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IN T R E  M IG A L A  MUNCII DE C ER C ETĂ T O R  

Şl PR A G M A TISM U L M A N A G E R IA L
Trăim vremuri marcate Această stare de lucruri nă acum, ele stând la baza business al preocupărilor

dă instalarea temeinică pe constituie unul din „ofu- elaborării singurei lucrări celor ce gospodăresc Par-
postul de motor primordial rile‘‘ dlui dr. ing. Stelian ştiinţifice de specialitate cui dendrologic din Sime-
al acţiunilor noastre a mă. Radu, şeful Staţiunii de apărute după ’89, Mate. ria se poate spune că
clei sale banul. A intre- cercetări silvice şi a Ar- rialul oferă recomandări rezultatele sunt diversifi- 
prindewazl ceva ce nu are boretumului Simeria. Sta. tehnice referitoare la me- cate. Dacă ne referim strict
finalitate imediată în zona ţiunoa este subordonată todele şi procedeele ee se la Arboretum acesta a pro.
pecuniarului poate părea Institutului de Cercetări şi pot aplica culturii în pe. dus anul trecut un defi.
cel puţin bizar dacă nu Amenajări Silvice (1.0.A.S.j pinieră a principalelor cit de 12 milioane de lei.
excentric. Bucureşti, institut care la specii forestiere şi orna- Ceea ce „salvează" an de

ICbte şT cazul muncii de rândul său este parte in- mentale. Deşi numărul de an parcul este inestimabila 
cercetare ştiinţifică. „Pă- tegrantă din R.A. Rom- contracte de cercetare în- sa valoarş, fiind cel mai
cătai" de a nu furniza be- silva. Conform celor de. cheiate cu I.G.A.S. este mare (70 ha) parc peisa-
neficil „la minut", fiind clarate de interlocutorul in creştere, banii care se ger din ţară, colecţia lui
nevoie de o perioadă ceva nostru, în aceste vreinuri plătesc pentru acestea sunt dendrologică cuprinzând
«ai îndelungată ca această ce sunt imperios subordo- tot mai puţini. Ţinând cont peste 2000 de specii rare
Bfiieneâscă yocaţie să des- nate noţiunilor ce oglin- de tariful adoptat pentru de plante şi arbuşti. Ar
(jiidă căile către progres, dese performanţe econo- ora de cercetare s-ar fi fi de făcut multe pentru
t£ce ca cercetarea ştiinţi- mice, activitatea unui cer- cuvenit ca acestei activi, ameliorarea stării actuale
fieă românească să fie ţi* cetâtor ştiinţific trebuie tăţi să-i fie atribuite 122 a parcului, supus atacuri-
Mttt undeva „la man. să âibă două valenţe; cea milioane de lei pe an, în lor generate de persoanele
sardă" în ceea ce priveşte de studiu propriu-zis şi â- realitate din această sumă care distrug vegetaţia sau
fipportanţa ce i se acordă, ceea de management. nu s-a primit nici jumă.
importanţă măsurată prin Dl Radu afirmă că re- taie, ceea ce îngreunează ADRIAN SALAGEAN
Micimea fondurilor alo- zultatele muncii de cerce- mult actul cercetării. ■ —  —-
cate. tare au fost fructuoase pâ- Referitor la aspectul de (Continuare în pag. a 2-a)
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CE-A MAI FOST...
•  ANIVERSARE. La 

cinci ani de la evenimen
tele clin 13—15 iunie 199®, 
din Capitală. Convenţta 
Democratică a organizat, 
în 14 iunie, un rnarş-mi- 
ting, pe traseul Piaţa Vic
toriei — Palatul Victoriei , 
— Piaţa Romană — Piaţa 
Universităţii, din Bucu
reşti. S.au strigat sloga. 
nuri antiprezidenţiale şi 
antiguvernamentale. Care 
vor fi fast mobilurile reale 
şi autorii adevăraţi ai de
clanşării respectivelor e- 
ven talente, probabil că nu 
va şti nimeni niciodată:

gerinţe străine faţă de 
această - situaţie. ;

•  MOŢIUNEA, Cinci 
partide parlamentare din 
opoziţie — PL ’93, PD 
PAC, PSDR şi UDMR — 
au prezentat în Senat şi 
în Camera Deputaţilor o 
moţiune; simplă, de . aten
ţionare a guvernului pri
vind necesitatea urgentării 
integrării României în 
structurile euroatlantice. 
Moţiunea a căzut eu brio, 
dar a'trecut uşor o decla
raţie a PDSR care se re
ferea, în alţi termeni, cam 

- la acelaşi lucru Lupta

. •  UNITATE. începând 
cu data de 15 iunie a.c,, 
cele trei mari confedera
ţii, sindicale;. . — GNSRL 
„Frăţia", Cartel -,,Alfa“. 
şi BNS — au declanşat şi
rul mitingurilor-protest, în
Bucureşti şi în alte oraşe 
ale ţării, între care şi De
va, în urina eşecului ne
gocierilor tripartite guvern 
— sindicate — partidele 
din arcul guvernamental, 
privind semnarea unui a- 

' cord comun. Sindicatele 
şi.au propus continuarea 
manifestărilor timp' de 
două săptăirfâni, până ce 
revendicările lor vor fi 
soluţionate.

•  LEGEA ÎNVĂŢĂ- 
MANTULUI. Senatul Ro
mâniei a adoptat Legea 
învăţământului, în absenţa 
grupului parlamentar âl 
UDMR, care a boicotat lu
crările. Această formaţiune 
politică a anunţat că va 
ataca I-egea învăţământu
lui la Curtea Constituţio
nală, întrucât amenda
mentele Pe care le-a pro,

. pus âu fost ignorate de 
, plenul Senatului, Din ne
fericire, au apărut şi • in

dura dintre opoziţie şi pti- 
- Icre nu prea rezolvă multe 

lucruri. Dar,. o luptă, i 
viaţa... parlamentară,

•  PNL. Partidul Naţio
nal Liberal Quintuş se în
tăreşte. Prin aderarea la 
această formaţiune politică 
a senatorului independent 
Radu Ceontea — fost mem
bru marcant al PUNR—, 
PNL este reprezentat în 
parlament de 13 deputaţi 
şi şapte senatori.

•  KGB. In urma acuza
ţiilor cotidianului „Ziua" 
la adresă preşedintelui Ion 
Iliescu, potrivit cărora, în 
timpul cât a studiat la 
Institutul Energetic di» 
Moscova, între anii 1950— 
1954,: ar fi fost racolat de 
KGB, Preşedinţia a dat 
publicităţii un comunicat

v („adeverinţă de arhivă") 
semnat de rectorul Insti
tutului respectiv, în care 
se menţionează că cele 
două personaje invoeate de 
redactorii de la „Ziua" că 
s.ar fi aflat în legătură cu 
studentul Ion Iliescu şi 
l-ar fi recrutat in KGB 
nu figurează în analele 

institutului moscovit. „Ziua", 
însă, insistă...

De Ziua A via ţiei
ÎN PAGINA a IlI-a

Ziua aripilor româneşti 
- zi cu semnificaţii deo

sebite în istoria aviaţiei 
noastre — ii fost mar
cată, sâmbătă şi dumi
nică la Deva şi respectiv 
la Aurel Vlaicu, printr.o 
multitudine de mani
festări.

La Aeroclubul Dada 
Deva — Săuleşti s.a des
făşurat o interesantă şi 
atractivă gamă de acro
baţie — aeromodele şi

FLASH!
Lansare de carte. 

Astăzi, la Galeriile de 
artă „Forma" din Deva 
are loc un eveniment e- 
ditoriai de larg interes. 
Este vorba de lansarea 
unei cărţi scrise de în
drăgitul interpret de mu
zică populară Ioan Bocşa, 
care şi-a adunat gându
rile şi însemnările sub 
un titlu mai mult decât 
edificator: „Cu cântecul 
în jurul lumii". (V.N.)

Q Donaţie de carte. 
Partidul Mişcarea Ecolo- 
gistă diti România, Fi
liala Hunedoara, preşe
dintă dna Ecaterina Pleş- 
oa, a donat 225 de cărţi 
Şcolii Generale Nr. 11 
Hunedoara. Cărţile au 

■ constituit premii şcolare 
acordate premianţilor din 
clasele I—VJIX. Condu
cerea şcolii mulţumeşte 
pentru acest gest gene
ros şl foarte util elevi, 
lor.. (V.R,)

paraşutism — la care au 
participat 110 sportivi 
din ţară şi din judeţul 
nostru.

Sportivilor care au ob
ţinut cele mai bune re
zultate li s-au atribuit 
premii şi diplome, festi
vitatea de decernare a 
acestora derulându-se la 
casa memorială a pionie
rului aviaţiei româneşti, 
Aurel Vlaicu. (G.P.)

© Examen de absol. 
vire. In 15 iunie cursan
tele de la cursul de su
rori de Cruce Roşie din 
<Sălan âu susţinut exa. 
menul de absolvire. După 
2 ani de pregătire, şi-au 
dovediţ cunoştinţele sus
ţinând o lucrare scrisă şi 
o demonstraţie practică 
în faţa comisiei, compuse 
din dr. Lidia Dobrei, dr. 
Ioan Toma, Gheorghe 
Naum, Traian Ilorvat şi 
prof. Maria Păştinaru, 
directoarea Grupului Şco
lar Industrial Călan, unde 
s.a desfăşurat cursul şi 
examenul. (V.R.)

O Zilieri. Sindicatul 
PROPACT. Filiala jude
ţeană Hunedoara, angajea
ză muncitori zilieri pentru 
lucrările ce se efectuează 
în această perioadă în 
agricultură. — sapă. coasă 
s.a. Se, asigură transpor. 
tul până la locul de 
muncă şl înapoi. Infor
maţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul 555195. 
(Ţr.B.)

• — Mitică, cum ţi se parc pori ret ul meu? 
—* Draga mea, aşa tânără n.ai fost nicio

dată !...

...CE S-A-NTA
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CURSUL V A LU TA R

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

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

1 0 0  lire italiene

— 1961 lei!
— 1401 lei;
— 2323 Lei ■
— 3152 lei !
— 1691 lei|
— 399 lei '
— 119 leii

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
_ a României.ivr.vAvrr.ViVvvrrr.vrr.vriViVAVrtV/r.v.'.'.v«*.

0  Modernizare. De cu
rând, piaţă de alimente 
din cartierul Aurel Vlaiquj 
din Haţeg, a fost reame- 
najată şi modernizată. Pe 
întreaga ei suprafaţă 
aşternut asfalt, s.a intro
dus apă curentă, s-au â- 
menajat tarabe metalice 
corespunzătoare. La ora 
actuală piaţa asigură pro
ducătorilor agricoli con
diţii bune pentru desfa
cerea produselor, iar 
cumpărătorilor posibili
tăţi civilizate pentru pro
curarea celor trebuitoare.
(N.s.)

© Licitaţii, adjudecări.
Consiliul local al oraşului 
Vulcan a concesionat prin 
licitaţie publică 80 mp 
de teren situat lângă po
dul peste pârâul Mori- 
şoara şi destinat ampla
sării a 5 chioşcuri. Con
cesionarea s-a făcut pen
tru taxe intre 650 lei şl 
25 000 lei/mp/an şi spon
sorizări între 100 000 şi 
300 0.00 Iei. A fost de 
unde alege;! 13 ofertanţi 
s-au prezentat să lici
teze. SIMERIA. Piaţa de alimente, reorganizaiă si reamenajată este ordonata 

s: curată. JFoto : PA. VEL LAZA
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Oraşul de pe Cerna
In ciuda colosului me

talurgic S.C. „Siderurgica" 
S.A., aşezat de_a lungul 
Cernei ca un zăgaz parcă 
expansiunii oraşului în 
zonele joase şi dirijării 
lui spre dealurile din 
jur, Hunedoara respiră

sortimente foarte variate 
şi din abundenţă. De alt
fel, în acest complex do
mină „Miraceti", care 
face comerţ cu de toate, 
de la sucuri, mezeluri şi 
brânzeturi, până la apa
ratură electronică, tele-

prin parcurile sale, prin vizoare color şi câte al- 
zonele verzi, prin grija tele.
oamenilor ca aceşti plă
mâni ai localităţii să cu
reţe aerul de noxele care 
scapă în atmosferă.

Aşadar, oricine popo
seşte în Hunedoara " de 
astăzi este impresionat 
de vegetaţia

Centrul vechi al ora
şului nu s-a schimbat 
prea mult de ceea ce a 
fost. Parcul, centrul de 
pâine, magazinul de tex
tile, barul din colţ, uni
tatea cu produse de fie- 

abunderită rărie- Patiseria „Cuptorul

* •  •  .9 m

care împânzeşte oraşul, d® aur“ sunt te locul lor. 
de curăţenia sa şi grija tc>tuşi c?va s‘a sc ,̂imI
cetăţenilor de.a o păstra. *aţă d? acum 2 3

Mai nou cârcă Dentru ani’ Patlsena> de eXem-Mai nou, parca pe ru j nu este aceeaşi.
a *ntari regula, în faţa ^  s c  Tecar" S.N.G. 
clădirii gospodarului prin. care n dâ use pcrsona- , 
cipal al localităţii pri jitate 0 făcuse să fie l 
mana a aparut, în locu căutată de consumatori a' 
unor clădiri dărăpănate, dispărutTTe pe firmă, iar

mndChne ?  în locul ei a apărut S.C.
respira ta voif' ‘deş •■Silvana" Lucrurile s'fu respira m voie, aeşi in patiserie.
“ f :  enn arer- „ CZ 1?1- Abundenţa de sortimente nat sunt la-caţiva paşi. s a dir̂ nuat> prospeţi_

Dar în afara impresi- produselor nu mal 
ilor generale să poposim este ca altădată. Am 
şi in câteva intimităţi afjat că acum patiseria 
ale oraşului de pe Cerna. este în locaţie de gesti- 
Piaţa centrală de aii- une. Cum s-ar spune, 
mente, reorganizată ast- procesul privatizării s.a 
fel încât să nu mai a- inversat... 
rate a talcioc, nu este cum călătorului îi stă 
prea aglomerată la orele bine cu drumul, am por- 
matinale. înainte de ora njt spre Haţeg. Din Hăş- 
opt nici unităţile private dat am cotit la dreapta 
sau de stat nu-şi deschi- şi.am dat bice cailor pu
seseră... uşile. Ţăranii tere. Drumul parcurge o 
producători erau însă la zonă foarte frumoasă, 
mese, iar produsele lor Totuşi, în contrast, gu- 
erau_ calate din abun- noaiele Hunedoarei sunt 
denţă. Preţurile, accepta, depozitate pe marginea 
bile. Cartofii noi — 1500 stângă a şoselei, pe mai
lei/kg, roşiile la fel, varza 
300—400 lei/kg, castra
veţii — 900 lei etc.

In complexul comer
cial de pe strada Gh. La- 
zăr, din marele magazin 
alimentar a rămas doar 
o amintire. S_a deschis 
în schimb altul, al fir
mei „Miraceti", care îl 
concurează puternic, cu 
mărfuri de calitate, în

mulţi kilometri. Ne-am 
gândit că hunedorenii 
care.şi păstrează aşa de 
curat oraşul nu pot face 
altora ceea ce lor nu le 
place. Trebuie găsită so
luţia ca reziduurile me
najere ale oraşului să 
nu urâţească câmpul al
tora.

Gh. PAVEL

20 iunie

•  Sf. Sfinfit Mc. Me- 
todie; Cuv. Calist Pa
triarhul; ;

•  Onomastică: Me. 
lentie;

•  S.a născut, în 1913, 
dramaturgul AUREL 
BARANGA (m. 13 iunie 
1979);

• A murit, în 1891, 
MIHAIL KOGALNI- 
CEANU (n. 1817), scrii
tor, memorialist şi om 
politic român;

•  Soarele răsare la 
ora 5,31 şl apune la

) 21,03,
\ •  Au trecut 170
j zile din an

Catedrala ortodoxă din Hunedoara
Foto: PAVEL LAZA

• MARŢI, 20 IUNIE. '
•  Vreme In general fru. •
•  moaşă şi caldă. Averse •
•  de ploaie sunt posibile V
•  doar după amiază, in- •
•  soţite de descărcări e. •
•  lectrice. Temperatura •
•  minimă între l8-r-20 •
•  grade C, iar maximele *
•  între 26—30 grade C, * 
J mai ridicate in regiunile *
•  sudice. *

Intre migala muncii de cercetător 
şi pragmatismul managerial

(Urmare din pag. I)

ucid animalele din colţul 
zoologic, dar toate inten
ţiile sunt stopate de lipsa 
banilor. Totuşi, ne spune 
interlocutorul. In acest 
an, pentru prima dată după 
’89 ne.au fost alocaţi de 
la bugetul statului 20 mi
lioane de lei cu ajutorul 
cărora am executat nişte 
lucrări strict necesare de 
întreţinere şi împrejmuire 
a arboretumului.

O afacere bună pe care 
o pot face şi o fac cei 
ce administrează staţiunea 
de cercetări în frunte cu 
dl Radu este valorificarea 
arbuştilor şi plantelor or
namentale ce se produc 
în pepinierele staţiunii de

cercetare. „Am încercat şi 
am reuşit să ne diversifi
căm oferta de arbori or
namentali, ne spune dl 
Radu, am învăţat să ne 
facem publicitate şi re
zultatele au fost destul de 
promiţătoare". De pe cele 
45 hâ de la Dobra ce con
stituie un complex format 
din pepinieră, răchitărie şi 
plantaje pentru producerea 
seminţelor ameliorate, cu
mulate cu cele 3 ha ale 
pepinierei din Simeria, s.a 
obţinut, anul trecut, o ci
fră de afaceri de 55 mi
lioane de Iei. De aseme
nea până la această dată, 
în 1995, s-au obţinut 32 
milioane de lei, beneficiul 
fiind undeva peste 10 mi. 
lioane.

Principalii beneficiari ai 
„vietăţilor" arboricole au 
fost primăriile precum şi 
multe firme particulare 
care şi-au îmfrumuseţat 
spaţiile societăţilor sau au 
fost doar verigă antrepre- 
norială. „Iată că pe lângă 
cercetarea ştiinţifică ce o 
practic de o viaţă, pentru 
a ne încadra în dezidera
tele productive ale vre
murilor actuale, mai de 
voie, mai de nevoie, eu 
împreună cu colegii mei 
am asimilat şi câteva din 
legile economice ale aşa 
numitei economii de piaţă, 
legi ce ne ajută să reuşim 
să fim competitivi pe 
piaţă" — a mai declarat 
în încheiere dl Stelian 
Radu.
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6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 9,05 . Kojak (s);
10.00 O familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che. 
ers (s/r); 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a. 
m'ezii; 13,30 Springficld 
Story («); 14,15 Santa
Barbara (s. SUA, ’91);! 
15.05 'Pasiunea ei e cri-! 
nu (s,p.); 16,00 Ilona ! 
Christen talkshow; 17,00 
Haas IVÎeiser talksHow; |
18.00 Jeopardy! (cs); 18,30 j 
între îior (s); 19,00 Fru. J 
mos şi bogat (s/r); 19,30 , 
Exclusiv: magazinul sta- j 
rarilor.

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00
Show-ul lui Mauilzio 
Costanzo (r); 12,10 O 
blondă pentru tata (s);
12.45 Forma (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Beautiful (s); 15,10 
Complot în familie (cs); 
16,25 Scene de la O 
nuntă (show); 17,00 De
sene animate; 19,05 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
lui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3,30
Target (r); 4,30 Fiecare 
volum (r).

8,30 Brunch — TV 
(magazin TV); 10,30 Gim
nastica matinală; 11,00 
In orice caz, Stcphanie 
(s/r); 12,00 Klipp klapp 
Club; 12,30 Vecinii (s); 
13,00 Soarele Californiei 
(s); 14,00 Falcon Crcst 
(s); 15,00 Cagney şi La- 
cey (s.p.); 16,00 Star 
Trek (s. SF. SUA); 17,00 
Baywatch (s.a.); 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 Me. 
yer (rep.); 0,00 Spiegel 
TV (rep.); 0,35 Mâinile 
spintecătorului (f. An
glia, 1971); 2,10 Reluări.

N  B  C

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,30 In miezul afa
cerilor (mag.); 8,00 Azi 
— informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 16,00 Roata 
banilor — piaţa americ.;
19.00 Azi — informaţii;
20.00 Ştiri ITN; 20,30 
Viaţa noastră (cm. ecolo
gică); 21,00 Entertain- 
ment X — Press: maga. 
zin cinematografic; 21,30 
Dateline — retrospectivă; 
22,30 WlSO — -magazin 
german; 23,30 Show-ul 
scrii cu Jay Leno : talk
show cu celebrităţi; 6,30 
Real Personal — talk
show; 1,00 Buletin finan. 
ciar; 1,30 Ştirile nopţii,
cu T. Brokaw.

9,30 Golf. DHL Jersey 
Open de la La Moye, 
St. Brelade (r); 10,30
Gimnastică artistică. Fi
nala Cupei Europei de la 
Borna (sel.); 12,30 Auto. 
Raliul Prieteniei; 13,00 
Fotbal. Eurogoluri; 14,00 
Lumea vitezei. Magazi. 
nul sporturilor cu mo
tor (r); 15,30 Pentatlon 
modern. CE feminin de 
la Berlin (rez,); 16,00 Ci
clism. Turul Elveţiei (d); 
18,00 Tenis. Turneul ATP 
de la Halie (înreg.); 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,00 
Atletism IAAF. Permit 
Meeting de Ia Madrid 
(d); 23,00 Magazinul in. 
ternaţional al sporturilor 
cu motor.

MARŢI. 20 IUNIE

7,00 ŢVM — Tele. 
matinal; 8,30 La pri
ma oră—; 9,20 Santa 
Barbara (s/r); : 10,0$ 
Aur şi noroi (s); 10,55 
Desene animate; 11,20 
O femeie în ploaie (f. 
Spania); 12,50 1001
audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Chitei, j 
16,10 Fii tu insuţi!;
17.00 Convieţuiri; 18,00
Cazuri şi necazuri in 
dragoste; 18,30 Cartea 
junglei (d.a.); 19,00
Clio; 19,30 Fata şi bă. 
ieţii (s. Franţa); 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,50 Ţinut în
depărtat (f. SUA, 
1955); 22,30 Reflector J
23.00 Muzicorama; 
23,25 Actualităţi; 23,45 
Gong!; 0,20 Muzică la 
castel.

7,00' I-a prima oră; 
9,20 Ora de muzică; 
10,05 Parcul naţional 
din Mauritania (da);
11.00 Telejurnal Worid-
nct; 11,30 D.a.; ]2jM 
„Mincinosul" (teatru/ 
r); 14,10 Ecran de va. 
canţă; 15,00 Brigada 
specială 2x2 (s, Ve
nezuela, ep. 1); ' 18,00 
D-a.; 16,30 ŞI bag*|ll 
Plâng (s. Mexic); Hfl» 
23 de milioane (p. I.)î 
17,40 Aur şi noroi fle, 
ep- «1); 18,30 23 *
milioane (p. II); 2JLOO 
Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Intre da |l  
nu; 22,00 Credo; 23,15 
Crimă şi pedeapsă OL 
Franţa. 1956).

10.00 Reluări din e-
misiunea zilei prOCC- 
dente: 16,00 Pasiune, 
ridian; 18,00 Desene 
animate: „Popeye" — 
ep. 52; 18,30 Film-do
cumentar: „Planeta
noastră. Pământul nos. 
tru"; 19,00 Mafalda;
20.00 Film serial 3
„F.B.I." — ep. 27>
20,50 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun—; 2L00 
Telejurnal (ediţia din 
19 hinic); 21,35 Film 
serial: „C.H.I.P-S." — 
cp. 25; 22,30 Film ar. 
tis tic: „Căsuţa de pe 
râu" (SUA — 1958);
0,25 Videotext.

DEVASAT PLUS
10.00 Sportul faunc- 

dorean (r); 11,00 Film 
artistic : „Spânzurător* 
(r); 12,30 Videotext;
18.00 Worldnet — film 
documentar; 19,00 Re
pere culturale; 20,00 
Actualităţi TVR; 21,00 
Obiectiv (emisiunea de 
ştiri DS +); 21,10 De 
re medica (emisiune 
pe teme medicale) 
.Cancerul mamar* 
(partea a Il-a); 22,00 
Film artistic: „Hoţul 
de diamante" (SUA)

TRAGEREA LOTO 
SPECIAL „6/49** 
din 18. 06. 1995 

38, 34. 9, 24, 25, 36 
Fond de câştiguri; 
814 667 277 IeL 

TRAGEREA 
NOROC

din 18. 06. 1995 
5, 9, 1, 6, 6, 3, 0. 
Fond de câştiguri:
106 943 180 lei.
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ÎN SFÂ R ŞIT, U LTIM A  E T A P Ă  

Şl ÎN  D IV IZIA  N A Ţ IO N A L Ă

Jiul Petroşani-C orvinul 3-1 (1 -0 )

STEAUA — campioană naţională, va par
ticipa in Liga Campionilor Europeni 
Universitatea Craiova şi Dinamo Bucu
reşti vor evolua in Cupa U.E.F.A.

pânăSâmbătă, punct final şi 
tn Divizia Naţională. Nici 
ultima etapă n-a fost o- 
eolită de aranjamentele 
de culise, de rezultatele 
dinainte planificate. Da
că1 în timpul actualului 
campionat Ţ94—*95) au
avut isc unele aranjamen
te; kt loc ca acestea să 
fie estompate măcar spre 
final, au proliferat! Şi 
când toată lumea şi-a 
zis gata de acum cu vân

zarea şi cumpărarea punc
telor (episodul Poli Iafii 
— Dacia Unirea Brăila)/ 
iată că aranjamentele pe 
faţă ce se văd au con
tinuat, unele făeându-se 
fără nici o reţinere 1 Re
porterii din presa scri- 
să, de la radio şi TV au 
sesizat de nenumărate ori 
Simulările din unele me
ciuri, că s-au înregistrat 

rezultate cu totul „surprin
zătoare'* ale Sportului 
Studenţesc îri faţa unor 
echipe bine cotate în fot
balul din prima divizie 
a ţării. Era cât pe-aici ca 
studenţii bueureşteni — 
după evitarea „miracu
loasă" a retrogradării — 
să scape şi de bara] I Ci
neva şi-a dat însă sea
ma că se poate rupe e- 
lasticul şi la Galaţi şi 
Constanţa. Sportul n-a 
mai oferit „surprizele" u- 
nor victorii „muncite", în 
extremis I Să ne mai 
surprindă „întâmplările" 
chiar din eşaloanele in
ferioare unde meciurile

trucate au dăinuit 
în ultima etapă I

Cu ce credibilitate şi 
interes mai merg la sta
dion cei ce iubesc cu a- 
devărat fotbalul şi do
resc fair-play şi pe te
ren nu numai pe placar- 
de sau înscrisuri din in
cinta stadioanelor?

Revenind Ia ultima e- 
tapă din DU. să con
semnăm că STEAUA es
te din nou campioană na
ţională şi credem că ne 
va reprezenta cum se cu
vine în Liga Campioni

lor Europeni, că locurile 
doi şi trei sunt ocupate 
de ■ două echipe, bine cu
noscute in fotbalul nos
tru, Universitatea Craio
va şi Dinamo şi vor par
ticipa în Cupa UEFA. 
Mâine, când se dispută 
finala Cupei României 
vom cunoaşte eine va ju
ca şi in Cupa Cupelor, 
Rapid sau Petrolul ?

Retrogradează din Di
vizia Naţională UTA şi 
F.C. Maramureş şi sus
ţin meciuri de baraj E- 
lectfoputere cu Poli Iaşi 
şi Sportul Studenţesc — 
Corvinul. Să auzim de 
bine pentru Hunedoara !

SABIN CEBBU

DIVIZIA NAŢIONALĂ
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : P.G. Argeş 

— F.C. Maramureş 3—1; Ceahlăul — „U“ Cluj 1—0; 
Gloria Bistriţa — Steaua 4—3; Farul — Sportul 
2—1; Inter — Petrolul 2—0; Rapid — Oţelul Galaţi
2— 2; U.T. Arad — Dinam» 0—1; Electroputere — 
Univ. Craiova 5—4; F.C. Naţional — F.C. Braşov
3— 2.

CLASAMENTUL FINAL
1. STEAUA 34 23 8 3 72—25 77
2. UNIV, CRAIOVA 34 21 5 8 83—40 68
3. DINAMO 34 20 5 9 61—35 65
4. Rapid 34 16 6 12 55—42 54
5. Ceahlăul P.N. 34 16 5 13 56—54 53
6. F.C. Naţional 34 16 4 14 66—60 52
7.. Gloria Bistriţa 34 16 4 14 66—59 52
8. F.C. Argeş 34 16 4 14 47—54 52
9. Inter Sibiu 34 16 3 15 53—52 51

10. Petrolul 34 14 7 12 44—41 49
11. Farul C-ţa 34 13 6 15 42—49 45
12. „U" Cluj Napoca 34 13 4 16 39—42 43
13. Oţelul Galaţi 34 U 9 14 47—51 42
14. F.C. Braşov 34 10 9 15 40—54 39
15. Electroputere 34 11 5 18 42—53 38
16. Sportul Stud. 34 8 10 15 26—44 34
17. F.C. Maramureş 34 6 9 19 34—69 27
18. U.T. Arad 34 4 9 21 28—77 21

Spectatori, circa 1500, 
au marcat Stancu (min. 
15 şi 75), Ştirbulescu .(min. 
48) pentru Jiul, D. Dăs
călescu (min. 89) pentru 
Corvinul. A arbitrat Ion 
Tudorieă, ajutat de Flo
rin Verigeanu şi Gheor- 
ghe Olaru (toţi din Rm. 
Vilcea). Observator fede
ral dl Simion Surdan, Ti
mişoara.

JIUL: Ghiţan, (min. 88 
Anton), Doroş, Mititel, M. 
Popa, Dodu, Cristeseu, 
Huza (min. 50 Mangala
giu), Ceacusta (min. 50 
Militam), Ştirbulescu, Mo. 
vilă, Stancu.

CORVINUL : Petrei, Po_ 
pa, Rusu, Gheara, Chira, 
Scurtu, Spînu. Dăscăles
cu M., D. Dăscălescu, 
Heghi, Ciorea.

Duelul hunedorean s-a 
încheiat o dată cu acest 
ulim meci dintre Jiul şi 
Corvinul, victoria reve
nind de drept gazdelor, 
chiar dacă oaspeţii mo
tivează absenţa multor ti
tulari din formaţie. Cor
vinul a aliniat la start 
nu mai puţin de 5 ju
niori, protejându-şi ast
fel titularii pentru due
lul decisiv, meciul de 
baraj pentru promova
rea în D.N., când va în
tâlni pe cunoscuta de a

DIVIZIA A; SERIA A II-A
REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Unirea AX

— Gaz Metan 4—2; Gloria Reşiţa — CFR Timişoa
ra 2—1; Jiul Petroşani — Corvinul 3—1; F.C, Bihor
— Phoenix B.M. 2—0; Poli. Timişoara — CSM Re
şiţa 1—0; Unirea Dej — Armătura Z. 4—1; IEELIF 
Craiova — ASA Ţg, Mureş 1—2; Metrom Bv. — 
ICIM Bv. 3—1; CFR Cluj — Tractorul Braşov 2—1.

CLASAMENTUL FINAL
1. POLI TIMIŞOARA 34 24 6 4 75—20 78
2. CORVINUL HD. 34 20 4 10 76—41 64
3. CFR Timişoara 34 17 6 11 54—41 57
4. Tractorul Bv. 34 15 9 10 44—32 54
5. ASA Tg. Mureş 34 14 9 11 49—38. 51
6, Jiul Petroşani 34 16 2 16 62—55 50
7. Unirea A.I. 34 15 5 14 46—40 50
8. Metrom Bv. 34 16 2 16 40—43 50
9. Unirea Dej 34 15 4 15 51—49 49

10. Gloria Reşiţa 34 15 4 15 44—45 49
n. Gaz Metan 34 15 4 15 48—42 49
12. F.C. Bihor 34 14 6 14 50—46 48
13. C.S.M. Reşiţa 34 13 9 12 34—38 48
14. IEELIF Craiova 34 14 5 15 46—52 47
15 ICIM Braşov- 34 13 4 17 35—38 43
16. CFR Cluj' 34 10 7 17 49—67 37
17. Phoenix B.M. 34 8 8 18 20—57 32
18. Armătura Z. 34 2 6 25 19—98 12

In cazul celor trei echipe aflate la egalitate de 
puncte, s-a întocmit un clasament separat între ce
le trei formaţii, cu rezultatele meciurilor directe 
dintre ele.

cum echipă Sportul Stu
denţesc, pentru reuşitele 
sale... diplomatice.

Jiul, lipsită de aportul 
lui Cioabă şj Tudorache, 
a ’ucat elaborat, la vic
torie, apăsând pe accele
rator mai mult in repri
za a doua, când s-a des
prins de adversar, prin 
cele două goluri marcate 
parcă la comanda tribu
nei. Scorul a fost deschis 
de gazde în min. 15 : Do
roş a demarat pe partea 
dreaptă, a pasat, balonul 
a fost preluat de Ştirbu
lescu, centrare, şi Stan
cu, venit din urmă, a în
scris cu capul pe mijlo
cul porţii. La numai un 
minut, M. Dăscălescu a 
ratat egalarea, la lovitu
ra sa de cap, balonul a 
lovit pământul, trecând 
peste bară. In min. 40, 
Ciorea „a arătat" adevă
ratul potenţial ofensiv al 
Corvinului, făcând o de
monstraţie de viteză, cur
să de 40 m, ajungând sin
gur la linia de sosire, 
dar... ratare.

La reluare, Jiul a În
scris imediat. în min, 48, 
Stancu a centrat In pli
nă viteză, Ştirbulescu s-a 
înălţat, şi cU o puterni
că lovitură de cap a' mar
cat imparabil sub trans
versală. Acelaşi Stancu 
avea să fie autorul golu
lui al treilea, şut de la 
16 m, la firul ierbii, Pe- 
tre a atins balonul, dar 
acesta s-a oprit jos, la 
rădăcina barei, în plasă, 
în ultimul minut de joc, 
D. Dăscălescu îl învinge 
pe portarul Anton, intrat 
cu un minut mai devre
me, şi 3—1, rezultat fi
nal.

DOREL NEAMTU
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Duminică, în ultima etapă a Diviziei B, seria 
a Il-a, fotbaliştii de la Vega Deva şi-aii luat la re
vedere de la inimoşii lor suporteri ce au trăit din 
nou clipe frumoase pe stadionul de la poalele Ce
tăţii : băieţii au reuşit să încânte publicul, prin a- 
curateţea fazelor de atac şi finalizare înscriind un 
gol mai frumos decât altul. Sigur, oaspeţii nu au 
puiuţ opune o rezistenţă prea mare, gazdele — cu
noscute pentru penetranta lor în atac — instalân- 
du-se din primul minut ia cârma jocului.

Chiar de la început, în două rânduri, în minu
tele 3 şi 5, Popa intră în viteză în câre|il reşiţe- 
nitar şi ratează de puţin. Oaspeţii răspund printr-o 
reuşită acţiune iniţiată de Bălăci, rămasă fără re
zultat. Din minutul 13 însă, devenii deschid seria 
celor 8 goluri înscrise în această partidă. Popa în
treprinde o nouă incursiune la poarta lui Stoia şi 
centrează in faţa careului mic, Rădos nu poate in
tercepta bine balonul şi acesta revine Ia Ciobanu, 
care din afara careului marchează primul gol al 
partidei. După numai trei minute, Luca execută o 
lovitură de colţ şi Neagu se înalţă şi înscrie cu ca
pul al doilea gol. în min. 20 este rândul lui Dan- 
ciu şi Rădos să se remarce, dar abia în min. 29 se 
marchează al 3-lea gol: Fartusnic după o cursă 
pe dreapta terenului centrează exact la Ciobanu 
ce reia In plasă. După numai trei minute, reşiţenii

comit henţ în careu şi lovitura de la 11 m este e- 
xecutată în aplauzele spectatorilor de... portarul Ra- 
hoveanu şi tabela de marcaj arăta atunci 4—0. Dar, 
până la sfârşitul primei reprize, Bulgaru în min.
42 şi Rădos în min 44 înscriu 2 goluri mult aplau- 
date, primul Ia vinciul porţii, al doilea printr-o e- |! 
xecuţie tehnică de mare. rafinament (Bogdan Rădos) 
şi scorul era 6—01 Chiar în min. 45, oaspeţii reu
şesc golul de onoare prin Sola : 6—1.

Şi după pauză, devenii delectează spectatorii 
printr-un joc elaborat, cu execuţii tehnice specta
culoase şi mai înscriu de două ofi prin Ciobanu 
(min. 55) şi Rădos (min. 58).

A arbitrat bine brigada Constantin Marinescu 
(la centru), Ionel Pitaru — ambii din Tîrgovişte — 
şi Mihai Bălănică (Giurgiu) — la linii.

VEGA DEVA: Rahoveanu, Fartusnic, Bulgaru, 
Neagu, Stan, Danciu, Luca ('75 Răducănescu), Gio- 
banu (66 Tănase), Rădos, Dan Gabriel.

Se cuvin felicitări întregului lot de jucători, 
antrenorilor Ionel Stanca (principal) şi Nicolae A- 
texiue (secund), conducerii Asociaţiei pentru rezul
tatele de excepţie ale echipei Vega Deva, clasată 
pe locul 5 în clasamentul final!

SABIN CEEBU

» ’
r
9 9  CORVINUL HU- 9
* N EDO ARA în faţa® 
|  barajului pentru pro- ® 
a movarea în Divizia $
8 Naţională; 8
* •  Finala Cupei * 
g României Ia fotbal :*
9 Rapid — Petrolul«
8 Ploieşti; *
* •  Rezultatele ui- *
* timelor etape şi cla- a 
8 samentele din Divi- « 
»ziile AII, B, seriile*
* III si IV. «
* « * v w * * * w * w « *

Un nou cuplu |
■ *

de antrenori |
A

la JIUL Petroşani ? | 
- *
IDupă cum se aude 

şi s-a scris în presa 
sportivă la Jiul Petro
şani se preconizează a 
fi adus un nou cuplu 
de antrenori: Liţă
Dumitri u ; (antrenor 
principal) şi .Ion Ion 
(secund).

Să atace în viitorul 
campionat şi Jiul Pe
troşani promovarea în 
prima divizie a ţării ? 
După lotul jvaloros ce-1 
are Jiul, condiţiile ce 
ar putea fi create, zău 
c-ar merita I (S.C.)

I

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O R T  

DIN 17 IUNIE 1995
F.C. ARGEŞ — F.C. MARAMUREŞ 3—0 I
CEAHLĂUL — „U" CLUJ-NAPOCA 1—0 1
GLORIA B-TA — STEAUA 4—3 1
F.C. FARUL — SPORTUL STUD. 2—1 1
F.C. INTER — PETROLUL 2—0 1
RAPID — OTELUL 2—2 X
U.T. ARAD — DINAMO 0—1 2
ELECTROPUTERE — „U“ CRAIOVA 5—4 1
F.C. NATIONAL — FU. BRAŞOV 3—2 1
ROCAR BUC. — SELENA BACAU 4—3 1
CHIMIA RM. V. — POLI IAŞI 5—0 1
JIUL — CORVINUL 3—1 1
GLORIA REŞIŢA — C.F.R. TIMIŞOARA 2—1 1

Fond de câştiguri: 13946050 Iei
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Şeful Percepţiei rurale...
in replică

In urma articolului cu servicii, deci nu de acte
titlul „Şeful percepţiei ru- de comerţ, caro nu sunt
râie în anchetă", apărut compatibile ; 
în cotidianul „Cuvântul — cu privjre iu venitu- 
liber" Deva, nr. 1395, din i-ile realitate în anul 1994,
3' * iunie 1995, persona- declaraţia de impunere şi
jul incriminat, dl. Ioan stabilirea venitului impo-
Hărmănaş, şeful Percep- zabil, respectiv a impozi-
ţiei rurale Deva, ne tn- tulul, aâtele respective
mite un _ „drept la repli- sunt mai mari decât es-
că“ purtând titlul . aces- timările Gărzii Financia-
tor rânduri. îl redăm în re, care nu este compe-
continuare, însă ne-am tentă în a stabili impozi-
permis să reţinem atacu- tul, aslfcl ,,ă în lyU4 s.a
rlle la adresa comisarilor „stabilit un venit impozabil
Oliviu Băluconi .şi  ̂Octa- de 3 milioane lei şi un
v;an Dragoş, întrucât ele impozit de 1,2 milioane
nu cadrează cu personali- lei. Se observă intenţia
ta tea, seriozitatea şi e- organelor Gărzii Finan-
chilibrul ziarului nostru. ciare, secţia Hunedoara*

„Toate relatările făcu- Deva, de a-mi incrimina
te în articol de către or- activitatea fără temei le-
ganele Gărzii Financiare, ga!) pentru fapte inexis-
secţia Hunedoara, cu pri- tente, imaginare, deci cu
vire la activitatea şefului atitudine de rea-credinţă
Percepţiei rurale Deva, ou ijpsa de profesiona- 
Ioan Hărmănaş, sunt fal- jjsm.
sc, fără temei legal şi Cu nostalgie spun că 
insinuante, după cum ur- j,n acest an împlinesc 40
mcază: de ani de activitate în

— cu privire Ia efec- finanţele publice, atât în
tuarea de evaluări de bu- funcţii de execuţie, cât şi
nuri mobile şi imobile, de conducere, pentru care
in autorizaţia ce o posed, de fapt nu mi-am permis
nr. 550/1993, la obiectul sa lucrez în mod evazio-
de activitate se prevede nist, ci eu autorizaţie,
şi „Documentare econo- pentru onoarea finanţe-
micâ", deci se încadrează lor, deci transparent, în
şi evaluările de bunuri, mod legal, pentru a ob-
chiar dacă nu am călită- ţine o întregire a bugetu-
tea de expert, care caii- Iui familiei şi nu colate-
tate se impune numai la ral.
pricini-conflicte, ce se cer Pentru abuzurile săvâr- 
de organele jurisdicţiona- şite de cei doi comisari,
te — poliţie, parchet, in- Băluconi Oliviu şi Dragoş
stanţă de judecată; Oclavian, şef de secţie şi

— conform instrucţiu- respectiv şef de secţie ad-
nîlor Ministerului Finan- junct la Garda Financia-
ţeior nr. 115 324/1990, li- ră, secţia Hunedoara-De-
berii profesionişti nu sunt va, s-a făcut sesizare pe-
obligaţi să conducă evi- nală la Parchetul de pe
denţe de nici un fel; lângă Tribunalul Hune-
■ ^ eonform H.G. 667/ doara, iar în plus, pen-

1991, obiectul de activita- tru Dragoş Octavian, s-a
te al autorizaţiei mele sesizat Judecătoria Deva
este compatibil cu exer- pentru cercetare în mate-
citarea concomitentă a rie de obţinere de bunuri
funcţiei de şef percepţie în mod ilicit, conform Le-
şi activitatea de prestări gii nr. 18/1968".

0 situaţie încâlcită* ...

După 1989, în multe lo- re grajdurile şi celelalte
calităţi, oamenii au tăbă- acareturi ale fostelor com-
rât pe patrimoniul foste- plexe zootehnice. Trebuie
lor C.A.P. şi le-au făcut precizat că aceste amena-
unâ cu pământul, n-a mai jări nu au aparţinut sta-
rămas piatră* pe piatră tului şi transformarea lor
din grajduri, magazii ş.a. în societăţi comerciale cu
Fostele I.A.S. au devenit capital de stat — cum s-a
— sau sunt pe cale să de- sugerat la un moment dat
Vihă — societăţi pe ac- — n-ar fi oportună. Ele
ţiunL Treaba este In re- au aparţinut —- de drept
gulă, dacă distrugerile să- şi de fapt — fostelor
vârşite pot fi socotite ast- G.A.P.-uri. In eonsecin-
fel. In multe localităţi ţă, în prezent sunt ale
s-au înfiinţat asociaţii de foştilor cooperatori de-
lucru în agricultură, care veniţi proprietari de păr
nu merg rău. mânt. ■ .

Nu s-a găsit încă o re- In orice caz, situaţia 
zolvare în ce priveşte patrimoniului rămas din
fostele asociaţii economice fostele A.E.I. este incer;-
intercooperatiste, A.E.I., tă, dacă riu- chiar încâlci-
cum se numeâu. Pământul tă. Nu există un act *nor-
ce-1 foloseau acestea l-au mativ care să le reglemen-
luat foştii proprietari — teze situaţia. Sau aceasta
lucru cât se poate de fi- poate fi rezolvată pe plan
resc. Animalele şi le-au judeţean ? Nu dăm solu-
tnsuşit tot ' ei. Au rămas ţiâ, întrebăm doar.
însă într-o situaţie tulbu- TRAIAN BONDOlt
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cu oamenii
i
i

— In afara populaţiei 
oraşului Călan, ce alte 
localităţi deserveşte ofi
ciul poştal Urban, a cărui 
dirigintă sunteţi, stima
tă dnă Florica Vasile ?

— Oficiului nostru îi 
mai sunt arondate 9 lo
calităţi, respectiv Streî-
Ohabâ, Streisângiorgiu,
Grid, Valea Sângiorgiu- 
lui, Strei-Săcel, Strei, 
Sântămăria de Piatră, 
Sîncrai şi Călan Băi. 
Deci, c activitate extin
să, bogată, luând în con
sideraţie că prin mâinile 
■factorilor poştali şi ale 
funcţionarilor de ghişee 
trec foarte multe scri
sori,. mandate" poştale, 
telegrame, avize telefo
nice, colete, ca şi abo
namentele la presa jude
ţeană şi centrală, plus 
pensiile, ajutoarele de 
şomaj şi cele sociale.

— Câţi abonaţi aveţi 
în prezent la ziarul „Cu
vântul liber" ?

— Adunând şi pe cele 
ale „Sidermet", avem 
în total 276 de abona
mente. Mai multe cu 
câteva zeci faţă de luna 
precedentă. Este ziarul

cu cel mai mare număr 
de cititori.

— Este grea munca la 
poştă ?

— Nu-i uşoară, mai 
ales în intervalul 12—25 
ale lunii', când ghişeele 
sunt foarte aglomerate. 
Aici plătim şi pensiile 
veteranilor de război şi 
ale agricultorilor, plus 
ajutoarele de şomaj. Dar 
ne descurcăm.

— Care este califica
tivul pe care-1 acordaţi 
personalului ?

•— Bine. Există atmo
sferă de lucru, fiecare-şi 
respectă atribuţiile de 
serviciu, servirea fiind 
promptă. In oraşele nou 
şi vechi, lucrăm şi sâm
băta, câte patru ore. De 
altfel, una dintre facto- 
riţele noastre, dna Mag- 
dalena Dobrescu, a ocu
pat locul III la con
cursul organizat de re
dacţia ziarului „Cuvân
tul liber" cu factorii poş
tali. Rezultate frumoa
se au şi dnele Jenica 
Rus, Elena Zărnescu şi 
Szentes Rozalia.

Discuţie consemnată de 
ESTERA ŞINA
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INFORMAŢII • NOTE • OPINIIPLOUA DIN TAVAN
Mai întâi plouă din nori, 

bineînţeles. Apoi din ta
vanele care nu rezistă la 
apă. Să localizăm : din 
tavanul Bibliotecii muni
cipiului Orăştie plouă din 
cauza locatarilor de dea
supra, care uită mereu 
robinetele deschise şi plea
că. Cum arată tavanul e 
vai .şi-amar.

— Noroc că eram- aici 
la lucru — ne spunea dna 
Violeta Micu, biblioteca
ră. Altfel era mare necaz 
cu zecile de mii de cărţi.

Până locatarii vor fi mai 
grijulii cu robinetele, 
inundatul tavan reclamă 
lucrări urgente de pro
tecţie şi reparaţii.

Alt tavan, nu inundat, 
foarte inundat am văzut 
la autogara din Orăştie. 
Şi la sala de aşteptare, şi 
la biroul impiegatului, şi

la casierie. La întrebarea 
noastră „ce facem cu ta
vanul ?“, am primit asi
gurări că „se va repara". 
Ar fi cazul!

MASĂ CALDA 
PENTRU SĂRĂCI

Mai mult decât lăuda
bilă preocuparea Consi
liului local al municipiu
lui Orăştie, personal a 
dnilor ing. Mircea Ioan 
Homorodeanu — primar, 
şi sing. Alexandru Mun- 
teanu — viceprimar, pen
tru ajutorarea săracilor. 
Astfel, de lâ cantina în
fiinţată anume pentru a- 
ceşti oameni necăjiţi, se 
asigură zilnic masa de 
prânz şi cina la peste o 
sută de oameni. Unii ser

vesc pe loc, la sediul can
tinei, cei mai mulţi iau 
mâncarea acasă, la sufer- 
taş. Cele patru bucătărese 
nu uită să pună zilnic şi 
câte o floare pe mesele 
la care mănâncă bieţii a- 
bonaţi gratuit.

„VREM SĂ FIM 
UN UNICAT !“

Restaurantele „Dacia" 
şi „Stadion" au, de câtăva 
vreme, o conducere nouă: 
Una Stela Florea, dl Ioan 
Moga, lucrători cu vechi 
state fie serviciu în ali
mentaţia publică din coo
peraţia de consum. Res
taurantele propriu-zise, 
barurile şi terasele aces
tor? au fost renovate din 
temelii, oferă un cadru

plăcut, atrăgător, civilizat 
pentru consumatori. Do 
modernizări, dotare ea 
mobilier nou ctc s-ao 
bucurat şi barurile şi te
rasele- acestora. Pe lângă 
buna servire zilnică, mai 
semnalăm o noutate: cele 
două unităţi oferă dori
torilor posibilităţi dintre 
cele mai bune pentru or
ganizarea sărbătoririi uni» 
evenimente de familie: cu
nunii, nunţi, botezuri, pen
sionări, onomastici, întru
niri ale absolvenţilor, po
meni ete. „Depunem toate 
strădaniile pentru ca com
plexul „Dacia — Stadion" 
să devină unicat în buna 
servire a oamenilor" — 
ne spuneau cei doi ges
tionari asociaţi.

GH. I. NEGREA

„PARCARE
SACRIFICATĂ"

Democraţia presupune — 
ca o latură importantă a 
ei — transparenţa ori
cărei manifestări, în sen
sul că oamenii, societa
tea au dreptul să ştie ce 
se întâmplă în felurite 
domenii de activitate. 
Transparenţa este, sau ar 
trebui să fie, o practică 
necesară presei, .ce îşi a- 
sumă atribuţia de a in
forma opinia publică de- 
,spre tot şi .toate-.

Ziarul nostru şi-a fă
cut un obicei din a lua 
parte lâ toate manifestă
rile la care este invitat. 
Este prezent la conferin
ţe de presă, mese rotun
de, simpozioane ş.a., de 
unde relatează obiectiv, 
fără comentarii tenden

ţioase, despre ce se în
tâmplă şi se vorbeşte a- 
colo.

Este- adevărat, in unele 
cazuri ne-am dus la une
le manifestări şi neinvi
taţi. Am fost, cu vreo doi 
ani în urmă, într-o sâm
bătă, la o întâlnire a libe
ralilor. Un domn în vârstă 
ne-a spus, cu amabilitate, 
este adevărat, că urmea
ză să se discute nişte pro
bleme ; interne şi presa 
n-ar fi tocmai bine veni
tă. Anul acesta am repe
tat vizita. Am fost accep
taţi, ba chiar rugaţi să 
luăm parte la întâlnirea 
liberalilor.

într-o altă sâmbătă, 
urma să aibă loc o şedin
ţă a Comitetului Director

al Filialei judeţene a 
P.D.S.R, Ne-am manifes
tat dispoziţia de a asista 
la manifestarea respec
tivă. Ni s-a explicat că ar 
fi bing să nu participăm, 
deoarece urmează să se 
discute nişte probleme in
terne de partid. Recent 
am vrut să participăm la 
Conferinţa organizaţiei din 
municipiul Hunedoara a 
partidului de guvernă
mânt, Ni ş-a spus: „Ştiţi, 
avem unele chestiuni in
terne de discutat...".

Democraţia presupune, 
cum ziceam, transparenţă. 
Dacă transparenţa este... 
opacă, democraţia un
de e ?

TRAIAN SONDOR

Mai mulţi locuitori ai 
municipiului Deva şi-au 
exprimat telefonic nedu
merirea asupra sacrifică
rii unei părţi importante . 
din parcarea existentă în 
spatele Casei de Cultură 
din Deva.;

Răspunzând sesizărilor, 
ne-am interesat care a 
fost raţiunea de a se îm- 
prejmui un sector impor
tant din parcare cu stâlpi 
metalici. In spaţiul în
cadrat există rezervoare 
cu apă subterane, care i 
sunt puse în pericol de i 
staţionarea autovehicule- i 
lor de mare tonaj în zo- j 
nă, cu toate că accesul a- 
cestora în zonă este in- i 
terzis. Pentru prevenirea j 
unor evenimente nedori- j 
te, cât şi pentru protec
ţia bazinelor, s-a luat, 
deci, această măsură, de '< 
împrejmuire a unei pătfi 1 
din parcare.

Sigur, dacă am lua tH j 
discuţie estetica zonei, 
despre calitatea lucrări
lor s-ar putea spune, încă, 
multe. (C.P.)

Marti. 20 iunie 19H
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Pe primul loc femeile
Nu mai este o noutate 

că marea majoritate a şo
merilor o formează femei
le. în oraşul de pe Ger- 
na, unde coloşii industriali, 
ca de pildă „Siderurgica11, 
nu disponibilizează forţă 
de muncă, e „firesc" ca 
din cei peste 1880 de şo
meri în plată, înregistraţi 
în prima decadă a lunii iu
nie, peste 1470 să fie fe
mei. Pondere mare ele 
deţin şi in rândul color cu 
alocaţie de sprijin ; cu a- 
jutor de integrare profe
sională sau între cei în
scrişi pentru un loc de 
muncă. Din păcate repre
zentau mai puţin de ju
mătate din cei repartizaţi- 
pe un loc de muncă.

Din discuţiile cu doam
nele Manuela Mihăescu, şe
fa Oficiului forţe de mun
că şi şomaj Hunedoara, şi 
Maria Georgescu, inspector, 
am reţinut câteva din cau
zele care fac ca zdrobi toa. 
rea majoritate a şomerilor 
s-o constituie femeile. O 
dată pentru că disponibi
lizări de forţă de muncă 
au făcut unităţile de indus, 
trie uşoară din municipiu. 
Apoi, patronii solicită me
reu fete tinere, frumoase, 
fără obligaţii familiale. O 
femeie după 40 de ani nu 
mai are dreptul la mun
că, te întrebi. Dar nici ti
nerele nu acceptă de obi
cei ofertele patronilor, ne. 
inspirându-le încredere pro
misiunile încadrării cu car
te de muncă abia după o 
perioadă de probă. Multe 
preferă să-şi piardă for
ma de protecţie socială în 
care se află (prin refuz),

decât să accepte un loc de 
muncă la patroni.

„Ştiţi ce greu e să fii 
mediator în aceste condi 
ţii, întreabă dna Mihă
escu. Pe de o parte fete
le n-au încredere în pa
troni, pe partea cealaltă 
aceştia ne reproşează că 
nu suntem în măsură să 
le onorăm cererea. Ar fi 
timpul ca. legea să ne vi
nă mai mult în ajutor, sto
pând piaţa muncii la ne
gru. De asemenea, ar tre
bui făcut mai mult pentru, 
informarea oamenilor, mulţi • 
neştiind ce pierd în con
diţiile muncii la negru. Şi 
dacă azi pierde mai ales 
omul, peste câţiva ani pier
derea va fi imensă pentru 
societate, dacă patronii nu 
virează la stat obligaţiile 
legale".

Dacă pe sexe ponderea 
în rândul şomerilor o de
ţin femeile, pe vârste, mai 
dezavantajaţi sunt tinerii 
absolvenţi, mai ales de 
licee şi şcoli profesionale, 
deşi pentru angajarea a- 
cestora din urmă firmele 
beneficiază de înlesniri. 
Pentru a-i ajuta, oficiul 
realizează cursuri de ca
lificare, finalizate cu înca
drarea tinerifor în muncă. 
Cel mai recent curs în
cheiat a pregătit o clasă 
de 15 tineri ca dulgheri, 
toţi angajaţi la ICSH. In 
derulare este un curs de 
ospătari, fete şi băieţi, so
licitaţi de Rusca. Din pă
cate puţine firme solicită 
astfel de cursuri, deşi n-au 
obligaţii financiare, ci doar 
să asigure lectori şi locuri 
de muncă la terminare.

Pentru anumite meserii, 
firme mai mici s-ar putea 
asocia penfru realizarea' u- 
nei clase de 15 cursanţi, 
însă n-o fac. Preferă să o- 
colească oficiul, căci dacă 
sunt descoperite amenzi
le sunt oricum simbolice.

Din fericire în municipiu 
sunt foarte multe firme se
rioase ca Siderurgica, 
ICSH, dar şi SG Sollex- 
IM, Miraceti, Diamaris, SG 
Corvin SA, care solicită 
sprijin şi consultaţii, cola
borează cu Oficiul de forţe 
de muncă şi şomaj Hu
nedoara. Mai puţină înţe
legere manifestă agenţii 
economici pentru o cate
gorie de tineri dezavanta
jaţi — handicapaţii, cali
ficaţi în şcoli speciale. Es
te o problemă dureroasă, 
căreia doamnele din ofi
ciu (din 6 angajaţi, 5 sunt 
femei) nu-i pot găsi o so
luţie cât timp nu vor in
terveni nişte modificări în 
legislaţie, care să le pro
tejeze pe aceste persoane 
care nu-s vinovate că s-au 
născut cu handicap.

Problemelor deja menţio
nate li se mai adaugă aspec
tele legate de o anumită 
mentalitate, de gradul de 
cultură a multora dintre 
cei aflaţi în căutarea unui 
Ioc de muncă. Este un 
motiv de îngrijorare pen
tru personalul oficiului mu
tarea sediului în apropie
rea cramei din centrul 
vechi, unde solicitanţii ar 
putea veni într-o stare ca
re să îngreuneze şi mai 
mult comunicarea.

VIORICA ROMAN

■ BIANCA IONESCU— o femeie frumoasă şi o 
solistă apreciată. Iat-o într-o secvenţă dintr-un spec
tacol susţinut la Deva, în sala festivă a Prefecturii.
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•  MUŞEŢELUL *

• Numit şi romaniţă, •
•  muşeţelul are proprietăţi*
•  antispasmoclice, aneste-*
•  zice, dezinfectante şi an- *
•  tiihflamatorii. Ceaiul •
•  calmează durerile de •
•  stomac şi colicile, în a- •
•  sociaţie cu frunze de •
•  mentă. Are efecte fa- •
•  vorabile în stări alergi- *
•  ce, în astmul bronşic al î
•  copiilor. Acţiune binefă- *
• cătoare aduce şi în bo- *
•  Iile de ficat. In .răceli şi *
• gripă provoacă transpi- 5
•  raţie, ceea ce face să 5
•  scadă febra. J
• Datorită proprietăţii ţ
• antiseptice, muşeţelul f
• se foloseşte extern sub •
• formă de cataplasme, •
• clisme, gargară şi băi. •
• Rănile eu puroi, arsurii •
• le, hemoroizii, durerile •
• de gât, ulceraţiile pie- «
• Iii, leuccreea, abcesele 0
• dentare, conjunctivita •
• sunt influenţate in bi- •
• ne de muşeţel, f
• Pentru băi se pune •
• intr-un săculeţ de pân- •
•  ză un pumn-doi de flori 0
•  pulverizate peste care se *
• toarnă apă clocotită. Se •
• lasă până ce baia a- •
•  junge la temperatura®
•  normală a corpului. 0
•  In arsuri, muşeţelul se 0
• poate folosi sub formă 0
• de ulei, care se prepa- 0
•  ră astfel : 10 g flori si- 0
•  tate se umezesc cu o lin- 0
•  gură de alcool. După 0
•  câteva ore, acestui con- 0
•  ţinut i se adaugă HO 0 
•g ulei de floarea-soare- •
•  lui şi se încălzeşte pe •
•  baia de apă timp de •
•  2—3 ore până ce al- •
•  coolul s-a evaporat. In 0
•  acest timp, uleiul se a- •  
•mestecă adeseori. Se 0
•  strecoară şi se stoarce. •
•  Uleiul obţinut se păs- •
•  trează în sticle colorate •
•şi la rece. ••  0 
mmmm mmmmmmmmmm-

„AL MEU E CEL 
\ MAI FRUMOS"

 ̂ Stimate cititoare, ma- 
\ me ori bunici! Pentru 
i fiecare dintre noi copi- 

lui sau nepotul nostru 
ţ este cel mai frumos din 
k lume. Vă propunem de 
. aceea realizarea unui 
I colţ în pagina destina- 
ţ t% nouă, femeilor, în 
l care să apară fotografii 
i cu copiii noştri.
\ In acest scop aştep- 
i tăm să ne trimiteţi fo- 
1 tografii, de preferinţă 
alb-iiegru, foarte clare, 
ale copiilor ori nepoţilor 
dv, mai ales ale celor 
mici (bebeluşi, preşco
lari şi şcolari mici). Da
că le însoţiţi cu câteva 
date personale ale co
pilului — nume, prenu
me, data naşterii, domi
ciliul, eventual posibile 
preferinţe ori... pasiuni 
— este foarte bine. Aş
teptăm fotografiile pen
tru rubrica „Al meu e 
cel mai frumos", cu 
menţiunea că publicarea 
lor in această pagină nu 
vă costă nimic. (V.R.)

Ideea de obligativitate 
(mai ales în timpul unei 
vacanţe sau al unui con
cediu) creează o rezisten
ţă, o atitudine negativă, o- 
pozantă, un refuz aproape 
involuntar, pentru că ori
ce om, are nevoie să-şi a- 
pere independenţa, liberta
tea. .

Eu nu-mi amintesc să fi 
avut „teme de vacanţă" 
(sute de exerciţii şi pro
bleme la matematică sau 
sute de exerciţii la grama
tică), dar îmi amintesc de 
lungile liste de lecturi O- 
BLiGATORII şi de caie
tul de „rezumate" care ne 
teroriza vacanţa. Ei bine, 
cărţi pe care în mod nor
mal le-am fi citit cu cea 
mai mare plăcere, ne de
veneau, la acea vârstă,

.Vacanţă plăcută* 0 0
de-a dreptul „nesuferite" 
pentru că erau obligatorii. 
Cred că ar fi mult mai e- 
ficient dacă profesorii ar 
spune ceva de genul:. „vă 
doresc vacanţă plăcută..., 
iar dacă veţi avea chef să 
citiţi şi vă e greu să de
cideţi ce anume, vă pot da 
câteva titluri de cărţi, ca
re sunt citite cu foarte ma
re plăcere de cei de vârsta 
voastră V  In ceea ce pri
veşte „caietul cu rezuma
te", mă întreb cât de efi
cient poate fi să copiezi 
nişte rezumate de multe 
ori cu greşeli de ortogra
fie şi de exprimare, care 
circulă printre elevi, aces
te caiete „mostenindu-se“

de la un an la altul ?
„De ce le daţi copiilor 

teme de vacanţă?" Am 
pus această întrebare mai 
multor cadre didactice. Mi 
s-a răspuns: „să nu uite 
ceea ce au învăţat",■ „să fie 
mai bine pregătiţi", „să aibă 
rezultate mai bune în vii
tor", „părinţii apreciază a- 
cest lucru", „dacă - ceilalţi 
colegi ai mei dau teme şi 
eu nu, părinţii pot consi
dera că nu sunt preocupat 
de .elevii mei" ete.

Temele de vacanţă nu 
sunt însă o condiţie a reu
şitei şcolare, dar sunt, în 
mod cert, sursă de obosea
lă psihică şi stres. Fără 
să i se dea nici o temă,

după un interval de joacă 
şi ocjîhnă, copilul va sim
ţi nevoia să-şi schimbe ac
tivitatea, in funcţie de 
preocupările, interesele şi 
aptitudinile lui, tje mediul 
în care trăieşte, de mode
lele pe care Ie are : unul 
interesat de lectură va ci
ti, altul interesat de ştiin
ţele exacte va simţi nevo
ia să rezolve o problemă, 
altul să deseneze sau să 
exerseze la pian ete. In 
acest caz însă ei o vor fa
ce cu plăcere, din proprie 
iniţiativă, fără să li se im
pună şi ca urmare nu se 
vor simţi obosiţi,- ci mul
ţumiţi şi relaxaţi. Nu ui
taţi, foarte rar un lucru

pe care suntem obligaţi si 
îl facem mai ales în tim
pul nostru liber îl vom fa
ce eficient şi cu plăcere. 
Aşa că haideţi să ne ima
ginăm noi, adulţii (părinţf 
şi cadre didactice), cum aut 
reacţiona dacă în timpul 
concediului nostru ni s-as 
cere să îndeplinim sarcini 
de serviciu ? Am reuşi şŞ 
începem serviciul plictisiţi, 
obosiţi, nemulţumiţi şi 
randamentul va fi scăzut. 
La fel se întâmplă şi co 
şcolarii noştri. Aşa că să-l 
lăsăm să se odihnească, să 
se relaxeze şi să nu le mai 
pretindem teme de vacan
ţă. Atunci vacanţa va fi 
cu adevărat plăcută.

DORINA LOGIN, 
psiholog

CIFRA 4: vă caracteri
zaţi prin stabilitate şi e- 
ficienţă : este un număr al 
efortului, perseverenţei, 
muncii sistematice ; ac
ţionând cu tenacitate şi 
raţiune, nu vă slăbiţi e- 
forturile în drumul spre 
reuşită ; de multe ori în
căpăţânarea vă e răsplă
tită, căci vă aşteaptă suc
cesul ; vă simţiţi in lar
gul dv în toate funcţiile 
în care trebuie să organi
zaţi şi controlaţi activita
tea ; aveţi nevoie de timp 
pentru a acorda încrederea 
dv; pentru dv dragostea 
înseamnă stabilitate; for
ţa dv constă în faptul că 
sunteţi partener de nă
dejde în dragoste.

CIFRA 5 î sunteţi carac
terizat (ă) de curtoazie şi 
pasiune; aveţi un drum 
în viaţă bogat în eveni
mente şi schimbări; sun-

Numerologia şl viltbrul nostru 0 0
teţi simpatic (ă), îndrăzneţ 
(eaţă) şi entuziast (ă), a- 
veţi o curiozitate .nestăvi
lită, atrageţi pe cei din 
jur prin magnetismul de
gajat ; dintre meserii vi 
se potrivesc: marketin
gul, publicitatea, sportul, 
informatica, electronica, 
cercetarea, toate sectoarele 
de vârf; pe plan sufletesc 
vă plac marile elanuri, pa
siunile, suteţi un (o) mare 
îndrăgostit (ă) şi uneori 
senzual (ă).

CIFRA 6 : armonia şi si
guranţa vă caracterizează; 
posedaţi o mare capacita
te de înţelegere, concilie
re şi toleranţă; dragostea 
reprezintă pivotul destinu
lui dv; căutaţi înainte de 
toate să creaţi armonie în 
cuplu şi in familia dv, în

anturajul profesional; sun
teţi în largul dv în toate 
meseriile legate de esteti
că, frumuseţe, decorarea 
sau amenajarea câsei dv; 
căminul ocupă un loc fun
damental în viaţa dv ; vă 
place să creaţi o ambian
ţă plăcută şi liniştită ; via
ţa profesională trece pe 
planul al doilea.

CIFRA 7: coresponden
ţii acestei cifre se caracte
rizează prin raţiune şi cu
riozitate : personalitate so
litară şi iubitoare de ano
nimat, cu aspecte intelec
tuale şi spirituale pronun
ţate ; înclinaţii spre ceea 
ce cere reflectare şi spirit 
ştiinţific: cercetare ştiin
ţifică, medicală, filosofie, 
analiză financiară, informa

tică ; vă atrag ţări străine ; 
aveţi dotare pentru limbi 
străine; fericirea la care 
aspiraţi înseamnă un par
tener fidel şi constant, niş
te copii cărora să le trans
miteţi dragostea faţă de 
munca bine făcută şi un 
ideal înalt. v 

CIFRA 8 : vă caracteri
zează îndrăzneala şi voin
ţa ; numărul 8 e aproape' 
întotdeauna semnul unui 
destin ieşit din comun ;
sunteţi voluntar (ă), activ 
(ă), mereu în căutarea
funcţiilor de conducere; 
profesional, sectoarele pre
ferate : industria, finan
ţele, medicina, dreptul, e- 
conomia, toate meseriile ca
re presupun unele riscuri, 
chiar fizice; în viaţa sen
timentală faceţi rar con

cesii, totuşi sunteţi simpa
tizat şi îi apreciaţi pe cei 
din jur; lumea vă accep
tă aşa cum sunteţi; - pe
scurt, vă place o viaţă ac
tivă, înconjurat (ă) de mulţi 
prieteni.

CIFRA 9 : altruism şi 
sensibilitate; 9 este sem
nul unei personalităţi sen
sibile, complexe, altruiste, 
mereu în căutare de noi 
adevăruri şi de noi orizon
turi ; sunteţi mereu gata 
să vă puneţi în slujba li
nei cauze şi aveţi capaci
tatea de a-i ajuta pe cei
lalţi să-şi rezolve proble
mele ; vă realizaţi în pro
fesiuni sociale, medicale, în 
carieră juridică, în sectoa
re cultural-artistice ; viaţa 
dv sentimentală are nevo
ie de stabilitate şi certitu
dine, uneori de o reînnoi
re, ceea ce nu e uşor de 
realizat.
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Dincolo de mulţimea 
de trandafiri, de pros
peţimea zonelor verzi 
ţi a străzilor, am încer
cat, într-o zi de vară 
ploioasă, să aflăm du
reri mai vechi ori mai 
noi ale celor din Călan. 
Problema problemelor 
— cum spuneau mulţi 
dintre interlocutori — 
este puţinătatea resurse
lor materiale, chiar lip
sa acestora, ia categorii 
sociale cum sunt pen
sionarii fi şomerii. „Toc
mai oei cu resursele ce
le mai limitate, adică 
vârstnicii, sunt şi mai 
expuşi îmbolnăvirilor — 
apunea dr. Eugenia Pe
tecă Un tratament bun 
este costisitor, şi pentru 
mulţi este greu să şi-l 
procure, chiar dacă le 
dăm reţete compensate. 
Apei, ca să fie eficient, 
tratamentul presupune c 
alimentaţie corespunză
toare, bogată In vitami
ne şi proteine, ceea ce 
este foarte greu de aco
perit”.

«Aşteptăm de la o lu
nă Ia alta pensia — spu
nea un pensionar încă 
tânăr {avea mulţi ani* 
bt grupa I de muncă) .şi 
nu cumpăram decât stric
tul necesar. De valori 
mari nu poate fi vorba. 
Dacă trebuie să cumpăr 
•  pereche de pantofi, se 
resimte mult timp în 
buget Dacă tot notaţi, 
scrieţi că în Călan lu
crările de întreţinere a 
pereţilor exteriori şi a 
acoperişurilor de la 'blo
curi nu le face nimeni; 
sunt lăsate pe seama pro
prietarilor. Or, unele clă
diri încep să se deterio
reze”. „Acum este cald, 
dair să nu uităm că iar

na nu-i căldură în blo
curi, spunea dl Ionel Vîl- 
celean. Pregătirile insta
laţiilor termice ar trebui 
făcute de pe acum. Pro
bleme sunt şi cu gazul 
metan, care nici până a- 
cum nu este introdus în 
Policlinică, deşi promi
siuni sunt din 1989“. Cum 
am aflat, unele clădiri se 
deteriorează văzând cu

lor, cum spunea a feme
ie care considera că „a- 
colo unde apartamentele 
sunt proprietate persona. 
lă, toţi locatarii ar tre
bui să contribuie la re
pararea acoperişului". „Şi 
la mine !n casă plouă de 
mult — spunea dl Vastle 
Iftimie. Nici nu vin să 
vadă care-i situaţia, cu 
toate câ am anunţat pe

DURERI MAI VECHI 
ÎN ORAŞUL NOU

ochii. între acestea este 
şl grădiniţa ou program 
prelungit. Igrasia, infiltra
ţiile de la part» sunt 
cauzate de degradarea a- 
coperişului. „Cei care au 
făcut, in *92, izolarea clă
dirii, respectiv o coope
rativă care intre timp 
s-a desfiinţat — spunea 
dna Dorina Bistrian, 
pretindeau că aplică o 
tehnologie modernă. Dar 
toată izolaţia a curs du
pă câtva timp. La cen
trul de execuţie bugetară 
de aici, ni s-a promis că 
se vor Începe reparaţiile. 
Nu ştim ce va fi- Deja 
clasele nu se mal pot fo
losi. Dâcâ s-ar repara clă
direa, ar fi ioc suficient 
pentru încă patru grupe 
de la grădiniţa cu pro
gram normal, care func
ţionează In prezenţ în 
câteva apartamente de ia 
parterul blocului 6. Clă
direa este spaţioasă. Re
parată, ea ar putea fi 
singura unitate din oraş 
pentru preşcolari şi an* 
tepreşcolari*.

Plouă şi la unele eta
je superioare ale blocuri-

cine trebuie”. „Locuiesc 
în oraş de mulţi ani — 
spunea dna Caterina Her- 
ţeg. De-a lungul timpu
lui. n-am avut apă cal
dă. Acum avem, dar nu
mai o dată pe săptămâ
nă”. Altcineva era entu
ziast că, in sfârşit, se 
dă apă caldă săptămânal i 
„Numai dacă s-ar respec
ta programul*.

Comerţul? Se găsesc 
tot felul de mărfuri. „Dar 
nu poţi să cumperi ce 
ţi-ai dori, căci dezechili
brezi punga — cum apre
cia dna Doina M. Sunt 
totuşi puţine magazinele 
de metraje. Nu mai gă
sim stofe, mătăsuri Or, 
vârsta, mărimea, croiul, 
preferinţa pentru model 
diferă i confecţiile exis
tente nu satisfac cerin
ţele”. Alte opinii: „Cei 
mai mulţi comercianţi ur
măresc doar câştigul. Mai 
puţin mulţumirea clien
tului”; „Bani să fie, că 
bună servire este. Perso
nalul şi-a schimbat op
tica”.

Cu toate greutăţile fi
nanciare, locuitorii ora

şului menţin igiena lo
cuinţelor, a străzilor, a 
oraşului în general, do
vedind respect pentru si
ne şi pentru semeni. Dar, 
cum orice pădure are 
uscături, există şi câteva 

familii unde se „întâlnesc" 
toate necazurile: copii 
mulţi, bani puţini — şi 
aceştia daţi pe băutură, 
lene, mizerie. Multă mi
zerie. Asistenţii cu igie
na întâmpină greutăţi, 
deoarece astfel de per
soane iresponsabile nu le 
deschid uşa. „Dar când 
li s-au adus cadouri, cu 
diverse ocazii, n-au în
târziat s-o facă". Aici 
sunt goange, şobolani, a- 
devârate focare de infec
ţie. „Mişună şi haite de 
câini vagabonzi — ne-au 
spus mulţi oameni. Am 
iubi şi animalele, cum 
maţ suntem îndemnaţi, 
dar cum s-o facem când 
urlă toată noaptea, se 
adună în haite la sen
sul giratoriu şi fac ade
vărate nunţi ? — ne în
treba o doamnă. Dacă 
trimit copilul cu gunoiul 
la container, se sperie 
de câini. Nu face nimeni 
nimic să-i stârpească”.

Am încercat, vorbind 
cu locuitori ai oraşului, 
să surprindem realităţi, 
bucurii sau necazuri, du
reri mai vechi ori mal 
noi. Ele sunt mult mai 
multe. N-avem pretenţia 
să ie fi epuizat. Am în
ţeles însă că „viaţa-i grea, 
s-au schimbat şi oame
nii, lumea In general — 
cum reflecta dna Dobres- 
cu. Fiecare este pentru 
el. Nu se mai înţelege 
nici frate cu frate, ori 
tată cu fiu. Dar proba
bil că aşa am vrut. Asta 
să fie democraţia ?“

ESTERA ŞINA

DEVA. Vedere sp rc Cetate Foto: ANDREI SOCACIU 
elev

■— Ştii bancul cu statu
ia ?, m-a întrebat intr-o 
zi vechiul meu amic, în 
vreme ce ne plimbam pe 
trotuarul plin de gropi de 
pe strada 1 Decembrie din 
Deva.

— Nu, nu-1 ştiu.
— Stătu* ia tot.
Am zâmbit a râde, cum 

scria într-un roman al său 
marele Marin Preda. Ami
cul a continuat:

— Din păcate, nu-i banc, 
cl adevărul adevărat. Sta
tul ne ia impozite pe sa
larii şi pe orice alt venit.
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impozite ce sunt — cum 
citeam în presă — mult 
mai mari decât în alte 
ţări. Ne vâră apoi mâna 
în buzunar când facem 
cumpărături şi ne „umflă" 
acea aşa numită „taxă pe 
valoare adăugată”. Ne 
Umflă din bani atunci când 
regiile de electricitate şi 
cele de gospodărie comu
nală şl locatlvâ stabilesc 
preţurile la electricitate, la

căldură şi apă caldă.
— Regiile sunt autonome.
— Dar tot statului îi a- 

parţin. Şi ne mai ia sta
tul taxe, ajutor de şomaj...

— Asta, ultimul este peru 
tru şomeri,

— Crezi ? Cine ştie unde 
se duc banii.

— Nu l-ai auzit pe dl 
Văcăroiu că -inflaţia se 
află sub control, că pre
ţurile încep să se stabilize

ze, că economia la nivel 
macro...

— Lasă-mă cu asta. Nu 
ştiu cum naiba se întâm
plă, dar la câteva zile du
pă ce primul ministru vor
beşte la televizor, preţu
rile o iau razna. Aşa cum 
Iţi spuneam eu: stătu’ ia 
tot.

N-am avut argumente cu 
care să-l contrazic pe a- 
micul meu. Ceea ce în
seamnă oâ-i dau dreptate. 
De ce nu, dacă are ?

TRAIAN BONBOR

LA ARRAS. IN FRANŢA -

„Am trezit un 
interes deosebit“

Convoi bire cu dl prof. MIRCEA LAC, 
conducătoiul Cercului de artă populară 

tradiţională românească,
Clubul Elevilor Deva

— V-aţi întors de curând 
din Franţa. La ce mani
festare aţi participat ?

— în perioada 4—5 iu
nie 1995, la Arras, în 
Franţa; a avut loc săr
bătoarea locală FETE DES 
RATS, unde au fost invi
tate formaţii artistice, ar
tişti plastici şi creatori de 
artă,

— Ce alte formaţii sau 
creatori au mai fost pre
sanţi?

— Au fost invitate for
maţii şl creatori din ora
şele înfrăţite Audenarde 
{Belgia), Herten (Germa
nia), Ipswich (Anglia) şi 
Deva (România). Oraşul 
nostru a fost reprezentat 
de Ansamblul folcloric 
„Silvana", de Filiala De
va a Uniunii Artiştilor 
Plastici şl de Clubul Ele
vilor Deva.

Iar această din urmă 
instituţie a fost reprezen
tată de Cercul de artă 
populară tradiţională ro
mânească. Concret, în ce 
a constat prezenţa cercu
lui pe care-I conduceţi şi 
cum a fost apreciată ?

— De la Clubul Elevi
lor Deva au participat e-
levii Dana Dragomir, Ana- 

Maria Stan, Mihaeia Să- 
lăşan şi Dan Pierşinariu, 
dna prof. Ligi a Bontoş şi 
eu. Programul a fost dens, 
însă instructiv şi plin de 
surprize plăcute. Noi am

prezentat o expoziţie şi 
am făcut o demonstraţie 
de lucru în faţa Primă
riei oraşului. Am trezit 
un interes deosebit prin 
autenticitatea obiectelor, 
frumuseţea motivelor or
namentale şi prin măies
tria demonstraţiilor prac
tice. Ne-am bucurat au
zind că obiectele noastre 
erau apreciate cu cuvin
tele „superb", „extraordi
nar”, „foarte frumos”. Sun
tem bucuroşi că am făcut 
un pas Sn plus pentru mai 
buna cunoaştere In Fran
ţa a culturii şi tradiţiilor 
româneşti.

— VS felicităm. Doriţi 
să mai adăugaţi ceva ?

— Vă mulţumim. Şi, în 
mod special, mulţumim 
celor care au făcut posi
bilă această participare la 
sărbătoarea oraşului fran
cez Arras : conducerea In
spectoratului Şcolar al 
judeţului Hunedoara; di
rectorul şi profesorii Şco
lii Normale „Sabin Dră- 
goi“ Deva : firma MINEX- 
FOFt Deva {dnîi Nicolae 
Ţandrău, director gene
ral, şi Dorin Ţandrău, 
director adjunct); şi Dc- 
vasat {dl Bunea Bănică). 
Doâr bunăvoinţa dumnea
lor ne-a ajutat să fim pre
zenţi la FETE DES RATS 
din Arras, Franţa.

A consemnat 
VIORICA ROMAN

Calcar cristalin, 
marmură albă 

„de Cerbăi“
Pe coasta unui munte 

din hotarul comunei Cer
băl am întâlnit un om : dl 
geolog Adalbert Bartok. A- 
lături, alţi şapte mineri- 
sondori erau la treabă. Pu
ţin mirat; l-am întrebat 
pe dl Bartok ce se face 
aici.

— După cunr vedeţi, se 
munceşte. Suntem în faza 
de cercetare-deschidere a 
carierei de calcar crista
lin de aici de la Cerbăl. 
Mai exact, întocmim docu
mentaţia de omologare a 
zăcământului, de descoper. 
tare a acestuia, după ca
re va începe exploatarea 
propriu-zisă.

— Pe dv vă ştiam la 
I.M. Hunedoara.

— Da. Mai bine de 26 
de ani am.căutat, am des
coperit şi pus în exploa
tare minereu de fier. Din 
1992 sunt la S.C. „Macon“ 
S.A. Deva. Tot geolog. în 
prezent şeful carierei Cer
băl.

— După ce atâţia ani 
aţi descoperit minereu de 
fier acuma căutaţi...

— .„calcar cristalin, mar. 
mură albă, gri şi roz, aici, 
în zona Cerbăl. Unitate de 
mare prestigiu şi însem
nătate în fabricarea mate
rialelor de construcţie, 
„Macon" duce o politică 
înţeleaptă: îşi asigură ma
teria primă din cariere 
proprii. Calcarul cristalin 
scos de aici va cunoaşte o 
prelucrare complexă, va 
îi folosit |n construcţii sub 
diferite forme, iar din

blocurile industriale se vor 
debita plăci de marmură 
albă, gri şi roz. Cariera 
va fi înzestrată cu utilaje 

.moderne pentru debitat şi 
lustruit plăci de marmu
ră, asigurându-se o pro
ducţie constantă cantitativ 
şi calitativ, inclusiv la 
produsele finite : plăci or
namentale, lucrări de artă, 
vaze ornamentale, scări, 
şeminee- şi altele.

— Stimate dle Adalbert 
Bartok, exploatarea calea, 
rului cristalin şi a marmu
rei de Cerbăl are o însem
nătate deosebită, pe lângă 
cea economică.

— Bineînţeles. Una so
cială. Aici se vor asigura 
locuri de muncă stabile, 
cu câştiguri bune pentru 
un mare număr de local
nici tineri, care nu vor 
mai fi obligaţi să facă na
veta în alte părţi. Deocam. 
dată am angajat zece oa
meni. Dar perspectivele 
sunt mai mult decât îm
bucurătoare. Vă spun eu, 
care, timp de peste 26 de 
ani, am bătut cu pasul 
Munţii Poiana Ruscăi. Aici 
sunt imense bogăţii în pân
tecele munţilor, bogăţii 
scumpe, nevalorificate. Pu. 
nerea lor în valoare va a- 
sigura stabilitate, venituri 
bune pentru localnici. Şi 
încă un aspect foarte im
portant : Aceste aşezări pi
toreşti vor trăi cu toată 
vigoarea, fenomenului de- 
populării alarmante gă- 
sindu-i-se o soluţie.

Gh.I. NEGREA

Marţi, 28 iiuu» 1385
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S.C . BERE KANIZSA S .R .L  S atu  M are
Bdul Tralan 5̂ 51 tel.: 061-711381, -737013 fax 064-190*18

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

(S.C. „Polidava" S.A.), Te!. 621750
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IT O MB OL A  
DREHER — KANIZSA

S. C. ROMANO-MAGHIARA 
BERE KANIZSA S.R.L. SATU-MARE 
■ Anunţă participanţii ia tombolă că se * 

mai primesc taloane de participam până | 
la data de 20 iunie "1995.

Tragerea la sorţi: 24 iunie ÎS 
SATU-MARE. J

Lista câştigătorilor va fi publicată în | 
ziarele locale. Câştigătorii vor fi anunţaţi; 
şi poştal. j

GRĂBIŢl-VĂ, NU PIERDEŢI ŞANSA J 
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®  Cel mal mare j iI • • A
distribuitor ! i | 
en gros din jV j 

ţară de

S.C. GAMA PRESTIMPEX S.R.L. DEVA 
Organizează cele mal frumoase şl tentante 

excursii de 12 zile in GRECIA
Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 

Deva, str. D. Zamfirescu, bl. G (TCH) et. 4, tei 
054/627866; 627906, orele 9—17 (sâmbătă 9— 
12), preţ informativ 225 dolari si 100 dolari în 
IeL (D.P.>

SENATUL UNIVERSITĂŢII DE VEST 
„VAS1LE GOLDIŞ“

DIN ARAD

1n
Ist
Is*
I■ * '
I

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

vă oferă:
ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
— ofertă bogată «n sortimente de sezon

■  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea în
tre 350—400 kg.
ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA
— colectare originală în pungi Intre 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 la cantităţi mari:
— peste 5 tone — 3000 lei + TVA/kg. 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. Iuliu Ma-

niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 103493, 194030 
Juni-vineri: 8—16). I

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

Â. n u
•  CONCURSUL DE ADMITERE pentru 

anul universitar 1995—1996 va avea loc în data 
de 22 iulie 1995, pentru învăţământul de zi şi 
frecventă redusă.

•  PROBELE DE APTITUDINI (la facultă
ţile la care se solicită) se vor susţine în zilele 
de 20 şi 21 iulie 1995. Probele de specialitate 
vor consta din materiile prevăzute în programa 
de admitere în învăţământul superior de stat.

•  ÎNSCRIERILE vor avea Ioc in perioada 
3—20 iulie la Aula Facultăţii de Drept, bdul 
Revoluţiei, nr. 78.

•  INFORMAŢII LA TELEFOANELE: 
057/280335.— Rectorat <— bdul Revoluţiei, nr. 
81; 057/220720 —■ Campus — Facultăţile de: 
Drept, Istorie, Jurnalistică — Engleză, învăţă
mânt medical; 057/220820 — Facultăţile de: 
Marketing — Management — Informatică; Co-

| legiul Universitar de Silvicultură-— Topografie; 
J 057/254108 — Facultatea de Educaţie Fizică 
I şi Sport; Colegiul Universitar Pedagogic. (380)

SOCIETATE COMERCIALA

wmm^m mm
•  motocutcr (guter) capacitate 100 kg;

•  maşină curăţat maţe porc şi oaie.

Informaţii tel./fax: 057 — 420480. (379)
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S.C. MONDO -

TRADE

S.R.L. CARR1ER

\ Dealer autorizat pentru judeţul Hune
le doara al uleiurilor CARRIER. j

’ VINDE TOATA GAMA DE 
IURI DE :

, •  motor
t •  transmisie
\ •  hidraulice

•  industriale
la bidoane de 1—5 litri şi butoaie de 190 
kg la

\ Depozitul întreprinderii SARM IN-
( TEX, str. Apuseni, nr. 1. Telefon 623229, 
\in t.41 .
| Nici un kilometru fără noi! (354015)

\
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD

Organizează potrivit art. 10—15 din Legea 
nr. 50/1991 o licitaţie publică în vederea

•  concesionării unui teren în suprafaţă de 
630 mp, situat în oraşul Brad, strada Dacilor, 
pentru realizarea unei „staţii pilot" — hală 
prelucrare pietre semipreţioase.

-— Concesionarea se face pe 50 ani.

— Preţul de pornire a licitaţiei este de 
900 lei/mp/an.

— Documentaţia de licitaţie se poate pro
cura contra cost de la sediul Consiliului local 
al oraşului Brad, camera nr. 23, începând eu 
data de 26 iunie 1995.

— Garanţia de participare Ia licitare este 
de 56 700 tei,

— Taxa de participare la licitaţie este de 
110 000 lei.

— Ofertele se depun până la data de i l  
iulie 1995, ora 15, la sediul Consiliului local 
al oraşului Brad, camera nr. 2.

Informaţii suplimentare şi consultarea 
planşelor de detaliu se pot obţine începând cu 
data de 26 iunie 1995, între orele 8,00—11,00 
Ia camera nr. 23.

Licitaţia va avea loc în data de 12 iulie 1995, 
ora 10, la sediul Consiliului local al oraşului 
Brad.
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$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ
Luctând acasâ 

pentru (Irme din SUA [

•Jl un pilc Hmbrct fi autoadr**crt ; 
pentru detalii suplimentare

RAD1SSONC.P. 1-1244 
3400 Cluj-Napoca

,ţ VÂNZĂRI —■>
) ‘ CUMPĂRĂRI

• Vând casă. Bretea 
Mureşană, pieţ convenabil. 
Informaţii la nr. 25r

(151326)
• Vând teren în Sime

ria, lângă benzinăria în 
construcţie. Informaţii la 
Jid. 613572, între orele 
g_9, 14—17, 20 22, (1845)

•  Vând apartament două 
camere ultracentral, posi. 
bilităţi două rate. 611563.

(637)
•  Vând roiuri albine, 

■Târnava, nr. 4, com. Bră. 
nişca, Dobrei Ioan. (4121)

•  Vând VW GoLf GLS
neînmatriculat, stare foarte 
fctmă. Deva, tel. 611826, 
Gertej, nr. 7. (4117)

•  Vând Alfa Romeo 75,
«variată, benzină. preţ 
«5(50 DM. XeL 618738, 
*29025, după 20. (4119)

•  Vând urgent societate
comercială SRL înmatricu
lată 1994, Dacia 1300 Un
garia. fabricaţie 1981, tel. 
629974. '(4114)

•  Cumpăr apartament
cu două camere la parter 
in zonă bună, indiferent 
confortul, vizibilitate la 
stradă. Tel. 628875. (4113)

•  Vând casă sat Mintia,
str. Mureşului, nb. 84. ■

(41110)
s » Vând apartament ne
mobilat, două camere. Al. 
«Romanilor, bl. 24, sc. 3, 
etaj 3, ap. 13, urgent. (2000)

•  Vând urgent garsonieră
Deva, Dacia, bl. 4, sc. 
4, etaj 4, ap. 22, 3 200 000, 
negociabil. - (4131)

•  Vând frigider şLcon.

Selator Arctic, tel. 618804, 
upă ora 15. (641)
_ •  Vând -casă Orăştie, 
*tr. Oituz, nr. 41. cu posi
bilităţi de privatizare. Tei. 
620493. (4128)

•  Vând sau schimb a. 
partament 4 camere Cu 
două plus diferenţă. tel. 
#15958.

•  Vând teren construcţii, 
str. Olarilor (apă, gaz, ca
nalizare). Informaţii, str. 
Srângului, 8 B. (642)

•  Vând casă Deva, in. 
formaţii tel. 615349. (4155)

•  Cumpăr, urgent casetă 
direcţie pentru Ford Tran
şat, motor de 1600 cmc pe 
benzină.-Tel. 620848, (4137) 

•  Societatea Comercială 
.ŞCrânsloc'1 SA Deva, cu 
sediul în Deva, str. De
pozitelor, nr. 2, tel. 623645, 
Organizează licitaţie pen
tru lucrări de hidroizola. 
m  la Hala de întreţinere 
4 »e o suprafaţă de 350 mp. 
'De asemenea execută re- 
jrizii tehnice şi reparaţii 
fcurente pentru autoturisme,' 
(autocamioane şi auto
basculante. Vinde piese 
.«te schimb pentru autove- 
fbicule din familia Sa. 
jriem şi Raba. (4134)

•  Vând VW Passat 
Break, neînmatriculat, mo. 
tor rezervă, preţ 1000 

■ mărci, tel. 642986. (9603)
•  Vând'apartament 2 

camere ultracentral şi 
,«Dacia 1310. Orăştie, tel. 
'‘¥41090. (9604)
'l ,•  Vând casă, sat Gră
dişte, preţ negociabil, in
formaţii Orăştie, tel. 641090. 
i p (9605)

•  Vând urgent ARO 
10 4, caroserie avariată,

preţ foarte avantajos. In
formaţii Beriu, nr. 98, sau 
familia Trufaş. (9606)

• Vând apartament 2
camere, Simeria, 9 mili
oane, negociabil, bloc 104, 
tel. 642760. (9607)

• Vând apartament 2 

camere, decomandate, etaj 
I, ultracentral, tel. 717094.

(0660)
• Vând aparat mărit, 

Prokus, preţ negociabil, 
informaţii tel. 721816.'(1657)

•  Vând MZ 1,25, cu piese 
schimb, Mobra Hoinar, 
căşti integrate, tel. 722427.

(1656)

■.V .V A ’A W A V A V .W ."

•  DAN MAR ’94 ALBA 
IULTA oferă îmbrăcă
minte import Austria

pentru sezonul de vară.
Calitate superioară.

. Alba Iulia, str. T. 
Vladimirescu, nr. 6 
(clădirea întreprinde
rii cinematografice). 
Tel, 058/830795, (4141)

• SG Confort Pius 
Construct SRL Tâmpa 
vinde en gros şi en 
detail gresie, faianţă, 
import Italia, la pre
ţuri foarte avanta
joase. Vinde plăci az
bociment, var, che
restea, ţeavă pentru 
instalaţie gaz, ipsos, 
fier beton, grinzi, co
voare mecanice Bel
gia. Vinde teren ex
travilan în suprafaţă 
de 1,78 ha la Şoseaua 
Naţională, între Simeria 
Veche şi Spini. Infor
maţii la tel. 661626 şi 
661613. (1983)

.V A V A V A W r/W rtW i

•  Vând congelator 4 
sertare, nefolosit, preţ 
350 000. Tel: 713681, 713554.

(1655)
•  Vând Ford Granada 

Diesel, informaţii tel. 
712540, după ora Î6. (1653)

•  Vând convenabil ARO
1 0 , tel. 717431. (0849)

•  Vând Dacia 1100, stare 
bună. Haţeg, tel. 770888, 
preţ negociabil, (8712)

. OFERTE DE 
• SERVICII

• Societate particulară 
de construcţii angajează 
urgent : zidari, dulgheri, 
mozaicari, finisori. Tel. 
616795, între orele 7—15.

- (4158)
•  SG Atelierele Cen

trale SA Crişcior, cu se
diul în Crişcior, strada U- 
zinei, nr. 1, jud. Hune
doara, organizează concurs 
în data de 20. 07. 1995,
orâ 11, Ia sediul societăţii, 
pentru ocuparea urmă
toarelor posturi: un post 
oţelar, vechime în. mese, 
rie 5 ani;.un .post. zidar, 
şamotor, vechime în me
serie 5 ani. Se asigură 
Grupa I de muncă. (609210)

• Şcoala Postliceală Sa
nitară Hunedoara amână 
deschiderea ofertelor pen. 
ţru lucrarea „Şarpantă . a. 
Coperiş" pentru data de 3 
julie 1995,; (4168)

; •  SG E. Capitan 
SRL angajează me
canic rectificator pen
tru asamblare plane
tare, permanent. An

gajează pe o perioadă 
de 2—3 luni zidar 
pentru diverse lucrări. 
Informaţii tel. 621499,- 
620649. ' (8713)

•  La Deva — Casa de
Amanet „Aristocrat" oferă 
împrumuturi imediate. Tel. 
614570. - (1840)

• Proiectare instalaţii e-
lectrice. putere nelimitată, 
tarif minim. Tel. 614203, 
648202. (1891)

DIVERSE

• Cooperativa Prestarea 
Hunedoara, strada Piaţa 
Libertăţii, 7, anunţă ma
jorarea tarifelor începând 
cu data de 1 iulie 1995.

... (1652)

• SC .Emicom. SRL Deva
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor produse
lor comercializate şi prestă
rilor de servicii cu până la 
100 la sută. (4121)

PIERDERI

• Pierdut legitimaţie ve
teran de război pe numele 
Petreţ Nicolae. Se declară 
nulă.

•  Pierdut o iapă albă de
10 ani (zona Gojdu, De
va). Tel. 629227, familia 
Giurar Istrate, orele 16— 
21. (1140)

ÎNCHIRIERI

• Caut închiriere gar
sonieră (apartament) mo
bilat pentru 1—2 luni. 
Tel. 604205. pentru Tudor.

•'AVAR:' -(4102)

•  Caut apartament mo
bilat cu telefon pentru în
chiriat pe termen scurt 
în Petroşani, cu chiria în « 
avans. Relaţii la tel. 628875 
Deva. . (1993)

•  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)

•  închiriez rochii de 
mireasă şi accesorii. Orăş.

. tie, str. Primăverii, nr. 19.
(743#)

•  Ofer cazare vila 42
Sovata la camere cu- 2—3 
paturi, preţ între 2500— 
5000 iei/pat. Informaţii 
Vila 42 Sovata, tel. 065/ 
78207.: : (1995)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

* •  Schimb apartament 
două camere Bucureşti eu 
similar Deva, exclus Da
cia şi Micro 15. Tel. 628922, 
între orele 17 . 2 2 . (1992)

D E C E S E

•  Familia mulţumeşte
DJDRA Deva, precum şi 
tuturor celor care ' l-au 
condus la loc de veci pe 
bunul nostru. — .
- / EMIL COBLIŞ 
Doamne odihneşte. I în li
nişte şi pace î (4152)

•  Familia îndoliată 
mulţumeşte rudelor, prie
tenilor, cunoscuţilor, ve
cinilor, colegilor de la 
Sârmismob SA, care au fost 
alături de noi la dure
roasa despărţire, de cel ce 
a fost pentru noi un mi
nunat sot, tată şi bunic 
Av. ClMPEAN EUGEN-

HOREA
Dumnezeu să-l odihnească 
In pace! (4157)

•  Ai fost tot ce am 
avut mai bun şi mai 
scump, dar viaţa a 
fost prea crudă cu 
tine şl ne-ai părăsit 
lăsându.ne în cea mai 
mare durere 
SEPTIMIU RAZVAN 
Te vom iubi şl te vom 
plânge cât vom trăi. 
înhumarea azi, 20 iu
nie 1995, ora 14, la 
Cimitirul din Bejan, 
de la domiciliu. An
dreea, Ariana, Lenuţa, 
Marius. (4136)

• îndurerat omagiu 
bunului şi inegalabi. 
lului nostru cumnat 
SEPTIMIU RAZVAN 
trecut atât de devreme 
în lumea veşniciei. 
Dumnezeu să-l odih
nească în Pace! Mi- 
haela, Maria, Ion, An
drei şi Silvia, (4136)

• Durere, lacrimi şi 
dorul de fiul nostru 
SEPTIMIU RAZVAN 

•: (TITR
e tot ce a mai rămas 
din el. Veşnic ne
mângâiaţi mama şi 
tata. Familia Răzvan. 
V; (4162)

• „Durerea te-a a- 
dus pe lurrie/Durerea 
te-a luat din lume". 
Adânc îndurerate sora 
Carmen şi nepoţelele 
Roxâna şi Alexandra 
Verban conduc astăzi 
pe drumul fără în
toarcere pe cri ce 
ne-a fost singurul bu. 
nul, blândul şi ne
preţuitul frate şi 
unchi ■ ■ •
SEPTIMIU RAZVAN 

(TOT)
de 46 ani. De ziua ta, 
în 28 iulie 1995, eând 
trebuia să-ţi Urăm 
„La mulţi âni‘‘ îţi 
vom aprinde lumânări 
•la mormânt. Fie să-ţi 
găseşti liniştea şi pa. 
cea în lumea sfântă a 
celor drepţi. (4162)

• Personalul şi vo. 
luntarii Filialei de 
Cruce Roşie a judeţu
lui Hunedoara şi Sub
filialei Călan deplâng 
trecerea în nefiinţă a 
voluntarului Crucii 
Roşii
FLOARE1 DUMITRU

om de aleasă delica
teţe şi transmit sincere . 
condoleanţe familiei 
îndurerate. (4144)

• Cu adâncă durere 
colectivul Regiei A- 
utonome a Cuprului 
Deva este alături de 
familia îndurerată Ia 
dispariţia celui care 
a fost

SABIN BANCIU
om cu un suflet ge
neros. (4161)

• Colegii de la Ca
mera de Comerţ şi In
dustrie a jud. Hune. 
doara şi de la Oficiul 
Registrului Comerţu
lui Hunedoara sunt 
alături de dna Flavia 
Arsoi, la suferinţa grea 
pricinuită de decesul 
tatălui său. Sincere 

condoleanţe familiei în. 
doliate. (4138)

R.A.G.C.L. DRV A }
Face cunoscut tuturor abonaţilor, că 

în ziua de 20 iunie 1995, începând cu ora 
7, până în ziua de 21. 06. 1995, ora 7, se 
va sista total furnizarea apei potabile în 
municipiul Deva, oraşele Simeria,% Călan, 
Haţeg şi comunele adiacente magistralei 
de aducţiune 0  1000 Orlea — Deva.

Sistarea furnizării apei este cauzată 
de lucrările de reparaţii de pe conducta 
de aducţiune 0  1000 şi la staţiile de tra
tare Orlea şi Batiz. (381)

S.C. „ILDY KIMPEX“ S.R.L. DEVA

Vinde din stoc următoarele produse de 
import: - J

•  PARCHET MOZAICAT DIN LEMN DE_L
TEK TROPICAL în dimensiune de 47 cm/47 \ 
cm/0,80 cm, Ia preţul de 38 500 lei/mp. \

•  LAMBRIURI DIN PVC, cu dimensiunea ţ
de 260 cm/10 cm/1 cm, la preţul de 2 400 lei/ t 
ml V.

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

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

S.C. „MAREŞ-TUR“ S.R.L. ORĂŞTIE }

cu sediul în str. Unirii, nr. 5

Organizează la preţuri deosebit de a 
vantajoase următoarele excursii:

• POLONIA 
curea j

• TURCIA - 
n ic a ;

săptămânal
• v r - ' .  '  . ' ’ . ' i

săptămânal

mier

dumi-i f  I

• CEHIA (PRAGA) — la sfârşitul fie- j
cărei luni; i

• SIRIA (DAMASC) — la sfârşitul fie
cărei luni;

• BELGRAD — săptămânal, joia. 
Relaţii şi informaţii la sediul firmei

şi la tel. 054/641446 şi 054/647442.
VĂ AŞTEPTAM ! (4029)

ANGAJAM AGENŢI COMERCIALI

pentru vânzarea produselor v #; 
MAOAM şi HARIBO 
Cu plata în comision de până la 6,5 

la sută. ■ U
Condiţii: autoturism propriu.
Şansa dumneavoastră este 
PEMIDO ’94 IMPEX BUCUREŞTI. 
Telefoane: 069/482031; 01—6331903.

(40331

S.C. SARMINTEX S.A. DEVA 

Str. Apuseni, nr. 1
Vinde la

s

m>i • JIUc ,»«Th .hwiiiif.

în data de 23. 06. 1995.
#  mijloace transport auto.
Licitaţia se repetă în fiecare zi de vineri 

a săptămânii, până la adjudecare. Informaţii la 
telefon 623320, int. 10. (4036)

! SOCIETATEA COMERCIALA „MACON“ S.A. 
j DEVA

Anunţă majorarea preţurilor Ia produsele 
din marmură cu 25 Ia sută, începând cu data 
de 1. 07. 1995. . , (383)
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