creatorul 
îl afectează realizării u- 
nei lucrări este mai în
tins, uscatul vopselei ne
cesitând vreme. Artistul 
are însă vreme, iar anii 
vieţii sale au fost dar
nici cu el.

Dincolo de viaţa artis- 
. tică, Petru Vlad este un 

;om  al satului Gerbăl, a- 
vând obligaţii alături de 
ceilalţi localnici. Are 
însă şi greutăţi! Unele

făcut de-a lungul man
datului meu: magazinul 
din Cerbăl nu oferea ni
mic localnicilor, acum 
este aprovizionat cu de 
toate; nu s-a adus nici
odată pâine în comună, 
acum se vinde o dată pe 
săptămână, la magazin; 
am reparat drumurile; 
până la 15 iunie a.c., vom 
repara şi drumul din sa
tul *de centru; am con
struit podul de la Ulm 
ş.a.“.

— De ce între Primă
rie şi localnici nu există 
un dialog firesc, dle pri
mar ? .1 .

— Acest lucru se în
tâmplă numai în cazul 
satului de centru (Cer
băl), nicidecum în res
tul satelor. Vreau să 
spun că cetăţenii mă iu
besc şi nu o dată mi-au 
cerut să candidez pentru 
un nou mandat de pri
mar!'Oamenii au nevoie 
de mine şi' cine vine la 
primărie nu pleacă cu 
problemele nerezolvate!

Bine ar fi să fie aşa, 
zicem noi, dar ne e tea
mă că ■ la Cerbăl s-a in
stalat un dialog al sur
zilor !

A N Ţ E
fel de reproducători în fie
care sat important, ori de

■ operator însămânţător.
•  Pe marginea drumu

lui ce urcă la Cerbăl am 
văzut multă piatră, prove
nită de la cariera din sat, 

-aruncată. Piatra ar putea 
fi pusă jpe drurpurit pen-

■ tru a le face mai uşor eir- 
culabile.

•  Motorul electropom- 
pei ce alimentează cu ă- 
pă satul de • reşedinţă a 
comunei a fost — prin 
strădania plt. maj. Ioan 
Zahnrie, şeful postului de 
poliţie — rebobinat. Ar 
putea fi montat la-locul 
lui, dar au dispărut ele
mentele tabloului electric.

•  Clădirea unde se a- 
flă sediul primăriei şi al 
consiliului local, unde se 
află dispensarele uman şi 
veterinar, apartamente de 
locuit, magazine comercia
le ş.a., construită cu pu
ţini ani în urmă, se de
gradează văzând cu ochii. 
Acoperişul este spart în 
câteva locuri, ploaia se 
scurge pe pereţii exteriori 
deoarece jgheaburile de 
scurgere au fost descom
pletate. Recent, clădirea a 
trecut în administrarea pri
măriei, dar_ respectiva in
stituţie are puţini bani pen_ 
tru a o întreţine.

durează de foarte mulţi > 
ani Este  ̂veteran de râz- I 
boi, iar marea conflagra- j 
ţie mondială l-a lăsat fă- | 
ră un picior. Până în * 
1958 a fost încadrat cu | 
gradul de invaliditate IX, 5 
dar toanele unor func- 1 
ţionari l-au plasat atunci • 
pentru economii la gra- > 
dul XIX. Răutate de ne- I 
descris! Acum, la 80 de * 
ani, Petru Vlad are o I 
pensie de veteran-inva- * 
lid, dar nu e cea pe ca- I 
re o merită. Oare acestui J 
om nu-i pot fi returnate > 
drepturile sale fireşti ? 1 I 
După 1989 a cerut cu in- i 
sistenţă acest lucru, dar |  
nimeni nu l-a luat tei { 
seamă pentru - că men- |  
talităţile au rămas ace.- * 
leaşi pentru zeloşii sluj- I 
başi ai statului I„ *

AUDIENŢE AGASA LA SĂTENI
Ziceam că sunt mulţi oameni bătrâni, cu necazuri 

multe, unii nu mai pot umbla pe cărările cu gropi şl 
povârnişuri de la casele lor către primărie, Ne-am dus 
noi la casele dumnealor. Am notat necazurile, eu adre
să la cei datori să le rezolve.

Domnica Chendereş, Cerbăl, nr. 73. A lucrat 18 ani 
pe post de colectoare de lapte la punctul din sat, punct 
ce funcţiona la locuinţa dumneaei. Patru ani a fost bu
cătăreasă la cantina şcolii. Nu i s-a întocmit carnet de 
muncă. Are aproape 70 de ani. Are hârtii doveditoare 
de la fosta I.I:L. Simeria şi Inspectoratul Şcolar. întrea
bă la Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socia
lă : Cum să facă pentru a primi pensie pentru cei peste 
24 de ani lucraţi ?

Gheorghe Ticula, Socet, nr. 24. A fost 25 de ani pă
durar la Ocolul silvic Hunedoara. Cu ani în urmă i, s-âU ’ 
întocmit două dosare penale. In urma cercetărilor fă
cute de Procuratura judeţeană, concluzia a fost „scoate
rea de sub urmărire penală". A făcut demersuri la O- 
colul silvic Hunedoara, la „Romsilva" Deva, dar -nu a 
fost reîncadrat în muncă. întrebarea dumnealui este pen- 
tru „Romsilva“ Deva : Gând va fi reîncadrat ? Atât.

Rozalia Dragota, Gerbăl, nr. 66. Are 74 de ani, este 
bolnavă, singură, neajutorată. Primea, o pensie amărâ
tă după soţul decedat. De şase luni nu a mai primit 
pensia. Nu are o coajă, de pâine în casă. Nimic, în 26 
aprilie a.c., a trimis o cerere la Direcţia Judeţeană de 
Muncă şi Protecţie Socială Deva. Nu a primit nici un 
răspuns. Repetă întrebarea : Când va primi totuşi amă
râta pensioară?

Petru Crăeiunesc, Cerbăl, 74 de ani, veteran de 
război. A făcut războiul la infanterie şi la geniu. A fost v 
rănit în Munţii Tatra. Are o pensie de veteran de răz
boi slabă. întreabă Asociaţia Judeţeană a Veteranilor 
de Război Deva dacă nu i se poate adăuga ceva ÎS /  
pensie ?

Am fost şi la casele altor săteni necăpţi. întrebă
rilor ce ni le-au pus am reuşit să le dăm răspuns pe 
loc, ori cu ajutorul ^autorităţilor locale. Asemenea au
dienţe la casele sătenilor vom ţine şi în alte aşezări tin
de vieţuiesc oameni neglijaţi, ocoiiţi, ca să nu zibem tri- 
taţi de semenii lor...

f FRIN VOT, PROIECTELE DEVIN 
HOTĂRÂRI OBLIGATORII

In cele- cinci luni ca- munci. A#» a fost cazul 
re au trecut din acest an adoptării hotărârilor cu 
consiKerii s-au întrunit în privire ;ia comjxmenţa şi 
tot atâtea şedinţe. Aji-'isttrîbaf^e comisiei pen- 
dezbătut proiecte de ho- trUtpisiseţiâconsumato- 
târâri de interes pentru rilor, a^studiuiei pentru 
viaţşâ’satelor ce au devenit; introducerea apei la Pe- 
pttn votul lor unanim, iertiţa Tpmii, a taxelor 
hotărâri obligatorii peţi- pentru păşuni, izlazuri şi 
tru toţi locuitorii. L-am de gloabă pe acest an, 
solicitat pe dl Aurel ajutorarea persoanelor cu 
Luţchi, secretarul primă- situaţie materială preca- 
riei, să facă referiri a- ră, adoptarea’ bugetului 
supra modului in care pe anul în curs, intreţi- 
sunt iniţiate aceste pro- nerea drumurilor de ţa- 
iecte, cum sunt ele dez- rină din hotarul comu-' 
bătute, adaptate sub for- nei, a celor şase fântâni

1

ma de hotărâri definiti
ve, obligatorii. Dumnea
lui ne-a spus :

Proiectele sunt ini-

de pe păşuni, gospodărirea 
şi mfskmUseţarea satelor 
şi altele.

— Au fost proiecte ca
riate de dl primar. Foar- re prin opiniile consilie- 
te rar sau deloc vin de rilor exprimate în şedin- 
la consilieri. Puse' în dez- ţe n-au devenit hotărâri ? 
batere, consilierii le ju- . — Nu* am avut astfel 
decă uneori cu aprinde- de cazuri. Doar că nu 
re, contradictoriu, cer toate proiectele puse în 
lămuriri, precizări, până dezbatere au fost vota- 
li se dă forma finală de te în unanimitate, dar 
hotărâri cu aplicabilitate au întrunit majoritatea 
obligatorie în . viaţa co- pentru a deveni hotărâri.

.SĂ FIM TOTI UNA !‘
Dl Tiberiu Ioan Chen

dereş a trecut pragul ce
lor 70 de ani de viaţă. Es
te decanul de vârstă al 
consilierilor. Am povestit 
cu domnia sa despre tre
burile comunei, ale săte
nilor, cum acţionează cei 
aleşi în fruntea obştii pen
tru rezolvarea problemelor 
pe care viaţa le pune zil
nic. >

— Noi, consilierii, îm
preună cu dl primar, cu 
dl secretar, cu ceilalţi lu
crători din primărie, ar 
trebui să fim toţi una. Să 
ne înţelegem în; toate tre
burile care privesc viaţa

noastră. De multe ori U- 
nul trage hăis, altul cea 
şi... căruţa comunală nu 
merge cum ar trebui. iDl 
primar să fie mai mult tei. 
rândurile oamenilor, să se 
zbată să rezolve, împreu
nă cu noi, de bună seamă, 
problemele grele cu care 
ne confruntăm de multă 
vreme: apa, drumurile,
transportul, aducerea unui 
preot în comună. Consi
lieri, primar, secretar, să
teni, toţi să punem nai 
mult şi mai cu folos n- 
mărul la treabă. Doar 0 
facem numai spre binele 
nostru. i

Pagină realizată de 
BODEA, GH. I. NEGREA,

TRAIAN SONDOR
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La volanul unui autotu
rism ce aleargă dimineaţă 
de dimineaţă de la Orăş- 

i tic la Deva se află o doam
nă. încă tânără, blondăi 
cu ochi albaştri şi privi
rea limpede şi surâzătoare. 
De câţiva ani face nave
ta la Devâ.

0  cunoscusem încă de 
pe vremea când lucra la 
Primăria din Orăştie ca 

+  " şef serviciu al administra
ţiei locale şi apoi ca secre
tar. Experienţa acumula
tă în domeniu—- cum spu
nea, a lucrat „o viaţă în 
administraţia locală de 
stat, ea specialist în drept 
administrativ11 —, stăruin- ş 
ţa cu care a continuat să 
studieze au ajutat-o să 
urce treptele profesiei. 
Dna juristă Viorica Fopes- 
cu — căci la dumneaei se 
referă aceste rânduri — 
este director adjunct în 
cadrul Direcţiei de coordo
nare şi organizare a Con- 

! siliului Judeţean liune- 
doara. A răspuns cu ama
bilitate propunerii noastre 

■ de a vorbi despre profesie 
şi familie, despre viaţă şi 
preocupările de fiecare zi 
ale unei femei realizate.

Cum aţi venit de la 
Orăştie la Deva ?

— Prin concurs. Mai în- 
- tâi ca inspector de specia

litate în cadrul Prefectu
rii. Apoi, în 1992, când 
ne-am desprins, am rămas 
la Consiliul Judeţean, fi
ind promovată ca şef ser
viciu, iar din *93 director 
adjunct al Direcţiei de co-
ordonare.

— Aceasta însemnând o 
pregfflâre d e ' specialitate, 
un -permanent studiu.

— Intr-adevăr. La 11 ani 
, . . după absolvirea Facultă

ţii de Drept economic-ad- 
ministrativ diri Sibiu (pro
moţia 1980) am dat dife
renţe la Facultatea de 
Drept din Bucureşti. Efor
turi în plus, pretenţiile la 
examene fiind mari.
A-- Spuneţi-ne — în pu

ţine cuvinte — care este 
efectiv munca dv. ?

— Activitatea noastră 
concretă derivă din însăşi 
denumirea direcţiei. Adică 
de coordonare a activită-

D E S T A IN U IR I

ţii desfăşurate de consilii
le locale, de urmărire a 
respectării legislaţiei în te
ritoriu. Iar serviciul de 
stare civilă şi autoritate 
tutelară — cu probleme 
numeroase şi deosebite , 
prin inspectorii săi de 
specialitate, urmăreşte co
rectitudinea întocmirii ac
telor de stare civilă, aces
tea fiind întocmite odată 
pentru totdeauna. Acor
dăm apoi asistenţă juridi
că, prin serviciul de secre
tariat, şi celorlalte direc
ţii din consiliu, organizăm 
şedinţele Consiliului jude
ţean şi ale delegaţiei per
manente. Mă documentez 
pe problemele, de specia
litate, spre a fi la curent 
cu noutăţile cate survin.

întrebările ulterioare pe 
care i le-am adresat dnei 
Popescu i-au adus în me
morie anii studenţiei, când 
â întâlnit omul potrivit 
idealurilor sale de viaţă. 
S-a şi căsătorit înr primul 
an de studenţie — el era 
deja medic veterinar — 
şi înainte de a absolvi fa
cultatea a avut şi fetiţa.

A fost norocul, a fost des
tinul ? Nu ştie precis. A- 
cum, după 20 de ani de 
căsnicie, este convinsă că 
a pornit pe drumul cel 
bun, suportul realizărilor 
morale şi materiale fiind 
armonia familială, înţele
gerea. Mi-a vorbit elogios 
despre soţul ei, mereu a- 
lături de familie, despre 
fiica lor. „Andreea Laura 
este elevă în clasa a X-a 
la Liceul „Aurel Vlaicu“. 
„Este un copil deosebit •— 
apreciază profesorii. Fină, 
inteligentă, distinsă, matu
ră în gândire. A început 
pregătirea pentru . admi
terea în facultate. Vrea să 
urmeze dreptul". Rezulta
tele remarcabile de până 
acum dau speranţe părin
ţilor.

După o săptămână de 
navetă, serviciu, şcoală, 
familia Popescu* îşi găseş
te timp şi pentru plimbări 
în natură. Merg la Gos- 
teşti, acolo unde îşi au o- 
bârşia părinţii doamnei 
Viorica. Mai trăieşte ta
tăl ei, având frumoasa 
vârstă de 69: de ani. Dar 
pentru dna V. week-end-ul 
nu înseamnă odihnă. Căci 
şi aici are de gătit, de de
reticat prin casă:' Nu i se 
pare însă un efort prea 
mare. „Pentru mine arta 
culinară este o delectare, 
încerc mereu reţete noi". 
O ajută însă mult şi soţul- 
pentru ca, la rându-i, şă-şi 
poată ajuta fiica în stu
diul materiilor care i se 
cer la examen. Armonia 
familială este secretai îm
plinirilor de până acum, 
suportul celor care vor 
veni, +  '

ESTBRA SlNA -

Numerologia şi viitorul 
nostru (1)

Intre numere şi perso
nalitatea fiecăruia dintre 
noi există o strânsă rela
ţie. Pentru a cunoaşte nu
mărul ce corespunde dru
mului parcurs în timpul 
vieţii, care ne reflectă per
sonalitatea şi viitorul, tre
buie să adunăm toate, ci
frele datei de naştere. De 
exemplu, dacă sunteţi năs- 
cut(ă) în 15. 07. 1953, cal
culul se face astfel : 1 j 
5 +  0 +  7 + .1  +  9 +
5 +  3 = 31, apoi se re
duce numărul obţinut la 
o singură cifră, cuprinsă 
între 1 şi 9 (3 +  1 — 4); 
deci cifra 4 va reprezenta 
drumul dv în viaţă* per
sonalitatea şi viitorul dv.

CIFRA 1 : vă caracteri
zează ambiţia şi spiritul 
de independenţă ; sunteţi o 
fire combativă, voluntară, 
vă place Să riseaţi, să i- 
novaţi şi să reuşiţi ; sun
teţi un luptător; în pri
vinţa drumului ales — de 
obicei profesiuni liberale 
de patroni şi cu spirit de 
decizie; uneori pendulaţi 
între mai multe profesiuni 
şi resimţiţi din plin nece
sitatea de a lupta împo
triva rutinei în viaţa pro
fesională ; în plan senti
mental pewfulaţi între 
maţ- multe alternative , a- 
moroase. Numărul *1 vă 
transmite energia necesară 
depăşirii obstacolelor ce ’ 
nu lipsesc cuiva- cu un ca
racter atât de. complex.

CIFRA 2: vă caracteri
zează omenia si tandreţea ;

sunteţi axat pe căutarea 
armoniei şi afecţiunii; di
plomaţia dv e legendară, 
rolul de intermediator şi 
conciliator venindu-vă ca 
o mănuşă; în drumul în 
viaţă, toate contactele u- 
mane şi meseriile care au 
yreo legătură- eu universul 
feminin sau al copiilor joa
că un rol primordial; e- 
senţial pentru dv e cău
tarea fiinţei iubite pentru 
a alcătui cuplul ideal, ne- 

' voia unei căsătorii, care 
să vă dea un sentiment de 
siguranţă ; sunteţi în cău
tarea unui partener sin
cer şi deschis, ceea ce vă 
va permite să vă afirmaţi 
din plin.

CIFRA 3 : creativitatea 
şi schimburile de tot fer 
Iul vă caracterizează ; sun
teţi dotat(ă) cu o persona
litate extravertită, inven
tivă şi amicală; destinul 
dv se plasează sub sem
nul şansei, inteligenţei şi 
talentului; iubiţi viaţa în 
societate, ieşirile cu prie
tenii, distracţiile; sunteţi 
făcut pentru ia lucra In 
domeniul relaţiilor publice, 
al comunicării şi în tot 
ceea ce are legătură- cu 
creativitatea ; structura fa
milială vă este necesară 
pentru a vă regăsi echi
librul ; deşi - păreţi o per
soană grăbită, în realitate 
vă pricepeţi să-i ascultaţi 
pe cei din jur şi sunteţi. 
atent(ă) la nevoile parte
nerului.

(Va urma)

Plantele medicinale 
şi tenul

Plantele şi florile medi
cinale au efecte benefice 
asupra tenului dv. lată 
câteva:

Florile de nalbă. Infu
zia de nalbă cu care se 
spălă faţa dimineaţa, iar 
la 3—4 zile- se aplică com
prese reci, catifelează te
nul, regenerează pielea.

Florile de soc. Infuzia 
de flori de soc curăţă şi 
închide porii. Compresele 
diminuează predispoziţia 
producerii pistruilor şi 
preîntâmpină formarea ri
durilor.

Florile de gălbenele. In
fuzia are acţiune antisep
tică puternică. Este indi
cată tenurilor dificile, pre
dispuse la coşuri* puncte 
negre şi acnee. Se ' spală 
faţa zilnic cu flori infuza
te (să nu depăşească tem
peratura camerei).

Laptele de crin. Se re
comandă pentru a menţi
ne pielea albă, fragedă, cu
rată. Un bulb de crin alb, 
tăiat în două, se fierbe în 
200 g de lapte proaspăt, 
până ce foile bulbului se 
înmoaie şi aproape se to
pesc. Se cu o lingu
ră de lemn şi se toarnă 
4—5 picături de alcool. Se 
păstrează în borcănel, la 
loc răcoros şi la întune
ric.,.Se aplică pe faţă ma
sând uşor părţile predis
puse ridurilor şf pistruilor. 
După 20 de minute se în
depărtează cu un tifon mu
iat în apă călduţă.

Cimbrul şl cimbrişorul. 
Se folosesc pentru spă
larea tenului gras', cu pori

dilataţi, aplicând de două 
ori pe săptămână compre- 

.se călduţe. în acneea re
belă, spălarea feţei cu 
infuzie de cimbru asociat 
cu gălbenele, timp de ze
ce zile consecutiv, dă re
zultate spectaculoase. Apoi 
se face, din două în două 
săptămâni, o mască din 
albuş de ou bătut spumă, 
în care se adaugă o lin
guriţă praf -- de cimbru şi 
o linguriţă praf-. de nalbă.

Seminţe de in. Pentru 
tenul foarte uscat se re
comandă o mască din făi
nă do in. Se face o pastă 
subţire dintr-o lingură de 
făină şi apă rece. După 
20 de minute, se întinde 
pe faţă. Vindecă afecţiu
nile pielii, hrăneşte ţesu
turile şi le reface datorită 
conţinutului său' bogat în 
vitamina F.

Retete cerute de cititoare
■  CREMA CARAMEL. Cantităţi : 1 

litru de lapte, 6 ouă, 6 linguri de za
hăr, vanilie sau zahăr vanilat. Pentru 
tapetat: un pahar (pentru apă) plin cu 
zahăr tos. Zahărul (un pahar) se pune 
într-o cratiţă, se stropeşte cu o lingură 
de apă şi se aşază pe foc, amestecând 
continuu până ce se caramelizează u- 
şor, căpătând o culoare aurie, fără să 
se înnegrească. După ce s-a carameli
zat, se ia vasul de pe foc şi se întoar
ce pe toate părţile, până ce se îmbra
că toată formă până sus cu zahăr ars, 
fluid. Separat se bat ouăle întregi cu 
zahărul, apoi se adaugă laptele fiert

cu vanilia (răcit), puţin câte puţin. Gând 
este gata, se toarnă în vasul tapetat ca
re se aşază în alt vas ceva mai mare, 
cu apă caldă (bain-marie). Se introdu
ce în cuptor la foc potrivit, unde se 
lasă 45 de minute. Grema este gata 
când se desprinde de pe vas.’ Se scoate, 
se lasă să se răcească, apoi se răstoar
nă eu grijă pe o farfurie mai mare pen
tru a avea loc sosul care îl lasă cre
ma. Se recomandă ca această cremă să 
nu fie lăsată mai mult timp în cuptor, 
deoarece îşi schimbă gustul şi nu mai 
este aspectuoasă.

+  .V+: , O ■++

în compania unui 
vechi prieten, o dată cu 
lâna, bunicuţa toarce 
şi amintiri trezite de 
mirosul fânului de cu
rând cosit.

Foto LOCSEI ZOLTAN, 

Clubul elevilor Deva

Obosiţi de un an de 
muncă, de programele în
cărcate de studiu, elevi şl 
profesori aşteaptă cu ne
răbdare vacanţa. Au ctt 
toţii nevoie de acest ră
gaz pentru a se odihni, 
pentru a-şi reface forţele 
fizice şi intelectuale.

„Ge planuri ai pentru- 
vacanţă ?“ — am pus a- 
ceastă întrebare elevilor 
mari- şi mici şi am anali
zat răspunsurile lor. Orice 
copil sincer, care nu este 
preocupfat să facă o „im
presie bună" adulţilor, va 
răspunde, aşa cum e fi
resc, ceva de genul: „vreau 
să mă joc, să mă plimb, 
să citesc, să merg la fil
me, la ştrand, la pescuit, 
să joc fotbal, să merg în 
tabără sau în excursie 
etc.“. Cert este însă că, îh 
mod normal, el nu va răs-

„Vacanţă
plăcuta"

punde: „vreau să învăţ". 
Punând această între

bare copiilor, am remaiy 
cat însă că mulţi spun Ş* 
„vreau sa-mi fac temele 
de vacanţă". Acest răs
puns m-a determinat ca, 
acum, în ajunul va 
c a n ţ e i  mar i ,  să a- 
bordez această temă, Pro
babil că mulţi adulţi (în
văţători, profesori şi 
părinţi) nu vor fi de aeord 
cu ideile pe care le <voi 
expune, considerând sosi 
fără aceste „ternp+
Iul va uita ce a îhyaţat şi 
va avea dificultăţi' de a- 
daptare la început® ama- 
lui an şcolar. CaneMer 
insă că 'neplăcerile vm li 
mult mai mari dacă: ele
vul începe noul an şcolar, 
„saturat" de sarcini şcohte 
re, obosit şi plictisit; de- 
„teme de vacanţă". Orice 
logică simplă şi sănătoasă 
ne conduce la ideea că, în 
timpul anului şcolar, ele
vul trebuie să înveţe şi să 
„facă" teme, iar în vacan
ţă să se odihnească şi să 
se distreze. Mai este. un 
aspect: aproape toţi ' am 
constatat că, în general, 
temele de vacanţă sunt e- 
fectuatc cu conştiinciozita
te exact de cei care au în
văţat în tot timpul anu
lui şi în foarte mică mă
sură de cei cu lacune, cu 
rezultate şcolare slabe. N» 
puţini sunt cei care- îşî 
poartă toată vara caietele’ 
şi cărţile de acasă la bu
nici şi chiar la munte sau 
la mare, amânând: mereu 
efectuarea temelor şi reu
şind doar ca această idee 
să riu-i lase să se" bucure 
din plin de vacanţă, men
ţinând un stres perma
nent. De cele mai multe 
ori, efectul psihologic al 
acestor teme asupra majo
rităţii elevilor este cu to
tul opus celui scontat, de
terminând o „saturare11 ă 
elevilor şi ea atare o scă
dere a motivaţiei şcolare 
pozitive sau chiar dezvol
tarea unei motivaţii şco
lare negative, o „omorâre" 
a curiozităţii fireşti, natu
rale a copilului.

(Va urma)
DORINA LOGlN, 

psiholog
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Agitaţia produşi, de ul
timul congres al U.D-M.R., 
mai ales de poziţia unora 
dintre capii săi belicoşi, de 

! „comemorarea" Trianonu- 
: ijii din ţara vecină mi-au 
j amintit discuţiile avute* 
eu câtva timp în urmi, la 

: a reuniune a comisiei oa
re se ocupi şi de proble- 

; nade minorităţilor in ea- 
iditil Adunării Regiunilor 
Europei. Pe lângă poziţii
le oficiale, fără echivoc, in 
ceea ce priveşte modul în 

. care Franţa şi Italia acor- 
: d i  drepturi minorităţilor, 
discutând in particular cu 

; KaManul Eugenio Arabrosi 
‘ şi cstalonezul l^iguel Stra- 
bell, am reţinut lucruri in
teresante.

dialect al limbii noastre, 
ceea oe »-a permis să stea 
do vorbi ou ei. A a Hat ast. 
fel că atât aromânii cât 
şi alte minorităţi din -a- 
coastă ţară nu se bucură 
de cine ştie ce drepturi, 
A fost pur şl simplu sur
prins când, în timpul dis
cuţiei, i s-a spus de ce 
drepturi se bucură în Ro
mânia minorităţile, deci 
şi maghiarii.

Vorbind despre maghiari, 
trebuie ş i spun ci m-a 
surprins plăcut atitudinea 
lor temperată, deşi reu
niunea avea loc în Unga
ria. De altfel şi maghiarii 
noştri din ..Harghita, care 
au vorbit toi cadrul reu
niunii, s-au referit în spe-

Minoritarii în democraţii 
occidentale

DI Ambrosi, din Triest, 
ne povestea eă italienii din 
Şlovehia au învăţământ în 
limba maternă inclusiv la 
nivel universitar şi, de 
asemenea, dreptul de a ar
bora însemnele statului 
italian. La întrebarea da.

Şi sârbii _*u aceleaşi 
drepturi de partea cealal
tă « graniţei a răspuns că 
* i grădiniţe ş» şcoli, pâ
nă ta nivelul liceului in- 
etusiv. In limba lor. Atât 
te îngăduie legislaţia ita 
liană, Cit despre arborarea 
„drapelului lor“ nici nu 
poate fî vorba.

Oeşpre catalonezii din 
Spania, dl Strubell afirma 
Că se bucură de drepturi 
Oare să le permită păstra
rea specificului lor etnic, 
în  schimb „Franţa a pro
cedat la asimilarea naţio
nalităţilor . care convieţu
iesc pe teritoriul său*. In 
aceste condiţii, catalonezii 
care trăiesc în Franţa a- 
proape nu mai au conştiin
ţa apartenenţei lor etnice. 
Aceasta se reduce exclusiv 
la câteva manifestări du
minicale, în restul săptă
mânii ei fiind francezi- 
francezi.

Tot dl Miguel Strubell, 
care vorbeşte bine france
za, italiana şi înţelege pu
ţin româneşte, ne relata ce 
surpriză plăcută a avut în 
Grecia, când a întâlnit oa
meni ce vorbeau Intr-un

eial la manifestările cultu
rale şi ia. necesitatea gă-. 
sirii unor soluţii de sus
ţinere financiară a lor. Deci 
pot exista şi atitudini e- 
chihbrate, nemarcate de 
acuzaţii gratuite şi violen
ţe verbale.

Iată că in acest ocşidcnt 
care ne tot învaţă ce ca
re va să zică democraţia, 
ba ne mai şi pune la colţ 
pentru „încălcarea dreptu
rilor" unor minorităţi ori 
categorii de persoane, sunt 
şi minorităţi care au Un 
statut vitreg. După cum 
la fel de adevărat este că 
occidentul cunoaşte mai 
ales plângerile şi preten
ţiile unor minoritari din 
România (să ne amintim 
chiar de recentele demer
suri ale „manilor" noştri, 
indignaţi de „peiorativul** 
apelativ ţigani). I» şchtesb 
cunoaşte prea pupr drep- 
•ar* ir acordat* şl garant» 
te tuturor celor care tră
iesc In această ţară- Sau 
poate că asta vor unii să 
se ştie despre România. Şi 
nu de puţine ori acestora 
din urmă le dau o mână 
de ajutor chiar concetă
ţeni de-ai noştri, nu nea
părat minoritari. Ca şi în 
alte situaţii adevărul se 
i>tsu*«c mai greu mai ales 
că te- |oe sunt şi interese 
contradictorii. ~

VIORICA ROMAN

draga şcolaruLe,

Vei termina cu bine a- 
tvui şcolar, vei fi mulţu
mit de rezultatele obţinu
te, părinţi şi educatori te 
privesc eu drag, toţi do
resc să-ţi,ofere o vacanţă 
cât mai plăcută, pe mă
sura eforturilor tale.

Alături de cei dragi şi 
noi poliţiştii am dori ca 
tu —- şcolar silitor şi as
cultător —- să ai In faţă 
-zilnic această scrisoare, a- 
cest, să-i zicem, mic ghid 
rutier. încep zilele cu dru
meţii de tot felul, excur- 
siit 4®eurţ5 plimbări pe Jos, 
cu biciclete, va fi vacan
ţa mare.

In deplasările tale zilni-

Hotei Corvin şi... ULD.M.R.
-■'.în: centrul municipiului 
Cluj-Napoca străjuieşte, 
turnat în bronz pentru veş
nicie, Matei Corvin, cum 
ii zic românii, Matyas Ki- 
raly, cum îi spun ungu
rii, sau Mathyas' Rex, cum 
scrie pe soclul statuii sale. 
Tronează măreţ, indiferent 
şi rece la toţi şi la toate 
cele ce se petrec în loca
litatea mândră de la poa
lele Feleacului.

La Congresul al IV-lea 
al UJDJâJt., unul dintre 
vorbitori — nu importă ca
re .r—. a propus ca fostul 
rege al Ungariei să fie de
clarat patronul uniunii' şi 
fiecare delegat să pună la 
baza statuii sale şi a celor 
patru honvezi ce alcătuiesc 
grupul statuar câte o floa
re. Flori n-am văzut prea 
multe acolo, dar propune
rea respectivă, cu privire 
la patronat, evident adop
tata, mi s-a părut intere

santă. Şi iată de ce.
Matei Corvin a domnit 

multă vreme pe tronul Un
gariei, dar a avut numai 
câteva ciocniri armate cu 
vecinii, printre acestea nu» 
mărându-se şi cea eu mol
dovenii, care l-au învins. 
In generai, în timpul dom
niei sale a fost linişte, cli
mat în care a înflorit în
văţământul, cultura, arta, 
s-a construit, s-au aşezat 
la Tocul lor mai multe tre
buri. Iată de ce venerarea 
sa şi turnarea in bronz se 
justifică, iar memoria lui 
trebuie păstrată din gene
raţie în generaţie. Mai 
trebuie.spus că statuia sa 
de la Cluj-Napoca este 
singura a luminatului re
ge, iar clujenii se mân
dresc cu asemenea monu
ment, g realizare artisti
că deosebită, ca de altfel 
şi cu statuia Iui Mihai 
Viteazul, a lui Avram Ian-

cu,- a Memorandiştilor şa.
Istoria ne spune eă Ma

tei a fost fiul lui Iancu 
de Hunedoara, cel care a 
învins hoarda otomană la 
Belgrad şi care â fost mul
tă vreme regentul Unga
riei. Iancu era fiu de ro
mâni veniţi din Ţara Ro
mânească — ceea ce ma
ghiarii nu acceptă sau se 
fac că uită'de acest lucru. 
Deci patronul U.P.M.R. es
te român. Iată o chestiu
ne foarte interesantă. Ar 
fi bine ca acest adevăr să-i 
lumineze şi să-i îndemne 
pe liderii U.D.M.R. Ia ra
ţiune şi luciditate, la în
ţelegerea faptului că tră
iesc intr-o Românie pe 
care trebuie s-o respette 
pentru a fi respectaţi ia 
rândul lor.

tbaian BGNDOR

Aşa arată spaţiile verzi m municipiul Hunedoara, bine îngrijite de gos
podari adevăraţi...

...Şi aşa sunt întreţinute, in plin centrul municipiului Deva.
Foto PAVEL LAZA

Va sosi vacanţa!

ce vel folosi strada. Fii 
foarte atent, fiindcă stra
da înseamnă multe perico
le. Acestea apar atunci 
când cineva nesocoteşte re
gulile de deplasare pe 
drumul public. Cu toţii, în 
calitatea noastră de şoferi, 
biciclişti, pietoni, trebuie 
să cunoaştem şi să respec

tăm cu stricteţe regulile 
de circulaţie.

Pentru tine acest lucru 
este uşor de realizat, cu 
condiţia să fii atent şi 
mai puţin zburdalnic a- 
tunci când traversezi stra
da sau când călătoreşti cu 
mijloace de transport în 
comun ori cu bicicleta.

— Nu traversa strada 
decât prin tocurile special 
amenajate* prevăzute cu 
indicatoare „Trecere pen
tru pietoni" şl marcaje 
pentru pietoni;

— Asigură-te la traver
sare ;

Acolo unde sunt se
mafoare, vei traversa nu
mai pe culoarea verde, du- 
pă ce ai privit in stânga 
şi dreapta ;

—- Nu călători pe scările 
sau părţile laterale ale ca
roseriei mijloacelor de 
transport. in comun ;

—- Nu traversa printre 
maşinile oprite lângă bor
dură apărând brusc în fa
ţa celor aflate în mers}

— Când te plimbi cu bi
cicleta (ai voie numai du
pă ce ai împlini* 14 ani), 
respectă regulile de cir

culaţie învăţate. Când vrei 
st schimbi direcţia de 
mers, priveşte eu atenţie 
dacă poţi face această ma
nevră, semnalizează cu bra
ţul întins orizontal, apoi 
execută manevra. Nicioda
tă .să. nu .te aventurezi pe 
străzile intens circulate;

— Jocurile cu mingea se 
practică ta locurile special 
amenajate şl nici intr-un 
caz pe stradă sau în a- 
propierea ei..

Nu alfa : STRADA NU 
ESTE LOG DE JOACA,

VACANŢA PtACUTA f
Maior MIRCEA NEGRU,
Inspectoratul judeţean 

de Poliţie

* Grija pentru semeni, I 
Vin mod deosebit pentru > 
\ copii rămâne unul din 
t atributele esenţiale ale ' 
f  asociaţiilor umanitare, 
ţ înfiinţată din iniţiaţi- 
( vă dşoarei Angelika
- Gropmann, cetăţean de
- origine germană, eu
) sprijinul nemijlocit al

primăriei din Bretea 
Română, precum şi al 

. altor oameni de suflet, 
i  Asociaţia „Leben in
■ tesvs Cţistus* are in
- atenţie familiile din sa-
ţ tale arondate comunei 
I —• familii cu mai mulţi 
} copii fi a căror soartă 
I este lovită crunt de
ţ lipsa posibilităţilor fi
ţi nanciare.
) Intre primele acţiuni 

umanitare, organizate 
in comună, s-a situat şi 

I cea din după-amiaza 
1 zilei de t  iunie, când 

in baza unei liste în
tocmite de primăria din 
localitate 60 de copii 
au primit dulciuri,' ju- 

i cârti, aw cântat impreu- 
l nă cu. Angclika, li S-a 
} vorbit despre semnifi- 
\ caţia Zilei Copilului,

\

I A  BRETEA 

■ ROMANA

| Oameni cu 
suflet deosebit

i

au uitat, pentru câteva 
clipe, de grijile coti
diene,

Asociaţia de faţă a 
deschis în centrul co
munei un magazin pro
priu, unde se vând di
verse mărfuri, iar cu 
banii încasaţi sunt spri
jinite financiar fami
liile cu posibilităţi ma
teriale scăzute, sau cu 
bonuri in valoare de 
ZO—IQQOQQ lei, In baza 
cărora se pot achiziţio
na de kt magazinul a- 
sociaţiei diverse măr
furi — îmbrăcăminte, * 
încălţăminte etc.

Intre alte intenţii ale 
asociaţiei „Viaţa lui 
lisus Hristos" se nu
mără şi finalizarea pen
tru acest an a unei 
case misionare în Vâl
cele Bune, casă de 
rugăciuni unde credin
cioşii, de diverse con
fesiuni, pot să partici
pe kt programe religi
oase.

! ~~ '  ţ „Facem aceste lu
crări, aici, la Bretea 
Română, a Ân-
gelika Gropmann, pre
şedinta asociaţiei, o tâ
nără doar de M de ani, 
dar eu un suflet deose
bit, pentru a aduce bu
curii în sufletele copii
lor care sunt lipsiţi de 
cîîpeîc frumoase ale 
copilăriei, de o jucărie 
aleasă, de emoţia unor 
momente alese din via
ţa tor — Ziua Copilu
lui, Moş Crăciun, Paşti 
etc., cit şi pentru a]  
promova înţelegerea în
tre oameni, dragostea 
fi credinţa în lisus 
Hrîstos.

CORNEL POENAR
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BURSA AGRICOLĂ !
-------------------------- -------------------------------- : I

NAŢIONALĂ (IV) i

Agenţia bursieră
»I

: i
J Agenţia bursieră „Cetate** Deva, specializată fn •

I intermedieri bursiere, pentru produse agricole şi aii- J 
atentare, prin serviciile sale, vă asigură : ,

' 1. Rapiditate in identificarea unui partener de {
| afaceri, facilitând trecerile de surplus de producţie j 
i în regiunile deficitare ale ţării şi economisind timpul |
l

I

|  054/681953.
I In speranţa
I succes fa■
I

unei colaborări v i dorim

Vă aşteptăm 1
îng. MDIAELA 

Agenţia' Bursieră „Cetate** Deva

v v w v w a w w iw y v w iw w w m w w w w w v v tv n

Pentru ca agenţii economici de stat sau privaţi 
să poată primi de la Direcţia Muncii câte 70 la sută 
din salariul minim pe economie (52 500 lei) pe lună 
pentru fiecare absolvent de studii superioare angajat 
Pe duraţi nedeterminatS este necesar cs, până la data 
de 30 iunie 1995, să încheie o convenţie tip cu Direcţia 
de Muncă şi Protecţie Socială a* judeţului Hunedoara, 

t cum prevede Ordonanţa nr. 32/1994 a Guvernului 
României,

De asemenea, pentru fiecare absolvent do liceu, 
şcoală postiiccală, profesională, şcoli complementare 
şl de ucenici, angajat pe durată nedeterminată, agenţii 
economici de stat sau privaţi pot primi de la Direcţia 
Muncii «Ale 60 la sută din salariul minim brut pe 
ţari (respectiv 45000 lei pe lună), pe durată do 9 luni 
de la angajare.

Pentru obţinerea formularelor şi Încheierea con
venţiilor, agenţii economici interesaţi ee pot adresa 
Oficiului Forţe de Muncă şi Şomaj — Biroul Judeţean 
de Mediere a Muncii, din DeVa, str. I Decembrie, nr. 
12. iar pentru relaţii se Pot adresa şi telefonic la di*. 
616151/int. 122 sau 611031/înt. 122.

S.C, „SIGMA PLUS“ S.R.L. DEVA ■

Autorizată de Ministerul învăţământului.
' Organizează:

ÎN DEVA:
•  cursuri de operatori calculatoare,
•  contabilitate asistată de calculator
IN HUNEDOARA:
•  cursuri de contabilitate
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. M. Eminescu, nr, 2, telefon 612661. 
Se asigură diplome. (372)

S.C. JGENER AL SIMPREST S.A. SIMERIA 

Anunţă

I
I

I
I
I

m m

Pentru ocuparea postului de jurist în data 
de 27 iunie 1995, ora 10, la sediul societăţii din 
Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103, parter.

Relaţii suplimentare la telefon 660935 sau 
la sediul unităţii. - * (371)

-GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC 
DEVA

2, Pieţe continue, importante pentru strategia fir. I 
dumneavoastră, deoarece aveţi certitudinea că in " 

fiecare moment puteţi vinde sau cumpăra. }
a 3. Preţ de referinţă pentru produsele care vă in- J 
1 teresează, rezultat din sinteza naturală a cererii şi * 
î ofertei, stabilit prin licitaţie deschisă In ringul Bursei 1 
1 Agricole şi de Mătfttrl Generale Arad, prin rotaţia cu J 
* Agenţia Bursieră Jbetate* Deva. 1
I 4; Siguranţă şi confidenţialitate în derularea tran. J 
\ locţiitor comerciale. T
I 5. informaţii economice şi comerciale privind o- « 
; portunltatea tranzacţiilor dorite. Ţ
l Vă sngăm să analizaţi interesele firmei dumnea. ' 
' voastră faţă de serviciile oferite fi sl ne contactaţi. J 

Adresa noastră: Deva, str. CA. Roretti, nr. 2, tel. |

am # mtem f*«am  ir

Str. Minerului, nr. 28, 
621638, anunţă următorul

telefoane: 620913, \

\ i
i î

PROIECT PLAN DE ŞCOLARIZARE pen
tru anul şcolar 1995—-1996.

LICEU CURS DE ZI 
SECŢIA REAL:
— Profilul mateimtică-fizică. 1 clasă — 30 ţ 

locuri.
— Profilul energetic. Meseria: electrician 

staţii şi reţele electrice. 1 clasă — 30 locuri.
— Meseria: mecanoenergetîc centrale ter

moelectrice 1 clasă — 30 locuri.
— Profilul electrotehnică şi electronică — 

meseria: electrician montator, întreţinere şi re
paraţii instalaţii şi echipamente de automatizare.
1 clasă — 30 locuri.

f  LICEUL SERAL.
Clasa aXl-a cu absolvenţi de şcoală profe

sională de 3 ani (după. 8 clase). 1 clasă —- 30 
locuri.

t

! !
\ l ir i
i !i

i

* i
\

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ.
—* Profilul energetic. Meseria: electrician 

Întreţinere şl reparaţii centrale, staţii şl reţele 
electrice l l  focuri cu contract FRE Deva.

— Meseria: mecanic întreţinere şi repara
ţii turbine cu afoni si gaze — 20 locuri cu con
tract FE Mintia.

~ — Meseria: electrician întreţinere şi repa
raţii centrale, staţii şi reţele electrice — 1 
clasă — 30 locuri «*. de la buget. ;
■ Profilul construcţii de maşini. Meseria: 
mecanic motoare cu ardere internă. 1 clasă—
3© locuri de la buget.

— Meseria: sudor — 1 clasă — 30 locuri —
de la buget. (4009) ţ |

: \ I n

H Ce! mai mare 
distribuitor

en gros din 

ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
' IMPORT VEST

vă oferă:
ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
— 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 preţuri accesibile.

N O U !  N O U /  NOU!
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari:
— peste 5 tone 3000 lei + TV A/kg* 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iulie Ma-

I aiu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493. 194930 
|  . uni-vineri: 8—16). *
j Orar depozit: satul Vlaha. între lutu-sâm- 
* bătă, 9—î6.
»
I

| ; KANIZSA
TOMBOLA

I

1 j

TALON DE g f l g m i l
Numele şi 

|  prenumele:

1

«iiuonio i ■ * ■ «*»*»»•»•» •'<

*-«*■» vevaş, •>» a •*% •.

«•"•*■•*** *'*• V * • I

13 IUNIE 1995
1 dolar SUA 
1 marcă germană 

'•190 yeni japonezi 
a liră sterlină 
a franc elveţian

!•  a franc francez — 396 lei;
» 196 fire italiene — 119 tei.

Cursuri 4e referinţă ale Băncii Naţtmate i
P n f o t t  S------ TVWiftlVtfVVVWWWVVVVVVVWVWtf-ir.

k» mm ».mm • -mm * mm * Jmm n mm • urna * mm » mm m mm * mm» • m

Berea preferată:. •v vv ».***««*%*» v

•»*«**«%*$£

1952 lei*
— 1393 lei!
— 2302 tei!
— 3111 lei•

S.C. BERE KANIZSA S.R.L. Satu Mare 
B** Tralan &St tel.: 061-711381, -737013 fax ©64-190$$

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

(S.C. „Polidava" S.A.), Tel. 621750

ol

ii*r%i
\
+

I*
1%
I999

0 sam e a  mmm •  mmm a  mmm* * mmm * mmm m mmm* » mmm • m*' ■ » — — m * m aa»

1
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S.C. BERE KANIZSA SJRX. SATU MARE, TEL.: 061-711381; 061;7370ii; 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE, TEL. 737780

Introduceţi în plic 5 etichete din sortimentele de mai sas împreună cu talonul de participare.

î
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând casă Săuleşti,
uşi, ferestre, Tel. 615107, 
orele 20—22. (1917)

•  Vând casă cu etaj, 6
camere, gaze, apă, T. Vla- 
dimirescu nr. 6. Informa, 
ţii tel. 618383. (1877)

•  Vând apartament 2
camere, Deva, Kogălnicea- 
nu, D 7 22, etaj 2. (1838)

•  Vând maşină de pro
dus coşuri pentru înghe
ţată. Relaţii la tel. 716828,. 
zilnic 10—18. (1872)

•  Vând aripă stânga
spate Skoda 120 L. Deva, 
1 Decembrie, n,r. 18. (1862)

•  Vând teren în Sime.
ria, lângă benzinăria în 
construcţie. Informaţii la 
tel. 613572, între orele 7— 
9, 14—17, 20—22. (1845)

•  SC Tesoro SRL vinde
set motor tip Borgo,
145 0*0 lei," elemente de 
caroserie Dacia (table),
primeşte comenzi carose
rii* parte, faţă etc. Relaţii 
magazin bdul Kogălniqea. 
nu, parter, bloc 2 (există 
indicator), tel. 627152.

(1881)
•  Vând garsonieră Mi

cro 15, tel. 619317. (1882)
•  .Cumpăr apartament

două camere decomandate 
său semidccomandate în 
Deva Tel. 7ll682, după 
17. (1883)

•  Vând apartament două 
camere, etaj 2, confortabil, 
ocupâbil imediat, Simeria. 
Cel. 623399, Deva. (1881)

•  Vând maşină înghe
ţată' semiautomată, o eu vă. 
Informaţii Dobra tel. 
633142. (1392)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1991, motor 1400, 
cutie 5 trepte. Deva, tel. 
621359. (1885)

•  Vând casă două cor. 
puri, spaţiu comercial 70 
mp, teren 1200 mp, vad 
hun pentru privatizare. 
Deva, str. Horea, nr. 243.

(150618)
•  Vând' câine lup de cu. 

îoare neagră, de 7 luni, 
excepţional. Tel. 669277.

(150622)
•  Vând Fiat 1300, stgpe 

bună. Spini, tel. 642518.
(1898)

•  Vând apartament două 
camere, zona teatru, Hu
nedoara, tel. 711993, 729064.

(150624)
•  Vând apartament 4 

camere îmbunătăţit, etaj 
I, zonă centrală sau schimb 
cu două apartamente - cu 
două camere, tel. 624598.

(623)
•  Vând convenabil bi

bliotecă cu pat tip Molul 
Brad, tel. 613772.

•  Vând canapele, foto
lii, bibliotecă combinată, 
import. Hunedoara, 722668.

(150626)
•  Vând apartament 4 

camere, Deva, tel. 615958.
(150626)

•  Vând microbuz TV 
Diesel si rulotă, preţ con
venabil.' Tel. 722206. (1899)

•  Vând apartament două 
camere, zonă centrală 
(lângă Mioriţa), tel. 627375.

(1851)
•  Vând teren arabil 29

ari (str. Depozitelor), 1208 
mp, tel. 620594. (1904)

•  Vând apartament cu
trei camere, îmbunătăţiri, 
în Simeria, tel. 661408, o- 
rele 7—14. (1908/10)

•  Cumpăr urgent SRL
92—93. Tel. 660880. (1907)

•  Vând urgent combină
Ferguson, cu masă de tă
iere 2,5 m, tel. 624067, în
tre orele 6—12 şi după 
ora 20. (1905)

•  Vând apartament două
camere, Micro 15, bl. 50, 
ap. 57. (524)

•  Vând Audi 88, neîn
matriculat tel. 777287.

(1918)
•  Vând casă şi grădină,

Deva, str. Gh. Doja, nr. 
26, tel. 617895. preţ 38 
milioane lei. (1890)

•  Vindem en gros 
în Sibiu îmbrăcăminte 
şi încălţăminte la ki 
logram, sortată, import 
Belgia Olanda, la ba. 
loţî de 15—45 kg, tel. 
066/228884. (1569)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, etaj 2, 
gaz metan; două băi, 2 
balcoane, Orăştie, Prica- 
zului, 73/6. ' (7442)

•  Vând maşină înghe
ţată, 3000 mărci, preţ ne
gociabil, tel. 647524. (7445)

•  Vând dulap frigorific,
vitrină frigorifică, conge
lator, bar şi 2 rafturi ex
punere. Informaţii 628324, 
după ora 16. (1931)

•  Vindem casă cu gaz
metan, energie electrică şi 
apă, teren 700 mp în spa
tele Fabricii de Tricotaje 
Hunedoara, str. Panait 
Cerna, nr. 13, bună pentru 
locuit, grădinărit, depozit 
de en groş, spaţii comer
ciale.: Informaţii la te l: 
713748; 712189; 714046.

(0803)
•  Vând apartament Hu

nedoara, Independenţei, bl. 
32, ap, 39, Miqro 5. (0811) 
■; •  Vând Moskvici, Mo. 
bra Hoinar, televizor Cla
sic, busolă, cronometru, 
toate în stare de funcţio
nare. Tel. 711953. (0810)

•  Vând ARO 243 Un
garia, neînmatriculat, 1982 
cu motor Braşov, Tel. 
728016, (0813)

•  Vând apartament două 
camere, Hunedoara, Topi- 
torului, bl. 5, ap. 22. (0814)

•  SG vinde en gros
produse culinare şi neali
mentare. Plata eşalonată. 
Tel. 660880. : (1907)

OFERTE DE . 

SERVICII

•  Efectuez izolări, anti-
fonărî auto. Informaţii Hu
nedoara, str. Ciprian Po- 
rumbescu, cămin 35 2, ca
mera 23 (Emi). (0815)

PIERDERI

- •  Pierdut legitimaţie ser
viciu, eliberată de FE 
Mintia, pe numele Pop 
Vasile. Se declară nulă.

(1897)

•  Pierdut legitimaţie 
handicapat pe numele Bor- 
ţun Aurel. Se declară nulă.

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Lupaş Constan
tin. îl declar nul. (609202)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez rochii de 
mireasă şi accesorii. Orăş
tie, str. Primăverii, nr. 19.

(7430)

•  Firmă particulară ca
ută pentru închiriat apar
tament două camere, mo
bilat, pe perioada 1—31 
iulie. Tel. 065/138684, după 
ora 20, 054/623320, interior 
41, 8—14. (1896)

DIVERSE

•  Asociaţia familială 
Adina reprezentată prin

Şugăr Angela, cu nr. de 
înregistrare 8806/94, anunţă 
majorarea adaosului co
mercial de_ la 0— 100 la 
sută. (1895)

•  SC Agro Mams SRL 
Peşteniţa, 98, anunţă ma
jorarea preţurilor la pâine 
şi produse agricole, (191-2)

•  SG Electric Frigo Prest
SRL Orăştie, majorează, în
cepând cu data de 15. 07. 
1995, tarifele de lucru cu 
50 la sută, (7444)

La DECA — CASA DE 
AMANET „ARISTOCRAT11 
oferă împrumuturi ime
diate, tel. 614570. (1840)

MATRIMONIALE

•  Cetăţean italian 43
ani, 1,72, Bolzano, casă, 
grădină munte, doresc că
sătorie româncă, germană, 
35 ani, harnică," sinceră. 
Adresa relaţii 054—614374, 
Deva. (625)

COMEMORĂRI c

•  Colectivul secţiei 
Psihiatrie Hunedoara 
este alături de doam
na doctor Vădan A- 
driana, la împlinirea 
celor 6 săptămâni de 
la trecerea prematură 
în nefiinţă ă doctoru
lui

IO N V A D A N
om de aleasă omenie.

.. (0816)

D E C E S E

•  Cu sufletele în.
durerate, anunţăm 
dispariţia , dragului 

nostru •*
ing. TRAIAN BOLD 

la numai 50 ani. Fra- 
. tele Ilarie, cu soţia 
Iulîa şi nepoţii,1 fratele 
Peţrică cu soţia’ Ani 
cuţa şi nepoţii. (1922)

•; Colegii dirf secţia 
Cardiologie Deva surit 
alături de familia în
doliată la dispariţia 
prematură a ■

ing. TRAIAN BOLD
(1920)

•  împărtăşim triste
ţea prietenei noastre 
Lenţi, greu încercată 
prin pierderea neaştep
tată a sotullui

ing. TRAIAN BOLD 
Sincere condoleanţe. 
Familia Trifu. (1919)

•  Colectivul de la 
SC Minexfor SA Deva 
este alături de colegul 
lor ing. Bold. Mircea 
în clipele grele prici
nuite de pierderea ta
tălui său

ing. TRAIAN BOLD
(1930)

•  Colectivul SS
Sargeţia Forest SA
Deva (fost IFET) Deva 
anunţă cu profund re
gret încetarea . din 
viaţă la numai 50 ani 
a celui care a fost

ing. TRAIAN-BOLD 
uri coleg şi prieten' - 
deosebit ' ,

Suntem alături de 
familia îndoliată şi
transmitem întreaga 
compasiune. (1900)

S.C. MONDO -  

TRADE

S.R.L. CARRIER

/ j n p

M h
>

Dealer autorizat pentru judeţul Hune
doara al uleiurilor CARRIER.

VINDE TOATĂ 
IURIDE :

GAMA DE ULE-

•  O moarte prema
tură l-a răpit dintre 
noi pe dragul, nostru 
ing. TRAIAN BOLD

suflet nobil şi blând, 
în veci nemângâiaţi 
soţia Elena,. fiul 
Mircea, nora Monica. 
Lacrimi şi flori pe al 
tău mormânt. Funera- 

- liile vor avea loc azi. 
13 iunie 1995, ora 14, 
la cimitirul Bejan dîn 
Deva,- ; (1922)

•  S-a scurs, -.prematur, 
în eternitate, un bun co
leg şi prieten, suflet no
bil. profesionist deSăVârşit, 

ing. TRAIAN BOLD 
Poate n-a mai avut timp 

să spună :
,,Sus române, sus !‘‘
Mă alătur familiei în

doliate întru veşnică po
menire. Inginer Voicu: Lu
cian.’ '  *(1900)
■ .• Vecinii anunţă cu, ă. 
dâncă durere încetarea din 
viaţa a "celui care a* fost 

’ ing. ŢKAIAN- BOLD 
Sincere ' condoleanţe fa

miliei îndoliate. '(151316)

•  motor v
•  transmisie

; •  hidraulice
•  industriale .

la bidoane de 1—5 litri şi butoaie de 180 
kg la

Depozitul întreprinderii ŞARMIN- 
TEX, str. Apuseni, nr. 1. Telefon 623320, 
int. 41.

Nici un kilometru fără noi! (354015)

. COOPERATIVĂ VAŢA , ■■;
Angajează gestionar în condiţiile Le

gii 2271969 la magazinul din satul STEI A, 
comuna Tomeşti, judeţul Hunedoara.

în data de 20. 06. 1995, la sediul Co
operativei Vaţa, ora 11, va avea loc li
citaţia privind predarea unor spaţii co
merciale — detalii la sediul cooperativei.

v * (354012)

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCŢIA 
DEVA — MINTIA

Str. Şantierului, nr. 1, Mintia '
(lângă termocentrală) i

Angajează trei MACARAGII pentru 
macarale turn.

Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 
613.220 — interior 18, sau direct la sediul 
unităţii. (354014) i

MARŢI, 13 IUNIE. In 
vestul ţării va continua 
sa se resimtă o instabi

litate a vremii, la fel, ca ţ  
în zonele dc deal şi de g 
munte. Vremea - rămâne g 
însă călduroasă; tempe 0 
râturile minime vor . fi g 
cuprinse intre 12 şi 20 g 
grade C, iar cele maxime 0 
între 24 şi 34 grade C.- A• ••• “ “ • “ —ZZmZm ”  S

COPtATO ARF1 f  ( .dilate si fiabilitate excepţionale’ la ±

preturi as an tajoasriUe! m ai scăzut 1 
cost pe eiipie'Primele copiatoare cu f

_______________ti.ncr recirculahillGarantic si service!
ţ Distribuitor auturi/al TOPI F( H srl Des a Tcl/fa\ 613871 |

S— ------------------------------------------------ *
\ S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA

i t

99

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER"I
■A ■■

1 Abonamentul este calea cea mai sigu- - 
| ră şi mai avantajoasă de procurare a J
j ziarului nostru. Costul abonamentului j 
[ pe luna iulie, corelat cu preţul hârtiei, * 
1 tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 1 
I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- j 
! rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar « 
( costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament | 
j se economisesc lunar aproximativ 1 000 j 
! de lei, în funcţie de numărul zilelor de j 
[apariţie.
I Ziarul apare zilnic în 8 pagini! j
. Abonamentele se pot face la oficiile j

I poştale şi la factorii poştali. Pentru luna j 
j iulie puteţi face abonamente în tot cursul | 
' lunii iunie. ;

n

Organizează cele mal frumoase şi tentante 
excursii de 12 zile în GRECIA.

Informaţii şi înscrieri Ia sediul firmei din 
Deva, str. D. Zamfirescu, bl. C (TCH) gt.1 4, tel. 
054/627866 ; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în 
lei. (D.P.)

S C QUASAR S.A.
, Tel.611261 , 614983

Angajează vinzator si vinzatoare in 
următoarele condiţii: + ***

- cunostiinte tehnice In domeniul audio 
video si produse electrocasnice

- operare calculator Excel,Windows Dv.
- garanţii materiale
- domiciliul stabil in mun Hunedoara

( - virsta maxima 30 ani ; - t
\ Pentru informaţii suplimentare sunaţi 

la sediul firmei pi na ia data de 15 iun.̂
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