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\ Ieri. a început distribuirea către cei in- ţ 
ţ drcptnţiţi, potrivit Legii 55/1995, a cupoanelor i 
| nominative de proprietate. , j

! Distribuirea se face prin 304 centre de ţ 
distribuţie. 86 dintre acestea sunt centre fixe \ | şi se află amplasate în sediile oficiilor poştale, j 

ţ 1̂ 0 suni; centre mobile, iar distribuirea în ca- l 
\ drul acestora o fac factorii poştali, la dornici- \ 
| liul pensionarilor,-iar 168 sunt centre speciale, \ 
 ̂aflate la sediile primăriilor, şi prin care se vor j 
\ distribui urmaşilor legali cupoanele nominali- ţ 
' ve ale persoanelor îndreptăţite, dar decedate, ţ
(IC.)
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LA POIENIŢA N OIMI
La Poieniţa Voinii

.•umana -Buni iu ,— din i- 
niroa Ţârii PădurertilOr, s_a 
c-onstt triat. in -sălcie' de 70 
—50—21 august '95, o ma, 
ni festa re populara de mare 

• profunzime şi amplitudine. 
A fost o nouă ediţie a 

, Sărbătorii pădurertiior. Ac_ 
ttilnen in sine are vechi
me în ac-est superb spaţiu 
mioritic. Ka a căpătat con_ 
sistenţă în anii din urmă. 
iar in acest fierbinte au_ 
gust '95 a fost o adevăra_ 
ta revelaţie, mutânclu-şl 
centrul în chiar inima Ţă
rii' Pădureniior -  ia Po
ieniţa Voinii.

Un om de o aleasă cab
late, doinitor de marcă, 
ambasador neobosit al cân
tului şi portului - românesc, 
păditrenese. pe meridianele 
lumii, se zbuciumă de mul
tă vreme să. facă ceva 
pentru şalul lui. El a glă-

suit despre generoasa in
tenţie consătenilor şi au- 

. ţoşifăiilor, prietenilor Şt 
cunoscuţilor şi, ca fa un 
semn, Poieniţa Voind şi 
Dealul Cornelului au pri
mit în trei zile atâta lu_ 
mc cât n_au văzut vreo
dată pădurenii.

Acest bărbat cu sufletul 
cât soarele de mare şi de 
fierbinte se numeşte Dră_ 
gan Muntean şi are meri
tul, între atâtea altele, de 
a arunca o punte între oa
meni de toate vârstele, 
confesiunile şi ambiţiile 
politice din zonă, clin ju
deţ şi din alte colţuri de 
ţară, al unui morrtent de 
suprem respira cultural, 
patriotic, istoric şi mai 
ales sfânt uman, generator 
de linişte şi împăcare, de 
recreere şi voie bună, a_ 
şa cum fac românii de când 
sc ştiu.

TOT SATUL— ÎN PICIOARE
■ Zile la rând. multe zile, 

consătenii lui Drăgan Mun
tean au trăit febra unor 
pregătiri, ■fără precedent. 
$i_au toaleta! curţile, şi_au 
reparat gardurile, şi-au 
pus la riyid ’ straie de săr
bătoare, şi_au pregătit

carele şi caii pentru a le 
prezenta oaspeţilor mult

VIORICA ROMAN, 
DUMITRU GUEQNEA, 
Fotografii : 1»AVEL LAZA

(Continuare în Pag. a 1_a)
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•  Munijeslare ele suflet, de dragoste 
de glie (cu Drăgan Muntean) •  Iubirea vi
ne din noi •  Lume —  lume... •  Eroi au
fost, eroi sunt încă •  Muzeul, această is
torie vie •  Portul generaţiilor •  Slujbă

de pomenire •  Armata e cu noi (dar şi 
poliţia...) •  Uri sat binecuvântat de Dum

nezeu* Concurs auto-hipo •  A fost şi Pera 
Bulz •  Sponsori generoşi •  Aceşti pădu
re ni f rumoşi la port şi la suflet *  Să mai 
veniţi pe la noi ! -  i

_ • __— • — • —

Amfitrionul manifestării — DRĂGAN MUNTEAN

Evoluează Corul ijirt comuna BoEra* "dirijor Petru Chiseev,

a
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V. OARE E BINE SĂ TRECEM 
NEPĂSĂTORI..?

Oare e bine să trecem 
nepăsători pe lângă localul 
„Casinei . Naţionale" din 
Deva, sau chiar să intrăm 
in diferitele buticuri, de
pozite sau baruri de sub 
firma petrecăreţului ,(BA_ 
CHUS“, fără să ne între
băm cum de un local de 
cultură a ajuns unul de 
băutură... şi cum se expli
că faptul că se menţine 
constant şi nestingherit în 
această postură ?

Punerii această întreba
re îndeosebi celor ce au 
fost aleşi sau numiţi să 
conducă şi să administreze, 
conştient, competent, inte
ligent, corect, raţional şi 
eficient municipiul Deva, 
cu toate resorturile exis_ 
tenţialităţii sale, precum şi 
demnitarilor din conduce
rea judeţului şi ai guver
nului, de care municipali
tatea depinde in mod di
rect. O punem în mod 
special şi Inspectoratului 
pentru Cultură, precum şi 
conducerii Teatrului din 
Deva — unităţi care au 
folosit decenii de_a rândul 
încăperile de la etajul lo
calului pentru pregătirea 
spectacolelor eu care în. 
cântau publicul devean şi 
întreprindeau reuşite tur
nee în ţară. O punem con
ducătorilor .. de instituţii 
culturale care au în bi

bliotecile lor cărţi cu ştam. 
pila „Caşinei Naţionale", 
celor care au audiat în 
saloanele „Casinei Naţio
nale" diferite conferinţe, 
concerte sau spectacole tea
trale şi — la urma urme
lo r—. tuturor oamenilor 
cinstiţi care ştiu sau aU 
auzit măcar că masivul lo
cal din Piaţa Unirii nr, 8 
9 existat încă din secolul 
trecut, deci cu mult înain
te de apariţia comunismuj 
lui pe meleagurile noastre, 
de apariţia Trustului AH-- 
mentaţiei Publice, a S.0. • 
„Transilvania" S.A. sau a 
S.G. „Crăciun et. Comp." 
şi că, prin aplicarea corec
tă a legilor de astăzi ale 
ţării, el trebuie restituit 
adevăratului său proprietar 
— „Casin’i Naţională" din 
Deva. v.'A ' î l

Nu avem absolut nimic 
împotrivă actualului bene
ficiar al localului „Casi
nei", care este, fără îndo
ială, un întreprinzător pri
ceput, vrednic, abil şi cu 
o considerabilă putere eco_' 
nomică. Dânsul poate ori
când să-şi agonisească său 
construiască alte şl alte
BIROUL EXECUTIV Afe 
„CASINEI îfATlONALE*’ 

DEVA

(Continuare în pag. a 2-a)
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1 dolar SUA — 2053 lei

« • -I  marcă germană —■1390 lei
! •  100 yeni japonezi - — 2107 lei

1 liră sterlină -o*. 3166 ici
j e  1 franc elveţian —» 1677 le!
! •  1 franc francez ’ —■ 406 Iei

100 lire italiene - — 127 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţional*, 
a României.
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IN ZIARUL DE ASTĂZI :

#  SPORT —- pagina a III -â
#  FEMINA — pagina a V_a
ţ  Cabinete medicale fără aglomeraţie
#  Programul turului Diviziei A, seria I
#  Cine poate da relaţii
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Un cititor al ziarului 

nostru dtnijWlielari, care 
a~ preferat%iaSi păstreze 
anonimatul, ne_a scris o 
misivă în care afirmă 
că este un cititor per» 
manent al „Cuvântului li_ 
ber“ şi ne mulţumeşte 
pentru modul cum ne o_ 
cupăm de problemele ce_ 
tăţenilor. în continuarea 
scrisorii sale, ne sesizea» 
ză o situaţie: pe drumul 
ce străbate satul de re

şedinţa a- comunei cu 
acelaşi nume, au fost tur_ 
nâte două straturi de co_ 
vor asfaltic, fapt pe ca» 
re îl apreciază foarte 
mult. '  Cej ce au făcut i 
treaba asta — lucrători 
ai Direcţiei de Drumuri 
şi Poduri — n-au asfaltat 
şi piaţa din cartierul Cuţ 
silnici terenul de sport 
de la popicărie. Poate 
nu era prevăzut aşa ce_ 
vă, stimate dle anonim.

Dar omul are dreptate 
când sesizează că $_au 
asfaltat curţile mai mul_, 
tor oameni din şat — sau 
o parte a acestora — in
clusiv accesul în curtea, 
dlui Toplicean, primarul 
comunei. Era prevăzută 
o astfel de lucrare şi cu 
ca bani s_a efectuat?, în_ 
treabă autorul scrisorii. 
Cine îi poate răspunde la 
această întrebare foarte 
îndreptăţită, de altfel. 
(Tr.B.)

Pozarul din Mamaia
Cei ce au fost în acest 

an pe plaja din Mamaia 
sau se vor duce de_a_ 
cum încolo pot să confir» 
me peea ce am scris mai
.JOS.

Pe plaja respectivă, cea 
mai frumoasă de pe lito
ralul românesc al Mării 
Negre, se plimbă, printre 
trupurile foarte ' zgârcit 
îmbrăcate — s_a scumpit 
foarte tare Şi materialul 
din care se confecţionează 
costumele de baie, în tran_ 
ziţia prin care trecem cu 
ochii legaţi, parcă — tot 
felul de indivizi şi indivi_ 
de ce-şi strigă cu glas pu
ternic marfa ce o oferă: 
banane — două la o mie 
de lei, sucuri — şase sute 
sticla, floricele — o sută 
de lei o pungă mititică, nă_ 
mol de Eforie şi multe al_ 
te alea.

Bineînţeles că pe plajă

sunt prezenţi şi fotografii. 
Unul trage după el un po_ 
hei, altul o maimuţică — 
spre deliciul copiilor, altul 
— o cămilă. Mă rog, e- 
eonomia de piaţă, concu» 
renta se manifestă din plin.

SĂ MAI ŞI RÂDEM

Un tip atrage în mod 
deosebit atenţia. Este un 
iris. deşirat, poartă o ciupi» 
lică pe cap şi ochelari de 
soare. Are atârnate de gât 
două aparate de fotogra» 
fiat. într-o mână ţine un 
balon uriaş, iar în cealal» 
tă o portavoce. Individul 
se plimbă agale pe plajă 
şi rosteşte în portavoce în» 
demnuri precum :

•  Facem poze colorate la 
fetiţe amorezate!

•  Doamnelor lăsaţi băr_ 
bătui, faceţi poze cu a- 
mantul! /•

• Domnilor nu staţi pe 
gânduri, ca soacră_mea în_ 
tre scânduri!

•  Nu daţi banii pe pros_ 
tii, faceţi poze la copii !

• Facem poze gratuite 
la doamnele părăsite!

• Facem poze gratuite la 
fetiţe zăpăcite!

îndemnurile individului 
îi fac pe mulţi oameni de 
pe plajă să zâmbească, ba 
pe mulţi chiar să râdă. 
Nu-i asa că_i pitoresc ti_ 
pul ? . '

localuri în care să-şi in» 
vestească şi valorifice ap» 
titudbiile negustoreşti cu 
care este înzestrat Dacă 
e sâ_i solicităm ceva, a» 
poi îi cerem în mod civi
lizat, demn şi tranşant să 
încerce — dacă îi este po_ 
sibil — să se pătrundă de 
importanţa culturală pe 
care „Casina Naţională" 
poate şi trebuie să o ai» 
bă în existenţa municipiu» 
lui Deva, continuând o 
tradiţie care se întinde pe 
un secol şi jumătate din 
istoria oraşului de sub Ce
tate — şi să nu . facă uz 
de trafic de influenţă şi 
de presiuni pentru ambi» 
ţia meschină de a rămâne 
în stăpânirea localului „Ca_

şinei Naţionale".
Noi credem că lucrurile 

au ajuns în stadiul în ca» 
re se află astăzi datorită 
unei inerţii păguboase şi 
condamnabile, de sub zo
dia căreia trebuie să ieşim 
şi să statornicim o situaţie 
de normalitate, sănătoasă, 
bazată pe gândire lucidă, 
pe respectul faţă de ade» 
văr, dreptate, cultură şi 
progres autentic.

Nu credem că în spatele 
lui Bachus să se afle un 
Zeus atât de puternic, de 
nedrept, de părtinitor şi 
cinic, care să uite total 
de Athena şi de Thalia, 
care a fost atât de strălu» 
cit întâmpinată şi sărbăto» 
rită în localul „Casinei Na
ţionale" din Deva, acum 
125 de ani,

22 AUGUST

Sf. Agatonic, Aut uza, 
Zotic, Idneu. şi Orî 
Onomastică: Samuil;
22 aug. 1456 — nev. 
1462; nev. 1476, dec. 
1476. S_a urcai pe 
tronul Ţării Româneşti 
Vlad Ţepeş, fiul lui 
Vlad Dracul, adept al 
unei demnii autorita
re; s_a ocupat de in»

tărirea armatei, intro» 
ducerea ordinii în ţa- 

” ră şi dezvoltarea co_ 
merţului; pe plan ex_ 
tern a luptat împotri_ 
va Imperiului Oto
man, repurtând vie» 
torii do prestigiu;

I Au murit; în 1890, 
poetul VASILE A» 
LECSANDRI (n. 1821); 
în 1850, poetul ger
man NICOLAUS LE» 
NAU (n. 1802»;
Soarele răsare Ia ora 
6,26 şi apune ia 20,10; 
Au trecut 233 de zile 
din an; au rămas 132.

I

TRAIAN BONDOIt ________ , — ___ _____________________. — . —

Cine poate da relaţii ?
f
I
I
I

Z ia r e d ita t d e ,
C ASA D E  P R E S Ă  $ t  E D I t  URĂ  

■ , .C U V ÂN TU L U S E R " D E V A 1

spe/e ta te  p e  a c ţiu n i cu  c a p ita l p riv a t I
I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu |  
|  nr J/20*18/1991 Cont: 4072613110B.C.R. Deva j 
■ Cod fiscal: 2116827 
î CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Dumitru Gheonea presedmie (redactor şeb. 
Tiberiu Istrate vicepreşedinte (redactor se! adiunct).

I Virgil Crisan contabil $ef. Minei 8odea Nicolae
| Tîrcob.... .

întreaga răspundere pentru conţinutul

■ Inspectoratul judeţean 
de poliţie Hunedoara fa
ce" apel la toţi cei care 
pot da relaţii pentru gă_

I

I
■ articolelor o poartă autorii acestora Adresa 

redacţiei: Deva. 2700. str 1 Oecembne, nr 35.
I judeţul Hunedoara. Telefoane 6ii?75 612157
t 611269.625904. Fax 618061
I Tiparul executat la S.C. „Polidava S A Oeva

sirea următoarelor două 
persoane dispărute de la 
domicilii şi să anunţe la 
cel mai apropiat post de 
poliţie.

Andraşi Vasilc_Ramon,

de 6 ani, din oraşul Pe_ 
trila, str. 8 martie, bl. 
33, ap. 114, dispărut de 
la domiciliul părinţilor 
săi la data de 10.09. 1994.

Semnalmente: 1,10 m 
înălţime, constituţie as
tenică, faţa ovală, ochi 
căprui, păr şaten, pronun» 
ţă greu literele M. P, 
şi C, pronunţând in ioc 
de c.uvântul cârpă — 
„pârcă", în Ioc de prosop 
— „sorop", în loc de pi
cior — „cior“.

La data dispariţiei, mi
norul era îmbrăcat m 
tricou cu mâneci scurte, 
de culoare alb cu albas
tru, pantaloni de trening 
de culoare albastră cu 
cfungi albe, şosete de cu
loare maron, pantofi de 
culoare verde.

Tuhuţ Gheorghe, de 50

de ani, dispărut de la 
domicilitll său din Pe
troşani, str. Grai Milea, 
nr. 28, ap. 16, în luna 

. ianuarie a.c.
Semnalmente: 1,80—1,85 

m înălţime, constituţie a_ 
tletică, faţa ovală, ochi 
căprui, păr negru, încă. 
runţit parţial.
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6,30 Ştiri, seriale şi d.a;

9.05 Salvarea (s); 10,00 O 
familie foarte drăguţă 
(Shr): 10,30 Cheers (sit_ 
com/r); 11,00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (show); 12,30 
Duelul familiilor (show); 
13,30 Springfield Story (s); 
14,15 Santa Barbara (S);
15.05 Pasiunea ei e crima 
(s.p); 16,00 Ilona Chrişten 
talkshow; 17,00 llans Mei_ 
ser talkshow; 18,00 Jeo. 
pardy! (cs); 18,30 Intre 
noi (s); 19.00 Frumos şi 
boga! (s); 10,45'Ştiri, sport, 
meteo; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s); 21,15 Te» 
quila & Bonetti (s, 2 ep).

C Â N A L M  I 1

7,00 Ştiri; 103)0 Casă, 
dulce casă (s): 10,30 Film;
12.30 O blondă pentru ta
ta (s); 13,00 Robinsonii (s);
13.30 Casa Vianello (s); 
14,00 Ştiri; 14,25 Lecţii 
particulare (show); 14,40 
Beautiful (s); 15,10 A iu» 
bi (S); 10,00 Tata şi fe_1 
tiţa (s); 16,30 Tata (s); 
173» D.a.; 19,00 OK, prc.

e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Paperissima 
sprint (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 întoarce» * 
rea din misiunea imposi» 
bilă (s.SF); 1,15 Ştiri; 1,30 J 
Reluări; 5,30 Arca lui 
Noc (do).

6̂ 10 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Bruneta TV 
(mag. TV); 10310 Gimnas
tică matinală; 11,00 Insu
la fanteziilor (s); 12,00 In 
orice caz, Stephanie (s/r);
13.00 Medical insulei (s);
14.00 Falcon Crcst (s);
15.00 Cagney şi Lacey (s. 
p); 16,00 Star Trek (s. 
SFj: „Dumnezeule, Data!";
17.00 Baywatch (s): „Lo
vitura sub centurii” (p.II);
13.00 Să riscăm! (cs); 19,00 
Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport meteo; 
20310 Roata norocului (cs); 
21,15 Schwartz la pândă 
(s.p); 2245 Hunter (s.p.): 
„Zona marţii"; 23,15 Con
spiraţia neagră (s.p.).

N B C

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 73» In miezul a» 
facerilor (mag.); 8,00 Azi 
— informaţii b zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 15,00 Piaţa a- 
mericană; 183»  Buletin fi
nanciar; 19,90 Azi — in
formaţii; 203» ştiri ITN; 
20310 Viaţa noastră: cm. 
ecologică; 213» Ehtertain» 
ment X-Press; 213» Da- 
teline — retrospectivă "94; 
22,30 UISO — mag. ger» 
man; 23,00 Ştiri TTW; 
23,30” Show.ul serii, cu 
Jay Leno; 03» Beai Per. 
sonal (talkshow); 1,30 Şti. 
rile nopţii; 23» Destinaţii 
de vacanţă (do).

9,30 Golf. Mag. PGA. 
Chema pol Tropy Czech O» 
pen (r); 10,30 Nataţie. CE 
1995 de la Viena (r); 12,00 
Dansuri spoţtive. CM de 
seniori de la Le Cannet; 
13,00 Fotbal. Eurogoluri; 
14,00. Lumea vitezei (mag./ 
r); 16.00 Ţriation. CM 
ITU de la Clcvriand, O» 
hio47,00 Nataţie. CE ’95 
de la Viena. Finale înot 
(d); 183» Fotbal. Eurogo
luri; 19,30 Atletism. IAAF 
Zipfer Grand Prix II de 
Ia Linz, Austria (d); 21,30 
Buletin de ştiri 1; 223» 
Aerobic. Câmp. Franţei de 
ia Paris; 233» Nataţie. 
CE 1995 de la Viena (r).

MARŢI,
22 AUGUST

7,00 La prima oră; 
9,20 Santa Barbara 
(s/r); 10,05 Lumină din 
lumină; 11,30 Iubiri tu 
măgitoarc (s/r); 12,20
Studioul şlagărelor! 
12,40 Dat.; 1340 1001
audiţii; 14,00 Actuali
tăţi; 14,10 TVR Iaşi; 
15,05 TVR Cluj»N.; 
15,45 Un miracol (do); 
16,00 Actualităţi; 1640 
Fii tu însuţi!; 16,45 
Convieţuiri; 183» Ca. 
zuri şi necazuri în dra. 
goste; 19,05 Clio; 19,30 
D.a.; 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,50 
Film; 22,50 Reflector;

mm
7,00 La prima oră; 

9,20 Ora de muzică; 
10,05 Magazin satelit; 
113*0 D a.; 123» Teatru 

TV (r); 12,50 Doeumen. 
tar; 14,00 Actualităţi; 
14,10 Ecran de vacan
ţă: desene animate, 
muzică, jocuri; 15,00 
Poliţia intervine (s. 
BBC); 16,00 U.a.; 163)0 
Pasiuni secrete (s);
17.00 23 de milioane
(p.I); 17,40 Iubiri amă
gitoare (s); 183)0 23 de 
milioane (p.II); 20,00
Cu cărţile pe faţă;
21.00 TVM Mesager; 
21,30 Intre da şi nu;
22.00 Credo; 23,15 Film.

i 1

11,00 Film serial: 
„Falcon Crest“ (r); 
1L50 Film serial: 
„Miami Vice“ (r); 12,40 
Top VIVA Telc 7 (r); 
13,40 Videotext; 17,35 
Primul pas: „Mozaic 
de vacanţă" (cm. de 
Livia Pop); 18,30 D.a.: 
„Cartea Cărţilor” — 
cp. 37; 19,00 Linia În
tâi; 20,00 Film serial: 
„FBI" — ep. 36: 20,50 
Civica: Benzinării par
ticulare; 213» Telejur
nal Tele 7 abc (ediţia 
diir 21 august); 21,30 
Film serial: „CHIPS" 
— ep, 34; 22,20 Film 
artistic: .Alegerea"

OEVASAT *
10,00 Sportul hune» 

dorean (r): 11,15 Vi
deotext; 18,00 Repere 
culturale (em. de D_tru 
Hurubă); 18,30 Pro
gram muzical: SA. 
XONS în concert; 20,00 
Actualităţi TVR; 20.45 
Obiectiv — ştiri loca
le; 21,00 Femi|ia Club 
(em. de Mircla Ilaş» 
cu); 22,00 Film -artis. 
tic: „Legea marţială 
II" (SUA, 1992); 23,30 
Videotext

103» Videotext; 18,00: 
Observator — Antena 
1; 19,00 Focos ştiri 
din actualitatea locală; 
1945 Film artistic: 
„Morman"; 28,49 Stu
dio deschis — em. de 
Alin Bena; 21,45 
Woridnet: Total de
spre contrarie şt roiul 
lor bt viaţa noastră; 
223» Fi ta» serial: 6  
altă viaţă — e». 33;
223)0 închiderea pro. 
gramului, 3. . . ■
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S p o r tu l S tu d e n ţe s c
■V

ş i-a  g ă s it  s u p o r te r ii
Cu o victorie a oaspe

ţilor (Rapid la Oţelul 
Galaţi) şi două egăluri 
(„U“ Cluj — Inter Sibiu 
şi F.C. Braşov — Univer
sitatea Craiova), etapa a 
doua a fost cât de cât 
animată, înscriindu-se 25 
de goluri. învingând cu 
3—0 în deplasare, la Ga
laţi, Rapidul a mai luat 
o gură serioasă de oxi
gen, ce îi prinde foarte 
bine să-şi continue lupta 
pentru păstrarea primu
lui loc în clasament. Şi 
de această dată, ceferiş
tii şi-au pus in valoare

capacitatea lor ofensivă 
şi profitând de uncie gre
şeli în apărarea gazde
lor au punctat de 3 ori, 
fără să primească vreun 
gol, beneficiind de un 
golaveraj apreciabil: 8—0. 
Şi n-ar fi exclus să-şi 
menţină poziţia în foto
liu câteva etape bune, 
având in continuare un 
program convenabil.

Europenele noastre, 
Steaua, Universitatea Cra
iova, Dinamo şi Petrolul 
nu au avut comportări 
de excepţie. Militarii i-au 
surclasat pe studenţii ti-

REZUI.TAŢELE ETAPEI A II-A : Ceahlăul — 
Dinamo 2- 0: Oţelul Gl. — Rapid 0—3; „U“ Cluj — 
Inter 1—1: Sportul — Poli. Iaşi 3—1: Farul — Se. 
lena 1 -0: Steaua — Poli. Timişoara 5—1; F.C. Ar
geş — F.C Naţional 4 -0; Gl. Bistriţa - Petrolul
1—0; F.C. Braşov — Univ.

C L A S A M
Craiova I— 
E N T U L

1.

I. Rapid 2 2 0 0 8—0 6
2. Steaua 2 2 0 0 7—2 6
3. Gloria Bistriţa 2 2- 0 0 4—1 6
4. Univ. Craiova 2 1 1 0 5—1 4
5. Inter Sibiu 2 1 1 0 3—1 4
6. F.C. Argeş 2 1 0 1 5—3 3
7. Petrolul 2 1 0 1 4—3 3
8. Seîcna Bacău 2 1 0 1 3—2 3
9. Sportul Stud. 2 1 0 1 3—3 3

10. Dinamo 2 1 0 1 2—2 3
11. Farul C-ţa 2 1 0 1 2—3 3
12. Poli. Timişoara 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Ceahlăul 2 1 0 1 2—4 3
14. F.C. Braşov 2 0 1 1 3—5 1
15. „U“ Cluj-Napoca 2 0 1 1 1—6 1
16. Poli. laşi 2 0 0 2 2—5 0
17. Oţelul Galaţi 2 0 0 2 0-5 0
1& F.C. Naţional 2 0 0 2 1—7 0

ETAPA VIITOARE : Univ. Craiova — Gl. Bis
triţa; Dinamo — F.C. Braşoy; Rapid — Ceahlăul, 
Poli. Timiş — Sportul; Poli. Iaşi — Inter; Selena — 
Steaua; F.C. Naţional — Farul; Petrolul — F. C. 
Argeş; Oţelul — „U“ Cluj.

mişoreni in prima repri
ză, când conduceau cu 
4 -1, după pauză în
scriind un singur gol. 
Scorul de 5—1 arată di
ferenţa dintre cele două 
formaţii, noua promova
tă, Poli, cedând uşor, 
intr-un joc alert al mili
tarilor, în care Lăcătuş 
şi Vlădoiu s-au jucat cit 
fundaşii timişoreni. Să-i 
vedem pe militari mier
curi, cu Casino Salzburg.

Studenţii din Bănie au 
obţinut doar o remiză la 
Braşov, 1—1 care nu e 
totuşi Dinamo — Minsk ! 
Cât se simte lipsa jucă
torilor Craioveanu şi 
Stângă ! Dar mai slab 
s-au comportat Dinamo 
şi Petrolul, care au pier
dut în deplasare. învins 
cu 2—-0 de Ceahlăul Pia
tra Neamţ, Dinamo nu se 
duce cu prea mult curaj 
la Sofia. Dinamoviştii 
nu-şi găsesc cadenţa do
rită şi se pare că se 
zdruncină scaunul lui 
Rcmus Vlad. Gloria Bis
triţa a dovedit că n-a 
fost un foc de paie întâl
nirea din prima etapă cu 
F.C. Naţional şi a obţi
nut cele 3 puncte şi în 
faţa ‘Petrolului care, a- 
casă, are totuşi şansa ca
lificării în faţa galezilor 
de la Wrexhafn. Şi fiind 
că veni vorba de bancari, 
să subliniem că nici la 
Piteşti n-âu fost grozavi, 
pierzând eu 4—0. Are 
de cc să fie necăjit an
trenorul Bondrea.

în sfârşit, după atâţia 
ani, Sportul Studenţesc 
şi-a găsit... suporterii I 
Disputându-şi meciurile 
de „acasă" Ia Tg. Jiu, 
bucureştenii au. fost pu
ternic încurajaţi de peste 
10 000 speeţatori, cum nu 

jS -a  întâmplat niciodată 
în Regie ! Şi bucureşte
nii au realizat o victorie 
preţioasă în faţa colegilor 
din Iaşi, cu 3—1.

Divizia B; seria a III a

Un succes meritat 8a Certej

Min. Certe]—Min. Lupeni 3-1
La fluierul arbitrului 

Pişti Gallovitz din Ora
dea, ş-au aliniat forma
ţiile: Minerul Certej :
Clep .Tîrnoveanu ("88 
Poenar), Cioclăuş, Stroia, 
Sieoe, Lavu, Ungurea- 
nu. Pop, Baeiu (’80 Bo- 
zan), Zalomir, Jolvinski. 
Minerul Lupeni : Mikloş, 
Doroş, M. Popa (’35 Lum- 
perdeanu), Dosan, Spănu, 
Pitulice, Ocolişan (’5G 
Vlada), Dobra, V. Păuna, 
Alexandru, Neculai. Jo
cul a început într-un ritm 
alert, ambele formaţii 
anunţându-şi intenţiile 
de a juca pe atac. Oas
peţii au încercat,. prin 
acţiuni fulgerătoare în 
adâncime, să surprindă 
pe proaspăta promovată 
în Divizia B, Minerul 
Certej, la pupitrul teh
nic aflându-se antreno
rul principal Gh. Ţurlea 
şi secundul său, Traian 
Pop în primele minute 
ale partidei, . fotbaliştii 
din Lupeni s-au dovedit1 
a fi foarte periculoşi, O- 
Colişan, V. Păuna. Do
bra şi Neculai căutând 
mereu breşe în apărarea 
gazdelor şi numai inter
venţia de ultim morhent . 
a Iui Jolvinski face să 
.evite o acţiune foarte 
periculoasă la poarta gaz
delor, care S-a soldat cu 
o lovitură liberă execu
tată de Alexandru (tuna
rul echipei) şi Clep scoa
te excelent o minge de 
gol.

Gazdele încep să-şi re
vină şi chiar tn înin, 14 
Zalomir fructifică o cen.

VEGA DEVA

VICTORIOASĂ

LA SIBIU
Din nou, minunaţii fot

balişti deveni au produs 
o plăcuţă surpriză -{- 
porterilor lor: ei au în
vins cu 4—2 pe puterni. ' 
ca echipă Şoimii Sibiu ! 
Intraţi pe teren în for
maţia: Rahoveanu, Far- 

. tuşnic. Bulgara, Berin- 
dei. Stan, Popa, Luea, 
Ciobanu, Danciu, Rădos 
(accidentat min. 6# — Tă- 
nase), Elek (Rus), devenii 
au făcut una dintre par
tidele frumoase în de
plasare, în care au „de
senat" câteva faze de fot
bal tehnic, autentic, pal
pitante Ia poarta gazde, 
lor, câştigând cu 4—2, 

în min.- 5 mingea a 
„circulat" , rapid pe tra
seul Luca — Dancîu — 
Elek şi ultimul (în excep
ţională formă) înscrie pla
sat: 0—1. După o bară a 
lui Rădos, în min. 42, 
Popa valorifică . o exce
lentă centrare a lui Elek 
şi 0—2. La' începutul re
prizei a doua, Elek por
neşte de la . centrul tere
nului eu 2 adversari „în 
spate" şi marchează un 
gol de toată frumuseţea:
3—0. După reducerea din 
handicap a gazdelor, Po- 

. pa, după repetate pase 
ca Elek, înscrie al patru
lea, gol al devenilor. Gaz:; 
dele reuşesc golul ăl doi
lea în min. 87. 

REZULTATELE PRIMEI ETAPE: Petrolul Stoi- 
na — Nitramonia Făgăraş 1—0; Minerul Uricani —- 
Constr. Craiova 6—0 ; Precizia Săcele — Petrolul Ţi- 
clerii 3—0; Minerul Rovinari — Unirea Alexandria 
2—0; Drobeta —- Parângul Lonea 3-—-1; Petr. Drăgă- 
şani — Pefr. Videle 7—1; Şoimii — VEGA DEVA 
2—4; Minerul Matăsari — I.C.IJVI. Bv. 1—0: Minerul 
Certej — Minerul Lupeni 3—1; AS. Paroşeni — Me- 
talurg. Sadu 4—I.

trare foarte bună a lui 
Ungureanu, trimiţând 
mingea cu capul în pla
sa porţii lui Mikloş: 1—0. 
Golul descumpăneşte oa
recum pe oaspeţi şi în 
min. 19 şi 21 Ungurea
nu, Baeiu, Zalomir şi 
Jolvinski „lucrează" două 
faze ofensive aplaudate 
de spectatori. în min. 33 
se produce egalarea: O- 
colişan profită de o in
decizie a apărării şi ega
lează din interiorul ca
reului de 16 m : 1—1. Du. 
pă numai 4 minute, Zmo. 
leanu (tot cu capul) reia 
o centrare, tot de dreap
ta, in poartă: 2—1.

Imediat după reluare, 
în min, 47, lă o cursă 
pe dreapta şi o combi
naţie Tîrnoveanu — Un
gureanu, mingea depă
şeşte apărarea oaspeţilor 
şi Jolvinski, pe fază, în
scrie tot cu capul: 3—1. 
Am notat ..apoi o seamă 
de acţiuni palpitante la 
poarta lui Mikloş, reve
nirea  ̂ fotbaliştilor din 
Lupeni între minutele 
75—82, dar scorul nu s-a 
mai modificat. în. miri. 82, 
Neculai, nejenat de ni
meni, vrând şă reia. min
gea m plasă, s-a lovit 
puternic cu bărbia de 
bară.

In  p rim a  e tap ă , cinci 

v ic to rii ale oaspeţilo r
REZULTATELE PRIMEI E. 

TAPE: Min. Llvezeni — EGCL 
Căian 2—0; Ilaber Haţeg — 
Victoria Călan 9—1; Metalul 
Crişeior — Jiul Petrila 0—2; 
C.P.S. Simeria — Min. Şt. Vul
can 9—2; Min. Ghelari — Fa- 

Orăştie 1—0; Constr. Hu- 
— Min. Aninoasa 0—2; 

Orăştie — Min. Teliuc 
1—2; Min. Bărbăteni — A.S. 
Aurul Brad 1—0.

început promiţător in Divi
zia CI Cete cinci victorii ale 
oaspeţilor atestă angajamentul 
cu care au fost abordate par
tidele de echipe bine cunoscu
te, unele cri intenţii declara, 
te de-a ocupa primul Ioc în 
Clasament şi, deci, de a obţi
ne promovarea la anul ta Di- 
vizia B. Este vorba despre 
Minerul Aninoasa, antrenori 
Marin Petra şi Oct. Danciu, 
Victoria ’90 Călan — unde 
Loţi Vlad este director tehnic 
iar Titi Alexoi — antrenor 
principal; Minerul Ştiinţa Vul
can — antrenor principal Do
sar», dar şi despre Aurul Brad,

antrenor Petrişor, care, deşi 
a pierdut în prima etapă, va 
mai avea nr- cuvânt oc spus. 
La aceste formaţii ia care *.«- 
plâce să crfedem -că' aderă ţi 
Dacia Orăştie şi Constructo
rul 'Hunedoara,’ conducerile 
cluburilor sunt preocupate pen
tru a se clasa pe locuri cât mai 
onorabile adică acolo unde 
stă bine unor formaţii bine a. 
predate ani în şir în fotbalul 
divizionar, ceea ce dă o notă 
bună şi Campi matului diviziei 
G la fotbal, multe dintre par. 
tide ridicându-se la nivelul Di
viziei B. ”

Pe lângă grija manifestata, 
de conducerile unor asociaţii, 
cluburi şi secţii de fotbal pen
tru asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare de pregătire 
şi refacere după efort, am no
tat şi măsurile de moderniza
re efectuate lâ stadioanele din 
Gălan şi Aninoasa, grija pen
tru buna organizate â ordinii 
şi discipline.] In incinta sta
dioanelor. Aşteptăm semnale 
pozitive Şt din alte locuri, *

SE APRO PIE S T A R T U L  Şl ÎN  D IV IZ IA  A

Corvinul, u ltim ele două m eeiurl 
de pregătiri cu J iu l Petroşani

Aşa cum relatam săptă
mâna trecută, Corvinul a 
disputat marţi — 15 august, la 
Hunedoara, meciul retur cu 
Unirea Alba Iulia, care s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 
în favoarea hunedorenilor, 
după ce în prima partidă a- 
micală la Alba Iulia o câş-' 
tigaseră tot hunedorenîi, cu 
3—2. întrucât, în programul 
săptămânii trecute au inter
venit modificări, joi, 17 .au
gust a venit Jiul la Hune
doara şi după un reuşit joc 
de pregătire Jiul Petroşani 
a câştigat cu 1—0,' prin go
lul înscris de Cristescu. Şi 
In acest meci, hunedorenii 
şi-au creat o sumedenie de 
ocazii clare de gol, dar n-au 
izbutit să înscrie. .

Sâmbătă (19 august), hurie, 
dorenii s-au deplasat Ia Pe
troşani şi au disputat al doi
lea meci cu Jiul. Scor 4—0 ■ 
pentru gazde, prin golurile 
realizate de Ştirbulescu, min. 
25, Petre Tine! 40, Ţâră ’50, 
Huza ’58. Jiul Petroşani, cu 
Liţă Dumitru (principal) şi 
Ion Ion (secund), cu câteva 
Intărituri de marcă — Toa-

der,-Petre Tinel şi' Ţâră, bine 
stimulaţi financiar de către 
dl Miron Cosma, noul pre
şedinte al Clubului Jiul, zbur
dă pe teren, arată tot ce ştiu 
mai bine, dornici de a face 
parte din noul „11“ al echi
pei din Petroşani, ce are un 
singur gând: să promoveze, 
în Divizia Naţională. Şi după 
cum se preocupă noua con
ducere a clubului de întări
rea Iotului cu jucători valo
roşi „cu firmă", pe prima 
scenă fotbalistică a ţării, sti
mularea pe toate căile a spi
ritului de întrecere şi dorin
ţă de performanţă — şi nu 
în ultimul rând — stimulen. 
tul material, financiar pentru 
reuşită, au generat o adevă- 
râtă emulaţie în lotul jiulist, 
o ambiţie mare de a se pre
găti fiecare pentru a prinde 
un Ioc în formaţie şi de a 
obţine performanţa promovă
rii. Iată şi lotul Jiului: Toa- 
der, P. Tinel, Sedecaru, Călu
găriţa, Cristescu, Stoica, Ţâră, 
Neiconi, HUza, Ghiţan, Movi
lă, Mititelu, Mangalagiu, Tu- 
dorache, Dodu, Bozgan, Mar- 
ta.

De cealaltă parte, în tabă
ra Corvinului,' lucrurile în
cep să meargă, spre .bine. 
Conducerea clubului, antre
norii caută ţa pregătirile să 
se desfăşoare sub semnul e- 
xigenţelor. Un exemplu de 
dăruire şi ataşament faţă de 
culorile clubului Corvinul l-a 
dat Romicâ Ga bor —• ultimul 
mohican din echipa de aur 
a Hunedoarei — care nu a 
răspuns pozitiv ofertei Mine
rului Lupeni de a prelua- ca 
antrenor principal această e- 
chipă, afirmând că nu va 'Pă
răsi pe CORVINUL, mal a- 
les acum, când se află la 
greu I Bravo Romîcă, ai re
nunţat şi acum, ca şi în Urmă 
cu ani pe Dinamo, să rămâi 
lângă ai tăi, cei care te sti
mează, te iubesc şi te vor a- 
precia până la adânci bătrâ
neţi ! Suporterii Corvinului 
cred In echipă, în sponsorul 
ei, S.C. Siderurgica S.A., în 
sprijinul său pentru ea for
maţia hunedoreană să se cla
seze pe un loc de frunte în 
campionatul ’95—’96.

sabin cerbu

Anul VII ■  Nr. 1451 Marţi, 22 august 1995



P A f «  1 1

cuvântul liber

ÎNŢELEPCIUNEA UNUI PROVERB: 
„OMUL SFINŢEŞTE LOCUL" SÂRBATOAREA PĂDURENILOR

(Urmare din pag. I)

aşteptaţi. Şefii de la ju_ 
deţ, autorităţile locale, 
sponsori generoşi i-au aju_ 
tat cu drumul, cu trans_ 
portul, cu una cu alta, cu 
de toate.

Alături de Drăgan Mun.

tean în organizarea actua_ 
lei ediţii a Festivalului pă. 
durenilor s_au implicat 
Inspectoratul pentru Cul_ 
tură Hunedoara, Centrul 
Creaţiei Populare al Jude_ 
ţului Hunedoara, Consiliul 
Local Bunila, Căminele 
culturale din Poieniţa Voi. 
nii şi Ruda.

O SEARĂ FEERICA
Prima scară a festiva

lului pădurenesc — care 
s-a desfăşurat, gşa cum 
visa Drăgan Muntean în
că de la începuturi în sa
tul lui natal, Poieniţa Voi. 
nii — a fost ieşită din co- 

’ mun nu numai pentru a- 
ceste locuri trezite din pa
cea lor adâncă, dar şi pen
tru participanţi. Superlati
vele în aprecierea serii de 
vis s-au regăsit în răspun
surile tuturor celor cu ca
re am stat de vorbă.

Şeara a debutat cu spec- 
. tacolul-concurs pentru cei 
peste 20 de tineri inter

preţi veniţi din toată ţa
ra. Au urmat recitalurile 
cunoscuţilor cântăreţi de 
muzică populară hunedo. 
reni Lenuţa Evsei, -Mariana . 
Anghel, Mariana Deac, Ana 
Banciu şi Drăgan Muntean. 
Acompaniamentul a fost a- 
sigurat de „Haţegana" din 
Hunedoara. Mai târziu, 
noaptea a fost luminată de 
un frumos foc de tabără şi 
de un impresionant joc 
de artificii, realizat de 
pirotehniştii din Orăştie şi 
comparat de cei care l-au 
admirat cu lucruri simila
re petrecute pe alte me
ridiane.

ÎN MEMORIA UNUI EROU
Acest prestigios fiu al 

satului Poienţa Voinii — 
Drăgan Muntean — a pre
zentat numeroasei asisten
ţe respectul şi preţuirea 
purtate unui alt fiu al sa
tului — loan Preda — 
căzut eroic în cel de-al 
doilea război mondial, în 
aprilie 1944, în luptele 
crâncene pentru apărarea 
gliei străbune. La troiţa 
ridicată aici, în memoria 
]*i, s-a strâns, pe uliţa în
gustă, lume cât a încăput. 
Un sobor de preoţi, avân. 
du-1 la „amvon “ pe părin
tele Nicolae Gherman, din 
Deva, a oficiat o slujbă 
religioasă, de sfinţire a 
monumentului şi de po
menire a eroului şi a Va- 
leriei Muntean, mama celui 
ce avea să devină îndră
gitul interpret de muzică 
populară de azi.

Au lest prezenţi, Aptre 
alţii, dnii Valeriu Tabără 
— ministrul agriculturii 
ai -alimentaţiei, senatorul 
■Octaviân Muntean, deputa
tul Petru Şteolea, preşe-

Aspect de Ia slujba dc pomenire

jocului şi portului nostru 
popular, Marioara Mură- 
rescu.

După slujba religioasă, 
la troiţă au fost depuse 
coroane şi jerbe de flori.

FALA PĂDURENILOR

dintele PUNR şi primar al 
municipiului Cluj-Napoca
— Gheorghe Funar, prefec
tul judeţului Hunedoara

GeOrgel Răican, preşe
dintele Consiliului jude
ţean — Costel Alic, con
ducători de societăţi co
merciale şi instituţii din 
judeţ, primarii unor co
mune din zona pădurenilor, 
alţi invitaţi, ziarişti — în
tre care cotidianul nostru 
a onorat generos şi aceas
tă superbă' manifestare, 
aşa cum face la toate săr
bătorile şi evenimentele 
petrecute în perimetrul 
judeţului.

Şi a mai fost acasă la 
pădureni, de unde ar vrea 
să primească buletin de 
identitate —■ nu prima oa
ră şi nu în ultimul rând
— această mare doamnă 
a folclorului românesc, pe 
care.l slujeşte cu fierbin
te devotament şi înalt pro
fesionalism la Televiziunea 
Română, această neobosi
tă promotoare a valorilor 
autentice ale cântecului,

Asistenţa s-a îndreptat, 
cu emoţie şi respect, spre 
casa în care a văzut lu
mina zilei marele rapsod' 
pe 'care pădurenii l-au dat 
ţării — Drăgan Muntean. 
Muzeul organizat în cele 
două camere este cu a- 
devărat o fală ă pădure, 
nilor, aşa cum îl aprecia
ză ei pe consăteanul lor —, 
neîntrecut doinitor, prieteni 
şi om de aleasă nobleţe 
sufletească. Diplome, mc. 
dalii, insigne, vederi, o- 
biecte de cele mai diverse 
motive, materiale şi di
mensiuni — primite ca 
„semne ale recunoaşterii"

prestigioasei lui activităţi 
şi ca dariiri de aducere 
aminte, din patru conti
nente, unde Drăgan Mun
tean a dus cântecul, jo
cul şi costumul pâdure- 
nesc — împlinesc inven. 
tarul unei camere dens 
mobilate.' Cea de-a doua 
— casa mirilor — adăpos
teşte lada de zestre a mi-., 
resei, culmea ‘ cu cămăşi, 
alte ţesături şi cusături 
(pricoiţe, tindee, şube. 
străiţi şi desagi) şi obiec
te ţărăneşti : război de ţe
sut, meliţă, piepteni, fuse 
şui. Nu lipseşte masa În
tinsă pentru nuntaşi li 
pomul de nuntă.

PE DEALUL CORNETULUI
După ce în curtea casei 

părinteşti — unde „bătrâni 
şi singuri au,rămas acum 
tata şi un prun", cum ne 
spunea Lazăr Muntean, 
fratele lui Drăgan —- in
vitaţii au servit vinars şi 
plăcinte , pădureneşţi, toată 
suflarea s-a îndreptat spre 
Dealul Cornetului. Şi a 
fost lume cum n-a mai 
pomenit nimeni la Poie
niţa Voinii. Şi îneă soseau 
maşini spre amiaza zilei

do duminică. In căruţe 
frumos gătite, în maşini, 
pe cai superbi, ori pe jos, 
lumea s-a deplasat pe deal, 
unde, în jurul scenei,' a 
putut urmări până seara 
un spectacol non.stop.
.. ,,E o emoţie în sufletul 
meu încât cuvintele sunt 
prea sărace pentru a vă 
ura bine aţi venit în mij-_ 
locul pădurenilor din Mun
ţii Poiana Ruscăi". După 
acest salut al sufletului

manifestării, Drăgan Mun
tean, a fost rândul perso
nalităţilor prezente să sa
lute miile de pădureni ca
re împânziseră dealul. Dl 
Gheorghe Funar plasa a- 
ceastă sărbătoare, nu nu. 
mai ca moment al desfă
şurării, ci şi ca amploare, 
între cele de la Găina şi 
de la Ţebea. Iar dl Vale
riu Tabără declara că a 
răspuns invitaţiei pentru că 
aici „există spirit» şi su
flete curate, care nu mor 
niciodată". Mesajul sena
tului, un elogios omagiu 
adus oamenilor şi tradi
ţiilor locului, a fost rostit 
de senatorul hunedorean, 
Octavian Muntean.

Scena a fost (apoi) ocu
pată pe rând de numero
şii solişti şi formaţii in
vitate. Merită . amintită 
prezentarea făcută cu su
flet de otl Constantin Sîrbu, 
un prieten al culturii hu- 
nedorene. De asemenea, 
sonorizarea spectacolului a 
fost asigurată de Casa de 
Cultură Alba Iulia. Primii 
intraţi în spectacol au fost 
laureaţii concursului de 
interpretare din seara pre
cedentă. Victoria Rădqane, 
localnică — premiul spe
cial al juriului; Constan
tin Bahrin (Iaşi) — I; Ma
rca Neag (Mureş) — II ; 
Mihaela Suciu Gheorghi 
(Harghita) — III. Cu premii 
speciale au fost răsplătiţi 
Eugen Mihăilă (Hunedoa
ra) şi Radu Ciordaş (Să
laj), iar cu menţiuni — 
Viorica Cioată . ’ (Mureş), 
Voica Groza fSălaj) şi Ci- 
i i ian tom < < Hurii u >

Evoluţia carului din Do- 
bra a fost urmată de un 
insolit concurs al interpre
ţilor instrumentali Ionel 
Coza, Pera Bulz, Dorel Be- 
nea, Doru şi Dorel Spa- 
rios, Marin Sicoe, Câşti
gătorii, desemnaţi de spec
tatori, au fost grupul in
strumental condus de Do
rel Sparios şi Pera Bulz. 
Şi-au etalat talentul şi re
pertoriul ansamblurile „Pă
dureanca" din Topliţa (cu 

vgrup vocal şi dansuri), 
„Doina CrişuRiî" al Casei 
de Cultură Brad, cu suită 
de dansuri şi cu soliştii 
Ciprian Roman, Lidia Ma
tei Benea, Maria Dan şi 
Lenuţa Evsei. Formaţia de

dansuri pădureneşţi şi gru
pul vocal din Lclese şi-au 
prezentat jocurile şi cân
tecul „Dragu-mi vara la 
oi", lăsând locul la micro
fon fraţilor Petreuş. Apla
udaţi şi bisaţi au fost şi 
ei ca şi Nicolae Furdui 
Iancu, fericit pentru in
vitaţia pe care i-a făcut-o 
prietenul său Drăgan. Păs- 
trându-şi nota de varieta
te, spectacolul a fost con
tinuat de formaţia din Bă
trâna, care a adus în sce
nă obiceiul „Cununa grâu
lui" şi un grup vocal. In 
acompaniamentul grupului 
instrumental „Crai nou" din 
Alba Iulia, ca şi ceilalţi 
interpreţi de altfel, şi.au 
prezentat recitalurile Ma
riana Anghel şi Floriea 
Zaha (Bihor). Ansamblul 
diri Lunca Cernii (care are 
şi un interpret la cimpoi, 
vechi instrument specific 
zonei, ca şi fluierul), Dră
gan Muntean, grupul vo
cal din Bunila, Mariana 
Deac şi ansamblul din 
Poieniţa Voinii i-au încân
tat pe pădurenii veniţi din 
toate colţurile ţinutului, 
pe toţi cei prezenţi în splen
didul amfiteatru natural de 
pe Dealul Cornetului.

Abia când spectacolul 
s.a terminat şi Drăgan a 
invitat lumea la nedeiâ, 
în sat, spectatorii s-au în- ■ 
durat să părăsească Dea
lul Cornetului. Duminică 
seara, nedeia de la cămi
nul cultural a avut muzica 
asigurată de Ionel Coza, ’’ 
iar luni scara de Dorel 
Sparios cu formaţia sa.

Invitaţi la festivalul pă- 
durenilpr au fost şi olarii 
din GbSrşa, care i-au dă
ruit „gazdei" o oală cu 
înscrisul „Fie voia lui Dră
gan". Absenţi au fast, din 
motive independente de 
dorinţa lor, pădurenii din 
Ruda şi Feregi.

Sponsori ai sărbătorii 
pădurenilor au fost mai 
mulţi. Mulţumiri deosebi
te aveau organizatorii pen
tru- I.C.S. Hunedoara, Di
recţia Judeţeană de Dru
muri, „Chimica" Orăştie, 
Primăria Bunila, Batalio. 
nul de Jandarmi, Centrul 
de Instrucţie şi Inspecto
ratul Judeţean de Poliţie,
S.-G-. Borza' SNC Deva.

Imagine din muzeu
Laureaţii festivalului pădurenilor (de la stânga spre dreapta) : Victoria

Rădoane, Constantin Bahrin, Maria Neag. Mihaela Suciu Gheorghi, Eugen 
Mihăilă, Radu’ Ciordaş, Viorica Cioată. Voica Groza, Ciprian Roman.
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„Din tainele alimentaţiei 
lacto-vegetariene", autor 
Nicolae Galrina, profesor de 
yoga, ediţia a Il-a revă
zută şi adăugită, a apărut 
recent la Editura Shăkti 
din Iaşi. Gartea are sub
titlul '„Sănătate şi armo
nie prin alimentaţie natu
ristă". Merită citate câteva 
din capitolele cărţii: In
troducere în alimentaţia 
naturistă; Teoria metabo- 
lismului dezechilibrat; 
Combinarea inspirată a a- 
limentelor; Digestia ali
mentelor ; Gompatibilită- 
ţile alimentare; Echilibrul 
aeido-bazic; Cum trebuie 
să mâncăm ? ; Alimente

0 carte
necesară

miraculoase;- Alimente cu 
efecte nocive asupra orga
nismului; Necesitatea puri. 
ficării; Suntem ceea ce cre
dem că suntem; Reţete şi 
metode de preparare.

Cel mai bine defineşte 
chiar du torul această car
te, care „nu este doar o 
dietă, ci un mod de exis
tenţă care ne conferă un 
control deplin asupra cor
pului nostru şi a greută
ţii lui, fără a ne impune 
totuşi restricţii aberante la 
mâncare". Pentru ca mai 
departe — în acelaşi capi
tol „Introducere în alimen
taţia naturistă" să afirme 
că „este important cum 
mâncăm, când mâncăm, 
ce mâncăm şi în ce com
binaţie".

Probabil că nu toţi cei 
care citesc această carte 
vor reuşi să urmeze... ca 
la carte regimul . indicat 
de autor, dar este bine să 
ştim, cum se produce di
gestia, ce alimente sunt 
incompatibile, spre a pu
tea elimina din alimenta
ţia noastră combinaţii ne
sănătoase sau chiar pro
duse care mai mult ne in
toxică decât ne hrănesc. 
(V. K.)

j Cugetări de la... Adam şl tua \
• Dacă Adam nu ar fi 

avut coaste, rămânea 
poate şi astăzi un celi
batar convins.

• S-ar spune că Adam 
şi Eva şi-au petrecut lu
na de miere numai... Ia 
iarbă verde.

•  Deoarece Adam şi 
Eva au fost nevoiţi să-şi 
păzească mereu merele

de hoţi,* nu şi-au mai 
permis luxul de a pleca 
în voiaj de nuntă.

• Nudiştii consideră 
că dacă Adam şi Eva ar 
fi purtat veşminte, ar fi 
trebuit să mai treacă câ
teva secole sau poate 
chiar milenii până la... 
facerea lumii.

• Dacă ne gândim la

rolul determinant ai mă
rului în păcatul originar, 
înseamnă că toată viaţa 
o datorăm unor... vita. 
mine.

•  Se pare că prima 
iubire a lui Adam a fost 
şi ultima, aşa că descen
denţii ar trebui să-i ur. 
meze exemplul...

W.VAWAVrtW.SSV.Y.

i 1. Se beau 1—2 căni 
| Pe zi dintr-o infuzie de ] 
J flori de levănţică (o lin_- i 
! guriţă de flori la o l 
\ cană).
! 2. Se ia cca 1 gram
1 de flori de muşeţel pul.

Desen de Szasz Agnes (Donna) — Hunedoara.

»* •  * v *  •  » « * •  * •  * •  * •  * •  * <

; bere la câteva ore du. i 
;Pă masă. • •

3. Se pun cataplasme i 
j din infuzie de frunze ! 
i de mentă (o linguriţă la j 
\ cană).

4. Se beau 1—2 căni ] 
I pe zi dintr-o infuzie de i 
[ dediţel (2 linguriţe de ! 
• plantă la 200 ml apă
I clocotită).,

5. Se beau 2 căni pe; 
i zi dintr-o infuzie de ia. ţ 
î somie ' sau lămâiţă (2
flinguriţe de flori la o] 
■ cană de apă clocotită).

tW W /AW W WWWW

— acest 
tainic univers

Femeia, acest tainic u- 
nivers uman, a fost de-a 
lungul secolelor in aten
ţia filozofilor, psihologi, 
lor, sociologilor, poeţilof. 
S.au scris despre ea tra
tate de medicină, romane 
tulburătoare, poeme elo
gioase, dar cine poate pre
tinde că deţine cunoaşte
rea absolută în acest do
meniu ?

Oricum, au existat şi e- 
xistă mari necunoscute 
despre femeie, abordarea 
şi investigarea acestui su
biect întâmpinând mari 
dificultăţi, atât din punct 
de vedere al fiinţei umane 
în general, cât şi din cel 
al particularităţilor spe
cifice. în permanenţă, cu 
fiecare etapă sodal-istori- 
că, femeia îşi descoperă . 
noi valenţe, talente, ten
dinţe nebănuite altădată. 
Se renunţă tot mai mult 
la vechile precepte ce pro
clamau superioritatea mas
culină în aproape toate 
domeniile. Aceste tendin
ţe sunt tot mai vizibile 
dacă ne gândim la perfor
manţele femeii în cele mai 
diverse domenii: ştiinţă, 
cultură, sport, politică etc. 
Sunt evoluţii fireşti, în 
măsura în care urmăresc 
stabilirea unui echilibru, 
a unei armonii şi nu o 
luptă distructivă între se
xe. Acest lucru pune In
tr-o lumină nouă, diversi
fică raporturile interuma. 
ne şi socioafective ale fe
meii, rupe întrucâtva de
pendenţa ei statică faţă de 
ideea de cămin, o dinami
zează.

Pe parcursul tratamen
telor am observat cu mul
tă atenţie vulnerabilitatea 
crescută a femeii la in
fluenţele factorilor externi 
de orice natură, dar şi un 
soi de adaptabilitate mult 
mai rapidă.- Femeia zile
lor noastre este: supusă, 
datorită dinamicii socia. 
le, unor schimbări, totuşi, 
prea rapide; acestea având '

efecte de multe ori dezas
truoase asupra sănătăţii 
fizice, psihice şi spiritua
le. Marea majoritate a fe
meilor care se prezintă 
pentru tratament încep 
prin a-şi descrie afecţiu
nile fizice .apoi îmi expun 
stările psihice, dominan
te sau de conjunctură, 
pentru ca. după câteva şe
dinţe să simtă acut ne; 
voia de comunicare pe te
me spirituale. Aceste evo-ţ 
Iuţii ale relaţiilor terapeut- 
pacient sunt oarecum fi
reşti, dacă luăm în consi
derare neîncrederea exis.' 
tentă astăzi în relaţiile 
interumane. Gu timpul, 
însă, pacientul „se des
chide", începe să se lim
pezească, să se clarifice 
tot mai mult asupra sa ea 
fiinţă complexă şi irite, 
grată în univers, teama 
de boală se atenuează, are 
sentimentul că o stăpâ
neşte, că o poate învinge.

Fără a avea pretenţia 
unui cunoscător absolut al 
fenomenelor descrise mai 
sus, voi încerca să împăr
tăşesc celor interesaţi dki 
experienţa acumulată pe 
parcursul tratamentelor fă; 
cute de.a lungul anilor, 
N-am să insist asupra 
practicilor alopate,- aces. 
tea4 fiind specialitatea rae- 
dicalor, ci voi expune în- 
tr-oh mod cât mai acce
sibil câteva sfaturi, tel»- 
nici, practici simple dar. 
eficace şi verificate, pre- 
luate din mai multe şcqQ 
ezoterice (Qigong, magie 
albă, isihasm, arte mas. 
ţiale etc.). De asemenea, 
vă voi prezenta câteva 
tehnici proprii la fel de 
simple dar cu efecte ma» 
jore in ceea ce priveglBţ 
autocunoaşterea, im »j  
tăţirea stării sănătăţii fi
zice şi psihice, precum fi 
armonizarea fiinţei în re
laţiile cu Universul. -

fVă urma) ‘£
D A N T A IiP â & tflf i 

bioterspent ; j

— Stimată <Jnâ dr Adriana Todor
• sunteţi- medic specialist pediatru şi, tot- 
! odată,- eooHlo'rtaţi., de ' aproape zece ani 
. activitatea dispcnsm-ulUi - comasat din
. Simeria. -Este greu, este uşor ? Ce pre,- 
. supune, de ’fapt, această- muncă ?

— Este g eu de ireee o :ludc in
. troaga -activitate, - respectiv • pediatria, 
. stomatologia şi medicina generală a- 

dulţi. Suntem 34 cadre mcdico-sanitare 
fi î" ,i.». progranioiu d t diatr • 
trebuie să urmăresc o serie' de proble- 

■ me administrative, respectiv tot ceea 
ce se întâmplă în dispensar privind în
treţinerea şi curăţenia, disciplina, ţinu- 

. ta personalului, aprovizionarea, Neavând 
•personal administrativ, - este alergătură, 
muncă multă. De doi ani încoace, cu 
problemele administrative ţinem de Con
siliul local al oraşului. Colaborăm foar- 
te bine cu Primăria, care, în limita 
bugetului, ne ajută-să menţinem în sta
re bună construcţia. De altfel, clădirea 
în ansamblu arată bine. Consider, de 
asemenea, că activitatea' merge bine şi 
nu doar datorită mie, ci întregului co
lectiv. Avem cadre bune, atmosferă de 
lucru propice.

— Ca medic specialist de pediatrie, 
ce observaţii aţi cules, în ultimul timp, 
din permanentul dv dialog cu cei mici 
ori cu părinţii lor, ce consideraţi că ar

fi interesant de comunicat celor cu care
- colaboraţi ? --... - ---- -

— Aş remarca, după. 1989, că se nasc 
copii doriţi.''Este o altă colaborare cu 
man i- tiriei ' care sunt'femei nst ui
te şi dornice să-şi crească* copiii după 
cele mai noi descoperiri: în domeniu. 
’is Simeria . In si e t ;.n-, lătoare 
avem'în jur de 5000 de' copii,' revenind

prezinte cu .copiii la medic. La un ase
menea j sndard a * ebui i sjungen 
şi noi. : - " . . .

— Cine v-a îndrumat spre medicină ?
— Mama r > a Duj « a* ar absol 

vit ’j eui ,s  orge C şbt ".din tfăsăud, 
arii .dorit să urmez limbi străine. Acesta 
fusese visul meu,' iar am urmat până 
la urmă ■ sfătui mamei. • In timpul anilor

„SE NASC COPII DORIŢI*
unui medic cam 1501. Urmărim cu 
atenţie parametrii de' dezvoltare la gru
pa 0—1 an, având acum în evidenţă 
60 de sugari. încerc să fac multă pro
filaxie, multă muncă de educaţie a ma
melor cu' copii mici; de asemenea, in-, 
sist pe - necesitatea prezentării la vacci
nări. Profit de această discuţie spre a 
aminti; din nou, că prezenţa' la imuni
zări este absolut obligatorie.' încă n.am 
reuşit să convingem întreaga populaţie 
de necesitatea prezenţei la vaccinări. 
Mamele n-ar trebui să aştepte invitaţii 
repetate. Ne-am dori ca tinerele mame 
să ne solicite cât mai mult. în Occi
dent, controalele sunt conştientizate; 
pe părinţi nu.i cheamă nimeni să se

de studiu, âm prins dragoste de medi
cină. Apoi, când am început să lucrez 
efectiv, m-am implicat cu tot sufletul. 
Şi ce. greu este să ţii pasul, să citeşti, 
să studiezi în permanenţă, şi nici fami
lia sa h-o neglijezi! - 
, — Deci, ,aţi absolvit medicina la 

Gluj-Napoca în urină cu... ?
— Cu 23 de ani. în. ;’72 am fost re

partizată la circa 6 din Hunedoara. A- 
colo m-am format ca medic pediatru. 
A fost o perioadă importantă din viaţa 
mea, de care îini amintesc cu oarecare 
duioşie. îi datorez mult dnei dr. Jujes- 
cu, sub îndrumarea căreia am început 
activitatea. Era severă, îi plăceau oa
menii harnici, dinamici, disciplinaţi, cu

gândire rapidă. Ulterior, toate acestea 
mi au prins '* arte bine.

— Gurii vă înSirărţiţitŞmţiul, căci am
înţeles că aveţi ' o familie, 6 ‘ casă,' cp; 
plii dv. ?.. ■.

— Asa su. Soţi > e v şi el 
dic" d< medicină generală î-s, '
sirn". Avem doi băieţi, acum studenţi 
•a Timişoara căci ne -ae. căsătorit din 
facilitate.'' Nu terminasem stiîdiilV când 
i.'aih născut’ pe Felix, iar' după doi ral 
pe -Ştefan... Gopii' crescuţi de tioi, că-, 
rora le.arn acordat prea puţin din tim
pul' nostru, căci meseria neŢa solicitat 
extrem de mulţ. Eram tot timpul* pe 
drumuri şi-i lăsam adesea singuri. Dar 
au fost foarte' cuminţi, în casă a epa
tat armonia. Soţul m-a ajutat mult, darr 
într-o familie tot femeii îi revine gretlL 
Pe băieţi i-am orientat de.mici spre li
teratură şi muzică de calitate, i-am în_ 
văţat să fie apropiaţi de oameni, tole
ranţi. în acest sens i-am crescut. Fără 
să-i suprasolicit, său să'le pretind im
posibilul, i-am lăsat să-şi dezvolte o 
personalitate armonioasă.

— Un gând celor care ne citesc ?
— Să fie împăcare şi iubire în su

fletele noastre, pace şi linişte pe pă
mânt.

ESTERA şina

t .. -- - -̂ a*xasîBfiae*H
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Ne-am obişnuit ca în 
faţa .unor cabinete me
dicale să aşteptăm une
ori ore în şir. Fireşte, 
cu enervările de rigoa
re, care numai bine nu 
fac sănătăţii noastre 
şi aşa în suferinţă, de 
vreme ce mergem la doc. 
tor. De aceea, când sun
tem în situaţia de a fi 
primiţi imediat în cabi
netul medical, la uşa că
ruia batem, când consul
taţia se desfăşoară re
laxat, fără presiunea tim. 
pului şi a numeroşilor 
pacienţi rămaşi afară, a- 
vem un sentiment apar. 
te. Simţim că suntem 
ascultaţi cu atenţie, ni 
se explică pe-ndelete diag
nosticul şi ce trebuie să 
facem pentru tratarea 
suferinţei. Avem mulţu
mirea celui tratat cu 
consideraţie şi parcă boa
la a început să se vin
dece chiar de acolo, din 
cabinet.

O asemenea situaţie în
tâlnim, aşa cum desigur

Cabinete medicale

mulţi cititori şi-au daţ 
seama, la cabinetele par
ticulare. Poate mai pu
ţini ştiu că astfel de ca
binete s-au deschis în 
sediul Filialei judeţene 
de Cruce Roşie din De
va, Aleea Viitorului, nr. 
4 (lângă Şcoala Genera
lă nr. 4 — Gojdu). Cele 
3 cabinete — de ecogra- 
fie, interne şi neurologie 
— sunt deservite de me
dici cunoscuţi şi apreciaţi 
La ecograf pot fi întâl
niţi zilnic între orele 14— 
16 şî sâmbătă dimineaţa 
între 9 şî 10 dnii dr. 
Gheorghe Florea sau dr. 
Dan Florea. De lunea 
până joia, inclusiv, în
tre orele 15—17, bolna

vii pot beneficia de con
sultaţii de specialitate, 
asigurate de medicii in. 
ternişti dr. Tiberiu Ni- 
cula sau dr. Liviu Rad. 
Şi pentru persoanele cu 
probleme neurologice, lu
nea şi joia,' de la 16 la 18, 
se fac consultaţii de către 
dna dr. Anca Mihu.

Cabinetele funcţionează 
în acel local din octom
brie anul trecut, pe baza 
unej convenţii încheiate 
între Filiala de Cruce 
Roşie a judeţului şi S.G. 
Sana Company SRL, ai 
cărei membri sunt me
dicii care au deschis aici 
cabinete. Convenţia are 
o clauză care prevede 
acordarea gratuită în fie-

Pădurcnii din Dăbâca la 
• tusa" ■ . ■

• * • * • * • * • * • * • * • * •

Festivalul folcloric internaţional „Sarmizcge- 
Foto : PA VEL LAZA

care lună a unui număr 
de consultaţii pentru co
laboratorii Crucii Roşii 
sau pentru persoanele 
foarte sărace.

Dacă în perioada rece 
numărul eâior care so
licită consultaţii la aces
te -cabinete particulare 
este mai mare, acum vara 
aici se întâlnesc puţini 
pacienţi. Din discuţii cu 
persoane care ne soliei, 
tă informaţii pe teme 
medicale am înţeles că, 
pe lângă cel al conce
diilor, un alt motiv al 
lipsei aglomeraţiei este 
faptul că nu ştie toată 
lumea că aici există ca
binete medicale. Este şl 
motivul pentru care am 
realizat acest articol. Mai 
ales că ecograful este 
unul dintre cele mai bu
ne aparate de care dis
pune municipiul, iar oa
meni care au nevoie de 
investigaţii ecografice 
surit mulţi.

VIORICA ROMAN

IGIENIZARE

Din iniţiativa şi din bu
getul primăriei oraşului 
Brad, au fost construite 
paravane din prefă bricate 
de beton pentru camufla
rea containerelor de gu
noi. Asemenea lucrări s-au. 
făcut în faţa autogării, la 
piaţa agoalimentară, pe 
străzile Iazului şi 1 Iunie. 
Sperăm că după aceste pa
ravane nu se va ascunde 
o eventuală superficialita
te a celor care trebuie să* 
respecte graficul ridicării 
gunoiului. (Aii. J.)

Oficiant poştal în satul Roşcani este dna Viorica 
î|Oprean, o femeie despre care am aflat că este foar
t e  de treabă şi promptă în onorarea cerinţelor me.
; î seriei sale. Am întrebat-o :

— Vine multă corespondenţă în sat ? 
ţ  — Vine, că . aproape fiecare familie are pe ci
li ne va plecat la oraş.sau In alte localităţi. Aşa că îşi 
'scriu, îşi trimit veşti uriii altora.
J — Presă intră în Roşcani ? .
i — Da. în prezent avem 50 de abonamente la
■„Cuvântul liber". Abonamentele s-au împuţinat în
■ ultima vreme, fiindcă vara oamenii 't*u mult de lu-
■ cru în câmp. Dar toamna, iarna şi primăvara o să 
J ajungem şi la 75—80 de abonamente, cum am mai
■ ajuns şi îh alţi ani.

— înseamnă că avem prieteni mulţi în Roş- 
îcani.

— Mulţi şi buni. Sunt oameni în sat care citesc 
[„Cuvântul liber" încă de la primul număr, fără în.

îtrerupere. Salage Popovici, Măriţi--Luncan, Aurel 
|[Tomoaie, Petru Mircea, Ioan Benteu, Aron Şindea 
|!şi mulţi alţii. Ziarul soseşte în sat pe la amiază şi 
rin aceeaşi zi îl duc la toţi abonaţii.

VW W /AV/A’W W W m V .W .V O T.-.Y .’.V.'.V.V.

n o t e

SE EXTINDE 
ACTIVITATEA 

NON-STOP

Cofetăria „Orient" din 
complexul cu acelaşi nu. 
me de pe. strada 1 De
cembrie din Deva a tre
cut la programul de func
ţionare continuu. Tot cu- 
program non-stop func
ţionează şi localul „In
tim" de pe strada Emi- 
nescu. E vară şi e bine, 
deşi oamenii mai şi vor 
să doarmă. Mai sunt li
nii însă ce n-au somn.

TEREN VIRAN

în centrul comunei Do. 
bra, la. doi paşi de pri
mărie, există un teren 
în care nu cresc altceva 
decât bălării, buruieni 
ş.a. Aici s-ar putea ame
naja un părculeţ, loc de 
joacă pentru copii sau 
orice altceva Util comu
nei. Cu această idee a 
fost do acord şi dl De- 
mian Tertiei, primarul 
localităţii, cu care am dis
cutat recent. Rămâne să 
se treacă la acţiune. Bani 
-— de la buget — nu prea 
sunt. Dar sponsori or fi 
oare ? (T.B.)

* • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • •  * • * I • * • • * • •  * •

A - I ,
ETAPA I (26 august) 

Poiana Câmpina — Constant Gl, „ 
F.C. Oneşti Steaua Miza 
Electroputere — Dacia Piteşti 
Dunărea Călăraşi — F.C. IEELIF „ 
Metrom Bv. — Cetatea Tg. N. „ 
Oţelul Târgovişte — Rocar Buc. „ 
Portul C-ţa — Metalul Plopeni 
Gloria Buzău — Dacia Brăila 

- ARO C.lung — Tractorul Bv.

ETAPA A II-A (2 septembrie)
* Constant Galaţi — F.C. Oneşti „
' jateaua Mizil — Electroputere 

Dacia Piteşti — Dunărea 
, F.C. IEELIF — Oţelul Târgovişte 

Cetatea Tg. N. — Pprtul 
Docar — Metrom 

/ Metalul Plopeni — Gl. Buzău 
, /Dacia Brăila — AHO C-lung „ 

(reactorul — Poiana Câmpina

ETAPA A n i-A  (9 septembrie) 
Poiana '©. —1 Daci» Brăila 
F.C. Oneşti — Tractorul

putere — Constant Gl.
- F.C. IEELIF

Oţelul Târgovişte — Dunărea „„
fortul C-ţa — Rocar 
Gloria Buzău — Cetatea Tg. N.
ABO C-lung — Metalul Plopeni „„ 
Steaua Mizil — Dacia Piteşti „„

ETAPA A IV-A (16 septembrie) 
Dunărea Călăraşi — Metrom

Constant Galaţi — Steaua Mizil ..
Dacia Piteşti — Oţelul Târg.

JFJC. IEELIF — Portul C-ţa 
Cetatea Tg. N. — ARO C-lung 
Rocar — Gloria Buzău 
Metalul Plopeni — Poiana C-.

.Docte Brăila — F.C. Oneşti 
Tractorul — Electroputere

ETAPA A V-A ,(23 septembrie) 
Poiana C. — Cetatea Tg. N.
TPC. Oneşti — Metalul Plopeni.

Electroputere — Dacia Brăila 
Metrom — Oţelul Târgovişte 
Portul C-ţa — Dunărea O.
Gl. Buzău — F.C. IEELIF 
ARO C-lung — Rocar 
Constant Galaţi — Dacia Piteşti 
Steaua Mirii — Tractorul

ETAPA A VI-A (30 septembrie)
Dunărea C. — Gloria Buzău 
Oţelul Târg. — Portul C-ţa 
Dacia Piteşti — Metrom 
F.C. IEELIF — ARO C-lung 
Cetatea Tg. N. — F.C. Oneşti 
Rocar — Poiana Câmpina 
Metalul Plopeni — Electroputere .... 
Dacia Brăila — Steaua Mizil 
Tractorul — Constant Galaţi

ETAPA A VII-A (7 octombrie)
Poiana Câmpina — F.C. IEELIF 
F.C. Oneşti — Rocar 
Electroputere — Cetatea Tg. N. 
Portul — Metrom 
Gloria Buzău Oţelul Târg.
ARO C-lung — Dunărea Călăraşi 
Constant Galaţi — Dacia Brăila
Steaua Mizil — Metalul Plopeni ..
Tractorul — Dacia Piteşti

ETAPA A VIII-A (14 octombrie) 
Dunărea Călăraşi — Poiana C. „„„ 
Metrom — Gloria Buzău 
Oţelul Târg. — ARO C-lung 
Dacia Piteşti — Portul C-ţa
F.C. IEELIF — F.C. Oneşti ...
Cetatea Tg. N. — Steaua Mizil 
Rocar — Electroputere
Metalul Plopeni — Constant Galaţi...
Dacia Brăila — Tractorul

P O  C-lung — MetrOm 
Constant Galaţi — Cetatea Tg. N. 
Steaua Mizil ^  Rocar 
Dacia Brăila —■ Dacia Piteşti 
Tractorul — Metalul Plopeni

ETAPA A X-A (28 octombrie)
Dunărea Călăraşi — Electroputere ......
Metrom — Poiana Câmpina 
Oţelul Târg.” — F.C. Oneşti 
Portul *r~ ARO C-lung 
Dacia Piteşti — Gloria Buzău 
F.C. IEELIF — Steaua Mizil
Cetatea Tg. N. — Tractorul ......
Rocar — Constant Galaţi
Metalul Plopeni — Dacia Brăila ___

ETAPA A XI -A (4 noiembrie) 
Poiana Câmpina — Portul 
F.C. Oneşti — Metrom 
Electroputere — Oţelul Târg.
ARO C-lung Gloria Buzău 
F.C. Constant — F.C. IEELIF 
Steaua Mizil — Dunărea Călăraşi _ 
Metalul Plopeni — Dacia Piteşti _ 
Dacia Brăila — Cetatea Tg. N. 
Tractorul — Rocar

Metalul Plopeni — Rocar 
Dacia Brăila — F.Cj IEELIF 
Tractorul — Dunărea Călăraşi

ETAPA A XIV-A (25 noiembrie) 
Poiana Câmpina — Dacia Piteşti
Dunărea Călăraşi — Dacia Brăila ...
Metrom — Constant Galaţi 
Oţelul Târg. — Tractorul 
Portul C-ţa — Steaua Mizil 
Gloria Buzău — Electroputere 
ARO C-lung — FjC. Oneşti 
F.C. IEELIF — Metalul Plopeni 
Rocar — Cetatea Tg. N.

ETAPA A XII-A (11 noiembrie)
Dunărea O. — Constant Galaţi 
Metrom — Electroputere 
Oţelul Târg. — Steaua Mizil 
Portul C-ţa — F.C. Oneşti 
Gloria Buzău — Poiana O.
Dacia Piteşti — ARO C-lung 
F.C. IEELIF — Tractorul
Cetatea Tg. N. — Metalul Plopeni ..
BMtr — Dacia Brăila

ETAPA A XV-A (2 decembrie) 
F.C. Oneşti — Poiana Câmpina 
Electroputere — ARO C-lung 
Constant Galaţi — Portul C-ţa 
Steaua Mizil — Gloria Buzău 
Dacia Piteşti — Rocar 
Cetatea Tg. N. — F.C. IEELIF 
Metalul Plopeni — Dunărea C. .... 
Dacia Brăila — Oţelul Târg. 
Tractorul — Metrom

ETAPA A XVI-A (9 decembrie) 
Poiana C. — Electroputere 
F.C. Oneşti — Dacia Piteşti 
Dunărea C. — -Cetatea Tg. N. 
Metrom — Daci» Brăila 
Oţelul Târg.—  Metalul Plopeni 

-Portal C-ţa — Tractorul 
Gloria Buzău —■ Constant Galaţi . .. 
ARO C-lurtg — Steaua Mizil 
F.C. IEELIF — Rocar

ETAPA A IX-A <21 octombrie) 
Poiana C. — Oţelul Târg.
Fi). Oneşti — Dunărea Călăraş! „ 
Electroputere — F.C. IEELIF 
Glozia Buzău — Portul

ETAPA A XIII-A 08 noiembrie)
Poiana C. — ARO C-lung 
F.C, Oneşti — Gloria Buzău 
Electroputere — Portul C-ţa
Constant Galaţi — Oţelul Târg. ...
Steaua Mirii — Metrom 
Cetatea Tg. S, —• Dacia Piteşti

ETAPA A XVII-A (t€ decembrie)
Electroputere — F.C. Oneşti ....
Constant Galaţi — ARO C-lung 
Steaua Mizil —■ Poiana Câmpina 
Dacia Piteşti — F.C. IEELIF 
Cetatea Tg. N. — Oţelul Târg.
Rocar — Dunărea Călăraşi 
Metalul Plopeni — Metrom
Dada Brăila — Portul C-ţa ....
Tractorul — Gloria Buzău ....
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ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER"
Redacţia ziarului nostru a făcut ş i ; 

face eforturi deosebite pentru a menţine \ 
ziarul la un preţ scăzut, asigurând astfel j 
accesul la informaţia de presă ş: a citito- j 
rilor cu venituri mai mici, Creşterea con- » 
tinuă a preţurilor la hârtia de ziar, tipar J 
şi difuzare au determinat ca din luna sep- j 
tembrie costul unui abonament să fie de j 
2500 lei, plus taxele poştale, situându-se * 
la nivelul celor mai scăzute preţuri la a- J 
bonamentele de presă din ţară.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini! I 
Abonamentele se pot face la oficiile} 

poştale'şi la factorii poştali. Pentru luna | 
septembrie puteţi face abonamente în tot j 
cursul lunii august.

• ’ „ ■ •••'' A'"--------------------------------------------------- 1

ag en ţiile  DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LlBERa
i  _ ■ :

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică pi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate-din:

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr, 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comlim“ ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
660968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORAŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia"* -7V:

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane ; 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

ŞCOALA PROFESIONALĂ DE PE LĂNGA 

LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIIl“

' I L I  A _

Organizează concurs de admitere pentru o- 
euparea a 21 locuri la meseria mecanic repara
ţii şi întreţinere tractoare. •

Absolvenţii au dreptul să se prezinte la 
examenul pentru obţinerea permiselor de con
ducere categoriile B şi C. <9335)

i■ A
I%
I. V:
IA
I%
I

..ti. ■

I4
A
I
I* ■ 
I4
\
\V :■
I

•A

[
. % . 

I
A.'.-:

I
A

I

I
.A  ■ .
I■A'V 
[4 ■■

I*
IA
IA :
I

A

I4 •
IA
I

I
iA
IA -
I

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA 

A N U N Ţ Ă
VÂNZARE PRIN

A următoarelor imobile:
•  apartament cu 3 camere, situat în 

Hunedoara, str. A. lancu, nr. 7, bl. 139, 
et. II — preţ de pornire — 9 000 000 lei

•  casă cu anexe gospodăreşti, situată 
în Hunedoara, str. Revoluţiei, nr. 9 — 
preţ de pornire —- 15 000 000 lei

•  apartament cu 3 camere, situat in 
Haţeg, str. T. Vladimirescu, bl. 13 DMN, 
ap. 29 —- preţ de pornire — 7 000 000 lei

•  apartament cu 4 camere, situat în 
Hunedoara, str. Mioriţei, nr. 2, bl. 35, ap. 
24 — preţ de pornire — .7 000 000 lei

•  apartament cu 2 camere, situat în 
Hunedoara, Bdul 1848, bl. 3 ap. 5 — preţ 
de pornire — 7 000 000 lei

•  apartament cu 2 camere, situat în 
Hunedoara, str. Runcului, nr. 2, ap. 38 — 
preţ de pornire — 5 000 000 lei

•  casă cu anexe gospodăreşti, situa
te in loc. Strei Plopi, nr. 19 — preţ de 
p o r n i r e 19 000 000 leL

Licitaţia va avea loc în data de 23. 
08. 1995, ora 10, la sediul Judecătoriei 
Hunedoara, Biroul executorilor judecăto
reşti. .

Relaţii suplimentare la sediul (băncii 
din Deva, Bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 
620796 sau la Biroul executorilor judecă
toreşti, tel. 712438. ’—

’ S.C. „REFRACTARA“ S.A.
BARU MARE ; "

Str. Dr. Ştefan Gârbea, nr. 314 
a n g a j e a z ă  i 

< - •  Contabil şef
•  iŞef birou contabilitate 

(economist)
Condiţii .* absolvent studii superioa-1 

re economice.
Concursul va avea loc în data de 28 

septembrie 1995. ' ■

» m-mmm

1

I  I
Vindem EXPRESOARE DE CAFEA [ 

PROFESIONALE, speciale pentru bar şi ţ 
căutăm pentru închiriere APARTAMENT. î 
Informaţii, telefoane 615630, 613883, în- * 
tre orele 10— 16. (9329) j

S.C. ZAHĂR S.A. ARAD

str. Bogdan Vodă, nr. 14, 
tel. 0571246245, 057/246707, int. 162, 118 

O F E R  Ă:
•  ZAHĂR TOS din producţia proprie şi 
import, ambalat în pungi de 1 kg, 2 kg, 
5 kg; şi la saci de 50 kg, precum şi plicu
leţe de 5 g, la următoarele preţuri:

•  zahăr propriu — 1130 lei/kg cu 
adaos comercial de 5 la sută;

•  zahăr import — 1271 lei/kg cil 
adaos comercial nelimitat;

•  zahăr pliculeţe — 17 lei/plic.
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concentrat de sucuri (1 : 6) din 
esenţe de : mango, ananas, kiwi, zmeură 
etc. la preţul de :

—  ambalat la flacon plastic —  1500 
lei/kg.

—  vrac (la butoi) —  1153 lei/kg. . 
Preţurile nuinclud TVA. (450) ••

l l l l l . I IIM I. l l . i l » . 1 . J IW K I 'UI . 1 I | . H  j l IM .11. I»

S.C. ASIGURARE- REASIGURARE 
,DACIA FEL1X“ S.A, CLUJ- NAPOCA 

HUNEDOARA

cu sediul în Deva, str. Dragoş Vodă, nr. 18 
A N U N Ţ Ă I

pentru ocuparea postului de 
•  CONTABIL ŞEF 
Condiţii:
•— studii superioare de specialitate 

. -— experienţă în domeniu 
— vârsta maximă 35 de ani 
Informaţii suplimentare la telefon 

622299.

r

F A C U L T A T E A  DE IN G IN E R IE  H U N E D O A R A
organizează pentru anul universitar 1995-1996

C O N C U R S  DE A D M IT E R E

ia forma de învăţământ inginen-cursuri de zi <6 ani) 
la următoarele profiluri şi specializăm

• PROFIL ELECTROMECANIC 26 tocuri
* specializarea Electromecanică ■

• PROFIL MECANIC 25 locuri
* specializarea Utilaj tehnologic

• PROFIL METALURGIC 60 locuri
* specializări Ingineria proceselor siderurgice

Turnarea metalelor
Prelucrări plastice şl tratamente termice

înscrierile se fac la sediul» facultăţii din Hunedoara, sîr. 
Revoluţiei nr.S, în perioada 29 08 - 3 09.1995 iar concursul ira 
avea loc în zilele de 6,7 şi 8 septembrie 1995.
Concursul se va desfăşura pe sistemul grilă iar CULEGERILE 

OE TESTE din care vor fi stabilite subiectele, s-au pus in 
vânzare fa Biblioteca facultăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine «la secretariatul 
facultăţii, telefon 054-711919 sau 712538

iNjDRICE'OCAZItl

j

IN

SPRIJINUL

a g enţilo r

ECONOMICI 

ŞI

POPULAŢIEI
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MICA PUBLICITATE

• Vând chioşc metalic
nou (5x3 m), construit 
pentru privatizare sau 
ideal pentru garaj, Tel. 
660959. (6010)

•  Vând urgent mobilă, 
stare excepţională,- preţ 
avantajos. Brăhlşca nr 
2&2*" ■ tâlefon 666523.
; >■ ,::v. :•/'■, (5971)
« Vând teren intravilan 

în satul Mintia, telefon 
618671. (6019)

•  Vând apartament 3
camere, M. Viteazul, posi_ 
bilităţi privatizare, tel. 
619557. (355633)

•  Vând tablă zincată,
H00 X 2000 x 0,4, 20 800 lei
coala. Deva, 627929, 616363.

:î (355631)
•  Vând casă, gaz, apă,

garaj, grădină. Deva, Pes_ 
căruşului, nr. 8, tel. 623078, 
orele 17—19. (6023)

•  Vând 4 ractor U 650,
cultivator, maşină erbici- 
dăţ, maşină împrăştiat în
grăşăminte. Tel. 715026, 
după ora -18. (5925)

•  Vând vacă gestantă 6 
luni, 4el. - 621712., . (6011)

•  Vând teren intravilan
Sântuhalm, zona Peco, tel. 
621712. (6011)

•  Vând urgent aparta_ 
ment confort I sporit, cu 
trei camere, garaj, căbănu_ 
ţă, magazie, beci, cavou 
4 persoane şi cu grădină 
de 400 mp, amenajată cu 
pomi fructiferi, tel. 623560.
> . (6Q15)

• Vând ieftin Foxterieri
eu pedigree, vaccinaţi, teî. 
615072. • (6032)
î •  Vând apartament 2- 
camere şi mobilă, zona 
Mioriţa, tel. 069/445138.

. . (6029/30) .
•  Vând-Opel KadettDie.,

sel 87, break, stare bună, 
iei. 626190. (6323)

•  Vând apartament 4
camere mobilat (nemobilatj 
Urgent, tel. 624461. (6029)

•  Vând societate comer
cială, informaţii la tel. 
616890. (6022)

•  Vând convenabil com
bină recoltat păioase Glâss 
Matador, fabrică absolut 
nouă pentru pâine şi-spe
cialităţi. Informaţii tel. 
712339. (6158)
' « Vând casă, şl anexe, 
teren, str. Lătureni- 11, tel. 
714626, zilnic 19—23. -

- (6142) '
•  Vând dpzator TEG,' 5 

capete, inf. tel. 720920.
(6117)

•  Vând Toyota Corola,
fabr. 77, preţ 200fi mărci. 
Inf. tel. 724987. (6128)
. •  Vând- apartament 2 

camere,' mobilat, balcon, 
gaz metan, zona OM. Irţf. 
tel. 711148. '  (6148)

•  SCSIH SRL. vinde en 
gros ulei floarea soarelui, 
prin depozitele din Hune, 
doara si Ţebea, la preţul 
de'940 lei/1/2. Tel. 717147.
- • (6151)
•  Vând abricht german

şi maşină universală tâm_ 
plărie. Tel. 712208. (6153)

•  Vând apartament 2
camere, Micro 3, relaţii 
la tel. 717103. - (6154)

•  Vând tablă zincată
orice grosime, en gros. Tel. 
718657. (6155)

•  Vând casă, curte, gră_ 
dină, cu pomi fructiferi, 2 
ha, 10 stupi, sat Mada — 
Stăuini, Cazan Remus.

(5514)
• Vând dozator suc, ma_

şină de floricele, ladă fri- 
gorifică, televizor color si 
Video. Tel. 647343. (5516)

•  Cumpăr aripi Audi 80,
model 88—86, Romos, 054/ 
649109. (5517)

•  Vând pian şi grădină
cu pomi si vie; Orăştie, te). 
641121. (5518)

•  Vând caroserie ava
riată Ford Sierra Combi, 
Convenabil. Brănişea, 28,

tei 666607, orele 10—19.
? (355629)

•  Firma B.S.W dis_ 
tribuitor exclusiv pen_ 
tru România, sisteme 
de gătit fără apă, ulei 
şi cuţite de bucătărie 
Richardson Sehfield 
„LTD“, oferă locuri 
de muncă comis-voia
jor pen4ru oraşele De_ 
va, Hunedoara şi Pe_ 
troşani. Condiţii: car_ 
net şi maşină. Infor
maţii suplimentare la 
secretariat B.S.W., tel. 
058/753106, zilnic, între 
orele 15—17; c

• Banca Agric. SA, Agen_
ţia Hălmagiu, anunţă scoa_ 
terea la licitaţie a imobi_ 
lului din Ţărăţel, Brad, 
casă, anexe, curte şi gră
dină, în suprafaţă de 1 ha, 
proprietatea creditorului •.
Lazăr Petru, dosar 148/340, 
din 1993. Licitaţia va avea 
Ioc în data ele 24. 08. 1995, 
ora 10, la sediul Judecâto_. 
riei Brad, biroul executori 
judecătoreşti. Preţ de stri_ 
gare 7 miiioane lei. (6458)

• Cooperativa „Dacia”, 
cu sediul în Orăştie, strada 
Nicolae Bălcescu, nr. 20, 
tel. 641845, execută prin 
unităţile de producţie şi 
prestări servicii o gamă 
variată de produse şi ser_ 
vicii de calitate superioară, 
la preţuri avantajoase, re_ 
paraţii auto şi inspecţii teh. 
nice autoturisme, prelu_ 
crări mecanice şi produse 
din metal, reparaţii radio, 
televizoare alb_negru şi 
color, ochelari vedere şi 
soare, curăţat, spălat, şi 
vopsit îmbrăcăminte tex_ 
tile, haine de piele şi bla
nă, vopsit lână, prelucrat 
piei crude de animale, con
fecţionat haine piele şi 
blană, confecţionat artico_ 
le îmbrăcăminte, la co
mandă şi serie, pentru băr
baţi, femei şi copii, lu
crări fotografice alb_negru 
şi color, servicii igienă per
sonală ,alte produse . şi 
servicii pentru orice sezon. 
Căutăm colaboratori în ori
ce; domeniu de activitate. 
Adresaţi-Vă cu încredere 
unităţilor noastre 1' (5515)

•  SG • AGROMEM SA 
. Haţeg anunţă beneficiarii
de lucrări agricole' meca
nizate intenţia de jnajora- 
■re a tarifelor de plată, cu 
influenţele miniilie din 
costurile de producţie, în
cepând cu data de 18 sep
tembrie 1995. (8749)

•  Firmă particulară an
gajează persoane cu ta
lent artistic sau cu ex
perienţă în domeniu: pic
tură pe ceramică, mode
lor ceramică, croitorie, 
tricotaje. Informaţii la 
telefon 618446, după ora 
18. (5980) '

•  Comitetul Asociaţiei 
Judeţene a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Hune
doara, întrunit în şedinţă 
lâ data de 17. 08, .95, a a- 
nalizat, potrivit stătutu
lui şi instrucţiunilor 
AGVPS, modul în care 
s_au desfăşurat şi nu a va
lidat alegerile din 04. 08. 
95„ hotărând refacerea a- 
legerilor numai în confor
mitate cu normele legale 
la data de 01. 09. 1995.

■ (6152)
•  Ofer spre închiriere

sau vânzare spaţiu comer
cial central, dotat cu : -apă, 
gaz, curent, termoficare. 
Tel. - 054/724282. (6127)

•  SG „Ardealul" SA De
va, Pţa Victoriei nr. 8, a_ 
nunţă : consiliul de ad
ministraţie al asociaţiei 
„Ardealul" P.A.S. convoa
că adunarea generală pe 
data de 2 septembrie 1995 
a membrilor, săi, precum 
şi a tuturor celor cara au

dreptul de a adera la a_ 
sociaţie, conform legii pen
tru modificarea statutului 
în conformitate cu Legea 
77/94. (CEC)

• ÎMPRUMUTURI in
LEI primiţi imediat la 
CASA DE AMANET A. 
RISTOCRAT DEVA, str. 
Libertăţii, bl. 2, etaj, tel. 
614570. (5842)

e 1NCOMEX O- 
R AŞTIE efectuează
transport marfă cu ca
mioane închise de la 
3—16 tone. Informaţii 
la tel. 054/647529.

(4830)

• închiriez apartament
2 camere ultracentral, ne_ 
mobilat, tel. 615116, între 
orele 16—18. (6016)

•  Ofer de închiriat spa
ţiu comercial. Tel. 616969.

/ - (6552)
•  Solicit împrumut 6 

milioane, garanţie imobilia
ră. Informaţii tel. 624634.

' . - - . (6324)
COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere fa
milia Secăreanu anunţă îm
plinirea a şase luni de la 
trecerea în nefiinţă a ce
lei care a fost

SECAREANU ANETA 
Familia îndoliată. (6150)

•  Ieri s_a împlinit un .an
de la moartea scumpei 
noastre mame, soţii şi bu
nici. "te:

în vârstă de 74 ani. în
mormântarea azi, 22 au
gust 1995; ora 13, la Ci
mitirul ortodox din satul 
flia. Dumnezeu să_l odih
nească în pace ! (6028)

GAŞPAR S1DOMA
Nu te vom uita niciodată. 

'•* \  I (355635)

•  Mulţupieşc .ceţpr . 
care si_au amintit că 
au trecut şase luni de 
la dureroasă şl fulge_ 
rătparea . dispariţie . a 
celui care a fost soţul 
meu ‘ ' "

MARCEL SABAU.
. . (60«7)

DECESE______
•  Soţia Lenuţa,' fiii

Dacian şi Andi anunţă 
cu adâncă durere în 
suflete dispariţia pre
matură, la numai 48 
de ani, q celui care a 
fost un foârte bun soţ 
şi tată -■ i :■

ION BUSTAN
Corpul: neînsufleţit 

se află în satul Hon_ 
dol, nr. 162, de unde 
îl vom conduce pe 
ultimul drum, azi, 22 

. august 1995, ora 14. 
Dumnezeu să_l odih
nească în pace ! (6025)

•  Socrii Miron şi
Maria, cumnaţii Titel 
şi Rodica şi nepotul 
Alin deplâng moartea 
iubitului lor ginere şi 
cumnat , s.

ION BUSTAN ,
Nu te vom uita. (6025)

•  Cumnaţii Adrian
şi Mariana, nepoatele 
Adriana şi Loredana, 
suntem alături de so- , 
ra noastră Lenuţa, la 
greaua" pierdere suferi
tă prin decesul soţului 
său ;-v '• - > • ■

ION BUSTAN 
Dumnezeu să_l odih
nească în pace ! (6025)

• Familia îndurerată a_ 
nunţă. încetarea ' din viaţă 
a cşlui care a fost .

PETRU POPA V* '

•  Soţia Nuţa şi fiul 
Valentin, cu sufle
tul plin de durere, 
anunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă 
a dragului lor soţ şi 
tată

EMANOIL DAN,
la vârsta de 38 ani.

îţi vom păstra veş
nică amintire!

Dumnezeu să_l odih
nească în pace! în
mormântarea, marţi, 
ora 15, la Biserica Or
todoxă din Oraşul Nou 
Călan. (6040)

• Fraţii Mihai, Io
nică, Mircea, cumnate
le Miţa şi Verginica, 
nepoţii şi -nepoatele 
Daniel-şi Amălia, Vic_ 
toriţa şi Mihaela, Â_ 
melia şi. Oana, Andrei 
şi Nicuşor anunţă cu 
adâncă durere dispari, 
ţia fulgerătoare a ce
lui care a fost iubitul 
lor frate, cumnat şi 
unchi, un om deose
bit, de o nobleţe alea. 
.să’ r y. te

EMANOIL DAN,
38 ani .• ■ • ;

Vei rămâne veşnic 
în amintirea noastră! 
Dumnezeu să te odih
nească în pace ! (6040)

•  Părinţii Titu şi 
Lucia, socrii: Ion __ şi 
Ioana, cumnaţii ~ şi 
cumnatele Nelu şi Le
nuţa, Jenei şi Nela a_ 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a celui care 
le-a fost cel mai drag 
pe lume

EMANOIL DAN, 
tete*• s 38' ani. •. ■ '

Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău..Amin_ 
tirea ta ne va urmări 
totdeauna. Odihneşte- 
te în linişte şi pace I 
: ■ (6040)

•  Conducerea So
cietăţii . Comerciale 
METÂLOTERM SRL 
Găiian şi colegii de ser
viciu . anunţă* cu ma
re tristeţe şi durere în 
suflet. încetarea din 
viaţă a celui ce a fost

EMANOIL DAN, /
; ' 38 ani ,
un om minunat, un 

bun' coleg, cu capaci
tăţi. profesionale deo_ . 
sebite.

îţi vom păstra o 
amintire veşnică şi nu - 
te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te .odih
nească în pace ! (604j))

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi: !

—■ 1 post contabil şef — studii superioa
re deA specialitate, 8 ani vechime

— 1 post revizor contabil — studii supe
rioare de specialitate, 7 ani vechime
te.; 1 post revizor contabil —- studii supe
rioare de specialitate, 2 . ani vechime _

— 1 post şofer, categoria D.
Examenul se susţine la sediul I.S.J. Huv

nedoara, din str. Gli. Bariţiu, nr. 2, în data de 
31 august 1995, la ora 9.

Dosarele cu actele necesare se depun la 
I.S.J. până în data de 29 august 1995.

Actele, necesare Ia dosar, bibliografia . şi 
informaţii suplimentare se obţin la biroul plan 
din cadrul Inspectoratului sau la telefoanele 
613315,615755.:. •' y';',:;-y.yC-

SUCURSALA .hideţeana HUNEDOARA-DFVA,
I 2700, D«va, tt-dol llcreliiil, bl.Ă parter, C P' l 1)2 : -

V  ' '  tc l. 654/627'>51 rax 0 5 4 /6 2 S 4 4 4  te lex  7 2 3 2 8

I VINDE la  licitaţie  publică
URMĂTOARELE:

■  autoturism Dacia 1310, înscris în cir
culaţie VL-02-CAR, an fabricaţie 1993, preţ 
de pornire 7000000 lei;

■  autocamion dubă Robtir 3001, îriseris în 
circulaţie 4-HD-6999, preţ pornire 7000000 lei

■  apartament două camere, situat in Deva, 
Aleea Romanilor, bl. 25, ap. 34, preţ pornire 
35000C D lei

■  apartament două camere, situat în Deva< 
Dacia, bl. 26, ap. 32, preţ pornire 3500000 lei

■  casă, curte şî grădină, situate în Brad,
str. Mesteacăn nr. 225, preţ pornire 28000000 
lei; y y 's

■  casă, curte şi grădină, situate în Brad, 
str. A. Iancu, nr. 62, preţ pornire 10000000 lei.

Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei De
va, Biroul executori judecătoreşti, în data de 
25. 08. 1995, ora 9. (464)

I

otnser XEROX
Oistrihwitor 

Aut or* 2a t

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

I

R.A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE 
Anunţa sistarea apei potabile le taţi 

consumatorii, în data de 23. 08. 1995? 
pentru orele 7—19, pentru executarea 
unor lucrări de întreţinere.

9 este  to t 10
DevA, ţtr»  22 D icţn ib fic -

(T ip o g ra fia  Pblldgr/p

' . KAtfîZSAI? V1LAGOS :10M) lei * TVA 
KORCN ;̂ . ‘ UOOlei + ŢVA
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