
AM BĂTUT LA UŞILE
- CÂTORVA ş c o l i

h Un e d o r e n e ...
N-a mai rămas ‘decât 

puţin: timp până când tro
tuare, alei ori poteci în
guste vor fi bătătorite din 
nou de paşii grăbiţi ai 
celor ce vor intra pe 
porţile ' şcolilor. Şi dacă 
pentru elevi vacanţa a 
însemhat, în cea mai ma
re parte, lipsa de orice 
griji, pentru şcoli, însă, 
aceasta a fost perioadă de 
reparaţii, curăţenie, îm
bunătăţiri, de pregătire pe 
toate planurile a noului 
an şcolar. In ce măsură au 
reuşit să fie atinse ast
fel de obiective am încer
cat şi noi să' aflăm zile
le trecute, trecând prin 
câteva unităţi de învăţă
mânt din diferite locali
tăţi ale judeţului,

ILUMINATUL
CLASELOR LA
ŞC. GEN. NR, 3, 

DEVA — PE CALE 
« DE REZOLVARE

- La Şc. Gen. Nr, 3 din 
Deva lucrurile par să stea 
destul de bine, după cum ■ 
aprecia dna Marinela Via- 
sie, , directoarea acestei 
scoli, t  Apreciere justifica
tă de realizarea lucrărilor 
ele zugrăveli i-ter-vvc în 
proporţie de 80 la sută,
a celor de curăţenie şi 
igienizare, precum şi de 
reparaţiile in curs ale in
stalaţiei electrice de ilu
minat, care constituie prin
cipala problemă de mai 
multă vreme. Rezolvare 
posibila prin alocarea u- 
nei sume de 6 milioane 
lei de către Primărie, plus 
fondurile pentru lucrări
le efectuate la grupurile 
sanitare şi asigurarea ma
terialelor pentru zugrăvit, 
N_a lipsit însă nici aju
torul comitetului de pă
rinţi al şcolii care a con
tribuit financiar la reali
zarea acestor lucrări. în 
privinţa manualelor ele
vii- nu "trebuie să-şi facă 
griji- pentru că vor fi su
ficienţe, . inclusiv pentru 
cei 230 de elevi do la sec
ţia maghiară ; mai puţin, 
probabil, cele de limbi 
străine, necesare claselor 
cu' predare intensivă, în
trucât cele existente nu 
mai sunt adecvate ac
tualei programe şcolare.

LA CftISTUR SE FAC
ULTIMELE' ‘ RETUŞURI

Şcoala Generală din Cris. 
tur are în evidenţă pen
tru anul .şcolar ’95—’96 a- 
proximatiy 120 de elevi, 
dintre care mai bine de
0 treime la şcoala ma
ghiară. Aici, precum în 
majoritatea instituţiilor de 
învăţământ, în aceste zi-
1 e s-au făcut ultimele re
tuşuri pentru o atmosfe
ră cât mai primitoare. S-au 
(executat o serie de refe 
raţii de strictă necesitate, 
eu sprijinul nemijlocit al

I

mai multor părinţi, iar 
şcoala maghiară s-a zu
grăvit |  îr» totalitate.- De 
asemenea, în vacanţă, şcoa. 
la a fost dotată cu un e- 
pidiascop şi un retropro- 
iector. .

Din relatarea driei Au
relia- Moldovan, cadru di
dactic la Gristur, am mai 
reţinut că problema ma
nualelor s-a rezolvat în 
mare parte, iar la 15 sep. 
tembrie se speră că fie
care elev va beneficia de 
manuale noi. -

LICEUL TEORETIC NR. 
1 HUNEDOARA 

— CINCI CLASE
PÂRA.., CLASA

. Prin dimensiune şi re
zultate, Liceul Teoretic 
nr. 1 Hunedoara ocupă un 
loc important în învăţă
mântul din judeţ, fapt 
pentru care, din această 
toamnă, va purta numele 
„Iancu de Hunedoara". în  
acest an şcolar, liceul va 
funcţiona cu 32 de clase, 
totalizând aproximativ 1600 
de elevi, de la clasa a 
V.a până la clasa a Xll-a.

Marea dificultate pen
tru noul an şcolar o re
prezintă spaţiul de şcola
rizare. în clădirea de ba
ză a liceului, există o 
cuprindere doar pentru 19 
clase, în care sunt in
cluse şi laboratoarele.. Opt 
clase funcţionează în loca
lul fostului liceu sanitar, 
iar cinci clase în prezent 
sunt pe nicăieri. Efortul 
conducerii liceului este 
continuu pentru a găsi o 
soluţie în blocul patru, 
unde-şi desfăşoară acti
vitatea Şcoala sportivă şi 
Clubul elevilor.

Lipsa sălilor de clasă â 
fost generată de inexis
tenţa fondurilor pentru fi
nalizarea extinderii , li
ceului (cil 12 săli pentru 
cursuri, patru laboratoare, 
o sală de sport) care prac
tic trebuie terminată la 
începutul acestui an şco
lar. Stadiul lucrărilor noii 
construcţii este departe de 
a fi normal, iar „dacă 
nu se obţin fondurile ne
cesare, lucrările . de con
strucţie ar putea dura 170 
de luni, în loc de 17 luni, 
cât era 1 prevăzut în docu
mentaţie" cum ne-a îm
părtăşit cu amărăciune un 
interlocutor.

Din discuţia pe care am 
avut-o cu conducerea li
ceului, - respectiv cu dnii 
Dan Marinescu şi Ioan 
Hrisov, directori ăi liceu
lui, noua Lege a învăţă
mântului vesteşte zorii u. 
nei soluţii favorabile pen
tru obţinerea unor , săli 
de clasă, prin transferul 
spaţiilor de la Ministerul 
Sănătăţii la cel al învă
ţământului, al fostului li
ceu sanitar.

Au consemnat :
GEORGKTA BfRLA, 
CORNEL POENAR

(Continuare în phg. a 2-a)
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La,13 Septembrie aniver

săm 147 de ani de la eroica 
bătălie a pompierilor ‘din 
Dealur"Şpirii împotriva oş
tirii otomane sosite la Bu
cu reştip en tru  înăbuşirea 
Revoluţiei de la 1848.

încheiată cu jertfa a pes
te 80 de ostaşi pompierif e- 
roica şi inegala luptă a con. 
stituit validarea în faţa is
toriei a actelor de eroism, 
a curajului, bărbăţiei şi de
votamentului permanent al 
militarilor cil petliţe vişinii.

Omagiind aceste eveni
mente an de an, pompierii 
din România sărbătoresc zi
ua lor, prilej de noi evocări 
şi de trecere în revistă a 
rezultatelor obţinute în ac

tivitatea de protecţie împo
triva incendiilor.

La această sărbătoare, 
pompierii hunedqreni se pre
zintă cu un bilanţ pozitiv, 
aducându-şi modestul lor a- 
port ia apărarea zestrei de 
valori a judeţului împotri
va incendiilor şi calamită
ţilor naturale, prin îndepli
nirea cu succes a misiunilor 
ce le-au revenit.

De la începutul anului şi 
până In prezent, de veghe 
permanent la telefonul 981, 
subunităţile noastre de in
tervenţie au fost solicitate 
la peste 96 Incendii, precum 
şi la 13 inundaţii din care 
amintim cele de la Peştişu 
Mare, Deva şi Geoagiu.

Prin buna organizare a 
intervenţiilor, prin profe
sionalismul şi devotamentul 
cadrelor, militarilor în ter- 
men, au fost salvate în a- 
ceste tragice confruntări cu 
forţele distructive, 18 vieţi 
omeneşti, 12 instalaţii 
tehnologice, zeci de locuinţe 
şi bunuri materiale de pes
te 1,5 miliarde lei.

Pentru creşterea operati
vităţii şi mobilităţii la in-, 
tervenţii, comanda unităţii 
cu sprijinul substanţial al 

autorităţilor locale şi coman
damentul nostru de armă 

a reuşit să-şi multiplice for. 
ţele şi să înfiinţeze şase sub. 
unităţi. Un aport deosebit 
pentru apărarea vieţii oa

menilor şi a valorilor ma
teriale pe teritoriul judeţu
lui l-au avut şi formaţiile 
civile de pompieri de la a- 
genţii economici şi locali
tăţi, evidenţiindu-se cele de 

la S.O. SIDERURGICA S.A.; 
RENEL — MINTIA; S.I.L. 
Orăştie; E.M. -^ Vulcan) 
oraşul Lupeni şi comunele 

"Bălţă, Ilîa, Gurasada ş.a.

Colonel
GIIEOBGIIE DIMA, -3'

Comandantul Grupului 
de Pompieri

al judeţului Hunedoara.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Duminică, la Ţebca, un sobor de preoţi, avâ ndu-1 în frunte pe Prea Sfinţia Sa Timotei, al 
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traordinare. A debutat ia Hu. oraşul Haţeg. Zilnic, T5 — ABC
nedoara „Toamna muzicală hu- prezintă un program atractiv,
nedoreană", manifestare de ţi- divers, mult apreciat şi... soli.

, © Cercurile cadrelor didactice.
La Deva şi Petroşani s-au des. 
făşurat marţi cercurile cadrelor 
didactice pe discipline de învă
ţământ, prilej de perfectare a 
procesului iiistruetiv-educativ 
desfăşurat în noul an şcolar de 
către oamenii de la catedră. Dez- 
baterile au fost vii şi cu folos. 
Să sperăm intr-un an şcolar mai 

f , bun, an ce debutează vineri! 
I. (M.B.)

1! O Recitaluri muzicale ex-

nută, organizată de SC ICSH 
şi Sindicatul „Constructorul" 
(iin ICSII. In ambianţa aparte a 
Castelului Corvineştilor s-a des
făşurat recitalul extraordinar de 
muzică vocal-instrumentală sus
ţinut de Camelia Pavlenco (vo
ce) din Bucureşti şi Cornel Voi- 
cescu (chitară clasică) din Siha- 
ia. Azi are loc recitalul de mu
zică veche al formaţiei „Juve- 
nalis" din Odorheiul Secuiesc. 
(M.B.)

©  T5 — ABC.. Este numele 
noului post de radio cară $i_a 
început <Ie curând emisiunea în

citat de ascultătorii din 
lui de penetraţie; (N.S.)

zona

© Tâmplăric şi cojocărie, Ur
mărind creşterea resurselor fi
nanciare proprii, SG Agromec 
din Geoagiu are, ca- activităţi 
complementare, ateliere de tâm- 
plărie şi cojocărie, deschise la 
fostul (SAP din Orăştie. Aici 
se fac prestaţii pentru soliei, 
tanţi, utilizându-se materialele 
clienţilor. (N.T.)

0  Reparaţii auto. în spaţiul 
disponibil existent la Forma de 
hamei n ţ. 0 din Romos, s-a a-

menajat- un atelier de reparaţii 
auto, unde cei patru angajaţi 
şi-au găsit un loc de muncă, ei 
străduindu.se ea prestaţiile să 
satisfacă pretenţiile clientelei. 
(N.T.)

© Pruncucidere. Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hune
doara a emis,' recent, mandat 
de arestare pe numele ■ Iulianei 
Ignaţ, de 18 ani, din Vulcan. 
Ea este acuzată pentru comiterea 
infracţiunii de pruncucidere. 
Cercetările sunt în curs. (V.N.)

13 SEPTEMBRIE

•  +  Înnoirea Biserici» 
învierii de la Ierasalim; 
Sf. Mc. Cornelie Suta- 
şul; Sf. Cuv.- Ioan de 
la Prislop;

•  13 sept. 1848. '< Lupta 
de la Dealul Spirli din
tre pompierii români

. şi trupele . turceşti. 
Ziua pompierilor;

•  13/25 sept. 1872. Inau
gurarea Gării de Nord 
din Bucureşti; I

•  1913. în  timpul unei 
încercări de trecere a 
Garpaţilor, pentru a 
participă la serbările 
ASTREI de la Orăştie, 
moare AUREL VLAI- 
GU, prăbuşindu-se cu 
avionul;

•  Soarele răsare Ia ora 
6,51 şi apune la 19,31;

•  Au trecut 255 de zile
din an; au rămas 116.



i M *
'ag 8 m $ * &  ™SVVSSS' 'K -v v-x-' C  U  \  A .N  X i i  L  U B  E J
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'  ACHIZIŢII ■ '" ■ ■ ' 
IMPORTANTE LA 

ŞCOALA GENERALA 
d in  TELIUC

Multe noutăţi şi veşti 
bune am aflat la Şc, Gen, 
din corn. Teliucu Infe
rior, prin intermediul dnei 
directoare Dorina Ţeodo-

HAINA INTERIOARA 
NOUA, AER PROASPĂT

Unic în judeţ prin spe
cific, Grupul Şcolar Agri
col Geoagiu pregăteşte ca
dre în domeniul agricul
turii, iar mai nou, ir» pro- 
filele veterinar, silvic, 
contabilitate etc.

După cum a reieşit şi 
din dialogul cu dnii Ioan

ţiunii de Cercetări Pomi
cole,'

+  ■
Chiar dacă din cele 

constatate s_ar părea că 
răzbate un oarecare op
timism, nu înseamnă că 
toate sunt „pe roze" în 
ce priveşte situaţia şco
lilor şi a liceelor, în ge
neral. Multe mai sunt în
că de făcut şi de rezolvat.

rescu, Astfel, din suma a- 
locatâ de către Primărie 
pentru acest an, aproape 

* 9 milioane de lei au fost 
alocate reparaţiilor efec
tuate la instalaţia de în, 
călzire centrală, atât de 
necesară pentru perioada 
friguroasă ce Va urma. 
Au fost cumpărate gea
muri, perdele, iar cu ne
lipsitul sprijin al părinţi
lor s-au realizat zugrăve
lile interioare. De un im- 

" portant aport s-a benefi
ciat şi din partea Inspec
toratului Şcolar, care a 
dotat internatul -acestei 
şcoli cu frigider, aragaz, 
şi maşină de spălat, la 
care se adaugă mobilierul 
pentru o sală de clasă şi 
5 uşi, toate noi.

LA ŞCOALA 
GENERALA DIN 

CAtAN — 
pr eo c u păr i m a i

ALES DE VIITOR

Alături de dna directoa
re Elena Cerbicear», la 
Şc, Gen. din Călan l-am 
întâlnit şi pe vice-prima- 
rul oraşului, dl Florin 
Şaptelei: semn că Primă
ria se implică nu doar ma
terial în activităţii» şcolii. 
Printre „isprăvile'* reali
zate în această vacanţă 
în şcoală, dna directoare 
amintea de reparaţiile în
tregului mobilier existent, 
de finalizarea noului ca
binei de biologie, de con. 
tribuţia copiilor şl a pă
rinţilor la activităţi gos
podăreşti din şcoală. Se 
aşteaptă, de asemenea, o_ 
norarea suinei promise de 
la buget, necesară pentru 
acoperişul de la . noua 
clădire. Noile manuale şi 
cecurile pentru alocaţii se 
află deja la şcoală, astfel 
că cei 1400 de elevi vor 
putea beneficia la timp de ' 
ele.

V7alean, directorul liceu
lui, respectiv, Gheorghe 
AJemăn, director adjunct, 
cele mai mari dificultăţi 
care se află în faţa Gru
pului Şcolar le reprezintă 
imposibilitatea plăţilor 
pentru reparaţiile execu
tate sau In curs de deru. 
lare, ce însumează aproxi
mativ 15 milioăne de lei.

Alocarea unor sume de 
bani pentru reparaţie ca
pitală se impune 1011 nece
sitate, mâi ales că un a- 
semenea lucru nu s-a mai 
făcut de peste 30 de ani, 
deşi In fiecare an, ca de 
altfel şi în cel de faţă, s-au 
făcut igienizări interioare 
şi reparaţii curente -stric, 
te. în  pragul noului an 
de învăţământ, liceul ara
tă curat, îngrijit, iar ceea 
ce s-a făcut a fost de ab
solută necesitate: igieni
zarea a 24 de săli de cla
să, a patru laboratoare, a 
cantinei şi a celor două 
internate.

Cu doi stăpâni mai vechi 
(Ministerul Agriculturii şi 
cel al învăţământului) şi 
unul mai recent — Primă
ria Geoagiu (care tutelea. 
ză financiar liceul), pro
blema clarificării tere
nului agricol pentru acti
vitatea didactică şi de 
producţie este încă sus. 
pendaţă de o pânză de 
păianjen. Pe de o parte 
în Legea nr. 1® se men
ţionează că liceelor de 
profil le revin până la 
10 ha de teren agricol, 
Iar după noua Lege a în
văţământului, suprafaţa ca
re se atribuie acestora 
este de minim 10 ba. Rea
litatea este însă alta; li
ceul deţine, cu acte do-, 
veditoare, mult mai mult 
teren (undeva la 50—60 de 
ha) care ar fi deosebit de 
folositor atât pentru acti
vitatea de producţie, cât 
şi pentru activitatea di
dactică, însă deocamdată 
este în „proprietatea** Sta

Dar nu putem neglija fap- 
tul că, în condiţiile în 
care. bugetul: învăţămân
tului a fost întotdeauna 
foarte limitat, s.au găsit 
totuşi soluţii, cîl puţi»' 
„de moment", pentru a o , 
feri elevilor un cadru cât 
mai adecvat în noul an 
şcolar, ,

(Urmare din fag. ()

Activitatea de prevenire 
a ineertdiilor a stat perma
nent în atenţia noastră, ast
fel că de la începutul anu
lui şi până în prezent au 
fost executate peste 1600 
acţiuni de control la agenţi 
economici, cu capital de 
stat, mixt sau privat, pre
cum şi la gospodării cetă
ţeneşti. Cu ocazia acestor 
controale am 1 urmărit în 
primul rând înlăturarea u- 
nor cauze potenţiale de in
cendii stabilind şi măsuri 
concrete pentru îmbunătă
ţirea activităţilor de pro
tecţie la nivelul tuturor lo.- 
calitâţilor şi agenţilor eco
nomici din zona de compe
tenţă a unităţii noastre.

O atenţie sporită am a» 
cordât-o în acest an pregă
tirii elevilor din şcolile ge
nerale desfăşurând nume
roase activităţi cu tema
tică de prevenire şi stinge
re a incendiilor care s-au 
finalizat prin desfăşurarea 
de concursuri specifice 
pompierilor.

Pot fi evidenţiate la a- 
eest capitol, ca având pre
ocupări -constante şi obţi
nând bune rezultate, şcolile 
generale nr. 5 Petrila, 1 Ha
ţeg, 3 Hunedoara, 2 Orăştie, 
2 Simeria, Vaţa şi Veţel,

Majoritatea activităţilor 
şi acţiunilor întreprinse de 
noi au fost mediatizate prin 
realizarea de emisiuni la 
posturile de radio şi televi
ziune- din judeţ şi publica
rea unor articole în presă-

Trebuie subliniat faptul), 
că activitatea pompierii» 
militari a fost, îndeaproape 
sprijinită de către organele 
administraţiei locale «te Ia 
toate nivelele şi unităţile 
M.î. şi M.Ap.N. de |»  raza 
judeţului.

De aceea consider că este 
cel mai potrivit moment 
să mulţumesc pe această, 
cale celor care au fost per
manent alături de noi in 
îndeplinirea misiunilor pe 
care Ie avem şi să adresez 
felicitări tuturor pompieri
lor hunedoreni, consiliilor 
de administraţie, comisii-! 
lor tehnice, tuturor celor] 
care într-un fel sau altul' 
au tangenţă cu activitatea, 
de prevenire şi stingere a 
incendiilor, tuturor eetăţe-l 
nilor judeţului nostru. j

Partidul România Mare pune mai presus de orice demnitatea
Sâmbătă, 9 septembrie 

a,c„ a avut loc Ia Deva 
Conferinţa Filialei jude
ţene Hunedoara a Partidu
lui România Mare, La a- 
cesţ eveniment au luat 
parte delegaţi ai organiza
ţiilor din judeţ, invitaţi 
din partea organizaţiilor şi 
filialelor judeţene ale for
maţiunilor politice ce al
cătuiesc arcul guvernamen
tal şi de la alte partide, 
ziarişti de la presa loca
lă şi centrală. Au parti
cipat, de asemenea, dl 
Ioan Hortopan, deputat 
P.R.M. de Hunedoara şi 
dl general.iocotenent An
gliei Parasehiv, din partea 
Comitetului Director al 
respectivei formaţiuni po
litice,

în  prima parte a confe
rinţei, dl Ioan Urdă, pre
şedintele Filialei judeţene, 
a prezentat Darea de sea
mă asupra activităţii des
făşurate de la conferinţa 
precedentă, iar dnii Vasile 
Siminie şi Anghel Râdu- 
lescu, vicepreşedinţi, au 
prezentat Strategia PRM 
|n viitoarea campanie e- 
lectorală şi, respectivi Pro
gramul de măsuri pentru 
perfecţionarea muncii la 
toate nivelele.

Din darea de seamă pre
zentată în faţa conferinţei, 
spicuim principalele e- 
lemente :

•  Unele forţe politice * 
vor să facă din România 
— care poate deveni un

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA 
CONFERINŢEI FILIALEI JUDEŢENE

rival economic de temut
— o anexă a finanţei mon
diale •  România este in
vadată de escroci puşi pe 
căpătuială şi „furt, susţi
nuţi din exterior pentru 
destabilizarea şi iugoslavi- 
zarea ţării » Partidul Ro
mânia Mare pune'mai pre
sus de orice' demnitatea 
României şi are ca ţel r i
dicarea ei la locul ce-1 
merită în Europa şi In 
lume, iar românul să se 
simtă stăpân. la el acasă 
*  Respingând învinuirile 
de xenofobie, şovinism, an
tisemitism ş.a. PRM şi-a 
asumat sarcina reconci
lieri i şi unirii forţelor na
ţionale sănătoase pentru a 
crea pluralism politie la 
statul de drept •  Aceste 
obiective atrag tot mal 
mulţi oameni spre PRM 
care vin spre el cu inima 
deschisă şi cu voinţa de 
a clădi o ţară bogată şi 
puternică.

Rieferitor la. Filiala ju
deţeană, darea de seamă 
a, consemnat, printre alte
le : •  La ora actuală in 
judeţ există 13 organiza
ţii PRM. Patru organizaţii
— în municipiul Orăştie, 
oraşul Vulcan, Veţel ş.a., 
S-au format în ultima vre
me » Membrii de partid 
provin din toate categorii.

le socio-profesionale •  în 
judeţul Hunedoara numă
rul de membri se ridică 
la 803, în creştere de la 
o lună la alta •  PRM are, 
în momentul de faţă, şap
te consilieri comunali, un 
consiliu orăşenesc, cinci 
consilieri municipali şi un 
consilier judeţean » In 
judeţ intră 4850 de exem
plare ale revistei „Româ
nia Mare** şi 1440 din 
„Politica" •  Dl deputat 
de PRM, Ioan Hortopan, 
desfăşoară o activitate ca
re este apreciată. Dom
nia sa a avut 18 interpe
lări la adresa guvernului, 
a soluţionat peste 110 se
sizări şl reclamaţii, a a. 
vut. numeroase întâlniri cu 
electoratul, In special în 
Valea Jiului.

Pe marginea dării de 
seamă şl a celorlalte ma
teriale prezentate au luat 
parte la dezbateri un foar
te mare număr de dele. 
gaţi care au spuş multe 
lucruri interesante. Iată 
câteva idei relevate de 
vorbitori: 1. 9 FER DE \  :
Deputaţii şi slenatorii hu
nedoreni să fie in viitor 
din judeţul nostru. Par
lamentarii sâ depună ur
gent jurământul de cre
dinţă faţă de patrie- Gh. 
CATAN A : O problemă 
urgentă a Devei este în .

lăturarea poluării. Re
vistele „România Mare" şl 
„Politica" sunt mult prea; 
scumpe. V. COSMA s Dra
pelul ţării trebuie arborat 
permanenţi nu numai de 
sărbători, pe cele -mâi im
portante clădiri ale locali
tăţilor, A CÎNDROI: O 
mare realizare pentru Cer-; 
tej este aprobarea intro
ducerii gazului m etan în 
care ne-a sprijinit foarte 
mult dl deputat Petru 
Şteolea, deputat PUNR 
de Hunedoara. M, VlLCIU: 
Alianţa cu PDSR trebuie, 
mâi strict condiţionată, I. 
MUNTEANU: în Călan
rata şomajului a ajuns la j 
27 la sută. P. NieWLES-'j 
CU: Imnul ţării ar trebui 
schimbat, întrucât „Deş-! 
teaptă-te române*' nu se j 
potriveşte. P, BENRA : j 
î! invităm pe dl Comeliu 
Vădim Tudor să ne ono
reze cu o vizită in judeţul 
nostru.

în finalul conferinţei a 
fost ales noul consiliu al 
filialei judeţene — format 
din 27 de membri — fi 
biroul executiv al acestu
ia — alcătuit din 9 mem
bri, în prima «a şedinţă 
Biroul executiv a ales 
preşedintele filialei — dl 
deputat PRM, Ioan Hor
topan, iar ca vicepreşedinţi 
dnii Anghel Râdulescu, 
Vasile Siminie şi Hie 
Mitran. ■

A consemnat 
TRAIAN BQNDOR

6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 9,05 Springfield 
Story (s); 10,05 Santa Bar
bara (s); 11,00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (es); 13,00 
Magazinul amiezii; 13,30 
Fetele de aur (sltcom.);
14.00 Pasiunea ei e cri
ma (s.p); 15,00 Barbel 
Sehafer talkshovv; 16,00 
Ilona Christen ţalkshow;
17.00 Ilans Meiser talk- 
show; 18,00 Jcopardy! 
(cs); 18,30 între noi (s);
19.00 O familie foarte dră
guţă (s/r); 19,45 Ştiri,
sport, meteo: 20,48 Vre
muri bune şi rele (s); 21,30 
Fotbal. Liga Campioni
lor; S, Dortmund — Ju- 
ventus.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9,45 Shovv-ul 

lui M. Costanzo (s); 12,30 
O blondă pentru tata (s);
13.00 Robinsonii (s); 13,30
Casa Viancllo (s); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene
(show); 11,40 Bcautiful
(s); 15,10 A iubj (s);. 16,00 
Tata şi fetiţa (s); 16,30 
Dădaca (s); 17,00 D.a.;
19.00 OK, preţul e corect
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 Ştiri; 21,25 

Paperisşima sprint (show); 
21,49 Film; 23,45 Ştiri: 
0,15 Show-ul lui M. Cos-
tsnzo; 2,39 Cotidiene
(show/r); 2,45 Paperlssl- 
ma sprint (r); 3,30 Cin- 
cin (s); 4,30 Cei cinci... (s).

• S A I-1
Pix-

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Brunch —> 
TV (mag. TV); 10,39 Ca- 
nnon (s.p); 11,00 Insula 
fanteziilor (s); 12,00 Sec
torul lui Wolf (s/r); 13,00 
Love Boat (s); 14,00 Fal
co n Crest (s); 15,00 Cag- 
ney şi Lacey (s.p); 16,00 
Star Trek (s.SF): „Dreptul 
ia viaţă”; 17,00 Baywatch 
(s.a): „încurcături". (p.II); 
18,00 Să riscăm! (cs); 
18,30 Ştiri; 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 20,10 Ran: 
fotbal; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,15 Comisa
rul Rex (s); 22,15 Chicago 
Ilope (s); 23,15 Picket 
Fences (s.p): „Reguli de 
comportare"; 0,15 Jungla 
infernală (f.a. SUA ’85).

iWBl
6,30 Ştiri NBC; 7,00 

Ştiri ITN; 7,39 Hoţii şi 
afaceri (do); 10,00 Co» 
merţ TV; 11,00 Piaţa eu
ropeană; 15,00 Piaţa ame
ricană; 18,30 Pulsul afa
cerilor azi; 19,30 Ghidul 
planetelor (documentar 
astrologie); 20,30 Show 
Selina Scott; 21,30 Date- 
line internaţional; 22,30 
Ştiri ITN; 23,00 Show ul 
serii, cu Jay Leno; o,00 
Golf, Volvo PGA — Tro
feul Lancome; 1,00 Bu
letin bursier; 2,00 Real 
Personal; 2,30 Show-ul se
rii, eu Jay Leno; 3,30 
Show Selina Scott; 4,30 
Real Personal; 5,00 Da- 
teline —■ internaţional;
8,00 Buletin bursier; 6,15 
Oferta pieţei.

9130 Fotbal. Cupa UEFA 
—: turul 1, manşa 1 (rez.); 
12,00 Tenis. Romanian O- 
pen Tennis de la Arena 
BNR Bucureşti (d); 16,30 
Ciclism  ̂ Turui Spaniei 
1995 — etapa 11: Sevllla 
— Marbella (d): 19,00 Te
nis. Romanian Open Te
nnis de la Arena BNR 
Bucureşti (d); 21,00 Volei, 
CE mase. din Grecia : 
Germania — Iugoslavia 
(d): 23,00 Volei. CE din 
Grecia (rez, zilei); 23.15 
Buletin de ştiri 1; 0,00
Auto. Mag. Formula t; 
0,30 Moto; Mag. Grand 
Prix; 1,00 Călărie. CM 
din Olanda; 2,00 Buletin 
de ştiri 2.

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Magelian (mag.); 
1030 Vreau să ştiu Omag.);
11.15 Fa, Si, La, a cânta;
11.45 Trimis special (r);
13.45 Jurnal F3; 14,05 Lu
minile... (r); 14,30 A c e 
tica şi sultanul (f/r); 16,30 
Casa... (r)ţ 17,15 Mag. cu
linar; 17,30 Bibi şi prie
tenii săi (r); 18,15 Şan
sa cântecelor; 18,45 Cam
pionul (cs); 19,30 Jurnal;
20.00 Luminile Parisului;
20.30 . Jurnal elveţian;
21.00 Să nu visăm (rep.)}
22.00 Timp prezent (mag.); 
23,40 Fiicele lui Caleb 
(s; ep. 1); 0,20 Jos măş
tile (mag.).
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ÎN PERIOADA 15-17 SEPTEMBRIE

HUNEDOARA—GAZDA CUPEI ROMÂNIEI LA NARATE
De aproape un an, Cupa 

României se află la Hune
doara. Prima ediţie a Cupei 
României la karate-do tra 
diţional a avut loc la Chij- 
ffapoca in septembrie 1994 
şt a lost cucerită de echipa 
de senioria Clubului Con
structorul Hunedoara. De a- 
tunel, trofeul se află In vi
trina clubului hunedorean 
şi ca o recunoaştere a va
lorii sportivilor de la acest 
cftt6, anul acesta în peri
oada 15—17 septembrie are 
cinstea de a fi gazdă a com
petiţiei în urma căreia se 
va hotărî in vitrina cărui 
club va poposi Cupa Româ
niei. Până in momentul de 
faţă şi-au confirmat parti
ciparea cluburi de valoare: 
BUDO şi CAM. din Brăila, 
ALIBI Oradea, ROXI-DO- 
iO  Bucureşti, Petrom Plo
ieşti şi SUTEMI Cluj-Na- 
poca.

Arbitrajul va fi asigurat 
de arbitrii internaţionali 
din rândul cărora remar
căm pe Dănuţ Smalberger 
3. dan. Cezar Coste seu 3 
dan, Loghin Florentin 3 
dan ţi  George Dragomir 3
dan.

Competiţia va fi onorată 
de prezenţa lui SENSEI 
Dan Ştuparu 5 dan, preşe
dintele Asociaţiei de kara- 
te-do tradiţional din Româ
nia.

Organizarea Cupei Româ
niei de către clubul Con
structorul Hunedoara va 
constitui totodată şi un exa
men de interes internaţio
nal pentru că E.F.K.T. va 
trimite un observator care 
va decide dacă la Hunedoa
ra există condiţii pentru 
organizarea Campionatului 
European dă karate Fudo-

kan pentru juniori din anul 
1996. Sperăm că observato
rul trimis- de forul euro
pean va da un aviz favo
rabil, şi suntem convinşi 
că I.C.S.H., susţinătorul fi
nanciar al clubului Con
structorul, dl Ing. Dan Ciu- 
botaru, preşedintele secţiei 
de karate, vor face tot po
sibilul ca numele oraşului 
nostru să fie rostit cu sti
mă şi respect de agenţiile 
de presă.

Deţinătoarea Cupei Ro
mâniei şi-a început pregă
tirile In vederea menţine
rii trofeului printr-un sta
giu la mare în staţiunea 
Olimp în compania a zeci 
şi zeci de karateka din în
treaga ţară, stagiul fiind 
coordonat de SENSEI Dan 
Stuparu. In urma acestui 
stagiu, din lotul deplasat 
de instructorii Ianoş Simo 
2 dan şi Mercedes Simo 1 
dan au obţinut grade supe
rioare următorii karateka: 
Marineseu Oana l-dan, Ne- 
chifor Manuel 1. dan, Stea- 
vu Sorina 1 Kyu, Cupeţ 
Alina 1 Kyu şi Steavu

Ramona 2 Kyu. Tot cu a- 
cest prilej ‘ Ianoş Simo a 
fost ales vicepreşedinte al 
Asociaţiei de karate-do tra
diţional din România pen
tru zona Ardeal.

In competiţie clubul 
Constructorul se va pre
zenta cu o echipă formată 
d in : Ianoş Simo, Cătălin 
Pruteanu 1 dan, Adi Tron- 
ciu I dan, Manuel Nechifor 
I dan, Viorel Plticaş 1 Kyu 
la masculin, iar la femi
nin :Oana Marineseu 1 dan, 
Anca Pădureanu 1 Kyu, So
rina Steavu 1 Kyu, Alina 
Cupeţ 1 Kyu şl Irina Gra- 
ore 2 Kyu.

Sperăm câ echipa de ka
rate a clubului Construc
torul va reuşi sâ păstreze 
Cupa României încă un an 
prin valoarea şi experienţa 
unora din componenţii echi
pei, recunoscute pe plan 
naţional şi Internaţional şi 
prin tinereţea şi dorinţa de 
afirmare a componenţilor 
echipei.

MIRCEA STEAVU, 
Hunedoara

IN LIGA CAMPIONILOR

STEAUA GLASGOW SANGERS
Di se ară, la o oră destul de târzie (21,30), pe sta

dionul din Ghencea are Ioc o partidă de fotbal deo
sebit de atractivă între STEAUA şi GLASGOW 
RANGERS, contând pentru cea mai însemnată com
petiţie europeană — LIGA CAMPIONILOR. Deşi 
Steaua este lipsită de doi titulari Lăcătuş şi Pa- 
nait — suspendaţi —, militarii sunt decişi să facă 
un meci bun şi poate de â obţine victoria, ceea ee 
ar însemna mult pentru Steaua, pentru fotbalul ro
mânesc.

Meciul este transmis în întregime la radio şi te
leviziune.

Divizia A seria  I

C L A S A M E N T U L

1. Eiectroputere 3 3 0 0 6—1 9
2- Gloria Buzău 3 2 1 8 4—2 7
3-4. Poiana Câmpina- 3 2 1 0 2—0 7

F.C. Oneşti 3 2 1 0 2—0 7
5. Oţelul Târgovişte . 3 2 0 1 8—2- 6
6. Metrom Braşov 3 2 0 t 5—4 6
7. Rocar 3 2 0 1 7—9 6
8. Portul Constanta 3 1 0 2 9—6 3
9. Steaua Miri] 3 1 0 2 4—4 3

10. Dacia Unirea _ 3 1 0 2 3—3 3
11-12. Dacia Piteşti 3 1 0 2 3—4 3

Cetatea Tg. Neamţ 3 1 0 2 3—4 3
13. F.C. IEELIF 3 1 0 2 4—6 3
14. Dunărea Călăraşi 3 1 0 » 4—7 3
1Ş. Tractorul Braşov 3 0 2 1 1—2 2
16. ARO Câmpulung 3 0 2 1 1—3 2
17. Metalul Plopeni 3 0 2 I 1—6 2
18. Constant Galaţi 3 0 1 2 0—4 1

Rezultatele etapei a 3-a: 
Poiana Câmpina — Uni
rea Brăila 1—0; Electro- 
putere •— Constant Ga
laţi 3—8; Gl. Buzău — 
Cetatea Tg. N. 1—0; F.G. 
Oneşti — Tractorul Bv. 
I—Of Portul — Rotar 
3—4 ; Metrom Bv. — 
IEELIF Slatina 2—1; O- 
ţelul Târgovişte — Dună
rea Călăraşi 3—0; ARO 
Câmpulung — Metalul 
Plopeni 0—0; Steaua Mi- 
zil — Dacia Piteşti 3—1.

Etapa viitoare (sâmbă
tă, 16 septembrie): Dună
rea Călăraşi — Metrom ; 
F.C. Constant — Steaua 
Mfzil; Dacia Piteşti — Q- 
ţelul Târgovişte; F. C. 
IEELIF — Portul; Cetatea 
Tg. Neamţ — ARO G-lung; 
Rocar — Gloria Buzău; 
Metalul Plopeni — Poia
na Câmpina; Dacia Brăi
la — F.C, Oneşti; ' Trac
torul — Electropvitere.

REZULT AŢELE ETAPEI : Jiul Pe- 
trila — Vict. Călan 0—3; Min. Şt. Vul
can — Min. Livezeni 2—7; Favior Orăş
tie — Haber Haţeg 13—0; Min. Ani- 
noasa — Metalul Crişclor 3—o (Repre
zentare); Min. Teliuc — C.F.R. Simeria 
7—0; Min. Bărbâteni — Constr. Hune
doara 5—8; EG.C.L. Călan — Dacia O- 
răştia 0—7; Aurul Brad — Min. Ghe- 
larl 2—0.,

Etapa viitoare şi arbitrii: Jiul Pe- 
trila — E.G.C.L. Călan — arbitri: Lagu, 
Pintilei şi Capotescu (Hd.); Vict. Călan
— Min. Şt. Vulcan (nu era stabilită bri
gada); Min. Livezeni — ’ Favior Orăştie
— Suciu, Cârstoiu si Chifor (Dv.); Ha’- 
ber Haţeg — Min. Ăninoasa — Kelemen, 
Macavei, Coste (Dv.) ; Metalul Crişclor
— Minerul Teliuc — Banc, Lada, Cos-

tea (Simeria); C.F.R. Simeria — Aurul 
Brad — Gh. Emilian, Cârstea I., şi O iş 
tea C.‘ (Petroşani); Min. Ghelari — Min. 
Bărbăteni — Melha, David, Pândărelu 
(Orăştie); Constr. Hd. — Dacia Orăştie 
— Precupaş, Gavrilă şi Diniş (Deva şi 
Brad).

C L A S A M E N T U L

1. Min. Bărbăteni 4
2. Min. Ăninoasa 4
3. Vict. Călan 4
4. Favior Orăştie 4
5. Min. Teliuc 4
6. Min. Livezeni 4
7. Min. Şt. Vulcan 4
8. Dacia Orăştie 4
9. Met. Crişcior 4

10. Min. Ghelari 4
ÎL Constr. Iluned. 4
12. C.F.R. Simeria 4
13. Jiul Petriia 4
14. Haber Haţeg 4
15. Aurul Brad - 4
16. E.G.C.L. Călan 4

4 0  0 
4 0 0 

0 0 
1 
1 
0 
0
0
1 
1 
o 
o

4
3
3
3
3
2
1
1
1
I
M
o 1
o o 
o o

17— 1 12
18— 3 12 
15— 2 12 
23— 3 10 
11—  2 10 
17— 4 9 
12— 9 9
9— 3
5— 8
6—  12 
3—10 
3—21 
3—15 
3—25 
1— 7
1—21 0

Divizia B, seria a II-a
REZULT AŢELE ETAPEI : Danubiana — Juven- 

tus 8—2; Conpref Constanţa — Cimentul Fieni 2—0; 
Faur — FI. Moreni 3—•; Gloria Comeştl — Acvila 
G iurgiu.3—1; Petrolul Teleajen — Agrariana 2—1; 
Petr. Roata de Jos — Astru Ploieşti 2—I; Petrolis
tul Boldeşti — Cimentul Medg. 2—3 ; Callatis Man
galia — F.C. Chimia 1—0; Aversa — Petrochimistul 
Midia 1—1; Electromagnetica — Constr. Feroviar 
0—1.

C L A S A M E N T U L

1. Faur Bucureşti 5 3 1
e. Aversa Bucureşti 5 3 1
3. Gloria Cerneşti 5 3 1
1  Petrolul R. de Jos 5 3 t
$. Danubiana Buc. 5 3 0
6. Petrolul Teleajen 5 3 0
7. Cimentul Medgidia • 5 3 O
9. Constr. Feroviar 5 3 p
9. Juventus Colohtina 5 3 0

10. Petrochlm. Midia 5 2 1
tl. Flacăra Moreni 5 2 1
12, Acvila Giurgiu 5 2 0
13. Chimia Bucureşti 5 2 0
t l .  Petrolistul Boldeşti 5 2 0
15. Astra Ploieşti 5 2 0
46. Cimentul Fieni 5 2 0
t î .  Callatis Mangalia 5 2 0
18. Conpref Constanţa 5 t  t
19. Agrariana Braniştea 5 1 1
20. Electromagnetica 5 1 0

1 10— 3 10 
1 11— 5 10
1 12— 7 10 
ft 7 - 5
2 14—10
t  8— 8 
2 7— 8

6— 7 
9—12 
8—  6 
6—  6 
9— 6 
4— 4
7—  9 6
6— 9 6
6—10 
3— 9 
3— 5 
6—11 
6— 8

10
9
9
9
9
9
7
7
6
6

ETAPA VIITOARE: Cimentul — Danubiana; Fla
căra M. — Conpref G-ţa; Acvila — Faur; Agrariana
— GL Corneşti; Astra Ploieşti — Petrolul Teleajen; 
Cimentul Medg. — Petrolul R. de Jos; F.G. Chimia
— Petrolistul Boldeşti; Petrochim. Midia — Callatis; 
Constr. Feroviar — Aversa; Juventus — Electro-, 
magnetica.

Divizia B. seria a III a
REZULTATELE ETAPEI : Constr, Craiova — U- 

nirea Alex. 4—0; Petrolul Ţicleni — Nitramonia Fă
găraş 2—0; Petr. Stoinâ — Parângul Lonea 5—1 ; 
Mine-RAL Rovinari — I.C.I.M. Bv. 2—0 ; F.C. Dro- 
beta — Min. Lupeni 2—0; Şoimii Sibiu — A.S. Pa- 
roşeni 2—1; Min. Mătăsari — Min. Certei 4—1; 
Min. Uricani — Petr. Videle 7—•; Petr. Drâgâşani — 
Metalurg. Sadu 1—1; Precizia Săcele — Vega Deva 
3—0. ‘

C L A S A M E N T U L

1. F.C. Drobeta 5 4 0 1 13— 3 12
p  Precizia Săcele ’ 5 4 O l  10— 2 lZ
3. Păfrolul Stoina 5 4 0 1 12— 6 12
4. Minerul Mătăsari 5 4 0 1 11— 5 12
5. Vega Deva 5 3 0 2 14—11 9
6. Constr. Craiova 5 3 0 2 9— 7 9
7. Şoimii Sibiu 5 3 0 2 7— 6 9
8. Mine-RAL Rovinari 5 3 0 2 8—10 9
9. Mineral Uricani 5 2 2 1 13— 1 8

10. Petrolul Drăgăşani 5 2 1 2  10— 7 7
ÎL Minerul Ceriej 5 2 1 2 7— 7 7
12. Nitramonia Făgăraş 5 2 1 2 4— 4 7
13. Metalurg. Sadu 5 2 1 2 5— 8 7
14. A.S. Paroşeni 5 2 0 3 9—10 6
15. Parângul Lonea 5 2 0 3 5—10 6
16. Petrolul Videle 5 2 0 3 5—18 6
17. Petrolul Ticlenî 5 1 1 3  4—10 4
18. Minerul Lupeni 5 1 0 4 3— 8 3
19. Unirea Alexandria 5 0 1 4 0— 8 1
20. I.C.I.M. Braşov ^ 5 0 0 5 2—10 O

ETAPA VIITOARE: Unirea Aîex. — Petr. Ţi
cleni; Parângul — Constr. Craiova; Petr. Videle — 
Petr. Stoina; Vega Deva — Minerul Uricani; I.C.IM, 
— Precizia Săcele; Min. Lupeni — Mine-RAL; Me
talurg. Sadu — F.G. Drobeta; Paroşeni — Petr, Dră- 
gâşani; Min. Certej — Şoimii Sibiu; Nitramonia Fă
găraş — Min. Mătăsari.

Divizia B, seria a IV
REZULT AŢELE ETAPEI : Minerul Anina — 

C.F.R. Cluj 0—8; Phoenix — Metalurg. Cugir 6—0; 
Armat. Zalău — Vulturii Lugoj 3—0; Olimp. Salonta
— Motorul Arad 1—I; West Petrom — Met, Bocşa 
2—I; U.M. Timişoara — Min. Cavnic 6—0; F.C. Arad
— A.S. Sighet 2—0; Min. B. Borşa — Laminorul Za
lău 4—1; Furnirul Deta — Min. Ştei 2—0; Ind. Sâr
mei - Sticla Turda 2—0.

C L A S  A M  E N T U L ;

1. U.M. Timişoara 5 4 1 0  15— 0 13
2. Minerul Baia Borşa 3 4 O l  14— 3 12
3. F.C. Arad 5 3 1 1  9— 2 10
4. C.F.R. Cluj 5 3 1 1 8— 4 18
5. Industria Sârmei Cr T. 5 3 1 1  6— 3 10
6. Minerul Anina 5 2 3 0 12— 3 9
7. Furnirul Deta . 5 2 2 1 5— 2 8
8. West Petrom Pccica 5 2 1 2 12—11 7
9. Motorul IJM.A. Arad 5 2 1 2 6—12 7

10. Armătura Zalău 5 2 1 2 5— 3 7
11. Metalul Bocşa 5 2 1 2 , 4— 5 7
12. Metalurgistul Cugir 5 2 1 2 4—10 7
13. Sticla Arieşui Turda 5 2 0 3 10— 9 6
14. Phoenix Baia Marc 5 2 0 3 9— 8 6
15. Olimpia Salonta 5 1 2 2 5—11 5
16. Mineral Ştei 5 1 1 3  7—10 4
17. Laminorul Zalău 5 1 1 2  7—10 4
18. AS. Sighet 5 1' 0 4 4— 9 3.
19. Vulturii Lugoj 5 1 0  4 4—16 3
20. Minerul Cavnic 5 0 2 3 1—10 2

ETAPA VIITOARE: Metalurg. Cugir — Min, 
Anina; Vulturii — Phoenix; Motorul — Armătura; 
Met. Bocşa — Olimp. Salonta; Min. Cavnic — West 
Petrom; A.S. Sighet — U.M. Timişoara; Laminorul
— F.C. Arad ; Min. Ştei — Min. B. Bocşa; Sticla 
Turda — Furnirul Deta; C.F.R. Cluj — Ind. Sârmei.

,......
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M?AV C U V Â N T U L  L I B E K

Discuţie cu NICOLAE 

Sindicatelor. Solidaritatea

CIOCAN, preşedintele Ligii 

’92 Deva

■?—. Deci, v-aţi întors cu
rând din Germania dle 
Ciocan. Care a fost sco
pul deplasării ?

— Am făcut parte din- 
tr-o delegaţie formată din 
reprezentanţi ai Guver
nului, patronat şi sindica
te, Scopul deplasării a 
fost acela de a pune ba
zele unei colaborări cu 
Asociaţia profesională a 
minerilor din Germania. 
Acest lucru s-a şi întâm
plat la Bochum. La Mun- 
chen, tot in acest sens, s_a 
discutat cu reprezentanţii 
asociaţiei profesionale a 
lucrătorilor din construc
ţii.

— Care ar fi concluzii
le discuţiilor avute ?

—■ în primul rând ne
cesitatea unor asemenea 
asociaţii profesionale şi 
în România. Iar pentru 
minerit, noi ne.am pro
pus deja acest lucru. Deo
camdată însă, în ţara 
noastră nu există un sis
tem legislativ care să 
permită crearea de aso
ciaţii. S-au făcut demer
suri la Guvern în acest 
sens şi suntem optimişti.

— Practic, ce se urmă
reşte prin înfiinţarea a- 
cestora ?

— îndeobşte prevenirea 
îmbolnăvirilor profesio
nale. Apoi, în cazul acci
dentelor ‘de muncă, să a- 
vem un sistem coerent şi 
unitar de plată şi despă
gubiri, inclusiv în cazul 
accidentelor mortale. De 
asemenea, mai urmăreş
te formarea unui sistem 
propriu de tratament în 
cazul îmbolnăvirilor pro
fesionale.

— Concret, care este 
acum stadiul înfiinţării

acestei asociaţii a mineri
lor ?

— Hotărârea înfiinţării 
este luată mai de mult. Au 
fost elaborate principiile 
de bază, iar acum se lu
crează la un studiu dş 
fezabilitate al acesteia. 
Partea germană şi-a ex
primat dorinţa de a ne 
sprijini cu documentaţia 
necesară pentru a grăbi 
înfiinţarea asociaţiei.

— O ultimă întrebare, 
dle Ciocan. Cine va bene
ficia de avantajele ofe
rite ?

— Peste 15 000 de lu
crători din mineritul hu- 
nedorean. Deocamdată, 
singurii care nu şi-au ma
nifestat dorinţa de a face 
parte din asociaţie sunt 
minerii din Valea Jiului.

V. NEAGU

din Valea
pregătiri pentru
NOUL AN ŞCOLAR

Gu toate că se ştie 
despre sărăcia fonduri
lor băneşti pentru repa
raţiile şcolilor şi ale gră
diniţelor şi pregătirea cum 
se cuvine a noului an 
şcolar, primăria şi Consi
liul local din Lupeni, a- 
pelând si la Regia Auto- 

; nomă a Huilei din Petro
şani şi a E.M. Lupeni, a 
putut realiza o seamă de 
lucrări de reparaţii la 
-clădiri şi mobilierul şco
lar. S-a urmărit o mai 
bună calitate a lucrărilor 
şi respectarea termenului 
prevăzut. Mai sunt doar 
câteva zile până la sune
tul clopoţelului...

CERCETAŞII 
ÎN... MUNŢI

C e n t r u l  cercetaşilor 
„Oslea“ din Vulcan a or
ganizat, între 4—10 sep
tembrie, o tabără la care 
au participat cercetaşi din 
ţară. Tinerii cercetaşi au 
fost iniţiaţi în practicarea 
turismului montan, orien
tarea în teren, însuşirea 
de cunoştinţe în speolo
gie şî alpinism. Au fost 
vizitate peşteri, s-a orga
nizat focul de tabără de

„rămas bun“ şi „La re
vedere, pe curând 1“

SURPRIZELE
AUTOMOBILIŞTILOH

Lucrătorii de la Dru
murile Naţionale, cei ca
re se ocupă de marcajul 
şoselelor, au ajtîns pe 
D.N. (Haţeg — Petroşani), 
Ia marginea municipiu
lui Văii Jiului. Şi trebuie 
să remarcăm că au făcut o 
treabă bună ! Marcaj de 
bună calitate (ca pe alte 
artere de circulaţie din 
judeţul nostru), cu linia 
punctată şi continuă - 
după prevederile legii — 
dar şi punctată pe mar
ginea şoselei, ce vor fi de 
marc ajutor pentru şo
feri pe timpul nopţiij al 
cetii.

Automobiliştii din Pe
troşani şi nil in ultimul 
rând, pietonii aşteaptă cu 
nerăbdare începutul mar
cajului şi în oraşul mu
nicipiu Petroşani, în luna 
septembrie a anului '95! 
Ştim, nu sunt fonduri. 
Dar cum s-au descurcat 
cei din Hunedoara şi De
va ? E de-a dreptul ha
zardată trecerea pietoni
lor, circulaţia rutieră pe 
bulevardul central unde 
nu există nici o linie de 
marcaj I
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Aspect de la distribuirea cupoanelor de privatizare, la punctul de desfacere 
de la Liceul Auto Deva. Foto PAVEL LAZA

Programul turului campionatului judeţean 
de fotbal — juniori C, ediţia 1995-1996

ETAPA, I — 17 SEPTEMBRIE

Minerul Lupeni — Parângul Lonea 
A.S. Paroşeni — Jiul Petroşani 
Vega Deva — Minerul Certej.
Minerul Uricani — F.C. Corvinul

ETAPA A II-A — 24 SEPTEMBRIE

Parângul Lonea — Minerul Certej 
F.C. Corvinul — Vega Deva 
Jiul Petroşani — Minerul Uricani 
Minerul Lupeni — A.S. Paroşeni

ETAPA A III-A — 1 OCTOMBRIE

A.S. Paroşeni — Parângul Lonea 
Minerul Uricani — Minerul Lupeni 
Vega Deva — Jiul Petroşani 
Minerul Certej — F.C. Corvinul

ETAPA A IV-A — 8 OCTOMBRIE

Parângul Lonea — F.C. Corvinul 
Jiul Petroşani — Minerul Certej 
Minerul Lupeni.— Vega Deva 
A.S. Paroşeni — Minerul Uricani

ETAPA A V-A — 15 OCTOMBRIE

Minerul Uricani — Parângul Lonea ...............
Vega Deva <— A.S. Paroşeni '
Minerul Certej -— Minerul Lupeni .......
F.C. Corvinul — Jiul Petroşani

ETAPA A VI-A — 22 OCTOMBRIE

Parângul Lonea — Jiul Petroşaîii ....... .
Minerul Lupeni — F.C. Corvinul
A.S. Paroşeni — Minerul Certej ..........
Minerul Uricani — Vega Deva ......

ETAPA A VII-A — 29 OCTOMBRIE

Vega Deva — Parângul Lonea 
Minerul Certej — Minerul Uricani
F.C» Corvinul---- A.S. Paroşeni ___
Jiul Petroşani — Minerul Lupeni *******

N O T A :  Jocurile se Vor desfăşura în zilele de 
duminica, de la ora 9,30, numai pe terenurile omo
logate cu suprafaţa de joc — gazon sau iarbă. Echi
pa Minerul Lupeni va disputa jocurile programate 
acasă (în tur), pe terenul A.S. Minerul Bărbăteni.

FRANZELE 
PENTRU... PORCI

Dacă înainte de 1990 
aprovizionarea cu pâine 
era o problemă pentru 
toate oraşele Văii Jiului, 
de multe ori solicitân- 
du-se şi alte fabrici din 
judeţ pentru a satisface 
necesarul, acum, în orice 
oraş de aici există o ade
vărată abundenţă de pro
duse de panificaţie. La 
intrarea în piaţa din Pe
troşani, cetăţenii găsesc 
zilnic o mare varietate de 
franzele albe ca spuma, 
de diferite gramaje, cor- 
nuri, covrigi, batoane, 
alte specialităţi de pani
ficaţie, pâine semi-albă 
ş.a. Foarte bine. O sea

mă din aceste produse 
sunt realizate de particu
lari, de foarte bună cali
tate.

La Vulcan, în piaţă (în- 
tr-un singur loc), se vin
dea pâinea neagră ca... 
tuciul. Surprinşi (oare ci
ne mai cumpără acum a- 
semenea „pâine", ce nu era 
nici în vremurile trecute 
aşa neagră), am întrebat 
Cât costă „franzela'1. „Pa
tru sute de lei. Este de 1 
kg". „Şi cumpără lumea?". 
„Sigur că d a ! Dar, să 
ştiţi, este pentru porci l“. 
Deci, ca în anii... trecuţi, 
când unii îngrăşau porcii 
cu pâine integrală.

Grfipaj realizat de 
c. SANDU
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PRECIZARE

Referitor la articolul 
publicat în ziarul din da
ta de 7.09.’95, la rubrica 
„Tribuna Cuvântului li
ber", şi semnat Ţ. Puşa, 
facem următoarea preci
zare, pe Care vă rugăm 
să 6 inseraţi la aceeaşi ru
brică :

După cum se ştie, ma
joritatea firmelor mari, 
care se respectă, folosesc 
ca material de reclamă 
chenare adezive pentru 
vitrinele magazinelor.

Chenarul care face o- 
biectul articolului men
ţionat, de la S.C. Com- 
prod Divers, este format 
din cele trei culori care 
coincid, întâmplător, cu 
cele ale steagului ma
ghiar, dar' sunt culorile 
înregistrate şi agreate în 
întreaga lume ale produ
sului „Mirinda", ■ produs 
îmbuteliat de firma „Pepsi. 
Cola“.
■■■.- Ar fi bine ea cei- care 
redactează articole să se 
documenteze înainte . sau 
să-l citească pe Nicolae 
Iorga, care intr-o memo
rabilă cuvântare a spus : 
„Ura dintre naţii se pro
duce numai lâ vârful pu
terii unei ţări şi întot
deauna cei de jos s-au 
împăcat bine, indiferent 
ale cărei naţii aparţineau".

Niciodată, indiferent de 
opţiunea politică, nu este 
bine să se facă o asocie

r e  între politic şf altceva.
în speranţa că cei vi

zaţi îşi vor reconsidera 
poziţia, vă asigurăm de 
toţ sprijinul şi colabora
rea noastră.

Cu deosebit respect, 
FLORIN LUNGESCU, 

director vânzări, 
„Pepsi-Cola" Deva

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

Referitor la articolul 
„A fost uitat" — apărut 
în „Cuvântul liber" din 
6 septembrie a c. — pri
vind situaţia blocului si
tuat în centrul satului 
Bucureşci, Direcţia de ur
banism, amenajarea teri
toriului şi lucrări publi
ce a Consiliului judeţean 
ne răspunde detaliat şi 
competent sub semnătura 
domnului arhitect Ion 
Gonstantirtescu, arhitect 
şăf al judeţului:

Primăria* ©eanunei, O- 
pruţ Petrii, s-a Străduit să 
gâseăseâ 6  soluţie pentru

•  » *  * •  » •  « •  • •

continuarea într-Un fel a 
lucrărilor acestui bloc şi 
a insistat foarte mult să 
se promoveze unele mă
suri. v

Prin serviciul "de pro
iectare al Direcţiei noas
tre s-a elaborat un studiu 
de fezabilitate pentru 
preluarea fundaţiilor şi a 
zidurilor din situaţia e- 
xistentă, pentru realiza
rea în perimetrul clădirii 
a unui cămin cultural, 
încă din anul 1992 s-a 
întocmit un studiu de 
fezabilitate pentru con
struirea unui cămin cul
tural în comuna Bucu
reşci, pentru care s-a ob
ţinut şi acordul M.F. nr. 
825/1992, amplasat în ve
cinătatea blocului în cau
ză. dar pentru că nu s-au 
alocăt fonduri pentru con
tinuarea lucrărilor, orga
nele locale au hotărât ca 
pe fundaţia existentă a 
blocului să se studieze a- 
daptarea construcţiei că
minului cultural. redu- 
cârtdu-se în acest fel va
loarea investiţiei.

Noua soluţie preconiza
tă’ este mult mai avanta
joasă din punct' de vede
re economic şi finalizea
ză o construcţie începută 
şi sistată — şi în acelaşi 
timp, conduce la realiza
rea , căminului cultural, 
necesar deservirii celor 
4077 locuitori din comună.

Pentru studiul de feza
bilitate întocmit s-au ob
ţinut următoarele avize 
şi acorduri: Certificatul 
de urbanism nr. 40/652/ 
1995, eliberat de Consiliul 
judeţean punedqara, avi
zul nr, 14/1995 al Consi
liului ' tehnico-economic al 
Consiliului judeţean Hu
nedoara, avizul nr. 2744/ 
1995 al RENEL — FRE 
Deva, adresa nr. 431 621/ 
1995 a Grupului de pom
pieri al judeţului Hune
doara, acordul nr. HD 121/ 
1995 al Agenţiei de pro
tecţie a mediului Deva şi 
avizul Staţului major de 
apărare civilă judeţean pe 
anul 1995.

S-a obţinut şi Acordul 
nr. 840/2.05.1995 al ' Minis
terului Finanţelor cu • pri
vire Ia aprobarea docu
mentaţiei telinieo-econo- 
mice pentru obiectivul de 
investiţii „Cămin cultu
ral" în comuna Bucureşci. 
Pe baza acestui acord, 
urmează ca în anul viitor 
să se cuprindă în plan 
fondurile aferente; la mo
mentul adoptării bugetu
lui, vă vom mai informa.

* •  • # * •  • .»  •
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Jn ultima decadă a lu
nii august, la Bucureşti, 
a avut loc a XVl-a „Bie
nală a limbii franceze". 
Manifestarea s-a desfăşu
ra t sub patronajul minis. 
trului de externe al Ro
mâniei. Excelenţa Sa, di , 
Ţheodor Meleşcanu, sub 
preşedinţia de onoare a 
Excelenţei Sale, dl pre- ' 
şedinţe Leopold Sedar 
Sengor. Preşedintele fon. 
dator al „Bienalei de lim
bă franceză" este dl A- 
lain Guillermon, iar pre
şedinte în funcţiune — 
dl Roland. Eluerd. Despre 
ce s-a întâmplat in Ca
pitală, care a fost impor
tanţa manifestării, am a- 
flat de la dnele prof. E- 
caterina Griin, şi prof. 
Maria Basarab, reprezen
tantele judeţului nostru, 
alături de un grup de 
intelectuali deveni, la 
Bienală. Pentru început 
am adresat câteva între
bări dnei prof. Ecaterina 
Grun.

— „Dragostea pentru 
O femeie in carne şi oase 
s-a metamorfozat, de-a 
lungul a peste 50 de ani, 
în iubire fierbinte pen
tru o femeie imaterială, 
dar atât de generoasă, 
care este limba română", 
a mărturisit prof. Alain 
Guillermon in alocuţiu
nea de deschidere a ' ce- 

~lei de a XVI-a „Bienale 
a limbii franceze". Or
ganizată dă prestigioasa 
asociaţie cil acelaşi nu
me, fondată in 1960 de 
un mare îndrăgostit de 
R om ânia (Alain Guiller
m on a fondat el însuşi 
catedra de limba, româ

nă de la Sorbona), Biena
la a avut drept temă cen
trală a comunicărilor 
(peste 30) şl a dezbate
rilor (extrem de nume
roase) „Autostrăzile In
formaţiei şi limba fran
ceză". ’ •

în ce a constat in
teresul Bienalei pentru 
noi, devenii, dincolo de 
importanţa intrinsecă a 
subiectului propus ?

»»Bienala limbii
<(

— Pentru prima dată 
la un Congres interna
ţional de francofonie a 
fost invitată şi provincia, 
reprezentată de Asociaţia 
„FRADEV" de schimburi 
culturale cu ţările fran. 
cofone, în special cu 
Franţa, Subiectele pro
puse de asociaţia devea- 
nă: „LIROM — bancă de 
date informatizată de bi
bliografie a scriitorilor 
români de expresie fran
ceză" (corif. dr. Maria 
Ţenchea şi Ecaterina 
Griin), „Francofonie şi 
viaţă asociativă" (Maria 
Basarab şi Petru Mun
tean), au trezit reacţii fa
vorabile' din partea 'spe
cialiştilor veniţi din di
verse colţuri ale lumii 
(Franţa, Belgia, Elveţia, 
Canada, Senegal, Maroc, 
Togo ş.a.).

Pe lângă contactele ui

mane extrem de fertile 
de care membrii FRA
DEV (Maria Ţenchea, 
Maria Basarab, Gabrie- 
la Marcu, Mioara Todo- 
sin, Ecaterina Griin, Pe
tru Muntean, Nicolae 
Ilişiu) au beneficiat de-a 
lungul celor 6 zile, con
gresul a constituit o oca
zie unică de a stabili le
gături cu asociaţii simi
lare din ţară şi străină-" 
tate. Prin FRADEV, a că
rei prezenţă la Bucureşti 
a fost facilitată atât de 
dl primar Ovidiu Hagea, 
dl viceprimar Virgil Bo- 
ca, precum şi de senato
rul Octavian Munteanuşi 
deputaţii Dumitru Radu 
Ifrim şi Mihail Bucur, 
francofonii de peste tot 
au luat cunoştinţă de e- 
xistenţa unui oraş din 
Transilvania, căruia nu-i 
este indiferentă imagi
nea să şi a României în 
lume. Acest lucru a tre
zit interesul unor presti
gioşi bienalişti şi univer
sitari de â participa la 
următoarele ediţii ale. 
„Primăverii francofoniei 
la Deva", organizată de 
FRADEV in fiecare an, 
la sfârşitul lunii aprilie. 
Parafrazând cuvintele în
scrise pe pliantele ce pre. i 
zintă România („Veniţi 
ca turişti, ca prieteni veţi 
pleca"), profesorul Ro
land' Eluerd, preşedin
tele ' în exerciţiu al Bie
nalei, ne-a asigurat in 
discursul de încheiere: 
„Am venit ca prieteni, 
plecăm îndrăgostiţi de 
ţara voastră".

MINEL BODEA

Comori de limbă şi sim ţire românească
Psaltirea este cartea de căpătâi a 

poporului, din care a învăţat să slp- 
venească înainte de a fi bucoavna sau 
abecedarul. Comori şi frumuseţi mlă
dioase de limbă au desluşit în ea şi 
omul de rând şi cărturarul. Am în 
faţă o veche psaltire din care încerc 
să spicuiesc câteva idei care exprimă 
bogăţii de limbă şi simţire ziditoare 
de suflet românesc. Psaltirea provinei 
din Vinţu de Jos-Sibişeni, aproape de 
Sebeşul în care Coresi îşi tipărea o 
psaltire, în anul 1570. O filă dublă de 
la psalmul 72 are în filigran chipul in 
profil al unui cerb cu coarne răsfira
te. şi picioarele din faţă ridicate, Este- 
blazonul binecunoscut al judelui Bra
şovului, Luca Hîrschel (hirsch — cerb), 
sprijinitorul diaconului Coresi, din a
cărui moară de hârtie provine hârtia 
acestei psaltiri.

Cărţii îi lipsesc câteva file de la în
ceput şi sfâfşit. Ea cuprinde: Psalmii
grupaţi pe catisme, Cântările lui Moi- 
se, Rugăciunea proorocului Avacum, 
Cântarea Isaiei proorocul, Rugăciunea 
şi cântarea celor trei sfinţi coconi. Cân
tarea preasfintei de Dumnezeu Născă
toarea „de la Luca Zacialo" (cetire), 
Psalmii aleşi pentru polieleu. Intre
paginile 19—43 este scrisă cu mâna
următoarea afurisanie: „Cine s-ar afla 
să o fure sau să o mute de la besere- 
(că) să fie afurisit de 118 sfinţi pă
rinţi şi cine o ar cumpăra, să fie afu
risit să nu o eu(m)pere. Scris-am eu 
Petru Zinsu“. Iar la psalmul 45 se află 
scris cu creionul „moştenită de Ia 
moşi strămoşi". Dimensiunile cărţii 
sunt de 16,3 X  D cm.

Sunt exprimate în grai curat ro
mânesc sentimente care de-a lungul a- 
nilor au, ţinut trează -spiritualitatea 
morală şi religioasă a poporului. Ast
fel, dorul, atât de specific românesc^

este redat în expresii' cum sunt: „do- 
reaşte şi se şfârşaşte sufletul meu spre 
curţile . Domnului", „de poruncile tale 
am dorit", „iubil-am sufletul meu ca 
să dorească de judecăţile tale". Mânia 
cerească este asemănată cu „ploaia de 
trăsnet şi ca polejghiţa de iarbă" (Cân
tarea lui Moisej. Jertfa este oferită 
din roadele pământului „cu grăsime 
din măduha grâului şi sânge de stru
guri" - (Moise). Rugăciunea cere: „luaţi 
psalmi şi daţi ţânpănă, psaltire înfru
museţată cu alăută" (’8Q).

Frumoase sunt expresiile: „înstrăi- 
natu-s-au păcătoşii din zgau", „usca- 
tu-s-a ca un vas de lut vârtutea mea" 
(68); „limba mea s-a lipiţ de grumazul 
meu", „tu ai săvârşit zorile şi soarele" 
(74), Foarte des sunt întâlnite sinoni
mele săracul şi mişelul, sirimanul şi 
săracul... Stilul e înfrumuseţat prin re
petiţii ca: stingându-se ca fumul s-au 
stins" (36), nu va dormita nici nu va 
dormi (120), mergând mergea şi plân
gea (120), înconjurând m-au înconju
rat (118),- certând m-a certat Dom
nul (118)...

Cel puţin trei versete atrag aten
ţia în mod deosebit: „Făcutu-s.au ini
ma mea ca ceara care se topeşte, în 
mijlocul pântecului" (19) ; „legea ta în 
mijlocul pântecelui meu" (39), turbu- 
ratu-s-a întru mânia ochiului meu, 
sufletul meu şi pântecele meu (în edi
ţii . actuale inima mea). Toate locali
zează inima în mijlocul pântecului.) 
Aici se vede şi o influenţă isihastă, 
Isihasmul este un curent monastic 
pornit de la Athos şi răspândit şi la 
noi, cu centrul la mănăstirea Neamţ, 
pe vremea stareţului Paisie, Practicant 
al „rugăciunii lui Isus", isihasmul a 
promovat smerenia creştină însoţită cu 
rugăciunea neîncetată.

BASA

LIM BA  Şl C U L T U R A

— Asociaţia FRADEV, 
cu sediul la Deva, este 
un lucru prea frumos, o 
realizare gândită de oa
menii cu iniţiativă, ge
neroşi şi deschişi spre lu. 
mea civilizată, spre Fran
ţa, o ţară cu care îm- 
părţim originea noastră 
latină şi nu numai.

— Asociaţia culturală 
FRADEV, fondată în 1990, 
grupează oameni cu pre
gătire profesională di
ferită, de structuri dife
rite, dar animaţi de do
rinţa apărării primordia
lităţii culturii. Asociaţia 
s-a constituit din necesi
tatea spirituală de des
chidere spre cultura u- 
niversală, în al cărei vârf 
de piramidă se află cul
tura franceză, ne-a măr
turisit dna prof. Maria 
Basarab. Deci, rolul Aso
ciaţiei FRADEV constă 
în evocarea climatului 
cultural prin care se ini
ţiază şi se întreţin legă
turile dintre cultura ro
mână şi culturile ţărilor 
francofone. Încercăm, a- 
şadar, restituirea valori
lor culturale româneşti 
şi franceze, care prin 
tangenţă istorică au con
tribuit la aşezarea de noi 
pietre la edificiul cultu
rii europene. în acest 
ihod înţelegem rostul o- 
mului de cultură într-o 
societate.

— Care a fost activi
tatea de până acum a A- 
sociaţici FRADEV ?

— Activităţile cu ca
racter teoretic sau prac
tic desfăşurate de Ia în
fiinţare până acum şi-au 
asumat rostui creării de

coridoare culturale din
spre şi înspre spiritua
litatea română. Printr-o 
comunicare mai directă 
cu Societatea Culturală 
„Artois — Roumanie", al 
cărei_ sediu se află în 
Arras, * oraş cu care De
va este pe cale de a se 
înfrăţi, Asociaţia FRA-

FRADEV şi v ia ţa  

asociativă

DEV rămâne o fereastră 
deschisă spre cunoaşte-, 
rea reciprocă.' Am orga
nizat activităţi cultUral- 
educative bilunare, vizite 
efectuate la Deva de că
tre oameni de cultură din 
Arras sau Strasbourg şi, 
pe de- altă parte, vizite 
ale membrilor FRADEV 
la Arras, expoziţii de 
artă plastică, schimb de 
corespondenţă între per
sonalităţi ale vieţii noas
tre social-culturale şi ai 
celei franceze. Pentru a 
depăşi păcatul timpului 
nostru în care se urmă
reşte mai ales de. către 
generaţia tânără doar 
câştigarea confortului ma

terial, prin înfiinţarea 
Asociaţiei „FRADEV — 
JEUNEŞSE" ne-am pro
pus facilitarea circulaţiei 
informaţiilor culturale ce 
favorizează cunoaşterea 
şi dobândirea unui con
fort spiritual. Desigur, 
lipsa logisticii, a media- 
tizării necesare, datori
tă imposibilităţii finan
ciare de dotare a  asocia
ţiei cu aparatura nece
sară, împlinirea scopu
lui propus a fost îngreu- 
.nat.

— Ge. vă propuneţi 
pentru viitor?

— Am inclus în calen
darul nostru cultural a- 
niversările, comemorări
le unor mari oameni de 
artă, literatură sau mu
zică, francezi şi români 
de expresie franceză. 
Vom continua schim
burile de delegaţii, vi
zitele de documentare, 
participările la mani
festări reciproce, jn lu
na aprilie a anului vii
tor, la Deva, se va or
ganiza „Primăvara fran- 
cofoniei la Deva* ş.a. 
Sperăm ca in acest ca
dru, al interferenţelor 
culturale să ne promo-, 
văm reciproc limba şi 
cultura. Vrem ca aso-, 
ciaţia FRADEV să fie 
ecoul culturii franceze 
în România, in rândul 
locuitorilor jvxdeţului 
nostru, iar prin Asocia
ţia’ „Artois — Rouma
nie" din Arras să în
cercăm răspândirea cul
turii române in Franţa.

MINEL BODEA

Vâra iui 1940
h Vă aduceţi aminte de anii copilă
riei ?

i Ei au fost legănaţi de cântecele şi 
împlinirile rotunde ale României Mari. 
Adolescenţa şi prima tinereţe ne-au| 
fermecat cunoaşterea surorilor ce in
trau sfioase în hora unităţii neamu
lui. Apoi, în plină tinereţe creatoare, 
când ni se deschideau cărări de Iu-,1 
mină şi nădejde ale familiei, de aşe
zare în ritmul pragmatic al vieţii so
ciale, au survenit dramele din vara 
anului 1940. Cei doi dictatori, Stalin 
şi Hitler —■ rămaşi singurii stăpâni 
—■ se plimbau prin Europa ca nişte 
tauri intr-un magazin de porţelanuri, 
spărgând şi călcând sub copitele. lor 
tot ceea ce era drag şi sfânt popoare
lor. Graniţele naturale şi rotunde ale 
României au fost sfârtecate pentru ca 
ruşii şă ajungă la gurile Dunării şi 
pe crestele Carpaţilor, în Bucovina;, 
pentru ca ungurii să stăpânească ţinu
tul secuilor şi nemţii să fie foarte a- 
proape de petrolul românesc. Au ur
mat deportările în Siberia, sub cnutul 
N.K.V.D.-ului; holocausturile de la Ip, 
Trăznea, Huedin, din ţinuturile secu
ieşti, de la Moisei, pentru a defini 
prin crimă hoardele din „Garda zdren
ţăroşilor”. Era justificarea precară a 
existenţei unui regat fără rege, condus 
de un amiral fără de marină. Nepu
tincioşi, am asistat la toate aceste jos
nicii ale unor vecini cu vocaţii de co
tropitori, uniţi prin coniventa purifi
cării etnice a neamului românesc ee-şi 
trăgea seva şi puterea din pământu
rile sale de naştere şi firească dezvol
tare.

’ Crescuţi în demnitatea părinţilor şi 
sub cupola unităţii de la Alba Iuliâ, 
am rămas singuri şi umiliţi sub blo
cajul politic al dictatorilor. Ruşinea 
neputinţei noastre am şters-o abia 
peste un an, sub oblăduirea unui rege 
tânăr şi curat şi sub comanda unui 
general viteaz.

W La 22 iunie 1941, într-o zi de săr
bătoare, un aer de demnitate s-a revăr
sat peste ţară. Feciorii care au căzut 
la Prut, pe pământul Basarabiei şi Bu
covinei, in Godrii Hănceştilor şi per 
malurile Nistrului, au reîntregit o par-, 
,ţe a hotarului răpit înainte cu un an. 
Focul din cazematele Odesei, luptele 
din stepele Nogâice, cele de sub mete
rezele Sevastopplului şi gerurile de pe 
Don, Doneţ şi Volga ne-au aşezat mor- 
•mintele străjuite. la căpătâi de roata 
florii soarelui, sau îngropate sub tro
ienele de zăpadă ale iernilor ruseşti. 
Unii dintre noi, mai norocoşi, au tre
cut victorioşi peste apa rece a Cuba- 
nului, au urcat pe crestele înzăpezite 
ale Gaucazului. Recunoştinţă şi memo
rie binecuvântată eroilor căzuţi. Onoa
re celor vii, bătrâni acum şi printre] 
noi. ■

Cu cât ne îndepărtam de malurile 
Nistrului, cu atât creştea darul de 
ţară şi ne stăpânea amintirea unei 
Transilvanii înjunghiate. Prim înţelep
ciunea regelui şi a unor sfetnici fău
ritori ai României Mari au urmat con-; 
fruntările eroice de pe Valea Mureşu
lui, de la Păuliş, Grişuri, Someş, dej 
la Cărei şi Debreţin, refăcând hotarul 
de apus. ..T-h

După război, o lume încă necunos
cută nouă a luat locul celei vechi.

De peste cinci ani, ţara îşi cautâ 
un drum al libertăţii în noul eşichier! 
de convieţuire europeană. Acest drum 
este însă anevoios şi plin de obstacole. 
El devine, uneori, de-a dreptul decepr 
ţionant. In acest vălmăşag al frămân-; 
ţărilor am ajuns cu toţii la vârsta se-; 
nectuţii. Datori suntem pentru aceea 
să ne ridicăm înţelepciunea anilor ca 
o stavilă împotriva descurajării şi ca 
un -îndemn la încredere şi refacereal 
morală a societăţii. \ '

- -- General-maior (r)
VIOREL CUGEREANU, 

veteran, invalid de război, 
Cavaler al Ordinului 

„Mihai Viteazul"
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Buletinul de identitate,
aetnl de necesitate stringentă

Dintre toarte documentele 
pe care le posedă o persoa
nă asupra sa, buletin sau 
adeverinţă de identitate, pa
şaport, permis de conduce
re» legitimaţie- de serviciu, 
legitimaţie provizorie etc., 
cel mat important act ră
mâne tot buletinul sau a- 
deverinţa de identitate.

Ou ani In urmă dacă nu 
acest buletin de iden- 
erai expus la .greva 
i oficială", prin faptul 

că nu primeai raţia de a» 
Ktmentc stabilită de forurile 
competente aflate la  câr
muirea ţării. Şt astăzi bu
letinul de identitate rămâ
ne sedaşi document de n e 
cesitate stringentă.

lucrătorii de poliţie de
pistează însă permanent 
persoane care ignoră acest 
a c t  purtând b* bvstra r bu
letine fără valabMitate, ex
pirate eu mult ţirap în ur
mă.

SS admitem wteea unei 
ftegOiJenţe Dar de aici şi 

t a nu te interesa Intra

rea în legalitate privind i- 
dentitatea este o -cale lun
gă- '

Lucrător»! de Ia Poliţia 
municipiului Deva au între
prins mereu verificări pe 
această linie. Au fost depis- 

i»ai mulţi, cetăţeni cu 
inele expirate, actele 

fără valabilitate fiind ridi
cate, iar posesorii for invi
taţi cu cele necesare pentru 
a  intra în posesia unui nou: 
buletin.

De mai mult” timp sunt 
„cazate" la biroul Evidenţa 
Populaţiei de la Poliţia Mu
nicipiului Deva buletine pe 
num ele: Bucătarii Silviu 
din Aleea Plopilor, bl. 1, 
ap. 16 (B.I. expirat în anul 
1993), Dan Tiberiu din Bd. 
N» Băicesc®, W t, ap. 33, 
(B .t expirat hi 1993), Enâ- 
şoaie Ana din strada BC- 
jan„ bf. 79, ap-. 1 fBtl. ex
pirat în  1993), Toma 
Marius-Pet'rU din'strada M. 
Eminescu, bl. 42, ap. 41 (BX 
em irat in 1993) şi încă 
alţii cărora Ie ' amin

tim ci Legea nr. 5/1971 o- 
bligă ca in termen de 15 ' 
zile de*;la expirarea termen 
nulul de valabilitate de ia 
pierderea, distrugerea, de- 

- teriorarra saxr firrtut  actului 
de identitate, titularul este 
obligat să se prezinte la po
liţie pentru eliberarea unui - 
«eu afefc..

întiucât se mai înregis
trează cazuri în care actul . 
de identitate este lăsat de 
posesori drept garanţie Ih 
anumite .Jacuri, reamintim . 
că aceeaşi lege stipuleaiă 

. că este interzisă darja ori 
primirea spre păstrare sau 
in orie» ăl scap a actului 
de idealitate 

Pentru- nerespeeforaa ce
lor de mal sus se aplică a- 
memdă între 16 009 — 40 000 
M.
-Atenţie deci stimaţi cetă

ţeni la valabilitatea şi păs
trarea Buletinului de Iden
titate»

Mr. MIECEA NEGRU, 
tPJF. Hunedoara
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Este uşor sâ vorbeşti, dar e greu să  

producţii m ari, în condiţii vitrege
Stăm văzut şi î-aro as

cultat vorbind lă televizor 
p e  41 jwiBHBinWn, Nico- 
lae Văcăroiu care spunea 
cS preţul de 240 I ci pe kg 
de grâu este; mai mare cu 
O  & su tă 'fa ţă  de preţu- 
rite din Europa. Aşa o fi, 

1 dacă o spune domnia sa, 
dar în asociaţia-noastră,

■ B f preţul ne face greutăţi, 
r i cheltuielile pentru pro- 

" dtfcţle, despre care dl Vă- 
*1 căroiu n-a suflat o vorbă.
' tfoi am plătit Ia „Agromoe"
' o grămadă de bani pentru 

tastările efectuate cu niş
te  tractoare şi maşini agri. 
cote proaste, defecte, uruit 

r. fnaî mult ca în anul1 tre- 
<»t. în acest an preţul la 
fertilizat chimic a fost de 

, 8290 Ici/ha, faţă de 4000 
- t e  v m , la arături-, preţul 

ţpe ha a sporit la 60000 iei,, 
-. faţă de 2t00g în anul tre

cut, la discuit de- îa 70Q0 
la 16009» la semănat de la 
7000 la 12000 ş.3.

Aceste creşteri de preţuri 
m* au nici un temei, deoa
rece te  perioada respccti- 
vă preţuî fa carburanţi nu 
s-a modificat» ŢSB să: p re -. 
cizeZ că am fest nevoiţi să 
cumpănim noi motorină şi 
piese de schimb pentru e- 
pavele Agromec-alui şi 
chiar să' ptătîn» mecaniza
torii.

La creşterea necazurilor 
noastre a contribuit şî 
Banca Agricolă de îa care 
am împrumutat 10 milioa
ne- ,de lei- pentru însămân- 
ţările • de primăvară, gi-. 
rând cu casele noastre. O 
parte din acest împrumut 
l-am . folosit pentru cum. 
părarl ,de motorină, ulei, 
piese pentru maşinile a- 
gricolo, sămânţă şa. Cre

ditul ne-a fost anulat de
oarece era acordat pentru 
înfiinţarea culturilor de po
rumb şi orzoaieăr, iar noi 
I*am folosit te  alte scopuri. 
Oare treaba respectivă este 
normală?

în 4 septembrie a.c. am 
început arăturile în vederea 
însămânţăriter de toamnă. 
Ou aceleaşi rable de trac
toare pentru care asociaţia 

noastră a: cumpărat piese de 
schimb, motorină, am ascu
ţit fiarele de plug ş.a. Ştiu 
că Agromec-urile se vor 
privatiza. Ar fi bine ca fap
tul să aibă Ioc cât mai re
pede ea să; scăpăm de chel
tuielile mari ce le înregis
trăm apelând la serviciile 
acestor unităţi falimentare.

LIV'tU CRAMCIOVA,
preşedintele Asociaţiei 

agricole din Turdaş
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•  Oaze de verdeaţă 
şi trandafiri, dar şi 
maşini parcate Pe zo- 
au» verde» trotuare „O- 
bosite* sau cu aspect 
de şantier * Bunele' in
tenţii ale unor corner-: 
«iaâţi şi administratori 

. de societăţi - comercia
le •  Bucuria de a  de
veni şcolar m Câinii — 
intre sentimentele pu
re- ale copiilor Ş» cele 
de respingere ale vârst- 
nieiter *  Un lift — 
fi» pauză »  „Ce ue fa- 
< W  cu laxa de anii- 

!?* •  Privelişte
cai.

Hc-am propus să sur
prindem instantanee din
t r e  zob* -.ami îndepăr
tate * Devei, să vedem 
pe «te aspectul stradal şi 
a i toipeeiarimilor itraobi»- 
fctot; te  vorbim eu ea- 
n a i  despre frăm ân tării 
gk gândurile lor, sft reţi- 
« m  opinii». Şi am «por
ni*, marţi, te pas, de-a 

bulevardului „Băl

ei iui Dumitru Dâian, care 
îngrijesc florile şi plan
tele de ornament din 
faţă. ■ ■■ : _

Dacă şoseaua arată des
tul de bine» trotuarele 
sunt deteriorate pe por
ţiuni mari. în  faţa blocu
rilor 12, 17». 19, blocului 
B, covorul este crăpat în 
bucăţele, iar acolo unde 
s-a introdus conducta de

ţiilor, gospodăririi ; şi 
înfrumuseţării faţadelor. 
Ceva s-a realizat în acest 
sens, fii faţa magazinu
lui alimentar S.C. „Mau
ra" s-a aşternut un mic 
covor de pietriş, dar zo
na Verde este în suferin
ţă. Mai rău arăta aceea 
din faţa magazinului „A- 
picom" Papa SRL, care 
era pestriţă de pungi,

consemnat opiniile r •  
„S-a lucrat la conducta de 
termoficare Ia blocurile 
19 şi 1T Şi s-a ales poto
pul după ce au  plecat. 
Carmangeria â instalat un 
ventilator de mare putere 
în interior şl vâjâie ca a 
sirenă de alarmă deran
jând ‘ ş» noaptea locatarii. 
Pozitiv este că acum gu
noiul se ridică, .că s-a

furiş, vin de acolo şi răs
toarnă găleata lângă blo
cul nostru" (dl Ri2a) 
•  „Liftul de Ia blocul 17, 
eu Iff etaje; nu funcţio
nează de un an de zile, 
Şi apoi eu taxa asta de 
anticipaţie, caro este,foar
te mare, ce ne faedm 7“ 
(Vasile Stoiea) •  „De ce 
nu vine sfatul (eonsiliui 
local al municipiului —

Văzute şi auzite pe bulevardul „Bălceseu“

Surprind plăcui grădi
nile «Q trandafiri şt pomi 
ornamentali, împrejmui
te de garduri vii din fa
ţa  Mocniţii 2. Bl- Alexan
dra Stoica, administra- 
diwte Asociaţiei de loca
tari wr.. 75, aprecia apor
tul cinelor Florie» Mariş şi 
Roma Topan; cât şi al

apă — în preajma chioş
cului stradal JLambada", 
aspectul este încă de şan
tier. Se lucra %  Introdu
cerea un ei, eon duete de
apă în preajma blocurilor 
23 A %l 24, colţ ca Aleea 
Romanilor,': Locatarii spe
ră ca intervenţia să nu 
lase urme. Inestetice prea 
mult timp, asemenea ce. 
lor amintite^ Am văzut 
maşini parcate pe zone 
verzi şi pe locuri în care 
a r  trebui să crească iar
bă; Spre exemplu: 1-HD- 
9673; 2-HD-2805 şi 331 
BLA 95.

Cei care au deschis ma
gazine în. zonă sau le-au 
luat în locaţie de gestiu
ne au, se ştie,, obligaţia 
întreţinerii aspectului in
terior şi exterior al apa-

hârtiuţe, bileţele şi alte 
resturi»

La SC. Moise & Opri
şi» SNC şi la carmangeria 
din. apropierea bteculai 
i f  există grijă pentru 
design. Intenţiile dnilbr 
administratori privind sis
tematizarea platformei din 
ju r şi dotării ei eu utili
tăţi sunt de luat în sea
mă. „Aici va fi un maga
zin frumos" — spunea 
dnul Dorit Ivan.

Am tetâînîf părinţi şi 
bunici cu copii de mână. 
Mergeau: sâ-I înscrie în 
clasa I. Fetiţa Andrada 
Guran şi băieţelul Andrei 
Coama erau nerăbdători 
dar şi emoţionaţi, 1a pri- 
ma lor întâlnire eu şcoala.

Am stat de vorbă eu 
numeroşi oameni, le-am

plombat' strada. în  rest, 
trotuarele sunt stricate, 
iar la blociiri* ceea fie 
n-au făcut zeci de ani, 
trebuie să facem noi a* 
cum“ (dl Augustei • Gu
ra*) *  „Erie o zonă liniş
tită aici, oricum mai li
niştită decât te „Orizont". 
Dar avem mai m ult gropi 
decât trotuare" (dra Mt- 
haela Podelean) •  „Locu
iesc îâ  blocat 22. Gane- 
M  nu se ridică ftifcddeaa» 
m  şi aste din csuiza ce
lor care parchează auto
turismele personale exact 
In cafea maşinii care tre
buie să ridice gunoiul de 
te  ghenâ. Apoi, cei de 
peste drum, de te  blocul 
G, şi-au mutat conteine- 
rele în spatele blocului 
nostru. Uneori seara, pe

n.n.) să facă ceva, că sus 
pe d ti i  este o mizerie, de 
nedescris: sunt crescâto- 

. ril de raţe, gâşte» cai. Este 
o adevărată ţigănîe, de 
unde mirosul vine până 
te noi* (Elena Bogdan). .
: Maz notăm că în  spa
ţiul de aerisire ăl Moeu- 
Ixtă 22, începând cu eta- 
iui fr, locatarii aruncă 
gunoaiele pe geam ; câini 
vagabonzi s-au aciuat în
tre blocuri şi că Unii dîrt 
blocurile 22 ş i  23 ţip 
câini, chiar în- ăpattâmen- 
te. m „Gtt toate că surd 
condiţii pentru bătut co
voarele, unii nu mai co
boară, ci le bat sus, şi 
toată , mizeria vine- la  noi“ 
(Ion Ion), f  „Lătrăturile 
câinilor deranjează liniş
tea celor bolnavi şi a ce

lor care trebuie să se o- 
dihnească mai mult". 
(M.S.).

Împuterniciţi de ia mai 
multe asociaţii au ridicat 
problema taxei de anti
cipaţie. „Oamenii se opun 
să achite aceşti bani, de
oarece numai’ pentru un 
apartament de trei came
re, spre exemplu, trebuie 
să plătească 25 mii lei“ 
— aprecia dl Ştefan Cri- 
şan. '

Am încheiat documen
tarea ctt alt fel de impre
sii. D l' nie Pop (81 de 
ani, veteran de război  ̂
se #ii»ba, sprijinit pe. 
baston, pe trotuarul din 
faţa Macului., îşi amin
teşte că „acel brad l-am 
plantat acum tS  ani şi 
regret că nu ştiu nume
le ofiţerului care m-a a- 
ju tat să-l scot dintr-un 
loc viran, pentru a-i mur- 
ţuasîv Iar ceilalţi pomi 
amamonteli, mai recent". 
Acum îşi odihneşte pri
virea pe grădina cu flori, 
sezând pe banca din faţă 
şi tefeuţând gânduri îra- 
inoase nepoţeRor de 1a 
Alb», dar şi totrebându- 
se al cui o fi calul maro- 
roşcat ce paşte pe covo
rul &  Iarbă din spatele 
blocului. ‘

SESTERA ŞINA
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Oaspeţi de seamă au 
onorat cu prezenţa lor 
..Serbările naţionale — 
Ţebea *95“, omagiind 
marea personalitate a 
eroului naţional. A- r 

'vram Iancu.

In preajma goru. 
Oului lui Horea, oas
peţii Ţebei zâmbesc a. 
paratului fotoreporte. 
rului nostru într-o po. 
ză de familie" a mo
numentului.
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A fost trecută in re
vistă garda militară 
de onoare, constituită 
cu prilejul manifes
tărilor naţionale de la 
Ţebea. 1

Redacţia ziarului 
nostru a depus în 
semn de profund o. 
magiu o coroană de 
garoafe albe la mor
mântul lui Avram Ian- 
'cu.

Foto PA VEL l AZA

rom ania

BANC POST
co m e te  o k işo c o la te

SUCURSALA DEVA, FILIALELE ORĂŞTIE Ş l  
HUNEDOARA

scot Ia licitaţie publică următoarele imobile J 
in municipiul Hunedoara :

1. Apartament 4 camere — str. Avram Iancu, i 
nr. 16, ap. 24 ;

2. Apartament 4 camere — str. Independenţei, \ 
nr. 1, bl. 33, ap. 17 ;

3. Apartament 3 camere — str. Trandafirilor, 
nr. 27, bl. 30, ap. 58 ;

4. Apartament 2 camere----str. Viorele, nr. 4,
bl. 10, ap. 22 ;

5. Apartament 2 camere — str. Ştrandului, nr. l i
3, bL N i, ap. 13 ; |

6. Apartament 2 camere — str. Trandafirilor, |  
nr. 15, ap. 19;

7. Apartament 2' camere — bdul Dacia, nr. 27,
b l V, et. I, ap. 8;

8. Apartament 2 camere — str. Oltului, nr. I ,
bi. E l, sc. 1, parter, ap, 4 ;

9. Apartament 2 camere — str. A. Iancu, nr. 6, 
bl. H4, sc. C, et. 1, ap. 45 ;

10. Apartament 2 camere — str, I. Creangă, nr.
10̂  ap. 22.
Licitaţia va avea loc în data de 20 septem

brie 1995, ora 10, la sediul Judecătoriei Muni
cipiului Hunedoara, Biroul Executorului Jude. 
cătoresc. ■

informaţii suplimentare, Ia sediul băncii din 
Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 7, tel. 717345, 
sediul băncii Orăştie, telefon 647473, sediul Su
cursalei Banc Post Deva, telefon 612580.

. .1  •

QUASAR S.A.
* Televizoare color
* Videoplayere st recorderâ 
Prin magazinele dlfi:
Deva Bd.Decebal bl.R

§1 • Tel. 61126,1 614983 
Hunedoarei Id.Dacia m lll 

Tel.723139 
Numai tfi perioada 15 Ah|,-1  &J99A

omser XEROX
DMtritMHpr
Autorizat

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

S.C.C.F. TIMIŞOARA S.A.
ŞANTIER 34 LR DEVA 

Oferă pentru execuţie In subantrepriză lu- 
ţ crări de construcţii civile în localitatea Fetro- 
l sâni. -i,. . V'-
t Informaţii lâ tel. 054-625890 sau la sediul 
/ Şantierului 34 LR Deva, str. Horea nr. ia/M.

■  Miercuri, 13 septembrie 1999
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VANZARICUMPARAR1

•  Vând camion 7 tone
Saviem şi Mercedes 200 
D. Tel. 661437 după ora 
2*. (6974)

c
•  Vând frigider, cana

pea, motor monofazic, a- 
parat sudură 220 V. Tel. 
625808. . \  (6983)

•  Vând armă de vână
toare IJ, calibrul 12, ar
d ă  tir, vană irtox 2500 1, 
căţ©$ lup dresată, tel.

- 6Î1004.' ; ■ Ţ •).' ■ (6089)

•  Vând Cavou extra-
central în cimitirul Be- 
jan, Deva. relaţii telefon 
623751. • (6980)

•  Vând loc veci cimiti
rul Eminescu, tel. 624502.

(6977)

•  Cumpăr Oltcit. Dacia
1991—1993, 10 000—15 000
km, tel. 641133. (697.6)

•  Vând Fiat Duna “Die
sel şi sem i remorcă RPA 
24S, Călan, 731206. (6092)

•  Vând Dacia 1310, 1986, 
stare perfectă, unic pro
prietar, tel. . 641133. (6976)

*• Vând pescărie şi te
ren arabil sat Bârsău, com. 
H |rău, Informaţii sat, 
Bârsău, familia Doncea 
sau tel. 6X3375. (6978)

•  Vând mobilă sufra
gerie. Simeria, tel. 660891, 
între orele 12—15. (6966)

•  Vând apartament două 
camere Gojdu, tel. 614053 
sau 055/416320, Reşiţa.

(6967)

•  Vând casă, grădină,
Sântandrei, nr. 67, tel. 
716877. (6969)

•  Vând apartament 4 
camere, confort I sau 
schimb cu 2. 622176. (6965)

•  Vând piese Mazda 626,
talon Talbot Horizont, tel. 
618617, după 19. (6960)

•  Cumpăr antichităţi, ta
blouri, icoane vechi, mo
bilă stil, ceramică cu pla
ta pe loc, tel. 625044.

(6090)

•  Vând casă, satul Băl
ţa, nr. 87, relaţii la tel. 
629582. (6980)

»—*—*—*—*—i

•  Vând garsonieră 
Timişoara, cameră,
hol, baie, duş, par
chet, etaj 2,-cablu sa
telit, Circumvaiaţiu- 
nii — Dacia. Tel. 054/- 
661471, 054/612590, in
tre 8—15. (6994)

•  Societatea GARANT 
CONSULTING Deva, 
tel. 054-616449, inter
mediază vânzarea — 

, cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor, 

CUMPĂRĂTORII 
SUNT SERVIŢI 

GRATUIT!

i
4

S.C. „CONTRANSIMEX" S.A. — FILIALA 

D E V A

Angajează urgent 2 excavatorişti, de pre- i 
ferinţă cu domiciliul pe raza lucrărilor pe DN 7 j
Deva — Lipova. (7363)

S.C. „PEHART“ S.A. PETREŞTI, JUD. ALBA j

Colectează deşeuri din. hârtie de la per
soane fizice, societăţi comerciale, societăţi fami
liale, SRL-uri la preţurile de 230—275 lei/kg.
în funcţie de calitate şi cantitate. |

Plata la predarea deşeurilor sau prin com- \ 
pensarc cu produsele noastre.

S.C. DECEBAL S.A. DEyA

Organizează licitaţie publică pentru închi
rierea spaţiilor disponibile Ia Centrul de Prelu- 

-are animale Haţeg, str. Riul Mare nr. 24.
t
, Spaţiile sunt specializate şi vor fi destinate 
jpentrii creştere şi îngrăşare de animale.

■Licitaţia va avea loc la sediul Centrului 
Haţeg la data de 20. IX. a.c.

- Informaţii suplimentare la telefon 613322.
‘ u (493)

■ •> Cumpăr talon. Renault : 
Rapid (F), tip F 40, str. 
Al. Ioan Cuza, nr. 6, tel. 
642275, —Orâştie. (5576).

•  Vând televizor color
cu telecomandă. Telefon 
728067. (6300)

•  Vând urgent Renault 
5, motor excepţional’, con
venabil. Tel. 714446.

(6299)
•  Cumpăr apartament 2 

camere, central. Deva. Tel. 
616348, orele 14—20.

OFERTE DE SERVICII

•  CASA DE AMANET 
„AURA“ Deva, str. jmp. 
Traian, bl. 17, tel. 611440, 
oferă posibilitatea de a vă 
împrumuta bani, cu cel 
mai mic comision. (686-1)

•  Asociaţia familială 
Lotus oferă tratamente na
turale cu plante medici
nale, biţter suedez, masaj 
şi electromasaj. Telefon 
642403, de luni — vineri.

(5575)

•  Societate particulară
de construcţii angajează 
urgent : zidari, mozaicari, 
faianţari, dulgheri, ingi
neri — subingineri con
strucţii. Informaţii la 
tel. 616795, între orele 
7 -15. (6873)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj, 
nr. 8622, pe numele Ungur 
Mihaela. îl declar nul.

•(6298)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere, etaj IV, cu 
două sau trei camere, par
ter. Simeria, 1 Decembrie, 
bl. 4A, ap. 20, etaj 4.

(6991)

DIVERSE

•  Caut asociat grădină,
salariu, creştere animale, 
posed teren 2000 -mp, tel. 
614867. (0(588)

; •  SC BÂDPS DEVA SA 
anunţă modificarea. adao
sului comercial ce va fi 
cuprins în tre ' 0—100 o/n, 
începând cu data de )2. 
10. 1995. (6982)

, •  Gaut urgent femeie 
pentru îngrijire copil de 
14 luni, la domiciliul meu. 
Tel. 617675, dtţpă ora 15.

(6996)

IN  O R IC E  O F  A Z I L  [

ţ t

PRIN

CUVÂNTUL

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC... *..... ^

D E V A

r !

Str, Minerului im 28, telefon 620913, 621638 ^

Anunţă licitaţie pentru chioşc alimentar 
tfe incintă în data de 20 septembrie 1995, ora 
10,00, (7364)

I

; ; . v ;

SPRIJINI I

AGENŢILOR

ECONOMICI

SI ţ '

■ w * -
p Dp u l a ţ ie i

•  BODY BUILDING
şi cursuri de învăţare 
a limbii germane prin 

SC VEUENA & ANITA 
SRL HAŢEG. înscrieri 
şi informaţii la sediul '  4
societăţii, str. Sarmi- 
zegetusa, bl. 19 C, ap 
1 sau tel. 770421, du-, 
pă ora 17. (6088)

•  SC Le Capitan
SRL angajează vân
zător gestionar pen
tru magazinele din 
Deva şi Petroşani eu 
garanţii materiale. An
gajează lăcătuş meca
nic rectificator pen
tru atelierul din Cio- 
peia. Vinde o gamă 
variată de alternatoâ- 
re, electromotoare, pla
netare, anvelope,; toa
te dimensiunile,' in
clusiv cauciucuri pen
tru dubiţe şi ARO.‘ 
Informaţii la telefoa
nele 621499, 620649.

(6989)

•  Societate caută
agent • comercial cu 
auto în Hunedoara. 
Relaţii la tel. 01/ 
3129463. (7401)

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
CLUJ-NAFOCA 

SUCURSALA DEVA 
ANUNŢA VÂNZARE PRIN

Li
A URMĂTOARELOR BUNURI IMOBILE :

■  Apartament cu 3 camere, situat în Deva,
Gojdu (zona gării) bl. 50. ap. 11. Preţ de porni
re : 19 000 000 lei. \
■  Apartament cu 2 camere, situat in Deva, str. 
Aleea Patriei, bl. D l ,  ap. 38. Preţ de pornire :

| 10 000 000 lei.
; ■  Apartament cu 2 camere, situat în Deva, 
I Gojdu, bl. AB 20, ap. 9. Preţ de pornire :
! 10 000 000 lei.
I ■  Casă, curte şi grădină, situată în Orăştie, str. 
- 9 Mai, nr. 78. Preţ de pornire : 28 500 000 lei.
| ■  Casă 3 camere, curte, anexe gospodăreşti, 
’ situate în Orăştie, str. Progresului, nr. 51. Preţ 
i de pornire : 10 000 000 lei.
j ■  Casă 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, 
» grădină situată în Ilia, str. Unirii, nr. 11. Preţ

COMUNICĂRI
•  Adunarea generală a

organizaţiei PNŢCD Câ-
lan a ales în funcţia de 
preşedinte pe domnul MA. 
CAVEI GRIGORR A.
DRIAN, ca vicepreşedinte 
pe domnul GRENŢOAICA 
LIVIU GEORGE şi se
cretar dra ISCRU VALE- 
RIA. (6972)

•  Conferinţa judeţeană
PNŢCD va avea loc la 
24' septembrie 1995, ora
12. ■ (6971)

•  AFDPR Hunedoara —
Deva invită pe toţi mem
bri săi la adunarea gene
rală din 24 septembrie 
1995, ora 9. (6970)

DECESE

i ile pornire : 17"500 000 lei. 
j ■  Apartament cu 2 camere situat în Deva, str. 
• Aleea Romanilor, bl II, ap. 17. Preţ de porni- 
j re : 4 000 000 lei.
! ■  Apartament cu 2 camere situat in Deva, A- 
j leea Viitorului, nr. 4, bl. 04, ap. 35. Preţ de por- 
. nirc : 5 000 000 Iei.
j R Casă 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, 
- grădină, situată în loc. Spini, nr. 104. Preţ de 
I pornire : 10 000 000 lei.
j B Casă,, anexe gospodăreşti şi grădină situată 
■I in com. Băiţa, loc. Sălîstc, nr. 110. Preţ de por

nire : 20 GOO 000 lei.
| H Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină situ-
■ atâ în com. Buceş, sat. Stănija, nr. 178. Preţ de■ nAvnirA  ̂9fl flOfl Oftfl lf*i
i

•  Rodica, Cornelia, 
Florin, Remus, pre
cum şi nepoţii Bobo, 
Dani, Adi şi Gabi 
mulţumesc tuturor ce
lor care au fost ală
turi de ei la greaua 
pierdere pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost 

MART A LEII ACI 
(VALICA) 
de 67 ani

din Tophţa Mureşului, 
o minunată mamă, 
soacră şi bunică.

Dumnezeu s.o odih
nească în pace !

(337116)

pornire : 20 000 000 lei.
H Casă, curte şi grădină situată în Simeria, str. 
Gheorghe Doju, nr. 50. Preţ de pornire :

| 10 000 000 lei.
• ■  Casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină 
I situate in Hărţăgani, nr. 410. Preţ de pornire : 

5 000 000 Iei.
Licitaţia va avea loc in data de 15. 09. 1995, 

ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, Biroul exe
cutorilor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare la sediul băncii «din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 620796, sau 

| la Biţoul executorilor judecătoreşti, teT. 614332,

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor de 

transport şi prestări servicii, ca urmare a creş
terii preţurilor la materiale, piese de schimb, 
anvelope.

Majorarea se va aplica la 30 zile de la pu
blicare. (492)

REGIONALA GAZ METAN DEVA 
str. E. Gojdu nr. 85

Scoate* Ia licitaţie in fiecare zi de joi a 
lunii septembrie mijloace fixe casate.

Informaţii zilnic, la sediul Regionalei Gaz 
Metan Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, telefon : 
627090, 627091, 627101 între orele 9—15. (494)

i

i
5. !

i 
i
i 
i

I r
i
RADIO DEDA

i !
ţ I

Asigura spaţiu publicitar
ps posturile da radio privata
din următoarele oraşe
BUCUREŞTI
CONSTANTA
TIMIŞOARA
CLUJ NAPOCA
ORADEA
BUZĂU
URZICE NI
SLOBOZIA

Informaţii la telefon v
60 41 64

¥ M  89,3 MHz j
v
\TALON

DANCE MUSIC TOP TEN

4,. 
5

i î

Expediaţi tafonuî pe adresa* ^Rtdfo Deva”. str L.Bfaga. nr. 10 J *
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