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S-a încheiat un an şco

lar, an de efort din par
tea elevilor. De efort şi 
atâta uzură nervoasă din 
partea cadrelor didactice 
— profesori, învăţători, 
ingineri, maiştri. E greu 
să simţi din afară viaţa 
şcolii, ce eforturi se de
plin, ce eforturi presu
pune un proces instruc- 
tiv-educativ de calitate. 
Poate doar părinţii ele
vilor să înţeleagă acest 
lucru, cei care stau me
reu alături de oamenii 
catedrei şi de copiii lor. 
Alţii e greu să înţeleagă, 
să dea întreaga măsură 
a muncii depuse de a. 
ceşti oameni prea blânzi

VACANJA PLĂCUTA!
pentru această perioadă 
de tranziţie, dar atât de 
conştienţi. de valoarea lor, 
de valoarea lucrului 
bine făcut. Oameni, care 
ajunşi odată la poarta ; 
şcolii lasă deliberat, însă 
cu ce efort, necazurile 
lor fireşti de oameni,

, nu de „automate" so
cialo, . pentru a dărui şti
inţă de carte tinerdo», a 
ie îrfipărtăşi din . Expe
rienţa lor de viaţă, a- 
Irăgându-i în miracolul 
acumulării de cunoştinţe 
şi comportament civili
zat.

în perioada de după 
revoluţia din decembrie 
’89 eforturilor şcolii li 
s-au alăturat cele ale 
bisericii străbune care 

" prin preoţi, prin slujito
rii săi, sădesc în sufle
tele copiilor credinţa în 
Dumnezeu, reazem atât 
de puternic în viaţă.

Despre calitatea proce
sului instructiv.educativ 
vorbesc rezultatele la în
văţătură, notele bune ale 
majorităţii elevilor, con
firmate la olimpiadele 
şcolare şi concursurile pe 
meserii. Ce satisfacţie mai

mare poate fi decât- lo 
curile fruntaşe obţinut*, 
în întrecerile pe ţară. 
Doar competiţia vorbeşte 
cu adevărat de valoare, 
competiţia cinstită. Dar 
câte manifestări — com
petiţii nu s-au organizat 
în judeţ demonstrând va
loarea ?! Chiar faptul că 
6 şcoală poate organiza 
cu propriile talente un 
spectacol artistic.

Acum, după un an de 
efort, şcoala îşi închide 
porţile. Celor aflaţi în 
vacanţă... „Vacanţă plă. 
cută 1"

MINEI. BODEA

nie 1990-1995

(3 aniversare ciudată

CUVÂNTUL
LIBER

}

ANUL VII •  Nr. 1403 •  JOI, 15 IUNIE 1995 8 PAGINI •  150 LEI

ETAPA JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI 
PROFESIONAL AL POMPIERILOR CIVILI

Marţi, 13 iunie a.c., pe 
Stadionul din Simeria a 
avut loc etapa judeţeană 
a concursului profesional al 
pompierilor civili, la care 
att participat formaţii de 
la agenţi economici şi u- 
nele localităţi. Este vorba 
de cele de la Renel Min
tia, „Siderurgica" Hune

doara, S.I.b. Orăştie, E.M. 
Vulcan şi cele din locali
tăţile Băiţa, Lupeni, , Ilia 
şj Gurasa^a.

Dintre obiectivele con
cursului am reţinut pe cele 
privind creşterea nivelului 
pregătirii profesionale, per
fecţionarea deprinderilor 
practice şi dezvoltarea ca.

lităţilor fizice necesare în 
exercitarea atribuţiilor 
funcţionale, evaluarea ni* 
velului de'pregătire şi a 
capacităţii de intervenţie a 
formaţiilor, popularizarea

V, NEAGU
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• Sf. Prooroc Amos; 
Sf. Mc. Isihie;

a Onomastică: 
bastian;

Se-

•  Â murit, în 1889, 
MIHAI EMINESGU (n. 
1850), Luceafărul poeziei 
româneşti;

•  S-a născut, în 1893, 
scriitorul ION MARIN 
SADOVEANU;

•  Soarele răsare la 
ora 5,31 şi apune la 
21,01:

a Au trecut 165 de 
zile din an; au rămas 
200.

Aspect din timpul 
deşfăşurării concursu. 
lui.

Foto PA VEL LAZ A

i Se împlinesc în aceste zile 5 ani de la evenimen- 
i tele de tristă faimă din 13—-15 iunie 1990, evenimente 
\ ce au deteriorat profund imaginea României în lume,
1 procesul de democratizare fiind pus la îndoială de 
} cei care ne admiraseră în decembrie 1989, ţara noastră 
1 apărând occidentului drept una destabilizată, cu ma- 
\  nifestăf? de violenţă şi incendieri, cu mineri mânuind 
i ciomege în Piaţa Universităţii şi studenţi maltrataţi.
1 Bănuieşc că alte ţări s-ar fi abţinut de la a ani- 
ţ versa asemenea evenimente, dar cum la noi lupta po- 
i litică este deseori murdară şi nu primează interesul 
i naţional (pentru a oferi României o imagine accep- 
< tabilă intrării In Europa), ci mai presus de toate este 
\  interesul politic şi electoral (alegerile din 1996), a- 
{ cestor zile „aniversare", le-au fost conferite valenţe 
? deosebite.
/ Preşedintele Iliescu şi primul ministru de atunci,
\ Petre Roman, s-au străduit să evoce pe posturile na- 
1 ţionale de televiziune evenimentele de acum cinci 
I  ani, accentuând pe ziua de 13 iunie, când forţe ob- 
J'scure s-au dedat la vandalism, atacând şi incendiind 
ţ poliţia Capitalei şi televiziunea, care şi-a întrerupt 1 
I temporar programul. Privite din acest unghi de ve- . 
/ dere, evenimentele ulterioare, din 14.—15 iunie, in- l 
) clusiv venirea minerilor, sunt puse pe seama reacţiei 
l populare în favoarea salvării democraţiei. I
1 Forţele de opoziţie trec cu uşurinţă peste eveni- l 
l  mentele din 13 iunie, ba chiar le consideră provocări j 

ale puterii, dar pun accentul pe 14—15 iunie, acu
zând pe preşedintele Iliescu de chemarea minerilor la 
Bucureşti. Suprimarea manifestării (sau fenomenului) 
Piaţa Universităţii este privită ca o lovitură dată 
democraţiei adevărate, datorită căreia societatea ro
mânească este şi acum în suferinţă.

Respectând condiţia de independenţă a publica
ţiei noastre, nu vom îmbrăţişa nici una dintre aceste 
poziţii, neexcluzând posibilitatea ca adevărul să fie 
undeva la mijloc.

Dar, ne întrebăm dacă este în folosul României 
anului 1995 să răscolim acest trecut dureros, să ne 
prezentăm lumii şi mai vulnerabili decât suntem în 
realitate, când este bine ştiut că nu sunt mulţi cei 
care ne iubesc, că Europa în care vrem Să intrăm ne 
arată mustrător cu degetul şi ne sugerează că sun
tem o ţară de eşalonul doi ?

Ei bine, astăzi se încheie anul şcolar şi pentru 
prima dată în zeci şi zeci de ani de învăţământ >di- 
riginţii nu au bani să ofere-câteva cărţi premianţilor 
din clasele lor, fiind îndrumaţi să apeleze la „spon
sori". In acest timp, in presă se publică hărţi cu 
trasee de marşuri şi mitinguri. Puterea şl opoziţia toacă 
banii în lupte politice interminabile şi un biet elev 
silitor şi premiant va rămâne numai cu un petic de 
hârtie numită diplomă...
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O

U ff3  p e  i r

Inventar — a fi sau a nu fi.
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i 1 dolar SUA
» 1 marcă germană
» 100 yeni japonezi 
» 1 liră sterlină
► 1 franc elveţian
i 1 franc francez 
» 100 lire italiene

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României.
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— 1956 lei
— 1400 leii
— 2336 lei |
— 3125 leij
— 1698 Ici»
— 398 lei!
— 118 lei?
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Instabilitatea atmosfe.
rică va fi accentuată
In regiunile din ves-
tul, centrul şi nordul
ţării, unde vor cădea
Ploi pe arii extinse.

.cu caracter de aversă, 
gl^olat va cadea grin- 
lornă. Temperaturile 

scădere.

• Concertul Coralei „Doina" 
din Hunedoara la Catedrala din 
Deva. In Duminica Rusaliilor, 
prestigioasa Corală „Doina" din 
Hunedoara, sub îndrumarea mă
iastră a dirijorului Marin Dârvă, 
a concertat, dând şi răspunsuri 
liturgice, la Catedrala Sfântul 
Nicolae din Deva. După slujba 
săvârşită de un sobor de preoţi 
s-a .vorbit despre împlinirea a 
110 ani de la autocefalia bise
ricii ortodoxe din ţara noastră,

şi aniversarea a 80 de ani de 
viaţă de către Preafericitul pa
triarh Teoctist. O coincidenţă fe
ricită a făcut ca tot în Duminica 
Rusaliilor să se împlinească 20 
de ani de când preotul Vasile 
Hotăran păstoreşte neîntrerupt 
Protopopiatul judeţului Hune
doara. La mulţi ani, domnule 
părinte ! (A.Z.)

•  *,Opinii culturale". A apă
rut numărul pe mai-iunie a.c. 
al publicaţiei lunare „Opinii cul
turale". Numărul poartă am
prenta „Centenarului iBlaga". 
In cuprins mai Întâlnim articole 
ce aduc în prim-plan personali
tăţile lui Ion Budai Deleanu, 
Marin Preda, George ÎTopâr.

ceanu, Eduard Manet, poezii 
semnate de Iv Martinovici, o re
vistă a revistelor şi câteva re
comandări de „Lecturi necesare". 
(M.B.) '

•  Amenzi între 100 000 şi
250 000 lei. Lăudabilă iniţiativa 
Consiliului local al oraşului Ha
ţeg de a instala pe străzile ora
şului mici coşuri pentru hârtii, 
resturi de ţigări etc., în scopul 
menţinerii stării de curăţenie. 
Dar unii gestionari, patroni ai 
societăţilor comerciale confundă 
micuţele coşuri cu marile con- 
teinere pentru colectarea guno
iului menajer. Aruncă în ele 
ambalaje, deşeuri, scurtături, de

lemne etc. Nu ştiu că pentru 
o asemenea faptă se aplică a- 
hienzi între 100 009 şi 250 000 de 
lei ? Poate vor să se convingă... 
(N.S.)

• Sponsorizare. Cu ocazia în
cheierii anului şcolar 1994—1995, 
Asociaţia internaţională „Ami, 
eiţia" din Baia de Criş a spon
sorizat şcoala generală din lo
calitate cu suma de 150 009 do 
lei, bani care au fost folosiţi 
pentru achiziţionarea premiilor 
celor mai buni elevi. Din partea 
asociaţiei, la momentul festiv, 
prilejuit de încheierea anului 
şcolar, a participat dna Salvina 
Paşca. (C.P.)



(Urmai* din pag. 1)

în rândul cetăţenilor' a u- 
nor aspecte din activitatea 
profesională desfăşurată de 
formaţiile civile de pom
pieri şi stimularea prin 
diferite forme de recom
pensare a formaţiilor şi 
concurenţilor clasificaţi pe 
primele locuri.

Concursul a avut două 
categorii de probe: pro
fesionale şi sportive. Este 
voTba de ştafeta 4 x 400

la etapa interjudeţeană ce 
va avea loc In iulie a.c. 
la Oradea.

De remarcat că actuala 
etapă a concursului s-a 
desfăşurat pe baza unui 
nou regulament aprobat 
de comandantul trupele* 
de pompieri.

întreaga activitate a fost 
condusă de grupul Jude. 
ţean de Pompieri, în co. 
laborare cu Consiliul Ju
deţean. O contribuţie de
loc de neglijat în buiia

a
al pom pierildr civili

m, desfăşurarea de luptă, 
pista de îndemânare şi vi
teză, echiparea te barem, 
alergarea 100 de m cu o 
rolă tip C şi popic rolă.

In urma desfăşurării a- 
cestor probe, rezultatele au 
fost următoarele: pe lo
calităţi, locul I a revenit 
F.C.P. Lupeni, urmat în 
ordine de cele de la co
munele Bălţa şi Ilia, iar 
la agenţi economici, locui 
î, S.C. „Siderurgica** S.A., 
urmată de Renel Mintia 
şi S.I.L. Orăştie. Câştigă
toarele primelor locuri vor 
reprezenta judeţul nostru

desfăşurare a concursului 
au avut-o, la rândul lor, 
SC. „Reva" Simeria şi 
Depoul C.F.R. din aceeaşi 
localitate.

Să mai subliniem te în
cheiere că, deşi condiţiile 
meteorologice în care s-a 
desfăşurat concursul nu 
au fost favorabile, dim
potrivă a plouat o bună 
bucată de vreme, forma
ţiile de pompieri prezente 
în această etapă au dove
dit o bună pregătire, rele
vând reale calităţi nece
sare urnii luptător cu fo. 
cui.
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ROMÂNIA C t PE IAPA MEA“
Pe dl Pierotti Umberto, 

din Florenţa — Italia, l-am 
cunoscut în secţia de în
călţăminte a Cooperativei 
„Moţul** din Baia de Criş. 
Este reprezentantul în 
ţara noastră al celei mai 
mari şi renumite firme 
producătoare de încălţă
minte din Italia, din *E- 
uropa. Firma pe care o 
reprezintă mai are în Ro
mânia puncte de lucru la 
Constanţa, Lugoj, Buziaş, 
Craiova (două), acesta de 
la Baia de Criş fiind cel 
mai recent. La toate a. 
ceste puncte se confecţio
nează anumite • piese, ac
cesorii pentru încălţăminte, 
care se exportă te Italia, 
la firma-bază, unde se rea
lizează produsul finit — 
încălţăminte pentru băr. 
baţi, femei şi copii, pro
dus pe care, la rândul ei, 
firma îl exportă în multe 
ţări din Europa şi din 
lume.

Cu dl Umbertto am stat 
îndelung de vorbă, pentru 
că efectiv este mai mare 
dragul să schimbi păre ri 
cu un asemenea om. Nu 
neapărat strict profesio, 
nale, de serviciu. Am vor
bit despre România şl I- 
talia, despre români şi ita
lieni, despre bucuriile şi 
necazurile vieţii, despre 
împliniri, năzuinţe, vise...

— Ca orice bun italian 
iubesc mai presus de orice 
Italia mea. Apoi, îţi spun 
cu cea mal sfântă sinceri
tate, iubesc nespus de mult 
România, pe voi, românii, 
fraţi. Doar ne tragem din 
aceeaşi rădăcină. In anii 
de când muncesc în Ro. 
mânia ml-am putut da 
bine seama că românii sunt 
oameni harnici, drepţi, 
cinstiţi, iscusiţi, au darul 
meşteşugului, al lucrului 
bine făcut Românul nu 
umblă cu dedesubturi, cu. 
minciuna, dar nici nu 
suportă să fie minţit. Gum 
ziceţi voi: ce am în guşă 
şi-n căpuşă, aşa-i ?

— Dar româncele ?
<— Femei harnice, cu. 

rate, bune la suflet, mai 
înţelepte, mai domoale 
ca italîencele noastre. Au 
gură bună, nu zic mare,

dar nu le ajung, nu le în
trec pe italience. Mă uit 
la femeile care lucrează 
aici în secţie, la feţe pen
tru încălţăminte. Au mâini 
de aur. dar gura mică. 
Te minunezi ce iese din 
mâinile lor. înţeleg că au 
şi gospodărie, pământ, a. 
nimale, familie, copii. Mun
cesc bine şi mult peste 
tot.

— Pe unde aţi umblat 
in România?

— Numai sus te Mol
dova încă n-ara fost în 
rest cam peste tot. Vara 
aceasta vreau să merg şi 
lâ Gheţarul de la Scări
şoara. Am citit că este © 
minunăţie, unicat nu în 
Europa, în lume. Ştiţi ce 
nu faceţi voi în România?

folosiţi lâna de la ol şi 
capre, putrezeşte prin po
durile caselor, nu se valo
rifică pieile de la animale. 
Ce să mai zic de averea 
aceasta imensă care este 
vânatul, bogăţiile râurilor, 
pâraielor, bălţilor şi' lacu
rilor, câte şi mai câte... 
Este nevoie de mai mult 
curaj, de întreprinzători în
drăzneţi. cu pricepere. 
Doamne bogaţi şunteţi, dar 
fericiţi încă nu cât ar tre
bui. Italia nu are bogăţiile 
României, iar după război 
ştiţi cum am rămas — de
zastru. Ce-am făcut ? (Dl 
Umbertto ne-a arătat cum 
se suflecă mânecile). Alt
fel Italia nu ar fi ce este.

— Aveţi şomeri, mafie?
. : Şomeri mulţi oameni
necăjiţi. Statul, sindica
tele fee eforturi să_i ajute. 
Mafia e de groază... Sunt 
interese politice, de pu
tem.
— Macaroanele sunt < 

aşa de căutate?

Nu vă ştiţi arăta frumuse
ţile fără asemănare cu 
care sunteţi dăruiţi de la 
Dumnezeu. Apoi sici bo
găţiile nu sunt valorificate. 
Aveţi ţiţei, lemn, sare. aur, 
argint, pământ mult şi ro
ditor, munţi încărcaţi de 
bogăţii. animale. Eu am 
rămas mirat când am fost 
pe la sate de munte şi lo
calnicii spuneau că nu a- 
dună nimeni laptele de 
vacă, de oaie, de capră, 
de bivoliţă, că îl dau la 
portă. Asta nu este de 
înţeles. Se aruncă bunătate 
de lapte şi importaţi brânză 
din Olanda. Dar cine ştie 
face caş, brânză, unt, mai 
bine ca minunaţii români 
crescători de animale de 
când sunt pe faţa pămân
tului, Este mai bună brânza 
din Olanda ? Poate mai 
frumos ambalată, să fure 
ochiul, dar ca brânza ro
mânească nu-i niciodată, 
vă spun «i că am umblat 
în toată lumea. Apoi nu

-r Spagheti — mânca
re naţională la noi. Ita
lian fără spagheti şi vin 
la masă mai rar. Avem 
un soi de grâu care se 
cultivă numai într-o anu
mită zonă. Din el se face 
făina pentru spagheti,

— Exportaţi macaroane?
— Numai dacă produc

ţia depăşeşte trebuinţele 
italienilor.
’ — Dar vin?

— Cel bun se bea în 
ItaHa. Să nu credeţi că 
glumesc : avem vinuri mai 
bune ca Franţa, Spania. 
Dar şi ce vin am băut 
în România, mai rar...

— UMţf România şi 
pentru vinul ei ?

— Iubesc România ca 
pe ţara mea, iubesc ro
mânii ca pe fraţii mei. 
Să fim împreună. Să ştie 
lumea că suntem romani.

— înseamnă că eu n-am 
vorbit cu un italian ?

— Nu. Cu un frate. Bun. 
Ba nu. Altfel: am stat la 
vorbă doi fraţi. Buni. A- 
devăraţL Să seră cu li
teră mare!

Gh. I. NEGREA
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6,40 Un bandit adevă

rat (co SUA, 1975); 9,10
O zi de vineri mai ciu. 
dată (co SUA, 1976); 10,50 
Herbie merge la Monte 
Carlo (co. SUA, 1976); 
12,35 Haos în tabără (co. 
SUA, 1987); 14,00 Nu.i 
ruşine să fii bogat (co. 
SUA, 1979); 15,40 Mili
oanele lui Brewster (co. 
SUA, 1985); 17,20 Un 
bandit adevărat (f/r); 20,10 
O familie foarte drăguţă 
(s); 20,35 Cheers (s); 21,15 
Aventurile lui BilI şi Ted 
(co SUA, 1991); 23,00 Târ
ziu In noapte (thrilter 
SUA, 1985); 1,10 Bananas 
(co SUA, 1972); 2,35 Re
luări.

7,30 Ştiri ; 9,45 Ghidul 
parlamentului; 10,00 Show
ul lui M. Costanzo (r); 
. 12,45 Forum (magazin) ;
14.00 TG 5 — ştiri; 14,25
Cotidiene cu V, Sgarbi; 
14,40 Beautiful (s); 15,20
Complot în familie (cs);
17.00 Desene animata;
19.00 OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocului 
(cs); 21/10 Ştiri; 21,25 Cir
culă zvonul (show); 21.40

Ştii ultima glumă ? (show); 
23,45 Ştiri; 0,15 Show
ul lui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30

"Nu doar moda <r); 4,30
Frontierele spiritului : em. 
religioasă (r).

Mţ.*.

6,30 Magazin matinal 
cu sport; 8,30 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,30 

Gimnastică matinală; 11,00 
Chicago Hope (s); 12,00 
Kiipp.Klapp — club; 12,30 
Vecinii (s); 12,55
Soarele Californiei (se
rial); 13,55 Falcon Crest 
(s); 14,55 Cagney şi La. 
cey (s.p.); 15,55 Star Trek 
(s. SF); 17,00 Baywatch 
(s. SUA); 18,00 Să ris. 
cSm! (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 20,00 Ştiri •  
Meteo o Sport î 20,30 
Roata norocului (cs); 
21,15 Sectorul Iui Wolf 
(s.p.); 22,15 Schreinetna- 
kers în direct (mag. in
comod); 1,30 Masacrul din 
Guyana (f. ist SUA, 1979).

■ ■m m :,

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 ba zi te 
afaceri; 8,00 Buletin fi
nanciar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 11,00 Roata bani. 
lor (rep.); 15,00 Piaţa a- 
mericană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,00 Azi — 
reportaje şi informaţii;
20.00 Ştiri ITN; 20,30 
Viaţa noastră (em. ecolo. 
gică); 21,00 Entertainment 
X Press; 21,30 Magazinul 
NBC; 22,30 WISO — show 
magazin; 23,30 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; 0,30 
Real Personal (talkshow);
1.00 Buletin bursier; cu 
IJsa Aziz; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Viaţa 
noastră (em. ecolog.); 2JÎ0 
Show-ul serii, cu Jay 
beno.

9,30 Atletism. Mag. lunii 
iunie 1995; 10.30 Baschet. 
CE feminin de ia Bmo, 
Rep. Cehă (înreg.); 13,00 
Eurofun. Magazinul spor
turilor distractive; 13,00 
Tenis. Magazin ATP; 
14,00 Tenis. Turneul ATP 
de la Rosmalen, Olanda 
— ziua a 4-a (d); 18,30
Auto. CE de raliuri de 
la Westombanan, Suedia; 
19,30 Nataţie. Concursul 
Internaţional de la Ga. 
net Franţa (d); 20,30 Bu
letin de ştiri 1; 21,00 Arte 
marţiale; 22,00 IVrestting. 
Ring Warriors; 23,00 Box. 
Meciuri internaţionale; 
0,00 Ciclism 1995. Koku- 
sai Keh-to din Japonia 
(p. III); 1,00 Golf.

JOI, 15

7,80 TVM — Tufe. 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,19 Santa Bar. 
bata (s/r); 18,05 Limbi 
străine; 11,85 Aur şi 
noroi (s/r, 2 ep); 1330 
1001 audiţii; 1438 Ac. 
tualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi: 15.05 TVR Ciuj- 
Napoca; 16,10 Di var. 
tisment internaţional; 
16,40 Sub semnul în. 
trebării; 17,40 Mile. 
nium; 18,25 Cartea 
junglei (d.a.); 18,50
Tragerea Loto; 19.08 
Medicina Peratrir toţi; 
19,30 Fata şi băieţii 
(s. Franţa); 20.00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
20,45 Valea păpuşilor 
(s, ep. 3); 22,00 Stu. 
dioul economic; 22,30 
Actualităţi; 22,45 Sim. 
pozion; 23,40 Actuali, 
tăţi; 0,10 Familia Pal- 
liser (s. e». ?0>.

ITVR2
7,00 ba prima oră; 

945 Ora de muzică; 
1038 Magazinul pier. 
fo nuanţelor (CFT): 11.00 
Telejurnal Worldnet; 
11,39 Desene animate; 
1230 Noi frontiere; 
1240 Caleidoscop; 1345 
Confluenţe (r); 14,18
Magazin social; 15.00 
Limbi străine (r); 10,00 
Desene animate; 16,30 
Sa bogaţii Plâng (s);
17.00 Ceaiul de la ora 
5. Prezintă Marina Al. 
rnăşan; 19.00 Emisiune 
în limba germană;
29.00 Convieţuiri; 21,00 
TVM -  Mesager; 21.30 
Formula 3 (cs); 2230 
Film; 2330 Caleidoscop 
sportiv; 0,30 Mwieă.

Desene animate 
<r); 9,30 Film serial; 
„Trăieşte-ţi visul** (r); 
10,20 Film serial: „Ve
cinii** (r); 1140 Chesti
unea zilei (r); 12,10
Staruri pentru tot. 
deaana (r); 12,30 Vi- 
deotext; 183» Desene 
animate; 18,30 Docu
mentar; „Comunitatea 
Europeană** — ep. 2;
19.00 Primul pas —
„Majoratul** (em. de 
bivia Pop); 20,00 Film 
serial: „Echipa de 
şoc" — ep. 27; 20,50
Doar o vorbă să-ţi 
mai spun...; 21,00 Te
lejurnal (em. din 14. 
06); 21.30 Film serial: 
„Vegas" — ep, 69; 22,20 
Mitică; 22,30 Chesti
unea zilei (em. de Car
men Bendovski); 23,30 
Cutia muzicală; 0,00 
Videotext.

DEVASAT PLUS

10,00 Reluarea e. 
misiunii din seara pre
cedentă; 13,00 Video
text; 18,00 Worldnet;
19.00 Concertul de joi
(muzică clasică); 20,00 
Actualităţi TVR; 21,00 
Obiectiv (emisiunea de 
ştiri DS +); 21,10
Strada tinereţii (emi
siune realizată in co
laborare cu Şcoala 
Normală „Sabin Dră- 
goi**); 22,30 Film ar. 
tistic: „Afurisitul de 
bunic" (prod. Franţa); 
23,55 Videotext
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CUVÂNTUL LIB E ft

ani de la trecerea în
MEREU ALĂTURI.. „Ape vor seca în albie, 

spunea cândva George Căli-!
Se împlinesc azi 106 ani de nescu, şi peste locul îngropa- - 

la trecerea în nefiinţă a celui rii sale va ,răsări pădure sau ; 
mai mare poet al românilor cetate, şi câte o stea va veş- * 
— Mihai Eminescu. Poet, li- teji pe cer în depărtări, până 
lozof, prozator, dramaturg, când acest pământ să-şi strân- 
ziarist de atitudine, care a gă toate sevele şi să le ridi- 
iînţeles ca nimeni altul situa- ce în ţeava subţire a altui 
ţia patriei şi a naţiunii noas- crin de tăria parfumurilor 
trei Deşi a trecut mai bine sale".
de un secol de la dispariţia într-o zi ca aceasta să ne 
Iui, Eminescu rămâne mereu plecăm frunţile în ţaţa me- 
actual, trăieşte alături de noi mor iei lui Eminescu cel iără 
prin creaţia sa unică. Nu o pereche, mulţumind cerului| 
dată în momente de bucurie că ni l-a dat nouă, români-1 
sau tristeţe rostim în gând lor, spre a deveni la rânduit 
sau cu voce tare versuri e- nostru nemuritorii 1
minesciene... ■ MINEL BODEA I

PATIMA ALBASTRĂ |
Arta nu-i viaţă ei viaţa e artă! % 

I II .
Lumina se frânge. Anii sunt foc. Luna coboară, Raza-i pe-o vrajă. 
Poemul îşi caută-n coşmaruri Cântă văzduhul a lirelor strajă.

. . noroc. Vântul adoarme de farmec cuprins, 
Stiaule urlă. Li-i jocul fn toi. Doruri şi-amoruri prin lacuri s-au

prins.Noaptca-i albită de vin şi noroi.

Sunetul doarme. E fals şi orbit. 
Căci lumea nu ştie să la ce-a

primit.
Pământul se roagă, dar făride

cuvinte,
El are dom* vorbe, iar vorba îi

Sufletul scrie. Cuvântul dezmiardă, 
CHPa s-o fure, amarul să-l piardă. 
Omul trăieşte. Surâsu-i pe-un val, 
Glasul se-nchină sonor şi astral.

Ceasul mai bate. Gândul tresare, 
minte. Litera urcă pe-a zării curmare. 

V, ,, , _ ,  . .  Fruntea îi freamătă. Focu-i nestins.
Boita veghează. Lacnma-şi Iasă Geme durerea, dar versul a-nvins! 
Sa cadă în maro, să-i fie mireasă.
^tmul se-nalţă. Zvâcneşte un vers, inima spumegă. Strofele vin. 
Stoluri de geniu pe-acest Stoluri de plânset intrând în divin.

univers! Lumea-1 învăluie. Aprins, dar

Codrul se-nchină. Braţele-i cresc, Fiul de mare şi-al cerului fiu!..
Scapătă-n ele infern şi ceresc. 
Ursitoarele vin. 'Au buze din jar, 
BOstui de miere, de miere

şi-amar.-
Mâna-i vibrează.' E-ncias în

cuvânt,
îngerul morţii zburând spre

Gttjpilul surâde. Ochii se-aprind; Sunetul arde. Cerneala e spartă, 
Negri de-albastru lumea cuprind. Lacrima stelei schimbată In artă! 
Visele murmură. Ora se zbate,
îngerul vieţii pieptul străbate.

Eminescu răsaro. Stelele frec; 
Astralul rege scânteia şi-o plec. 
SMhtescu! Învinge. Scrisul

tresaltă;

Făclia se stinge. Clopotul duduie. 
Pana din sânge pământul il

zguduie !
Chipul culmina. învie un mit. 
Pathnă-albastră timpu-ai zdrobit! 

EOXANA SICOE-TIEEA

MIHAI EMINESCU 
DESPRE POPOR

0  „Popoarele îşi au vârstele lor deo
sebite şi ceea ce se potriveşte într-o 
vârstă, nu le mai prinde într-aita*',

0  „Un popor bătrân şi unul tânăr 
sunt - două ramuri din copacul omenirii; 
dar care S-au despărţit de mult şi s-au 
deosebit demult".

0  „Nimic au e mai periculos pentru 
conştiinţa unul popor decât priveliştea 
corupţiei, a nulităţii recompensate, de
cât ridicarea In sus a nemerifului".

0  „Este ascuns în fiecare secol din 
viaţa unui popor complexul de cuge
tări, care formează idealul lui, cum în 
sâmburele de ghindă e cuprinsă ideea 
stejarului întreg".

O „Pentru un popor mic e primejdios 
a imita procedarea celor mari, şi sin
gura sa tărie e dreptul, dreptul legătuit, 
jurait, întărit cu şapte pecefi".

0  „Sărăcia pentru mase e mult mai 
deschisă corupţiuult decât averea".

Selecţie de 1UE LEAHU

„Zâmbet de copii0
A  doua zi de Rusalii, zi 

(fa sfântă sărbătoare pen~ 
fru ortodocşi, a avut pen
tru elevii Şcolii Generale 
tir. 4 Deva o semnificaţie 
specială. A fost sărbătoa
rea încheierii pentru ei a 
anulai şcolar, prinfr-tm 
spectacol prin care şi-ou 
dovedit lor şi celor care 
4-4» urmărit că pot fi kt 
fudiffnm ţia propti» şi lă 
figuraţi ţi ta planul ma- 
mtfvn&rti artistice. Specta- 
cefei, intitulat sugestie 
^Etmbet de copţi", a fost 
TaoRzat cu participarea tu
turor claselor, practic ju
mătate din elevii şcolii 
urcând pe scenă, ca... ar- 
ttfti, $1 eu concursul tutu
ror cadrelor didactice.

Aprecierile au fost elo- 
gioase la sfârşitul specta
colului (început fix la ora 
anunţată, lucru rar întâm
plat chiar în cazul trupe
lor profesioniste, şi cu a- 
tdt mai educativ pentru 
te# cei implicaşi). Alt as- 
paet demn de remarcat a 
fast comportarea civiliza
tă şt generoasă a publica- 
Iu4 format din colegi de 
şaoală şi părinţi, care a 
umplut la refuz sala ma
ca a Casei de Cultură De
va. Cd&ficattuele atribuite 
— ûn lucru frumos, se
rios, pentru copilărie" — 
au definit efortul .Artişti
lor0 otom au urcat pentru 
prima dată pe scenă funii

nici nu mai văzuseră aşe
zământul în care au evo
luat).

Cu nevoia de afirmare 
ce-i caracterizează pe co
pii, ei au dovedit că ştiu 
să recite, să cânte, să dan
seze, să interpreteze sce
nete din viaţa de şcolar, 
ori teatru de păpuşi, cu 
candoarea vârstei, dar şi 
cu dezinvoltura omului 
stăpân pe ceea ce face. Iar 
publicul a fost tot timpul 
un participant activ la e- 
moţia artistică, aplauzele 
marcând, ritmul muzicii, 
încUrafându-i şi răsplătin- 
du-i deopotrivă pe dansa
tori, pe cântăreţi, ori re
citatori. De altfel, ar fi 
greu să faci ăvidenţieri, 
dintre formaţii şi inter
preţi. Ar fi cMar nedrept, 
pentru că toţi au fost dră
guţi, de la cei mici, care 
păreau nişte păpuşi însu
fleţite pe scenă, până ta 
adolescenţii care s-au a- 
propiat cu sensibilitate de 
poezia lui Eminescu, sau 
au cântat ira limbi de cir
culaţie universală.

Bl Mircea Moloţ, direc
torul şcolii, iţi manifesta 
recunoştinţa pentru cei ca
re au sprijinit realizarea 
spectacolului! Casa de 
Cultură, care l-a găzduit; 
Teatrul de Comedie jd Re
vistă, care a asigurat so
norizarea; SC Cambram, 
care l-a transportat pe 
elevi de la şcoală; dl Va*

sile Beleam, de la Clubul 
ffîeoilor, cere 4-a acompa
niat pe copii; nu în ulti
mul rând ţaţă de părinţi, 
care s-au ocupat de cos
tumaţie şi de cadrele di
dactice, care au instruit 
formaţiile şi interpreta, 

„Zâmbet de copil" a fost 
un spectacol realizat de 
copii cu talent, cu umor

şi cu multă muncă şi des
tinatunui public la fel de 
tânăr, care l-a apreciat la 
justa lui valoare, A fost 
un minunat prilej de a 
dovedi că ştiu să cânte, 
să danseze, să recite, să 
se bucure şi să-i bucure 
şi pe alţii.

VIQBICA EOMAN

SPRE ALTARUL AMINTIRILOR
Ard curţile şcolilor de 

veselii tumultuoase toenor- 
ma înseninare a celei de-a 
cincisprezecea zi a lunii 
iunie. Copiii surâd inocent 
constatând totuşi cu şme
cherească uimire c-a mai 
trecut un an. Se apropie 
momentul distribuirii unei 
părţi din răsplata muncii 
lor: a laudelor, a cărţile» şi 
a diplomelor Cealaltă par
te rămâne insă pe o via
ţă fn minte şi în suflet Ea 
nu se risipeşte pe parcur
sul întregii trăiri, luminând 
drumul presărat «te spini 
şi flori, fiind neobosită că
lăuză pe căile binelui. Ea 
este un dar făcut de Dum
nezeul lumii, transmis fain 
graiurile altor daruri, da
nul însufleţite: profesorii.

Peste mulţimea elevilor 
domneşte tăcerea. Glipa 
va trece— O mână a ini
mii o va culege, punând-o 
apoi pe altarul amintirilor. 
Acolo ea se va deschide a- 
semeni unei Cori, va rodi 
asemeni unui copac, .ta 
umple mintea de gânduri 
duioase, va Îmbălsăma spi

ritul de mirosul proaspăt ăl 
copilăriei.

Anii vor arde pe astra
lele punţi (de timpului.» 
Drumurile se vor. deschide 
şcolarilor de îndrep-
tându-ie paşii spre un mâi
ne necunoscut. Ei sunt cei 
care vor păstra şi vor im. 
bogăţi cultura, ştiinţa, vor 
respecta şi vor iubi cre
dinţa, tradiţia strămoşilor 
noştri. Aceasta nu se face 
doar din datorie, ci şi din 
dragostea cu care oamenii 
se nasc şi care trebuie scoa
să la iveală, înflorită prin- 
tr-o altă dragoste, cea a 
îndrumătorilor lor.

Şcoala e iarăşi încinsă 
de veselie. Copiii râd mân
gâiaţi de visul zilelor va
canţei» iar profesorii îi 
privesc gândind: „Creşteţi 
vlăstare ale cinstei, împân
ziţi lumea de lumina min
ţii şi a sufletului vostru cu
rat I Creşteţi vlăstare ale 
dreptăţii, iubiţi, dăruiţi, a- 
prindeţi-vă printre oameni, 
dar nu uitaţi-."

EOXANA SICOE-TIREA

AR PUTEA FI SEMNE BUNE ŞI LA 
HANDBAL FEMININ

Convorbire cu prof. ION MATASARU, 
antrenorul formaţiei „Remin“ Deva

— Dle profesor, cum aţi încheiat campionatul
1994—1995?

— Cu toate greutăţile financiare, bine sesizate şi 
de ziarul „Cuvântul liber“ în decursul campionatu
lui de handbal feminin, Divizia B, echipa Remin De
va a încheiat pe locul 7, fără să fi fost periclitată 
nici un moment cu spectrul retrogradării.

— Ce aţi dori pentru noua ediţie a viitorului cam
pionat ?

— Întregul lot de jucătoare şi, bineînţeles, şi eu, 
antrenorul echipei, ne-am dori să găsim sponsorii 
iubitori ai acestui frumos sport — handbalul — care 
poate atrage numeroşi spectatori în Sala sporturi
lor din Deva şi pe timpul friguros, când oamenii ar 
mai ieşi totuşi din casă. Ne întrebăm mereu şi pu
nem întrebarea, oare un municipiu ca Deva, centru 
de judeţ, să nu poată avea a echipă de handbal în 
Divizia B şi de ce nu în prima divizie a ţării ? E 
drept că Timişoara este un oraş mult mai mare, dar 
şi sportul e sprijinit, nu glumă: aici există 6 echipe 
de handbal în Divizia B şi tina in Divizia A. Atunci, 
la Deva nu se poate sponsoriza o echipă de handbal 
feminin, în condiţiile în care există societăţi comer
ciale, agenţi economici, patroni,, firme puternice unde 
lucrează mulţi oameni ce ar participa la competi
ţiile sportive.

— Există posibilităţi ca Remin Deva să devină 
competitivă, aveţi valori în lotul actual ?

— Acum, mai mult ca oricând, dispunem de un 
lot valoros şi care mai putem să-l întărim cu încă 
2 jucătoare bine cunoscute în handbalul feminin. 
Este vorba de Gabriela Comea, de Ia ,,U“ Cluj (ab
solventă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi primeşte 
post la C-S-S. Deva) şi Mariana Haroza, ce a revenit 
din Germania, cu post de anlrenoare, tot la C.S.Ş. 
Deva. Aş dori foarte mult să vină cu mai mult su
flet sponsori lângă noi, să se numească o conducere 
competentă a clubului şi să mă pot ocupa numai de 
antrenamente, să fie un organizator de competiţii, să 
putem ajunge cu echipa pentru a ţinti chiar primul 
loc în seria noastră.

— Să sperăm că veţi simţi sprijinul vechilor spon
sori şi că alţH noi vor veni In ajutorul Hcmtnului 
Deva. Merită I

SABIN CERBII

CROS OLIMPIC LA HUNEDOARA
Hunedoara a găzduit, 

de curând, întrecerile 
celei de a treia ediţii a 
„Crosului olimpic". O 
iniţiativă reuşită, la ca
re au contribuit OJTS, 
Inspectoratul Şcolar al 
judeţului şi CSŞ Hune
doara. Au participat 
peste 400 de elevi şi ti
neri din şcolile şi licee
le municipiului Hune
doara. La cls. V—VI au 
urcat pe podium — fete: 
1. Andreea Bohonyi (Şc. 
gen. 8); 2. Claudia Mun- 
tcanu (Şc. gen. 3); 3. A- 
Una Spaniol (Şc. gen. 
10). Băieţi: 1. Robert
Iftinte; 2. Radu Ldzăr; 
3. Emanuel Bindilă (toţi 
Şc. gen. 7 Hunedoara).

Cls. VII—VIII — fete:

1. Romana Dumbrăvea-
nu; 2. Geanina Vinţan 
(ambele Şc. gen. 10); 3. 
Bianca Opreau (Şc. gen. 
1f; băieţi: 1. Ciprtan
Condurache (Şc. gen. 11);
2. Bogdan - Fogoroşi (Şc.
gen. 6 );3. Florin Sig- 
mond (Şc, gen. 8); cls. 
IX-X — fete: 1. Daniela 
Habar (Lic. ind. I); 2. 
Anca Buşe (Lic. 2); 3. 
Diana Burghetea (Lic. 
ini. 3); băieţi: 1. Petre 
Pidmalinschki (Lic. fad. 
1); 2. Alin Ivaşcu (Lic. 
3); 3. Dorel Ctprişeni
(Lic. ind. 2).

Primii zece clasaţi la 
fiecare categorie au pri
mit frumoase tricouri cu 
însemnele, cercurilor o- 
limpice. (N. GAVREA)

MINERUL VULCAN — DOUA TITLURI 
DE CAMPIOANA NAŢIONALA LA POPICE

' Cocheta arenă de popice din Hunedoara a intrat 
■ recent şi în circuitul competiţiilor interne. Săptămâ
na trecută s-au desfăşurat aici întrecerile turneului 

| fina! al Campionatului Naţional de popice pe echipe, 
: pentru cădeţi, juniori şi seniori. La juniori masculin 
—A.S. Minerul Vulcan a reuşit să cucerească titlul 
de campioană naţională pentru a cincea oară conse
cutiv, cu un total de 19359 p.d., surclasând formaţii 
redutabile ca: Foresta Tălmaciu, Gloria Bucureşti, 
Garpaţi Sinaia.

: fn  întrecerea seniorilor, formaţia din Vulcan s-a
’ impus net, totalizând 11429 p.d. Deci, pentru a patra 
‘ oară consecutiv, formaţia din Vulcan cucereşte ti
tlul suprem. Leontin Popp, maestru emerit al spor- 

! tuiui, la cei 43 de ani, a reuşit să stabilească un nou 
S record al arenei hunedorene, doborând 1 019 p.d., în 
prima manşă.

In echipa Minerul Vulcan au evoluat: Florentin 
Dudu, Cristian Mocanu, Bfarius Condurachi, Marius 
Gheţea, Ioan Bisoc, Gheorghe Dudaş, Ioan Grigores- 
cu şi Leontin Popp, toţi antrenaţi de Vaier Piscoi şi 
Ilie Băiaş.

NICOLAE GAVREA
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Cu aplicarea Legii fondului funciar nu stâm 
râu, dar lucrarea trebuie mult grâbitâ

Suntem convinşi că apli
carea legii fondului fun
ciar, stadiul în care a a- 
juns acest proces deosebit 
de important în perioada 
de tranziţie ce o străbate 
ţara, interesează foarte 
multă lume. Iată de ce 
i-am rugat pe dl Gheorghe 
Popeseu, directorul Oficiu
lui pentru Cadastru şi Or
ganizarea Teritoriului De
va, să ne răspundă la câ
teva întrebări. Domnia sa 
a acceptat cu multă ama
bilitate. ... ' -

— Dle director, ştim că 
periodic, la nivel naţional, 
se analizează aplicarea Le. 
gii 18/1991. în comparaţie 
cu situaţia Pe ţară, jude
ţul Hunedoara cum se pre
zintă ?
— Titlurile de proprietate 

s-au înmânat pe ţară în 
proporţie de 42 şi ceva la 
sută. în judeţul nostru s-au 
înmânat 24 525 titluri, ceea 
ce reprezintă 45 la sută. 
Deci, ne situăm deasupra 
mediei pe ţară.

-— Câţi oameni sunt an
grenaţi în măsurarea pă
mântului, cea mai impor
tantă activitate a aplică
rii Legii fondului funciar ?

— 40 de la OCOT şi 25 
cu contract de prestări ser
vicii, proveniţi de la ar
mată, şi din activitatea mi
nieră. Am avea nevoie de 
încă vreo 25 de specialişti 
pentru a grăbi lucrările. 
Primim şi pensionari.

— în aplicarea Legii fon
dului funciar sunt angre
naţi şi specialiştii de la 
camerele agricole ?

— Mulţi dintre ei, dar nu 
toţi, cum ar fi fost firesc. 
Aş aprecia aici activitatea 
desfăşurată de dna Viori
ca Jula (Şoimuş), Marin 
Crişan şi Ioan Matei (Măr- 
tineşti), Benone Ioneseu 
(Călan), I-eontina Gîlcoi şi

Letiţia Ioneseu (Bretea Ro
mână), soţii Vrînceanu 
(Sarmizegetusa), Ioan Vasi- 
lescu (Romos), Ioan Igna 
(Deva), Florian Grecu (Ve- 
ţel). Le mulţumim prin 
intermediul ziarului „Cu
vântul liber11 pentru con
tribuţia dumnealor.

— Detaliind problema, 
.care este situaţia, în pre-

Convorbirc cu dl 
GHEORGHE 
POPESCU 
directorul 

O.C.O.T. Deva

zent, pe' localităţi ?
Lucrarea s-a încheiat 

în Cârjiţi, Buceş, Bucu. 
reşei, Şoimuş, Simeria, Cer- 
teju de Sus şi Orăştie.

Facem aici o paranteză 
pentru a-i numi pe prima
rii localităţilor de mai sus 
ştiind că domniile lor sunt 
si preşedinţii comisiilor lo_ 
cale de aplicare a Legii 
-fondului funciar. O facem 
în aceeaşi ordine : Viorel 
Gaşpar, Viorel Jorza, Pe
tru Opruţ, Laurenţiu Nis- 
tor, Petru Jura Păun, Ioan 
Vinţan şi Mircea Homoro- 
dean.

— Care localităţi sunt a- 
vansate ?

— în stadiul de finali
zare se află Sîntămâria Or- 
lea (primar Cornelia Do- 
brean), Zam (Nicolae Mun
tean), Ilia (Valentin Cio- 
banu), Călan (Mihai Ne- 
gesc), Baia de Criş (Horia 
Romeo Farcaş), Băcia (Con
stantin Florea), Gurasada 
(Cornel Moisin), Vaţa de 
Jos (Florian Tomuş), Ve- 
ţel (Petru Popa), Rapoltu 
Mare (Octavian Roman), 
Peştişu Mic (Ioan Pătrău) 
şi municipiul Hunedoara 
(Renius Mariş).

— Ce localităţi sunt ră
mase in urmă ?

— BUrjuc (primar Euge
nia Mariş), Lăpugiu de Jos 
(primarul este bolnav, vi- 
ceprimar este Iosif Pogan), 
Brănişca (Cornel Gh. Gor. 
nean), Pui (Traian Başiu), 
Orăştioara de Sus (Viorel 
Bogdănesc), Grişcior ■ — 
(aici nu este primar, vi- 
ce este Mircea Tudoran) 
şi Rîu de Mori (Ionel Mun- 
teanu).

— Ce probleme se ridi
că — evident ne referim 
Ia necazuri — în prezent, 
în legătură cu aplicarea 
Legii 18?

— Sunt câteva care de
ranjează serios activitatea 
Din cauza unor oameni e- 
tern nemulţumiţi suntem 
nevoiţi să măsurăm de mai 
multe ori o tarla. La Bră
nişca, de pildă, tarlaua de 
lângă lacuri s-a măsurat 
de vreo 3—4 ori. A doua : 
oamenii nu se prezintă în 
ziua când sunt convocaţi 
la măsurarea pământului. 
Apoi, peste noapte, se mu
tă ţăruşii. Sunt şi cazuri, şi 
nu puţine, când un om fes
te mulţumit cum i s-a mă
surat pământul, semnează 
procesul verbal, ca ‘peste 
câteva zile să se declare 
nemulţumit şi să ceară o 
nouă măsurare.

— Dacp mergem în acest 
ritm —- care nu este încă 
la nivelul cerut — când 
credeţi că se va încheia 
în judeţul nostru aplicarea 
Legii fondului funciar?;

— în linii mari, pe la 
finele anului viitor. V-am 
spus, am avea nevoie de

.. topometrişti. Sigur, vor 
mai rămâne dispute, liti
gii, dar acestea vor fi so
luţionate de instanţele de 
judecată.

A consemnat 
TRAIAN BONDOR
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Specialistul agricol - daca vrea, poate .

AGRICULTURA POATE REVIGORA ECONOMIA ROMÂNEASCA 
V " ÎN SCURT TIMP

Prin reconstituirea proprietăţii funcia
re, ca urmare a aplicării Legii 18/1991, 
se înfăptuieşte un act reparatoriu — pă
mântul revenind la adevăratul său stă
pân — ţăranul român. Mutaţia de la Un 
colectivism cooperatist — care a durat pes
te 40 de ani — spre noua formă de pro
prietate — nucleul viitoarei ferme agri
cole —- a generat şi generează o mulţi
me de probleme.

Este adevărat că s-au emis unele legi 
şi ordonanţe guvernamentale care vin în 
sprijinul producătorului agricol, dar e- 
fectele acestora sunt foarte mici. Deţină
torul de teren este pus în situaţia să-şi 
efectueze lucrările agricole cu eforturi fi
nanciare incredibil de mari, care fluc
tuează de la o campanie Ia alta în func
ţie de creşterea inflaţiei, a preţurilor la 
combustibil, energie fete.

în actuala stare de lucruri din agricul
tură, când proprietatea funciară este în  
medie de 2,5—3 ha, posibilitatea finan- " 
ciară a producătorului este minimă. Asta 
pe de o parte. Pe de altă parte, carac
terul de subzistenţă este caracteristic şi, 
ca urmare, statul prin subvenţii ritmice 
şi sigure poate face ca acestea să se re
vigoreze din punct de vedere economic, 
îritr-un timp scurt şi să devină o formă 
intfens productivă. Mica proprietate tre
buie să se transforme într-o fermă ade
vărată, care să se bazeze pe aplicarea 
ştiinţei şi tehnologiilor moderne. Pentru 
aceasta însă parlamentarii ar trebui să 
adopte cele două legi care aşteaptă cam 
de mult — Legea cadastrului funciar şi 
Legea agenţiilor de dezvoltare rurală. în 
cadrul creat de cele două legi se poate 
realiza mişcarea de proprietate, iar prin

preempţiune se pot crea ferme private 
de 40—60 ha care ar putea deveni ade
vărate staţii pilot pentru agricultura pri
vatizată.

Statul, prin pârghiile economice de caro 
dispune — credite, finanţarea investiţii
lor, scutire de impozite pentru o perioa
dă determinată, politica de preţuri sti
mulatorii — poate deveni mediator sigUI? 
şi de nădejde pentru crearea benevolă a 
formelor asociative care vor rezolva si
tuaţia terenurilor aflate în proprietatea 
persoanelor în vârstă sau plecate defini
tiv din sate.

în multe gospodării se află stocate can
tităţi însemnate de produse agricole din 
cauza preţurilor scăzute practicate de 
„Romcereal", pe piaţa produselor fito-sa- 
nitare şi a erbjcidelor este un adevărat 
dezmăţ al preţurilor. Pentru remedierea 
acestei situaţii, statul trebuie să intervi
nă, iar producătorii agricoli ar putea crea 
unităţi de industrializare, prelucrare şl 
valorificare a produselor.

Elementul rural românesc, în general, 
şi cel hunedorean în special, dispune de. 
un relief favorabil şi. © Orogeneză natu
rală în plină activitate. Acestea creează 
cadrul propice pentru declanşarea unui 
real sprijin pentru cei ce îndrăznesc să 
se implice în AGROTURISM.

Analiza profundă şi imediată a feno
menului rural impune ca factorii respon- * 
sabili — executiv, parlamentari, partide - 
politice, formaţii neguvernamentale — 
să se angreneze în elaborarea acelor ac
te normative care, realmente, să fie be
nefice pentru agricultură.

Ing. SERGIU SBUCHEA,
D.G.A.I. A. Hunedoara - Deva

CE ESTE SI CE VREA PROPACT?

După evenimentele din 
Decembrie 1989, specialiştii 
agricoli, în urma bulversă
rii fostelor C.A.P., au ră
mas în aer, cum se zice. 
Adică fără obiectul mun
cii. în urma unor bâlbâieli 
s-au înfiinţat, în fiecare 
localitate, camere agricole 
care i-au integrat pe in
ginerii agronomi, pe zo- 
otehnişti şi pe ceilalţi spe
cialişti din agricultură, sta- 
bilindu-se, totodată, rolul 
şi atribuţiile fiecăruia în 
parte.

Numărul membrilor u- 
nei camere agricole varia
ză în funcţie de specificul 
localităţii şi despre activi- 
tâtea lor se rostesc în prin- 
cipai două opinii. Una 
susţine că aceşti oameni 
îşi au rostul lor, atât în 
aplicarea Legii fondului 
funciar, cât şi in acorda
rea asistenţei tehnice, pro
curarea de seminţe, îngră
şăminte chimice, erbicide, 
medicamente ş.a. Dar să 
concretizăm cu câteva 
cazuri. La C a m e r a  
a g r i c o l ă  din co
muna Bretea Română lu
crează trei oameni cu stu
dii superioare : ing agro
nomi Letiţia Ioneseu şi 
Leontina Gîlcoi, precum şi 
zootehnistul Alexandru Ro
man. Iată ce ne-a spus 
Aurica Guse, primarul co- ■ 
munci, cu referire la ca
mera agricolă : * *

— Specialiştii noştri, sunt 
foarte buni. Participă la

împărţirea pământului, re- numele ne-a spus: 
glează semănătorile şi ce- — în privinţa camerelor
lelâlte maşini agricole, ve
ghează la calitatea lucră
rilor, asigură sănătatea a- 
nimalelor ş.a. Dacă Bre
tea Română are" rezultate 
bune în munca câmpului 
şi creşterea animalelor, a- 
cest fapt li se Uatorcşte 
în mare măsură.

Asemenea se vorbeşte şi 
despre Eleonora Vrînceanu, 
Gheorghe - Vrînceanu şi 
Luiza Lupescu de la Ca
mera agricolă din Sarmi- 
zegetuşa, Adam Mihăilă şi 
Titus Draia de la Boşorod, 
Ioan Frăţilă şi Ovidiu Mir
cea de la Rapoltu Mare. 
Iar lista acelora despre ca
re se vorbeşte în mod lau
dativ ar putea fi foarte 
lungă.

Este ştiut însă şi faptul 
că nu toţi specialiştii au 
înţeles să-şi îndeplinească 
rolul şi atribuţiile. Unii 
dintre dumnealor, cum 
este cazul dlui Dumitru 
Iorgdni de la Răchitova ,̂ 
n-au adus nici un gram 
de sămânţă, îngrăşăminte 
sau erbicid, deşi oamenii 
au solicitat. Dl Aurel Me- 
drea de la Lelese a dis
părut fără urmă, nu mai 
ştie nimeni de dumnealui. 
Şi asemenea situaţii sunt, 
din păcate, nu puţine în 
judeţ. în altă ordine de 
idei, un om care munceş
te ca specialist de mulţi 
ani în agricultură şi care 
ne-a rugat să nu-i dăm

agricole se manifestă două 
tendinţe din partea pri
măriilor. Unii primări ar 
vrea să ne subordoneze, 
să ne facă funcţionari. Al
ţii, pur şi sim’plu, nu ne 
bagă în seamă, nu ne a- 
jută nici măcar cu o coa
lă de scris. Or, camerele 
agricole se subordonează 
Direcţiei Generale pentru 
Agricultură şl Industrie 
Alimentară. Intre ele şi 
primării trebuie să existe 
colaborare.

TRAIAN BONDOR

Suntem convinşi că ci
titorii ziarului nostru au 
auzit despre PROPACT, 
dar puţini sunt aceia care 
cunosc ce este şi ce vrea 
această asociaţie. Recent 
am avut un scurt dialog 
cu dl Ionel Mihai, preşe
dintele Filialei judeţene 
Hunedoara a PROPACT, 
pe tema cuprinsă In ti
tlul acestor rânduri.

— Deci,' dle Mihai, ce 
este PROPACT ?

— O asociaţie apartini- 
că, cu caracter sindical şi 
profesional, funcţionând ca 
Sindicatul Naţional al Ţă
rănimii Române. S-a în
fiinţat în 28 mai 1993 şi 
funcţionează ca persoană 
juridică de sine stătătoare.

— Ce scopuri are PRO- 
PACT V

—• Conform statutului :
•  Reprezentarea intereselor 
membrilor săi în faţa or
ganelor puterii de stat, a 
prganelor administrative şi 
judecătoreşti, a organiza
ţiilor politice, economice,

parlamentare şi a Guver
nului ; •  Crearea şi coor
donarea unui sistem de a- 
sistenţă profesională, ju
ridică şi materială acor
dată membrilor săi; »
Protejarea producătorilor 
agricoli şi încurajarea lor 
pentru dezvoltarea unei 
pieţe agricole interne, pen
tru însuşirea Şi aplicarea 
unor metode de lucru ca
re să nu afecteze ealiţatea 
mediului înconjurător etc.

— Cine poate deveni 
membru PROPACT ?

— Orice proprietar de 
pământ sau acţionar din 
agricultură.

Cum este organizat 
PROPACT în judeţul nos
tru? ':;:;

— Avem filială judeţea
nă şi subfiliale în Deva, 
Bîrcea Mare, Sălaşu de 
Jos, Vaţa de Jos, Beriu, 
Geoagiu, Rişculiţa, Zam 
şi Veţel. în total există, 
îri prezent, 400 de membri.

— Ce trebuie făcut pen-
profesionale, a organeloF tru a intra în asociaţie?
neguvernamentale ş.a.; •  
Elaborarea de observaţii 
şi propuneri referitoare la 
legislaţie şi susţinerea a- 
cestora în faţa grupurilor

Să se completeze o a- 
deziune şi să se achite o 
taxă de intrare de 500 lei. 
Cotizaţia lunară este de 
100 lei. \
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Macarale înţepenite, terenuri în paragină în apropierea , satului Pe- 
freni, comuna Băcia, unde lucrările la construcţia unei microhidrocentrale 
&.au oprit din lipsă de fonduri. Foto PA VEL LAZA
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BANCA „ALBINA" 
RENAŞTE

Un grup de oameni de 
suflet, legaţi de Soarta a- 
griculturii româneşti, s-au 
întâlnit, in 1 iunie 1994, 
la Sibiu şi au hotărât re-, 
constituirea băncii „Albi
na", unitate financiară ce 
a avut, in perioada inter
belică, un rol importanl 
în bunul mers al activită
ţii în acest important seo-; 
tor al economiei naţiona
le, ţara noastră fiind 
numită grânarul Europei.

După demersurile cerute 
de legislaţia în vigoare, 1"
23 februarie 1995, s-a ol»., 
ţinut autorizaţia Băncii Na
ţionale, precum şi aproba
rea de emisiune a acesteia.

S-a stabilit ca subscrip
ţiile şi vărsarea a 50 la 
sută din acestea să aibă 
loc în perioada 10 aprilie
— 10 iulie a.c. Pot deveni 
acţionari ai băneii „Albi
na" persoane fizice şi ju
ridice române sau străine.

Valoarea unei acţiuni 
este de 10 000 lei. Pentru 
capitalul subscris banca va 
emite acţiuni pe care 1® 
va înmâna acţionarilor.

In perioada de subscriere
— 10 aprilie — 10 iulie 
a.c. —■ vărsarea capitalu
lui se va face prin achita
rea sumelor la cei Împu
terniciţi de Comitetul de 
iniţiativă pe bază de chi
tanţă. Persoanele juridice 
pot efectua vărsarea capi
talului şi pe bază de do
cumente de decontare ban
cară în contul 45905459, 
deschis la Banca Corner 
cială Română, filiala Deva.

Acţiunile emise de ban
ca „Albina" oferă poseso
rilor o seamă de drepturi, 
obligaţii şi răspunderi din
tre care menţionăm : •
Acceptarea statutului băn
cii ; •  Fiecare acţiune dS 
dreptul la un vot; •  Orice, 
acţionar are dreptul să re
clame cenzorilor faptele ce 
crede că trebuie supuse 
verificării ; •  Acţiunile dad 
dreptul la dividende din 
beneficiile nete ale băncii 
care se distribuie anual, 
proporţional cu cota de 
participare la capitolol 
social. .

i t  JQL-15IUNIE 199®. \
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Prin grija Primăriei 
Brad, a dlui ing. Nico
lae Moga, primarul ora
şului, cu ocazia sărbăto
rilor de sfârşit de an 
şcolar, celor mai buni 
elevi din zonă, care au 
urcat pe podiumul laurea
ţilor, la concursurile şi 
olimpiadele şcolare — la 
faza judeţeană şi naţio
nală —, li s-au atribuit

premii în cărţi, in valoa
re de 6 000—-12 000 de lei.

Intre cej care au pri
mit premii în cărţi, din 
partea Primăriei Brad, 
s-au numărat: Amalia 
Dolga — locul I la faza 
judeţeană şi menţiune la 
faza naţională, Ia biolo
gie ; Ciprian Marinescu, 
locul I la fâza pe judeţ 
şi menţiune la faza na-

CEI MAI BUNI
ţională, la chimie; Raz* 
van Leca — locul I la 
geografie, la faza jude
ţeană ; Voicu lenei — 
locul I la istorie, la fa
za pe judeţ şi participant 
la faza naţională (elevi 
la Liceul Avram Iancu 
din Brad). 1 

De asemenea, s-au mai 
acordat premii în cărţi 
şi elevilor Răzvan Chiş

— locul I la matematică, 
faza pe judeţ, de la Şcoa
la Generală Nr. 1 Brad, 
şi Andreea Petruş, ocu
panta locului I la ro. 
mână.

Tuturor, la sfârşit de 
an şcolar, le dorim mult 
succes şi vacanţă plăcută.

CORNEL POENAR
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NEW AGE PlINK (I)
Termenul de Punk Rock 

a apărut pentru a defini 
numeroase trupe regionale 
de rock-eri albi, care s-au 
format în America, între 
1965—1968, o perioadă de 
tranziţie în dezvoltarea 
rock’n’roll-ului, ani în care 
a avut loc invazia brita
nică Beatles/Rolling Stone 
şi au renăscut grupurile 
rock din San Francisco.

Era. o perioadă' în care, 
aparent, oricine putea de
veni un star rock, fiindu-i 
suficient să-şi lase plete 
şi să zdrăngăne din chi
tară, astfel încercându-se

intrând în clasamentele ile 
specialitate. Dintre grupu
rile apărute atunci se no- 
mără : The Kingsmen, The 
Standells, Sky Saxon &  
The Seeds, Gount Five, 
13 TH Floor Eleva.'; 
tors, M o u s e &  Thei 
Traps, The Strangeloveş 
Shadows Of Knight, Swin- 
ging Medallions, Music 
Machine, Electric Prunes, 
Gastaways, Barbarians etc-, 
aproape toate figurând pe 
excelenta eul&gere „Nuggek 
1965—1968“, realizată de 
Casa Eleklra în 1972.

Primul grup britanic de
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M u s i c  b o x
depăş irea chart -1 opperilor. 
britanci. Grupurile punk 
erau alcătuite numai din 
adolescenţi, deveniţi pes
te noapte eroii colegiilor 
americane. Sound-ul "punk 
se compunea dintr-o chi
tară folosită atât ca su
port, cât şi ca tampon mu
zical (un singur an de 
studiu la chitară era su
ficient ca să poţi compu
ne un hit), orga mânuită 
cu un singur deget, în stil 
staccato, dând astfel un 
efect de soprană, bateria 
bazată pe stilul lui Ringo 
Starr (Beatles), iar vocea 
era arogantă, copiată de 
la Miek Jagger. Grupuri
le punk se caracterizau 
prin faptul că nu urmă
reau câştiguri materiale, 
cheltuind sume destul de 
considerabile, îşi iroseau 
talentul şi inspiraţia pe un 
singur disc (cu mici ex
cepţii), -apoi dispăreau tot 
atât de repede precum a- 
păreau. Multe piese punk 
au devenit succese locale 
la radio, intrând în aşa 
numita competiţie „Bătă
lia săptămânală", dar gru
purile rămâneau la statu
tul de „garage bând", ne-

punk este legendarul The 
Troggs din Andover,/Hants 
care avea componenţa: 
Reg Presley (voce), Ghris 
Britton (chit.), Pete Sta-. 
oles (bass) şi Ronnie Bond 
(chit). Primul lor single 
Wild Thing (1966) a figu
rat în clasamentele brita
nic şi american, cucerind 
apoi lauri în întreaga Iu
nie. Următorul single. f. 
Can't Control Myself nO 
s.ă mai bucurat de ace
laşi succes ca precedentul, 
dar pe ei nu-i mai intere
sa acest lucru — erau de
ja staruri rock. Când Jimâ 
llendix a realizat o ver
siune după piesa „Wild 
Thing", el a recunoscut 
valoarea grupului britanic* 
„Troggs Tape", o culegere 
Botleg care cuprindea hi.; 
turi, dar şi piese inedite, 
înregistrate în studio, nu 
a reuşit să le aducă avăh- 
taje, deşi s-a bucurat de 
o vânzare relativ bună. Du
pă 5 ani de activitate gro
pul a dispărut de pe sce
na punk.

— Va urma —

1IOR1A SEBEŞAN

Tânărul din fotografie nu are de gând să plece 
din satul său — Luncani. Dimpotrivă, are ceva 
treabă la pădure...

Foto PAVEL LAZA

Veghe la sănătatea oamenilor
Este mare distanţa din

tre Cerbăl şi Hunedoara, 
în plus, staţia terminus a 
autobuzului RATPL este 
departe. Aşa că este difi
cilă deplasarea oamenilor 
la unităţile sanitare 'din 
municipiul de pe Cerna. 
Dar nici nu este necesară, 
întrucât 'tânărul medic Cri-

nel Popcseu merge de tre 
ori pe săptămână lâ Ger. 
băl ,şi acordă asistenţă me 
dicală, prescrie tratament! 
etc. Se deplasează — Ci 
ce poate, de multe ori JN 
jos — şi în satele aparţi 
nătoare comunei. Iată di 
ce oamenii îl stimeazi 

. foarte mult. (TR. B.)

„Cutia Pandorei"
sau universul uman

„...din acea cutie s-au ridicat, zburând în cele, toate 
nenorocirile şi relele pe care lumea le-a avut de atunci 
mereu. S-au răspândit minciuna, ura, grija, zavistia, nej 
cazul, durerea, suferinţa, foamea şi setea, molimele ne
gre, ba chiar şi moartea, hâda moarte. Toate cu-nfăţi-
şări de spaimă, înaripate, însă mute, s-au răspândit
care-ncotro, umflând pământul şi făcăndu-şi cuiburi în 
toate cele patru zări".

înainte eram oameni. Fericiţi şi mulţumiţi că ziua 
de mâine va fi asemeni celei de ieri. Trăiam prezentul 
în numele viitorului.

Acum ne mai putem numi oameni ? Un vechi pro
verb spune: „Interesul poartă fesul". Astăzi trecem
preocupaţi de griji meschine pe lângă cei ce au nevoie 
de noi. Refuzăm să le întindem mâna. Şi toate acestea 
în numele unei false omenii.

Ne gândim oare că, atunci când ne aflăm la dreapta 
judecată, explicaţiile nu-şi mai au rostul ? Cuminţi aş
teptăm. Ce 1

Oare nu mai avem speranţe ?
Nu, ea nu va rămâne în cutia de aramă. Suntem 

datori să redeschidem capacul. Va fi greu oare ?
Diu încercare în încercare vom deveni... speranţă.

FELICLA HĂRAGUŞ

Succese
Recent, la Lugoj, jude

ţu l Timiş, s-a desfăşurat 
concursul interjudeţean de 
orientare sportivă, organi
zat de Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport 
Timiş şi Clubul Elevilor 
Timişoara. La concurs a 
participat şi echipa A.S. 
Sondor GE Deva, fosta 
câştigătoare a trofeului în 
1994.

După 2 zile de întreceri, 
în condiţii meteo deloc 

.favorabile (ploaie), lotul 
devean a reuşit să surcla
seze multe echipe cu pre
tenţii şi să urce pe treap
ta a Il-a a podiumului.

Deşi a fost net superior 
tehnic, echipajul din De
va a fost întrecut la punc
te de echipajul din Timi
şoara, datorită numărului 
mai mare de sportivi par
ticipanţi. Menţionăm că, 
din motive financiare, SA 
Gondor SE Deva nu a pu
tut să deplaseze la Lugoj 
întreg lotul de sportivi de 
care dispunea. ;

Dintre sportivii care au 
făcut .deplasarea s-au re
marcat Wojcsek Francisc, 
Gabriel Dohotaru, Irina 
Dănciuc, Slaudia Pricopie, 
Elena Blaguiescu, Andreea 
Ghiura, Ramona Popă, Ra- 
mona Iuga, Roxana Mo
mea, Stelian Codrean, 
Iahn Garry.

FLORIN FIRESCU

ÎMBOLNĂVIRE s i oeviantă
I 1

Devianţa este un tip de comportament 
orientat contra ordinii stabilite şi inaccep
tabil într-o comunitate sau o cultură. De
finit ca un tip de comportament care se 
opSne celui convenţional sau conformist, 
devianţa cuprinde orice abatere de la 
regulile de convieţuire şi imperativele de 
ordine ale unei forme de viaţă colecti
ve (societate, grup, instituţie, cultură). 
Respectiv, un comportament care odată 
ajuns la conştiinţa opiniei publice este, 
de obicei, obiect al corecţiei, tratamen
tului sau pedepsirii de către agenţiile 
de control social.

Boala a fost şi ea considerată ca o de
viere a organismului de la starea lui nor
mală, dar şi o deviere de la normele cultu
rale stabilite cu privire la ceea ce se conside
ră „sănătate". Gel ajuns în această situaţie 
trebuie să caute „tratamentul" pentru a-şi 
corecta această stare. Medicul american 
Mechanic, care foloseşte termenul „de
viere" cu referire la bolile fizice şi men
tale, estimează că muiţi sociologi' consi
deră totalitatea celor cu comportament 
deviant ca fiind bolnavi (criminali, clep
tomani, sinucigaşi,' narcomani). Este o 
extindere a termenului de boală la eate-

â n u l  V II *  Mp. 1 4 0 .2

gorii sociale foarte largi. Treptat, acest 
termen a fost înlocuit în cercetările so
ciologice cu cel de delincvenţă, pentru 
definirea mai exactă a unui câmp de cer
cetare, degajat de alte semnificaţii.

Boala face posibile noi moduri distinc
te de comportament deviant. Sociologul 
american Parson, definind rolul de „bol
nav", arată că acesta primeşte anumite 
drepturi, dar' şi îndatoriri, între care o- 
bligaţia de a căuta tratament de specia
litate şi de a coopera cu experţii în me
dicină. Dacă, devenind bolnav, un indi
vid îşi neglijează noile obligaţii; riscă 
să fie sever sancţionat ca simulant sau 
iresponsabil. Comportamentul lui • „devia
ză" de la ceea ce se aşteaptă de la el.

Un număr de îmbolnăviri sunt consi- . 
derate ca „deviante" de către nespeciâ- 
lişti. Mai exact spus, sunt considerate 
stigmatizante, stigmate sociale. Astfel, 
victimele surzeniei, ale bolilor transmi

sibile sexual, ale ’subnormalitâţii menta
le, tuberculozei au fost ridiculizate, 
ocolite sau izolate de către cei neconta
minaţi. O menţiune specială fac analiş
tii în legătură cu SIDA. Numeroase stu
dii arată că victimele acestei boli au fost 
concediate de la locurile de muncă şi a- 
lungate de acasă chiar de către familie. 
In SUA, haitienii, homosexualii şi cei ca
re foloseau droguri au fost stigmatizaţi 
fără discernământ, datorită numărului 
mare de bolnavi de SIDA din rândurile 
lor.

Cercetările de sociologie medicală au 
acordat o atenţie deosebită modului de a 

' percepe boala ca stigmat, atrăgând aten
ţia, pe de o parte, asupra condiţiilor de 
viaţă ale celor stigmatizaţi, pe de altă 
parte, sensibilizând profesioniştii în me
dicină cu privire la consecinţele proprii
lor etichete diagnostice asupra vieţii pa
cienţilor.

Din punct de vedere medical, cel care; 
pune etichete diagnostice în virtutea au
torităţii dobândite este medicul. Forţa 
unei etichete este foarte mare şi ea poa
te avea consecinţe tulburătoare pentra 
persoana etichetată. Referindu-se la a- 
cest lucru, cercetătorul englez G. Scam-i 
bler scrie : „Când o persoană este eti
chetată drept oarbă sau epileptică, de 
exemplu, aceasta dobândeşte un stătu* 
sau o identitate socială nouă, deviantă, 
în timp ce înainte, probabil, avusese O 
vedere slaba sau dificilă, sau fusese o- 
biectul unor crize sau ameţeli ; ea este! 
acum oarbă sau epileptică, în mod ofi
cial". O consecinţă nefericită a etichetă-: 
rii în şcest fel este că stigmatul unui in
divid ajunge să domine percepţia lui dei 
către ceilalţi şi modul în care ceilalţi îl 
tratează. In limbaj sociologic, statutul 
său deviant devine statut dominant. E3 
este în primul rând deviant, înainte do 
orice altceva • medic, şofer, bancher eto- 
Până şi trecutul ii este interpretat din 
perspectiva stigmatului. '

IOAN ZANG
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LOCAL-ACEST PARLAM̂ ÎT
BRAD Repere pentru statutul de 

municipiu (II)
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Sub acelaşi titlu, în nu
mărul din 8 iunie al zia
rului, promiteam să scoa
tem în relief obiectivele pe 
care şi Ie propune priori
tar Consiliul local al ora
şului Brad în perspectiva 
ridicării acestuia la gradul 
de municipiu. Intre obiec
tive se numără: termina
rea amenajării hidroteh
nice de Ia Mihăileni şi a 
conductei de aducţiune a 
apei potabile de aici la 
Brad ; extinderea reţelei de 
canalizare pentru ape me
najere şi pluviale, extin
derea reţelei staţiei de tra
tare a apei potabile; îndi
guirea apelor pe zona o- 
raşuiui, reabilitarea reţelei 
stradale şi a drumurilor în 
localităţile aparţinătoare; 
construirea unei centrale 
termice de zonă pe com
bustibil lichid ; reabilitarea 
reţetelor termice şi conto- 
rizarea consumatorilor de 
energie termică; introdu
cerea gazelor naturale în 
oraş; modernizarea tele. 
comunicaţiilor; electrifica
rea cătunului Potingani; 
intensificarea şi eficienţi- 
zarea punctelor de colectare 
a produselor agricole, mo
dernizarea şi retehnologiza. 
rea capacităţilor de prelu
crare a lor ; extinderea ser
viciilor pentru populaţie şi

relansarea meşteşugurilor 
tradiţionale; înfiinţarea 
unui centru de informare 
şi organizare a turismului.

Un program extrem de 
ambiţios, să recunoaştem. 
O parte dintre aceste o- 
biective, cum este amena
jarea hidrotehnică de la 
Mihăileni cu lucrările afe
rente pentru alimentarea 
eu apă a oraşului, reabi
litarea reţelelor termice şi 
a reţelei stradale se află 
In desfăşurare, având şi 
susţinerea financiară par
ţial asigurată. Pentru in
vestiţii anul acesta oraşu
lui Brad i s-au alocat deo
camdată 370 milioane tei 
din transferuri de la bu
getul de stat şi 150 de mi
lioane lei din defalearea 
impozitului pe salarii. Ci
frele se vor corecta ulterior. 
E mult, e puţin ? Atât poa
te deocamdată bugetul. Fa
ţă de programul enunţat, 
sigur că e o picătură în- 
tr-un vas mare. Numai-că 
din capul locului în pro
movarea acestuia s-a con
tat nu doar pe bugetul de 
stat ca sursă de finanţare 
ci şi în proporţii diferite 
pe veniturile proprii la 
bugetul local, pe contribu
ţia populaţiei şi chiar pe 
o oarecare colaborare in
ternaţională. Nu mai puţin

de zece obiective urmează 
să aibă sursă mixtă de fi
nanţare, fie bugetul de stat 
şi bugetul local, fie ambe
le plus populaţia, fie bu
getul local şi populaţia.

Nu trebuie să se amă
gească nimeni: gradul de 
fiscalitate în municipii es
te mai mare, dar dacă vrei

să ai ceva faci sacrificii.
Că va fi municipiu, că 

va fi în continuare oraş. 
Bradul are nevoie de aces
te obiective pentru a asi
gura locuitorilor săi un 
nivel de viaţă superior ce
lui de acum.

ION CIOCLEI

f
m

Nu este poluare în 
fumai gros şi negru 
tea fi?

ce lese pe coş,-
7 Păi 

ce ar pu-

am face treabă, daeă toţi 
am respecta legea

Am crezut că aşteaptă 
Ia „ia-mă nene“ şi am o- 
prit. Nu a poftit in maşi
nă, ci m-a îndemnat să 
batem împreună drumul 
ce duce din cel judeţean, 
asfaltat, lă Mina Troiţa. 
Să-l batem cu pasul, bine
înţeles, câ de izbelişte fi 
bătut el destul.

— Stimate dle Vicepri- 
mnr Nicoloe Popa, vă rog 
să-mi spuneţi ce v-a fă-

să mă poftiţi la plim- 
I asta cu pasul pe dru- 
«te peste 3 kilometri 
la Afina Troiţa? — 

încep eu discuţia.
— Să vezi, dle ziarist, la 

faţa locului, cu ochii şi 
cu... picioarele durai Uile, 
cum arată drumul, nu din 
temu, din auzite. Şi am să 
Vă mai duc pe unul, de la 
Sălişte la Hărţăgani. Da să 
scrii drept, să nu înfloreşti,

— Dar îmi rup încălţă
rile, mă îneacă praful...

— D-apoi pe mine, că 
tec naveta zilnic pe jos din 
Ffzeş, d-apoi pe sătenii din 
Barbuta şi Fizeş, peste 280 
de case, care înghit praful 
ăsta dentare mulţi ani.

— Cine foloseşte dru- 
mol, vreau să zic, cine-I 
distruge în halul ăsta ?

— întrebaţi-i pe dnii in
gineri Stanca şi Trosan. 
Prunul, director tare de 
treabă Ia E.M. Deva, al 
doilea Ia Veţel. Ei duc mi
nereu de lâ Troiţa eu ma. 
şinfie grele încărcate.

— Nn aţi luat legătura 
ca domniile lor ?

— De câte ori ! Gă mi s-a 
■rât—

— Ce spun ?
— Că dumnealor plătesc 

taxă de gloabă, de folosin
ţă a drumului la domnii

care se zice că răspund de 
drumurile judeţene, de 
poduri, nu-i ştii ?

— Cu domnii de la dru
muri şi poduri n-ati vor
bit ?

— Cura să nu. Şi cu 
vorba şi cu scrisul, adică 
oficial. Adresă.

—"Răspunsul ? Rezulta
tul ?

— Ce vezi. Uite că am Ia

cut păduri. Abuziv ne-au 
luat pădurile. Aşa Să scrii, 
dle ziarist. Abuziv 1 Eu 
spun, eu răspund.

— Scriu, dar ceva aH
concret. '

— Concret: din hotarul 
satului Sălişte au luat din 
păşune 25 de hectare, da 
la Hărţăgani — 15 ha, la 
Câinelu de Sus «•» 6 ha, 
de la Ormindea — 9 ha.

—* Popasul

w A w / w v w v t w w w w w w w w w w w w w a
Discuţie purtată cu dl NlCOLAE POPA, 

vieeprimarul comunei Bălţa
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mine o adresă de răspuns. 
Ultima. Scrie : „Vă infor
măm că lucrările de între, 
ţinere, reparare, moderni
zare a drumului vor înce
pe luna aceasta1'. Parcă le 
trag la Xerox. De ani de* 
zile zic aşa. Dar nu pre
cizează care lună...

— Drumuri, drumuri. 
M-am săturat. Un popas?.»

— Aşa cum zici. La mar
gine de pădure. Că avem 
destule, mulţam Doamne.

— Dar sătenii au ?
— La cei din Hărţăgani, 

Lunca, Peştera li s-or îm
părţit pădurile, conform 
Legii nr. 18 din 1991. A- 
proape de terminare sun
tem la Sălişte, Trestia, Câi
nelu de Sus. Ne ajută mult 
doi domni topografi: Ma
rian şi Fruja. Primul îi 
pensionar. Dar cu pădu
rile avem necaz cu Ocolul 
Silvic din Deva, cu dl 
ing. Macarie. Nu respectă 
bornele vechi. Ne-au luat 
din păşunile împădurite în 
decursul vremii şi le-au fa

de la Lunca — 7 ha, de la 
Fizeş — Barbara — a- 
proape 10 ha.

— Cum le-au luat?
— Cum am zis: abuziv. 

Spun că au făcut amena- 
jamente silvice! Ce mi fă
cut ? Au plantat ei ceva ? 
Au adus puieţi de undeva ? 
Sătenii plătesc taxa după 
păşune. N-au păşune că-i 
pădure, n-au unde păşună 
cu vitele. Treabă-i asta 7 
Lege respectată 7

— Vite sunt multe în 
gospodăriile sătenilor ?

— Cum să nu fie ? Dăm 
zilnic la consum lapte, car
ne de bovine, porci. Avem 
centre de colecta A: a lap
telui la Fizeş, Lunca, Cră- 
duneşti, Ormindea, Hărţă
gani, Trestia ; puncte de 
însămânţări artificiale la 
Băiţa, Fizeş, Hărţăgani, 
Trestia. Numai in ultima 
vreme peste 100 de cres
cători de animale au luat 
premii frumoase pentru vL 
ţeil obţinuţi prin însămân
ţări artificiale.

s-ar

vă grăbiţi, vă 
, Eu mai am mul

te de spus. Notaţi încă o 
dată că eu răspund.

to m
— Atunci scrieţi să au

dă dna de i» Centrul de 
tHstribuţle s Energiei E- 
iectrice din Brad că nu le 
mal plătim curentul iro
sit ziua cu iluminatul pu
blic. Nu au sătenii de un
de-! stinge. Mai scrieţi că 
poliţişti! nu se ocupă de 
apărarea avutului public, 
de cei care fură de la fos
tul ceape Sălişte ; că n-a
vem in sat fierărie, cizmă- 
rfe, croitorie, meseriaşii 
s-or dus la oraş; că O COT 
Deva nu ne dă hărţile sa
telor; că spaţiile de la 
parterul blocului St sunt

paragină, tar Ia parterul 
blocului 1 plouă din in
stalaţiile ascunse tn tavan...

— Chiar că pun punct.
— Să scrii şi de bine. 

Cea mai albă făină se face 
la moara lui Pătru şi Pa- 
vel Dobra, cea mal bună 
pâine se coace la brutăria 
sa tutui Băiţa. Sătenii noş
tri sunt harnici, buni, 
drepţi, răutăţile se răresc. 
Dar subliniază: parlamen
tul comunei, legislativul şi 
executivul, intr-o bună în
ţelegere, sunt la datorie, 
împreună înfruntăm şi 
dăm de capăt necazurilor, 
laolaltă trăim bucuria îm
plinirilor. Aşa cran o fa
cem şi astăzi, in sfânta zi 
de duminică. Dar Dumne
zeu e bun şi iartă.

— Pe cel buni t

A fost pe drumuri
Gh.L NEGREA
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Şartse la serviciu. Aveţi grijă de acte că s-ar 
putea să le rătăciţi. Sentimentele dv. profunde riscă 

I să aibă de suferit. Nu reuşiţi în intenţia de a as- I
■  cunde ceva, dar cum se spune tot răul spre bine. Aţi I 
I putea finaliza o afacere sau o lucrare la serviciu, I
■  dar riscaţi să pierdeţi nişte bani. Vă cuprinde o in- I
I stabilitate psihică. I
■ TAUR -
I Evitaţi să fiţi ţinta unui atac verbal. Este difi- |

Icil să vă convingeţi interlocutorii de veridicitatea I 
spuselor dv. Veţi profita din plin de week-end. Nu |

I refuzaţi duminică o invitaţie la masă. Idee stră
lucită, dar o undă de tristeţe vă va învălui. Nu vă 

|  neglijaţi sănătatea. 1
j GEMENI J
I Impulsivitatea dv. verbală vă dă de furcă. Dacă |

Iv-aţi ocupa timpul cu o lectură sau cu vizionarea u- ■  
nui film, ar fi cei mai bme pentru toată lumea. Este |

I momentul să lăsaţi vorba şi să treceţi la fapte dacă a 
vreţi să-i convingeţi pe cei din jur că sunteţi mai |

Idemn de încredere decât şi-ar fi închipuit. Tentaţie |  
spre o călătorie de divertisment. Intuiţia vă poate |

I ajuta să găsiţi metoda de rezolvare a conflictului cu |  
unul din şefii dv. Un prieten vă vine în ajutor. Mier. |

Icuri, o zi bună- pentru dialog. Popularitatea dv. este I 
în creştere. |

I RAC I
|  întâlnire amoroasă, care seamănă mai mult a ră- ■ 
I fuiaiă. Aveţi de rezolvat o problemă de succesiune. |

IO rudenie are nevoie urgentă de ajutorul dv. Bumi- g 
nică, zi de refugiu în bibliotecă. Patronul va avea |  

■  un cuvânt greu de spus privind statutul dv. Puteţi ■  
•  încheia un contract. Miercuri, pentru unii, logodnă I 
I sau căsătorie. I

I LEU■  Conflictul iscat l-aţi amplificat, lăsându-vă con-1

Idus numai de instinct nu şi de raţiune. Persoanele |  
şus-puse la care aţi găsit înţelegere, brusc au deve-1 

I niţ ocupate. Faceţi, duminică, d vizită etiivâ în su- I 
■  îeriţiţâ. Lami, veţi avea de câştigat ia relaţiile tn-1 
iterumane. Citiţi o carte captivantă, dar ocupaţî-văi 
* măcar in treacăt şi de gospodărie. Vizitaţi miercuri I 
Io  expoziţie, mergeţi la o lansare de carte ori intraţii 
■  la un film. y ■ I

FECIOARA |
Vă certaţi cu toată uimea. Vâ veţi lovi de obsta

cole insurmontabile. Sâmbătă s-ar putea să aveţi o

(discuţie neplăcută cu părintele de sex opus. S-ar pu-1 
tea să aveţi multe de pierdut pe toate planurile. Este I

I posibil să găsiţi un asociat, o persoană care vă va I 
deveni prieten de încredere. Partenerul de viaţă are I

I

I nevoie de sprijinul dv.
j BALANŢA

Discuţii In contradictoriu. Veţi avea o aventu- |

Iră nevinovată. Sâmbătă, un telefon vă convoacă la a 
m  ceai dansant. La slujbă — climat favorabil, totul |

(merge ca pe roate. Marţ», întâlnire de afaceri. Pşe- I 
gătiţi-vă sufleteşte pentru întâlnirea de miercuri cu |

(oficialităţile, căci trebuie să lăsaţi impresia unui om |  
competent, I

i SCORPION |
I Ideile dv. sunt excelente, dar par să Vâ scape de ■  

sub controL Evitaţi investiţiile prea îndrăzneţe. Orice |  
I veţi încerca vineri, veţi întâmpina multe obstacole. ■  
I Duminică, veţi îmbina plăcutul cu utilul. început de f

(săptămână favorabil, surprize plăcute. Investiţie im- ■  
_ portantă, afaceri care vă vor aduce bani. |

SĂGETĂTOR II
I Plutiţi într-o stare de visare plăcută. Nu vâ în

cărcaţi ptea mult agenda de lucru. Mergeţi, sâmbâ-1 
|  tă, la cinema, la teatru ori la plimbare. S-ar putea I 
I ca luni să călătoriţi. Copilul vă va «te da furcă. Mier-1 
Cedri, o afacere în premieră sau recâştiga rea unui te-■  
I ren pierdut. I
| CAPRICORN |
I Fiţi azi prudent în mânuirea aparaturii electro- I 

casnice şl în tot ce faceţi. Cineva, la serviciu, vâ I

I împiedică să plecaţi într-o călătorie şi asta vâ în-1 
furie. Sâmbătă, o zi care se va remarca prin inedi-

Itul situaţiilor. Relaţiile dv. cu fraţii Se îmbunătăţesc 
Luni, obţineţi un ajutor important. încercaţi să fiţi

Imai conciliant, nu vâ eschivaţi de la treburile gos
podăreşti.

|  VĂRSĂTOR

I

I Vorbiţi prea mult şi riscaţi să vâ daţi te vileag 
planurile; Inspiraţia vă ajută să depăşiţi o seamă de

(obstacole. O persoană de sex opus vâ atrage atenţia.
La început de săptăn 

■  începe lucrul. Gapacil 
■taţi amestecul femeilor in treburile dv.

săptămână, odihnit şi relaxat, puteţi I 
lucrul. Capacitate de comunicare mare. Evi- I

I PEŞTI I

Işi s-a r putea să nu vă satisfacă cererea, Sunteţi la |  
înălţimea exigenţelor dv. şi ale celor din jur. Per-

I Nu vă lăsaţi dominat de primul impuls, evitaţi |  
o dispută verbală. Veţi avea o discuţie cu tatăl dv.

_ !----—*-- --rerea. Sunteţi la
I» din jur. Per- |
■  soane sus-puse vă protejează. Bogăţie sufletească, ge- J 
|  nerozi ta te, sunteţi capabil de gesturi caritabile. Aveţi |

Ide primit bani şi vâ veţi achita impozitele, ratele. |  
Afaceri cu parteneri străini. j
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S.C. GENERAL 

SIMPREST S.A. 

SIMERIA

Oferă spre vân-
! -■

zare Ia cele maî mici 

preţuri materiale .de 

construcţii şi instala-,

v* |
\ Relaţii la telefon »
'̂ 660935 sau la sediul 1
)  }
\ unităţii din Simeria, \
i ' }
\ str. 1 Decembrie, bl. ) 

1103, p. V
4 J

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. SIMERIA 
N O T I F I CA R E 

privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor
Agentul economic care notifică; 
Forma de proprietate:
Forma juridică:

Cod fiscal:

I
I
I Sediul
|Nr. înreg. Reg. Comerţului:

I
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I

General Simprest 
De stat 
Soc. corn.
1 Decembrie, bl. 103, p.
J/20/359
130618

I
I
I

Denumirea
serviciului

U/M Tarif
actual

Tarif 1 
notificat J

Apă potabilă Iei/mc 200 232 *
— populaţie - lei/mc 200 232 |
— ag. economici lei/mc 200 232 1
Canal lei/mc 34 42 i— populaţie lei / mc 34 . 42 - 1
— ag. economici lei/mc 34 42 |
înc. centrală — cărbune lei/Gcal 48547 57631 *
— populaţie lei/Gcal 48547 57631 |
— ag. economici lei/Gcal 48547 57631 t
Inc. centrală — gaz metan lei/Gcal 18050 20955 *
— populaţie lei/Gcal 16552 19582 {
— ag. economici lei/Gcal 27179 30153 |

Motivaţii: Majorarea preţurilor Ia materii prime şi materiale, precum ■
şi influenţa HG nr. 500/1994, prin recalcularea amortiz. mijloacelor fixe. I

r
v ■

I
TOMBOLA

KAN1ZSA DREHER
A _ A

I

V,

\

Ii -
t%
1*
I

TALON PE PARTICIPARE \
Numele şi |
prenumele:.
Adresa:...... .......................................... —.... I
telefon
Berea preferată:...,....... ..........   .

S.C. BERE KANIZSA S.R.L. Satu Mare !
B** Traian 5/51 tel.: 051-711381, -737013 toc 064-1909S8 |

• •

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

(S.C. „Polidava“ S.A.), Tel. 621750 I

ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR SI 
MEMBRILOR CONDUCERII „PRIVAT 

HORTINA" DIN CADRUL S.C. „HORTINA" 
SJV. DEVA

Cu sediul In Deva, str. Horea, nr. 2.
Anunţă In conformitate cu statutul Asocia

ţiei că pentru privatizarea societăţii au dreptul] 
5 ] să participe următoarele categorii de persoane:'

— salariaţii cu contract de muncă, foştii] 
salariaţi ai societăţii, care au lucrat cel puţin; 
1 an şi pensionari ai societăţii.

Opţiunile se depun la sediul societăţii, dej 
unde se pot obţine informaţii direct, sau la tel.: 
613373. (354018)!

r a mmm S  mmm a mmm 0 »

mm fim

M  A

S.C. BERE KANIZSA SRX , SATU MARE- TEL.: 061*711381; 061-737013? ţ 
FAX: 064-190998 CENTRUL DE DISTRIBUIRE: GARA MARE» TEL- 737780

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

SOCIETATEA COMERCIALA „SERB“ S.N.C.1 
DEVA

S w m m  n

\

\
\ 
\  
\
s

, p «h. m mmm m .M. 9 mmm r 0 mmm m |

prin magazinul si depozitul situate LA PARTE
RUL COMPLEXULUI „ROMARTA“ Ide lângă 
piaţă) en gros şi en detail:

— mătăsuri pentru rochii de ocazie (im
port China, Thailanda, Indonezia, Corcea);

— covoare, perdele, stofe, mochete, firma
având în dotare o maşină de festonat mochete, 
serviciu de care cumpărătorii pot beneficia pe 
loc. ■ |

Adaos comercial, zero.
Aceeaşi societate a deschis in spatele maga- 1 

zinului o modernă unitate cu linie de autoser
vire unde se servesc: Iiot-dog, hamburger, car
tofi prăjiţi, ciorbă de burtă, iar pentru micul 
dejun iaurt, smântână şi chifle.

Se servesc, de asemenea, sucuri, răcoritoare, 
bere Pils, ness şi cafea „Jacobs“ la filtru, — 
cafea de aleasă calitate. i;

Se pot face comenzi pentru hamburger şl 
hot-dog la telefonul 618066, preţurile fiind 
acceptabile.

Alături, sala destinată activităţii de diver
tisment este dotată cu jocuri mecanice şi bi
liard,

Designul încăperilor (utilate cu mobilier 
nou, cu vitrine elegante şi aparate ultramo
derne de preparare şi servire) atrage clientela, 
care găseşte aici ambianţă, bun gust şi nu fa» 
ultimul rând o servire de înaltă ţinută. (354022)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
— R.A. DEVA

ANUNŢ PUBLICITAR DE LICITAŢIE 
FĂRĂ PRESELECŢIE 

Obiectivul licitaţiei: „POD PESTE MUREŞ 
LA ZAM PE DC 162: Zam — Sălcîva".

Entitatea achizitoare: Direcţia Judeţeană a 
Drumurilor — R.A. Deva, str. Dragoş 
nr. 1-—3,

Sursa de finanţare: Bugetul statului 
Organizatorul licitaţiei: Direcţia Jude

ţeană a Drumurilor — R.A. Deva.
Termenul limită de depunere a ofertei: 29 

iulie 1995, ora 15,00. '
Deschiderea licitaţiei publice: 21 iulie 1995, 

ora 11, la Direcţia Judeţeană a Drumurilor —■< 
R.A. Deva.

Documentele licitaţiei: Documentele se pot 
procura de la sediul Direcţiei Judeţene a Dra
murilor — R.A. Deva, str. Dragoş Vodă, nr. 
1—3, contra sumei de 200 000 Iei.

. Vizitarea amplasamentului: Amplasamen
tul poate fi vizitat în perioada 20 iunie 1995 -— 
20 iulie 1995, fără anunţarea entităţii achizi
toare şau în prezenţa unui delegat al acesteia.

Condiţii de participare: Licitaţia este 
deschisă tuturor executanţilor de specialitate 
din România,

S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L. DEVA'

Autorizată de Ministerul învăţământului. 
Organizează:

tN DEVA:
•  cursuri de operatori calculatoare. î
•  contabilitate asistată de calculator JF

ÎN HUNEDOARA:
•  cursuri de contabilitate
Informaţii şi înscrieri Ia sediul firmei din 

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

I
I

S.C. REMERO S.A. — FILIALA DEVA

Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 
5, jud. Hunedoara.

Oferă spre vânzare următoarele mijloace 
fixe: ARO 244 D, AUTOSPECIALĂ L.E.A. (RO
MAN), AUTOCAMION ZIL, în stare nouă.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii 
sau la telefon nr. 622036 — 618750. (4023)

f a tm m  a mmm. a mmm •  mmm m t r a mmm a -mmm m mmm » ammm a  mmm a amam\ a atjam-a amaa a  a
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CUVÂNTUL LIBER

FELICITĂRI

•  Dragă Dorin şi Alina» 
} „Sasă de piatră" vă urează

naşii v̂oştri Luminiţa şi 
ifm c t Ljajie. <1933)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

\  •  Vând apartament 3
camere, central, beiul De- 
cebal. tel. 629098. (151318)

fe Vând Dacia 1310 Lux, 
fabricaţie 1994 tel. 619034, 

( după ora 17, (1947)
•  Vând apartament două

camere, etaj IV, tel. 
628781. (1952)

•  Vând apartament şi
teren intravilan Deva, tel. 
612548, (1943)

• Vând Mercedes 200
P, model 1980, neînmatricu
lat, 1500 DM. Informaţii 
tel. 617531. (1941)

•  Vând apartament două 
camere cu îmbunătăţiri, 
preţ convenabil, tel. 628238.

' (1911)

• Vând Audi 80. neîn- 
enatriculat, tel. 777287.

(1918)

•  Vând urgent casă Si. 
meria, preţ convenabil, Mi. 
feal Eminescu 17, relaţii 
toi fiecare zi de la 14—21.

(1944)

• Vând garsonieră Hu
nedoara, bl. G 1, tel. 622648, 
după ora 16. (1950)

•  Vindem dulapuri 
f- frigorifice 1600 1, 1900 
' I,, congelatoare 500 1, 
1 800 1 şi maşină de în- 
f gheţatâ cu trei braţe 
ii dozatoare. Organizăm 
j la preţuri foarte ac- 
£.• ceptabile meso festive, 
' botezuri, nunţi, la 

Restaurantul Astoria. 
Inchiriem veselă pen
tru nunţi şi alte mese 
festive. Informaţii tel. 

f 621762 sau 617302.
, . . (1945)

•  Vând semănătoare po
rumb SP 4, Câmpuri Sur. 
"duc — Neag Pilîmdn.

! (150632)

, •  Vând casă cu. grădină, 
fcdrapţi, nr. 345. • Informa. 

TB Deva, 613530. (627)

• Vând camion SR 13, 
hB tone. Şoimuş, nr. 154, 
Stoica Gheorghe (1964)

• Vând apartament două
camere Deva, bl. 7, ap. 39' 
cartier Dacia. (1953)

.ş Vând apartament , 3 
Camere cu sau fără mo. 
bilă, cu telefon, pc bdul 
Decebal, tel. 627789. (1961)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere nemobilat, 
tel, 024461. (1959)

• Vând casă cu spa
ţiu comercial amenajat sau 
schimb cu apartament, di. 
ferenta în lei. Tel. 770816, 
Haţeg. (1955)

. • Vând casă, anexe, 
grădină, sat Popeşti, corn. 
Gârjiţi, nr. 6 (1966)

• Ofertă deosebită. Vân
zare publică loturi pentru 
garaje în Deva, str, Ady 
.Endre, nr. 27. Data vân
zării 21 iunie 1995, ora 
.16,30. la adresa menţionată. 
Informaţii suplimentare Ia 
fel. '618132, orele 8—16.

(1965)
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• Vând televizor Sam
sung cu teletext şi caseto- 
fon stereo Deck Nikko. 'Tel. 
626277. (525)

•  Vând Mitsubishi Ga. 
lanţ, cu piese de schimb, 
înmatriculată. înf. tel. 
203, Vaţa de Jos. (699203)

•  Vând Fiat Groma, TD,
avariat, 1987, 4000 mărci, 
tel. 651077. (609205)

•  Vând Renault 16, tel.
659143. (609205)

. •  Vând urgent aparta
ment 2 camere, Orăştie, 
str. Mureşului, bloc 13/62, 
etaj II. (7449)

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, de. 
comandat, etaj I, tel. 
717094. (0833)

• Vând casă mare, c* 
grădină dependinţe, in 
Haţeg Tel. 770557, 614359.

(0827)

•  Vând urgent casă, 
confort sporit şi anexe, 
convenabil. Tel. 716434,

(0828)

• Vindem casă cu gaz
metan, energie electrică şi 
apă, teren 700 mp, îri spa
tele Fabricii de Tricotaje 
Hunedoara, str. Panait 
Cerna, nr. 13, bună pentrtî 
locuit, grădinărit, depozite 
en gros, spaţii comerciale. 
Informaţii la tel.: 713748; 
712189; 714046. (0803)

•  Vând autotractor cu 
şa Roman Diesel 
16 000 000, preţ negociabil. 
Angajez şofer. 616608.

(1986)

LICITAŢII (

•  S.C. „Comvior" S.A. 
Orăştie, cu sediul în O- 
răştie, str.. Lunci}, nr. 18, 
scoate la licitaţie pentru 
ziua de .10. 06. 1995, ora 
10, următoarele utilaje: auto
camion SAVIEM 7 tone,. 
buc., 1; tractor Universal 
650. buc. 2; ARO 244, buc. 
1. informaţii suplimentare

-la sediul unităţii. (1940)

DIVERSE

• S.C. Flamingo Corn
Prod S.R.L. anunţă majo
rarea adaosului de la zero 
la 200 la sută. . _ (0829)

•  Societatea Comercială
C.I.F. Deva S.A. Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor şi tarife
lor, începând cu data de , 
15 iulie' 1995. '(1968)

ÎNCHIRIERI

• Cam de închiriat ca- .
meră mobilată, garsonieră • 
sau apartament, preţ con
venabil. Vând mobilă, fri- 
gider. Teii 617906. (1954) /

PIERDERI

• Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Costin 
Minodora. O declar nulă.

(0820)

• Pierdut legitimaţie e-
liberată de F.E. Mintia, 
pe numele Sav Dorin, Se 
declară nulă. (1951)

» Pierdut ştampilă a- 
parţinând S.ţj Secera Du- 
deştii Noi, jiul. Timiş, 
Filiala Deva. -Se declară 
nula. -(1948)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu eliberată de l.E. De

va — Mintia, pe numele 
Resiga Georgeta. Se de
clară nulă. (1946)

•  Pierdut legitimaţie de 
călătorie Pe G.F.R. pentru 
handicapaţi pe numele Ef- 
tenie Viorel. Se declară 
nulă.

OFERTE DE 
SERVICII

-m LA DEVA — GASA 
DE AMANET ARISTO
CRAT oferă împrumuturi 
imediate, tel. 614570. (1840)

•  INCOMEX Orăştie
efectuează transport 
marfă cu camioane în
chise, de la 3—-10 tone. 
Informaţii la tel. 054/ 
647529. (1852)

COMEMORĂRI

•  Cu durere în suflet 
fiica Luminiţa, ginerele 
Nicu, nepoatele Tania. Ni- 
culina, părinţii Dumitru 
şi Salvina anunţă împli
nirea a 14 ani de Ia moar
tea scumpei lor mame şi 
fiice

LENUŢA MUNTEAN.
din Poeniţa Voinii 

Dumnezeu s-o odihnească!
■ ; (0830)

D E C E S E

•  Mama Dorica a- 
nunţă cu profundă du
rere - că s.a stins din 
viaţă copilul ei drag.
PARAVAN PETRU 

DORIN
Înmormântarea va 

avea loc azi, 15 iunie, 
ora 13, la Mintia.
. Dumnezeu să-l ierte 

şi să-l odihnească. în 
pace !

•  Aducem un ultim 
îndurerat omagiu ne
potului, şi vărului nos
tru drag - e: 
DORIN PARAUAN 
Dumnezeu să-l dea 
odihnă veşnică! Un
chii Vasile şi Andro- 
nic, mătuşile Leonora, 
Joiţa şi Adela, veri. 
sorii Aronel, Petrişor, 
Nelica, Li liana si 
George. (1978)

• Cu adâncă durere 
în suflet, părinţii Iosif 
şi Elena, sora Nelica 
si cumnatul Liviu a. 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost

GURA ROMII US 
DANIEL

de 18 ani.
înhumarea va avea 

loc joi, 15. 06. 1995,
la cimitirul ortodox 
din Dobra.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească. <1984)

* Anunţăm, trecerea 
în nefiinţă a dragului 
nostru
av. EUGEN HOREA 

CÂMPEAN
in vârstă de 66 ani. 
Corpul neînsufleţit se 
află -depus la'domici
liul din str. A. Vlai- 
cu. nr. : 16,. DeVa. în
mormântarea are loc, 
vineri, 16 iunie 1995, 
ora 15, la Cimitirul 
Ortodox din str. E- 
minescu. Familia.

(1980)

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA 
ANUNŢA

Organizarea licitaţiei directe in ziua de 
30 iunie 1995, ora 8, la sediul regiei, pentru 
închirierea spaţiului comercial, situat în P-ţa 
Libertăţii, nr. 13, avâpd profilul de activitate 
depozit en gros.

In caz de ncadjudecare a spaţiului, licita
ţia se va repeta în fiecare zi de joi, ora 9,

Relaţii suplimentare se pot obţine la se
diul R.A.M.G.C.L. Hunedoara, din bdul Repu
blicii, nr. 5, telefoane: 711534 sau 712007. (369)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVĂ 

HUNEDOARA 
ANUNŢĂ

Pentru efectuarea unor revizii şi probe pe 
magistralele de termoficare de la CT 3.

în perioada 19 iunie 1995, ora 22,00 — 24. 
iunie 1995, ora 15,00, se va sista furnizarea a- 
pei calde menajere în zonele: Centrul Civic, 
Micro I Vest (blocurile CMl—CM4, H2—H7 şi 
str. Traian Vuia), Micro II, III. IV, V, VI, 
VII si OM. (369)

S.C .Q l ASAR S.A.
) tel.611261:614983

Angajeaza lacâtus-sudor in următoarele condiţii 
-minim categoria a Ul-a
^experienţă in lucrări de tiinpiâne metalica din aluminiu 
şt confecţii metalice t
-virsia maximă .Vx am

Expediaţi pc adresa Of postai nr I C P D l 
următoarele

-fotografie format buletin
-memoriu de activitate
-adresa st nr telefon

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

Organizarea în data de 30 iunie 1995, ora 
10, Ia sediul Prefecturii din Deva, str. 1 De
cembrie, nr. 28, a concursului pentru ocuparea 
postului de:

•  ŞEF SERVICIU COORDONARE SER
VICII PUBLICE

Condiţii: studii superioare economice sau 
tehnice şi vechime în specialitate 10 ani.

Depunerea cererilor şi dosarelor se face Ia 
serviciul Secretariat administrativ al Prefec
turii, până la data de 27 iunie 1995, de unde 
se vor primi şi informaţii suplimentare, inclusiv 
tematica de concurs. (374)

S.C. „ILDY KIMPEX“ S.R.L. DEVA
Vinde din stoc următoarele produse dc 

import:
I  PARCHET MOZAICAT DIN LEMN DE . 

TEK TROPICAL în dimensiune dc 47 cm/47 
cm/0,80 cm, Ia preţul de 38 500 lei/mp-

•  LAMBRIURI DIN PVC, cu dimensiunea i 
de 260 cm/10 cm/1 cm, la preţul de 2 400 Iei/ I 
ml '■

Produsele se află în depozitul nostru din 
Sîntandrei, în cadrul fostei ferme agricole.

Tel./fax: 615345 sau 673190. (4027)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MATERIAL 
RULANT SIMERIA

A jtf  ~UAf y  >&
Examen de admitere pentru anul şcolar 

1995/1996 la:
•  LICEU — CURS DE ZI:

PROFIL:
— Umanist — filologie — 30 locuri.
t* Electrotehnic — electromecanic locomo

tive — 30 locuri.
MECANIC:

— Lăcătuş construcţii de maşini — 30 lo
curi.

— Prelucrători prin aşchiere — 30 locuri. 
NOTA: Se acordă atestat pentru meseriile

respective.
•  LICEU — CURS SERAL:

Clasa a Xl-a — cu absolvenţi şcoală pro
fesională — 30 locuri.
•  PROFESIONALA — CURS DE ZI:

— Lăcătuşi reparaţii vagoane — 60 locuri.
— Sudor — 15 locuri, 

ii;;-.. — Strungar — 15 locuri.
Şcoala dispune de internat şi cantină.

‘ Informaţii la telefoanele: P.T.T.R. 660453, 
C.F.R. 660080/331.

P Cel mal mar# 
distribuitor 
en gros din 

ţară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST 
vă oferă:

■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA
ofertă bogată în sortimente de sezon

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

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUĂ DIN CHINA
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase.
La preturi accesibile.

NOU !  NOU]  NOU!
Preţuri foarte avantajoase Ia cantităţi mari:
— peste 5 tone — 3000 lei + TVÂ/kg. 
Adresa birourilor: CIuj-N., str. luliu Ma-

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

Orar depozit: satul Vlaha, mtre luni-sâm-
bătă, 9—16.

\
V 
J

I
V
V

•  JOI. 15 IUNIE 1995


