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•  1 dolar SI.: A ' — 2110 1
’p 1 marcă germană — 1419 1
p  100 yeni japonezi — -2027 ]
•- 1 liră sterlină — 3260 1
•  1 franc elveţian — 1750 "1
•  1 franc francez — 413 1
•  100 lire italiene — 151 1
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a Romăniet

Deva, la intersecţia

CURSUL VALUTAR

ra mai călin-intre  
necesitate şi prioritate

Uneori sunt lucruri sau 
fapte pe care cu, greu le 
putem accepta ca făcând 
parte din viaţa noâsfrâ, a 
s jcietăţ — gt aerai. C!u 
atât mai mult ca cât a- 
cel lucru reprezintă una 
din -cele mai crude sen-, 
tinţe pe care soarta . g 
„prp »unţă“ ast pra cuiva — 
utf ’ semen de-al nostru, 
tnarcându-i întreaga viaţă 
pe care o mai fire de trăit. 
Iar în condiţiile în care 
fenomenul respectiv nu 
este Încă pe deplin* cu
noscut, dândurl-se şi alte 
dkpemduhi, «? de skî raî L 
într-un fel, ca atunci când 
ilfetâlnim să-l privim cu 
teamă şi reţinere. :

•Să' spunem că un ase
menea fenomen s_ar numi 
SIDA. mai exact virusul 
acesteia — HIV —. consi
deraţiile anterioare por
nind de la un fapt consta
tat în urmă cu aproxima
tiv o săptămână în oraşul 
Bjrad, primul semnal ve
nind- din partea cadrelor 
didactice de la Şcoala Ge
nerală Nr. 1, adus la cu
noştinţa noastră de dl prof. 
Emil Mărginean. Neliniş
tea s-a declanşat în mo
mentul în care s-a aflat 
că la noua casă de copii 
din centrul oraşului, prin
tre copiii aduşi aici se află 
-şi câţiva purtători HIV. 
Precizând de la bun înce
put că cei ciad copii pre
şcolari seropozitivi au fost 
tţjţmişi, intre timp, la o 
a|tă' câşâ de copii din ju
deţ, ‘nu putem trece, to
tuşi, ■’vfiA.rm’ peste sta» ■rea Jă :
Btăd' 'st peste reacţiile • ffe 
tfre - îast£ le-a generat.
Prin Decizia nr. 56/1995 

a. Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Hunedoara (Cu 
avizul Ministerului ‘ învă
ţământului), începând cu 
anul şcolar 1995—1996 s-a 
îflflinţat Casa de copii 
Brad; ce asigură şcolari
zarea a 52 de minori „ca
re necesită ocrotire clin

partea statului'*. (La data 
de 12, 09. ’95 erau prezenţi 
31 -de copii, ceilalţi ur- 
mând să fie preluaţi de 
Ia familii lin Hm cjoafs, 
Lupeni,.. Câlan,' care : I-®

vut t i  li i #. L eşţi 
copiii pşoviq . de la . <3asa 
de 'copii Bretea Strei, în 
locul căreia urmează să
„ R ţ Of ŞC J tt
fesionalâ. ' Unitatea -din 
Brad beneficiază de finan- 
ţarea unei Societăţi Uma
nitare Jsr, iPoulouse, care 
s-a ocupat de amenajarea 
şi dotarea cu materialele 
necesare.. Intermediat es
te- dr. Sristian îăbăcartt, 
lat- dirtector a fost pttmît 
dl Nicolae Grâciun 
diniţa ca program pc*>ir>- 
git n, 2, care a rancţic - 
nat M  această clădire, a 
fus fiinţată (prin 
ceeaşi Decizie), înţrdg spa- 
ţiul fiind pus la dispozi
ţia actualei case de copii, 
inclusiv curtea, care se în
vecinează cu cea a Şcolii 
Gen, Nr, 1.

Printre copiii aduşi la 
această unitate se aflau, 
aşa cum menţionam, şi 
cinci seropozitivi, situaţie 
întâlnită la unităţi simi
lare şi din alte oraşe, de 
altfel. Cum 30 de copii de 

• vârstă şcolară urmau să 
fie incluşi în ci. I—IV ale 
Şc Gen. N*„ I iir Brad, 
au apărut temerile şi re™ 
ţinerile părinţilor care atl 
elevi in aceste clase, chiar 
şi' ale cadrelor, didactice, 
în privinţa prezenţei ’ a- 
efistor copii (posibil In- 
festaţi şi el — după opi- 
nia, d i^n^Iqrl . /  printre 
ceilalţi', copif sănătoşi.

Dl Eihiliari Radovicî; di
rectorul şcolii, aprecia că 
pentru 6 cât mai bună 
supraveghere a acestor co
pii ar fi necesare condi
ţii speciale, părere împăr-

GEOltGETA BlRLA ,
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La S,C, na S.A. se mai
produc conserve de bună calitate
Au trecut mulţi zeci de 

apl de când Fabrica de 
conserve (de legume, fruc
te fi sucuri) s-a făcut cu

ta internă 
şf chiar in câteva - ţâri 
străine. înainte de 1990, 
di» primăvară până în 
igrni, curtea, halele de 
producţie şi alte incuri de. 
depozitare spedtâl amena. 
jale gemea^ sub povara 
sutelor' de tone de cele 
mai diverse legume şl fruc
te —* . după perioada de 
recoltare - .r-2- iar în depozj- .- 
te nu mai aveau loc ze
cile de mii de conserve.
.Acum, -ŞG Haţegana SA 

cţmoaşie, de la an la an,’

fost codat proprietarilor de 
drept, fără să se încerce 
punerea în drepturile lor 
l> cale r •’ e upr i ţe --i 
rflil-are. Apoi, ca peste tot, 

;nziţj c însemnat creş
tere- > orbitor * t> t 
ţurilor la legumele şi

agravarea stării de sufe
rinţă. O mână de tehni
cieni, muncitori şl func
ţionari se luptă cu morile

din 1990 — terenul, o par
te cu plantaţii de pomi 
fructiferi, roditori a

CU MAI ->riî< MN
DIN PARTEA CEI-OR IN

' drşre

fructele contractate în di
ferite locuri din ţară. Bi
neînţeles că au sporit şi 
costurile transporturilor, ale 
consumurilor interne de: e- 
nergie electrică* apă, căl
dură ş.a. Urmărea ? De 
la; an la an producţia Se 
micşorează.

Oii -tesiţe. att-eyde, greu fiiţ i 
► As* 55,1*4{ -» --

din
pentru supravieţuitea la 
ba ic, >, rs?»* t ps d  *unn > 
pentr f j* *re * i.s.* î

melor curente ale socie
tăţii — inginerii loan Bi_ 
rău, manager şi Alexandru 
Istrătescu, inginer şef 
făbrica continuă să produ
că" să mai dea de lucru 
în sezoanele de producţie 
la 150—180 de oameni. Şi 
se .produce. încă. Numai 
produse de calitate. S-au 
fabricat, depozitat sau ex
pediat Către beneficiari o 
însenina tâ cantitate de pro
duse : peste 32 tone mar
meladă - — amestec de di
ferite "i fructe. 30 tone me
re pentru plăcintă, 13 to
ne co'mppturi, 14 tone muş
tar, 6400 litri de oţet, 330 
tone conserve de legume; 
265 tone castraveţi, 15 to
ne suc de roşii şi roşii în 
bulion, 143 tone mazăre 
bonibe, diferite conserve de

SABIN CERBI’

CALENDAR

(Conţinuare in pag. a 3-a)

© participare. In comuna Ro
me» stau înmânat, până în pre
zent, 400 titluri de proprietate, 
iar altele 200 se completează în 
aceste zile; La aplicarea Legii 
fondului funciar o participare 
însemnată o au dnii loan Dâ- 
nilă de la OGOT Deva, loan 
Vâsieseu de la Camera agricolă, 
din localitate, precum şi cetă
ţenii' Ana Pătruşcă, loan Cun- 
ţan şi Dionisic Vlaicu. (Tr.B.)

• - © Mijloace dc colectare a de
şeurilor. Primăria din Hunedoa

ra a concretizat în acest an câ
teva propuneri de modernizare 
şi amenajare a parcărilor în zo
na pieţei centrale, spital ş.a. Pâ
nă la sfârşitul acestui an se pre
vede dotarea â trei parcări şi 
cu. mijloace de colectare a di
ferite deşeuri. (S.G.)

© Se adună laptele. La cen
trul de preluare a laptelui din 

, satul Ardeu, comuna Balşa, se 
adună zilnic peste 200 1 de lap
te, cantitate însemnată dacă 
ţinem sdţmia de faptul că loca
litatea are. numai 30 de. gos
podării. Cel mai mult lapte îl- 
ac} uc — cum ne spunea - dna- 
Maria Petresc. coieetbarea

Ilie Macarie, AurelJ Nătăşau, io- 
sif Boldor, loan Stanca, Io'sif 
Joca ş.a. (Tr.B.)

© Tâlhărie şi ultraj în fami
li®. Despre cât de __ agresivi sunt 
tinii tâlhări care acţionează în 
interiorul SG „Siderurgica" SA 
Hunedoara,- ne spune şi Urmă
torul caz. In 13 septembrie a.c., 
în miez de zi, organele de Pa- 
ză descoperă un grup de in
fractori cate sustrăgea capete de 
bară. Fiind surprinşi, ei au reac
ţionat cu violenţă. Cei mai vaj
nici bătăuşi s-au. dovedit a fi 
Zseluyan • Yozsef taţăl şi Zselu- 
yan Yozsef fiul. Pentru afi’T- 

.siune şi îezitinile provocate păz-

Foto : I*A\ EL LAZA

nicuţui cei doi au fost arestaţi, 
iar acum. Sunt cercetaţi pentru 
tâlhărie şi ultraj. (V.N.s

Q Hoţ de biciclet®. Este cer
cetat minorul Ionel Ciobanii din 
Hunedoara. La 16 ani câţi are, 
şcoală nu face, lucrul nu-i pla
ce. Are însă predilecţie pentru 
biciclete. Sâ le fure. I s-a în
fundat când,l. într-o noapte, : a 
furat-o pe cea din piaţa agro- 
alimenlară din Călân. Bicicleta 
valora vreo 380 006 de lei. (V.N.)

■21 SEPTEMBRIE
#  Sf. A.p.. Codrat; SI. 

Prooroc lona (Odov. 
prazn. înălţării Sf 
Cruci); i
Onomastică : Ioana;

© Au murit: în 1930, 
zjaristul si omul poli
tic IOSII NĂDEJDE (n.

în 1934, Istoricul 
literar GlI. ..BOGDAN- 
IIUICA (n. 1865); în 
1939, asasinat d® legio
nari, primul . ministru 
al României Armând 
CAlJNESCU (n. 1893);

0  Soarele răsare in dra 
7,01 şi apune la 19,16;

0. Au trecut -263 de zile 
din an, au rămas 102.

FPS Hunedoara- 
l)eva face 
precizări

Ca urmare a celor nien- 
ţionate de dl Lucian Tril, 
director al: SC „Alimenta
ra" SA Deva, în articolul 
„Uite divizarea, nu e di
vizarea", apărut în ziariţl 
„Cuvântul, liber" din - 8 
septembrie 1995, Filiala 
FPS Hunedoara -- Deva 
face următoarele precizări: 

încercărilor de divizare 
ale SC „Alimentara" SA 
Deva nu fi se opun foru
rile, tutelare, respectiv 
FPS Hunedoara — Deva. 
ei modul- în care sfii ac
ţionat de cei în cauză în 
vederea executării studiu
lui de fezabilitate contrac
tat cu firma SC ^„Tehnic 
Romexport — Consulting" 
SRL Bucureşti la începu
tul acestui ari şi finalizat 
abia în 30 august 19951 • 

Normele specifice ■ de 
divizare în comerţul in
terior şi turism, aprobate 
în septembrie 1994, au 
fost aplicate fa' ifluite so
cietăţi din judeţ, având 
consecinţă constituirea a 
nenumărate societăţi cu 
capital majoritar de stat 
ee urmează a fi privatiza
te.
, Jn concluzie, aşa cum 
alte societăţi • coiperciale 
interesate au. realizat di
vizarea, putea şi SC ,,A_ 
limentara" SA Deva să 
finalizeze în timp util a- 
cest proces.

Ec. PETRU RADOANE, 
direetoi-ui FPS 

Hunedoara — DEVA

© — frai puteţi da 
un costum de culoarea 
cafelei cu lapte ?

‘— Cu zahăr sau fă
ră ?



„Pitic cu ilie“, ia Orăţtfe
Duminică, 24 septembrie a.c., ora 16, in sala 

„Astra“, din Orăştie, va avea Ioc concursul da mu. 
zică populară „PITIC CU CUC", destinat copiilor 
până la vârsta de 6 ani, din judeţul Hunedoara, ca
re au trecut proba prcselecţiel din data de 17 sep- 
tembrie. Organizatorii manifestării sunt Primăria 
municipiului Orăştie şi S.C. „îneomex" SRL, din lo. 
calitate, iar prezentatori vor fi Lili Lai şi George 
Stanca.

Cunoscuţi interpreţi de muzică populară — FIo- 
rica Zaha_ Veta Biriş, Mariana Anghel, Drăgan Mun
tean, Maria Deac, Ana Banciu, Ileana Rus, lonuţ 
Fulea, Eugen Pistol — vor susţine un agreabil spec
tacol folcloric. (DjG.) '

La S.C. H ategana S .A . se 

m ai produc conserve de 

bună calitate
(Urmare din pag. 1)

ardeioase, gogoşari şi ar
dei capia, însemnate can
tităţi de gem de afine, pas
tă de măceşe, porumbe, 
concentrate din zmeură şi' 
pţersicî, conserve din car
ne şi mixte, o largă ga
mă de sucuri şi nectar.

Pentru a se putea con
serva aceste însemnate 
cantităţi de fructe şi le
gume, abia după multe in
sistenţe s-au primit 10 
milioane lei de la Banca 
Agricolă pentru a se cum
păra capacele pentru bor
cane. Şi ca şi când lipsa 
banilor nu ar fi foit de 
ajuns (cu ce să cumperi 
fructe şl legume şt să le 

î transporţi de la pro
ducători la fabrică ?), sin
gurul magazin de desface
re al societăţii în oraşul 
Haţeg a fost scos la lici

taţie ! Să subliniem că es
te unul dintre magazinele 
ce asigură desfacerea unui 
variat sortiment de legu
me proaspete dar Şi con
serve la preţuri mai con. 
venabile. S-au vândut în 
vară roşii, castraveţi, cu 
2—300 lei mal ieftin ki
logramul. Dulceţurile, ge. 
murile, compoturile, con
servele de leg ume ce se 
desfac la acest magazin au 
im adaos comercial doar 
de 10 la sută, faţă de 30 
la sută cât se aplică In 
alte locuri I Oare este în 
interesul cumpărătorilor 
—- a căror pungă este tot 
mai goală — ca un ma
gazin de profil alimentar 
să se desfiinţeze şi să mai 
apară un butic ? Oare n-ar 
fi mai bine ca SC Haţc- 
gana ŞA să primească spri
jin pentru continuarea în 
condiţii corespunzătoare a 
activităţii sale pusă In 
slujba consumatorilor ? \

•  I «  t  •  * • * • * • * • * • * # * * * # * • * • . » • * • * • ♦ • * • * • § *

noi... intr-un 
conflict mai vechi

Neînţelegerile Ivite în
tre diverse unităţi co
merciale şi asociaţiile de 
locatari n-au încetat să 
apară, mai cu seamă In 
ultimii ani. Motivul prin
cipal al conflictului îl re
prezintă, în majoritatea ca
zurilor, disconfortul creat 
locatarilor prin poluarea cu 
fel de fel de mirosuri, ga-, 
ze şi nu in ultimul rând, 
prin decibelii excesivi.

Declanşat de o bună bu
cată de timp, conflictul 
dintre locatarii blocului 
16, scara M, situat pe bu
levardul Decebai — Deva 
şi SC Majestic SA ' pare 
să aibă un deznodămân* 
favorabil.

La parterul blocului 
funcţionează un snack-bar, 
unde se prepară zilnic 
pateuri, pizza, prăjituri 
etc. In momentul eând în
cepe coacerea acestora* pe 
geamul de aerisire ies ga
ze ce pătrund In locuinţe, 
provocând nu numai mi
rosuri neplăcute (gaze) dar

şi o atmosferă apăsătoa
re. De asemenea, venti
latorul produce trepidaţii, 
iar în apartamentul si
tuat deasupra cuptoarelor, 
temperatura tavanului a- 
tinge limite greu suporta- 
bile. , .•

Locatarii din scara M 
â blocului de faţă nu cer 
să fie închisă unitatea de 
la parter, nici să fie sanc
ţionaţi responsabilii aces
teia, ci doar de a şa gă» 
si o soluţie tehnică care 
să rezolve actuala.. stare 
existenţă — eliminarea ga
zelor, a căldurii şl ’a mi
rosurilor emanate/

In urma discuţiilor de 
la faţa locului (la care au 
participat dnii Mircea Câ- 
lugâru, directorul Poliţiei 
Sanitare, Mihai Rudea- 
nu/ directorul OPC Hune
doara — Deva), dl Gheor- 
ghe Socaciu, directorul SO 
Transilvania SA Deva, 
ne_a precizat: „Am să 

SC Ma-îau legătura cu 
jestic SA — societate ca

re are închiriat spaţiu de 
la noi —, ba vederea mon
tării în interiorul labora
torului a unei hote de 
preluare a gazelor arse, 
înlocuirii tubulaturii de 
evacuare a gazelor, care 
merge pănă deasupra 
construcţiei, construirii li
nei alte bote de preluare 
a  mirosurilor la geamuri.

In ce priveşte Izolarea 
termică a suprafeţei unde 

-se află cuptoarele, este 
’® problemă mai de dura
tă, aceasta necesitând o 
documentaţie aparte. Do
rinţa noastră este de a eli
mina starea actuală de lu. 
cruri. precum şi discuţii
le, disensiunile şi ni} in 
ultimă instanţă, disconfor. 
tul produs locatarilor".

Cu alte cuvinte, In ur
ma prezenţei organelor de 
control şi a presei, există 
şanse noi de a se stin
ge un conflict ce datează 
de câţiva ani.

CORNEL POENAIi

elevi şi studenţi
Până Ia stabilirea uno* 

măsur} pentru punerea bl 
aplicare a Legii învăţă
mântului nr. 84/1995, res
pectiv pănă la swşIMI 
vacanfei de vară a eteri-! 
lor ( â  septembrie 1893) 
precum ţi a studenţilor (3 
oct. 1995), SNCFR a dte- 
pus următoarele măsuri ( 
Pentru elevi şi studenţi, 
la cursurile de zi, «Aii toa
te instituţiile de învăţă
mânt de stat şi parttanla-| 
re acreditate H se a&ardă1 
câte O singură călătorie 
simplă, cu reducere de M 
la sută, din tariful prevă
zut la trenurile de per») 
ioane, numai la clasa a 
Il-a ; o Bileteie de călă
torie cu reducere de 50 la 
sută se eliberează de că
tre staţiile '•> agenţiile de 
voiaj pe baza carnetelor 
de elev sau student, vi
zat la zi„ iar la emiterea 
biletului de călătoriei, pe 
Ultima filă a carnetului se 
va aplica ştampila casei 
emitente a legitimaţiei de 
călătorie, pentru eviden
ţierea călătoriei efectuate., 
(C.P.) , 1
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tăşită şi de cadrele didac
tice. Acestea au mers chiar 
ram departe, până la a 
corfsidera că. In asemenea - 
cazuri, cel mal potrivit ar 
fi dă existe, de exemplu, 
în fiecare judeţ, aşezămin
te speciale pentru creşte
rea, îngrijirea şi educarea 
acestor, copii. Părinţi ai 
elevilor din clasele I—IV 
(L. Medrea, D. GSlan, D. 
Zbîrceanu, L Hardon, O, 
Mecea, M. Vanca) au fost 
la fel de categorici In a 
respinge ideea aducerii co- 
piiior respectivi in rândul 
eh vilor din şcoală, mo
tivând că., aceştia ar pu
tea reprezenta chiar - un 
factor negativ pentru cei
lalţi copii, prin comporta
mentul riefiivilizat, că ar 
fl ei înşişi ostracizaţi", 
efi e prea devreme să fie 
integraţi încă din clasa I 
etc.

Pentru o reală cunoaş
tere a raţiunii ce a stat 
la baza acestei acţiuni, am 
seiteiţat, prin intermediul 
dluj Cornelia Votcii, inspec
tor general adjunct, punc
tul dg. vedere al Inspecto

ratului Şcolar Judeţean. 
Am aflat astfel că, în con
formitate cu unele dispo
ziţii legale în rigoare,. în 
vederea integrării rodate 
a acestor minori se urmă
reşte transformarea unită
ţilor gigant In microuni- 
t§ţi, intr-un climat c&t 
mai apropiat de mediul fa. 
milial (nu In sate' izolate 
şi risipite). .D» altfel,, prin
tre copiii din aceste uni
tăţi, preciza dl. Voicu, sunt 
şi copii dotări, unij cil 
părinţi şomeri care ne- 
maiavând ce să le ofere, 
preferă să-i lase fit grija 
unor astfel de şcoli.

Dna Adriana Mărcules- 
cu, medic primar igienă 
şi inspector şef adjunct la 
Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei Sanitare şi teta 
Biana Cremenaşiu, medic 
specialist epidemiolog la
aceşaşi instituite *e expri
mau In acelaşi sens, ple
dând pentru integrarea In 
societate a unor astfel de 
copii (inclusiv a celor se- 
ropozitivi), bineînţeles, în 
măsura In care sunt res. 
pectate toate condiţiile 3- 
gienko-sanitare corespun
zătoare, respectiv de pro- - 
filaxie şi combatere ■— fn

cazul purtătorilor HIV. De 
altfel, dna dr. Mârcules- 
cu preciza că în toate u- 
nităţile de ocrotire din 
judeţul fiuripdoara copiii 
sunt testaţi periodic, e_ 
xâminaţi , ş | . luaţi în evi
denţă. In schimb, în ţara 
noastră, nepracticâridu-se 
încă o depistare masivă, 
în masă. ntt poate fi vor
ba de o asemenea eviden. 
ţă şi în cazul adulţilor, a 
populaţiei. In general, e- 
xistând destule riscuri şi 
la acest nivel. E adevărat 
că atât atitudinea părinţi
lor, cât şi cea a cadrelor 
didactice ale şcolii â fost 
accentuată şi de absenţa 
asistenţei medicale la a- 
ceastă Casă de copii, la 
un moment dat apelându-se 
(de către Inspectoratul 
Şcolar) Inclusiv la servi
ciul cadrelor medicale de 
la Spitalul Orăşenesc Brad, 
până la rezolvarea defi
cienţei. Desigur că aceste 
lucruri ar ţiutea fi lămu
rite prin mal multe amă
nunte, dar principalul as
pect care tea dori să se 
desprindă din cele relatate 
s-ar referi la felul în ca
re unii dintre noi privesc 
aceste categorii speciale a-

le societăţii noastre. 1 j 
înţelegem, pe de o par

te. îngrijorarea acelor pă
rinţi dar S& încercăm, *ln, 
acelaşi timp, ca .fiecare 
dintre noi să fim pregă
tiţi să privim lucruţile^fel 
faţă, în acest caz să Re
ceptăm că indiferent *d0 
voia noastră, maladia SIDA 
a pătruns şi printre noi I 
că a fi purtător HIV nu 
mai constituie ceva neo
bişnuit, evitarea posibili, 
tâţii contactării acestuia 
constând în cunoaşterea şl 
aplicarea mijloacelor de 
profilaxie şi combatere co
respunzătoare.

Pe de tetă parte, cre
dem. că toţi copiii ar tre
bui judecaţi, in primul 
rând, după calitatea de 
„copii" pe care o are fie
care şi nu după afecţiuni
le ori handicapurile pe 
care unul sau altul le-a 
dobândit fără vina ite. Şi 
în acest context am înche
ia cu sugestivele cuvinte 
rostite-de te inspector ge
neral adjunct, G. Voicu i 
„Copiii n-au nevoie di 
bomboane Şi de hăinuţe, 
cât mai ales de suflet, 
de căldura sufletească (I 
părintească",
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€,30 Ştiri, seriale şi 
tea.*, 9,05 Sprlngfieîd Stă. 
ry (s); |0,05 Sânte Bar
bara (s); 11,00 Frumos şi 
bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (show); 12,30 
Duel ol familiilor (show); 
13,00 Magazinul amiezii; 
13,30 Fetele de aur (sit- 
oom); (4,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p); 15,00 Bar- 
bel Scbafer talkshow; 
bgOO liana Christen talk. 
dow; I7A0 Hat» Meiser 
talkshow; 18,00 Jeopar- 
dy! (cs); 18,30 Intre noi 
îs); 19,00 O familie foar
te drăguţă (s/r); 19,45
Ştiri, sport, meteo; 20.10 
Exploziv — magazin; 
20,40 Vremuri fina* Ş> 
rele (s).

V00 Ştiri; 9,45 Show.ui 
tui M. Costanao (r)î 1ZM 
O blondă pentru tete (s); 
13,00 Robinsenii (s); 13,30 
Glisa ViareOe (s); 14Aft 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beantifnl 
(S): 15,10 A albi (s); 1«,00 
Tata şi fetiţa (sk 16,38 
Dădaca is); l î |#  da; 
1%00 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 2LOO Ştiri; 
21^5 I’aperissima sprint 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show.ul lui 
|t .  Costanao; 2,30 Goţi. 
dlene (r); 2 ^  Paperissî- 
ma sprint (r); 3,30 Cin- 
d» (s); 4,30 Cei einct.. 
(s); 5,30 Arca lui Noe 
fdo).

g30 Gcimatea act di
mineaţă; €.30 Bnuich XV 
feiag. TV); 10,00 CannOB 
(s.p); 11,00 Insula fante- 
xiilor (s): 12te> Sectw ilim wpiff tefiim nm
Love Beat (s); 14,00 Fal- 
con Ctest (s); 15*00 Cag- 
ney şi Lacey (s-p); 16,00 
Ster Trek (s6F): .Supra
vieţuitorul"; VtM Bay- 
watch (s); «In pericol”; 
18,00 Să riscăm ! (cs);
19JW XOtUl sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri. sport, 
meteo; 20^0 Roate noro
cului (cs); 2145 Sectorul 
lai Wolff (sp); 22.15
Sch reinemakers ia la în
trebări î (talkshow); MO 
Copii! din Stepford IjL 
SF SUA 1987); 2,45 Star 
Trek (s/r).

640 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,00 Dop fi a. 
faceri (do); 8,00 Buletin 
financiar; 9,30 Magazinul 
ştirilor; 11,00 Piaţa eu
ropeană; 15,00 Piaţa a- 
mericană; 1840 Buletin 
financiar; 19,00 Ştiri ITN;
19.30 Ushuaia (do); 2040 
Show Selina Scott — in
terviuri; 21,30 Magazinul 
ştirilor NBC; 22,30 Ştiri 
ITN — reportaje; 23,00 
Sbow.ol serii, cu Jay 
Leş»; 0,00 Documentar 
sportiv; 1,00 Buletin bur
sier, cu Lisa Azîz; 1,30 
Ştirile nopţii NUC; 2,00 
Real Personal (talkshow);
2.30 Sfaow-ul serii, cu 
Jap Leno; 3,30 Show 
Selina Scott.

9-30 Călărie. CM fr»; 
1040 Natafie. CE de fa
Viena Dtete «»30 Aera-
bic. CE de la Fraga 
1200 Dansuri sportive. 
CE de dansuri latine de 
la Aarthas; 13,00 Tente. 
Mag. ATP-, 13,30 Moto. 
Mag. Grand Prix (r); 
14,00 Auto. Mag. Formu
la 1 (r); 14,30 Triatkm. 
Pro Tour <r); 15,30 Kar- 
ting. CM 1995 de te 
Rouche De (Hun, Franţa 
(re*.); 1040 Ciclism. Tu. 
rul Spaniei *95 (d); 18j00 
Enrofun: Vânătoare de 
comori Scufundate; 18,30 
Aventură; 19,30 Auto. 
CE de raliuri 1995; 2040 
Buletin de ştiri 1; 21,00 
parte. CM *95 de la Pil- 
scn.

TJW Casa DcBcheoes (s);
S Tetedunlaeaţă; 945 

şl prietenii sil (S); 
10.15 Reflecţii , (r); 11,15 
Fa, SI, La, a cânta (SS); 
11,45 Fortul Boyard (r); 
13,10 Tabu fe); 14.05 Lu
minile— te)î 1440 Toa
te literele (r); 1530 To
tul merge bine (mag.); 
1630 Casa- (r); 1730
Jurnal TV5; 17,15 J0ag. 
culinar; 1730 Bibi şi prie
tenii săi (r); ts.15 Şansa 
cântecelor; IMS Campio
nul; Luminiţe Pa
risului; 20,30 Jurnal t e  
veţian; 2130 Angelica Şţ 
sultanul (f/r); 22,30 30 
milioane de prieteni; 
23,40 Vânzarea secolului 
(mag.); 1,05 Teii QueL
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STRADA. Unde dintre eu partitura.- in faţă, „Mi- 4 
cele mai plăcute clipe în ca serenadă11 de Mozart. g 
acest voiaj le-am petre T,~ **—— * ~~t:
cut pe terasele micilor 
cafenele, contemplând 
spectacolul strâmb Căci 
spectacol este şi încă de 
cea măi bună calitate : 
dinamic, pitoresc, divers. 
E toiul verii, caniculă

Un tânăr flamand soli
tar, în costum popular, g 
cu saboţi de lemn, cân- g 
tă nostalgic ceva de pe g 
la ei. D orchestră de g 
ruşi. Alta de oarece Ia- — 
tino-americani. Un flaş- •  
netar cu maimuţă. Pe?

cam neobişnuită pe aici, mulţi, văzuţi la Heidel-
ordine

in vestimentaţie pare a 
fi „căt mai lejer". Dar,

şi cuvântul de 
atic 
lej

oricât cie lejer, toată iu 
Biea e imbrâeatâ tu gust 
Categoriile socio-profe
sionale nu se pot distin
ge după îmbrăcăminte. 
Există o limită a bunu
lui gust şi chiar a ele
ganţei, sub cate nimeni 
psii coboară. Deşi o nou
tate a atest#, veri cani
culare pare a fi tendinţa 
de a umbla desculţ. Plă
cere simpatică» de tin

SfiENTĂLITAŢI

nonconformism care ră
mâne în. laudele decen
ţei. Dar nu ie miri: cu 
asemenea străzi, îţi dă... 
piciorul să umbli des-

berg, î-am regăsit peste •  
câteva .zile la Strasbourg: •  
sUrit itineranţi, liberi ca •  
pasărea, intr-o lume li- * 
berâ. t a  Strasbourg, pe ? 
străduţele din preajma* 
Catedralei» animaţia e* 
sporită şi de mimi, jori-R 
gleuri, acrobaţi. .. Şi deR 
doi ţigani, care le vâră R 
oamenilor sub ochi ung 
petec soios de hârtie prin R 
care sg recomandă ca #  
„refugiaţi politici, din# 
România". Când te g&i-R 
deşti la toţi câţi au 3- #

'1

m

m

de cţuoare diferite de ia 
stradă la alta, curate, 

spălate seara eu deter
genţi de fiecare magazin, 
fără un chiştoc, fără o 
fiegmă acolo, fără nici o 
coajă de pepene sau de 
banană. Şi ţOai sunt a- 
poi fântânile acestea ar
teziene, unde nimeni nu 
se sfieşte să se râcoreas- 
câ, una mai frumoasă d«. 
cât alta, limpezi, toate

juns să ne „reprezinte" £ 
la Strasbourg, te apucă g  
ameţeala,.. g

Pe o bancă din, pasa- g 
jul pietonal al Mannhei- g 

culţ i Fiindcă aproape mu! ui, câţiva juni punk, g 
peste tot, asfaltul a fost cu creste verzi in văr- g 
înlocuit cu pavele nete- ful capului, Ni se atrage g 
de, de totale şi nuanţe atenţia să nu-i privim g

prea insistent, fiindcă g 
sunt lesne inflamabili. g 
Altfel, neagresivi, nu seg 
dau la om decât provo- # 
câţi cu tot dinadinsul. Rf 
Nota dominantă g stră-g 
zii europene rămâne to- g 
tuşi calmul. Cel mai uj- g 
mitor şi în acelaşi timp# 
cel mai reconfortant a- R 
mânunt (amănunt ?) mi •  
s-a părut a fi tocmai ţi- g 
nuta destinsă, degajată. # 

funcţionând zi şj noapte, politeţea firească, înnăs- R 
umpiând preajma de cută a, oamenilor. E p f  
prospeţime şi reverbera- lume în care' fiecare ştie •# 
ţii luminoase. Atmosfera bine că libertatea, bună- R 
de animaţie calmă, pon- starea şi demnitaţe» saR 
deraia, firească in aria depind de libertatea, bu- R 
magazinelor şi a cafene- năstarea şi demnitatea tu- g 
letor, pizzeriiMr, bis- ţuror. 6  lume care a ui- g 
trourilor, 0 augmentată tai de mult obsesia gan- g 
de artiştii străzii, pre- dului la ce va pune pe g

masă. copiilor a doua zi. g 
Imaginea cea mai eloc- g 

ventă a spiritualităţii u- g 
nui oraş, a mentalităţii g 
oamenilor săi, a gradu- g 
lui lor de civilizaţie o dă g 
strada. In Occident, ea e g 

iitari sau în grup, în cos- expresia unei triple pre- g 
lume fanteziste sau de ocupări: a edililor în pri- g

mul rând, a patronilor g 
magazinelor şi localurilor g 
care o folosesc şi a ce- R 

R abstraşi in faţa unei lumi tăţenilor care o străbat. R
Toţi, în egală măsură, o R 
cultivă, o înfrumuseţea- R 
ză, o protejează, o res- R 
pectă şi o iubesc. E încă * 
un lucru care ne rămâne •  
de învăţat. ■ R

zenţâ caracterizantâ, nu 
mai puţin simpatică şi 
uneori de-a dreptul emo
ţionantă. Pe cei mai 
mulţi i-am văzut pe 
străzile înguste ale Hei- 
dclbergului. Cântăreţi so-

epocă, pictori peisagişti 
sau portretişti îşi văd de 
vocaţia lor, concentraţi,

care îi priveşte cu res
pect, chiar cu o anume 
sfială, dar prea puţin în
clinată să lase şi câte un 
bănuţ în cutiile de jos. 
Două fete delicate, stu
dente de bună scamă, 
interpretează la vioară, RADU CIOBANUR 

«

1
I „Cu braţele deschise. u

I  La bufetul din cen- 
£ trul comunei Gurasada 
I lucrează doi tineri: Mi- 
a reia şi Gheorghe Mun- 
I  tean. Mirela este „şefa", 
a Gheorghe şofer. Dar 
I  cum cei doi tineri se 
a împacă de minune, uni- 
J  tatea arată ca una din

felul de mărfuri". - ' |
— Când pleacă Ghedr- ■

ghe, dna Mirela ce fa- |  
ce? a

— Eu sunt mai mică |  
decât Gheorghe cu trei ■  
ani. Ce fac? Serviciu § 
şi îngrijesc fetiţa noas- |  
tră ca pe ochii din |

De un an de zile şi ceva, 
la Camera agricolă din 
comuna Zam lucrează» oca- 
pându-se cu creşterea ani
malelor, un tânăr cu chip 
de copil, pe numele său 
Adrian Bele. tn această 
perioadă scurtă de timp, 
domnul inginer zootehnist 
a reuşit să cunoască foar
te bine problemele comu
nei şl ale oamenilor, să 
K» implice î« rezolvarea «*■ 
cestora #  In bunul mers 
al treburilor localităţii. 
P-a făcut o „bancă de da
te" —' cum i se spune In 
limbaj modern ~  adică 
O evidenţă. foarte precisă 
a  situaţiei şi tendinţelor 
creşterii animalelor, ştiind 
astfel tot ce mişei In a- 
cest sector de activitate. 
Ifn asemenea specialist 
este un interlocutor nepre
ţuit pentru an gazetar ca. 
re se duce pe teren cu un 
rucsac de întrebări- la ea- 
•re vrea răspunsuri cât mai 
concrete şi corecte. • tn 
jŞus, deşi tânăr, dl A.B. a 
acumulat experienţă ia do
meniul tmde munceşte, iar 

■feşîa ce o practică fi 
este dragă şi x> face eu e- 
Ijanul ce 14" dă fiecărui 
om tinereţea şi pasiunea. 
L.am întrebat recent:

— Cum evoluează efecti

vele de animale în comu
na Zatn, dle inginer ?

— Să vă spun mai în
tâi ce efective avem fa 
prezent ?

- *— Vă rog.
— 1294 bovine, 1208 ol, 

860 de porci, Î82 de cai, 
670 de capre. Notaţi şi 
câte bivoliţe, măgari, pă
sări ?

— Măgari am vrea să 
ştirţţ, «te* »  patru picioa
re, nu...

— Din ăştia numai tret 
Ziceaţi de evoluţia efecti
velor. La bovine şi capre 
înregistrăm, în acest an, 
.-o creştere, la celelalte spe
cii se menţine.

— Vaci că lapte câte are 
Zamul şi ce fac oamenii 
cu faptele?

— 54S de capete. Oame
nii consumă o parte din 
lapte fa familie, dar o ma
re cantitate o predau Ia 
centrele din Almaş-Sulişte, 
Zana şi Pojoga. Aici se a- 
dună cantităţi însemnate, 
fa- fiecst» ■#.

—* Conform reglementă
rilor legale, cel ce au cel 
puţin trei vaci în lactaţi® 
sunt premiaţi de stat. Sunt 
asemenea gospodari în eo* 
munâ ?
—  In acest an am înre
gistrat până acum 19.

— Vă rugăm să nomi
nalizaţi câţiva dintre aceş
tia.

— Cu toată plăcerea, că-i 
ştiu pe toţi. Iată, Traian 
Dobreah din satul Mică. 
neşti, loan Madoşa din 
Tămâşeşti, Iidiana Bâieşi 
din Zam ş.a. In Pojoga şi 
Sâîciva se manifestă Un 
fenomen, la cele două sate 
vin şi se stabilesc cumpă
rând pământ Oameni dfa 
Maramureş, fa special 
eminent.. îşi : construiesc 
case frumoase, îşi alcătu
iesc gospodării temeinice 
şi cresc animale muite. Aşa 
aa ptecedat ̂ familiile Boci- 
cor, Bilcec, Jurcuţ şi mul
te altele.

— Cum vă simţiţi în co. 
mană» dle Bele ?

— Bine. Colaborez toartă 
bine cu primăria, cu con
siliul Iocaj, fa Interesul 
comunei şi al oamenilor 
el CU oamenii nîâ înţeleg 
excelent, ti  ajut să-şi re. 
zolve problemele, C sfă
tuiesc să se ocupe bine 
de animale, Ie acord con
sultaţii de specialitate. Şi 
mă bucur că la Camera 
agricolă vin tot mai mulţi 
şi că mă opresc atunci 
când merg pe sate, ce- 
rându-mi sfatul.

TRAIAN BONDOR

Noua clădire a Direcţiei judeţene de poştă din Deva.
A:. Foto : PA VEL LAZA

mai bună 
carte de umor

SfaSfacii tMM&ci «R. 
r«bă snrRdn» de carie*, 
turistul Vîrgi! Tomufeţ.

In cadrid Festivalgluf 
na ţPmal da umor ^on 
Cănâvoiu", găzdui do 
municipiul Wg. Jiu, dl# 
Dumitru Rurubă pa fost 
acord# Premiul pentru 
cea mâl buni cart» de 
umor a an##. Est» vor
ba de volum# «Rezer
vaţia de zăpăciţi", păruţi 
Ia Editura „t in“ din 
Deva. Juri# festiv###, 
prezidat de cunoscutul 
o# de cultură Radu Bc- 
ligan, din care au mat 
făcat .parte sci##*^.' #a. 
trai şi carieaturjşti — NI» 
colac Dragoş. Mih# Pân- 
zariu Pinb Adela Măr* 
culescu, Gabriel Bratu, 
Virgil Tom#eţ, Călit» 
Deaconu, a aprecia* caii-, 
tatea scris##, mod# fa 
care scriitor# Dumitru 
Hurubă a surprins as
pecte din realitatea ime
diată, redate într-ua, lim
baj savuros, care cuce
reşte cititorul.

Aşadar, „cine n-are U- 
mor să-şi cumpere": Pu
blicul hunedorean va pu
tea să-şi procure aceas. 
ţă „cea mai bună carte 

I de :mnor .% anului", cu

de la Casa Cărţii din De
va. Cartea va fi prezen
tată de scriitorul Radu 
Ciobanu. (M. Bodca).

tre cele mal frumoase cap. Sunt mereu aien-
|  pe care le-am văzut în
( ultima vretoe; „Soţ# 

meu — cum zicea dna

I Mirela, — are 24 de 
ani. Face curse pe TIR. 

■  In ţări vecine. Cu toi

tă Ia clienţi şi la fetiţă. |
— Dar v-am văzut ■  

cu ţigara în gură. |
— Mai greşesc şi eu.

Dar lângă fetiţă nu fu
mez- (Gh. I. N.)

ASISTENTA DIN
BOL1NTIN VALE ŞI...

A fost arestată recent 
Aurica .Estinia, fostă asis
tentă medicală fa policli
nica din Belintîn Vale. 
De ce ? Pentru că a pre
tins şi a primit de la 81 
de persoane (! ?) din mu
nicipiul Deva diferite su
me de bani în. schimbul 
întocmirii în fals a dife
rite certificate medicale 
necesare întocmirii dosare
lor de plecare la lucru în 
străinătate.

Mai mult, dna a promis 
acestor persoane că, prin 
relaţiile pe care le are la 
Ambasada Israelului» le 
facilitează obţinerea vize
lor necesare şi plecarea cu 
prioritate la. lucru.

In aceeaşi cauză sunt 
"cercetaţi şi trei medici de 
la aceeaişi Instituţie sani
tară pentru săvârşirea in
fracţiunii de luare de mită 
şi fals intelectual. Şi ei au 
pretins şi au luat diferite 
sume de bani pentru eli-

Din dosarele poliţiei
berarea de certificate me
dicale. Cercetările conti
nuă, cauza aflându-se în 
lucru la Parchet# de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara.

...ASISTENTUL 
DIN AVRIG

La sanatoriul din Avrig, 
asistent medical era până 
mai deunăzi şi Claudiu 
Buticâ. Acum nu mai este. 
Nu de altceva dar, în re
laţiile pe care le-a avut 
cu muncitorii trimişi la 
recuperare, dc la exploa
tările miniere Lupeni şi 
Aninoăsa, a încercat să se 
apuce de afaceri. Necu
rate. Mai exact, şi dl a- 
sistent a pretins şi a pri
mit bani de Ia oameni. In-" 
tre 10 000 şi 15 060 de Iei, 
pentru eliberarea de cer
tificate medicale care să 
ateste: prelungirea conce

diilor medicale, deşi cei 
care i-au picat în plasă nu 
-aveau acest drept, iar sta
rea sănătăţii acestora nu 
impunea asemenea pre
lungiri.

In acest scop a sustras 
43 de certificate medicale 
în alb şi, folosind parafa 
medicului Viorica Trifan, 
a eliberat-certificate Ia 12 
angajaţi de Iâ E.M. Lu
peni şi Ia şase de Ia E,M. 
Aninoasa.

Uzând de acestea, deşi 
ştiau că sunt false, respec  ̂
tivii angajaţi au creat un 
prejudiciu de 3 000 00q de 
lei Ia Lupeni şi 8 000 800 
de' Iei Ia Aninoasa.

Prejudiciile au fost re
cuperate, dar cu omenia 
cum stăm ? - ; :

DAN ARE RELAŢII!

Adrian Tirugan este din 
Sibiu si nu are nici o

ocupaţie. Cu toaţe acestea, 
când l-a cunoscut pe Dan. 
Mazilu1 din Qrăştie, i-a 
spus că lucrează la o fir
mă de intermedieri din 
Sibiu, iar prin relaţiile 
pe care le are, poate să 
obţină înmatricularea ori
cărui autoturism cu o 
vechime mai mar® de opt 
ani. Plata se face însă in 
valută. 1300 de mărci ger- 
maine.

Au făcut un târg, iar în 
baza acestuia, Mazilu s-a 
pus pe treabă A reuşit 
să păcălească şapte per
soane din Orăştie, Alba 
Iulia şi Cugir, d® la care 
a adunat între 1200 şi 2008 
de mărci. Oamenilor Ie-a 
spus că are relaţii la lu
crători de poliţie şi Re
gistrul'Auto Român de 
la Sibiu şi Deva, prin in
termediul cărora poate 
obţine documentele nece
sare înmatriculării maşi
nilor. Nu a fost chiar aşa.

V. NEAGU
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Intr-o componenţă re
prezentativă, din care a 

j făcut părte şi dl ing. Bru- 
I tus BoCăniciu, şeful ser- 
î viciului zonă' montană 
( din cadrul Direcţiei pen. 
J tru Agricultură şi Ali- 
|  mentaţie a judeţului Hu. 
1 nodoara, o delegaţie din 
* România a participat la
I Gracdvia (Polonia),. în. 

perioada 4—6. septembrie
I" a.c., la conferinţa ' euro

peană „Euromontana", a- 
i lături - de delegaţii din 
| 20 de ţări europene, la
* care s-au. adăugat, şi re- 
I prezentanţi din Japonia 
* şi U.S.A. Scopul reuniu-
I nii, care are un caracter 

' ne'guvernamentăl, a fost

I acela — după cum ne-a 
, spus dl Bocăniciu — de 

j a reda încredere popu- 
|  laţiei şi • a -întări solida- 
'  ritatea" montană in apă- 
I rarea acestor- zone, de a 
î extinde cooperarea în 
I valorificarea tradiţiilor 
J acestor teritorii, care 
»• sunt destul de fragile, 
I  având în vedere diversi- 
{■ tatea "condiţiilor şi ca- 
I racteristicile zonelor res- 

pective. După cum se a- 
| rată în Declaraţia fina- 
* lă a conferinţei respec- 
I tive, specificitatea zo- 
5 nei mdntane dată de re- 

sursele naturale bogate, 
frumuseţea peisajelor, 

J varietatea florei şi fau- 
|  nei, ecosistemele unice, 
* resursele vitale de apă, 
1 aer şi minerale, rolul 
'  strategic, '  tradiţiile isto- 
i rice şi culturale, toate 
* acestea constituie câteva

•  O problemă de larg interes european 
şi mondial •  Teritorii bogate, dar fragile •  Im
portanţă ecologică şi strategică •  Cooperarea 
este utilă tuturor 0  Este nevoie ca Unitfnca 
Europeană, să adopte o adevărată politică mon
tană •  Iniţiative româneşti pentru o dezvolta
re montană durabilă.

din elementele esenţiâ- ;* 
Ie care impun preocu
pări şi eforturi conjuga
te, inclusiv susţinerea cu 
măsuri politice adecvate 
şi fonduri ■ guvernamen
tale, în vederea întă
ririi şi dezvoltării zone-' 
lor montane, pornind de 
la considerentul că nu ‘ 
se pdâte face nimic du
rabil fără acţiunea mun
tenilor. -T' • -

‘ Fireşte că prin politici 
globale şi coerente, în
care să fie inclusă şi
crearea de „Eurocentre 
montane", incluzând şi
ţările din estul Europei, 
se urmăreşte ca regiunile 
montane să devină teri
torii de calitate sub as
pectul vieţii oamenilor, 
producţiilor şi mediului, 
contribuind totodată la
soluţionarea problemelor 
vizând criza şomajului 
şi a mediului, în toate 
aceste acţiuni ţinând sea
ma de nevoile, reale, spe
cificul şi tradiţiile zone
lor montane, precum şi 
de experienţele pozitive 
acumulate în dezvolta
rea teritoriilor respec
tive.

Realizarea unor ase
menea obiective este"
strâns legată, fireşte, de 
acţiunile şi contribuţia la 
sensibilizarea puterilor 
publice dc decizie, pre
cum şi dc revendicările 
comune ale populaţiei 
montane din fiecare ţară. 
Th' acest scop, „Euromon. 
tana“ a lansat chemarea 
la regruparea populaţii- 
lor şi stabilizarea lor la 
nivel local, naţional şi 
european, pentru a-şi a-, 
păra revendicările pe 
lângă organizaţiile eco
nomice şi puterile publi
ce, a realiza schimbul 
de informaţii şi asigura 
perenitatea contactelor, 
acţiuni de un real folo# 
în atingerea obiectivelor 
stabilite.

în context se arată că 
efectul coopeoării va fi 
mai puternic, în condi
ţiile Oând fiecare ţară 
va avea elaborată o poli
tică clară şi coerentă, cu 
participarea nemijlocită 
a populaţiei din .zonele 
montane. De aceea, se 
recomandă ca spiritua- 

.litatea muntelui să fie 
integrată în politicile co

munitare, cele comune 
şi regionale de dezvolta
re rurală, în special.

Conferinţa a cerut, tot
odată, ca la repartiţia 
bugetului Uniunii Euro
pene să se ţină seama de 
susţinerea eficientă a sis
temelor extensive de 
producţie, care sunt fa
vorabile mediului din 
zona montană, produc
ţiilor de calitate, utiliza
rea energiilor şi resurse
lor care se refac pentru 
a compensa supracostu- 
rilc transporturilor în 
munte, să fie acordat un 
ajutor' compensatoriu ex
ploataţilor montane, re
cunoscând dreptul aces
tor regiunii.de a produce 
suficient, producţiile ob
ţinute nestânjenind con
curenţa actuală de pe pie
ţele de desfacere. In a- 
cejaşi timp,, se propune 

. crearea unor reţele de 
. cooperare pentru, dezvol' 

tarea , turisnîurui şi pro
movarea unor program ,̂ 
comunitare şi regionale 
de dezvoltare.

Subliniem şi faptul că 
de un real şi larg inte
res în cadrul conferin
ţei s-a bucurat şi inter
venţia dlul dr. Radu Rey, 
preşedintele Agenţiei Na
ţionale a Zonei Monta
ne din România, în care 
a pledat, venind cu pro
puneri concrete, pentru 
materializarea ideii ge
neroase de dezvoltare 
montană durabilă.

NICOLAE TÎRCOB

Incertitudini privind starea
Condiţiile climatice mai 

puţin favorabile din pri
măvara acestui an au 'a. 
fectat serios producţia de 
fructe, <îe- calamităţile-na
turali nefiind ocolit nici 
judeţul nostru. Ca urma
re, cu toate' intervenţiile 
pomicultorilor şi ale spe
cialiştilor în domeniu, re
colta a avut serios de su
ferit la toate speciile po
micole. Discutând cu dna 
ing. Marcelina Tătaru, şefa 
fermei nr. 1 de la Staţiu. 
nea de cercetare şi pro
ducţie pomicolă Geoagiu, 
am notat faptul că, deşi 
condiţiile au fost destul 
de vitrege, se estimează 
totuşi o recoltă de circa 
200 tone prune şi mere. 
Dacă s-a întâmplat ca in 
alţi ani să nu se găsească 
beneficiari, o bună parte 
din recoltă fiind prelucra
tă prin distilare, cu sigu
ranţă că în conjunctura 
actuală fructele autohtone 
vor fi la mare căutare, 
vitaminele ce le conţin 
fiind un element indispen
sabil vieţii şi sănătăţii 
oamenilor.V

•  Un an mai vitreg pentru producţia de fructe 
•  Recoltă să fie, căci beneficiari se găsesc! •  Este 
necesară O lege a cercetării, dar aceasta întârzie să 
vinfc •  Efectul întârzierii eî este dănnător pomicul- 
tut-ii. - .W v- ,ţ:V

• Pentru a nu se diminua 
potenţialul productiv al li
vezilor fermei respective, 
care ocupă 120 ha, din a- 
cestea 20 urmând să in
tre pe rod îri anii viitori, 
luei-ările ţiin tehnologie au 
fost realizate pe întreaga, 
suprafaţă, totuşi cheltuie
lile fiind limitate la stric
tul necesar. Unul din ne
cazurile ce-i frământă pe 
pomicultorii din staţiunile 
de cercetare — ni s-a spus 
— este faptul că, deşi con
form Legii 18/1991, aces
te unităţi sunt considera
te ca domeniu public, nu 
a fost dată încă o lege 
specifică în domeniul cer
cetării, care să definească 
rolul şi locul acestor uni
tăţi în sistemul agricultu
rii româneşti. Lipsa unui 
asemenea cadru legal face

să troneze o serie de in
certitudini în legătură cu 
starea şi viitorul patrimo. 
niului pomicol, ceea ce de
termină o insuficientă va
lorificare a potenţialului 
productiv al livezilor în 
general şi apariţia situa
ţiilor ca umplerea golului 
de pe piaţă să fie reali
zată cu produse din im
port, de calitate 'îndoiel
nică şi la preţuri greu ac
cesibile consumatorului de 
rând.

Pe dc altă parte este de 
semnalat şi faptul că şi 
livezile S.C.P.P. Geoagiu 
intră în declin din cauza 
îmbătrânirii lOr." Numai la 
ferma amintită, spre exem
plu .există peste 60 de ha 
de livadă lirfiinţaţă de 
peste 30 de ani, randa
mentul ei fiind acum mult.

scăzut. Pentru refacerea 
patrimoniului este nevoie, 
fireşte, de alocarea iiives- 
. tiţiilor necesare, care . în
târzie însă să vină. în sco. 
pul de a asigura amelio
rarea plantaţiilor cu so. 
iuri mai rezistente la boli 
şi dăunători, împreună cu 
laboratorul de cercetare 
din cadrul staţiunii, in 
plantaţia de prun s-a or
ganizat un punct de cer
cetare pe o suprafaţă de 
un ha livadă, urmărindu- 
se astfel generalizarea în 
viitor a rezultatelor favo. 
rabile.

Estimând că ferma, ca 
şi celelalte de altfel, va 
reuşi să-şi acopere chel
tuielile făcute, pomicultorii 
mai sunt încrezători că se 
va- da o şansă ca' pomi
cultura să se redreseze cât 
mai repede, după declinul 
din ultimii ani, iar consu
matorii de fructe să nu 
rămână la cheremul im
porturilor costisitoare şi 
mai puţin sănătoase din 
puţict de Vedere ecologic.

NICOLAE TÎRCOB

Un ait agricol 
de excepţie

• Statul — patron nu-şi onorează obligaţiile • 
Dacă munceşti, să ştii pentru cc o faci •  Investiţiile 
sunt necesare, dăr nu se alocă fonduri în acest scop.

Din discuţia pe care am 
avut-o cu dl ing. Ioan Col. 
da, şeful fermei nr. 6 din 
Romos, a S.C. Agrosim 
S.A. Simeria, am reţinut 
faptul că acest an agricol 
se va încheia cu rezulta, 
te de excepţie, graţie preo
cupării deosebite cu care 
a fost aplicată tehnologia 
specifică pe cele 118 ha 
ocupate de cultura hameiu
lui, pe rod aflându-se 102 
ha. Ca specialist şi profe
sionist de marcă în cultu
ra hameiului, dl Colda a- 
precia că, datorită produc
ţiei de peste, 1300 kg ha
mei la ha, • cât estimează' 
să se obţină în acest an, 
ferma (cu cei 10 angajaţi" 
ai săi permanenţi) va rea
liza un profit de Ordinul 
sutelor de milioane de lei. 
Este, să recunoaştem cu 
obiectivitate, o adevărată 
performanţă, rezultatul 
fiind comparabil cu cel în
registrat de cele mai bune 
ferme cu profil similar din 
ţară sau din străinătate.

Cu toate acestea, deşi 
există motive de satisfac
ţie pentru că truda oame
nilor este răsplătită cu o 
recoltă- de invidiat, statul 
ca patron, datorită siste
mului încâlcit de legisla
ţie prin care-şi exercită 
drepturile şi îndatoririle 
în administrarea patrimo
niului ce-i aparţine, nu-şi 
onorează cum se cuvine 
obligaţiile, tratându.i la 
fel, ba chiar mai bine, pe 
cei ce aduc pierderi sau 
se închid cu profit zero, 
existând argumente con
crete cc atestă o a- 
semenea stare de lu
cruri. Dovedind o grijă 
permanentă faţă de soar
ta recoltei şi de lucrul bine 
făcut,; fără a ţine seama 
de zilele de sărbătoare sau 
de un anume program

strict orar de muncă (in 
asemenea condiţii neputân- 
du-se concepe o agricul
tură performantă), salaria
ţii fermei respective au 
demonstrat că se poate 
câştiga pariul cu agricul.’ 
tura. Rău este insă că' 
posibilităţile de a-i recom
pensa corespunzător pe cei 
merituoşi sunt, deocamda
tă, limitate. Speranţa şe
fului de fermă este că a. 
semenea anomalii vor fi 
corectate în viitor.

De menţionat că pentru 
circa 80 la sută din pro
ducţie există deja bene. 
fieiari (fabricile de bere 
din Timişoara, Azuga, C im
perii ş.a.). Cu siguranţă ca
se vor găsi cereri şi con
diţii avantajoase de des
facere a întregii recolte# 
calitatea producţiei fiind* 
deosebită.

O problemă foarte im-' 
portantă este şi cea a in
vestiţiilor de Care depin-' 
de so&rta producţiei - dfe‘ 
hamei din anii următori. 
Normal şi firesc ar fi ca la 
Un asemenea profit să fie 
creată şi posibilitatea ' dc- 
a reface sistemul de sus
ţinere a hameiului, acesta 
având o vechime de 20 de 
ani. Dacă o asemenea po. 
sibiiitate nu este asigura-' 
tă acum, cheltuielile vor- 
fi mult mai mari şi cu e- 
fieienţă scăzută, .orice a- 
mânare fiind păguboasă.

Optimist, ea întotdea
una, dl Colda este încre
zător că neajunsurile sem. 
nalate vor fii înlăturate, 
iar munca agricultorilor 
care lucrează în ferme cu 
capital majoritar de (s‘a§ 
va fi răsplătită cum m  
cuvine. Dă Doamne să fie 
aşa !

NICOLAE TiRCOB

• 9 9 9 9 9 9  9-m-m • • • • • • • • • • * • • • • • » •

La Grupul şcolar agricol din Geoagiu sc depun 
strădanii permanente pentru a forma oameni pentru 
Viitorul* agriculturii.

Foto : PA VEL LAZA
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Inlr.un recent interviu 
acordat revistei „Pentru 
Patrie*1, răspunzând unei 
întrebări legate de ros
turile tineretului în a- 
ceste vremuri, primul mi
nistru al României, dl 
Nicolae Văcăroiu, a sub
liniat între altele că : „în
ţeleg foarte bine tinere
tul de azi, care trece prin- 
tr-o perioadă dificilă de 
adaptare la noile cerinţe 
ale societăţii în care nu 
mai sunt acele repartizări, 
nici asigurarea locurilor 
de muncă, e o competi
ţie a valorilor. Asta nu 
înseamnă că nu ne preo
cupă preblemele tinere
tului. Din contră, am in
trodus o serie de instru
mente care stimulează ti
neretul să se angajeze, 
pe de o parte în iniţiative 
private, iar pe de altă
v * • mm• * • • • » • »

PRIMUL MINISTRU 
Şl TINERETUL

„SUNT UN .PĂRINTE
necăjit**

Aşa îşi începe scrisoa» 
rea dna • Melahia Canea 
din Deva în legătură cu 
faptul că din acest an 
copilul dânsei, elev în 
clasa a Xil-a B, la Li
ceul Industrial Auto, nu-1 
mai are ca diriginte pe 
prof. Dumitru Floca, pen
sionat. Dna Ganea îşi 
cere scuze faţă de noul 
diriginte care nu trebuie 
să înţeleagă grefit ; de
mersul pe care îl face. 
Dar, dânsa ar dori ca să 
rămână în continuare , dl 
■Dumitru Floca, acordân- 
dU.i-se „acestui diriginte 
şansa de a-şi culege pro
priile roade ale viţei de 
vie pe care cu atâta tru
dă şi migală a săpat-o 
şi a udat-o timp de 
■trei ani de zile**. „Vi
na înlăturării** fostu
lui profesor diriginte o 
poartă, după părerea sem. 
natarei, Inspectoratul Şco
lar Judeţean. Doamna 
Ganea încheie scrisoarea 
„Vă rog din suflet acor- 
daţi-i omului — profe
sorului — dirigintelui 
Floca Dumitru, şansa de 
â părăsi catedra de di- 
rigenţie alături de elevii 
săi în noul an de învă- 

-ţământ 1995—1996“.
(M.B.)

LA CLUBUL - 
ELEVILOR DEVA

De la 1 octombrie ac. 
reîncep activităţile la Clu
bul irtevilor din Deva. îşi 
vor'dă' întâlnire aici e- 
levi din clasele I—XII, 
care, după- orele da curs, 
lasă să vorbească pasiu
nile pentru diverse do
menii. Astfel că activi
tatea de instruire, acu
mulare de ' informaţii se 
va- împleti cu petrecerea 
plăcută a timpului liber. 
Clubul este locul unde 
copiii se simt bine şi a- 
eest lucru este important. 
Cursurile sunt. gratuite, 
fiind programate în func
ţie de preferinţele elevi
lor, chiar şi sâmbăta, 
pentru a nu fi afectată 
programa şcolară. Cursu
rile cele mai căutate de 
elevi sunt cele tehnice, 
de informatică, artistice 
etc. Să mai menţionăm 
că înscrierile se fac în 
această perioadă, zilnic 
între orele 9—17, la se
diul instituţiei de pe stra
da Eminescu, nr. 17.

<M. B.)

parte, cei care angajea
ză tineri au un sprijin 
din partea statului o pe
rioadă de timp. Vom con
tinua cu acţiuni şi mă
suri în această direcţie, 
fiindcă avem o nouă ge
neraţie, după părerea 
mea, sănătoasă, valoroa
să şi trebuie s-o păstrăm, 
s-o folosim în folosul so
cietăţii".

O să ne permitem să 
comentăm puţin acest 
răspuns al primului mi
nistru. Mai ales că apre
cierile vin din partea u- 
nui om a cărui funcţie 
dă mare greutate cuvin
telor. Aşadar...

Primul ministru înţe
lege foarte bine tinere
tul de azi, tineret care 
trece printr.o dificilă pe
rioadă de adaptare. Da, 
dar adaptare la ce ? La 
cerinţele unei societăţi în 
care nu mai sunt reparti
zări şi nu şe asigură lo
curi de muncă. Dacă noi

înţelegem bine, tinerii ar 
cam fi vinovaţi că nu se 
„adaptează" la o societate 
în care foarte puţini îşi 
găsesc un drum, o cale 
proprie, în care o bună 
parte dintre tineri sunt 
dezorientaţi şi nu ştiu 
încotro s-o apuce. Rău 
este că au cam dispărut 
şi speranţele, deşi doar cu 
vise nu se poate trăi. 
Oare doar tinerii să fie 
vinovaţi că nu ,âu cura
jul să-şi întemeieze o fa
milie ? Ei şă fie vino
vaţi că este aproape im
posibil să găsească o ca
să ? Această societate de' 
tranziţie, cum ne place 
s-o numim, nu are tiici 
un păcat ? Este ea chiar 
aşa de bună pentru ti
nerii de azi ? Noi nu 
credem aşa ceva.

Desigur, dl prim mi
nistru are dreptate atunci 
când spune că s-au intro
dus o seamă de instru
mente care să stimuleze

pe tineri în a se angaja 
în iniţiative private. Chiar 
şi atunci când afirmă că 
sunt sprijiniţi «el care 
angajează tineri. Este în
să suficient acest lucru ? 
Gategoric nu. Şi asta se 
vede de departe 1 O simt 
înşişi cei care bat la 
porţilpvieţii, iar de mul. 
te ori ’sunt mai mult de. 
cât dezamăgiţi.

în încheierea răspunsului 
‘la întrebare, dl Nicolae' 
Văcăroiu este de părere 
că avem o nouă generaţie 
sănătoasă şi valoroasă, 
care trebuie păstrată şi 
folosită în folosul socie
tăţii. Pentru aceasta, se 
va continuă cu măsuri 
şi acţiuni în sprijinul 
tinerilor.

Părerea noastră este, că 
dacă şi în continuare Gul 

. vernul va acordă tot â- 
tâtâ atenţie marilor pro
blemă cu care se con
fruntă azi tineretul Ro
mâniei, puţine şânse sunt 
ca ei să aibă o contri
buţie valoroasă la - dez
voltarea societăţii, să tră
iască în mod demn, de
cent, civilizat.

\ alentin
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în căutarea Adevărului
„...şi Adevărul’ vă va 

face sloboZi**.
... Să fie > Adevărul ■' con
diţia libertăţii ? Cu sigu.- 
rânţă. Nu există liberta
te fără adevăr. Adevărul 
nu poate fi explicat în 
cuvinte. El este în afara 
cuvintelor. De aceea; nu 
există o definiţie viabi
lă a Adevărului. El poa
te fi înţeles şi experi
mentat • individual.

Există-două căi de cu
noaştere a Adevărului : 
calea interioară şi calea' ■ 
exterioară sau a revela
ţiei. Calea interioară pre-- 
supune intense căutări şi 
sacrificii? Calea exterioa
ră defineşte revelaţia pe- 
care Dumnezeu însuşi o 
dă muritorului, indepen
dent de voinţa acestuia.

Adevărul nu trebuie 
căutat în , exteriorul hi
meric al lucrurilor, ci 
înăuntru. Adevărul sălă
şluieşte in inima omului. 
Pentru a înţelege Ade
vărul, ar trebui să-l dez-

brăcăm de învelişurile 
superflue ale iluziei, ceea 
ce nu este tocmai uşor. 
Adevărul şi iluzia sunt 
deseori conjuncturale. De
şi în aparenţă contrare, 
Adevărul şi iluzia sunt 
părţi componente ale, u_ 
nei unităţi precum lu
mina şi întunericul. A- 
colo unde este lumină, 
este şi întuneric. Tot âşa 
cum un corp ee apare în 
lumină are implicit şi o 
parte de întunerie,' ascun
să privirii, tot - astfel- A. 
devărul ce apare in lu
mina omuluf izvorăşte 
din inima sa, are o par
te de umbră. - 
‘ Adevărul nu poate" fi 
relativ. Relative sunt doar 
veşmintele iluzorii ale a- 
cestuia. Nil există o mul
titudine de adevăruri cum 
suntem predispuşi să ere- ■ 
dem. Există doar unul 
singur: Lumina. Şi acest 
Adevăr este*-etern.' Câu. 
tarea Adevărului infcpli- 
că înţelepciune şi dragos-

te, cunoaştere de şine şi 
meditaţie. Sufletul ’ înro
bit de egoism şi ură nu 
poate, cuprinde Adevărul. 
Adevărul presupune iubi
rea aproapelui, compasiu
ne şi înainte de toate, 
respectarea legilor divine.»

Adevărul nu este su
biectiv deoarece tot ceea 
ce este subiectiv nu ţi
ne de domeniul realului. 
Adevărul este? aşadar, o- 
bieotiv. Obiectul Adevă- 
rulu nu -se si i <»>. a în 
planul- fizic, ci în planul 
spiritual; - de- aceea - poate 
fi perceput doar cu o- 
chii lăuntrici şi cu ini
mă atunci când omul a. 
tinge pacea sufletului şi 
gândirea pură. .

Rodul Adevărului este 
fericirea, ţelul: suprem al 
umanităţii. Să Căutăm a- 
şadar Adevărul. - Să ne. 
purificăm cugetul- pentru 
a-1 primi-: • - J

VALERIA DOINA, 
elevă

â  - ^
s

-ţ

Aşa arată uniformele elevilor de la Şcoala Ge. 
ncralâ Nr. 4 din Deva. Foto': PA VEL LA2TA

Un gând şi o poantă  

la C L U B  T
„Libertaiea este dreptul de a nu minţi-,

A* CAMV8 ~
. . . - — O — ■
, La o masă, într-o cârciumioară, se întâl

nesc doi foşti colegi de clase primare. După 
ce au băut câte o bere, de amintire, se hotă
răsc să plece, nu de alfa, dar să nu întârzie 
la masă. Odată ajunşi pe stradă, unul dintre 
ei dă să se ascundă.

— Aoleu, să ne ascundem... uite, Vine ne
vasta mea şi cu... amanta... Doamne, bine că 
nu m*au văzut!

— Ce vorbeşti, domnule ? Ia uite ce coin
cidenţă r Şi eu tot la ăsta mă gândeam.

•fâ I-
-Ş l

Tfewii fi infracţiunea
AUTORUL 

: NECUNOSCUT 
• - ATOM* - ..

' DESCOPERIT
_ Până mâi deunăzi nu 
era cunoscut autorul spar. 
gerii locuinţei lui Benone 
Cosmâncă din- Hunedoa
ra. Hoţul' a plecat cu bu
nuri' în valoare de 700000 
de lei, într-o npapte- de 
iunie. Acum AN-eute din 
dreptul spargerii a fost 
înlocuit cu numele lui 
Măriri Sahison "tfâfga, de

■16 ■ ani, Jet 
ra. (VJÎ.)

- iobcut  şi . *
TRACTORUL 

lonuţ Gosmin -Mardan 
are 16 ani-şi este elev 
la Liceul dm Hia. El a 
fost surprins reefent dă 
poliţie conducând pe BJf 
7 tractorul HD-52-MAR 
fără â avea permis de 
conducere. Pentru acest 
ludru i s.a SntOcmit dosar 
penal.

r

MUSIC BOX
în clasamentul final al 

anului ’92, realizat de 
MTV, piesa Everything 
About You s-a clasat pe 
locul 19. în revista “ger
mană . Metal Hammer, 
Ugly Kid J.oe s-a clasat 
pe locul 10 la categoria 
best album cover, locul 
I la categoria New Co
rner, No 3 la marea sur
priză a anului şi locul 9 
la speranţe. Revista Rock 
Hard orientată spre ge
nurile mai dure de rock 
a fost mai drastică, sin
gura categorie la oare 
Ugly Kid Joe â fost pre
zent este New Şomer 
(No 21). In revista ame
ricană Gircus (28 febr. 
93), grupul ocupă locul

II la categoria Best New 
Artist. în Metal Star, 
martie '93, Ugly Kid Joe 
este pe locul I la cate
goria debut. în Metal 
Hammer (ediţie franceză), 
Ugly Kid Joe câştigă cate
goria speranţa anului. Re
vista română Pop Rock 
Show ii clasează pe Ugly 
Kid Joe pe locul I la 
categoria debut' rock.

Ea începutul lui ’93~ 
grupul Ugly Kid Joe lan
sează un nou extras pe 
skigle, din âpreciaţul al
bum ^America’s. .. Least 
Wanted”. Cuprinzând pie
sele , Gâts In The Gradle 
şi Panhandia t»rince sin- 
glelul a figurat pe locul 
VII In- UK (22. 03; ’93),

No 6 în ţJSA (10. 04, ’93)„ 
No 1 în MTV video 
Countdown (14. 04. ’93) şi 
No 1 în revista Pop Rock 
.Show (iunie). Interesant

Ugly Kid 
Joe (V)

este faptul că toate drep
turile rezultate din vân- 
2*r :a acestui single ac 
fost donate organizaţiei 
Fred Jordân Missiop, din 
Los Angeles, care se o- 
cupă’ de copiii şi feme- 
,'le lârţ

Inimt ţ* 3ft m al 
I» Germania S—a. dzBfeîă— 
şurat tradiţionalul feştl-

val Rbck Am Ring, la 
care Ugly. Kid Joe a- par
ticipat, alături de nume 
cunoscute din rockul 
mondial: Def Leppard, 
Heroes del Sileneio, Dan- 
zig, The Black Crowes, 
Robert Plant, Pink Cre
am 69, Axxis, Inxs, Faith 
No More, Melissa Etherid- 
ge, Brian May, Hotouse 
Flowers, The Wonder 
Stuff şi World Party.

La. 14. 06. ’93, Ugly Kid 
Joe revine în clasamen
tul britanic pe locul 39, 
cu singlclul Busy Bee, 
apoi grupul a fost invi
tat de Def Leppard la 
turneul lor european. A- 
cest turneu a culminat 
cu sH6w-ul din 6 iunie 
*93, de la- SHeffield, An
glia, i>e Don • Valley Sta
dion, unde în faţa a pes-

f
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te 40 000 de spectatori au 
cântat ‘grupurile Terror- 

- vision, Ugly Rid Joe şi 
Def Leppard. în paralel, 
albumul Ameriea’s Least 
Wanted figura în clasa
mentul Hit Parader Top 
lO, din USA, pe locul 9 
(iunie ’93), ajungând în 
luna august pe locul 3.

în augusţ-septembrie 93, 
turneul grupului Ugly Kid 
Joe cu Def Leppard s-a 
continuat în USA, având 
un succes extraordinar. 
La show-ul din Winnipeg 
(dec. *93), Whitfield a 
fost arestat deoarece a 
agresat > un agent din ser
viciul de securitate, astfel 
punându.se capăt masivu
lui turneu «e a durat a- 
proape un an.

— «ţi urma ~~ 
HORIA S^EŞAN

M 21 se-E5---nJs*t'rî*-



I
y lila este comuna mereu 
osptmată - 'Ia statutul ; de 
oraş. Prin câteva din ca-

SILIUL

marginale din satul nos
tru. Te îngropi în noroi 
cu roata până Ia butuc. Şi 
cariera de piatră e la doi 
paşi de noi. Uitaţi-vă ce a 
reuşit să facă pentru sate 
consiliu! comunal de la 
Brămşca. Si an mai mulţi 
bani ca Hia ?

Dl Octavian Sonoc abor
dează discuţia cu noi pe 
această temă foarte cir
cumspect, dar una tot o 
zice: •

— Scrieţi că tot pe pri
marul actual o să-l alegem 
şl “la arta, eâ ţtlă bine cu 
focurile mecanice t

In suc pro
aste bit primul 

> făptuita că
¥m $. m

xm tf
aST ■ţft.'-

...

ca tetitu-

t * «
rft «nor iniţiative de ho
tărâri. Ku eom face în a- 
ceste rânduri referire la 
rondul cum «j-a exercitat 
pcimarUl de la Ilia acest» 
obligaţii, pentru simplul 
motiv di nu «n avut nici
odată posibilitatea să-l 
contactăm, domnia sa a- 
fŞtadu-se de fiecare dată 

! irt altă parte, decât aceea 
care H căutam. Se ta- 
piă. Ctîm şi pentru 

consiliul comunal de la 
Elia se apropie sorocul bi
lanţului tutei legislaturi, 
câteva discuţii cu oameni 
din satele comunei, cei 
care au ales consiliu! co
munal, erau inevitabile.

JLa Bretea Mureşănâ îl 
provocăm la o discuţie pe 
dQ Traian Dan.

— Ce a făcut consiliul 
comunal pentru satul dv 
In actuala legislatură ?

A reuşit să împrăş- 
t tie '■ 80 de hajtemanfcdta - 
| rezerva comunei; sa fM 
I singurul sat din comună 
I in care de averea fostului 
î ; C.A.P. nu a dat nimeni 

socoteală. Iar cei ce au fă- 
: cu t-o, fltiieri a pagubă.
* : De aceste probleme

S-au ocupat comisii spe- 
|  oiale,. .

■ Dar Primăria nu tre
buia să Ştie ce fac aceste 

i. comisii ? Uitaţi-vă în cc 
ÎŞ fltuaţie să află drumurile

pânde fără echivoc la Iu

ta în actuala legislatură.
'— De făcut am încercat 

sâ facem şi noi ce am pu
tut, în condiţiile de, sără
cie pe care le ştiţi» Am 
încercat şi am reuşit să fac 
unele lucrări pe puterea 
şi relaţiile mele. Zic că pri
măria Ie-a fâcttt.

— Concretizaţi câteva, 
ca să ne creadă lumea.

— Când am preluat 
conducerea eonsilîuhri, ca
nalizările stradale în sa
tul centru nu mai func
ţionau. Băltea apa de-o 
palmă pe stradă ta faţa 
primăriei. Le-am făcut 
funcţionale. Iluminatul pu
blic ta sate nu mal func- 
ţiona de muiţi ani; ca sâ 
se facă economie de ener
gie. i|tîţi cum « .punea 
problema. L-am repus în

■t-i. i

trebarea noastră: „cum 
reprezintă consiliul co
munal interesele alegători
lor".

— Nu le prea reprezin
tă — zice domnia sa.

Locuieşte ta satul centru 
de comună şi numai cu
vinte de laudă nu pre 
despre modul cum arată 
reţeaua stradală a acestui 
sat. Cum să arate mai bi
ne drumurile marginale 
din satele aparţinătoare? 

V Cam âst^a le Ispun ale
gătorii despre aleşii lor.

l-am ascultat şi am dis
cutat mai pe larg proble
mele majore ale comunei 
eu dnii toan Coslea, vice* 
primar, şi Alexandrii Alba; 
secretar al consulului lo
cal V:.-'- . ■ . .

— Dle Costea, în calita
tea dv de gospodar al co
munei, s-am ruga să ne 
spuneţi ce a făcut consi
liul comunal pentru aCeas-

funcţie ta toate satele, în 
afară de Dombrăviţa.

Dramurile au fost cum 
au fost. Cel de la Bacea 
era un dezastru. L-am ba- 
lastat cu oamenii din sat. 
La Bretea Mureşană, de 
la cămin până la ieşirea 
în câmp — la fel. La Să- 
câmaş am făcut în păşune 
fântână pentru adăpatul 
vitelor. La Brâznic am a- 
sigurat materialele pentru 
un pod pe care l-a» făcut 
oamenii "din sat. Pe. dru
mul- gării. care era sub 
orice critică, am făcut co
vor asfaltic. Vom continua 
tu covorul asfaltic pe stra. 
da principală, până la 
joncţiunea cu drumul na- . 
ţional.

Cu canalizarea comunei 
suntem în stadiul de fina
lizare a stafiei de epu
rare. '

In 5—6 zile apa curentă 
din captarea de, la Roş-

cani va ajunge şi Ia Ilia.
— Ce s-ar fi putut face 

şi nu s-a făcut ?
— Un răspuns mulţu

mitor pentru alegători la 
această întrebare e mai 
greu de dat, din cauza să- 
lâcîei bugetului local. Vrem 
să aducem gazul metan 
ta comună, iar demersuri
le in acest scop sunt avan
sate. ' „

Prezent !ă discuţie, dl 
Alexandru Alba, secreta
rul consiliului, ţine să corn. 
pieteze informaţia referi
tei re Ia ce s-a făcut şi încă 
se mai face ta actuala le
gislatură.

—• Cam 8 milioane de 
tai am cheltuit eu repara
rea căminului cultural din 
satul centru. Suma aceas
ta provine de la buget, 
dar şi din venituri pro
prii. De asemenea, am re-. 
parai căminul de ta Bre- 
tear

— Despre reparaţia a- 
ceea, oamenii nu prea vor
besc de bine. Spun că s-au 
cheltuit nişte bani de-

m  SEPTEMBRIEPERIOADA 25
V B  E R  B  E  C

Azi, activităţi de divertisment, pentru ca mâine 
|  să vă faucuralt de putere de convingere asupra unei 
« persoane care vă captează atenţia^Afaceri rentabile :
|  cu terenuri imobiliare; vă cumpăraţi un obiect de ( 
J decor. Duminică» persoana iubită are nevoie de sta- *
J bilitate din partea dv. începeţi o săptămână relaxat, I 

posibilităţile de câştig sunt nelimitate. J,
j  T A U R  |
i  Azi, veţi avansa proiecte de viitor. Preocupări *
4 încununate de succes pe toate fronturile. Sâmbătă, I 

activităţi practice, gospodăreşti. Din punct de vedere ; 
J sentimental, vă aflaţi Ia o altitudine considerabilă, a 
I Şanse de hani, chef de muncă, elasticitate mentală * 
* demnă de admiraţie. Idei şi planuri îndrăzneţe- {
|  G E M E N I  »
» Vă veţi certa azi cu multă lume. Vi se propune, î 
I mâine, o afacere, dar mai bine daţi curs Intuiţie» I 
* dv. Duminică veşti de departe; poate că veţi fina- 2 
|  liza ceva început de multă vreme. O realizare so- |  
* cială vă va face să uitaţi de neplăcerile eare par să 
1 se ţină lanţ,
î  R A C
|  Odată încheiată o situaţie, propuneţi-vă alt obiec- 
* tiv ca să nu vă pierdeţi antrenamentul. Drumuri de 
; plăcere vă vor readuce culoarea ta Obraji şi cheful I«■ A/sntofiO . Tl/wnH14*I t v s 1 „ * iHfnl'AA:: ■

— Ei pot să spună, dar 
banii eu acele reparaţii au 
s-au cheltuit de la buget. 
Le-a făcut un patron pe 
cheltuiala sa.

— Die viceprtatez, dle 
secretar, în consiliul local 
Hia trage toată lumea ta 
âceeaşi direcţie 7

Dl Ioan Costea:
— Dacă s-ar întâmpla 

aşa, dacă în fiecare zi am 
face câte ceva, chiar mai 
încet, s-ar vedea mai 
multe după noi. Noi, exe
cutivul, tragem cum tra
gem, iar consilierii sunt 
flecare cu judecata lui. Nu 
putem spune că ei trag 
unUl intr-o parte şi alţii 
în alta. Eu zk că este o 
contribuţie şi dacă nu fac 
obstrucţie la o idee bună.

DI Alexandru Alba :
—- Consilierii sunt -îm

părţiţi pe sate, dar nu 
toate satele au reprezen
tanţi in consiliu. Din. 
Brâznic, Dumbrâviţa şi 
Cuieş, de exempiu, nu este 
nici un eonsilier, ta timp 
ce din Bacea şi Bretea sunt 
câte dioi. Acesta este re
zultatul votului pe liste 
de partid. O distribuire a 
consilierilor pe toate sa
tele ar fi de folos in mo
bilizarea oamenilor la a- 
numite activităţi iniţiate 
de primărie pentru ei. Să 
sperăm că o altă lege e- 
lectorală va corecta acest 
neajuns. V ;,// '

ION CIOCLEI

I
|  de conversaţie. Dovediţi o mare mobilitate intelec- 
J tuală. Rude plecate din ţară vă vor contacta şi dis-.
■ cuţia cu ele vă va răscoli. Pentru luni vă rămâne de 
I făcut puţină ordine în casă, pentru ca marţi să pri-
* miţi musafiri.
I L E U
î  Atenţie, să nu pierdeţi bani sau sâ-i risipiţi pur'
|  şi simplu. Vineri, discuţii pe teme financiare; nu |
* staţi intr-un mediu de fumători şi nu fumaţi căci I 
I v-ar putea dăuna mult. Sâmbătă, program de seară j 
î cu prieteni, iar duminică îndeletniciri care vă vor |  
ţ stimula creativitatea. Veţi achiziţiona 0 bijuterie, uă V 
J obiect de artă spre a-1 oferi persoanei de care sun- §

teţi legat afectiv. Preocupări estetice, noroc. *
F -E  C I O A R A  1

1 Labilitate psihică şi nervoasă; nu vă încăpăţă- jL- 
J naţi să vă impuneţi, căci cam eiţageraţi unele pro- |
I bieme. încercaţi sâ vă anihilaţi numărul duşmanilor «
I care este în creştere. Acumutaţi, duminică, energie I
* deoarece aveţi nevoie de ea. Dorinţă de schimbare, *
[ tentaţie de a călători. Veţi găsi chiar suma de care t
* aveţi nevoie pentru a pleca.
\  B A L A N Ţ A
'  Bunele dv. intenţii vor fi prost înţelese de o par- 
I soană apropiată. Indiferent de alte motive de Stres, 
» aveţi două de mare bucurie : fiinţa iubită vă face

\ Intr-o ştire Ia această i 
( rubrică înfermam că ? 
1 numărul celor care sunt j 
/ salariaţi cu carte de ţ

I declaraţii şi banii nu sitht o problemă. Stare de gra- J 
* ţie, echilibru între energia fizică şi psihică. Durai- |
i nică, alţii au nevoie de prezenţa dv, vă caută com- s:.

pama, diaiogui cu dv. fiind o încântare. Luni, Vă I 
J permiteţi o zi lejeră. Puneţi-vâ mintea la contribu- '
| ţie pentru pasul pe care îl aveţi de făcut. J
I S C O R P I O N  £ £
’ Preocupări în sfera relaţiilor de familie. O în- |
Itâlnire neaşteptată vă tulbura; veţi cheitui o sumă ' 

taâre. Procedaţi cu tact şi rabdarc ta dialogul cu fi- 
2 nerii din familie, .care vă vor da de lucru. Debrit 
I fericit la început de săptămână, persoana iubită vă 
* face o surpriza. Aveţi şanse, marii, să triumfaţi; a- 
|  tenţie la duşmanii care vă pândesc greşelile.
« S Ă G E T Ă T O R
I încercaţi o schimbare de decor pentru a evita j 
• monotonia. Veţi depista o sursă de câştig prin bună- -|
*• voinţa unui prieten. Invitaţie la un dineu oficial; ;
| veţi avea putere mare de seducţie. Aţi pus ochii pe 
« un obiect de valoare, dar obligaţiile casnice vă re- 
I aduc la realitate. Puteţi juca tenis, baschet sau' poate 
J mergeţi la gimnastică aerobică.

C A P R I C O R N
Capacitate minimă de concentrare. Sunteţi cu 

|  gândurile împrăştiate din pricina persoanei iubite.
" Sâmbătă, petreceţi cu persoana iubită. S-ar putea

muneă la agenţii eco

nomici cu capital pri- \ 
vai se ridică la 21000. 1 
Coincidenţă I Tot la î 
atât sc ridică numărul 1 
deciziilor în plată pen- ţ 
tru pensie do agrîcul- ţ 
tor. Cifra îi include pe j 
ţăranii cu gospodărie |  
individuală înainte de ( 
1889,. cât şi Pe foştii 
ţărani cooperatori care 
se bucură de p pensie.

(1. C .)

(* să primiţi o cerere in căsătorie. Luni, întâlniri cu oa
meni importanţi Realizările la serviciu fac să creas- 

2 că popularitatea. Posibile neînţelegeri cu vecinii.
1 V Ă R S Ă T O R

I A venit timpul să culegeţi roadele iniţiativelor 
dv. Nu-i uitaţi pe cei care v-au ajutat. Realizări fi- 

i nanciare; o relaţie sentimentală se va transforma 
|  într-una de afaceri. Drumurile scurte de duminică 
* vă vor avantaja. înclinaţia spre speculaţii este încu- 
I nunată de succes. Rezultate excelente Ia examene — . 
! dacă aveţi de dat — dar şi unele posibile neînţele- I 
|  geri cu fraţii. '
! P E Ş T I  j
| Sunteţi pus pe treabă, bugetul nu vă este ta pe- « 
* ricol. Veţi face un chef Ia clubul dv. Afaceri .ijppcr- i 
|  tante. Sâmbătă vă veţi ocupa de amenajarea inte- 1
*' r în rn tn i  Xfiacfî îsiuio Ha  t ip  ctlfo m priH ianp  V’ptl n r im

\%.
L% ■
I%
I%
\
-ta

\w •.
ri .
i

rîorului. Veşti bune de pe alte meridiane.' Veţi primi 
im cadou; operaţiuni bancare vă vor ocupa, luni, ziua.

J Marţi, zi calmă în care înmagazinaţi energie.

...f Simcria — pareră «lin centrul oraşului,

L_Anui vii •  ------  "

Foto: PA VEL LAZA
■ t a m i t a i l mmmmm
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Zagreb. Forţele croato. 
musulmane controlează In 
prezent peste fă la-sută 
Sin teritoriul bosniac, au 
Afirmat la Zagreb sune 
militare ale ONU, pDtri- 
Wt cărora croaţii „5i-au 
laat partea leului" în ur
ma recentelor cuceriri în 
confruntarea cu sârbii bos- 
niaci.

Varşovia. Strobe Tal- 
bott, adjunctul secretaru
lui de stat al SUA, a re
cunoscut, Intr-un interviu 
acordat postului de radio 
particular Zet din Varşo
via, că a eşuat, fa cursul 
recentei sale vizite lâ Mos
cova, să conving Saşia 

l de faptul că extinderea 
NATO spre ţările din Eu
ropa Centrală nu este o- 
rientată Împotriva sa. 
„Ceea ce putem face in 

' calitate de polonezi, ame
ricani, englezi sau fran
cezi, este să explicăm ru
şilor de ce este în inte
resul ţării lor a alege in
tegrarea şi nu izolarea 
să-i Convingem că există 
unele cauze pentru care 
NATO rămâne chteia se
curităţii în Europa şi că 
faotivelc extinderii NATO, 
In special aderarea Polo
niei, nu sunt anti-ruse“.

■)* Sarajcvo. Forţele sârbi
lor bosniaci şi-au sporit 

1 -rezistenţa împotrivă tru- 
- pelor guvernamentale bos
niace. care îi atacă în 
nord-vestul Bosniei, iade 
au loc lupte înverşunate 
r- a declarat «si purtător 
ide cuvânt al ONU la-Sa- 
rajpvo. „Armata sârbă 
bosniacă a instalat o li
nie de apăram fa jarul 
liniei d.e confruntare ăi 
opune o rezistenţă mult 
mai puternică", a anunţa1 
acesta. Linia de apărare 
trece pe la vest şi su d  de 
Bania Luka.

V Bonn. Germania nu va 
trimite trupe pe teren în 
Bosnia, pentru garantarea 
unui acord de pace fa 
fosta Iugoslavie, a decla
rat ministrul german al 
apărării, Volker Ruehe, !n_

1 tr-un interviu acordat co
tidianului Berlinei* Zeî-
tUJlg. :■■■;

Sarejevo. Forţele Or
bilor bosniaci au continuat 
retragerea armelor lor gre- 

i Ic din jurul oraşului Sa
ra jevo, au afirmat surse 
ale ONU, potrivit cărora 

; s-au înregistrat noi „pro- 
■ grese" în procesul de des- 
f presărare a capitalei bos
niace. .

Tbilisi. Preşedintele 
Georgiei. Eduard Şevard- 
nadze, a declarat război 

> terorismului şi corupţiei, 
la o zi după ce fostul nu
mărul doi al serviciilor na- 

! ţionale de securitate a re
cunoscut implicarea sa. fa 

1 atentatul din 29 august, la 
adresa şefului statului.

; Praga. Ministrul' ame
rican al apărării, William 
Perrjr, aflat într-o vizită 
fa Cehia, m declarat că 
Statele Unite nu vor tri. 
caile trupe tn Bosnia, pâ
nă când nu se va ajunge 
la un acord final de pace, 
şi a respins iniţiativa de 
retragere a „căştilor al
bastre" avansată de seere. 
tarul general al ONU,

Sofia, Curtea Constitu
ţională din Bulgaria a 
decis că parlamentul nu 
are dreptul să se ameste
ce fa activitatea presei de 
stat. tn afară de numirea 
directorilor generali ai or
ganelor de presă din a_ 
-cest sector.

Belgrad. Liderul sârbilor 
bosniaci, Hadovan Karad- 
jici, a ameninţai Croaţia 
cu represalii dacă armata 
croată nu încetează bom
bardarea oraşelor sârbeşti 
din Bosnia.

Bosnia. Croaţii par a 
fi marii câştigători ai în
toarcerii situaţiei în Bos
nia şi care permite coali
ţiei croato-musulmane să 
controleze de acum înain
te 60 la sută din terito
riu. Zagrebul s-a angajat 
sub presiune internaţiona
lă - să înceteze luptele în 
Bosnia.

— Autorităţile. <0»ate şi 
bosniace au promis 1 „să 
dea dovadă ete reţinere" şi 
să nu caute sS f(&V>e Bă
nia Luka, a anunţat De
partamentul de SSs& âme-; 
rican. -

—* Emisarul american
Richard Holbrooke a de
clarat, după tntâfairea cu 
preşedintele sârb Sfabodan 
Miloşevîci, că negocierile a_ 
vansează „pas ea pas“.

— Bosnia fi Creaţia au 
convenit la Zagreb să nu 
se confrunte Intre ele şi 
să rezolve ,,prin dialog" 
soarta teritoriilor preiuatc 
de la sârbii bosniaci.

—■ Forţele croate au u- 
cis opt persoane din rân
durile refugiaţilor, sârb) 
bosniaci pe o şosea din 
nordul Bosniei.

Sumă „căşti albastre" 
daneze au fost ucise şi 
alte şase rănite fa urma 
unor salve de artilerie, ce 
par a fi ale sârbilor bos
niaci, fa sud-estul Bos
niei.

Haof-Keng. Cbina a 
respins victoria candidaţi- 
lor prodemocraţie la ale
gerile de dummfcă din 
Hong Kong, afirmând că 
aceste rezultate sunt con
trare «entireeatetor reale 
ale locuitorilor acestui te
ritoriu»

Mâţ>«ai)« Unit®. Marţi a 
început ia New York cea 
dea 5©-a sesiune anuală 
— aniversară — a Adună, 
iii Generale a ONU, în
tr-o atmosferă umbrită de 
criza financiară şi de in
certitudinile asupra rolului 
viitor ai ONU.

Wmsm
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"V X
pnn magazinul "CENTRAI." din Oiâşlie, 
şir' N Bakcscu, nr .l I, triefon 44749$:

• TELEVIZOARE COI.OR: SEI, ORION.
• COtBSÎÂIliW programe, Iriecoiîtandi, cu ţi ffirj tdetext)

• TELEVIZOARE Al.B-NEGRU - Bucureşti
• FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE -Găc5n
• ARAGA7.E - Satu-Mare
• MAŞINI DF. SPĂLAT.-Tugir
• BICICLETE PORTQSA-te VITEZE - iuli.i
• COVOARE ŞI MOCHETE - Cisnâdic
• GRESIE ŞI FAIANŢĂ -'model Italia

' * VOPSEA CHIT ŞI DILIVNT AUTO
V INCUBATOARE PENTRU PUI DE GÂCVĂ 

Ti - Al.TE PRODUSE cîcrtroniccrşi eleclrocasnice :fillrc 
taica","rişmţe dc cafea,'mixere eiectnce, storcătoare de.fructe, 
aspiratoare, boilere pe gaz, piue pe gaz, butelii aragaz

La toaie produsele se acordă 
GARANŢIE Intre X - 3 ani

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI!
Produscle-sc \ind şi cu

PLATA ÎN 12 RATE (12 luni)
cu dobândă de numai 4,5%

pentru locuitorii judcjcloT Alba şi Hunedoara

!» SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI ÎN LEI 
* PRIN CASA DE AM ANET '  ___

I 1
j  '„VLTRÂROM" S.R.L. GALAŢI ,  j

j OFERĂ: I> ■ . .■■■■ * 
| •  Tablă (rulou) la rece 0,6—2£ mm J
| •  Tablă (rulou) la cald 2,5—100 mm J
; •  Tablă (rulou) zincată 0,6—2,0 mm J
j •  Profila *
j • •  Table perforate f
I •  Cărucioare pentru transport dife- j
[rite mărfuri
| •  Plase tip „rabitz" j
. •  Ţesături ţi împletituri din, sârmă {

TeU fa x  036/464233, 463430, 461539. \
i I
i—------------—-------- i

T  Comser XEROX
Dnbitiufter
Autori®*!

N oi a n  av e m  n ev o ia  
<m 4a  re c la m ă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

D E V A

AN U N Ţ Â

I
I

I

•  Consilier juridic în cadrat Biroului ju- - 
ridic v ,‘"T:

Studii : superioare juridice — vechime mi- j 
nitttă 3 ani; vârstă, maxim 50 ani. 1

t  Inspector specialitate în cadrat Biroului | 
Buget-Contabflitate _ î

Studii: superioare economice — vechime 1 
minimă 5 ani (de preferinţă în unităţi bugetare). | 

Bibliografia fi informaţii suplimentare se J 
jMţt obţine la camera U din cadrul Consiliului I 
Local Deva, telefon Ş16718. ' *

Curs de
TRANSPORTURI INTERNATIONALE 

si VĂMUIRI (declarant van,ai)
■ organizat de
C a m e ra  d e  C o m e rţ s i In d u s t r ie  a  ţu d . 

'H u n e d o a ra  si *P erc o m ex . S. J L  B u cu reş ti 

Ia D E V A  in perioada 1 1 - 1 8  oqţombne a.c. 
Informaţii suplimentare, si înscrieri - lâ  sediu/
C C. t. Hunedoara - Deva, tel, 612924, 

616792

99

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER

- &

a

în data de 5 octombrie 1995 
pentru ocuparea următoarelor posturi : ^

•  Inspector ta registrul agricol J
Studii : medii sau superioare (inginer agro- |
* — vechime minimă 8, fini t

Abonamentul este Calea cea mai sicru- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe hu
na octombrie, corelat cil preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abortament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zileţ&p de 
apariţie,. ’
; Mărul apare zilnic în B pagini l ţ
; Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi Td factorii poştali. Pentru lima 
octombrie puteţi face abonamente în toi 
cursul lunii septembrie. ■

AGENŢIILE VE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi 
i publica anunţuri de mică şi mare pu

blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din : j
{ ; •  DEVA — ta SEDIUL REDACŢIEI,
din str. I Decembrie, nr. 35 (în elăd^teaj 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, Ungă maga-A* 
zinul „Comtim* ? — la ckl&şcul din CAII-! \ 
TIERUL MICRO 15 (stafia de autobuz S 
„Orizont"). '.--w

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

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

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia". ■ *■ h

• HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 3 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile zîaridui nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 

' \ promptitudine a tuturor anunţurilor de
\ mică si mare publicitate.
\
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ANIVERSARI

CONCURSUL DIN
24 SEPTEMBRIE

19 9 5

1. C:\GLIARI — JUVENTUS . 2
După confruntările de până acum, dar şi forma 

în tare se află oaspeţii, e de înţeles că nu vor rata 
victoria,

2. -CREMONESE — ROMA X, 2
Gazdele s_ar mulţumi şi c-u un . egal. însă ro

manii speră la toate trei punctele.
3. LAZIO — UD1NESE 1

Elevii lui Zeman au gânduri foarte serioase în 
actualul campionat. E greu de crezut că îi poate 
şicana pe teren propriu Udinese.

4. MILAN — ATALANTA 1
Ultimele 6 partide dintre cele două formaţii 

s-au încheiat cu 5 victorii ale gazdelor şi un egal...
5. ŞfAPOEI — INTER 1, X, 2

întotdeauna întâlnirile dintre aceste formaţii sunt
disputate cu multă ambiţie. De aceea, mergem cu 
o triplă.

6. PARMA — EIORENTINA 1, X
Gazdele trebuie sâ învingă dacă nu vor să mai

•  Vând Dacia 1310. fa
bricaţie 1992, preţ fix 
6 500 000 lei. / Tel. 6113671, 
Deva.; (7498)

• Vând aparat pop corn
american. Informaţii tel. 
011621. (7508).

• Vând minibuz Fiat
Ducato D, Alpha Romeo 
75. Informaţii tel. f,28283, 
după ora 14. (7389)

•  Vând convenabil Iadă
frigorifică, congelator mic, 
televizor Sport. maşină 
cusut electrică, presă de 
călcat rufe, maşină spălat 
automată; maşină de tuns 
gazon, talon . Mercedes 
200—240 Diesel tip 115, 
Mercedes 310 Diesel, tel. 
012463 ‘ (7513)

• DANMAR 94 vin
de en gros îmbrăcă-, 
minte import Austria 
pehtru sezon toamnă- 
iamă, - CALITATE 
DEOSEBITA ! , Alba 
Iulia, str. T. Vladi- 
mirescu, nr. 61 (incin
ta cinematografiei), tei. 
058/830795, 821106,
seara. .

Intermediez vânzări 
camioane orice" tip 
import Austria, tel. 
004333592815 Grafen- 
scRăchen. (9980)

• Vând casă, livadă, str. 
Coziei. tel. 625480. orele 
18—20. (7397)

* _
'• Vând apartament mo

bilat, Deva, AÎ. Armatei, 
bl. 7C. ap. 2. Posibilităţi 
privatizare. Tei. 627958.

(7501)

coboare în clasament. Dar nici cu Florentina nu le
va fi ţisor, ■

7. PIACENZA _  BARI 1
Proaspăta promovată, Piacenza are nevoie de 

cele 3 puncte puse in joc dacă nu doreşte să can
toneze în subsol.

8. TORINO — SAMPDORIA 1, X
■ g Să speftţm. că Torţpo se va mobiliza exemplar 
în faţa experimentaţilor fotbalişti oaspeţi care, ori
cum, le vor pune probleme gazdelor,

9. VICENZA — ''FADOVA 1
Ambele formaţii fac_parte din jumătatea a doua 

a eiasamenţjtilţXi. JŞt, d’e eele .mai multe ori, gazdele 
îşi asigură victoria. * v  .

10. F. ANDRIA — ANCONA 1, Sî
în seria B. F. Andria este cunoscută pentru 're

zultatele surpriză ce le- obţine unde tîS aştepţi£ cel 
mai puţin. ' , . ’

11. GENOA — REGGIANA 1
; V;sMarinârii“ sunt mâi siguri pe. ei şi doresc re

venirea în „Ă“. Şi dacă acasă nu adună puncte...
12. EISTOIESE —  AVELINO 1
Un rezultat destul de greu previzibil între două 

noi promovate. Se pare că acasă Pistoiese nu iartă.
13. VERONA — BOLOCţSA 1, X
Chiar dacă joacă cu un- urmăritor al său, lide

rul vizează doar victoria. Dar un pic de precauţie 
nu strică. f

•  Scumpă mamă şi 
bunicuţă ! Astăzi îm
plineşti o vâfstă res
pectabilă. Din partea 
noastră, dragă mamă 
şi bunică luliana Pen- 
zes, toată iubiţea, din 
tot sufletul nostru. 
Sa fie tot mai mulţi 
ani cu sănătate,' bu- 
•urie, fericire, lân
gă copiii si nepoţii 
tăi!

i •  „La mulţi, ani cu să-' 
pătate" dlui Traian Scai, 
din partea soţiei şi fa
miliei Rusii. (7236)

VANZARI CUMPĂRĂRI

‘ •  Vând canapea exten
sibilă. aragaz preţ conve
nabil. Tei. 614053. (7667)

•  Vând talon AHO 10 
Hunedoara. tel. 720583.

(7062)

• Vând urgent aparta
ment tfei camere. Mine
rului, preţ avantajos, tei. 
622622. (7664)
? -;-■ -r. '....

• Vând armăsar şi 14
oi. Pogăneşti nr. 10, Bor
za Trandafir (75031

' f > I • * *
•  Asociaţia familială Bi- 

lan din comuna Cenad. 
judeţul'Timiş. fel.'42. vin
de ARPAGIC calitatea I

1500 lel/hg, calitatea II 
1200 loi/kg, calitatea IU 
700 lei? kg (7500)

•  Vând apartament 2
camere,- Orăştie, str. Pri- 
cazuluî, bloc 62/26, scara 
G. (5588)

9 Vând Peugeot 405, fa
bricaţia 1989, 10.000 murei, 
negociabil. Tel. 721188, du
pă ora 18. (7235)

•  Vând motor plus cu
tie, caroserie si piese 
VW Passat, 1935. • Tel. 
720.957. (7234)

•  Vând apartament 2
camere, intrări separate, 
strada A. Iancu, etaj 9. 
Tel. 722927, / (7230)

•  Vând convenabil com
bine recoltat păioase, an
velope auto,. 155/13. In
formaţii tel. 712339. (7231)

PIERDERI

l •. Pierdut carnet de să
nătate, Szabo Nicolae Lu- 
ciăh. îl declar nul. ' .;

(6479)

- •  Pierdut ştampilă S© 
Dac iad a Corn SRL Orăş
tie. Se declară nulă, (7666)

• •  Pierdut certificat nf. 
379 şi 376 al societăţii co
merciale Telfiîn Impex SRL 
Deva. Se declară nul.
1 (7514)

ÎNCHIRIERI

. ,* închiriez apartament 
două camere în Bucureşti 
Metrou, sau schimb a~ 
partament Bucureşti cu De- 
xa, teî, r. 613444, dm. .

: (7509/7510)

•  Caut de -închiriat lo
cuinţă, meditez engleză 
convenabil, montăm' in- 
terfoane. Tel 626779.

• . ’ (7398)

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE LA D ATA "DE 19. 09. 1995 Ing. mecanic 2 Mozaicar 7

MESERIE Loc. Ing. mine 1 Muncitor necalificat 5-
Agent asigurări 25 Decorator ceramică 5 Inspector 1 Optician 2
. i . » • • Instalator 3 Ospătar-barman 14ArhitectO - Dulgher 17 ' Jurist 1 Revizor contabil 4
Automacaragis* 1 Economist 18 Lăcătuş construcţii • 2 Şofer
Baby „şjtto: 4 Kleptromecanic auto (i Lăcătuş mecanic 14 Strungar
Brutar i '* - Excavatorist 2 Macaragiu- 3 Sudor cu gaze , 9
Bucătar li Fărhutclst ’ 4 ' V Maistru constructor • 3 Tâmplar 23 '
Coafeză 9 Fierar beton ist - • - f„... , Maistru tâmplar 2 Tehnician 3
!
Q'ofeiar-.patiscr :i Fochist 2 ' ) J

M.-tnager 1 Tinichigiu auto -4 -
\ ; Manichiurist 1 Tratamentist 3

Confecl. maşină :u Frigotehnist ,:T>, ........ Mecanic auto 20 Vânzător 24
Conta bit 4 Frizer 2 Menajeră 4 Ziarist i
Contabil st, m.-clii 1 Funcţionar economie . 1 Mndclatgr pâine 1 Zidar 27
Cosmet M'kv 1 C;' Ing, construcţii .7 '• y ' Montntor marmură *2 T b T A îi 349 •

■fl! FOTO SPRINT®
EX-RFIESS STUDIO

•  Societate comercială 
închiriază, eventual cum
pără. spaţiu pentru pro

ducţie (croitorie), zonă
centrală. Informaţii tel. 
6132*1, între 8—20 sau 
.622398. după ora 20.

(7512)

•  Tânără licenţiată caut
gazdă. Tel. 612272, între 
oreie 12—19. (7531)

OFERTE DE SERVICII

•  Meditez limba engle
ză, teL 621609. (7511)

•  Solicit profesor limba
engleză pentru clasa IV. 
Tel. 628582. (7530)

•  Salariu lunar deosebit,
eventual locuinţă pentru 
specialist agricol (de pre
ferat posesor auto), pentru 
administrarea a 7—8 ha de 
teren agricol în comuna 
Pui, judeţul Hunedoara. 
Relaţii la tel. 01/3224059, 
01/3237893, 054/720063 054/ 
723208. .g (7204)

’ O Societatea Comercială 
• Agrocoop Haţeg SA, fer

ma 1, Rîu Bărbat, anga
jează de urgenţă doi me
canizatori agricoli, doi 
îngrijitori vaci de lapte.

(7069)

•  SG Opal Prdd Co-
mexim SRL Hunedoara, 
Corvin 4/2, recrutează ti
neri, între 14—18 ani, în 
vederea calificării în me
seria de bijutier. Relaţii 
la lei. 716928. IMPOR
TANT. Anunţăm inten- 
’ţia de majorare a tarife
lor cu 100 la sută şi di
versificarea produselor, în
cepând cu data de 23 oct. 
1995. (7233)

IN DOAR 8 5  DE SECUNDE
'I ■ ------'............ *.....

. Fiecare 
fotografie -, • 
este 
reyşita.

«Imaginea 
dumneavoastră 
devinejealitate 
datorită'
celei'mai moderne

A  M I T S U B I S H I
. EETcjfioweivisuAaşYsjEMs

Dtf XltTSbtUSf tl

F O T O  M IR O N S R L  Bd D ecebalnr, 2 2 . Deva..
TcJ..p54/6j?60.21

:

S CI MADONA* - MK
b ^  COMERrAXVEtO¥B •

LIPOVA, telefon 057/562394 
VINDE EN GROS ŞI EN DETAIL

•  ANVELOPE AUTO — IEFTINE, toate 
mărimile, provenite din import (occident), pu
ţin folosite, avizate de Registrul Auto Român 
şi Protecţia consumatorilor. '

•  Preţ mediu anvelope pentru Dacia si 
Oltcit — 35000 lei/buc., inclusiv TVA. &

, •  Livrare zilnic, la orice” oră. (357400)

\

S.C. „SIDERMET* S.A. CALAN 
cu sediul în Călan, str. Furnalistului nr. 17,

\ judeţul Hunedoara
j Organizează în data de 10, 10. 1995 con- 
l curs pentru ocuparea a 
\ •  4 posturi de ECONOMIST
J Condiţii de înscriere: — studii superioare 
i economice. Dosarele de înscriere se depun pâ- 1 
/ nă în data dc 9. 10. 1995. Relaţii suplimentare ’ 
* la telefon 054/730560 —.561, int. 525.

S.P.I. CARMETAPLAST DEVA S.A.

•  3 tratamentiştî tratamente termice, 
categ. 4—6. >
j Personalul angajat beneficiază de 
’ permise CFR pentru ei şi familie, precum 
şi abonamente gratuite auto sau CFR de la 
locul de muncă la domiciliu pe o distanţă 
de 50 km.' / (498)
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