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In peisajul arhitectu.

- ral al judeţului, mai e- 
xact spus al municipiu
lui Deva, a apărut un 
nou obiectiv: sediul Di
recţiei de poştă Hune
doara. Pe stradă Emi- 
nescu, la nr. 71, con
structorii de la SC „Con_. 
dor“ SA au înălţat o 
clădire .demnă de mile
niul trei. Timp de doi 
ani, .meseriaşii coordo- 
năţi de maiştrii Dumitru 
Hodiş şi Ioan Racovicea- 
nu, din cadrul Filialei 
nr. 1 (condusă de ing. 
Iosif IJorvat), a susnumi- 

•tei societăţi, au pus pia
tră peste piatră, pricepe
re ,şi trudă şi au dăruit' 
viitorimii o lucrare de 
anvergură şi înalt nivel' 
edilitar. Calitatea con
strucţiei în sine materia- * 
lizează un proiect inge-' 
nios şi îndrăzneţ, . este 
completată de o dotare 
de ultimă oră : mobi
lier, mochete, lustre, fi
şele, -aparatură tehnică 
etc., estimată la valori 
considerabile.

Momentul inaugural 
s-a consumat marţi, 5 
septembrie 1995, la "amia
ză, , în prezenţa unor sa
lariaţi' ai beneficiarului, 
colaboratori apropiaţi' ai 
săi, alţi invitaţi şi câţi
va ziarişti. Au fost pre
zenţi prefectul judeţului 
Hunedoara» ing. Georgel 
Răican şi directorul ge
neral al Regiei Autono
me Poşta Română, ing. 
Nicotee Mtegăreânu.

După ce au vizitat în

căperile mari şi. luminoa
se ale edificiului, cu un 
grad de dotare şi de 
funcţionabilitaţe de ni
vel european, cei prezenţi 
au zăbovit în sala festi
vă de la' etajul III, unde 
părintele protopop Ale
xandru Hotăran a oficiat 
o slujbă de sfinţire a iv 
mobilului, dorindu-le ce
lor ce vor trudi înfrân
au! sănătate, înţelegere 
şi succese.

Directoarea Direcţiei 
dq Poştă Hunedoara, dna 
Cărpinişah Linica, le-a 
mulţumit în mod special 
celor două oficialităţi 
— Georgel Răican şl Ni- 
colac Mâzgăreanu — pen
tru* sprijinul constant şi 
substanţial acordat la 
zidirea acestui obiectiv 
cu adevărat măreţ şi i-a 
invitat să ia cuvântul. 
Am aflat astfel că noul 
şi modernul sediu al poş
tei noastre judeţene este 
Un obiectiv pilot , pentru 
poşta română, primul de 
asemenea dimensiune, i- 
dee constructivă şi dota
re realizat în ţară după 
1989, că într_o asemenea 
clădire se impune o men
talitate nouă atât din 
partea salariaţilor; poştei, 
cât şl a beneficiarilor 
serviciilor sale, * că eve
nimentul s-a întâmpla* 
la Deva“ deoarece este 
aproape de Ţebea şi pen
tru că noi suntem ro-

d u m i t r u  g h e o n e a

(Continuare în pag. a 7-a)

Serbările 
de la

Sâmbătă şi duminică (9 
—10 septembrie a.c.), 
Pantheonul neamului de la 
Ţebea va cunoaşte, din 
nou, febra manifestărilor 
culturale de suflet. Mii de 
oameni vor veni aici sâ ' 
se adape din izvorul eu 
apă vie, renăscător, al tre
cutului, peste care dom
neşte marea personalitate 
a lui Avram laacu, Grăi- 
şorul moţilor, conducăto
rul Revoluţiei de la 1848 

—49 din Transilvania, domn 
de neam şi ţară. De la 
moartea tribunului şi pâ
nă azi, românii se perin- 

-dă prin faţa mormântului 
său, rămân preţ de o cli
pă la umbra gorunilor lui 
Horea şi Iancu, neuitând 
ruşinea si umilirea produ
se de ocupanţii vremelnici, 
care au sfârtecat în mai 
multe rânduri trupul mân
dru al pământului stră
moşilor noştri.

Printre organizatorii Ser
bărilor naţionale de la Ţe
bea din acest an se nu
mără Ministerul Culturii,

naţionala
Ţebea
Prefectura şi Gonsiliul ju 
deţean, Inspectoratul pen
tru Gultură şl Centrul Ju
deţean Hunedoara al Crea
ţiei Populare, Societatea 
culturală „Avram Iancu", 
Uniunea naţională „Vatra 
Românească", primăriile 
din Brad şl Baia de Griş 
şi» bineînţeles, Televiziu
nea Română. Pentru a vă 
aduce cu O clipă mai de
vreme în atenţie ceea ce 
se va' întâmpla sâmbăta 
şi duminică la Brad şi Ţe
bea, am purtat o discuţie 
cu dl prof. Ioan Sicoe, 
consilier şef al Inspectora
tului Judeţean pentru Cul
tură. un om căruia i se 
datorează mult renaşterea 
vieţii culturale hunedore- 
ne după revoluţia din de
cembrie '89.

— Serbările naţionale în 
cep sâmbătă, 9 septembrie, 
ora' 10, la Brad, eând în 
sala festivă a Primăriei o-

MINEL BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

■ »

3l_2

CUVÂNTUL
LIBER

m m

Anul VU.-B.Nr. 1463 B JOI, 7 SEPTEMBRIE 1995 •  8 pagini, 260 lei

Aspect din timpul fe strvităţii de inaugurare a 
de poştă.

noului sediu ai Direcţiei 
Foto PA VEL LAZA

LA ALŢII (V)
O PARANTEZA. O 

dată cu primele epi
soade ale acestui serial, 
mi-au parvenit şi ecouri 
de la cititorii fideli. U- 
nele critice.' Acestea 
s-ar puteâ rezuma prin 
întrebarea m efîentă: 
„Dar rele n-al văzut pe 
acolo ?“ întrebare care- 
şi are originea în două 
surse. Una, relativ în
depărtată, e defunctul 
învăţământ ideologic, 
unde, pe lângă in
famia după care „bur- 
ghezo-moşierimea" a fost 
„rasă" peniru că „su
gea sudoarea poporului", 
se propaga şi inepţia 
conform căreia Occiden
tul este arena de mani
festare a „capitalismului 
în putrefacţie", capişte 
a tuturor relelor posibi
le. Cum se vede din pre
sa extremei stângi, men
talitatea aceasta paraliti
că îşi trage încă sufletul. 
Cealaltă sursă e actuală 
şl re'une.şte agenţiile de 
presă care selectează cu 
predilecţie senzaţionalul,

creând astfel impresia 
falsă că terorismul, ex
tremismul xenofob, cioc
nirile de stradă, traficul 
de droguri, prostituţia, 
pornografia şi câte alte 
ticăloşii ar constitui no
ta dominantă a existenţei 
în Occident. In realitate, 
e exact invers : cotidia- 

. nul se defineşte prin

MENTALITĂŢI

calm, normalitate, civi- 
litate. Răul există, de
sigur, şi aici, ca pretu
tindeni în lume, şi mai 
ales în marile aglome
rări urbane, dar nu con
stituie o caracteristică. 
Iar eu n-am vizitat me
tropole, ci oraşe de mă
rime medie, unde viaţa 
nu e atinsă de suflul 
dezumanizării. Poate e 
semnificativ faptul că, 
vreme de trei săptămâni, 
n.am văzut decât doi po
liţişti : cei care controlau 
paşapoartele la intrarea

şi ieşirea dir» Germania. 
Am văzut mai mulţi la 
Strasbourg, dar e expli
cabil, acolo fiind sediul 
Parlamentului şi Consi
liului Europei. .Am văzut 
de asemenea doar doi 
cerşetori. Dar erau dis
creţi, curaţi, îmbrăcaţi 
decent, jenaţi parcă de 
postura în care se aflau. 
Mizeria sordidă, promis
cuitatea, gunoaiele re
vărsate nu le_am în
tâlnit nicăieri. Nici agre
sivitatea primitivă, vul
gară, în limbaj sau com
portament. Curvet ieşit 
la drumul mare de ase
menea nu se vede. îşi a- 
re cartierele sale. un fel 
de rezervaţii ale depra- 

• varii, binecunoscute, dar 
pe care nu te obligă ni
meni sâ le cercetezi. Sex_ 
shop-urile au vitrinele 
opace. Publicaţiile por
no se vând în folii de 
plastic, ca să nu le răs
foiască puştimea. Şi sunt 
scumpe foc. Iar literatura 
„de gcn“ nu e acceptată 
de librăriile serioase. Se

RADU CIOBANU 

(Continuare in'pag. a 2-a)

„Cine are pădure 
are aer bun, 

viaţă bună“...
De vorbă cu dl ing, 
TEODOR MARTIN, 
şeful Ocolului Silvic 

, Brad

— Stimate dle inginer, 
pentru început o întreba
re poate nepotrivită: de 
ce v-aţi făcut pădurar, 
mai binc-zis, lucrător in 
silvicultură ?

— Ba-i bună întreba
rea. Dacă nu mă între
baţi, vă spuneam eu:.sunt 
uh pasionat şi mare iu
bitor de - natură , de când 
sunt pe lume, natură' în 
care pădurea are rolul 
primordial. M-am născut 
în Dealul RacoVci, un colţ 
al Bradului, de la poale
le pădurii, aşa că pădu
rea mi-a legănat anii" co
pilăriei. Tata dorea să mă 
facă ceva tehnician mi
nier, eu visam la inginer, 
peste voia şi fără ştirea 
lui m-am dus la Faculta
tea de silvicultură din 
Braşov, unica în ţară pe 
vremea aceea. Am fost 9 
pe loc, dar am reuşit.

— Şi inginerul silvicul
tor Teodor Martin absol
ventul pleacă...

A stat de vorbă 
GII. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 3-a)

O  înainte de execu
ţie, condamnatul la 
moarte, frizer de mese
rie, c întrebat dacă are 
o ultimă dorinţă.

— Da, aş vrea să.I 
bărbieresc pe procuror...

7 SEPTEMBRIE
•  înainte prăznuirea Naş

terii Maicii Domnului; 
Sf. Mc. Sozont;

•  Onomastică: Gina;
•  ^ 9  sept. 1857. încep 

alegerile pentru Adu
narea ad-hoc a Ţării 
Româneşti, care dau o 
unanimitate unionistă;

•  1931, Alegerea lui NI- 
SOLAE TITULESGU 
preşedinte al celei de 
a 12.a sesiuni ordinare 
a Adunării Societăţii 
Naţiunilor;

•  Soarele' răsare la ora 
6,45 şi apune la 19,42;

•  Au trecut 249 de zile 
din an; au rămas 116.

© Şedinţă PNŢCD. La 2
septembrie 1995, a avut loc a. 
dunarea generală a Organiza
ţiei PNŢCD Petroşani de ale
gere a comitetului de conduce, 
re. în  funcţia de preşedinte a 
fost reales dl avocat Pompiliu 
Prip, consilier judeţean, mem
bru în Delegaţia Permanentă. 
Şedinţa de’ alegeri a fost con
dusă de reprezentanţii Comite
tului Judeţean al PNŢCD: dî de
putat Mihai Bucur, preşedinte, dl 
Goriola»- Suciu, vicepreşedinte 
şi dna Sinepta Nădăştean,- se_ - 
cretară. (D.G.)

O  Premii pentru viţei şi lapte.
în comuna Hărău — cum am 
reţinut din discuţia ce am a-, 
vut_o recent cu specialiştii de 
la camera agricolă — s-au a- 
chitat oamenilor ce au obţinut 
viţei sau au cel puţin trei vaci 
în lactaţie — peste 3# milioane 
de lei. La menţinerea' şi chiar 
creşterea efectivelor de anima
le din localitate, o contribuţie 
esenţială o au cei doi operatori 
însămânţători — Emilia Bunlin. 
ţut şi Ioan Duma. (Tr.B.)

© Cursuri de calificai-®. La 
Hunedoara, sub egida „SC „Pro
fesia" Bucureşti, Filiala Deva, 
s-au finalizat cursurile de ca
lificare pentru maturi în spe
cialităţile- contabilitate, . vân
zători, - brutari, bucătari, pati.

seri. La sfârşitul acestei luni 
se vor finaliza şi cele de .me
canic auto. (M.B.)

©  Hoţul de p°mpier. A fost 
recent arestat Grigore Deac, 
pompier Ta „Favior" Hunedoara. 
De ce ? Fiind el beat într-o zi, 
din incinta unităţii a furat o 
o autofurgonetă şi â purces pe 
drumul spre Zlaşti. Permis nu 
avea.

La un moment dat a pierdut 
controlul volanului şi a intrat 
intr-un parapet. Autovehicolul a 
fost avariat, iar el... (V.N.)

******************** **********
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tete ţmfrt ţâîfjft fift «mr. 
dărie de câine ? Kw mei 
tnwft decât ia noi, swrit 
nevoit să-l dezamăgesc. 
Ddar dă 3a TOS, pfih 3îs_ 
curi «tai dosnic», rfcfti 
să dai ţi  peste murdărie

•#  *to
jeguluivolte împotriva 

fiafee şi «erei, \ 
lenei de gândire 
«Antei ţ i  «Aii
«are ne sufocă, 
că h-a fost şem  degea
ba.
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CU CELE M AI B U N E

Clubul Copiilor şi Ele
vilor Hunedoara a obţinut 

. îh acest an rezultate deo
sebite la nivel naţional. 
jpEste prima dată când 
înregistrăm asemenea te* 
zuitate - precizează dl 
Ioan Vlad, directorul in
stituţiei. sunt cele mai 
bune din Judeţ"..

Dar să vedem locurile pe 
care membrii clubului s-au 
clasat în întreceri la faze
le republicâne. La «neroifto. 
dele specialitatea RC in*. 
dividuăl. Ga briei Buîeac ă 
luat locul î. Merită amin», 
tit şi instructorul, dl Doli
nei Şcrban. Orientarea tui- 
ristică, ebre coordonat de 
dl Nicolae Pleşa. a cumu
lat mai Piuite premii: lo
cul î l  îa echipe, un loc ll 
şi dubă tocuri Î îî  la in
dividual. Dan Cheţe* s-fe 
situat la carting pe loc»  
IU pe ţară* sub îndruma*, 
rea dl ui Aurel Brahartl.
t ia concursul de desen, 

la Mangalia, elevii con
duşi de dna Brigtdta ISesjK 
S-aU întdrs Cu oft premiu 
1 ţ i  «ii premiu H. Taraful 
aufeuitti Oopfflor şi sa®. 
Viwr Hunedoara a căşti- 

| t  o meftţfeifte te
inberrtaţiofiai „Hora" 
Bnvurăştl, ierte îft a- 

eest an laureatul Festiva
lului internaţional de obi

ceiuri folclorice al româ
nilor de pretutindeni şi 
recent s-â Clasat Pfe p ri
mul loo sub bagheta dlui 
Dorel Sparios, la concur
sul tarâgotiştilor din ţa . 
cirul Festivîilului pădure- 
nesc de la Poieniţa Voinii. 
Un palmares de fnVMtet 

Mai trebuie amintită 
participarea fbrmaţtei de 
dansuri moderne la o per. 
feeţionare l« cadrul tabe
rei „Codri de Atente” fio. 
toşani. Şi fireşte eforturi
le pentrd pregătirea clădi
rii şi soitei Verzi pentru 
un nou început Cu câteva 
zile te urmă se finisa Cu
răţenia după zugrăvit, ti. 
nete spaţii — te  te l îft. 
te te  m  S t a N # * #  
de Păpuşi -  fiind deja
Uâl- mit wt d— --* JVĂ_

neficiaHt. Dna Doina tte*.

(Urmare- din pag. fi

ne-a pteeentat

telterul ‘ t a f t® # *  ©e fi» 
setnettea, im panou eu U 
coane pe « fe ti şi « u l  tel 
diplomele m  «n«i pite- 
bedent, păftoii re-şl aşteap
tă înnoirea cu... „cele mai 
bone revuîtate pe j«teţ--, 
curft CU mândrie preci
zează gazdele.

VIORICA ROMAN

r  ’Z w r‘’e@tM'de ' '
|  CASA DE PR ESAŞI EDI W X Ă  ' J
> ..CUVÂNTUL LIBER" DEVA J
I societate pe  acţiuni'cu capttatprn/at *
I  înmatricuiată te Registrul Comertuftn Deva, fiu 1
|  C finC fi0^6iM % S^.fi.© eV â. f
I  Cod fiscal: 211S&27 
, CONSILKH. bB ĂDMtNISVRAflfe-

Dumitru Gheonea preşedinte pefiacto» şefi.
* Tibenutstrâte vcepreseflinteiredactor şet adjunct), 
f  Virgil Crtsan comatei set. Minei Bodea. NifiOlăe 
|  TTrcob.
|  în treaga răspundere  pentru  conţinutul 
■ articolelor o poartă autorii acestora Adresa 
J redacţiei: Deva. 2700. str î  DecemUrie, r# 35.
J judeţul Hunedoara, tfeietoane fii 1275. 612157

nşfti are loc simposîo. 
fiftl şUinţific „Avram lan. 
cu *în conştiinţa naţională". 
Istorici, oameni de eultu. 
ră, ai catedrei vor pţe- 
zenţâ fcomâinieiiri ce Vor 
readuce în âteftţie lUttlk 
noasa figura de luptător a 
lui AVram Iancu, arderile 
sale fantastice pentru im. 
bunătâţirea soartei popo
rului de români din Tran. 
silvania prea mult umilit 
de străini in propria ţară. 
După aceortii reuniune 
ştiinţifică, la sediul Minei 
Ţebea, va fi dezvelit bus
tul lui Avram Iancu, în
că uri simbol al neuitârii 
celor de azi pentru mate
le lor înaintaş.

Serbârile 
de la

— Ce se va întâmpla du
minică, în marea zi, la 
Ţebea ?

— Sunt aşteptate înalte
personalităţi diii conduce
rea ţării, lideri de parti
de politice, personalităţi a- 
le vieţij cultural-ştiinţifice 
româneşti. Odată cu sosi-, 
tea lor, se vor derula ma. 
nifestările propriu, zi se :
ceremonia religioasă, o e- 
vocare istorică, depuneri 
de coroane şl jerbe la 
mormântul lanţului. Apoi, 
pe şcena amenajată în aer

n a ^ s i t a l a

(V )LA
fie hominld. ©Şte ce a-

Occi*
ut.

iţî. '  îmi 
C ălăto. 
temeni 

' t e i i f i  «fi le  va
ite ,' Ini- 

«fi «pftt «fi* *  nou, 
tete. f i  tetevftte*» tnulţl 

.... .  fiar şî 
’utsi avmt ĂNi cară
nn tj t t toteşc «  fee ac.

nft
vor « te l  MMMI te» fa* 
eft te  «teAteft. fiu pentru
aceştia scriu, Ei «u drep. 
tul şl trefe^S să afle şt 
să ştie că OcCfelefttUl nU 
e ftid îoetft pîftmttlei, 
nici teiul pe pământ, t j  
acea Parte de lume ifii*

liber, va urma un specta
col de anvergură. V  

— Puteţi să numiţi câ
ţiva dintre soliştii şi for
maţiile artistice care Vor 
evolua cu acest prilej î  

- î  Da. feste vorba de cu
noscuţii solişti Ricoiae 
FurdUi Iancu, Sâva Ne- 
grean Brudaşcu, Veta Bi- 
riş, Drăgan Muntean, Gri- 
gore Lese, FloriCa Baha, 
Mariana Anghel, Matîlda 
Pascal Cojocăriţa, Traian 
Jurchelea, Anghelina Ti
miş, Nicolae Mureşan, E-

r 0mm*m mm t mm « mm » mm »

de. grafie unei demoertt- î 
ţii reato. te  poate lupta |  
cu succes împotriva rău- ;  
Iul. Ua Inc unde toată I 
lumea, si în primul temI * 
«atei, respectă indiei. I 

iar

lena Evsei. Ana Banei®,! 
Mariana Deae, Lidia Be- 
nea, Florsea Mureşan, Ma- ; 
Ha Tudor. Rodlca Arde-, 
lean, Cornelia Cteraru, j 
îyîalvina Na^y, Viorel Cos
im. Nu V« literele j
rapsod al românilor — ; 
târagotisUil Dumitru Făr- 
caş. Vor mai evolua: an . 
samblUri folclorice dini 
Brad, Baia fie Criş, îneu, 
taraful din Vaţa fie Jos, j 
orchestra „Rapsozii Zaran- j 
fiului*1 din Arad, tulnică- 
resele din Bulzcşti şl Blă- 
jeni. în final, aş vrea să i 
mulţumesc tuturor celor 
care ne ajută în  organiza
rea acestei »âifiies*&rt cu 1 
totul aparte, sponsorilor 
care, ca de fiecare dată, 
sunt alături fie noii

Tiparul executat ia S C. ..Polrdava" S A Deva
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Stimate dle anonim, 
cum vă închipuiţi dv 
că vom teâÎBa O an
chetă pornipd fie ia 
ceea ce aţj. -bătui la 
maşină”, orizontal, pe 
o coală MMI «fe Wf me l 
ce nici măcar na vâ 1 
semnaţi ? Am reţlnufe 
-Biletul fie odihnă cu 
Seria XîV, n®. MS655

Răspuns wsi
cttdr

A tek

Fote FAVBL LAŞA

pentru 30 august 1995,"
. Pentru «aţiunea Felix,
.; •  fost «Bberat de dvs, 

pe numele...". Trebuie 
-*» şfifi câ n« , ftld  tn - 
îr-un car., m  ne «cu.

de eliberarea %î. 
leteior de «damă, «am 
reiese fite rânAorfee «x. 
«efiiâte pe «dresa *e.

' fiacţiei. îa r  în l i s t a 
ră cu  atenţionarea -că 
,,«u ne vom opri aată", 
puteţi destgar sâ vâ a- E  • 
dresaţi celor te  drept 
Să verifice temeinicia 
sesizării dv. Dar, fie 
vreme ce sunteţi liprit 
de curajul fie a semna 
cu nume, prenume şi 
fie a vâ da «adresa, #u 
ştim dacă veţi rezoîva 
ceva. Anonimaftâ rfeti. 
câ şl alte semne de în 
trebare... m m

6,30 Ştiri, seriale şi 
fi&ţ tefaii SIntefSfesM 'Sb- 
ry (s); 10,05 Santa Bftr. 
tema <«{ iăţoo Frumos 
şi bogat (s); 11,30 v r e 
mea fiortnţoi m  12,00 
Preţul e fierbinte (show);
12,30 mielul familiilor 
(show); 13,00 Magazinul 
amiezii; 13,30 Fetele de 
tete ţsltcom.); 54,00 Pa
siunea ei e crima (s,p);
115,00 Barbel Schafcr talk. 
show; 16,00 Ilona ChHs. 
ten talfcshbW; T7.00 Huns
liteiser «idkshow; A.00 
Jeopardy! (cs); 18*30 In 
tre noi (s); 19,00 O fa 
milie foarte drăguţă (s/r); 
19,Î5 Ştiri, sport, meteo; 
2&A0 ExptoZB « -  maga
zin; 20,40 Vremuri bttne 
— şi —rele (s).

7,00 Ştiri; m W  FiBftţ
12,30 G Mortâă pentru 
tata (s); 13,Oft RoMnso. 
iui (s); 13,30 Casa Via- 
ftdlo (S); H,t)0 Şfirf; 14A5 
Geetii particulare f^htfw); 
«4,40 Beâutfial fs); 15,10
A m  m*> p
fetfeft m  16*30 «ate m i î
17,00 B.a.; lljOO DK, pre
ţul « Corect fcS); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Şteri; 21.25 Paperissima 
■sprint (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; -6*35 dosarele 
X («; 1 ,^  Ştiri; 1,30 T ar
get (mag.); 2,00 Dream 
Ou (s>; 2.30 Lecţii parti
culare (r>; 3,30 Dirwcm 
(s>; 4 ,» Cei eteri fie fe 
vtajm 5 fs): 5,30 Arca l.c- 
Noe (do).

6,30 Germania teri W* 
mine aţă; 8:30 Brtmch Şăg 
fiteag. W );  tftM 
(s.p); 11,00 tete*» fante
ziilor fs); lî.teO tSfieaigte 
Hope ifsA); t3»0  teioiK- 
vteţ instawi <s>; 14,0® Fa*, 
con crert » ,oo  «teg- 
f*m şl Ftecey («Wî «Bjte 
Stâr Terii fs.SF): «In
teorie"; «ffiO Baywteeh 

,, Vl^kzgulrto rn , 18,00 .J
riscăm! fes); MŞOO To. 

twl sau niiftte tes); 30;«6 
Ştiri, sport, meteo; 20,30 
Roata norecuhti (cs); 21,45 
Sectorul la i «5e*î (s.p>;
22,15 Sefcrcteemafcor» i a ; 
te iifipritiri (tteHWhOVi»;! 
4*00 qpgra m«te^ "
1977j W Ala» AWa.

ir

Ştiri NBC,
Beritaw; f,00 

8,'
9,30

«1,00
15,00 Piaţa a . 

_______  18,30 Buletin
Wteriteg'T9,0b ştiri it n : 
«KHi g r ip a te '« N f: 2ft,3e 
Show Sclina Scoli 

,30
ştirilor NBC; $tiri
MW — reportaje; 2 3 »

~ rtter-W ;
t iv i  i m  Buletin bursier, 
cu 44să Asiz; 1,30 Ştirile 
ntepţte -HteC; t r n  Koal 
Personal (talkfiiou); 2,30 
Şbmv-fil s»rii, 4 »  V n f 
m i  Show
St m  4,30 Rerir Pcttetert--■Ui.-. -S»ftwwsnffWŞ.

%30 Călărie- CM Ir);
sportive, 

fie  fih «rirtnki ir);
France I-  

fife 42,30 Mo. 
to. Mag. Grand Prix ţr>; 
13,00 Auto. Mag. Formu
la i  m i Mito Euroften;, 
savfiftg PftA Grand Stern 
Wave; t i , #  FOtbal. ‘CE 
Î S #  m .  te ,00 CicUsxn 
•mante». t M  ţa cross — |  
voturer: te .to  Ciclism. 
Tureâ % tmtei *S5, e t  5: 
Iha Cwrana — Drense (d); 
# #  Aventură; # 0 0  
Şrit. Gsttnd Prîx tatei 
Toomumem, îtew  York; 
19.30 Auto. CE de raliuri
fie %  V-alkcBSwaard O-
lapăa* # #  Buletin de 
ştiri 4; f i i #  Culturism.

7 #  Casa BmcteHMs p>);
ţ i »  Ti i,i htê iţrtfrifc # Qiţ
IM# #  pricsteaB m  <s); 
10,15 Reflecţa (r); 11,15 
Fa, Si, Ia , a «itifta (cs); 
11.45 FariM «e*UHd (ri; 
*2,45 Tabu f #  « #  Lu
minile... («^ 14#  Sk li- 
bris (rp 16*30 ţm km  M i 
17,00 Jurnal 1745
Stog. caftnar; 1 7 #  Bibi 
l i  prietenii sfii ffi; t8,15 
Şansa «tofteeetan 18,45 
Campionul-, B #  furnal 
W  S; 2 0 #  ten#rite  Pa. 
rivetoi; te ,»  torarM elve. 
Btm; 2 1 #  Angrite» şi 
suBanul ( t  Fr, 1968); 
t o #  Juntri «te 23,40

1 #  Tril 1 #  tofr-
m k  3 #  B ito jiţ,
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Delegaţie hunedoreană peste hotare
In perioada 1—3 septem- 

bfie &*., o delegare ai ju
deţului nestru, condusă de 
0  Coate! Alic, preşedin
tele Consiliului judeţean, 
a participat la lucrările 
reuniunii Comisiei pentru 
relaţiile est-vest, relaţii cu

OSCE şi pentru programe 
comune ale Ansamblului 
Regiunilor Europei, ee s-au 
desfăşurat la Tttrku, In
Finlanda. •:

Judeţul nostru, care fa
ce parte dm ARE, bene
ficiază de o serie de pro

grame ce se desfăşoară sub 
egidă Comunităţii Europe
ne, îrr cadrul ARE. Este 
vorba de programele Cen
turie, UvertUre şi Univer
sitatea de vară est-vest 
(I.C.).

laie pentru fumători şi alţii
Au sporit considerabil 

preţurile de vânzare cu 
amănuntul Ia ţigări şi 
băuturi alcoolice indige
ne, La coniac, vodcă, rom 
fA . preţul aproape s-a 
dublat. La ţigări creşte
rea de preţ este fie circa 
79—75 la sută.

Situaţia este clară —» 
e  jale mare printre fu
mători şi amatorii de 
băutură, iar soluţia este 
tarta Mugură: abandona
rea fumatului — cum ne 
sfătuieşte şi serialul apă
rut fu „Cuvântai liber*,

intitulat : „Lăsaţi-vă de 
fumat" —• şi rărirea sau 
chiar evitarea intrării în 
unităţile ce desfac bău. . 
turi alcoolice Jale mare 
este şi pentru societăţile 
ce desfac asemenea arti- 
cele, deoarece clienţii a- 
eesfora se vor împuţina 
substanţial. Oare aşa se 
vor petrece lucrurile ? 
Vom vedea.

In fond ?i la Urma ur
mei, că au sporit preţu. 
iile la cele două catego
rii de articole n-ar fi ci
ne ştie ce lucru mare,

întrucât ele nu sunt de 
strictă necesitate. Fără 
tutun şi alcool omul poa
te trăi. ba Chiâf mai bi
ne decât cu «te. Dar oa. 
re când vom auzi că a 
scăzut vreun preţ? La 
pâine, de plidft, căci a- 
nul în curs a dăruit ţă
rii grâu din belşug. Gu. 
vemul Vâcâroiu ne-a pro
mis eă In acest an nive
lul de viaţă a oameni
lor va creşte. Când, că 
mâi sunt doar câteva luni 
până 1995 se vâ încheia ?

TKALSN SONDOR

^ W W ^yWwwWW WWVWVWW WWWWWWWVW.

Qe foarte mult tiţnp — 
„de zeci de ani", aprecia
ză dl Ioan Toplicean, pri
marul comunei Ghelar —, 
lâ liceul de aici „nu s-aa 
mâr făcut reparaţii con
sistente". Doar mici cârpeli, 
făcute prin intermediul pâ- 
rinţilor. „Anul acesta — 
precizează dl primar — 
eu ajutorul Consiliului Ju
deţean, In special ai dlui 
preşedinte Coste! Alic, Frt- 
măria Ghelar a obţinui 
fondurile necesare şi pen
tru realizarea reparaţiilor şi 
lucrărilor de întreţinere la 
liceu, la internat şi la gră
diniţa din centru".

Lucrările presupun re
paraţii la acoperiş, la Zi
dărie, la instalaţia electri
că, ale sobelor de teracotă 
(unele complet refăcute), 
ale lemnăriei (uşi, geamuri). 
De asemenea, zugrăvirea 
şi vopsirea în interior ţ i  
in exterior. Interioarele vor 
fi gata în 10 septembrie, 
curăţenia urmând imediat

după reparaţii şi igieni
zări. în exterior — înlo
cuirea ţiglelor sparte, re
pararea jgheaburilor Şi 
burlanelor de scurgere a a- 
pei de ploaie, zugrăvirea 
se va continua şi după 
deschiderea anului şcolar.

Oricum, Ia sunetul clo
poţelului, care va marca 
revenirea elevilor din va
canţa mare, aceştia vor 
descoperi săli de clasă re
înnoite şi primenite. Dar 
pentru ca liceul sâ arate 
astfel Cei doi' directori — 
dl lancu Toma şi Maria 
Toplicean au renunţat 
la concediu în această va
canţă. Instituţia avea ne
voie de reparaţii şi dnii 
directori, ca de altfel în
tregul colectiv didactic, 
SUnt fericiţi Că s-au putut 
realiza. Desigur că şi ele
vilor le va face plăcere 
să-şi descopere şcoala în 
haină nouă. AL ;

v L  ; VIORICA ROMAN :
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Tinerii ju ciocani în 
Tabăra de la U şişn ic .

Foto FA VEL LAZ A

Sezonul 
Reforma şi

Acum şapte-opt ani, în 
sadul Bocşa din comuna 
Certej s-âu executat lu
crări la conducta de apă 
potabilă pentru comună. 
O dată eu acestea s-au 
adus două tuburi de şase 
metri pentru canalizarea 
şi repararea drumului din 
sa t Dar, din păcate, lu
crările de reparaţii ale drtt- 
muîui an bătut pasul pe 
loc, iar apa din Pârâul 
Mare se deversează pe 
drum, împiedicând^ astfel ’ 
circulaţia cetăţenilor, a 
animalelor şi căruţelor, 
fapt ce le creează mari 
dificultăţi. Aceste repa
raţii care nu s-au exe-

•f-'

Imagine din piaţa municipiului Deva. 
se vede bine, au efecte benefice.

Foto : PAVEL LAZ \

cutat afectează aproxima
tiv 4# de familii din sat, 
acestea trebuind să oco

lească aproape un km cu 
carul pentru a ieşi în 
şoseaua principală.

(Urmare din pag. I)

— ...la Ocolul silvic Za
lău, stagiar, dar cu răs
pundere directă în cerce
tare. in pepinierele ocolu- 
iui care era renumit în 
asigurarea materialului 
sâditor pentru multe zone 
dm ţară. Cum a fost a- 
predată munca mea nu 
ea  suni In măsură să spun, 
dar în anul 1973 am fost 
numit şeful Ocolului sil
vie Brad, Se împlinea o 
dorinţă mai veche de a 
reveni Ia pădurea copi
lăriei, irselfe

— Cum a regăsit tână
rul inginer silvic Teodor 
Martin pădurea Ce i se 
încredinţase spre ocrotire?

-a» Zona era aceeaşi ca şi 
astăzi: Brad, Luncoiu de 
Jos, Buceş, Ribiţa, Blă- 
jeni, Crişcior, Bulzeştii de 
SUS, Btretrreşei, una dintre 
cele mai minunate, aş zi- 
ce. fără seamăn, din Mun
ţii Apuseni. Numai că

„CINE AREPĂDURE ARE AER BUN. VIAŢA
moţii" nu aveau... pădure, 
toată fusese trecută la 
stat, cu protocol.

— Mi-aţi luat vorbă din 
gură, vroiam să vâ întreb': 
astăzi cum este pădurea 
de pe raza ocolului silvic 
pe Care-t conduceţi de 
perie 22 de (mi?

— Mai bătrână cu 22 
de ani (zâmbeşte), mai tâ 
nără cu tot atâţia. Spun 
aceasta, deoarece tot ce 
s-a tăiat şi exploatat a 
fost reîmpădurit Avem 
peste 22 609 de hectare 
cu brad, molid, gorun, ste
jar, paltin, cireş, salcâm, 
ca sâ numesc speciile cu 
cea mai mare întindere în 
raza oeoîuiui nostru.

— Dar avem şi o lege, 
nr. 18, din 1991, pe care 
dumneavoastră o ştiţi mal 
bine ca mine, lege care-i

îndreptăţeşte pe săteni 
să-şi recapete pădurile 
luate abuziv, ca şi pămân
tul, de altfel,

— Pe raza ocolului sil
vic pe eare-l conduc, pre
vederile legii sunt apli
cate cu sfinţenie. Pădura
rii fac parte din comisiile 
locale pentru aplicarea le
gii, 18. Acţionăm în aşa 
fel ca sâ nu fie nedrep
tăţi în împărţirea păduri
lor care ii se cuvin săte
nilor. Nu am avut nici Un 
litigiu în acest sens. Ne
mulţumiri au mai fost, 
dar le-am rezolvat intr-o 
bună înţelegere cu sătenii. 
Un plus de  grijă am a- 
cordat şi acordăm celor 
necăjiţi —• bătrâni, bol
navi.

— La aBeaştă dată, care
este situaţia împărţirii pă
durilor ? /

— Avem de redat oa
menilor 1982 hectare de 
pădure. Am dat 1271 ha. 
Acţiunea este încheiată la 
Buceş, unde cetăţenii au 
primit toate cele 292 ha 
ce li se cuveneau. Stăm 
bine la Ribiţa, Bucu- 
reşci, Blăjeni, Luncoiu de 
Jos. Merge mai anevoie 
la Buizeşti, Crişcior, Brad, 
mai Cu'  seamă din lipsă 
topografilor, a unor ne
înţelegeri între membrii 
comisiei locale. Vreau să 
fac o subliniere, că ne-am 
înţeles bine cu1 primarii 
de ia comune, cu excepţii, 
se înţelege.

— Stimate dîe ing. Teo
dor Martin, ştim că Bra
dul este un ocol silvic de 
bază din judeţul nostru, 
din Munţii Apuseni, fn- 
seamaă că aveţi şi oameni 
de bază.

— Aşa este. Cei 30 de 
pădurari, 4 şefi de brigăzi 
şi 2 şefi de districte, toţi 
sunt oameni destoinici, 
pun \ multă pasiune, dra
goste, dăruire în slujirea 
şi ocrotirea pădurii. Ştiţi 
bine că dintotdeauna co
drul a fost frate bun cu 
românul, că pădurea este 
plămânul nostru de sănă
tate. Ţara, neamul care 
nu preţuieşte acest plă
mân n-are oxigen, aer 
bun, adică n-are viaţă 
bună. In zilele noastre, cu 
o poluare fără precedent, 
fără pădure, fără aerul 
ei dătător de viaţă sun
tem condamnaţi la mari 
suferinţe. Aş face un în
demn din suflet oameni
lor: atunci când taie un 
pom, un copac, să sădeas
că doi in loc, pentru ca 
şl cei care vor veni după 
noi să se bueure de sănă
tatea aerului curat, care 
numai acest nesecat izvor 
de viaţă lungă — pădu
rea — ni-1 poate da...

De I» executarea .lucră-1 
rilor conductei, eu toate î 
că au trecut câţiva ani I 
buni, familiile afectate J 
de neexee«tarea lucrări- |  
lot fn zona Pârâului Mare » 
au bătut la uşii* Primă- I 
riei şi la conducerea e x -, 
ploatării miniere d îs lo - | 
calitate de nenumărate * 
orb dar fără nici un re- |  
zultat favorabil până în I 
prezent. ' ţ

Cine-i va ajuta pe să -l 
teni — pe cele aproape î 
40 de familii rămâne f 
o întrebare deocamdată; 
fără răspuris! ‘ \

CORNEL POENAR j

SOLUŢIA S-A  

GĂSIT, DAR...

Despre faptul că în sta
ţiile dă autobuz de pe 
teritorial comunei Crişcior 
călătorii sunt supuşi in
temperiilor din cauza de
gradării copertinelor de 
protecţie, ziarul a scris mai 
demult. Zilele trecute, dis
cutând cu consilieri ai con
siliului local, am aflat că 
s.ar fi găsit o soluţie pen
tru repararea acestor co
pertine. Ei consilierii au 
identificat-©. Este vorba a 
fi folosite în acest- scop 
plăcile de azbociment de 
la acoperişul fostelor fâ- 
nare ale fostului CAP, din„ 
eare şi aşa fiecare a luat 
ce a putut lua. Se pare 
insă că soluţia respectivă 
întâmpină Opoziţie din par
tea Unor Consilieri. E mai 
comod sâ mi faci nimic. 
O fi, dar costă. (AL. JUR- 
CA>.

•  « • • • * ■ • • * « w w ’

CURSURI PENTRU 
SURORI DE 

CRUCE ROŞIE

Filiala de Cruce Roşie a 
judeţului Hunedoara orga
nizează, în colaborare cu 
Direcţia Sanitară Judeţea
nă şi Statul Major de 
Protecţie Civilă al judeţu
lui,, cursuri de surori vo
luntare de Cruce Roşie, a- 
vând durata de 2 ani. 
Cursurile vor fi în locali
tăţile Deva, Hunedoara, 
Petroşani. Vulcan şi Călan, 
iar înscrierile se fac la 
sediile subfilialelor din lo
calităţile respective. în De
va înscrieri se fac din da
ta de II septembrie, zil
nic, intre Orele 8—16, la 
sediul filialei din Aleea 
Viitorului, nr. 4, telefon 
636358 <V.R.)
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Cu toate că este bine cu
noscută zicala potrivit că
reia „animalele scot sără
cia din casă", imediat du
pă 1989 s.a pornit cu un 
avânt de nestăvilit să fie 
decimat sectorul zootehnic 
al ţării, implicit şi al ju
deţului nostru. Dacă ani
malele în majoritatea ca
zurilor s.au preluat de că
tre gospodăriile populaţiei. 
şi s-ar fi menţinut cât de 
cât efectivele, nu ar fi fost 
măre necazul şi n-am fi 

-ajuns la scumpetea actua
lă a produselor de origi
ne animală, pentrii că, se 
ştie bine că dacă ţăranul 
şi ţara au animale multe, 
asta înseamnă bogăţie şi 
abundenţă pe piaţă, im
plicit o reducere de pre
ţuri şi protecţie a consu
matorilor.

întrebarea ce se pune 
însă acum este următoarea: 
Cum să se realizeze ase
menea deziderate în con
diţiile când, în ultima ju
mătate de deceniu, la nive
lul ţării, efectivele de bo
vine au fost diminuate cu 
peste 2,4 milioane capete, 
cele de ovine cu 3 milioa
ne, iar cele de porcine cu 
circă 2,5 milioane ? Ca ur

mare, în Ioc să vedem fer
mieri bogaţi şi fericiţi, 
cum sunt în occident, care 
au ferme de câte 20—50 
de vaci cu lapte, crescă
torii de porci sau păsări 
bine consolidate şi viabi
le, constatăm că ţăranul 
român de-abia îşi trage 
sufletul, crescând în gos
podăria proprie, în majo
ritatea cazurilor, abia câte 
1—3 bovine, 1—2 porci şi 
10—20 păsări, care asigu
ră consumul propriu de - 
produse animaliere pentru 
crescător şi familia sa cu 
copii, rămânându-i foarte 
puţine disponibilităţi de 
valorificat pe piaţă. De 
astfel de „evoluţii" trebuie 
spus că n.au fost ocolite 
nici gospodăriile ţărăneşti 
din judeţul nostru.

Cu toate că specialiştii 
în materie susţin faptul 
că dacă potenţialul zooteh
nic al ţării ar fi valorifi
cat la nivelul său real ar 
exista posibilitatea ca şi 
inddstria prelucrătoare să 
renască şi să» ocupe forţa 
de muncă a câtorva sute 
de mii de oameni, există 
puţine semnale că un ast
fel de obiectiv se va con
cretiza prea repede. Im. ■

porturile de carne, prepa
rate, lână şi de alte pro
duse de origine animalieră, 
făcute în ultimii ani, au 
dat, la rândul lor, o lovi
tură puternică zootehniei 
româneşti, la unele specii 
găsindu.se în pericol chiar 
-şi fondul genetic.

Dacă Legea 83/1993 vine 
cu unele măsuri de stimu
lare a producătorilor a- 
grieoli, inclusiv pentru dez
voltarea zootehniei, acestea 
nu sunt, finalizate în toa
te situaţiile, gândindu-ne 
numai şi la faptul că pe 
nimeni nu mai interesează 
ce se întâmplă, spre exem
plu, cu tineretul bovin 
după vârsta de 6 luni. De
sigur că în goana lor acer
bă după câştiguri nemun
cite, mulţi „întreprinzători" 
sunt interesaţi să sacrifi
ce cât mai multe animale, 
chiar şi la greutăţi neeco
nomice, ei neluând în con
siderare aspectele ce pri
vesc stoparea jafului în 
sectorul zootehnic, sector 
ce în prezent nu este apă
ra t sub nici o formă de O 
lege proprie. . -

Dacă -mai există ţărani 
cu dragoste de animale în

care stă nădejdea noastră 
că vom asista cât mai cu
rând posibil la o revigo
rare a zootehniei, să ne 
gândim că există o serie 
de capacităţi nefolosite — 
cum sunt fostele complexe 
zootehnice — care se de
gradează cu bună ştiinţă 
şi sub privirile nepăsătoa- 
re ale factorilor de decizie, 
în caz că nu se intervine 
cu măsuri de repunere în 
valoare a potenţialului zo
otehnic, fără îndoială că 
pierderile vor fi amplifi
cate, asta în detrimentul 
bunăstării populaţiei şi 
spre paguba proprietarilor 
de pământ şi de spaţii zo
otehnice. Condiţii favora
bile pentru a aduce unele 
îmbunătăţiri în sensul creş
terii efectivelor şi a pro
ducţiei animaliere se ivesc 
în acest- ah, mâi ales dacă 
avem în vedere că sra ob
ţinut o producţie cerealie
ră mai bună, care se poate 
valorifica superior prin zo
otehnie. Esenţial este însă 
ca toate aceste posibilităţi 
să fie fructificate cu folos 
pentru toţi crescătorii de 
animale, producătorii agri
coli şi pentru consumatori.

Intr-o viaţă dominată de 
bani şi într-o perioadă de 
tranziţie şi de rătăciri, 
multe sunt întrebările pe 
care şi le pune omul de la 
ţară, proprietar şi lucră
tor al pământului, precum 
şi crescător de animale, în 
cele mai multe cazuri, în
trucât altfel existenţa-i 
este pusă mereu sub somnul 
întrebării.

Semne de

Dacă vremea carnetelor 
cu certificate de proprie
tate a cam trecut şi de
ţinătorii lor de la ţară n-au 
prea înţeles mare lucru, 
adică care a fost scopul 
şi rostul acestor hârtii a- 
proape fără valoare, acum 
vine în actualitate pro
blema. cupoanelor nomina
tive de privatizare. Şi în 
privinţa lor, părerile sunt 
împărţite. Cei cu spirit 
mai practic şi-ar fi dorit 
să li se dea milionul, în 
mână, Ca bani lichizi, să 
se poată alege cu ceva din 
el, pentru că altfel mulţi 
dintre cei ce trăiesc în me
diul- rural se văd „milio
nari" fără ca asta să se 
simtă şi în realitate. O al
tă categorie de „cuponişti" 
înclină să creadă că ceva 
folos tot vor avea, orien- 
tându-se spre. plasarea cu
poanelor la societăţi co
merciale profitabile, mai 
puţine însă, din păcate, 
mai ales privind societăţi
le comerciale cu profil a- 
gricol. Alţii, cei mai pu
ţini, sceptici şi neîncreză
tori în nimic, preferă să

nu utilizeze în nici un fel 
cuponul, să-l ţină ca pe 
o simplă hârtie în sertar.

Desigur că măi este timp 
de gândire şi de a lua o 
hotărâre judicioasă în pri
vinţa utilizării cupoanelor 
nominative de privatizare. 
Cu privire la posibilităţi
le producătorilor agricoli 
de a-şi plasa cupoanele, 
legea accelerării privati
zării prevede că aceştia pot 
deveni acţionari la socie
tăţile comerciale cu profil 
de prelucrare a produselor 
agricole, respectiv la cele 
de industrializare a lapte
lui şi a cărnii, cu care au 
relaţii contractuale. în a- 
celaşi timp, există şansa 
ca o altă parte din cupoa
ne să fie plasate la unită
ţile agricole privatizabile, 
prestatoare de servicii, în 
rândul cărora sunt cuprin
se şi Agromecurile. în ciul 
da faptului că acestea din 
urmă au ajuns în pragul . 
falimentului, profitul lor 
găsindu-se undeva la zero 
sau nesemnificativ, fiind 
din această cauză consi
derate în categoria socie
tăţilor ocolite acum la pri
vatizare, nu trebuie uitat 
faptul că situaţia lo r actua

lă se datoreşte nu atât oa
menilor care lucrează în 
Agromecuri, care ştiu şi 
vor să facă bine agricul
tura, ci politicii sistema
tice de deeâpitalizare a 
lor. Afacerea lucrării pă
mântului cu mijloace meca

nizate a fost şi rămâne 
însă profitabilă în ansam
blul său. Important este, 
deci, ca toţi beneficiarii 
cupoanelor nominative de 
privatizare să mediteze şi 
să-şi formuleze opţiunile, 
ţinând seama de faptul că 
nu se urmăreşte neapărat 
un câştig imediat de pe 
urma lor sub formă de di
vidende cuvenite pentru 
acţiunile dobândite, ci a- 
ceasta este şi o investiţie 
de durată, care-şi va ară-, 
ta roadple în timD.

Privatizarea în producerea legumelor aduce sem. 
ne de înviorare a producţiei. Foto : PA VEL LAZA

istretii la ordinea zilei
. Deşi pare surprinzător 

că Un asemenea subiect 
îşi găseşte loc în contex
tul acestei pagini referi
toare la tranziţia in agri
cultură, dl Ioan Gheorghe, 
din satul Silvaşu d^ţţj^s, 
vede o legătură directă şi 
ne-a cerut chiar ca scri
soarea sa să fie inserată 
la o asemenea rubrică. Du
pă cum singur se exprimă 
în cuprinsul scrisorii: 

• „Mistreţii sunt la ordinea 
nopţii, mai corect spus de
cât a zilei". In continuare, 
dl I. Gheorghe :ne spune 
că, pe lângă alţi ;4âunători 
şi duşmani cu care luptă 
neîncetat ţăranul — res
pectiv lipsa utilajelor şi 
a produselor chimice, ata
cul bolilor şi dăunătorilor 
plantelor agricole şi' alţii 
— lucrătorii pământului 
au fost „pricopsiţi" şi cu 
un alt dăunător şi distru
gător al muncii agriculto-

La Grupul şcolar agricol din Geoagiu, în apropierea începerii noului an 
de învăţământ, pregătirile sunt aproape terminatc.Clasele îşi aşteaptă elevii.

rilor. Este vorba în speţă 
despre mistreţi.

Spre necazul celor ce au 
trudit din greu, aceste săl
băticiuni le distrug acum, 
în perioada de toamnă, în. 
tr.o singură noapte, pro
ducţia de porumb, lăsân- 
du-i săraci pe cei ce s-au 
chinuit să realizeze o ago
niseală pentru traiul lor 
şi pentru întreţinerea ani
malelor pe care le au în f  
gospodărie.

Cităm, în continuare, din 
scrisoare . „în sat sunt oa
meni bătrâni şi bolnavi, 
care în Joc sâ.şi găsească 
odihna binemeritată a nop
ţii, seară de seară se în
dreaptă spre lanurili cu 
porumb, de la care speră 
să le fifi răsplătită munca 
prin recolta ce o vor adu
na în hambare".

Indignat de asemenea 
stări de lucruri şi de fap. 
tul că nu se iau măsuri 
în sprijinul agricultorilor, 
inclusiv de către organele 
silvice: acolo unde este
cazul.. şi- unde animalele 
sălbatice produc pagube N 
importante proprietarilor 
de pământ şi de culturi, 
di I. Gheorghe cere par
lamentarilor şi guvernului 
să se gândească mai mult 
la protecţia şi încurajarea 
celor ce mai fac agricul
tură. Pentru că spune 
petentul — se simte acut 
nevoia unor asemenea mă
suri, dacă avem în vedere 
că populaţia satelor este’ 
obosită şi îmbătrânită, că 
tineretul nu prea este a- 
tras de viaţa de la ţară, 
iar perspectiva îmbogăţirii 
ţăranilor şi a ţării în an
samblul său pare a fi de
ziderat destul de îndepăr. 
tat. '

Pagină realizată de 
NICOLAE TÎRCOB

Anul VII ■  Nr. 1463 Joi, 7 septembrie 1995 _



Sub semnul prieteniei
Recent în Valea Jiului, 

la Uricani, s-a deşfăşu. 
rat, sub semnul priete
niei româno.franceze, ta
băra de vară a Organi
zaţiei Mondiale Scout, cu 
sediul la Geneva.

înfiinţată acum doi ani 
Filiala din Valea Jiului 
cuprinde aproximativ 500 
de tineri. Scopul princi
pal al organizaţiei este 
popularizarea muntelui, a 
valorilor culturale şi spi
rituale naţionale, păstra
rea purităţii naturii, ini
ţierea memhrilor săi în 
tainele alpinismului, vi
zitarea peşterilor din 
zonă. Pe parcursul celor 
zece zile, cât a durat ta
băra, s.au organizat nu
meroase drumeţii, jocuri 
distractive, iar pe o por
ţiune însemnată s.au re
făcut traseele montane.

Tabără de vară din a- 
cest an, organizată de 
către Cercetaşii României 
— Filiala Lupeni şi Cen
trele Lupeni şi Uricani, 
la Cabana Pârâul Ursu
lui de la Câmpuşel, a 
reunit 40 de tineri din 
zonă, la care s-au mai 
adăugat alţi 15 tineri din 
Dijon, Franţa.

Timp de zece zile, în- 
tr-o armonie perfectă, ti
nerii francezi şi români, 
sub atenta îndrumare a 
animatorilor Thornas 
Joan, Peggy Serge, Geor. 
ge Iîesiga, Owstrovski 
Andrei, Zoltan Szeghedi, 
Sorin Sanda, Viorel Za- 
haria, Florin Huruban şi 
Cornel Bă roi au petrecut 
clipe deosebite, menite de 
a dezvolta nu numai per
sonalitatea acestora, ci şi 
în mod expres legături
le umane între generaţii.

La sfârşitul sejurului, 
tinerii din Franţa au fost 
însoţiţi până la graniţă. 
După un scurt popas la 
Deva', unde s-a vizitat 
oraşul şi cetatea, adevă
rata solidaritate, care nu 
cunoaşte de cele mai mul
te ori graniţe şi naţiona. 
lităţi, a fost dovedită la 
Leşnic, unde tinerii din 
Dijon alături de însoţi
torii din Valea Jiului au 
salvat bunurile şi anima
lele din gospodăria afla
tă la numărul 52, care a 
fost cuprinsă de flăcări, 
în urma izbucnirii unui 
incendiu.

CORNEL POENAR

Peşte pe uscat
Mă tot gândesc Ia timpul ce stă ca un călău 
Strivită de uimire să mă arunce-n hău,
Pe drumul meii de mâine să scrie amăgire, 
Să şteargă cu un zâmbet o ultimă zvâcnire. 
M.a amăgit cu falsul speranţelor deşarte, 
în  cupa de nectar nici fierea nu încape.
Mi-a pus pe flori de suflet coroană de păcat, 
Creierul se zbate — peşte pe uscat — 
în  dor adânc de noapte.

MONA JUŞCĂ

tlW  T
Unul din 

efectele cafelei 

la adolescenţi
Specialiştii englezi au 

stabilit, într-un studiu 
amplu, efectul consumului 
de cafea la vârsta adoles
cenţei, constatând câte. 
va aspecte interesante. 
Astfel, adolescentele care 
beau multă cafea, la 
vârsta de 13—14 ani, 
sunt mult mai uşor de 
„convins" să facă, dragos. 
te, chiar înainte d e , 18 
ani. Se pare că „apeti
tul sexual timpuriu1* e 
•stimulat de cofeină. Ace
eaşi tendinţă o au şi cele 
care iau cofeină ca să 
înveţe peste noapte fără 
să le fie somn. în schimb, 
băieţii care beau multă 
cafea în adolescenţă pot 
fi, la maturitate, jnai 
stresaţi şi mai inhibaţi 
în relaţiile sexuale.

(G.B.)

Ambiţia e un cuvânt 
în care se pot ascunde 
foarte multe lucruri.

FR. SCHILLER
• ☆  :

La colţul unei străzi, 
un tânăr, cu pălăria jos, 
cere ajutor.

UN GÂND Şl O 
POANTA LA CLUB T

— Ajutaţi un biet om... 
ajutaţi-1 pe şchiopu’...

Un trecător se opreşte, 
sc uită Ia el, iar se uită...

— Păi bine măi copile,

nu ţi.e ruşine ? Văd că 
nu eşti şchioip...

- -  Şchiop ? Am spus 
eu eă sunt şchiop ? Aşa 
mă cheamă dle, Şchiopu’. 
Ajutaţi-1 pe şchiopu’... 
Ajutaţi-11

Alături de mai vârst
nici, la Luncani — 

Boşorod — tinerii au 
multă treabă.

Foto PA VEL LAZA

Acest articol aş vrea să 
sune ea un fel de Ş.O.S. 
Discuţiile despre crime, 
droguri şi sinucideri au 
devenit, cu timpul, subiec
te tabu. Tineri care se 

prăpădesc „mai devreme de 
vreme", cum se zice, care 
nu apucă să-şi realizeze vi
surile, proiectele ete. Ti
neri care, bri sunt influ
enţaţi de cei din colecti
vul în care îşi desfăşoară 
diferite activităţi^ ori de
vin , pur şi simplu de
menţi, scurtându.şi viaţa 
secundă cu secundă, mi
nut cu minut, oră cu oră 
şi, In sfârşit, • zi cu zi.

Viaţa care, cil toate 
greutăţile şi supărările ei, 
dacă încerci poţi Şă o 
faci să devină mai „co
lorată” decât este său pa
re să fie.

Spre exmplu, dacă ar 
fi să }uăm crimele care 
sunt subiectele cele mai 
„picante" pentru prime, 

le pagini ale ziarelor. Sunt 
cele de care ne este cel 
mai frică. Nu poţi să te 
întorci noaptea de la pe
trecere, liniştit şi sigur 
că vei ajunge întreg a- 
casă. Şi de ce crimele ? 
De ce să se simtă unii 
oameni mai bine atunci 
când iau vieţile altora, 
cărora probabil li s.a 
spus odată că : „Toţi mor 
când le vine rândul". Re
zultatul ? în ultimii ani, 
mai ales în marile oraşe,

crimele s.au dublat, faţă 
de câte se înregistrau în 
vechile vremuri..

Dar drogurile ? Să luăm 
procentul de 1001a sută, 
care să-i reprezinte pe 
„eternicii" drogaţi. Vă vi
ne să credeţi că mai mult 
de jumătate din acest pro
cent sunt adolescenţi ? 
Acei adolescenţi care nu 
de multe ori recurg ia 
aceste metode în ideea 
de a se desprind? pentru 
câteva clipe de certurile 
părinţilor, lipsa de bani 
sau chiar mâncare. Dar 
cum poate un om care 
duce lipsă de toate astea 
să se gândească la acest 
„medicament" care, aşa 
cum spun unii dintre ei, 
în reportajele ’ pe care 
lfe-aţi vizionat probabil 
de atâtea o r i: „Ne face 
să plutim pentru câteva 
clipe şi după aceea gata". 
Gata cu ce? Gu viaţa? 
Gata cu lipsurile ? Gata 
cu problemele ?

în cazul nostru, nu, 
toate astea nu se rezol.

. vă doar cât ai clipi. Sau, 
mai bine zis, doar cât ai 
priza. Şi.atunci aceşti fani 
ai pulberii albe o iau de 
la capăt Am mai amin
tit şi de sinucideri. A- 
ceste acte brutale, care 
intră in subconştientul o- 
mului spunându.i „Dis. 
truge-te. Aşa măcar scapi 
şi tu de probleme".

De multe ori aceste si
nucideri lasă în Urma lor 
suflete pierdute. Mulţi co
pii rămân fără părinţi 
în urma acestor metode 
a l e  desprinderii de 
realitate şi tot ceea ce 
te-a legat -de ea.

Şi care este rezultatul 
oameni buni ? Scade pro
centul de populaţie de 
pe glob, care şi aşa este 
cam mare? Nu! Se eli
berează locurile în plus 
în sălile de cinema ? Nu. 
Toţi cei care fac aceste 
lucruri, ; fac un „bine” 
doar pentru ei, căci pen
tru cei din jur este ca o 
pedeapsă. Criminalului îi 
plăteşti avocat, drogatu
lui îi plăteşti tratamente 
de dezintoxicare, iar uci
gaşului...

Ei sunt văzuţi şi hU- 
miţi ca fiind „pleava so
cietăţii". Un om întreg la 
minte ojjcâte probleme a? 
avea şi oricât de greu ar 
duce-o nu ar reţjpge ia 
astfel de metode. Şi ştiţi 
de ce ? Pentru că asta 
este viaţa. Aşa ne-a fb$t 
dată s-o trăim: Rău e că 
în toate cazurile amintite, 
cei care suferă cel mai 
mult sunt copiii. Dai*. 
nici o grijă. „Cine gre. 
şfeşte acum, plăteşte mal 
târziu". ■

ROXANA MERI 
Liceul „Traian"? ev*

M  U  S  I C  B O X

Zâmbetul devine din ce 
în ce mai rar. Pe feţele 
jucătorilor rareori poţi 
citi altceva decât tristeţe 
şi melancolie. Nimic nu 
e mai dureros decât să 
vezi chipuri schimonosi
te de amărăciune şi dez
amăgire. Viaţa, e drept, 
nu c întotdeauna răspun
sul la aşteptările şi aspira
ţiile noastre, dar dacă tot 
trebuie să trăim, de ce ne 
lăsăm copleşiţi doar de

neajunsurile ei ? Trebuie 
să existe şi o parte fru
moasă, care să ne produ. 
că un dram de bucurie 
şi încredere. Grijile fac 
parte din existenţa noas
tră, dar important este 
să nu ne lăsăm dominaţi 
de ele. Bineînţeles nu e

După imensul succes al 
piesei Everything About 
You, Klaus Eishstadt â- 
firma într-un interviu: 
„putem să ne mândrim 
că suntem printre puţine
le trupe de hard rock ca
re a figurat în Top 10, 
singles Pop din revista 
Billboard. Această piesă 
am compus-o acum cinci 
ani şi mi s-a părut trăs
net. Am pus.o deoparte 
pentru a-i găsi un text 
•adecvat. Cred că textul 
lui Wfait se potriveşte ca 
o mănuşă acestei melo
dii". Whitfield afirmă : 
„Aţi văzut video-clipul 
piesei ? Ei, bine, acolo 
găsiţi toată generaţia mea, 
apă, soare, plajă, distrac.' 
ţie. Ca noi sunt sute de

nevoie să ne prefacem 
fericiţi dacă nu suntem, 
doar puţin optimism, în 
Plus n-ar strica nimănui. 
Şi să nu uităm că înce
putul fericirii e zâmbe
tul. Ge.ar fi să zâmbim, 
încredinţaţi că viaţa e 
?i frumoasă, nu doar mo
notonă şi lipsită de sens ? 
Oricum n-am avea nimic 
de pierdut.

VALERIA DOINA

tineri, toţi având gura 
până la urechi, motoci, 
clete, şorturi, tricouri U- 
zate şi care speră că în. 
tr-o zi vor cânta într.o 
trupă de sucăs". MTV-ul 
a avut rolul de „zână 
bună" pentru Ugly Kid 
Joe, difuzând piesa la ore 
de maximă audienţă. Vi- 
deo.clipul piesei Every-

ricane. Această piesă a 
fost inclusă şi pe coloa
na sonoră a celui mai a- 
preciat film al verii, ’92 
— Wayne’s World — con
solidând poziţia grupului 
Ugly Kid Joe. LP-ul s-a 
vândut în două milioane 
de exemplare, grupul 
fiind invitat de celebrul 
Ozzy Osbourne să parti
cipe la turneul american, 
intitulat No More Tears,

thing About You, realizat 
într-o singură oră, este 
foarte simplu. Crane ex
plică acest lucru : „ideea 
video-clipului ne-a venit 
la ştrand, locul unde ne 
petrecem majoritatea tim
pului liber. Cu puţini 
bani astăzi nu poţi rea
liza nimic spectaculos, în
să pentru noi mai impor
tantă este melodia - pură,

■ nu ne interesează artifi
ciile video". Everything 
About You s-a vândut 
într.un milion de exem
plare, devenind un hit al 
verii ’92, fiind foarte a- 
preciat de adolescenţi şi 
mediile studenţeşti ame.

alături de grupurile Sla- 
ughter şi Ozzy. TUrneul 
a început pe 3 iunie ’92, 
lâ Winnipeg Arena unde 
Ugly Kid Joe a susţinut 
un show extraordinar, a- 
lături de celebrele Too 
Bad şi Everything About 
You, ei cântând şi piese
le Panhandline Prince şi 
Whiplash Liquor, despre 
care Whitfield spune : „în 
adolescenţă la petreceri 
beam o combinaţie numită 
jungle juice, pe care noi 
am poreclit.o whiplash 
liquor, deoarece se urca 
rapid Ia cap, dând stare
de greaţă şi ameţeală. A- 
veam 15—16 api şi cu

noşteam toate aspectele 
negative ale vieţii: aL. 
cooi, tutun, droguri şi fe. 
mei Uşoare". • -'l

După acest turneu ame
rican ce a cuprins 10 spec
tacole, locul lui Lahr a 
fost luat de chitaristul 
Dave Fortman, fost coleg 
de şcoală al lui Whitfield 
şi care a cântat cu Sugar, 
tooth, o trupă de grunge 
din Los Angeles. în  lu. 
na august LP-ul „As Ugly 
As They W anna'Be“ fi
gura pe locul 7 in revis
ta germană Metal Ham. 
mer în clasamentul de 
vânzare. ,

Ugly Kid Joe semnea
ză cu ajutorul lui Ozzy 
Osbourne un contract cu 
casa de discuri Foly- 
Gram, începând să com
pună piese noi. Noul al
bum a fost realizat tot 
eu producătorul Mark 
Dodson şi inginerul de 
sunet Randy Long în stu
diourile Devonshire North 
Hollywood CA din BA, 
purtând titlul provizoriu 
Ugly Kid Joe, apoi de
venit The Ugly Truth, 
pentru ca în final să se 
decidă la Ameriea’s Beast 
Wanted.

(Va urmă)
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Mai multă seriozitate şi demnitate I 
Mai mult bun-simţ, bun-gust şi simt al măsurii!
Aceste exigenţe se im

pun ea trăsături obligato
rii a tot ceea ce întreprin
dem şi realizăm în activi
tatea de zi eu zi a fiecă
reia dintre noi — indife
rent dacă e vorba de lu
cruri mari sau mici, de 
Uftliitate personală sau pu- 
biieâ... .

Lipsa acestor exigenţe se 
poate datora superficiali* 
lăţii, ignoranţei, naivităţii; 
dar şi falsităţii, ipocriziei, 

, r, grandomaniei sau cine ştie 
Căror gânduri ascunse, duş. 
OBănoana şi dăunătoare.

fin drumurile ce le fac 
- aproape zilnic la primărie 

.j$&- h  faMWdSria SPICUL,, 
centrul municipiului 

■O tM , am remarcat două 
'•.iiiamănunte ce frizează lip- 

ăfeffecenţă, de bun simţ 
■ şl l u t  gust, sau poate chiar 

O tewmteatâ ipocrizie cu 
bătaie infamantă şi inci
t atoare.

I» primul caz este vorba 
dă M a  de pe frontispi. 
<M  clârfirii nr. 8, din Fia. 
ţa  UWrii. pe care o repro
duc mat Jos.

' - i r ;  Om* era , nevoie de un 
r r  efort de inteligenţă atât 

de dureros pentru a şti că

numele marelui ’ rege al 
dacilor nu e potrivit ca 
simbol al unei unităţi ce 
negustoreşte carnea şi a- 
sociat apoi cu vieţuitoa. 
rele desenate sub arcada 
numelui „DECEBAL11.

Socotesc că orice om va
lid, cane a făcut măcar 
şcoala primară în Româ
nia, .ştie cine a fost DE
CEBAL şi ce reprezintă. el 
pentru istoria neamului 
nostru.

DECEBAL este un nume 
faţă da care avem un cult 
deosebit, pe care ii cinstim 
şi venerăm pentru locul 
şi rolul ce La avut în via. 
ţa poporului român, pen
tru măreţul şi tragicul său 
sfârşit, săvârşit tocmai pe 
meleagurile hunedorene.

Tocmai de aceea în mu
nicipiul nostru I s-au ri
dicat două statui, una din 
Uiarile artere de circula-, 
ţie poartă denumirea de 
Bulevardul Decebal, iar şi- 
potul de la intrarea vesti
că în Deva este numit Iz
vorul Decebal.

Asta nu înseamnă că nu
mele marelui rege al da
cilor poate f i : aşezat pe 
'frontispiciul localurilor de

tot felu l: dughene, apro
zare, măcelării, buticuri 
etc, ete.

Aceasta este o blasfemie !
De aceea rugăm muni. 

cipalitatea să ia măsuri ca 
firma de pe clădirea nr. 
8 din Piaţa Unirii să: fie 
înlăturată cât mai curând 
posibil.

Al doilea caz îl con
stituie vitrinele localu
lui „Comprod divers", si
tuat lângă franzelăria pu
cul", la intersecţia străzii 
Libertăţii cu bd. 1 Decem
brie, vitrină încadrată în 
chenar roşu, aîb şi verde, 
având în mijloc o recla
mă compusă pe baza ace
loraşi culori, reclamă, că 
întâmpină vizitatorul şi pe 
faţada tejghetef din inte
riorul localului, .

Personal na am avut şl 
ntt atn absolut nimic îm
potriva eUfcrifcţc' o r care 
Dumnezeu a împodobit pâ. 
mântui şi cerat. bici, cbiar 
împotriva seieefarti lor pen
tru t r  deveni simboluri ale 
diferitelor ţâri şi popoare. 
Tocmai de. aceea nici nu 

■precizez.în componenţa că
rui1 drapel se" găsesc cele 
trei culorii Cred însă

.V
;.SM '
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a  U-fTE D OAR A-P E VÂ

că e lipsit 4« gust şi mai 
ales de decenţă — dacă 
nu şi provocator — a fo. 
losi culorile drapelelor u- 

■ nea? ţări pentru aşa-zdsa 
ornamentare şi înzarzonare 
a vitrinelor magazinelor, 
birturilor, cofetăriilor, tej
ghelelor, cămătăriilor etc.

Folosirea în această ma
nieră a culorilor steagu
rilor unor ţă ri. — cu voie 
sau fără voie — constituie 
o bagatelizare, o denigra
re şi lipsă elementară de 
respect faţă de drapelele 
respective.

Acestei maniere de mani. 
festare a prostului gust e 
necesar să i se pună sta
vilă de organele in com
petenţa cărora se află gri
ja pentru estetica urba
nistică a municipiului 
nostru. Ţ. PUŞA

ANTICIPAŢIE...
_ S.a anunţat în presă că, 
îrteepând cu 1 septembrie 
a.e., se măresc preţurile 
la medicamente cu 30 la 
sută. In Deva, la farma
cia din staţia C.F.R, har
nici nevoie mare. Au în
casat cu anticipaţie (înce
pând cn 33 august) pre
ţuri mai mari. Spre exem
plu, la „Nldoffer", cremă, 
mi s-a încasat « i 50 la su
tă mai mult făţă de pre
ţul iniţial, adică 93® de 

’ lei cutia fpreţul fusese de 
Ieî£ Se poate ?

Şi. pentru că în ziar am 
aflat noutatea, m-am a- 
dresat tot unui ziar. (Cu 
stimă, OJ». SLAVU).

POŞTA RUBRICII
•  t a »  K  llătmogiu — 

- -  Geoagiu. Am citit ca 
plăcere rândurile pe care 
ni. s leaaţi- ţyim iv întreaga 

* scilsdhje este ,fhsă doar o 
descriere ‘p: traseului ce 
duce spre sanatoriul Geoa- 
fihi. a peisajului pitoresc 

. înconjurător, cRt şi a in
cintei şi arhitecturii clă
dirii sanatoriului, de unde 
ne expădiaţi scrisoarea. 
Chiar dacă începeţi cu o 

- -scurtă descriere, scrieţi.ne 
•şi ludrun Concrete, actua
le despre oameni ; atât 
despre bolnavi, cât şi de
spre cei care îi îngrijesc.

Eclipsa secolului va avea maximul în România
Eclipsa totală de soare 

din H august 1999 va a- 
trages atenţia întregii lumi 
asupra României. Eveni
ment astronomic de ex
cepţie, eclipsa secolului 
va fi vizibilă în mai mul
te  ţâri ale Europei, dar 

- ya ave a maximul în Ro
mânia. Aici se va înre
gistra acoperirea maxi
mă a  soarelui de 103 Ia 
sută, aici va fi durata 
maximă de totalitate a e- 
clipsei de 2 minute şi ju
mătate^ care va avea loc 
cţnar lângă Bucureşti. Ora 
maximului eclipsei va fi 
14. De asemenea, două 
observatoare astronomice 
— la Bucureşti şi Timi
şoara — vor fi pe linia 
de eentrajitate, ceea ce 
conferă specialiştilor ro
mâni condiţii foarte bu
ne de observare cu in
strumente staţionare. Ce
te mai bune zone pentru 
observarea fenomenului 
vor fi Munţii Retezat şi 
Parîng (Ia înălţime este o 
mai mare transparenţă a 
atmosferei; de asemenea,

• In apropierea lacurilor al
pine): şi litoralul Mării 
Negre, considerat de ame
ricani drept locul cu . cea 
mai mare claritate atmo
sferică din Europa.

O eclipsă totală de soa
re este importantă, în ge
neral, pentru mai multe 
mottver datorită rarităţii 
fenomenului vizibil din 
zone dens populate; spec
taculozităţii sale. care a-
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trage mulţi turişti; şansei: 
lor unice de cercetare 
ştiinţifică; rolului educa
tiv pentru tineret. în par
ticular, eclipsa (fin 1999 
este importantă şi pentru 
că va fi vizibilă din cea 
mai populată zonă a glo
bului; are Ioc Ia sfârşitul 
mileniului, moment de ea- 
re sunt legate multe spe
culaţii mistice, cum că ar 
fi sfârşitul lumii; Româ
nia va fr în centrul aten
ţiei lumii datorită pozi
ţiei sale favorabile1* în zo
na de totalitate, cu o lă
ţime de 112 km.

! Iar pentru noi, hune- 
dorenii, este importantă 
pentru că zona de centra- 
litate acoperă aproape în 
întregime judeţul (mai pu
ţin partea sa de nord). 
Munţii menţionaţi deja — 
Retezat şi Parâng — vor 
fi zone de observaţie foar
te căutate de specialişti, 
de amatori şi de turiştii 
străini. Este un minunat 
prilej de a  se pune în va
loare frumuseţile reliefu
lui, vestigiile istorice, co
morile folclorice si ospita
litatea noastră.

Celor care-şi spun că 
mai e timp, că până In 
1999 mai sunt 4 ani, tre
buie să le facem cunoscut 
că în străinătate acestor 
fenomene li se acordă o 
importanţă deosebită. La 
eclipsa totală din, 1991, din 
Mexic, s-au înregistrat 
peste 100 de mii de tu
rişti (în grupuri organiza

te, fără cei pe cont pro
priu) şi sute de specia
lişti. Vecinii noştri unguri, 
încă din 1991, au anunţat 
la o conferinţă de specia
litate din Polonia despre 
posibilitatea şi avantajele, 
observării eclipsei totale 
din 1999 de pe malul la
cului Balaton. Francezii 
au obţinut încă de anul 
trecut patronajul primului 
ministru pentru pregăti- 
rea campaniei de obser
vare a eclipsei, iar în An
glia hotelierii au început 
tot din 1994 să facă re -. 
zervări de locuri în loca
lităţile unde fenomenul va 
fi vizibil.

Avându-se în vedere 
pregătirile pe care le fao 
alţii, dar şi din respect 
pentru cei care se vor de
plasa Ia noi şi pentru be
neficiul rezultat pentru 
ţara noastră, specialiştii 
români se simt obligaţi să 
pregătească din timp con
diţiile necesare pentru 
observarea acestui feno
men astronomic. în acest 
sens, aşa cum ne infor
mează dna Georgeta Ma. 
riş, cercetător ştiinţific, 
şef al colectivului de fizi
că solară din Institutul 
Astronomic al Academiei 
Române, au demarat pre
parativele pentru reali
zarea obiectivelor priorita
re pentru astronomii ro
mâni. Primul obiectiv este 
organizarea, în prima par
te a Junii iunie 1996, a ţi
nui Workshop (conferin

ţă ştiinţifică). Pentru pri
ma dată în istoria obser
vării de eclipse se reali
zează o întriinire a spe
cialiştilor spre a se ho
tărî ce observă fiecare. 
Campania de observare va 
fî realizată cu sprijinul 
financiar al NATO. în 
treaga lucrare se realizea
ză cu observatorul • din-' 
Paris, România bueurân- 
du-se de sprijinul dlui dr 
Zadig Mauradian, care a  
studiat în Bucureşti, şi-a 
început activitatea în ţara 
noastră şi n-a uitat acest 
lucru. Alte obiective suni 
înfiinţarea Fundaţiei „E- 
cîipsa >99“ (cu membri 
din diverse domenii), or
ganizarea unei şcoli de 
vară pentru tinerii astro
nomi, în colaborare cu fo
ruri internaţionale de pro
fil şi realizarea unui Com
plex Astronomic în Capi
tală (cu planetariu, labo
ratoare, bibliotecă, alte 
anexe). Mu în ultimul rând 
specialiştii români sunt 
interesaţi de mediatizarea 
corespunzătoare în ţară 
şi străinătate a fenomenu
lui, de pregătirea şi do
tarea Institutului Astro
nomic Bucureşti.

Cu precizarea că vom 
reveni cu amănunte pri
vind pregătirile premer
gătoare eclipsei, v-am o- 
ferit, deocamdată, stimaţi 
cititori, .această punere în 
temă,

VIORICy\ ROMAN
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Tensiunile sociale scad. Vâ preocupă investiţia pe 
care v-o propun partenerii de afaceri; norocul vă 
surâde. Partenerul de viaţă va primi bani de la o 
rudă apropiată. Veţi depăşi o seamă de obstacole. 
Vă preocupă afacerile pe care le-aţi iniţiat. Probleme 
de sănătate, dar vă reveniţi. Invitaţie la o călătorie 
in străinătate.

ţ  AUR
Copilul dv. va avea o. realizare de care veţi fi 

mândru. Preocupări estetice, dar şi investiţii serioa
se. Veţi fi ţinta unei bârfe de salon. Uşoară oboseală. 
Vă aflaţi în Centrul atenţiei generale, prietenii sunt 
cu dv. şi vă simţiţi in siguranţă.

GEMENI
Curiozitatea dv. atinge cote alarmante. Veţi avea 

discuţii aprinse cu partenerul de viaţă în legătură cu 
situaţia dv. financiari. Vă apasă un Sentiment de 
frustrare sentimentală. Capacitatea maximă de a vă co
munica ideile. Nu încercaţi nici o schimbare în sfera 
relaţiilor afective 1 Atenţie la ceea ce spuneţi, altfel 

f riscaţi o surpriză neplăcută.
* RAC

Aveţi nevoie de reîncărcare energetică, de schim
bare de sentimente şi opinii. Sâmbătă, o mică ex
cursie vă scoate din derută. Nu vâ interiorizaţi I îm- 
brăeaţî-vâ cât mai elegant şi lăsaţi prejudecăţile. Veţi 
primi veşti din străinătate, chiar o invitaţie. Marţi, 
veţi avea invitaţi la cină, pentru ca miercuri să aveţi 
o discuţie deschisă cu partenerul de viaţă.

L E U
Câştiguri băneşti, cadou de calitate. Puteţi fi la 

rândul dv.'generos cu alţii. Veţi pune bani deopar
te. Duminică vâ veţi îndrepta atenţia spre zona cul
turală. Sunteţi bun coordonator, motiv pentru care 
veţi fi distribuit intr-un post de conducere. Marţî, 
şanse de bani şi acbizpm începeţi o nouă colaborare.

I

Banii aşteptaţi vor întârzia. Pot apărea motive 
pentru deteriorarea relaţiilor cil partenerul de viaţă 
sau el poate avea probleme; pregătiţi-vâ sâ-i fiţi ală
turi. Prudenţă în cheltuirea-banilor. Duminică este 

1 de preferat sâ rămâneţi acasă cu o carte In mână sau 
t in faţa televizorului. Nu vă pripiţi 6». a lua decgtii 

Un prieten vă este alături.
BALANŢA

Păziţi-vă banii ! Sunteţi cooptat intr-o afacere 
j care Vă surâde. Nu porniţi pe cont propriu, cereţi 
, ajutorul unei persoane mature care vă va Îndruma 

pe drumul „marcat". Un telefon vâ dă o ştire ml 
l prea îmbucurătoare. Dacă n-aţi fost remarcat, face- 
i ţi-vă singur o autoreciamâ. Problemele de sănătate 
din căminul dv şi-au găsit rezolvarea. început de 

'drum  nou; străduiţi-vă să-nu rataţi startul!
SCORPION

Copiii vă vor da o veste bună. Îndreptaţi-vă a- 
, tenţia spre căminul dv. Sâmbătă, călătorie de diver
tisment. Atenţie duminică la meniu, căci ficatul dv 

f este sensibil. Nereuşită într-o lucrare de mare an- 
svergură. Reuniune de familie; partenerul de viaţă vâ 
dă o veste surprinzătoare. Relaţii bune eu partenerii 

■ de afaceri, dar nu insistaţi să Vă accepte căci ris- 
I câţi să stricaţi un echilibru totuşi fragil.

Cineva soseşte de Ia drum. Rezervaţi-vâ din 
când în când câteva ore de citita. Sâmbătă sunteţi pe 
picior de plecare, deveniţi nerăbdător. Oferiţi, du
minică, un cadou executat chiar de dv. I.uni, vă pre
ocupă soarta copilului. Evenimentele zilei vă cople
şesc, simţiţi nevoia să vă refugiaţi într-o lume irea-- 
iă. Marţi sunteţi de-a dreptul fermecător şi vi se 
vor face complimente. Veţi primi bani.

CAPRICORN
. Investiţii importante îrt terenuri, imobiliare. Si

tuaţia financiară vă permite să investiţi in a vă cum
pără, haine noi şt obiecte de decor. Neînţelegeri cu 
fraţii din cauza unui teren. Duminică nu amânaţi 
plecarea stabilită. Aveţi nevoie de o vacanţă. întâl
nirile de afaceri nu sunt pe măsura aşteptărilor şi 
nici călătoria plănuită, nu vâ reuşeşte.

VĂRSĂTOR
La serviciu, lucrurile merg bine; preocupaţi-vă 

şi de sănătatea dv, care scârţâie. Nesperate câştiguri, 
popularitatea dv este în creştere. Starea psihică vă 
dă bătăi de cap; o ieşire la un spectacol v-ar ajutat 
Relaţii tensionate cu colegii de serviciu. Din fericire!, 
veţi spune o glumă Ia momentul potrivit şi atmosfera 
se va detensiona. Aveţi grijă de nişte acte impor
tante !

PEŞTI
Veţi fi în centrul atenţiei. Se ia în discuţie si

tuaţia locuinţei. Vă atrage sfera artistică. Se prevăd 
investiţii, deschideri de cont în bancă. S-ar putea 
să faceţi o deplasare cu avionuL Magnetismul dv, 
forţa de atracţie sunt aceleaşi. Părinţii vă vor pune 
Ia dispoziţie bani, cu care veţi rezolva o problemă 
stringentă.
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CONCURSUL DIN 
10 s e p t e m b r ie  

1 9  9 5

1. CAGLIARI — LA2IO K, 2
Romanii au o echipă valoroasă, omogenă şi es

te greu pentru gazde să învingă.
2. CREMONESE — SAMPDo RIA l, X, 2 

Oaspeţii cu un ascendent moral cu 3 victorii
faţă de una a gazdelor. în rest, în 3 ani S-âu în
registrat 2 rezultate de egalitate.

3. MII.AN — UDINESE 1 V
Echipa lui Capelo nu poate ieşi decât victorioasă.
4. NAPOLI — RADO VA 1

Chiar la început de campionat, napolitanii se 
prezintă mult mâi bine decât oaspeţii lor.

5. PARMA INTER 1, X, 2
Meci de triplă deşi înclinăm mai mult spre un 

egal sau victorie a lui Inter, ,
6. PIACENfZA — JUVENTUS SE, 2 

JUventus ţinteşte sus de tot şi se par® că are
ECHIPA ce promite mult fi nu i se poate opune ori
cine. ■ ..g '..’

7. ROMA r -  ATALAfp'A 1, X
O Victorie a romanilor oi se ■ pare firească, dar 

nici un egal nu este «xclus.
8. t o r i n o  — S a r i  x , X

Fotbaliştii de la Bari sunt capabili de o surpri
ză şi chiar dacă nu pleacă de la Torino cu 3 punc
te, şi unul ar fi de ajuns.

9. VfCENZA — FIORENTINA X 
întâlnire grea pentru Vicenza şi mai mult de

un punct n-ar putea lua de la puternica Florentina.
10. FOGGIA — ANCONA 1 
Avantajul terenului, dar în special valoarea e-

chipei gazde ne face să credem în victoria lor.
11. LUCCIIESE — BRESCIA 1, X  ■'
Cel mai indicat ar fi un meci nul, dar mergem

şi pe' mâna gazdelor. /
12. REGGIANA — CHIEVO i, X  S
Această partidă se poate încheia cu orice re- ţ  

zultat. Gazdele dacă izbutesc sa desfacă lacătul a- 
părării pot tranşa de partea lor victoria.

13. VERONA — COSEN2A 1, 2 
In ultimele 3 ediţii, oaspeţii au obţinut 4 vic

torii în meciurile directe şi doar două remize.
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(Urmare din pag. 1)

mâni, şt un ce trebuie să 
facem şi mai ales ştim 
să facem'- .

Li s-a urat angajaţilor 
Direcţiei de poştă Hune.' 
doară să folosească să
nătoşi, Htarp ani, Dt mod 
cât mai eficient şi mai 
civilizat acest „dar", îft 
care S«a4 investit mulţi 
bani, mul*â trudă, multă 

- ingeniozitate, destulă spe
ranţă.

imensul gtasvand s-a 
-deRohts apoi spre două 
săli la lei de... dotate 
cu pişcoturi, alune şi 
şaftqnnie.

în  continuare, am a-

fla« ia masa de prânz, 
s.au aplicat „ştampile" 
promiţă toane pe activita
tea de viitor a poştei 
noas're judeţene, din 
care, se spuije, şi presa 
locală va avea de câşti
gat.

Sa dacă ţwşmşîl hune.
doreni grabnic - această 
veste a „înnoirilor” In 
tot judeţul, şi în ţaisft, 
veste pe caie noi, ziarîş- . 
tii de la „Cuvântul li. 
bejr**, te-o oferim cu gft- 
netoţitate, aşa cum fa
cem eu toate evenimen
tele M tşare «ujftem păr
taşi. Adresahtuî e foarte 
cunoscut -*■ -cititorul nos
tru.

EVENIMENT ARTISTIC LA PRAŞTIE

„P ITIC «

Un adevărat eveniment 
artistic se prefigurează a 
avea loc în această lună 
la Orăştie : excursul de 
muzică populară desti. 
nat copiilor până la 6 
ani, ce se Va desfăşura 
sub genericul „Pitic cu 
llic".

Duminică, 17 septem
brie, la sala „Astra", din 
Orăştie, Va avea Ioc pre. 
selecţia candidaţilor, în 
legătură cu care părinţii 
şi chiar candidaţii în 
persoană, pot obţine re
laţii la telefonul 647358.

Interpreţii selecţionaţi

vor participa la un spec- 
taeol.concurs ce va avea 
loc în data de M septem
brie, tot la sala „Astra", 
unde vor evolua în com
pania unor cunoscuţi in
terpreţi de muzică popu
lară din judeţ şi din 
ţară. r

Organizatorii concur
sului sunt Primăria mu
nicipiului Orăştie şi SG 
„Incomex" SfcL din lo
calitate, iar realizatoarea 
acestuia este colabora
toarea fa ru lu i nostru, 
Li li Lai.

TIBERIU ISTRATE
I

Noul sediu al Direc ţiei Judeţene de Poştă.

ftit» RAVEL UAZA 
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ROMPRES

RUSIA SE PRONUNŢA
PENTRU O SGfeUŢIE
PAŞNICĂ IN BOSNIA

Varianta forţei, folosi® 
de Alianţa Nord-Atlanti
că, nu poate duce la o re
glementare definitivă a 
conflictului interetnic din 
Balcani, a declarat, marţi 
la Moscova, preşedintele 
comitetului D.umei de Stat 
pentru relaţii sociale, 
Viktor Zorkalţev.

„Rusia se pronunţă pen
tru angajarea imediată a 
unui proces de pace, care 
•să prevadă, inclusiv, or
ganizarea de conferinţe in
ternaţionale speciale, cu 

^rşrtieiparea liderilor pCîiţ- 
i^palelor putori ale . luWîi 
Şi a reprezentanţilor părţi
lor beligerante” , se arătă 
în declaraţia prezentată de 
deputatul rus Ia o confe
rinţă de presă.

Apreciind că ţările mem
bre aig NATO „BB âdop- 
tot o poziţie părtinitoare 
îh âCtet focar dC tensiufte", 

vas a a- 
mwrtk Că „niciodată, ast
fel de acţiuni de constrân
gere ăftgajaW împotriva o- 
hui IMpeg popor , Pa au 
adus succes iniţiatorilor 
lor". ' ,>

în altă ordine de idei, 
reprezentantul 'Rusiei în 
Grupul de «« tac t, Atok. 
sandr Zotov, a precizat că 
la pneconfeata reuniune de 
vineri, de la Geneva, a 
acestui grup vor fi exami
nate aspecte privind inte
resele prirrcipaîe ale fie
cărui beligerant. Potrivit 
concepţiei diplomatului 
rus, In cazul Belgrad obli 
acestea privesc SitodţMtoîle 
inrtemariortale, deşi, Sus
ţine adtov, „Riotiveie to- 
stîtuirli embargoului 'şi-au 
pierdut valoarea". ‘După 
cum a precizat emisamt 
rus. Grupul de contact va 
analiza, de asemenea, pro-

• • • • • • • • • • « t i • •
blema Slavoniei Orienta
le şi, in context, protecţia 
populaţiei sârbe din re
giune, notează ITAR-TASS.

NATO A RELUAf
RAIDURILE ASUPRA

s â r b i l o r  b o s n i a c i , 
d e c l a r a  Un  AMIRAL 

a m e r ic a n

Avioanele NATO au re
luat raidurile .de bom
bardament împotriva o- 
biectivelor sârbilor bos
niaci, vizând în special 
„ţinte", militare scmntiica. 
tive", a declarat un »mi- 
-ral american la btstdul 

.portavionului Theador 
Roosevelt.

„Am reînceput atacu
rile", a afirmat amiralul 
Mtilîiam Palton, la bor
dul portavionului aflat 
în  Marea Adriatică. Du-' 
pă etan transmite Reu- 
%Eâţ aparatele de ştitoţ de 
pe RuoseVerlt şi de la 
bazele aeriene din Ralia 
au fost cele oe au atacat 
miercurea trecută pozi

ţiile sârbilor bosniaci. A_ 
tocurile au fost întrerup
te vtoeri, până când 
NATO şi Naţiunile Unite 
au evaluat modul în ca
re sârbii bosniaci au în
deplinit cererea tar, pri
vind retragerea arma
mentului greu în zaraa de 
©xduziune 4in jurul o- 
raşului Saraicvo.

Xiarişti aflaţi la Sara. 
ievo au observat -nori u- 
riaşi d e  fum ce se ridi
cau de pe poziţiile sâr
bilor din jurul capitalei 
•bosniace, provenind, a- 
parent, de to explozii 
foarte mari, după ce a- 
vioanelo -NATO au Zburat 
iii joasă înălţime peste 
« S t

„In prezent pregătim 
-alto atacuri adiţionali", a 
ppccjaat Fnlion, eoman--
dantul .grupului de luptă 
de pe poitovicftB® Stoose- 
-*MBt din AdTi*k<a. ML 
lâaruî american a mai 
n*£»tţ»nat c | wrdifteto de 
luptă î-au parvenit după 
consultările desfăşurate

IM P O R T  - E X P 0 J I Ţ  

cu ssdiul pestr Teatrului nr.1-2, telefon' 
059A30.508; 0J9/130.745; 055/130.5D3 *

A N G A J E A Z Ă  D E I W G E N T Â  

AGENŢI MARKETING I
RESPONSABIL MARKETING > 
ECONOMIŞTI {

|  C oncilii : - s i td i i  sup^ffoare econom ice |
I  ( d e p r w ş f ) .
■  -ex p o n en ta  tn dom en iu j
jlnfô matii la telefoanele<lemai sus, interior 43ţp,J

S.C. „ALIMENTARA" S.Â. 
bdul Decebal, bl. F parter, jud.

ORGANIZEAZĂ

V
ra

):■

;

în, fiecare zi de miercuri, î 
cu ddta de 13. 09. 1995, or* J0, 
Vânzarea mijloacelor fixe :

Denumirea pornire

Autovehicul frigorific 10 i  42 009009 iei 
Maşină prăjit cafea 3 MQ 090 iei
Balanţă 1000 hg 789 000 iei
Balanţă 590 kg 550 909 Ui

Informaţii la telefon nr. 
S U 7—15.

«r» « r« -
f i o m )

BERE K O P o m a  1 \2  j

Str. 22 Decembrie, fir. —. , <cim. 054-625605
( în incinta Upoprafia POLIDAVA )

/ v
IXKROX

o m s e r \
j »„!.«,/>«

M oi n u  a v e m  n e v o ie  

d e  r e e î a m i

între comandantul for
ţelor NATO din sudul 
Europei, amiralul ameri
can Leighton Şmith, şi 
generalul francez -Bornard 
Janvier, «(manftiWuî for- 
ţelor ONU de pc teritoriul 
festei Iugoslavii.

GENERALUL MLADIC1 
„NOI RÂMANEM PE 
•PĂMÂNTUL NOSTRU Şl 

VOM ÎNVINGE"

Comandantul armatei 
sârbilor bosniaci, gene
ralul Ratko Mlădiei, a a. 
vwtizat îBtateîe Unite că 
forţele sale vor riposta 
împotriva oricărui nou 
raid aierisan al'NATO. -K1 
« -a&îmat că sârbii bos
niaci vor rămâne pe pă
mântul lor şi vor învinge 

. Agenţia Reuter preci
zează că Mlădiei, care .1 

.propus lumi o -înceta, e a 
focului condiţionată. in. 
tr-o Cfîtimâ ofertă pentru 

! a evita reluarea lovituri, 
lor aeriene după ora lo
cală 23,00/21.00 GMT ter

menul limită fixat de 
ONU, a acuzat NATO că 
ţine partea guvarnillua 
bosniac şi a aliaţiRtr a-' 
cestuia împotriva -.sârbi, 
lr.r din Botssto,

. Aceasta aii este O tnă- 
sură de pectepstoe. «eensta 
este p mască #w|Şiii «o-; 
munitatea rntern^oniBă‘‘j 
a declarat genecstell Sfla„: 
clici, retortodu-se la Io-' 
viturile aeriene ale NATO. 
ele săptămâna trecsito, «ca
re an f«St sttipcndate vi
neri şi reluate apoi marţi, 
ta nra locală îâ,4& «ţfl.,00 
GMT) „Şi aeeasta «dini 
cau a musulmanilor, <de„ 
>arece ei nu sw » %  «ta

ie să şi atit^ă scopul, 
NATO şi ONU s-au tini* 
■ti mtfsu imanii Impstriva 
poporului sădiri, ti «âfiwnat 
oman iantul armatei eâr- 

p: or boBniaei.
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CUVÂNTUL LIBER I
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ANIVERSARI

•  Gând în buchetul vie. 
ţii prindeţi încă un tran
dafir Anamaria şi Fla- 
yius Tomuţa din Deva, 
mami, tati şi bunicii vă 
urează La mulţi ani.

"(6920)

VÂNZĂRI-CUMPĂRĂRI

•  Vând caşă, str, A -Vlai-
cu nr. .82. Deva, telefon 
612007. . (6918)

•  Vând apartament 2 
camere, Gojdu, bl. E 13, 
parter 6,5 mii. Telefon 
613604, orele 18—21.

•  Vând teren intravilan,
Deva, zona Crângului. In
formaţii 616087. 616863,
zilnic 8—17. (6915)
- •  Cumpăr casă trei ca
mere, apă, gaz, curte, 
grădină. Informaţii tel. 
616987 616863, zilnic 8
—17, . (6915)

•  Vând moară şi teasc 
stors struguri. Crainic 
Ioan' sat Hondol. nr. 237.

(6913)
•  Vând casă 4 camere, 

anexe 900 mp Hunedoara, 
str. Brazilor, nr. 14. tel. 
041/617560, 01/7257780.

- .'7013)
•  Vând convenabil te

levizor color, cuptor cu 
microunde. Mercedes 300 
Diesel, talon Dacia 1380, 
talon Mercedes tip 115 D, 
telefon 612463. (6891)

•  Vând Dacia 1310. fa
bricaţie 1986, unic pro
prietar, preţ negociabil, 
tel 617288 orele 17—22,

(6908)
•  Vând Opel Rckord. fa.

brienţie 1978. Informaţii 
tel. 620156 ,'69091

•  Vând motor,4- cutie,
piese- pentru Mercedes 
123, te!. 671533. (6904)

•  Cumpăr talon Audi
100, model 1982. - Telefon 
612853. (6866)

•  Vând ferme metalice, 
acoperiş. 8 m. Tel. 618327.

(6902)
•  Cumpăr urgent gar

sonieră, tel. 622228, 
613-072;-- orele' 7,30—19.

(6934)
•  Vând casă A. Vlaicu, 

Deva, nr 186. Tel. 615957.
(6925)

4  Vând microbuz 
Barkas, stare excep
ţională, înmatriculat, 
carte de identitate. 
3200 DM. Tel. 619580.

16927)

•  Vând apartament trăi
camere, pivniţă, garaj, 
curte, GuraKa’rzâ, Muncii, 
nr. 2. Tel. 656206. (6471)

•  Vând, motor Fiat
Croma Turbo Diesel şi 
piese. Tel. 651077. (6472)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, strada 
Aurel Vlaicu, bl. B 29, se. 
O, ap. 43, Haţeg, preţ 14 
milioane lei, negociabil.

(7062)
•  Vând tractor şi Ifron 

în stare de funcţionare. 
Tnf. Ostrov nr. 86. (7061)

•  Vând urgent casă. de
pendinţe. teren arabil, fa
nat, 28 ari, pădure 5 ha, 
sat Negbi. Inf. tel. Hu
nedoara. 724347. (6264)

•«Vând Ford Scorpio 
2,5 Diesel, avariat, preţ 
negociabil. Tel. 721638.

(6267)
•  Vând ' Opel Veetra,

1600, benzină, fabricaţie 
1989, preţ 8000 mărci, 
Ford Sierra 1600, benzi
nă, fabricaţie-^ 88. Tel. 
718350. (6265)

. •  Vând vilă 6 camere, 
preţ 90 000 mărci.. Hune. 

'doara, Brădet, 3.' (6262)
•  Vând urgent, central

apartament 3 camere, bu
ne condiţii. Tel. 713889, 
01/7253863, 720519. (6250)

•  Vând apartament- 3
camere, decomandate, plus 
garaj. Hunedoara, telefon 
717233. ; (6260)

•  Vând VW Passat,
benzină, 1989, stare bu
nă 8000 mărci. Telefon 
715622. (6259)

•  Cumpăr parbriz Bar- 
cas- vând IJ 3, Avram 
Tancu 9/3. Tel. 7217001

(6258)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara. Mi- 
hai Viteazul, 19 B4, ap- 
83. (6261)

OFERTE DE SERVICII

•  Angajăm urgent con
tabil sef, paznic de noap
te. Tel 717547. 718754.

(6260)

•  Exhange SCIDM SRI. 
angajează personal pen-

\

AGENŢIILE DE. PUBLICITATE \
,.CUVÂNTUL LIBER* \

Pentru a economisi timp şi bani, pu- j 
; teţi publica anunţuri âe mică şi mare pu-
| blicitate in ziarul nostru, apelând la apen- | 
j ţiile de publicitate din : \

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI !
| din str 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea I 
> Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul din j 
j CENTRUL MTiNiciPlULUi lângă maga- !
| zinul „Corntim* ; — la chioşcul din CAR- I 
I TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz j- 
* „Orizont"). - »
|  •  HUNEDOARA, pe bd-ul Dacia (tel. \
l  7 1 6 9 - > 6 1  >  /  , 1 j

•  BRAD. strada Republicii (tel. !
|\'650968):Ja sediul S.C. „MERCUR". j
j •  ORAŞTIE. la chioşcul de lângă ma- j 
! gaz iu ui ..Palia*. v  , »
( •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 I
î (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, j 
! 770735. ' :
| Agenţiile ziarului nostru asigură, la I 
I taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
! promptitudine a tuturor anunţurilor de »
| mică şi mare publicitate. I

tru agenţia din Deva. Re
laţii la tel 01-6386686 Bu
cureşti. (66751

•  Consiliul Local Cîr-
jiţi organizează în data 
de 2. 10. 1995 concurs 
pentru ocuparea postului 
de bibliotecar şi director 
cămin cultural. Relaţii- 
la telefon 625919. (6903)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie nr.
7753/1993, aparţinând ac
tivităţii independente An
dreea De vă. Se declară 
nulă. (6707)

ÎNCHIRIERI

•  Caut urgent aparta
ment pentru închiriat, tel. 
613883. (6910)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cu 
apartament două camere, 
plus diferenţă. Telefon 
628603. după ora 17. (6919)

DECESE

. •  Destinul i-a hă-,
păzit eternitatea, du
pă o cumplită: şi ne- 
meritată suferinţă, bu
nului şî‘ iubitului nos
tru soţ şi tată
' o c t a v ia n

TODOSIN
In faţa mâţilor du

reri cuvintele devin 
neputincioase, de pri
sos. Ne exprimăm 
toată gratitudinea ce
lor care au fost ală
turi de noi şi l-au, 
condus pe ultimul 
drum. Familia îndo
liată. (6922)

•  Suntem profund 
mişcaţi de trecerea în 
nefiinţă â distinsului 
om, cel care a fost 

prol. MIIIAI 
GIIEKMAN, 

consilier municipal.
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate.
Dumnezeu să_l o- 

dihnească in pace 
. Ovidiu Ilagea — 

primarul municipiu
lui Deva.

mmm
1 Vă oferă din stoc: *

i Ţeavâ de Instalaţii neagră 
netedă, filetată si fi letală 
cu mufă in gama 
1/2'Dină la 4"

I Teavâ ce nstaiaţi- zincata 
neteda. Melată si ftetalâ cu 
mufă in gama 1/2" pînâ ia 4 

i Teavâ 'ectarg-jlarâ pâPatâ 
în gama 20x20 mm pînâ la 
60x60 mm si gres-m âlf- 
perele'ui dc 1.5-3'mrni 

i Teavâ rectangular 
drepţi jnghijtarâ 30x15 si 
20'mm 40x20 Si 30 mm. 
50x30 si 40 mm- SG x39-' 
s. 40 mm

L ivrarea m ărfi1 se face 
din depozite le  noastre  

din laşi, p ia ţa

•  Cu nemărginită 
durere anunţăm dis
pariţia fulgerătoare a 
celui care a fost un 
deosebit soţ, tată şi 
bunic

IOAN MOCAN
52 ani

înmormântarea de 
la Casa mortuară, azi, 
joi^ ora 14, la cimi
tirul Bejan.

îi vom,- păstra veş
nică amintirea. -Va
lentina, Adina, Va
lentin, Roberta.

(357101)

•  Cu profundă du
rere deplângem" tre
cerea în nefiinţă a 
scumpului nostru cum
nat

IOAN MOCAN
Familiile ’Popa' ” şi 

Ciungan. (357102)

•  Consternaţi de 
dispariţia fulgerătoa
re a celui care a 
fost cuscrul nostru 

IOAN MOCAN 
suntem alături de ' 
dina. Valentina, Va
lentin şi Roberta. Fa
milia Soos.- . .

' (357103)

•  Personalul Uni
tăţii Militare 05062 
Deva este alături de 
familia îndoliată şi 
deplânge trecerea pre
matură în nefiinţă a 

plt. adj. IOAN 
MOCAN

Condoleanţe familiei 
îndurerate.

•  Salariaţii de la 
SG Hortina Deva sunt 
alături de familia Soos 
la greaua durere pri
cinuită de dispariţia 
fulgerătoare a cuscru
lui

IOAN MOCAN
Transmitem ' since

re condoleanţe. (CEG)

MESAJ
CĂTRE

HIDROCONSTRUCŢ1A 
SUCURSALA RÎUL MARE RTTEZAT 

Cu ocazia aniversării a 25 ani de la 
înfiinţarea HIDROCONSTRUCŢIA 
Sucursala Rîul Mare Retezat, salariaţii 
RfENEL Filiala Haţeg văSiransmit ur
mătorul mesaj :

în  calitate de beneficiar al lucrărilor 
de construcţii pe care le-aţi' executat pe 
aceste meleaguri vă transmitem sincere 
felicitări în acest moment aniversar, vă 
asigurăm de toată stima şi consideraţia pe 
care o purtăm unor colaboratori de nă
dejde, vă. dorim sănătate, putere de m un
că şi împlinirea tuturor dezideratelor.

Dorim în viitor aceeaşi colaborare 
fructuoasă pentru finalizarea în cele mai 
bune condiţii a tuturor lucrărilor hidro
energetice din zona Rîul Mare Retezat şi 
Strei.

SĂNĂTATE ŞI LA MULŢI ANI ! 
r DIRECTOR,

■ ING. TEODOR MIRCEA

ABONAMENTUL ! 
LA ZIARUL I !

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costă 4000 — 4200 lei, prin abonament \ 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

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

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
octombrie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii septembrie. 1

WEST &  EAST 2000
UNIC MPREZENT4NT în România

•  I .0 -  RMANf

StoJJwercK
iciocoiat*-A.m»rlc»n». ciocolate umplut*. cacao. OU m i, napolitana. ptţ.j

»-«<•••'-(< ^  .r F e f i x - G o u r m e t

(Alune cutie, alune pungi 200,150,100,50 gr ,fistic, cathew. migdale)'

CAUTĂ DISTRIBUITORI
Tel/Fox: 01 /410 .70 .28 , 410.70.29

S C POLIDAVA S,A. DEVÂ 

Organizează

pentru vânzare de mijloace fixe din dotare
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de marţi, ora 10, începând eu 12. 09. 1995.' 

la sediul societăţii, str, 22 Decembrie, nr. 257.
Lista mijloacelor fixe se poate con sulta la sediul societăţii.
Garanţia de participare reprezenta nd 10 % din valoarea de pornire a uti

lajului licitat precum şi taxa de participare, 10000 lei, se vor depune Ia t M e .  
ria societăţii cu Cel puţin 24 ore înainte, de începerea licitaţiei. ,

Informaţii suplimentare la telefon 621750, int. 127. V -v,.
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