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•  Dficiai > mp ni; electorală > nt > şerile de *

' 9  «n u l viitor'' ria s-a declanşat. *ţpţţ a Început 'însă, ■ mat g  
Ş direct — cum a spus-o răspicat dl \Adrian -Năstase în  •  

efectuată nu de mult la Giurgiu — şi mai •  * 
at — curti o propagă, cu diferite prilejuri, unii •  

politici i, arlarr •' tari conducă toii de adminis *  
g-jţraţii .locale. • • " ®
m c Ceea ce n .au  făcut în trei ani de zile pentru®  
?  electorat, pent u localităţile unde tsa ;-,<„>, deoarece *  
j » e d t f u  ei şi punga lor au făcut destul, cât au putut, * -  
w vt 4 i cearcă să f , . acun Mai f m - *• s un m *

§ 'sin; ' mai plombează o stradă, mai introduc o con. 1
jjdctă. de gaz metan, mai . extind o piaţă, încercând J

«pte arunce praf în &'hb  lumii - 1  ;
«*. ' Alţii parlamentarii, mai ales — au direcţii de Â 
rS  acţiune originale: conferinţele de presă. Acolo, ei bat g  
i^ţtioneda pe programe -* parii eîor :are propulsat Z 
ţjtsi luxoasele fotol de enatorl ş d \  daţi ’ »*• g
U proaşcă j t 'K '.'r d  cu noroi, ac noi pr misiUnj - ce1 g  

t# fâ a i âdesca i (  arte apoi urcă in maşini şi pe-aici 4
♦  ţii* dj ari' > spre pr priile b ticuri — â mai e 4  
# u n  tr «sport de ua turi, t i ţ l . ,  fi :afea şi spre ;e. 4 

.'•A ule AGA -  s î„şi ridice uiumul metis; trudă 4
- •  - . - .;v -w  ——  «
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• J d e  a fi participat câteva ore la o şedinţă de producţie J  
% jh t j ‘p* ?i n au priceput ma & lucru Z
•  vNaţiune, fit deşteaptă f~ Gândeşte bine când stai 5  

M  de vorbă cu dl parlamentar sati consilier, cu dl pre-, J-
•  şedinţe sau primar ! Chibzuieşte atent când te, chea. m
•  mă să -l urmezi pe unul sau altul din sutele de ca- g
•  njsle politico care-ţi pot aduce fericirea! Raţionează J  

. •  î”ţ. iepi ia şirul de noi promisiuni < • care ţi >  face 4
•  ştiin d , câte din cele anterioare s-au- înfăptuit. - g

Şi nu uita, omule de rând,' ălegătorule, de câteva g
•  afirmaţii buimace, care te lasă buifttac, făcute de g
S personaiîtâţ m,« cantţ de '*># i noastre poliîiee. g  

V Astfel, la  Consiliul Naţional de săptămâna tre. g 
ciîţâ, liderii P.D.S.R. au anunţat cu nonşalanţă că g  

•  «.trăjutiţia s-a  încheiat". Poate pentru ci, în nemărgi- g  
* 5 Alta dorinţă de parvenire şi de'căpătuială. Dar tran. 4! 
* 2  ‘t’ > c lor mulţi este î< t lunga şi »xtrern S. d". % 
*  t-A< isă ţ i  tot - P.D.S.I iştii r , ex lamat cu psep-•  

turi!' infoiate prin gU st ( ministrului muncii şi pro •  
*  tecţsei xm ie Mire -• Dan ('"v sc „ că , t>gjj» case- •  
w %? naţionalizat; eşti o mari victorie pentru $îz ¥ \  *

• In rapacitatea lor, liderii P.D.S.R. sunt sinceri şi •  
g.de astă da " irtoria sie lor, , celo < tre au pus *  
gm âna p casele naţional sate, putând ch *.* ă şi ia *

• gţ cumpere cu câţiva gologani, de care ei nu duc l ip s ă *  
rşeci esîw a’ proprieta ,i’ r tif J.’-t p* j» acesto ® 

♦ 'c a se  filndu-lc confiscate a doua oară *
; ♦  gretŞză 1 că sumarele^ neayţşe: eşKteciţri m i- } 2
‘ 9 culpabitizeaza ta global pe oamenii > n  JTruntea ,  

t  V vd -ai.T 71 p&î3asft)«aâr»,.. «rtsÂisrî, g  
•  guvernanţi, primari, prefecţi cu doxă şi ecbîlîbru, g  
•  patrioţi si oneşti, pe care-i d - a  » «, < t
• a tâ t  dc tare în ţară şi în - caîitâţUe lor. Din «■ t  
•  zbuciumul tor se îoveş t  de > ’S sic JEire d<>̂ - ale tran g
§•  ziţiei hoţia, corupţia, fărădelegea, incompetenţa, g

lîrfin!i mui, căpâiuiah - , ţesute într.un păienjeniş g  
-  Până la cele mai de sus niyeluri ale puterii, . g

' Preşedintele Ion Iliescu a avertizat din nou, de g 
î  curând. QSupra acestor tare sociale. Să vedem cine g

%■■ .'*>■■■- nH’Zfl^Mzv'î,W» 't»n ţfivlîfţSSÂ*--''':- ~
g ' 
g
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CURSUL VALUTAR
25 nTI.IE 1995

•  - t  dolar SUA

•  1 marcă germană

u  fOO -yeirt japonezi

•  1 liră sterlină

•  1 franc elveţian

•  t  franc france/ ~
1 -

•  100 lire italiene

— 2007 lei

— 1450 lei

— 2265 îei

— 3202 Iei

— 1739 iei 

—- 417 Iei

— 125 lei

- Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 

a României

, w

25 IULIE

•  Adormirea Sf. Ana; 
Cuv. Olimpiada ţi E . 
upraxia;

•  S-a născut, in 1876, 
poetul MIIIAI CODREA- 
NU . (m. 1957);

•  A murit, în 1945, 
folcloristul ENEA HO. 
DOŞ (1858—1945);

•  Soarele răsare la 
ora 5,54 şî apune ia 
20,49;

•  Au trecut 205 zile 
din an; au-rămas 160.

Modernizări
La Staţiunea balneară 

Vata .Băi se fac lucrări de 
modernizare a bazei du 
tratament. Procedurile vor 
cuprinde băi io  cadă cu 
apă termală, fizioterapie, 
electroterapie, masaje, a e . 
rosoli gimnastică iw<- - 
iar, ca noutate, sauna care 
şe amenajează acum. Se 
intenţionează ca, prin ceea 
ce se întreprinde, ca fi 
pcin creşterea numărului 
de personal, a calităţii de 
angajat, serviciile oferite 
să fie cel puţin la nivel 
european. Aceasta nu’ poate 
decât să bucure. (E.S.)-

,/J'i-ri, anzit cine îl' va înţejege.
•g ' . ’ DUMitRU GIIEOXEA

i/ f ţa  p e  z a

* — Dopnşte t ntabil »c âcc că ‘.jc-va 
datori v |n o ţt|i '* 1
1“ Nu-î  ' ad evăratsu n tem  vânduţi dateri !•

JM.
MARŢI, 25 IULIE. 

5*. cursul după 
instabilitatea vremii se 
va accentua în regiunile ( 
din nordul, centrul şi 
estul ţării. Aversele de 
ploaie vor avea un ca
racter local. Tempera, 
turile miniinc vor fi 
cuprinse între l i  şi 
20 grade C, ' iar ma- 
ximelc între 24 y  74 
grade C, mai -ridi. 
cate' în partea de sud 
a ţârii.

Prin Deva la ceas de vară. Foto: PAVEL LAZA
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•  Salonul Aut*. La 
fitomplerai Romaero, 

l i ă f i  Interna»
ţ^onal aiî»esre% 5, a r ; i  
loc cea de a Il-a  ed.ţie 
a  Salonului Auto Bucu. 
reşti — SAB *95. A u fost 
peezente firme eonstme- 
i- v *  *lt kuttenObQo d® 
ijc coafinente: Uui*»-.

* pa. America, Asia, cu tot
- ce au mdî ntttf Ih nteterie.

. ; ’v  iaviţăm ăntu.
î » .  In m  i sesizărilo 
U.D.M.R. privind ne-

-ţp-. ăţământulni, adoptată 
■ recent de Parlamentul 

tiv* .
- tuţională anVizaţ s-»
. Uzările, a comparat artî-

1 s ii' incriminate pre

vederile Constituţiei şi 
cu documentele interna
ţionale semnate de ţara 
noastră şi i  conchis ră 
obiecţiile nu sunt «nte- 
meiate. Ieri, Legea în v ă .  
ţământudul ^ f >»t prom A.- 
,§al5\.4&ujpr^ii^8şitele So- 
m%iiel, â\v I m  Ilieseu, 
după care acesta s  
nizat o conferinţă de 
presă. j

I' X ;;4-
m Farlameh»

t îl !'iir->r*.vrs a dat 7 l«le 
■ reou e  o. Rezol uţie asti 
pra drepturilor 
tăţUoe ş , s ă i c ^ f m s  >w 
mulul in România, (tezo- 
luţîe cat.3, formulează | »  
U.i'C'M -severe, a m v J e  şt 
tenden||oiss» .privind a»
' ele 5. t aţii ' f  -eritoare fe

■ respectarea drepturilor o« 
mulul în România. Gu- 
Vemul şi parlamentul Ro. 
î m i ,  i :- e politici au 
luat atitudine fermă şi 
aa adresat Parlamentului

La Gostineşti s-a desfă. 
şurat Festivalul Filmului. 
Au fost prezentata un 
număr mare de pelicule 
cinematografice, de lung 
şi de scurt metraj din pro-

Europeart scrisori prin 
ra»" wspipg m  unanimi» 
m î i  afirmaţiile şl apre 
jderile din Rezoluţie, a .  
«K̂  s-ite, în  .necunoaşterea 
sllittâ ţâbr iin ţara noas- • 
4e5,

b Ţiş^fp.îp.' Filmuhii.

ducţia de azi şi de ieri 
a creatorilor români în 
domeniu, dar şi unele 
filme străine.

•  Preşedintele Ion I . 
lifescu în Moldova. Pre
şedintele ţării, dl Ion 
fliesctţ â -vizitat săptă

mâna trecută localităţi 
din Moldova, respectiv 
din judeţul Bacău. A a- 
vut dialoguri cu repre- 

zentanţi ai admiiustrăţâlor . 
locale, cu politicieni, a- 
genţl economici; eu care 
s-a  consultat ţisupra mun
cii şi vieţii lor, asupra' 
stării naţiunii.

•  Asasinii, după gratii.. 
Instanţa de judecată i-a 
condamnat pe Ucigaşii 
muzicianului loan Lu- 
chian Mihalea la câte 
25 de ani de închisoare 

"şl, interzicerea exercitării 
(drepiurilor civile timp 
de 10 ani după ispăşirea 
pedepsei.

•  2000 do lei dolarul.
- Pentru priţna dată, do

larul a depăşit pragul ce
lor 2000 de lei, dovadă a 

deprecierii continue â  mo
nedei noastre naţionale. 
Nu este deloc u n ' semn 
bun.

•  IMES.R., la Sibiu.
Dl Adrian Năstase, pre
şedintele executiv al 
P.D.S.R., împreună cu 

alţi reprezentanţi de ' 
1 frunte ai partidului de 
guvernământ, s-a întâlnit, 
la Sibiu, cu conducerile 

celor 16 filiale ale P.D.S.R., 
din Ardeal. Au fost dez
bătute prOblemg impor- 
tanti •* ordinea 'lei

Ce s-a-ntâmţd.it...
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'fiucuria

pătrunde

fe  pneraaţa dfei C o n t e
fir* B«te IvanfirtCi,

Efifitoâlei
Naţionale a Revoluţionari.
lor din România, la Deva erei îşi dormi
s-âu dezbătut, s-au analiafil - sOfimfil de  ̂vecii, alţii 
şi precizat condiţiile, fte.'- r t e t e  scMfodiţţ-^p 
gulile, normele, care 3  •. au  rifanas părinţi fără 
cer îndeplinite pentru
bândirea titlului de onoare ştita ţfin u n e  lasă să iM w  
de „Luptător" în Revqte der t e  Da*r nică t e  p a te»  
Ha din Decembrie 198R fifiiljfifiiCîtiilifc fiMfi n-iilfc:

tirri»up»iur - fit
dm  Decembrie T989, 

titlul de onoare - pu rta t
t* t I  .  •  .  • | :

î SV . . isjpp?- ^
■1»  • • • • • • • » • • • •  •  »

— DC şe este nevoie să 
sc facă asemenea precizări 
stricte ?i l-am întrebat pe 
dl preşedinte Constantin 
Bebe Ivănotfici. 1 ■■■

— în calitate tîe deputat 
şi tîfe preşedinte ai Fede
ralei Naţîorraîfe a Revolu
ţionarilor di» România port
0 mare răspundere: nici 
un luptător adevărat din 
zilele Revoluţiei din De
cembrie 1983 să nu rămână 
pe din afara- drepturilor ce
1 se cuvin ; nici' un fost... 
spectator de ocazie să nu 
primească acest drept. Se 
ştie .. că au fost luptători 
adevăraţi care şi-an pus 
în pericol viaţa, dar au 
fosit-rSi privitori din mul
ţime, unii dintre ei re
vendicând apoi dreptul de 
luptător'.

— Stimate dle preşedinte, 
cred că este greu de cân- 
tă itt c te riiw ţia  fiecăruia.

— Retorte greu. Tocmai 
da aceea, constituim .în fie
care judeţ câte o comisie, 
care să ia în dezbatere 
fiecare dosar, să-l analizeze 
cu toată exigenţa şi să 
hotărască: cine merită să 
poarte titlul de „Luptător" 
în Revoluţia din Decem
brie 1909. Când- dosarele 
vor fi terminate se vor dez
bate public, deadoatm la 
care -vrem să fie întotdea
una de faţă şi presa. Tre- j 
falie să vă mai spun ceva, 
eeea.se poete «Jtenneavoas. : 
psă ştiţi:: în  Bucureşti este 5 trăim astăzi
un cimitir al eroifar Be»--&:5(.______
voluţiei din Decembrie’ m .

cunoscut - chinurile 
să se bată cu cărămida ia 
inept că an .fast mari lup#

' tători.
— înţeleg că membrii 

comisiilor de triere a do- 
sarclor vor. avea o" misiune 
grea. -

— Bineînţeles. Eu vin
de la Cluj, Anat constituit 
comisia »cok\ acum o fa-J 
cern la  Deva, apoi plec la 
Timişoara. Peste tot ale. 
gem pe cei mai bpni, mul 
■cinstiţi . revoluţionari in 
aceste comisii. Lor .le re# 
vine cea mai mare răs-, 
pundere în ' trierea, fiecărui 
dosar, cu stabilirea adevăi 
rului adevărat. v f

— .La Filiala Federala 
Deva, dc pildă, cine face- 
parte, din comisie ?

— Dnii Dumitru Crăciun,
Mi ha ii Rudeanu, Nicolae 
Stănculeseu, /ioan Majer, 
Nicolae Seutariu, Aurel 
Pop. Emiliaâ G. Igna,
Dumitru Tîlveseu, Ionel
Stănilă.

A$ - Vfan să subliniez că 
S Naţional*.a He- 

România, 
luptători din 

Decembrie 198$ care o  
compun, va deveni o forţă 
pe scena poîjtieă a Romă*... 
nifii. Eu spun e* este wfe-

. -wr_. 1 BfirnltrtTfîl

Aminteam totr-un w
trecut al ziarului nostru

^^ aeraS S n S u p ra  eaqpeeL 
4c pictată seraja®  de 

ti, B4canici% ax- 
a ld r ă i  vcrnfcfij f.a  
cfiMUfiiltent «* eel 

s4 :'«*poziţtel de scsâptfiră 
rtefizetâ de toan Şefi 

Deşi a mai participat Ia 
expoziţii Sa judeţ şl ta  
ţari, avâvwf e i# r  căteea 
expoziţii personale ta Oto
va “şT Timişoara, expoaiţîa

Bocaniciu la 
artă „Forma" din 

( îl consacră. Pictura i - pe
care el o etalează, după 
cum confirmă profesorul'

fiu trei*4e:, ficfilimtă,.

rect. «Otifc. car o oglindăt
Expoziţia este dominată dd 
o emotivitate densă, găsin* 
aici tulburări, bănuim te .

Iată şi părem» câ teva  
colegi de breaslă: „Agre
sivă şi decorativă în apa
renţă, pictura lui Torino

meri, năzuinţe şi frustrări Bocaniciu este

fm  cS ea mt este tfaegt »
însăilare ordonată de pete 
colorate, şi nu trebuie s ă , 
ne inducă în eroare titlu
rile eu încărcătură sim
bolică — „bariere", „cruci" 
etc., ele fiind mai degrabă 
capcane, ori cel mult sti. 
muli mentali, pretexte pen
tru: divagaţii posibile". Şi 
tot omul de cultură bucu- 
reştean, care l-a simţit a . 
tu t de bine pe artistul de- 
vean, adaugă: „...expoziţia 
de faţă, abstractă fiind, 
funcţionează, totuşi, indi-

încrâncenări, sfâşieri inte
rioare. Suntem in fa ţă  fi 
ceea ce s-ar putea cata, 
loga • drept expresioniştii; 
abstract'*. • “

Apropo de titlurile lu i 
eribBor, credem- -fi noi, ..l|, 
rândui nostru. că sunt mai 

fiimufi 'f mentali 
care să .rte ajttfa-dn adân- 
«fie»; aoabate» te r t r i lo t  

stului.. Impresiile ţi 1» 
itiieşte fîecăw faeivito* 

t o  oarbe. Să w>inl>B câ— 
teva dintre genericele a a
CcswF iifPrariT ,̂ »B®lWl€ienids
suficient**’, ,,InCberent-*oe^ 

’':̂ f i t e > i ^ f i i cces-| 
Lini 
rD#

Mă$lto M* 'faş« sa
este puternică, cum pifieri 
nice sunt culorile aşternute, , 
adevărate pete în car* 
domină roşul şi verdele. 
Alteori nuanţele surţt mal 
potolite, mai tandre, alcă
tuind o poezie delicată d« 
culori care sugerează o âT 
numită doză de romantism 
sau de - începuturi. Prin 
ceea ce etalează acum, în*, 
trevedem pentru arSstui 
Torino N. Bocaniciu •  
evoluţie rapidă care S v* 
aduce afirmarea. * :î

d e-

- tov-

M
cur

stării conflictuale 
intre nevoia acută 
spune, de fiecare dată şi 
până fa capăt, totul despre 
sine, şi regulile gramaticii 
vizuale care-1 obligă la 
Simplificarea, ordonarea şi 
abstractizarea enunţului. 
De aici rezultă caracterul 
de „jamâl", de „autopor
tret" al lucrărilor sale". 
(Gheorghe Pogan)

„Pe Torino Bocaniciu 
cunosc de multă vreme 
pe un neliniştit căutător, 
dornic de a se perfecţiona* 
Spirit reflexiiţ sppfd^Oii:; 
antrenând emoţia Intr-lin 
gest al freneaie» eu o vi
talitate a unui expresionist 
al abstractului**. (Ion Ten- 
gheru)

„Torino Bocaniciu face 
parte din acea restrânsă 
parte de, oameni a l căror 
prea p in  sufletesc se cere 

neapărat exprimat printr-un 
gest artiste. Pictura eu 
care se nteteriseşte pe 
sine te  această expoziţie 
este un po^n de factură 
modernă despre ideea de 
interdicţie reprezentată In 
fel şt chip de simbolul u_ 
nei bariere. (Victor Niţă)

: H B® L B(WEă

la  (Bateriile; de artă „Forma" din Deva.
"Foto: PAVEL LAZA ;

dăm
timpu_

la

abstracţi şi de îndepărtaţi.
Cu reflexe metalizate 

carul coboară pes.te îos trăi.  
narea din noi tristeţea de. 
părtărifae. şi bucuria lu
minii.

Deşi mulfi xu toamna in 
suflet, urâim^ treptele fi. 
cestui sfânt anotimp spre
noi înşine;

MIRCEA CAPOTESCU 
Deva

Boii
Itic*

7,00 La prima 
Buletin meteo;
Maxima zilei;
Că— 9,20 Ora de 
rică; lO.lO Magazin i 
falit; 1 1 ,0 0  Teatru 
X4M Actualităţi; XM« 
Ecran de vacauţă: mp. 
zică,'Jocuri; »6,0* 11». 
sene anteiate; CMfi 
Şi bogaţfi Plâng. ta. 
Mexic); EU» f i  (h  
milioane (p. f i;
Aur fi noroi (s„
93); lă3S 23 de 
lioane (p. II);
Cu cărţile pe 
21*00 TVM — 
ger; 2 1 3  Intre t e  şi 
nu; 22.00 Credo. Emi
siune coordonată de' 
Dana Armaşu;
Film- :«•;

eu .

m m

â35 Ştiri, seriale d.a.; 
9,05 Salvarea (s); 10,00
O familie foarte drăguţă 
(s/r): 10,30 Chcers (sif- 
conă^ri; 11,0* Frumos şi 
begaf (*R 1 1 3  Vremea 
dorinţei fi); 12,00 Preţul 
*  fierbinte (show); 1 2 3  

Duelul familiilor (show); 
1 3 3  Springfield Story 
(s);■ 14,15 Santa Barbara 
(s); 1 5 3  Pasiunea ei e  
crima (s-Pi); iăoo Ilona 
Christee taikshow; 17,00 
Haas Mei ser talkshmv ;
18,80 Jeopardyî (cs); 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Fru

m os fi bogat <s); 19,45
StiA  m bri, Ptefal5! a 0 3  

Exploziv — magazin; 20,40 
Vremuri bune — si — 
refe (fir. „,.ţ.

: j.-dfcn»K8 liii’V ;,Tîlriiiaii'iMWf̂

7 3  Ştiri; !M5 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Film; 
12,10 O blondă pentru 
tata (s); 12,40 Foram 
(mag.); 14,00 Ştiri; 1 4 3  
Cotidiene; 14,40 BcautifnI 
(S); 15,10 A ifibi (s); 16,00 
Tata şi fetiţa fc); 16,30 
Tata (şfc 1 7 3  Desene. »- 
nimate; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
2 1 3  Paperissuna sprint 
tobeur); 21,40 Forum — 
ediţia de seară (sfanuK 
23,45 ştiri; 0,15 Shew.ul 
lui Matorizio Cosfanza; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45

•mmm

6,30 Germania azi di-

(mag. TV); 10,30 Gim. 
mistica matinală; 11.00 
fii orice caz, Sfafiftfinto 
fiM ; U J»  KM»? KR*p 
CfaOb; 1 2 3  VetedK (fi; 
1 3 3  Soarele Californiei 
(s); 14,00 Falcon Crest

â r  Trek 
aywuteb

cey (s.p.); 16,00 Star 
fs. SF); 17,3 
(ar. *8.00 sa  riscăm fes* 
1 9 3  Totul sau nimic 
(cs); 2 0 3  Ştiri, speri, 
meteo; 2 0 3  Roata noro
cului ţes); 2 lA  Scbwartz 
fa păodă (sjl); 22.15 Hun. 
tor Csp-K 2 3 3  Conspira
ţia neagră (s.p.); 0,00 Spfc. 
gel TV (reportaje)-

iiu ii

6,30 Ştiri NHC, cu Tom 
Ifi* miezul 

afacerilor (mag.); 8 3
Azi — informaţii la zi;
--------- MMct *V; 1 * 3

M m  — Piaţa 
1 5 3  *»ata ba- 

_  ■■■ piaţa •' ameite;
1 8 3  Dulctin financiar;

2 0 3  Ş tiiî ÎTN; 20,30 
Viaţa noastră: em. ecoMr
g
* - n t f i :  2 1 3 .
•te retrospectivi .- 
VHSO — magazin 
man; 23,3 Sfirf 
2 8 3  Show.uF şefii,
Jay Leno; 0 3  ‘ -■—
personal (talksbow); * 3  
Ştirile nopţii; 2,00 Desti. 
naţii , de Vacanţă (do).

l « ţ ;

n i

9 3  Golf. Magazin PGA 
(t); 103  Snooker. CM 
de trucuri (r); 113  I s 
t e  vitezei Magazlnto 
sporturilor cu motor (r); 
13,00 Tenis. Turneul ATP 
de la Amsterdam, Cam
pionatele Internaţionale 
ale Olandei —. raia 8 
(d); 18,30 Magazinul in. 
teruaţtefal fii, sporturilor 
CU motor (DTM Diep. 
hotz, Britisb. Formula 
Ford — Doningto», 

Şaper T—Pani 
RenafiH

____ _ — Do-
nington); 2 » 3  Buletin 
te  «firi 1; 20,» Atletism. 
IAAF Grand Prito Her. 
cnlis Tiflei Măetîng de l»{ 
Monte Carlo, Monaco (d)

1 0 3  Interzis 
baţilor (r); 11,00 „Prto. 
ţul din Bel Air** fi); 
,113 „Falcon Creat" 
(r); 12,20 „Miami Vfae" 
(r); 13,10 Top viva fifi 
4400 Vi da» text; J 7 3  

Documentar; 17,55 Prin
ţul şi zeiţa — interviu 
Cu prşnţul Dimitrie 
Stam|w;i8,45 Desene 
animate; 19,16 Linia 
întăi; 2 0 3  „F.BJL** — 
cp. 32; 203'D oafi. •  

^vorbă să-ţi mai spqjto.1 
r  2l,W Telejurnal; 8fe3 

„CJHiPB." -  e p ă te  
22.20 Film: „Nnntfi re .

—4» gaitt» is n  >, 3 8 3 ^ 0 3
Videotext.
- BBVASAT PBBS 

1 0 3  Sportul bune. 
(r); 11,3 ▼!*
18,3 Repere 

culturale (emisiune de 
Dumitra HHrubă); 1 * 3 0

'J e X S ;

ti

bor * »  Moo 
ep. m  3 3
rial: „Tute 
ep- 22; 2 te - - 
tăţi TVB; 2 1 3  

tiv (emisiune 3  f i r i  
ferate); 2i.ift De re 
medica (emisiune pe
tune medicale). „Aten
ţie ia stres"; - 28,15
Film artistic: 3 -  
fififina" (partea a 3La) 
SUA. 1991; 23̂ 56 Vb 
deefaxt.
»—>■!■ ,1. | ţf I M fţ, ■
tr a g brk a  l o t o

. 'fcP B E iA fi',3 * » * ^  
m m .  xM i-

27. 31, 24, t e  7, IR

A l 23. 67. 199® 
2, 9, 1, 6, 5. Ş. 4.
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i

*' M  st pregăteşte J 
să plece ta Boştesi j

După episodul „S & tti Q ts a ţh e "  treptat, <3or-| 
fitevi — c ţactm »fi tesîama s â f i «ş, |  
'“ s să purceadă din a r a  Ut dramul spre ediţia I  

a  GNfifeMMtaL Me dăm m n  o i au  este i  
atei t  wvtestaaî f i  arid ^otsm ndfi, fim» |
. ftmiSţm: ete rta rfle CaiusriB făcute de club, de I  

S C . S d e n u ^ a  S A . 9  « a ' făcut tot ee a  fost pa. |  
'«MS pe»tea pw iw iw » . S B  la"' fixai" bărbaţilor d  |  - 
«*» sc <#«* bfesfi Be « m ,  «f>4 o «w«îa<s fnddă» 1 
la  « ce , twtede M toutt ou şi mai mult! focidita-1 
. t i  a  «Aaai pregătirea a e a U  sera». Sjppasori ţ l  Isu 9 
M ari ai fM W M i trebuie să dea ţ u a  revanşă- I  
fiK teerite r Jac&Mi feunedoreid, «atoeaorilor şl rasa- J  
j acerii > d M M .  Q M edlw l da beai ia  a m a  edî- ]  

HmI «saa^aaaM lsi/«r «I «efiteeosa tntee primele 1 ■  
rafiftţpe f i  dfeMtteteRe te  Htsfete A. i

L d d  -fteratalML aafi jenb'iiHim a antrenocâor *. 
Saaa Pete» f i  V, Stoica. mm reunii de  d d a  veecae I  
l i  Hunedoara f i  dfcfii vizita medicală, a u  început 5 
p a g a ide*  ia tema proprie de. e e a e s n a d e ;  or- I  
aftrâd «a la  .aS irite  e i  idem la  fc j lu i i ,  unde pra>. î  

« te r i  Mdeaiej «or. conthnra 1  
« d a i «e v a  « te tearce  la  S 

N a s-aa I  
de la 1

fâ iN M

^fcAVINIA M ILOŞOVîCî—  UN NOU TITLU 
DE CAM PIOANĂ A  BQMANBEI */ ^

iulian Nap se \

m —.'jna,-»»— »»» — — asanai p n w w w  a
fi te  fMfite» perâtrii CWra. dgoc, noutifi In |

se m fi pai 'gMdaafcclafâ". f i  j ş .  ■  
Oa d a d i i  ia  «mat «seriei campionat: €5w- I  

— 43Ht TSptoawa; 2. n &  Maramureş — Gbfc. ?
; i  CtsrvteW — <3. Reşiţa; 4. UTA — Cort*. I  

Mfe Ş. Sbryiirti — Gaz Metan; - &  Min. Motru —i ■  
Corvinul; 7. Corvinul — F.C. Bihor; 8 .'Olimpia SM. |  
— Corvinul; 9. Corvinul — Minaur Zlatna: 10. Uni- ■  
«aa Al: — Corvîwat: 11. CSM Reşiţa — Corvinul; |  
ta. Corvinul — ’ Hforesta Fălticeni; 43. F.C. Bueo- ■  
Vida — CuriWtttd; 14. Corvinul — Jiul; 15. A<S-A.,| 
Tg. Mureş — Corvinul; 16. Corvinul —  Unirea Dej; a 
17. F.C. Vâlcea — Corvinul. |

MEMOBIAUUL MICBAELKJLELN, |
SUCCESIV, LA BUCUREŞTI Şl HUNEDOARA I

paşEno îţBittuneşiâ ţ i  Cor- 
vinul Hunedoara. "Deci, I  
hunedptehH anunţa că te :S." 

■acest in  Memorialul Ml. I  
" chaeî K l#p este prgant-1  
zat de Dinaift©, ""Ufide,' bi- - §  
neînţrtes. ţ s s - r t * 
Corvinul, iar la a
memorialul se va desfă - ». 
şura la Hunedoara. '  |

la w m m . x m m & vx &

' Încă din ptszm  2 t 
jm &  maMer* de " 
lîcă lamteadl m  « p u  
- dWfăpW'ai te  s te r i le i  
sjplttelnU trecate la Gea- 
atanţa «lewele j^sieaera. 

. te l Octavlao B d u -. s-au 
ttm atvat, deneantrlnd că 

.se s f i i  tetr-o temă tereaă

Aestear a (daţînut i'şî- e i  ,• 
un punctaj apreciabil 1 
(3Ş,0te R), iar Andreea 
Gacoveanu a ocupat locul 
trei după exerciţiile im
puse.

In partea a doua a  a - ; 
r .c c î  reuşite reuniuni, 
Lavinia tliteşovici, ,1a 
libere”, a  evolua* cu mult 
aplomA mobilizăndu-se 
ca întotdeauna exem_ 
pter, Mas *S4saâaiS fi ■ 
de Sm ona Amânar, ■ * .  
ra i gata să-i ia  '-'tecul.
l a v in ia  a i a o l i v i a  *
ixtouti t  fc teud  d l  *e c ls . 
stee pe p rim ii tec; cu 
un puncte] to tsld e  7 ^3 0  
p, urmată de SimOna 
Amânar, cu 78^48 p, 
Andreea fteteteM te cd 
77,997 p, Mafia Hafăgaa 
<ai 77,736 pvşKte. trebuie 
să sponum «d la  « e « a -  
.ţide Kb*r f ie »  »-*u | u  
jggisua t nsâ te  is f id  
|Qtea Gogean. stemfis 
»te«un,-"..'tei*fia Isoaleţ, \  
Ana Stana S e r a  f i  Mi
oda ’fugraîanj.

11 cu lotul naţional de juniori la lupte!
Wt "■? îian . Rla.rra en „FIA• fi"iîIian Blaga, ce se află de k 

acum în primul an de I  
jURiutat teste născut în

*  « a  i» r -9 otma su m a  ‘raa ■ţ^m 'issng,
sportivă, ctecî dintre gim. • înaintesiao«tor catnplo- - 
■sutele ce »  pregătesc fa n a»  se aştepte cu mareln- 
Oeva eweteând faante t*nes „dufiuî” dintre Lavl-

i î« presa i • 1-tts-
te a apărut că din cau-

|*a situaţiei financiare 
... precare, Corvinul nu "mai

.. Citf m V i.K.'ri
.1 monaiul Michael Klein, 
2* insă Corvinul a venit cu 
I . |i- u.-u-a-, i Că din acest 
f  an. Memorialul, se orga- 
II ' niacază succesiv de Di-

Mne ia exm âfiile tem u
se, siiuânda-se te  frunte 
înaintea programului' de 
„liber alese”, ©ar ceea ce 

-*»e buopră şi ntei taolt, .a 
fost evcăuţia m atei m as- 
tre  caa^noane, LAVINIA 
MiLf^ŞpVlCI, care, deşi 
a  xptatat, a dovedit to
tuşi, la  m o m e a  t « l e  
*cbeie“, raai multă sigu
ranţă şi fim fim te sa com. 

. {««•tare- i-a adus note pe 

. Măsură, la toate cele pa 
tru probe: %85 la sări- 
tdiS, 9,85 la paralele, %Wo 

- te  6arttă.fi„'9^25 la tel,

nia Miloşovîci şi Alexan
dra Marinescu — ce face 
parte din grupa de gim
nastica ce se pregăteşte 
la Bucureşti Din pâuK"'- 
duelul dintre Aceste ta 
lentate jucătoare n-a a- 
vtrt loc ttei cauza unei 
uşoare accâdentăr! ia  o 
gleznă a tirwrei gimnas
te Alexandra. Ea a fost 
scutită de efort pentru a 
nu risca agravarea acci
dentării- şi nu a ţ in te i -  
pat la concurs.

L a  .Întrecerea - mascu- 
linS, presărată şi aceas-

-wgurtedu-şi ua "punctaj ta cu ra’iîte ratfirî la in- 
Ae 3%32o ce îi dădea dţyidual, pe primul 5oc

; dreptul :să teere la Un- 
nou titlu. Confirmând suc- 
j» su i deosebit de la Cu
pă Europei, ce s-a desfă- 
Şurat in Italia, Simen a

s-a clasat CRISTIAN LE- 
RIC — CSM Arad — cu 
un punctaj de 151,90 p, 
devenind campion naţio 
nai absolut.

I' ' " i

1678) f i a  luptat cu spor- i  
: « v i .. năseuţi ln  1979 2- * 

deci maA îto vârstă ca e l i  
cu 3. ani,"fi" cu 'toate- a- * 
« t e a ,  el a  avut o corni i

- portare excepţională, re- * 
*^nd .pa. t e  fteal să *-&- a 
jubgă pe lotad « >i de ia 1 
categoria 50 de kg .fi -a £ 
intrat în posesia m eda-1 
«ei de argint.* I a  aceas- * 
ta categorie a  avut ... ad-1

- veteaţâ..'-.tefite ."'jmteiMd; J  
. to« medalteţii de la ju- 1

ateii, teu* modaUaţii de * 
«oul îaaecut de la tineret |  
f i "juniori. Până a intra i  
te  posesia amintitei' aae-2 
dalii. Iulian a avut o l  
comportare foarte te te ,  •« 
invingiad la „tuş* f i  la I
i**»rtssţfâteV;: *
te te »  ln©teit pa m ulţi-1 
piui m edaliat; european !  
şi mfisfiai, Gfiu C&rdo- 7 
«canu, de la  lafi, c a »  a  îi 
învins, leşeano este ce*n- < 
.petefi de bazâ f i  lotu- l  
«lor naţionale de juniori ; 
fi srttiori. a

"Datorită sueceselor din. 1 
ultimii ani fi â titlurilor * 
naţionale obţinute f i  în f  
etîyjele pe categorii de,* 
greutate -— este' pe pri- j  
mul loc actualmente, Iu- « 

- i  -  ambii t», păr <-t ^'Mî- c se  -eompo :
Ne face plăcere să con- nent A  iotului naţional f 
semnăm 0 > a cur inco ^ j*mori f  *w* *5i»5 'n ţ

• IULIAN BLAGA

Una dintre cele mai 
mari fiteteUMfite -fiăratere ti
nerii luptători «Qnedo- 
reoi, I w n  Maga, a  mai 
test prezent la  rubrica 
neastfi de şţ cu 
siguranţă, citîteaii, pa- 
fitsaeşiP". sportului sunt 
codaşi cum mai evoluea
ză sportivul devean. In 
primul rited f i  precizăm 
că şi-a inebdat studiile 
fi este proaspăt angajat 
la o firmă de .prestigiu 
din industria hunedo- 
reană, S.C. CASlAL S.A. 
Chişcădaga, unde îucre:

prezent îa  pregătire la j 
Eforie Nord. în  anul vii-.*, 
tor, tânărul ţuptător are |  
ca obiective participarea '  
la Campionatele Euro- j  
pene şi Moifiifie de ju» |  
oiori şi dacâ* va fl posi- J 
tal chiar la cele de tine- |

tea pregăti exemplar -  ’T'1 *s sJ*®05*» î
â adOce în curând titluri toarcă eu o inedaiie. Din 1 
ntc n iormi T la septembrie. Iu «o, > v

mânia lături de Moravan Suraj, >
Cu puţin timp în ur. tot din Deva, va pârtiei- I 

mă, la Peti jsani a a-, t is  ̂ ra ova- *' I
loc riR->,< de tineret !a tîriîe ' * "" i naţional 1
care a participat şi Iu- juniori. Le dorim succes l |

lo, prin rezultatele sale 
— de excepţie — tână
rul . sportiv va aduce şi 
ei faimă prestigioasei 
societăţi, unde a găsit 
(şi sperăm) va găsi şi in 
continuare . înţelegerea 
cuvenită pentru a se pu.

AeromodeiîştS brădem, mereu pe pofto
tei urmă eu pruţin timp, a avut 

loc- în  localitatea Sălişte fi. :pe 
aEtoportul din Sibiu „marato- 

aeroniod ei talie ■%•%> • tui e 
tât îâ  cofii până la  14 ani, cât 
f i  tiin cluburile sportive din ţa- 

rM .'
La Campionatul Naţional al 

copiilor de f i  Sătiştş, 0 cgaaizat 
de Ministerul InttaţfiaântHlal, c- ■ 
chipajul judeţului Hunedoara, 
emâdus . de profesorii Adrian 
Stsesim de la Clubul Copiilor 
Bm < f i Şerban ©finei de la 
C U M  Copiii» Hunedoara a 

st looul P te  clasamentul 
fiind întrecut . la Urni

tă  fie ech^xa Patabuiui Naţional 
al Copiilor din Bucureşti, de
vansând însă formaţiile din ju» 
litjdfr- Ikâmbov ţa foatnp sană iu 

Buzău, Bacău, Galaţi, Bi- 
iior f i  altele.

Pregătiţi cu profesloaatism - fi 
cempeteuţă de edi doi profesori, 
t e r i  Maneiu a obţinut locul If 
t e  planor F2, "Florin Rus — lo- 
d t t  4 Ia planor Al, Lavinia As» 
tratine — locul' 4 la propribov 

- i n ,  <3atniel BUleac, tocul" 1 f i  
«tfC, Daniel Şerb, loenl III "la. 
Mtohete, Gbeorgfee Vasile — lo. 
«cui (1 te  viteză şi Cristian m -  

c, local 5 te  acrobaţie. A» 
vezV&a&e aU test posibSa

t datorită sprijinului acordat 
ţvAxi J  ideţean 

’ ttMaAMcC - - âtât te  timpul smu»
; i f i  şcolar, cSt f i  te  t e »  premer»

natul Naţional al juniorilor fi 
' seniorilor, organizaj de Federa

ţia Română de Modelism. Re
zultatele obţinute la Campiona
t e  Naţional din aceri; an dtev- 
tă încă o dată valoarea echipe
lor de juniori şl seniori de ia  
AJS.A. Aurul din Brad, condu
să şi antrenată de Maţş&a A- 

«I tesufi a n  i }f
#>■«• pţie, a p  - ■(m 4 Ari dtaria 
dă" la acest Campionat Naţional, 
urate a  eSbţimrt medafia de ar- 

Elpt* întrecut te  hasrir sa 
doar după baraj de maestrul 
internaţional al sportului, Crln- 
gu 'Popa,. de .te CSU Plaiefta. 
Dt^kă acest exerfent rezvlteb şi 
punctajul maxim reatestt de an
trenorul şi sportivul Adrian
Jfacsin, acesta a cuoecit « a  ioc 
Sn lotul naţional al Huwâefei, 
de seniori, şi din meri an, in
tră ia  posesia titlfitg de „ma
estru a l sportului”. " ' ■

Echipa de juniori formată din 
Ciprian Mureşan, Gheorghe Va» 
sile şl Cristian Mihteesc a  eb- 
ţinut medalia de bnmz, f i r  e- 
ctepa de seniori, cu Adrian
Macsitn, Gheorghe Tralan f i  ju- 
niorvfl Ciprian Mureşan, a «arest 
pe podium, pe pozifia a  HI-a, 
abţinând madalitie de faranx.
- Următoanea confruafaiEe^a «• 
ohipgi do seniori de h  A-SA, 
Aurul din firad va ş »  Sec t e  - 
perioada -flMi". augari .SHK: tot
l a ş a  *• “  '

- teupâ Indbeienea tfaSterel "Na-. 
ţi oaste a  eopiilop a  continuat pa 
Aeroportul din S iria

SiMu, te  „Otţpa 
etapă . BopmOa, ‘ vn&e 
H o»  prtafila S lt

f i te a a  d e  gwie fib fie
parUdpfmte.

m im  XDQlt succes I

STEAUA IN  ANGLIA 
ŞI SCOŢIA

Campioana ţării noastre, 
Steaua, se jpregăteşte şi în a- 
cest an cti seriozităJeaTţinps- 
cută şi pauterea fiiKuafeMă .Ji 
permite Şa întâlnească din 
s te r t/in  deplasare, echipe pu- 

- ţw fii* . După perioada • de 
^k iew are" pe Valea _ Pra
hovei, ari şi joi jffltefi ln_ An- 
glia, în oontpania A doua di
vizionare B  f i  apoi va j*âr- 
. ticipa" t a . un turneu In Sco
ţia, t e  28 si 30 iuRe, f i  ite'. 
intâtei pe ̂ Glasgow Rangers, 
şFottotham Hotspur şi Samp- 
doria.

VLADOfU ŞI STELEA 
IN CCIUPA MILITARILOR

GaprlcfesaJl- Vlădote fdar să 
rocunoaşiem, valorosul îna
intaş) a  revenit la Steaua fi 
a  defiarst îdupi experienţa 
Rapid), f iin  Ghencea nu mai 
".fitee”. ISnrie oetelalie achi- 
zîţii Mc Siriei, "face vo^l por. 
ţstnîl Striea fi apoi tem a .—■ 
iwstUl e a  de so l a i TJB. "Na- 
•fioisaiaial. Din latul miHtari- 
lor nu lipsesc Gherasim şi 
Vtetilă {portari)', Panalt, Pre
dau. Doboş, Pârvu, .©tec, B- 
Bucur, Miforani, Gâlcă. R. 
ftegtri feeaşav), Ad. îlie, 
fibbte IUe, Faţpespn, Başu,

LUFU A ITJ3CAT 
LA RAPID Şl A AJUNS-.

LADINAMO
S-a scris mult te presa de 

specialitate. şi s-a vorbit Ia 
ra d »  daspee talentatul, dar 
năbbdâiăsQl jucător Lup®, ce 
a găsit de cuviinţă să „tragă 
te  piept” f i  pe Rapid, pe con
ducerea sa. Dteri ce Rapidte 
a făcut enorme eforturi fi
nanciare, l-a propulsat ş; f i  -
naţională f i  a  mai primit f i  
Uo Mercedes cadou, de te  dl. 
Copos (pe care se pare că l-a 
şi vândut), după ce a rene- 
gociat contractul cu Rapid, a 
fost trimis cu o maşină la 
teifieni - unde.se pr^ăteau 
rafidiştii, dpr el s-a îndueptet 
spre Sinaia, unde se afla... 
Dinamol Rapidul a  dezavuat 
gestul’ incalificabil al lui LOpu 
fi afirmă că drepturile de 
transfer îi revin numai Ra- 
pMului J

KASSAI BlSPUS t 
SA DEA RĂSPUNS

După ne Stelea luase dru 
mul Gheneâ, dl. J;"Buduru de 
la Dinamo l-a provocat pe 
d l Kassai să răspundă pe ce 
.bate a acordat acestui jucă
tor titlul de jucător liber şi 
ă l cărţii verzi fi deci trans
ferul la Steaua. Ş i iatfi că se- 

; cretarul general f i  F-RE. ac
ceptă fără  nici o  rezervă 
provocarea de a  întâlni în

/faţa pr sei actele nofe 
diteare, că transferul lui Ste- 
lc j< li Sv au a e f»>-

r i x i v c  i x  ppt g r a d ,
NU i  A POKTD

Urma ca Dinamo să parti
cipe la un turneu îa  Porto 
(între 2 -% august); compa
nia formaţiilor F. G. Porto, 
Deportiva La Coruna şi Co- 
veniry, dar turneul 'a ,; test 
suspendat f i  dUfoteică, Dina
mo a jucat la Belgrad, cu 
Steaua Roşie.

UNIVERSITATEA -
' craio tA 1» OLANDA

Aflată în turneu, te Olan
da, Universitatea Craiova a 
întâlnit In a, doua partidă a 
sa ; .pe B;K. Aolbo^» campi
oana ţârii. Partida s-a înche
iat i4 egalitate, 2—2/ pentru

raîoven nscriind Ungur, în 
min. 47 şi'Călin, te  mîn. 55. 
lată şi formaţia aliniată, în 
acest meci de antrenorul S. 
Cârţu: Arcanu, Mogoşanu, 
Miiriţă, A. Popescu, Olăroiu, 
Papură, Cart, Gabi Popescu, 
G ale f  47 Ungur), Badea (78 
Mohora^ Cristcscu ('81 Sloi- 
can).

x , î î ;t x ţiv m m m
Ah JIULUI, LITA DUMITRU 
. Au durat cam mult fiscu»^ 
ţiiie dintre conducerea Jiului 
Petroşani şi Liţă • Dumitru 
dar până la urmă i-w'm sta 

antrenor Sn
nai a 'decis să preia pe- Jiul.' 
Să sperăm că t e  această da
tă Jiul va' încăpea pe mâini 
bune, că in sfârşit se vă viza 
cu temei ţ nsmovarea

Amil VII • H f i ld â i Marţi, 25 ialie 1985
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- — Dajfc pe.' lâ Almaş Să
lişte »ce mai este 7, dle

-Nicblâe’Munteanu, . pri
mar al comunei Zam.
: — Toate bune. Oame
nii- sunt aşezaţi, harnici, 
dubaşii rămân aceiaşi pe 

•câre-i ştie ti>at£* lumea,
: iar troiţa este marea lor 
realizare şi mândrie. Aţi- 
Văzut troita V ' ■

- .. —- Kti.‘
— Bacă vreţi s-o ve

deţi,- mergem până acolo. :
— Da, însă am , auzit

• că drumul de la Zam- la 
Almaş Şăiişte este cam , 
râu.

- > —,. Vai de mine,. dlor.
• D 'fu m u le  cam palmă.
- Dumnezeu' şă-i ţină ,pe 

cei de ia Direcţia jude- ■ 
ţeană • de Drumuri {Deva ,

: ■<£■' Regie Autonomă, sec-. 
/ţia-Bădliş, cate ne-au 
'făcut o, mare bucurie cu . 
reparare^ acestui drum.
Le, mulţumim şi pe aceas
tă cale şl aşteptăm să ne 

' facă şi zidurile de' spri
jin. Mă credeţi sau’ mer
gem să- vă convingeţi 7 

Da. $1 am pornit, pe 
drumul de după cariera 
de bazalt, spre acest sat 
de basm, care este Almaş 
Sălişte. De o parte şi de 
alta a şoselei, ce însoţeş- 
te Valea Almaşului, ad
mirăm dealuri domoale, 

j împădurite; păşuni, dar 
şi unele sole cu grâu, orz, 
cartofi, porumb. ,.
„ Nimic nu le tulbură 
liniştea, nimeni nu-i de
ranjează *pe oamenii de 
aici la această vreme de 
vară autentică, în aceste 
zile cu temperaturi foar- 
te ridicate.

Acum nu, dar când se 
face porumbul şi încep 
cerbii să-l prade, e vai 
şi amar, spune primarul. 
Praf îl fac. Că vacile îl , 
mănâncă. Nu ştiu oame
nii ce- să mai facă.

Ne oprim 'la troiţa din 
marginea satului Almaş 
Sălişte. Este o superbă o- 
peră de artă. înregistrăm ' 
textul inscripţionat pe ea, 
Este lung. Reproducem 
un fragment: „Această 
troiţă s-a ridicat de că
tre Liga română a ve

teranilor de -război din 
judeţul Hunedoara, având 
ca iniţiator pe Octaviap 
Bornemisa —* preşedinte, 
şi cu ajutorul credincio
şilor satului Almaş Săliş
te, cu. ocazja comemoră
rii a 120 de ani de lâ 
moartea lui Avram Ian- 
cu şi 208 ani de J» ,m ar
tiriul v lui Hori,», . Cloşcă 
şi Crişan. Pjacără răscoa
lei din 1784 şi. a revolu
ţiei din 1848 a luminat 
calda românilor,-în înlă
turarea dominaţiei' âus- 
ţro-fnaghiare”. '

e mal greu > pe 1 la noi. ® 
drept că avem pâine, sunt 
în sat vrea trei buticuri, 
da-i rău cu cerbii .ăştia 
că ne papă tot porum
bul.
• — Şi cu laptele sunt, 
probleme. Nu-1 mai ridi
că nimeni şi lumea îl 
dă lâ porci, spune Ni- 
coîae Dehelean. E păcat.

Pornim mai departe 
spre Almaş Sălişte, deşi 
ni se spune, la această 
ora a amiezii — de fapt 
de dimineaţă şi până 
spre seară — oamenii

PRIN SATE ALE COMUNEI ZAM

l

în timp ce scoatem şi 
berii o cană cu apă rece 
din fântâna de lângă troi
ţă / de' pe deal doboară' 
doi bâŢbaţi pe, ale căror 
chipuri se desluşeşte cu 
claritate ' truda la coasă. 
Sunt NiColae Dehelean şi 
Laurean Blaj.

— Am 63 de ani şi 
de.o viaţă sunt ţăran-ţă- 
rah. Creştem vite, cosim 
fânaţul, cultivăm ceya 
cartofi şi porUmb, că pă
mântul,’e puţin şi mi 
prea roditor, spune Ni* 
colae Dehfelean. E greu, 
mai ales că nu am nici 
un fel de pensie. Asta 
mă omoară.

Eu am pensie, 
112 000 lei, eă 29 de ani 
arh bătut drumurile sa
telor Zamului, cu tolba 
de scrisori şi de ziare în 
spate, adaugă Laurean 
Blaj; Am fost şi secretar 
de organizaţie de bază, 
Vreo 15 ani, dar m-au 
schimbat că aveam fiul 
popă. Acum sunt singur. 
Soţia a murit, băiatul — 
preot la Gurasada — s-a 
îmbolnăvit şi a plecat şi 
el in lumea celor drepţi, 
la vârsta dc numai 36 de 
ani, aşa eă trăiesc şi eu 
cum pot. Da’ dunuiea, 
voastră cine sunteţi ? __

— De 1» ziarul „Ctivâ«v>.
tul liber’*'. - ' . , v

— îmi pare bine. A#* 
abonament. Am dus in 
tolbă ziarul judeţean a- 
proape- 30 de ani. Acum

sunt^la coasă, cu vitele.
S Trecem prin M ief/ieşti—■ 

singurul sat din opt (Cer-. 
bia, Pogăne.şti, Micăneşti, 
Almăşel, Almaş Sălişte, 
Braşău, Deleni şi Valea), 
unde mai funcţionează o 
şcoală de patru clase, eu. 
şase elevi. Se depopu- 

; lează satele izolate, asta 
e. Cine să 'Ie mai împros
păteze că au rămas pe 
iScuri doar bătrânii, re- 

’ flectează ironic primarul.
Oprim din nou într.o 

mârgine de drum. |1 a- 
vem în faţă pe un bătrâ
nel simpatic, uscăţiv, cu 
un topor în spate, de ca
re atârnă un „bidonaş de 
plastic. îi dăm bineţe Ne. 
răspunde zâmbind: bucu
rie şi prietenie. Apoi 
dialogul se leagă, repede. 
Se recomandă scurt: Fîo- 
rian Oprean Mihuleţ. 
Deci, dv. Sunteţi cu "scri
sul, cu poezelele. Ne-aţi 
trimis şi la ziar. Io îs. 
Io şi baba. Râdem toţi.

Şi câţi ani aveţi ? Câţi 
îmi daţi 7 78. Exact. Da 
tot luptăm pentru ţara 
asta. Am făcut şapte 
ani de război- Şi badea 
Mihuleţ ~Se porneşte' în- 
tr-o lungă şî interesantă 
istorie a celui de.al doi
lea război “mondial. Am 
fost şi comunist, m-ş»' 
.băgâUşi bl puşcărie, io

jrcteipene amintiri.;- • " v ;
. - .Iar acum încotro-? Ia

mă duc ia fiu-miu, 'eă»i 
la coasă pe deal. Asta 
de la Tâtărăştl, popa/; 
el mă ajută, .că-i măi 
aproape. Alalalt, de la 
Hbrtedoara, tot preot, e 
mai departe, nu prea 
are timp. Da-s copii 
buni. Io cu baba -*'mai 
mult pe-acasă, cu vitele. 
Să fiţi sănătos I Apoi, 
bucurie -şi prieteniei vă 
zic. _ , ■

In  sat aproape ptistiu. 
Un pustiu verde, liniş
tit; curat, ca o gură de 
rai. Intr-p grădină, de-, 
parte de şosea, parcă 
trebăluicşte,’ totuşi, cine
va. Strigăm. Un dulău ' 
cât un viţel ne averti
zează să fim cuminţi. Vi
ne şi stăpânul.

Facem astfel cunoştin
ţă cu un bărbat robust, 
sănătos, ca şi cum n-ăr 
fi lucrat 35 de ani la 
Combinatul Siderurgic 
de la Călan. Pe macara 
şi la turnătorie. Este 
Teodor Crişan. Din 1990 
a ieşit la pensie şi s-a 
retras pe o colină, la 
Almaş Sălişte.

Descoperim cunoştinţe 
comune de la Călan, dis
cutăm despre noua sâ 
profesie de ţăran în a- 
cest -sat binecuvântat de 
Dumnezeu. Da, e bine, e 
frumos, spune Teodor 
Crişan, însă cât este de 
lucru să nu mă între
baţi, Cresc sătenii vite, 
dar n-au ce face cu lap
tele, cultiva porumb, dar 
îl distrug mistreţii şi cer
bii, ar vrea şi oamenii 
de aici să ajungă la lila, 
la Deva, cu treburii dar 
esţe imposibil, că riu-1 
nici un mijloc de trans
port.

Coborâm în realitatea 
noastră urbană, unde nu 
vin cerbii Ia păscut, unde , 
avem ce face eu laptele, 
unde-s atâtea autobuze 
şi atâta vacarm cotidian.

' Şi poate că cineva âe va 
Apleca şi la doleanţele 

';oâpfenilor din satele 
■^'iz^ate. \  : . ■ >,

DUMITRU GHEONEA,
ION CIOCLEI

In solarul arendaşului Romulus Rednic — 1*
Sintandrei — se anunţă o producţie bună de legume.-

‘ Foto fA V E L  LAZA
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Lucrări de anvergură pentru echiparea 
tehnico-edilitară a oraşelor hunederene

In judeţul- Hunedoara se 
afţă în desfăşurare impor
tante lucrări destinate să 
îmbunătăţească echiparea 
tehnico-edilitară a unor 
localităţi.

Intre aceste investiţii 
se -numără: extinderea sur
selor de alimentare cu apă 
a oraşului Petroşani, cu 
un debit-suplimentar, de 
500 1/sec., din sursa Po- 
latişte, majorarea de la 
500’la f#Oo 1/sec. a capa- 

, cităţii de tratare a apei 
potabile de lâ Sîntămăria 
Orlea, destinată rezolvă, 
rii la nivelul optimului a

alimentării cu apă a o iţ
e lo r Haţeg, Călan, Şiflofr 
ria şi Deva şi raeaDdare* 
la apă curenă a unor CA> 
rqune de pe’ traseu., Stai 
este vorba despre un re
zervor de îrunfgaziaare * 
apei potabile cu capacita- • 
te de 10 000 mc şi de o sta. 
ţie de epurare a apelor U- 
zate Ia Deva.

Ritmul mai lent In caT* 
se derulează unele: dintre 
aceste investiţii este deter
minat de posibilităţile de 
asigurare a plăţii, toate 
aceste lucrări fiind ‘ finan-' 
ţaţe de la buget.

Chestie 

de logică. ■ ■

s Vă -scriu în numele câ
torva locatari din munici
piul . Hunedoara, care lo
cuiesc pe bdul Corvin şi 
care sunt nedumeriţi de 
logica sau politica primă
riei locale de a asfalta 
trotuarele doar pe o par
te a bulevardului, iar pe 
alta nu. Lucrul este vala
bil şi'pentru str. G. Enescu.

* Suntem mulţi care lu
crăm pe schimburi, iar 
seara când plecăm ori; ve
nim de la lucru trebuie 
să facem slalomuri printre 

'bălţi sau găuri. Ne între
băm: să fie vorba de con
siderente politice în ches
tiunea asfaltării trotuarelor, 
întrucât sunt asfaltate doar 
cele de pe stânga, ori - să 
fie vorba despre acea lo
gică strâmbă, de a face un 
lucru pexjumătate.

Ne întrebăm, şi noi, ca 
oamenii, şi-i rugăm pe e- 
dilii oraşului să nU ne per. 
seeute. (Epure Ghajcghe, 
bdul Corvin, nr. 3, ap. 9).

„981“ informează
In caz de incendiu, ape-

- laţi, în timp util, la FGR- 
' MAŢIILE CIVILE DE 
POMPIERI din apropiere

- sau la SUBUNITĂŢILE
MILITARE DE POMPIERI, 
de raion. ■ / ’• ■ . - ;

Prezentăm, mai jos nu
merele de telefon ale for- 

i maţiilor dotate cu mijloace 
de luptă, pe raioane de in
tervenţie :

DEVA : FGP : EM Cer- 
tej 4— 667240, SC Casial SA
— 613140, Băiţa — primă
rie, Renel Mintia — 614040, 
Ilia — primărie, Zam — 
prinăârie, SC Macon SA — 
613930, Simerta — 66005S, 
Compania Pompieri’ Deva.
— 981, 614221, 614220;

BRAD: FCP : EM Bar
za — 651761, Baia de Criş
— primărie, Vaţa de Jos
— primărie, Pichet militar 
Brad — 981, 690717;

HUNEDOARA: FCP: EJVI 
Ghelari — 718750, 735150, 
SC Sidermet SA Călan — 
739401, ' Haţeg — 770212, 
âu Mare Retezat — 770950, 
irm  îzegeli&a — primărie,

Compania Pornpieri Hune
doara - 981, 712121 ;.

“ OR^ŞTIE : FCP : '  SC 
Chimica SA — 64f250, Me
canică — 647098, 611040,
Compania Pompieri Orăş- 
tie — 981, 641212 ;

V,/ALEA JIULUI: FCP: 
EM Lonea — 550800, 558180, 
EM Vulcan — 570740, EM 
Lupeni — 5($494, EM Uri. 
câni — 560400, Compania 
Pompieri Petroşani — 981, 
541150.
, NU UITAŢI!

în caz de incendiu: for
maţi nr. de telefon; indi
caţi adresa exactă (strada-, 
nr. etc.), ce arde, unde a 
izbucnit incendiul (sub
sol, etaj, acoperiş, parce
lă etc.); cine anunţă in
cendiul; nr. de telefon, 
închideţi telefonul şi aş
teptaţi confirmarea.

Acolo unde nu există 
posturi telefonice, anunţa
rea pompierilor s$ . poate 
face verbal, folosind mij
loacele de deplasare (au
toturisme, mijloace hipo

TRIMIŞI fN JUDECATĂ
In rândurile ce urmează vă prezentăm câteva 

cauze soluţionate de procurori ai Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Deva.

Liberaţi condiţionat 
sau graţiaţi—  tot revin

Destul de mulţi dintre 
foştii clienţi ai puşcăriilor 
pricep câte ceva din so
coteala pe care trebuie s-o 
dea în faţa Legii. Că aşa " 
este, o dovedeşte şi ceea 
ce vom spune aici.

Au ajuns în faţa instan
ţei din nou Valeria- Oni- 
şor şi Iuliana Ciocăniştea- 
nu. Şi acest lucru pentru 
infracţiunea de furt cali
ficat în avutul particular, 
Ge au mai făcut , ele 7

Aflându.se într-d diftni. 
nică, în locuinţa Iui Ma
rian Munţeanu din Deva, 
în timp ce omul adormise . 
(fiind în stare dc ebrieta
te), s-au gândit să nu ple
ce de aici cu mâna goală. 
Un televizor şi un caseto- 
fon şi-au zis că ajunge.

Marfa a  vândut-o lui 
©ragdmir Găldekaş, care

ştia de unde provine. Tăi- , 
nuire se numeşte ceea ce - 
a făcut. . •

Gaşcă mixtă 
• dc tâlhări

-î/x) ;• •"
Toată „schema” s-a pe

trecut la Şimeria: Aici, în 
sala de aşteptare a stă (iei 
CFR .într.o noapte, -două 
femei şi-au încercat far
mecele ’ asupra , lui Gheor- 
gliiţă Sorea. Fermecătoa
rele nocturne se numesc. 
Loredana-Daniela Baicona 
şi Anikb-Emilia Balla. L-au 
convins până la urmă pe 
om ca aerul ide afară este 
mai. curat. • ■ ; • - :

Ce şra , do ■ aşteptat sţa 
întâmplat. * •-

Pe un tdrdin - jntunecat, 
omul a fost luat Ia între-' 
bări. De două femei şi doi 
bărbaţii Pe cele doViă Ie 

. cunoaşteţi. Pe ceilal#. doi

Anul VII •  Nr. 1 4 3 t
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nu. Iată-i, Mifceâ Aţidrot 
nesc . şi Dorel Şandroni, E3 
au pus şgrips umărul, lâ 
treabă pentru ca; cel ere. 
dul să fie uşurat de<o im
portantă sumă de bani.

Pe o scară de bloc...

Trebuia să se cam du
mirească mai demult că 
treaba cu spray-ul ■ lacri
mogen nu ţine. Ce să-i fad  
însă. ‘Poţi să ştii ce.i. In, ■ 
capul, omului 7 Şi tocmai' 1 
penţru mintea lu i' scurtă, 
IosijE Duţu a fost trimis 
în judecată pentru săvâr- : 
şirea i infracţiunii de tâl
hărie Ţn paguba avutului 
public.'  Având un aseme-’

■ nea obiecţ’ supus jncidenî : 
ţei . legii, pe Duţu l-a dus 
gândul la o jumătate de i 
milion de, Iei.' Cum 7 Să-J ' 

’ia de/la o casieră. Pe sca- j 
ra Unui bloc din Galea i 
Zarandului. Degeaba l-a - , 
folosit şi a smuls geantă 1 
de la femeie- (V.N.) i

* i ■  «ii in • i 1
m  H u i ; .  b ilio  HMW
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...Erau doi puşti, o feti--, 
ţă şi un "băieţel, care se 
asemănau la- chip: blonzi 
spre şaten, pu ochi albaş
tri şi . bujori iri obrăjori. 
Se întâlneau zilnic ■ in a- 
oeeaşi sală de clasă a şco
lii “generale din Baia de 
Griş. Era prin 569 şi amân
doi se aflau pe.atunci. şco
lări intr-a cincea. Se în
tâmpla să stea şi alături, 
în aceeaşi bancă. Atunci 
nu bănuiau că drumul lor 
comun — ''bifurcat la un- 
momcnt dat %  va f i . iar 
acelaşi. După terminarea: 
Liceului „Avram Iancu" 
din Brad, cei doi colegi ' 
s.au despărţit o vreme. Ea,

pentru că^im-au atras me
reu locurile natale". .

In familia întemeiat^ pe 
puternice serţtimente: de 
afecţiune, pe- armonie' şi 
aceleaşi idealuri, copiii n-au 
întârziat să vină. La. doi 
ani de la cununie, in ’84, 
a venit pe lume Bogdan şi 
apoi, după .alţi trei ani, 
Cătălin. „Copii harnici şi 
cuminţi"', cum aprecia 
mama.

La mijlocul acestgl luni, 
respectiv în şl5 şi 17 iu
lie, familia a aniversat 
•două evenimente dragi 
inimilor lor : în prima, 
ziua de naştere a dnei Le- 
nuţa, iar in cea de a doua

Xenuţă, a intrat la Facul
tatea de medicină din 
Gluj-N., iar Mircea la in 
stitutul de Mine din Pe
troşani. AO realizat la un 
moment dat că-i leagă sen
timente mai profunde de
cât cele dintre doi foşti 
colegi de clasă. In anul 
III. spre IV de facilitate 
s.au ■ căsătorit şi, după e. 
fectuarea stagiaturii, s-au - 
stabilit la Vaţa de dos, a- 
proape de locurile nştale.

Azi, ’ familia Frcnţiu — 
ea medic şef de circă, iar 
«hiagvher, secretar la con
siliul local, este respecta
tă de. oaîjJenii locului pen- ; 
tru că, ia tftndul lor,, îi 
ajută şi-i stinie.ază, îşi 
respecta munca, familia, 
copiii. .,■■■

„Mi-am dorit Să fiu me
dic şi unul’ dintre motive 
a fost să-i ajut -pe semeni, 
să te alin suferinţa atât 
cât pot; dar mai întâi să 
creez e atmosferă de des
tindere, astfel ca omul să 
intre. cu încredere, dega
jat, fără teamă în cabinet. 
Medic aici, lângă ai mei,

13 ani de ia căsătoriei Au 
fost momente de bucurie, 
presărate şi cu amintiri 
nostalgice despre părinţii 
din-Rişca şi Baia de Griş,' 
despre bunicul, care nu 
mai este printre eî, dar 
care a fost pentru Bog- 
dănel — atât cât-a trăit — 
şi mamă şi tată.

„Pe vremuri, când fizic 
eram departe de saţul în 
care m-aift născut 'şl am 
crescut, de şcoala in care 
am învăţat să descifrez 
primele slove, sufletul şi 
gândul îmi erau aproape 
de locurile „de baştină, de 
părinţi şi de buhlei, de 
dascălii mei, de oamenii 
minunaţi a i acestor ţinu
turi. N-aş fi putut"' pleca 
în altă parte. Am revenit 
aiol şi aici vreau să ră- 
mân“ ,— a mai reflectat 
dna doctor. Poate de apeea, 
în zilele de concediu, când 
condiţiile atmosferice îi 
permit, îşi ia copiii şi so
ţul să cutreiere împreju
rimile de un pitoresc deo
sebit, original.

ESTERA SJNA

stabilitatea
cuplurilor
Cei care râd ’ împreună 

se despart foarte greu său 
niciodată. Acesta este re -, 
zultatul unui studiu finali
zat de un grup de psiho-. 
logi din Illinois. Psiholo
gii americani au ajuns la 
concluzia câ indivizii ca
re au simţul' umorului şi ; 
abordează râzând price fel 

' de situaţie, sunt • cei mai 
, capabili să , formeze cp- 

* plurî stabile. Dacă acest 
lucru este „ valabil dinco
lo de ocean, de ce n-ar fi 
şi la noi ? Atâta doar că 
noi putem f^pe eventual 
haz de necaz.

' •  SUNATOAREA. De
la sunătoare se foloseşte 
planta înflorită. Sunătoâ- 
reâ se foloseşte cii succes 
în bolile" de ficat, în co
lite cronice, deoarece in
fluenţează" In blfte stările 
inflamatorii şi stimulează 
secreţiile. Infuzia se pre
pară din două linguri plan
tă mărunţită, la o ceaşcă 
de apă fiartă," se lasă aco
perită 5—10 minute, se 
strecoară. Se beau 2—3 
ceaiuri pe zi.

Extern, băile şi cataplas- 
mele de sunătoare au pro
prietatea de a calma du
rerile* de a cicatriza ră
nile, folosindu-se mai ales 
la arsuri. Sub formă de 
gargară, se recomandă ,în 
inflamaţiile gingiilor şi ale 
dinţilor. Din sunătoare se 
mai prepară un ulei care 
serveşte ca pansament în 
arsuri. Uleiul de sunătoa
re se obţine prin macera
rea florilor eu ulei de 
floarea soarelui, timp de. 
4"-6 săptămâni.

Să Jim  frumoase!

Cine n-o cunoaşte pe Miiria Tudor şi nu i-a a$; 
cultat cântecele? Foto PA VEL LAZA

— Fiţi originală, rămâ-,
nând sobră ; ” -

— Urmaţi moda, fără a
fi excentrică; .

— Compuneţi-vă o gar
derobă echilibrată, pentru 
a face faţă oricărei ocazii;

—-^Străduiţi-vă să daţi
strălucire unor haine mo
deste cu un „fleac" (o coa
fură, o pălărioară, o floare, 
nişte cercei); '• - ■

— Fiţi modernă, nu şi 
provocatoare;

— Rezistaţi în faţa ten
taţiilor banale, când cum
păraţi o haină nouă; nu 
ezitaţi dacă e vorba de  o 
piesă extrem de utilă, ne
cesară ta  multe împreju
rări, în decursul mai mul
tor ani ;

—r Găsiţi stilul potrivit 
temperamentului d v ;

— Folosiţi (adresfindu-vă 
cu maximă obiectivitate

propriei conştiinţe) culori
le care vi se potrivesc ;

— Compuneţi-vă gar
derobă pentru fiecare zi, 
cu excepţia celor de vară, 
doar din trei culorii}

— învăţaţi să cumpăraţi 
în funcţie de bugetul d v ! ;

Sunt 10 sfaturi „cheie", 
pe care cele mai multe 
dintre noi le ştiu, dar din- 
tr-un motiv sau altul au 
le aplică sau o fac doar— 
parţial. Este bine să ne 
amintim că. pentru a fi
la Înălţime şi a câştiga ad
miraţia celor din jur, este 
necesar să le respectăm 
pe toate şi concomitent. 
Nu strică să mal facem 
abstracţie de numeroasele 
corvezi casnice şi să' ne ' 
preocupăm şi de aspectul 
nostru. Măcar acum că 
este vară să fim frumoase 
şl strălucitoare.

„Am mai multe ma şinuţe, dar pe asta galbe-• 
nă cu roţi albastre o iu besc cel mai mult“ — spu
ne Radu Almăşan din Deva (3 apt şi Ut, luni).

Reţete culinare
•  PLĂCINTĂ CU ME- curăţă şi se dau pe. răa%. 

RE. Pentru a luat: se frea- ;ş toare. Se ia «Matul din 
eă un pachet de unt (sau frigider, se împarte ha ţ  
margarină) cu 300 g d e . părţi eg^e. 'P rim a se stf-, 
făină. Se adaugă apoi un ceşte, foaia .obţinută pa*
gălbenuş, 5 linguri de apă nându-se în tava pregăti-
rece, puţină ' sare, un vârf t |  furişă şi pudrată eu "f»
dc cuţit de praf de copt ină). Se presară un strai
stinş (cu oţet sau lămâie).. subţire de gris (cant t»  
Dacă e nevoie mai puteţi' pahar bun). Se aşeză me-
adăuga o lingură de făină, iele crude stoarse (nu prea
S efrăm ân tă  până când tare), se pune scorţişoară
coca se desprinde de pe pisată, zahăr (cantitatea
mână. Se pune la frigider variază după cât de dul-
(inâcar pentru/perioada. în 
care ' se pregătesc^ mereli); 
Merele (1 kg — 1,5 kg) te

In general se conside
ră că religia proclamă 
şi întreţine discriminarea 
între sexe, in dezavan
tajul femeii. Dar, para
doxal, tot femeile sunt 
mai credincioase. Gât este 
adevăr şi cât prejudeca
tă în această părere ? 
Pornind de la câteva ob
servaţii proprii, de la lu
cruri scrise sau rostite de 
oameni cu înaltă/credin
ţă, cred că religia îi în 
alţă şi ÎP eliberează pe 
credincioşi. .•

Dar fiecare este liber (ă) 
v să aibă propria sa părere 
despre acest subiect, Eu 
voi prezenta doar câte
va lucruri pe care le-am 
descoperit, nu fără ui: 
mire, şi care m-au făcut 
să-mi schimb optica. A- 
nUmite elemente din ri- , 
tualul ortodox (cortegiul 
funerar este deschis de' 
bărbaţi,.femeile fiind ul
timele ; în altar femeile 
n-au dreptul să intre ş.a.) 
mi se păreau inechitabile. 
Târziu am descoperit însă 
că există „discriminări" 
şi în ceea ce-i priveşte 
pe bărbaţi. De pildă când 
doi tineri şe căsătoresc, 
actele bisericeşti (chitan
ţe) se fac pe numele fe
tei. De ce ? Pentru că la 
cununia religioasă femeia

F E M E I A  Ş I R
fSIte®

ce vrei să fie), din n «  
griş şi ultima foaie. Se d# 
la tSuptor, .

are un rol determinant. 
Mai ales Ia sat, mama 
nu-şl dă fata din casă 
fără cununie la biserică. 
De aceea în cele mai mul
te cazuri, dacă tinerii 
sunt din - localităţi dife
rite, cununia -se oficiază 
în satul fetei. <

Dintotdeauna femeile 
au fost mai credincioase. 
Ceea ce, departe de a fi 
un semn de slăbiciune, 
le conferă tăria de a su
porta greutăţile vieţii, le 
face mai rezistente în 
faţa viciilor. In „Religia 
culturii", Ilarion V. Fe
lea explică faptul că ac
tele violente, culminând 
cu crimă, sunt mai frec
vent săvârşite de bărbaţi 
şi nu de femei, pentru 
că ele sunt mai credin
cioase. In aceeaşi carte 
se afirmă că, în ciuda 
a ceea ce se crede în 
mod eronat, de fapt or
todoxismul dă femeii un 
statut demn.

însă cel . mai impresio
nant mi s-a părut un pa- 
-saj din cârtea „Jurnalul 
doctorului Sqţirios Crotos, 
Ucenicul lui lisus Hris- 
tos", scris cu aproape 2000 
de ani în urmă, dăr ti
părit recent, pentru pri- 
msâ dată la noi în ţară. 
Iată ce scrie doctorul

grec, care a avut b' 
să-l cunoască direct 
.-■Mântuitor: „Prin 
râăea Duhului-Sfânt peste 
Maria, lisus era de ori
gine divină.^ Şi nu doar 
atât. El îngemăna o tri
plă apariţie cerească : Fiul 
lui Dumnezeu, îngemăna
re perfectă a idealului 
masculin şi feminin, Pro
fet şi Salvator al ome
nirii. Prin El se îndepli
nea făgăduinţa făcută de 
Dumnezeu Evei, la izgo
nirea din ra i ; EI era ceh 
promis femeii, care va 
zdroT5i capul şarpelui, â- 
dică pe satana. Prin naş
terea lui lisus, fără ames
tecul bărbatului, Maria 
reabilita femeia, ridjeân-

adresa de curând feme
ilor, In care consideră că 
In astfel de situaţii, res
ponsabilitatea ar trebui 
s-o poarte bărbaţii, a 
fost o surpriză plăcută.
De altfel şi în alte luări 
de poziţie, pontiful de la 
Roma îşi exprimă sim
patia faţă, de cele care, 
împreună cu copiii, siîht 
primele victime în con
flictele armate, consi
deră că ar merita un alt
fel de tratament, dat 
fiind rolul deosebit pe 
care-1 joacă femeile în ţ 
societate. /V  •

Dacă biserica, slujitorii
nrrifHÎAco fnmniQ în- ’d-o la acelaşi rang • cu ei preţuiesc femeia, în-

bărbatul, după cum fu- cearcă să o reabiliteze,
sese creată. Ba mai mult, • de unde sentimentul ine- 
femeia â devenit cola- galităţii,5 resimţit mai a-
boratoarea sacră a lui ies de tinere ? Dincolo
Dumnezeu pe pământ, ea de nonoottformismul vâr-
primind, pe lân^ă ierta- stei, carie nu acceptă ceea
re, sămânţa sfântă în ce consideră că-i îngră-
pântece", ■ deşte libertatea de miş-

Poate şi sub impresia care şi exprimare, se a-
decretului care zeci de flă necunoaşterea. Din
ani ne-a rfiâncat sufletul păcate acest lucru este
(cel care ne obliga să 
facem 4—5 copii), le-am 
considerat pe catolice şi 
mai oropsite decât noi 
ortodoxele, ştiută fiind 
opoziţia exprimata şi im-

valabil pentru toate vâr
stele. Ceea ce este cu a- 
devărat trist. Dar nu 
imposibil de remediat J j

VIORICA ROMAN

AriU;sw; Nr, 1431
mmmmn M i mm m> (■w sţîlW

*Xi. £5 iu lie  1995



mmmmm

mt-'â&l 
este i 
re a  
toate 
din
onoare este tHft 
trupele de actori 
care vot ero i»  
putem am inti: 
des Carmes",
Halles' “  '
Uer". „Thââtre 
q u i funie", iar #  
menii de teatru 
porani, pe Jean fis  
tinelli sau Mathi 
ahofi

Chiar şi fără ac 
portante activităţi «m u ra 
le , Avignonul t t o t n e  li
n u l dintre cele mai impor
tante centre ale regiunii 
P r o v e a c ţ « a  oraş ce me
rit* s i  f ie  vizitat

' Dis-de-dimineaţă^ Ora
şul N m ; rafpfe*3şi prin 
iniile -Sale «  trandafiri, 
presăraţi în lungul stră
zilor -pe. ţpt; cupţM aa car- 
tieridai, pfe primetdielti sa
te zone şi spaţii verzi, prin 
cochetele pârcuţeţe. Dar 
cel mai atrăgător peisaj 
este cel din ta ţ i  Casei de 
Cultură; miile de tranda
firi, in culori şl nuanţe ce

s m e r i
lor, li îndreptau eu mul
tă  « tijă  pe eet apîecaţirte 

■âiau petalele. 'Jtoţ 
eni care, prin Mj|Se» 
autorităţilor lo< |( |^a ţk  
grijă zilnică 
ii oraşului, florile, po

mii, verdeaţa Jni. Este «„ wOeăsfa" o C<®^,ute jlfinte.,(si poate cea mai grea) pro-*vi«ţe«»»e A1%. Inii/îS mo! on K5 o Q1?amAniilitî n U r i :  wtl-J;măsură de laudă, mai cu 
'seamă daci ne gândim că 
oraşul Gălan era cunos
cut est unul în  care" flori-

C A L  A N

Faţa cu trandafiri a 
oraşului nou

Încântă ochiul, zâmbesc ce
lor dintâi raze dă soare, 
ne zâmbesc nouă, oameni

lo r , vieţii. Admirftndu-i 
minute la  şir ne-am zis 
că Intre om Şi floare, In
tre om şi trandafiri există 
tainice legături de inimi 
şi suflet, de bucurii, ne-

Săracul, vezi dragă ce greu o Desen de CLAUWli OQŢA

Aid. l&ngă tulpinile tran
dafirilor, am văzut oameni, 
femei şi bărbaţi» care în 
grijeau* cu migală fiecare 
fir. Scormoneau încetişor 
pământul de la rădăcinile

»*-

„Marele şofer".Datoriei Drăgan —

le n-au viaţă. Peste obra
zul lor se aşteînea zi şi 
noapte o pulbere ucigătoa
re. Gu atât mai lăudabilă 
este măsura Consiliului Jo- 
cal de a  încredinţa unor 
oameni cu pasiune şi îtra- 
goste pentru frumos, flo
rile, pomii ornamentali, a- 
leile, spaţiile şl zonele eu 
vterdeaţâ, într-un cuvânt, 
„plămânul"* de viaţă a! a- 
raşului. : • *"■

Oricine vede astăzi O* 
raşul Nou Călan, simte 
miresmele sale de primă
vară prelungită, căruia, 
miile de trandafiri îi corn 
feră o aleasă, măreţie. Este 
rodul iniţiativei şi vred
niciei oamenilor «aleşi în 
fruntea obştii, am zice, al 
tutmor locuitorilor săi, cu
noscuţi iubitori ai frumosu
lui şi florilor, v ■

" GH. VI. NEGREA

bsdvente ale

pt
prilor pe a tre i aniacu arcurs

fect din ziua de 37 iunie 
a.c. Deşi l-am anunţat şl 
în scris şi verbal, pe cel 
de la telefoane din Si me
ri a nu-i interesează. Cred 

I că telefonul este o nece- 
I sitate, nu un lux. în satul 

nostru suntem toţi în de
rivaţie. Când unul vor
beşte^ celălalt nu poate 
vorbi sau dacă insişti măi 
mult se întrerupe convor
birea. Am o mătuşă şi un 
unchi, amândoi In vârstă 
de peste 80 de ani, ţi-s 
mai mult bolnavi, decât 
sănătoşi. Eram liniştita 
când puteam vorbi la te
lefon, căci cu scrisorile c 
mai greu. Am o Soră car
diacă in Sibiu, ia r cu so
ra mea din Germania n-aih 
vorbit de * im an, pentrti 
că nu mi s-au preluat co- 
menzile. Zile întregi şi mai 
ales sâmbăta ori dumi
nica cei de la Simeria nu

Notăm cu receptorul la U- 
reche: „Am 78 de ani, lo
cuiesc In Deva, pe strada 
Împăratul Traian, In spa
tele spitalului şi vorbesc 
ta  numele mai multor lo
catari din blocul 14. De 
Câteva luni încoace, cafti 
de trei, la crematoriul din

bă a examenului de absolvire — proba practică.
Desfăşurată în cadrul a patru secŞti-ale Spitalului 

Municipal-Hunedoara jftotetne; Chirorefe, Ortopedie şi 
Gardiologfite, ' 'îri suprăVe^tamea şl îngri
jirea unui bolnav, după programul unei zile obişnuite 
de lucru, parata# cu Întocmirea unteŞdlan de îngrijire 
pentru cazul respectiv. U  secţia dp ttte rn e  susţineau 
proba trei eleve, examinatori fiind dnele dr. Otilia Flo- 
rincaş şi asiSE med. Stela Dincâ (instructor de practică). 
După efectuarea tehnicilor propriiuzise (nu fără emoţii), 
a urmat prezentarea cazului clinic. DO astă data emo
ţiile au fost mal puţin vizibile, atmosfera mai destinsă, 
probabil şj din cauza modulul de examinare — sub fer
m i de discuţii, care au oferit posibilitatea elevelor de a 
gândi logic problemele puse. /

După încheierea examenului, pe fetele celor trei 
absolvente se puteau citi satisfacţia si mulţumirea că au 
trecut cu bine acest prim examen. M. Buda : „Emoţiile 
aji tos» mai mari şi, mai ales, stresul «lin ultima săp
tămână". G. Bolea : „Am avut şi eu ceva emoţii, dar 
important este c-am trecut cu bine".

— In timpul practicii efectuate In spital, aţi întâlnit 
cazuri similftre celor pe care le-aţi avut astăzi ?
i Da, sigur că am' întâlnit, şi nu doar unul. (M. 
Bada). - .

— De altfel, practica pe care am făcut-o s-a dove
dit foarte utilă. (A.Boia)

— în  momentul de faţă vă simţiţi pregătite, capa
bile să faceţi faţă noii meserii ?

— Da. Cred că voi face faţă. <G.B.)
®U cred că mai am- totoşî de învăţa»; atât prac

tic cât .şi teoretic. (MB.) , ' , r
— Practic, de învăţat a r fi tot timpul... (AB.)
Dna dr, Plorincaş, aflată pentru prima oară în pos

tura de examinator, aprecia: „Cu mici excepţii, aş spune 
că fetele sunt bine pregătite. Personal, cred că este mult 
mal bine să se poarte aceste mică discuţii pe seama su
biectelor prezentate, solicitând elevilor raţionamente dis
tincte, în funcţie de caz*.

La rândul şâu, dna instr. S. Dincă este de părere 
că : „După cele 2 zHe de examen, fetple s-au prezentat 
bine, cu Un bagaj de cunoştinţe corespunzător profesiei 
pentru care te  pregătesc".
, ’ O profesie , care implică nu numai muncă, dar mai 
ales conştiinţă şi responsabilitate.

GEOKGETA BÎULA

..........

U i f f t
N u funcţionează,

- d ar de plătit» plăţii»

Vă scriu t e  numele mai 
multor cetăţeni.* din ora
şul Simeria. Avem şi noi 
Sn oraş © staţie de radio- 
fjeare. Nu ştim ce Se în
tâmplă, dar nu mat func
ţionează. normal, cel pu
ţin de vreo două luni, de 
când nu se mai aude aproa
pe nimic.

- ■ Vă rugam pe dv să ne 
ajutaţi, măcar să ştim 
dacă vor mai funcţiona 
difuzoarele, sau plătim în 
continuare abonament# pe 
care nu uită să ni-i cea
ră. Noi apreciem <ă sta
ţia este foarte necesară şi 
am dori sâ fie reparată J&ă 

. auzim şi noi ce se .Întâm
plă, să ascultăm m uscă şi 
veştile câ se mai transmit. 
Ain apelat Ia dv pentru că 
ml suntem luaţi in  seamă 
de nimeni. Poate publicând 
rugămintea noastră, vor a- 
uzi ori vor citi şi cei care 
ax., trebui să intervină, 
{David M„ în numele lo-v 
catarilor din strada I  
Creangă). ' v"

Poşta rubricii

TeJefoiud, un  lu x ?  . .
Telefonul meu este de* răspund la apei. Poate in-

terVini>.>p moarte şi ce fac 
in  acest caz ? Odată, fiind 
tape necăjită, am cerut la 
Deva te  mi se preia co
manda. De acolo o duduie 
foarte nervoasă mi-a spus 
că este foarte ocupată şi 
că avem şi la Simeria a - 
ceastă posibilitate şi a  în- 
taife»* •. * i ;

Dragă redacţie, ştiu că 
probleme- sunt multe şi de 
tot felul, dar vă rog să 
publicaţi ateste rânduri, 
căci poate se va găsi o re
zolvare şi pentru mine. {Cu 
multe stima şi respect,

N JL: Aţi omis să tre
ceţi num&rul dv de tele
fon te t e  ce sat aparţină
tor Simeriei locuiţi. Vă 
mulţumim pentru reţeta 
culinară pe care ne-aţi mal 
trimis-o şi pe eare-« vo®
prelua în limite spaţiului 
paginii de profil.

Ne-aţi sanat la redacţie...
xim, iar noi, în plină va
ră, trebuie să ţinem gea
murile închise, Mulţi lo
cuitori din zonă sunt d e 
ranjaţi de aceste lucruri. 
Ar vrea să-şi spună păs#, 
dar nu îndrăznesc s-o fa
că pentru r â  au temerea 
că, ajungând vreodată la

curtea spitalului se ard de spital, ar putea suporta
dimineaţa până seara 
felul de reziduuri, nu 
mai seringi şl materiale 
sanitare folosite, te şi cau
ciucuri, alte gunoaie.

Poluarea atmosferică
de

ee ipentru 
e i  fin
curte dau muzica la ma-

consccinţele. D e «cere vă  
rog ş l tei să  nu*ml pabtl- 
«aţl numele, dom* iniţia
lele, 0 e m  ce v-am

să fie  luate măsuri o da
tă ce semnalul nostru va 
f i  publicat în coloanele 
EîartOUi dv".

•  Gheerghe BrUtw —
Tamiţa. nr. IM (Dupăpia- 
tră). Dacă 'datele privind 
vetetistea pe grtrne de mun
ci sunt reale şt daci pre
vederile legala acum în 
vigoare n« m  npdificăţ 
refl avea dnretid la penJ 

"sie pentru munte depusa 
şi limită de vârstă, la iifi-, 
plinirea a 55 de ani. fl-L.)

Amil v n  •  (Ir. 1431 - d i  Marţi, 25 Iulie 1995
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Î0 N I  firmelor din judeţul Haiedeore
Beneficiind de genero-

s a w ş ş ţ
iulie a.c., a avut loc ieşti, 
vitatea «ie premiere a ce
lor mal performante fir
me din judeţul Hune. 
doara pe anul 1994- In 
deschidere dl Cornel Bur- 
lee, preşedintele Camerei 
d* Comerţ şi Industrie 
(G.C.I.) Hunedoara — 

Deva, organizatorul întru
nirii, a  numit manifesta
rea, aflată la a doua edi
ţie, «r adevărată sărbă
toare a economiei jude
ţului,

A ibst evidenţiat, de 
asemenea, rolul de impul
sionare economică pe care 
fl are, sub egida concu
renţei, alcătuirea top-ului* 
Această impulsionare este 
relevată de la. un an Ia 
altul prin creşterea per
formanţelor economice. 
Faţă de ediţia de anul 
trecut, In acest an, con- 
form declaraţiilor dlui 
Gheorghe Grtin, director 
4  &C.I., sa.poate ob. 
setea o rafinare a  siste- 

- mului de selecţie, clasifi
carea firmelor fă?ându.se 
după ieri terii clare şi co. 
recte. "Ga parametri de- 
partajatori au fost aleşi

cifre de afaceri şi anu
m iţi indicate» de eficien
ţă ceoapmică. pupă in
troducerea datelor în. 
computer, acesta imiiar.; 
ţiaJ a realizat clasamen
te^ Au fost premiate 43 
de societăţi cdmereiale. 
ţpop-ul firmelor hunedo- 
rene, ediţia 1994, se pre
zintă astfel: A) Sectorul 
industrie (extractivă, pre. 
lucrătoare, construcţii ma
şini. utilaje) — firme' 
mici: BIOS S.A. Hune-, 
doara (L<* I>, METACOM 
S.R.L. Lupeni (loc, II), 
PREMAGRAN S.R.L. Si. 
meria (loc, III); firme, 
mijlocii: MACON 'S.A. 
Deva (loc, I), MARMO. 
SIM SA. Simeria (loc, 
II), UNIROM S.A. Petro
şani (Ioc. III); firme 
mari: CASIAL S.A. Deva* 
(loc. I), CHIMICA Ş.A.; 
Orăştie (Ioc. II); firmei 
foarte mari; SIDEKUR.; 
GICA S.A. Hunedoara 
(loc. I). B) Sectorul in
dustrie «$bari .{! '  ali
mentară - jflsne mici:* 
JUNIOR IMţŞpi S.R.L. 
Orăştie <l«fc DEVIE 
S-A. Dev* (loc. *11); firme 
mijlocii;- 0ABER IN. 
TERNÂ¥îONAL S.A. Ha
ţeg (loc. I), FAVIOR

COMPANIA DE Bl,A. 
NURI VIBRA SA. Oraş. 
tie (Ioc. II), FARES S.A 
Orăştie (loe. III); firme 
mari: DESEBAL S.A 
Deva (loc. I). C) Sectorul 
agricultură — firme midi: 
SUINPROp S.A. Orăştfe 
(Ioc. I i  GJ.F, S.A. Deva 
(loc. II), MUREŞUL S.A. 
Şoimuş (loc. III); fimie 
mijlocii: AGROSIM S.A. 
Simeria (Ioc. I), *SAîţ- 
S®RES.A. Stntandrei (loc.
II) , AGROSERVICfe 
S.R.L; D eea.(l0 c. II®. 
D) Sectorul construcţii — 
firme micif SIMAKO IN- 
VEST S.RJi. Deva (loc. 
I), ALMO CONSTRUCT 
S.R.L. Deva (loc. li), 

ELECTROCONSTRUCŢIA 
ELCQ S.A. Deva (lofc
III) ; firme mijlocii: CON.
DOR S.A. Deva (foc. I), 
GONPET S.A. • Petroşani 
(loc. II), CONSMIN S.A. 
Petroşani (loc. III); firmie 
mari: I.C.S.H. Hune
doara (loc. I). E) Sec
torul comerci3! — fîrrrie 
mici: METROMOBILA
S.R.L. Sîntuhalm (loc. I), 
TARA HAŢEGULUI S.A. 
Haţeg (Ioc. II), PROTEUS 
IMPES3 S.R.L. Orăştie 
(loc. III); firme mijlocii: 
BENO OIL S.R.L, Deva

(loc. I), METALUL S.A. 
Peştişu Mare (loc., II), 
UOMOIL S.R.L. Petroşani 
(loc. III); firme m ari: 
CQMIM S.A. Petroşani 
(loc. IX PECO S.A. Dev.i 
(ioc. II), COMAT S;A. 
Hunedoara (loc. III). F) 
Sectorul prestări servicii 
— firme mici: SARMIS 
S.A. Deva (loc. I), RO. 
TRANS ISCRONI S.A A- 
nînoasa (loc. II), CORA- 
TRANS S:A. Dşva (Ioc.' 

III); firme mijlocii: STAR" 
TRANS S.A. Petroşani 
(loe. I), TRANSUTIL S.A. 
Petroşani (loc. II). In 
cadrul organizaţiilor coo
peratiste pe primul loc 
s-a situat. FEDERAL- 

COOP (UJCC) Hunedoara 
Deva.

După- prezentarea to
pului firmelor cei pre- 
zenţi Ia manifestare au 
putut urmări o paradă 
a modei, obiectele vesti
mentare fiind creaţii ale 
firmelor Favior Orăştie 
şl Misa Aiicia Deva. Au 
putut fi astfel admirate 
modelele ultimei mode 
occidentale, marcate . de 
eleganţă rafinată ; şi 
(de ce nu?) de cutezanţă.

ADRIAN SÂLAGBaR

| S.C. „CETATE" fe.A. DEVA

.. <7 ANUNŢ ^ 3
( Vinde Ja licitaţie ÎA data de 28. "07. 1995,
: ora 10, utilaje de morârlt disponibile, de laj 
I Moara de grâu Ilia. ai
| Informaţii la tel.: 614225, 613356. (355256) l |

S.C. TETA CONS S.R.L.

S.C. „REFRACTARA" S.A. BARU MARE 

Str. Dr. Ştefan Gârtica^nr. 314. ,
«I
I
I

3I

Angajează
•  Contabil şef
•  Şef birou contabilitate (economist) 
Condiţii contabil şef: vedbime minimă

anif Vârstă maximă 45 ani. *
Condiţii contabil: studii medii de speciali-1. 

*ate; atestare — noul sistem contabil; cunoştinţei 
operare PC; vârsta maximă 46 ani. 1 ■

Concursul va avea Ioc pe data de 11 august |  
1995. |

f
i  -  . - ■ : ;  ■ -  -  l
! ‘ Oferă agenţilor economici şi persoanelor j 
j fizice posibilitatea de placare şi compar Umen- I 
» tare a podurilor si spaţiilor nefolosite cu pereţi j 
| KNAUF. ,
I Avantaje: modern, execuţie rapidă şi cu- | 
j.râtă (fără moloz), tehnologie uscată, firţîsaj * 
j "deosebit. 1 I

Calităţi: protecţie anţifec, antizgomot, izo- j 
|  lare termică, greutate mică. J

(' Informaţii suplimentare si comenzi Ia te- 1
lefon: 054 — 611764. 154111 »

i S C. FAVIOR * COMPANIA DE BLĂNURI 
VIDRA S.A. ORĂŞTIE

Cel om

distribuitor 1 
g^s din t 

ţară de _

! 1MBRĂQĂMINT& BALOTATĂ 
IMPORT VIST 
* vă oferă:

■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ
— ofertă bogată !n sortimente de sezon

I BALOT» MARI NESOBTAŢI cu greutatea în
tre 350-^400 kg.

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

■  ÎMBRĂCĂMINTE NOUĂ DIN CBINA
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase. ' &
La preţuri accesibile. .

N O U !  N O U /  N O U 1
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi «nari:
— peste 5 tone — 3606 tel +  TVA/kg. 
Adresa birourilor: Ciuj-N., sil, luilu Mfe-

tiu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, 194080 
(lnnl-vineri t 8—10)*

Orar depozit: satul Vlaha, Intre iRfti-sâm-

t
I Str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, tel. 054/641397, , 
j telefax 056/190176. {
j Anunţă ocuparea următoarelor posturi val . 
j cânte: J
* •  un consilier juridic j
1 •  doi revizori contabili
j  f •  cinci economişti în specialitatea finanţez I 
, contabilitate; management — marketing. «
|  Informaţil suplimentare la sediul unităţii J 

telefon 641741, int. 368 — biroul personal. |

!
i
î  -  FIRMA „SINGHIDUNUM ţX)MPANY«
• Ş.R.L. TIMIŞOARA
| Str. Negoi, nr. 16, A.P. 4. 1900, Timişoara.

i Caută agenţi comerciali pentru comercîalţ.
% zarea cehii mai calitativ eondiment.
I Condiţii: muncă de teren.
I Posibilităţi de câştig nelimitat.

Rehiţll la «telefon: 056/184072;.

I  S C. METALOTEX S.A.
■ir/i.i, ^MAwUează.. urgent: 

f •  croitorese (confeCţioner textile), cu probă
? de lucru, pentru lucrări de expert;
J •  tâmplari;
|  •  lăcătuşi;
* ♦  brutar;
k #  vânzător.
‘ Relaţii tel.: 6U854, (Ş26099 ssrn Ia se-

. J diul societăţii Deva, bdul ̂  BtNtAoArts, bl. 4, 
- î parter.

S.G. POUOAVA S.A. DE»|
VA OFERĂ Vrin magazinul en grei. situat în! 

incinta Baităţii. «lin str. 22 Decembrie, nr.. K t, tel.! 
054—62ÎÎ50, 62U7I2. cu promptitudine. în c d a ll^  dej 
c^itoto ireproşabilă şi la preturi deosebit de 
joase, următoarele produse ; 

paste extr» simple
•  tăiţei de casă ■ i
•  biscuiţi Divcrtis banane, căpşuni,

portocale «74* Jai/lHMţj
•  biscuiţi Citro m m  ta»;
•  biscuiţi Păltiniş — vrac tW ţ.tt"
•  Eugenia g | _
•  Conturi Star Foods 564JH) tel
•  Snacksuri pizza, magic, nul, circus 30 g 309,40 dei
•  Big Nut Snacks 90 g 849£& tel
•  Napolitane Wacd tZ&JX) tal
•  Acadele 28,00 del
•  Gumă Sasonki te*
•  Pufutoţi Namaki <  ̂117.?» tel
•  Ciocolată Mitica 100 g (alune, arahide) I450JM) tel
O Kub Knorr CPui. vită, costiţă afumată) 270,00 lei
•  Maioneză Gova la borcan, - 2030,00 lei
•  Rachiu mere 825J*> tei
•  Rachiu dc vin 775,30 lei
•  Rachiu de drojdie ■*> 1ZBJK) lei
•  R o m  990,00 tei
•  Lichior vişine cu .ciocolată 1030,00 tei

Lichior ciocolată cu alune 103MO tei
Hârtie ambalaj imprimată 2400
Hărtie ambalaj alimentar - • 2304
Pungi plastic tip mayo 35^2
Pungi plastic normale ă&2$ tal

•  Pungi hărtie ‘ 20,IS Ml
•  Numeroase alte produse bine venite in ' |
- magazinul dvoastră. ■'

Preţurile NU includ T.V.A.
Penţre a economisi timp şi bani, vizitaţi dep o. 

ritul nostru, deschis dc luni până vineri, intre «wela 
8 3 —»6,3K'- (415)

HI COMPLEXUL 
_ COMERCIAL 
„EUROVENUS"

S.C. „EUROVENUS" S.RL.

cu sediul in Deva. str. Sântuhalm, »r. 31A 
(intersecţia spre Hunedoara)

;  ̂ Aduce la cunoştinţa celor: interesaţr ^mă- 
toar ele: - - *■

7 ■ • W
; ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST 1995, S. & 
EUROVENUS" S.R.L. DEVINE DISTRIBUI. 

TOR AUTORIZAT AL AUTOTURISMELOR 
RENUMITEI FIRME „L A D A".

Prin magazinul propriu pot fi ăchiziţio- 
:, nate pe bază de comandă următoarele tipuri: 
! de autoturisme:

LADA VARA — berlină — 1590 eme
— 10 852 823 lei

LADA PRIMĂVARA — break — 1500
— 11 438 138 iei

LADA EXCLUSIV
**

LADA SAMARA

berlină — 16Q0 eu
— 11 143 828; letj

1300 cmc
— 14 248 31R lei

LADA SAMARA
?

LADA SAMARA 

LADA NI VA 4 x 4 WD

5 uşi — 1500 GJPC 
— 15 409 017 Iei

4 uşi —  1500 cmt 
— 16 153

- A«uzul

1700 cmc

— 18 014 163 Iei 
Opţional — vopsea metalizată — 436 000! 

lei. -
Preţprile includ T.V.A.
Se asigură service în perioada de 

ţie şi postgaranţie cu piese original
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la 

dispozi^e la sediul firmei sau la telefon ş |m x  
62 62 94 şi 62 13 86. (421)

■W .W W A Ş V .W A V .V .‘AW W W M S V-* ’A V iIW H
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f CUMPĂRĂRI
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Lucrând aoata ' 
p n n tru  Wrmn d in  SUA

pflc hmbrat ţ4 au*oabr»tat, 
fo n ta . d WaW «up#m«ntor»'

R A D lS S O fi C  f* 1 ' 2 A A  
3 4 UO C  iu j N a p o c .  O

Ş î ţ  Vând apartament 2 
camere, Gojdu, bloc 15 4. 
Deva, tel. 616318. '

•  Vând autoutilitare 
transport marfă Renault 
Maşter, an 1988, 2500 cmc, 
Oiespl, Fiat Ducato, an 
1986, 2000 ane, înmat»i. 
rulate, benzină. InformeţU 
tel; 613715, «mele 8,30-148.

» («50)
•  Vând rochie de nfo. 

reasâ. mărimea 42—44. De
va, Goidu," bl. A 4, ap! 5. 
Tel. 613081'.

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, cei», 
ţte  civic, şi autoturism 
f’Ord Granada 2 0 0 0 , înma
triculat, Hunedoara 717019.

(354084)
• —Vând recamier, masă,

4 scaune tapiţate, ' fotoliu 
pat, aspirator Ideal. Infor
maţii Deva, str. Horea, 
zi?.

0  Vând apartament 3 
camere, zona Cantina Resta
urant Hunedoara. SfeL 
713166. (4974)

.. * Vând Fiat Croma
Turbo Diesel înmatriculat, 
avariat, 3500 mărci, j a m .  
(labil. Tei. 651077. 0327)

•  Vând VW Golf 1 în- ,
in.liricii iat; cu carte de î. 
derititâte, Orăştie, Tel. 
012170 . (5464)

•  Vând apartament două 
. camere, ultracentral. Hu- 
’ nedoara» bdul Rusca, bl.

17 ao. 150, zilnic orele 
8 -20. (4981)

•  Vând (închiriez) tâm-
plărie modernă în Gălan. 
suprafaţa 130 mp. Tel. - 
T12208 (4976)

•  Vând casă, gradină, 
anexe, garaj, apă, gaz,* 
Hunedoara, T.âtureni 86,

' te;. 721450. . (4978) .
•  Vând apartament 3- 

Camgjfe Micro 5: 4 060 0(4) 
ultimul preţ. Tel. 72tj443.

’ (4979)
•  Vând Dacia 1300, fa

bricaţie 1980, netomatficu*- 
lată. stare bună. Tei. 623233, 
(liVtjft ora 20. (5172)

•  Vând cap tractor Re
nanii. cabină dublă, R 340 
ŢI. 19 T, înmatriculat, ah 
•fabricaţie 1988, în-perfectă 
stare tehnică şi optică, în 
prezent în trafic interna, 
ţfoaal, cu posibilităţi pre
luare contract R.F.G. Tel. 
968192 sau 668185, după ora 
19. (5171)

•  Vând sufragerie şt
dormitor Luxor. Hune
doara, 723466. (5144)

•  Vând 'aragaz 4 
ochiuri, neta, preţ l30 000 
lei,' -.gresiei model, tip par
chet. Tel. «15729.

' •  Vând urgent, ■ conve
nabil, apartament două ca
mere decomandate, u ltraj 
central, tel. 612953.- @130) 
ţ f  Vând motocicletă Miiisk 

180 cmc. Deva, tel. 627348, 
după ora 20. ,  <5120)

• '  Vând spaţiu- comer- 
Cţal destinaţie alimentaţie 
publică zonă f.f. bună, 
tel. 627366. (5127)

•  Vând Urgent aparta.
nj.ent două camere, deeo- 
mandate, cu gresie, fa. 
iattţS, Deva, Al. Crinilor, 
*fi« *  13, ap. 4, parter, 
î^ id u . , (siâO)
: ^  . Vând apartaiheijt tre t 
camere. Zamfirescu, Deva, 
tel. 621725. (5116)

•  Vând player disc com

pact Philips/ (5 disc ro- 
tary chauger System) şi 
combină muzicală Philips 
(dublu casetofon, radio, 

pick-up, staţie 2x20 W),
preţ informativ 1 750 000 
lei. Tel. 627908. (4980)

•  Vând .maşină de pU- 
fuleţi. Mintia, nr. 110.

'(5102)
•  Vând apartament "trei 

camere decomandate, -Da
cia, zonă bună, tel. 622019.

(5147)
VW^WWVWWWWWIIW'

•  Depozit eh gros 
Sala Sporturilor Deva 
oferă: sucuri naturale 
import Germania, con. 
duetotî cupru pentru 
instalaţii telefonice r -  
electrice, diferite măr
furi, zilnic 8—16. Tel. 
054/622185, , (5145)

■ 0  De vânzare apar
tament cu două ca
m a#, încălzire gaz, 

.pentru sediu . firmă 
sau cabinet^ medical, 
dotări deosebite.

Infomlaţii la tel. 
618436, după ora 16.

. (5163)

jWVMAWAMWWJVA',
•  Vând tărâţe 170 lei/

kg. Tel. 612268, după ora 
|5 . ' • (5142)

•  Vând urgent aragaz 
două ochiuri, cuptor, preţ 
negociabil. Tel. 620095.

(3.134)
•  Vând urgent aparta.-

meni 4 camere în Gojdu. 
Tel. 629135. (3131)

0  Cumpăr apartament 
două camere (Dacia sau 
Micro 16), tel. 626504.

(5851)
•  Vând apartament două

camere 4,7 milioane, teren 
770 mp cu 7,7 milioane. 
Tel. 618880: (5346)

DTVEE IE

•  S.G. Sedan Comactiv
anunţă practicarea ; unui 
adaos comercial Intre 0— 
200 la sută,' începând cu ; 
30 iulie 1995. : „• (4980) ,

•  S.C. Sârgeţiâ I-’orest
SA. Deva anunţă niâjbra. ' 
rea preţurilor la produse 
din lemn; începând cu data ; 
de 1. 09. 1995, ca urmare a 
creşterii preţurilor la prin- 
cipâlele materii J prime, ' 
materiale, piese de schimb 
şi energie. ' ' ’ '(5119)
- •  .. MAYER RRISEN • 

TRANSPORTA PERSOA_ | 
NE lN.-GERMANI** - g u  : 
AUTOCARE C O N F O R T A -. 
BILE. v ’ /  * *

-.VIZA DE TRA N ZIT A- ’. 

USTRIA — GRATIS. TEU. s 
614338. (4475)-

•  Ş.C. Pretomedco S.R.L. . 
Deva anunţă onoratei client, ţ
tele intenţia de majorare 
a (tarifelor prestaţiilor mc. 
dicale. ’ /  " ; (5)21)

•  CASA DE AMANET
ARISTOCRAT Deva- -Li- - 
bertăţii, bl. 2, etaj, oferă 
ÎMPRUMUTURI IMEDIA_ 
TE. Tel; 614570. , (4879) .

PIERT'°R I
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu pe numele Ungu-
■ reanu Maria. Se declară' 
nulă. (4977)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Transport .auto 1,5.
tone, 250—300 lei/km. Tei. 
robot 625094, (354094)

•  Consiliul local Lunca
Gern ii de dos primeşte 
oferte pentru reparaţii la 
căminele .culturale, şcoli 
şi sediu. Relaţii la sediul 
Consiliului -local ssţu la 
telefon interior 10, cen_ ■ 
trala telefonică SarmizegC-, 
tusa. i :  : (4969)

# Ultrarom S-R-L. Ga_ 
laţi oferă : tablă (bandă) 
0,6—2,5 mm la rece, tablă 
(bandă) la eald 2,5--10* 
mm, tablă (bandă) Zincâtă 
0,6—2,0 mm, profite şl ţevi 
rectangulare. Tel./fax: 036/ 
464233, 463430, 461539.

' •  Incomex Orăştie 
efectuează transport 
marfă cu camioane, 
închise de la 3—16 
tone. Informaţii la tel. 
054/647529. (4830)

•  S.G. Nagy & Atta- 
' ra (benzinărie) anga- 
' jează electromecanic. 
Informaţii la tel. 
.616700 sau la benzi, 
nărie. (5164)

ÎNCHIRIERI

' •  Tineri căsătoriţi că
utăm pentru' închiriat 
garsonieră (nemobilată) în 
Deva, Simeria, Hunedoara. 
Relaţii 618943, orele 8—14, 
cu Marian. (5341)

COMEMORĂRI
•  In 25 iulie se împli

nesc 6 luni de lacrimi, du
rere şi dor după cel 'care 
ne-a părăsit

LUCA VICTOR 
un soţ bun, tată şi bunic. 
Nu te vom Uita şi te plân- 
gdm toată viaţa soţia Ro- 
zalia, fiul- Dănuţ şi ne-^ 
poata Roxana. Dumnezeu* 
să te odihnească! (354090)

•  M M I se împlinesc 
patru ani de la. trece, 
rea in eternitate a 
scumpei noastre fiică, 
şi soră

ing. DANIELA 
CONSTANTIN

Ai fost speranţa noâs. 
tră, acum Iţi udăih 
mormântul cu lacrimi 
-Şi te vom plânge .în 
veci. Mama Manda,
tata Zăharia şi fră-' 
tele Daţi Dumnezeu 
să! te otlihneasdă ' în 
pace! (5151)

D E C E S E :

•  Cu adâncă durere 
Tîn suflet absolvenţii 
' I-iceuluî -Teoretic Hu_
nedoara, din clasa . a 
KII_a 0, sunt alătyri j 
de îndureratul lor.co
leg şi prieten Radu 
Lazăr ia trecerea . in 
nefiinţă a iubitului1 
său ţâţă

ing. GRIGORE 
LAZAR ■' -

Dumnezeu să_l odih. 
n'ească in pace' *«/ /  

(5137)

•  Un "ultim omagiu 
din partea cuscrei Sil
via ! celui care a fost

IULIAN RODEA 7
Dumnezeu să.l odih_* 
nească! ■ (5852)

•  Cu durere In. su
flete soţia Viorica, 
.coţăii Adrian şt fu . 
liana, ginerele Dore!, 
nora Luminiţa anunţă 
decesul celui care a 
fost

IULIAN RODEA 
deosebit soţ, tată, so_ 
!cfu şi bunic. înmor
mântarea azi, 25 luiie 
1995, Ora 13, la Gi_ 
mitirul Popa Şapcă 
pin Hunedoara. Nu te 
vom uita - niciodată!

5852)

«  Cu durere în su_ 
ftet ne despărţim de 
tine draga noastră! - 

ANA. MORAR 
Nu te vom uita 
niciodată: Nelu, Car
men, Rodica, Luci, Li_ 
viu, Feri.? Oditmeşte.te 
în pace suflet b u n !

(5157)
V ~--  ?' 7 -v.: '

. •  Soţia, Eutimia, fi. 
ica Ileana şi ginerele 
Florin Daniel anunţă 

.eu neţărmurită durere 
încetarea din viaţă a 
scumpului lor soţ, tată 
şi socru

' piPf.'JON
&ĂVULESCU

înmormântarea. Va a- 
vea loc miereyri la Ci. 
mitirul din str. M. 
Eminescu. .

Dumnezeu să_l o- 
dihnească! (5178)

•  Cu durere în su? 
flet, familia Cristuţ 
aduce un ultim orna. 
giu cuscrului drag

prof. ION ■ ■
sAv u l e sc u  ;.

Dumnezeu să .l odih
nească în pace ! (5178)

.:. ';lf ■ V«!:; -’!'. *'8;: A'Î'"| i- *
•  Colectivul S.G. 

Almo Gonstriifct ;ŞJUlL 
Deva este alături ds 
doamna AAlean, G a. 
brfela lâ greada du
rere pricinuite de de. 
ceşul bunicii şale. Sin. 
cerc condoleanţe. ”
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, DIRECŢIA DE ’ 
ÎELECOMUMCAŢII 

HUNEDOARA
- Vinde prin ĴicItaţîc 

publică, ‘ * începând 

din data de.27. V|l. 

1995, ora 10, mijloa-1-;;-fî ■ '■ .fi-'■ ’ * ' Vf ; ‘ ;\i ,f#i.
ce fixe şi obiecte dc 

inventar casate de Ia 

Staţiunea Vaţa-Băi.

- Relaţii suplimenta

re la tel. 604191, 
604114.
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IPTANA — SEARCH BUCUREŞTI

Angajează pentru lucrările de reabilitare pe 
DN 7 Sebeş — Deva

•  INGINER SAU TEHNICIAN cu mare 
experienţă în asfaltaj pentru funcţie de inspec
tor asfalt.

Candidaţii se vor prezenta la Secţia de 
Dramuri Naţionale Deva, str. Rândunieii, , ar. 
3/A, tel. 613327; 613538. (427)
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LA ?IAHLb 
„CUVÂNTUL LIBER"

■ - - - •- ---.-'f. - . *- • ■■ . - -

Abonamentul este calea cea îmi. sigu
ră şi mai avantajoasă de procftrăre p 
ziarului nostfu., Coăţul abonamentului 
pe luna august este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăr<jk 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ut 
costa 5 000 -h- 3 î§OHei, ptin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 OOiO 
de lei, în funcţie de numărul ■Melor dc 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini !.
Abonamentele se p&t face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
august puteţi face dbonfâflierite în 
cursul hunii 'iulie.
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O îslritiu iiof
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Noi. nu avem nevoie 
de reclami

S.C. dRCONSTRtrCTA S.R.L.
ORĂŞTIE

* ■; ■ * ~ ■ - i > ■  ̂ *--• +->
Str. Luncii, nr. 3. Tel. 642500; 647519

Broduce. şi livrează ţiglă din, mortar de \ 
ciment colorat, la preţul de 430 Iei/buc,, inclu- \ 
siv TVA. 14 buc. la mp. (355447) 4

ci-V'. " - "r'\ . 'O - V'   'I- ''.V '' " * V/ r v . V - .

S.C. DIMAGRA 

(festa felină nr. 4)

Anunţă eă adunarea constitutivă a salăria- ( 
şi membrilor- de conducere va avea loc |a \ 
de 9 augu4t 1995, ora 16, la sediul soci -̂ ^

C onsiliul de adm in istra ţie .
(33544jg) )

\ ţiior 
ţ data 
\ taţii.
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V A G W tn iE  DE PUBLICITATE
[  ';f ’.cuy'AirPUt u b e h * ^  |

L . Pe nt r u a econornisi timp şi burii, pşs* 
( feţi publica anunţuri de mică şi mare pU- 
[hlicitate in ziarul nostru, apelând la agen- 
\ ţiile de publicitate dîriz ; I ţ ; I

j . •  DEVA — la SEDIUL RE&ÂC71E1
ţ din str. 1 Decembrie, ■ nr. 35 (în clădirea 
i Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul 
( CENTRUL'MUNICIPIULUI, lângă mage- 
l zinul „Comtim* — la chioşcul din CAR- 
j TiERUL MICRO 15 ' (staţia de autobuz 
) „Orizont").
} •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel.
j 716926). ! - ' -

- •  BRAD, strada Repttblicii (tel. 
650968), la sediul S-C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Păka". ■

•  J’JAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei >foio). Telefoane :7703(ţ7,
m m .  : ’ '* ţ I I

r . "Agenţiile ziarului noitru asigură, ‘la 
taxe.' rezonabile, publicarea- cu maximă 
promptitudine a tuturor, anunţurilor de 

mare - publicitate. I  . 1 1  ,
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•  Marţi, 25 iulie 1995


