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NU PENTRU TOATĂ LUMEA 

CRĂCIUNUL A FOST SĂRBĂTOARE !

Ploile ifio ultimele zile

şi deregiiri ale vieţii

A plouat de Crăciun ca 
la  potop. Ploile ' căzute 
peste zăpada aşternută ca 
O promisiune pentru s ă r i 
bă tarile de iarnă au fă
cut' ca albiile unor râuri 
şi pârâte, unele cuminţi de 
geet de ani, să nu mai 
fie •încăpătoare. MUlţi oa
meni n-au mai avut din 
cauZa. aceasta sărbători.

Comandamentul £ Jude
ţean' pentru combaterea e- 
fectelor inundaţiilor s-a 

-Intătait ieri dimineaţă, in 
prima zi de lucru de 
după sărbători, sub con - 
ducerea - dlui ing ., Goştel 
Alic,1 prefectul judeţului, 
pentru a evalua situaţia. 
Aceasta nu înseamnă c i  
cei , ce alcătuiesc coman
damentul, — este vorba de 
F.R.E. a RENEL, direcţii
le 'Judeţeană şi naţională 
de drumuri, ~ Apăra

rea civila, Regii Apelor 
Române, cu unităţile sale 
din judeţ — ' au avut li
nişte în zilele Crăciunului. 
Iată ce am aflat la a- 
ceâstă primă fftţâlnire de 
lucru.
: * ZOÎJE CALAMITATE : 
Brad, Crişcior, Vaţa, Ha
ţeg, Topliţa. Pâulis:

•  EFECTE DISTRUC
TIVE PRODUSE: 43 de 
localităţi, în special In zo
na Brad. au rămas fără 
alimentare cu energie e- 
lectricfi, datorită surpării 
fundaţiilor unor stâlpi de 

, susţinere & liniilor de me* 
die tensiune (220 Kilo- 
volţi) şi prăbuşirea lor în 
al I. iile râurilor;

ION CIOCLE1

{Continuare ţii pag. a 2-a)

IA  CASA CU COPII FRUMOŞI
Sunt frumoşi copiii de la 

greşa nr. 1 din Deva, Iar 
In îriua serbării de la hota
ru l dintre ani au fost şi mai 
Inimoşi. Părinţii s-ăti În
trecut în â-i vestimenta în. 
Qostumaşe elegante (n-a lip
sit nici papionul!) şl-n ro
chiţe catifelate, iar un grup 
de fetiţe- de la „săplămâ- 
hal" au îmbrăcat chiar cos
tumele naţionale româneşti 
ale creşei. Aşezaţi pe scau
nele orânduite în semicerc, 
copiii aşteptau nerăbdători 
semnalul când pot „să se 
producă* In faţa părinţilor, 
a invitaţilor, dar mai cu 
seamă a lui Moş Crăciun,

care îşi anunţase din vre
me sosirea- şi pentru care 
au învăţat poezioa're, colin
de şi multe cântece îndră
gite.-' Până să Sosească' Mo
şul, părinţii au încercat să 
le potolească neastâmpărul 
pentru a asculta sfatul,dnel 
dr. Doina Popcscu, medicul 
care ştie să dea fiecărei 
manifestări organizate la 
creşă un caracter educătiv- 
utilitar, mai cti seamă când 
e vorba de sănătatea co
piilor. Aşa că," pe scurt,

‘«I» *0»*l»ii*‘** ‘m

Iu memoria eroilor din decembrie '89 şl â Revo
luţiei române, vineri, 22 decembrie a.c. la Deva' a 
fost dezvelită o „Troiţă memorială*. r '

' Foto: PA VEL LAZ A

La Brad

;i S-A INAUGURAT O NOU A GRĂDINIŢĂ 
GU PROGRAM NORMAL ‘

La Brad, !n preajma 
Sfântului Crăchm, copii, 
părinţi şi educatori au 
trăit ■■■ momente emoţio.  
nale când s-a tăiat pan
glica noii Grădiniţe Nr. 
3 cu program normal. S.a 
finalizat astfel o investi-, 
ţie a Inspectoratului Şco
lar' Judeţean şi a Şcolii

Generale' Nr. 2 din Brad* 
după .un proiect ASAR 
Deva şi construită sub 
îndrumarea inginerului 
Vasile Sayu. După cum 
aprecia dna Iultana Mi. 
halea, calitatea lucrări
lor este foarte bună. 
<S. O.).

* * *

Pentru majoritatea co
vârşitoare dintre noi, săr- 

„bătorirea Crăciunului s-a 
făcut In faţa bradului îm
podobit, a meselor îmbel
şugate, la căldura sobelor 
şi a' 'familiilor, în faţa te
levizoarelor.

Dar \au fost şi oameni 
caro au lăsat toate acestea, 
schimbându-şi hainele de 
sărbătoare cu cele de iţi. 
Cru, intervenind energic 
ţă  remedierea deranja, 
meritelor provocate de to- 
pirea zăpezii, urmare a 
ploilor căzute „care au con. 
(Sus Iâ Ieşirea, din matcă

v.o, j-v- , imanzat astiei o investi-. —  • ---------- . aici si
„ i n s  TIR,II i! tie a Inspectoratului Şco- lor este foarte bună.,; copii; ang;
LUCIA LICIU > Iar Judeţean şl a Şcolii (S. O.). cl şi colind
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CRĂCIUN IN HAINI Df LUCRU

Vineri, 22 decembrie ’ bunii- ar fi fost nevoie 
a.c., spre orele amiezii, de nuci şi de covrigL 
am trăit !n redacţie o ne-am întreţinut amical 
plăcută surpriză. O for- asupra scopurilor ce ne 

Tftâţie numeroasă de lu- sunt comune — veghea 
erători ai Poliţiei Muni- permanentă la liniştea şi 
cipiului Deva (cine spune mai binele populaţiei —, 
că Poliţia nu are efecti- am cântat Împreună „La 
vej.'ln frunte cu coman. mulţi ani t“. 
dântul instituţiei, dl mr. A fost frumos şi inte- 
Mircea Brădean, a venit resant, după cum inte- 
cu colinda. Le-am deschis resantă şi benefică apare 
uşa creştineşte oaspe- ideea de pornire ă  Po- 
ţilor noştri inediţi, fără litiei cu colinda de săr- 
epoleţl şi trese, dar cu bători. In itinerarul său. 
Sufletele pline de bucu- ..echipajul" Poliţiei Mu- 
ria sărbătorilor Crâciu* nicipiuluj Deva a mai 
nului, care ne-âu Incâ'n- poposit cu colinda la Pre
tat cti un repertoriu bo- lectura judeţuKlb , Consi- 
gât şi divers din tradi- liul judeţean. Tribunalul 
ţionalele colinzi romă- judeţeap, Judecătoria 
neşti, intr-o interpretară Deva. 'Parchetul de pe 
de excepţie. , lângă Tribunalul jude.
- Apoi, aşa cum se cu- ţean. Inspectoratul da 
Vine, ne-am omenit daspe- poliţia a l judeţului. La

, ţii după datina „la ?i“. anul şi Ia Mulţi ani i 
deoarece, după cea stră- (D.fî.).

MINERII \ CU COLINDA ,,
In ajunul Sfântului frumoase şi bogate 'da- 

Crăciun la sediul Ex- ruri de Crăciun. s„-au 
ploatării Miniere din Ve- făcui urări de sărbători 
ţel au sosit - colindă- fericite. însoţite de tra . 
torii. Cine altcineva decât diţionalul „La mulţi ani"! 
.mineri din Veţel. Vorţa, Taraful minerilor din 
Troiţa, şi preparatorii - Vorţa a susţinut, in faţa 
din Mintia. Cei care celor paezenţi. un păt- 
ţrtidesc In adâncuri" s-au purpuriu de melodii 
dovedit a fi şi buni- in*
terpreţi. Colindătorii său Mdrăgite din foidofnl 
formaţia Irozilor, in rni. t Ş P " *
minatele lor veşminte viu uate “p ortacii Uţr. X ti 
colorate, s-au întrecut in mosferă de voie bună şt"
- " ’ " mult optimism pentru a-

• » h m i ea re ;-.au  nul- 1998, care vine în
‘ţ 'ă ld e  nume. rândurile unui cotebtiv 

roasei, asistenţe. Primind unit,- harnic, ale cărui rbo- 
colinda — membrii ai co -: ţje aii fost bogate- si in 
«Mtetului director si din acest an. 
conducerea sindicatului,., Asemenea - „spectacole** 
domnii director ing, loan s-au produs şi la multe 
Trosan.şi ing. şef Gheor- alte- mine din judeţul 
ghe -Crişan, Emil Herbei, nostru, reînviindu-se bo- 
liderul,sindical, au - ofe* gata tradiţie a colinzilor 
rit copiilor angajaţilor ‘ce Crăciun- (S. C.).

A VENIT MOŞ CRĂCIUN
Ne închinăm unui stră- Artizan SRL, ■ S.C. Cana 

moşesc obicei românesc, Comimpex SRL, - S. C. 
făcând daruri de^Sârbă- Daiana Com SRL, S.G. 
toarqa Naşterii Domnu. Elixor Prest SRL. S.C. 
Iul, rudelor, prietenilor, Pepino SRL, Federalcoop - 

„eimdscuţkor, dar̂ ^̂ 'Măl aSes -Deva* Devasak ■ 
copiilor. -In ajun de, . Cu acelasţ prilfei »tt 
Criicfun femeile dM mai fost distribuite haine | 
A.F.D.R. filiala Hună- şi încălţăminte unor fa- , 
doara şi asociaţia ’mu- milii nevoiaşe. Doâmne- 
nicipală au oferit celor le din A.F.D.R. au' fă- 
109 minori din casele de cut-o • cu, plăcere,, sub 
copii din Deva dulciuri, Impulsul unei voci lâun- 
portocale, fulare, mănuşi trice a solidarităţii, u- 
şi alte mici cadouri, mane. încredinţate de 
Bucuria copiilor de Moş .profurtda oşwenie' â ac. 
Crăciun a fost posibilă tulul. ETn sprijin deose- 
graţie generozităţii spon- bit l-am primit din par- 
sorilor: Restaurant — ho- tea P.S.M.. a lui Moş 
tel „Sarmis" (dnele. Red- Crăciun (Căşăleariu). 
nicec “R. şi Birtân L,). Doreşc tuturor fertie- 

.  S.C. Bento Calcar, SIC. ilpr din judeţul Hune- 
Carmen SRL. S.C. Comar doafa un An Nou fericit 
SRL, SC. Diadema SRL, şi tradiţionalul „La mulţi 
S.C. Criscom SRL, S.G. ani t“
Comprod Divers SRL, Prof. - ■
S.C, Excom Larisa SRL, OPRIŢA CRENGANlŞ, 
S.C. Aldcom SRL, S.C. preşedinta A.F.D.R.

MOŞ CRAfclUN XU PLETE DALBE ..
..M sosit... chiar prin la Şcoala G enială  Nri 4 

nămeţi (vineri, 22 de- Deva şi de la Casa de 
cembrie) la S.C. Pălării Copii ' Nr. 1 Deva. Deci 
„Cristina** Import-Export şi-a umplut sacul cu da- 
SRL Deva. Ştia Moşul ruri şi s-a prezentat cu 
că aici sunt nu numai ele la copjii care-1 aş. 
copiii angajaţilor firmei, teptau în jurul pomului, 
cl şi colindători veniţi de (V. R;). '  '

-
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a Crişului Alb şi care a 
lăsat urme nedorite In 
multe zone- ale municipiu
lui Brad.' .

Aceştia au fost maiştrii 
Traian Munteanu, Nico- 

1 lae Circo, Viorel Lăzăruţ. 
echipele conduse de loan 
Ciuclan, Livid Ciuclan, 
Alexandru Cobori, Candlrv 
Jurca, meseriaşii loan 
Gorcea, Viorel Ivan şl
Eugen Cazaeu, care au
beneficiat In ultima zi de 
asistenţă tehnică din par» 
tea dortinjlor ing. Comei 
Mârza, direetov t^ fu n d  
producţie şi.tags lOfi Tta»

tureanu, din cadrul Cen
trului de iDistribuire a 
Energiei Electrice Deva. * 

Din zorii zilei de 24 
decembrie' şi până la ter
minarea lucrării, In 29 ale 
lunii, : aceşti oameni cu
rajoşi s-au confruntat cu 
ploaia . rece, Sâcâitoare, 
mocănească "'la schimba 
rea stâipoltd de beton că
zut din cauza lucrărilor 
superficiale la moderniza

rea drumului în satul 
<?rohăţele, separând re
ţeaua afectată şi dându- 
se tensiune în sat. In 
ziua următoare s-a Intre 
git liniă' de joasă ten
siune tot la Grohăţel®.. 
apoi s.a trecut la rem e-. 
dierea defectului apărut 
pe tronsonul de linie e 
lectrică aeriană 20 hilo- 
volţi Crişcior — Buceş, 
după ce apele Crişului

Alb au săpat la fundaţia 
stâlpului 32, răsturnă n. 
du-1 în Criş, paralizând o 
perioadă îndelungată ilu
minatul şi sistemul de a- 
limentare a pompelor do 
la  uzina de apă din Criş . 
cior (care alimentează cu 
apă potabilă şi munici
piul Brad). După ample 
lucrări lă schimbarea stâl
pului căzut, după'' mane
vre de separare a consu
matorilor afectaţi de cei 
care aveau condiţii de 
alimentare în ziua urmă
toare lucrarea s.a dat iii 
funcţiune. Nici râul Ribi-

cioara — Uibăreşti nu i-â 
scutit pe aceşti oameni, 
pe care trebuie să.i res
pectăm. . căci apele învoi - 
burate au săpat la baza 
stâlpului 62 “pe linia e- 
lectrieă aeriană în loca
litatea Ribiţa, pe care 
l-a răsturnat.’ Şj aici 
meseriaşii deşi erau uzi 
până la piele au făcut o 
treabă bună. \ îndreptân- 
du-se spre casele lor cu 
sctv.imenfţfl datqjriei îm
plinite după 36 ore de 
mutică neîntreruptă.

"ALEXANDRU JURCA, 
colaborator



Ptoile din ultimele zile au produs pagube şi dereglări 

ale v ie ţii în multe loca lită ţi tuinedoreue
rtJrttMfro 9Hi frtf  f>

PI
DRUMURI JnTRR. 

Brad — Mestea-
căii (inclusiv calea feratăj, 

-Toeîfţa Oâfeâaa — ttfiş- 
dău;

•  IXJCALîTÂH 120.
L A » ?  Dâbâca, Hâşdâu;

•  MASURI DE tJRGEN. 
ŢA LUATE: (

-** Mobilizarea încă din 
ajunul Crăciunului a co
mandamentului pentru 
combaterea efectelor inun
daţiilor ; Punerea în ata
re de alarmă a echipelor 
de intervenţie pentru re
punerea sub tensiune a u- 
nor linii electrice sau 
posttM de transformare a- 
variate, ca ş iv pentru re
facerea. in primă urgenţă, 
a posibilităţilor de Cireu. 
laţie -pe drumurile între
rupte jv Precaritatea mâ 
surtjopciluate - -  dato
rită stării de urgenţă ,sub

care s.a lucrat — ca yî 
persistenţa atacului ape
lor ău anihilat o parte din 
efectul primelor măsuri.

Începând de ieri dimi
neaţă au fost mobilizate 
mijloace de transport auto, 
utilaje terasiere supli
mentare şi Societăţi co
merciale sau regii care 
pot sprijini material ac
ţiunile de refacere a  dru
murilor şi digurilor a . 
variate, cât şi efective
le umane necesare 
unei intervenţii în forţă. " 
De la dl prefect Costel 
Alic am mal aflat că 
prognoza pentru o even
tuală viitură p@ Mureş nu 
este liniştitoare. Ieri di
mineaţă, Ia ora 4, la Alba 
Talia MOreştil depăşise 
cota de alarmă Şi atinsese 
cota de inundaţie. !» ju 
nii orei 12 se aştepta ca 
răul sâ atingă cota - de 
inundaţie la Gelitiar,

î INUNDAŢII LA CRIŞCIOB

După ce în noaptea de 
22 spîie 23 decembrie, a- 
nul curent, a nins în lo
calitatea Criţcior, zăpada 
ajungând la grosimea de 
până la Î5 cm. ninsoarea 
s-a transformat brusc în- 
tr-0 ploaie persistenta, care 
a căzut aproape fără în - 
trempere 72 de ore.

Acoastă ploaie a  condus 
la topirea zăpezii ]s mun
te  fi pe dealurile din a . 
propiere. care â depăşit 
nivelttl Grisului Alb. fn 
noaptea de 26 spre 87 a 
lunii ■ curente, aeele re. 
zultaţe »u ieşit din matca 
albiei. Grisului Alb. acope
rind - Drumul Nntionat 76, 
în dintfe ma
gazinul vechi al Coope
raţiei de consum din cen
trul comunei şi podul de

la intrarea în curtea uzi
nei cu 30—50 cm. afec
tând neaşteptat de mult 
locuinţele, agonisirile de 
peste un an din pivniţele 
acestora, terenurile oame
nilor din zonă. oameni 
care nu au avut somn în 
nopţile precedente, - da» 
mai cu seamă în cea eu 

vipririnar. ■■■>.
Considerăm ca o primă 

cauză a ieşirii apei din 
matcă superficialitatea ce
lor; investiţi să repare şi 
să cureţe albia râului în 
dreptul celor 3 poduri de 
pe traseul menţionat, unde 
s-au strâns In timp dife
rite materiale şi unde 
s.a ştrangulat albi® oftu
lui. (Al. Jure», cores
pondent).

AU NAvALIT PUHOAIELE

PTezenţi Ja ionele cele 
mai afectate de ape din 
judeţ^, a n  consemnat câ
teva aspecte concrete pe 
care le prezentăm în 
continuare.

Mureşul şi-a umflat mult 
valurile, dar n-a ieşit încă 
din matcă decât in apro- 
pierea satului Bej an. unde 
a acoperit o mare supra. 
faţă de teren. Apa a în

conjurat clâfle de fân şi 
de coceni de porumb. Tot 
la Bejan a ieşit din matcă 
şi pârâiaşul Valea Câine- 
iului care. de obicei, curge 
liniştit. De pe dealurile 
ce străjuiesc şoseaua spre 
Brad veneau ieri puhoaie ̂  
iuţi şi năbădăioase. Cu * 
toate acestea, pârâul Lua» 
coiului nu-şi depăşise 
malurile. In schimb, cum

ne-am convins la faţa lo. 
cului, Crişul Alb a făcut 
ravagii pe toată curgerea 
Sâ din judeţul Hunedoara, 
l-am urmărit albia. Nu 
mai era pârâiaşul liniştit 
pe care-1 ştiau oamenii, 
Ci o viitură bogată şi 
dură. Pe o mare distanţă 
nu i se mal ştia locul pe 
unde trebuia să curgă. Cât 
cuprindeai cu privirea în
tre Brad şi Crişcior «rit 
numai Uriş. Apa a pă. 
truns în multe ogrăzi, în 
acareturile oamenilor. Iei, 
colo, a intrat şi în câteva 
case. La locui numit ..Spre 
Goşe“ pluteau pe apă clăi 
de fân, trunchiuri de

copaci, coceni d e  porumb. 
Ne-am oprit lângă podul 
ce duc» spre localitatea 

- Ţărăţei, peste Criş. unde 
mai mulţi oameni priveau 
cu îngrijorare la viRat» 
de apă ce curgea bolbo. 
roşind printre picioarele 
podului.

— Este perind -să ia a- 
pele podul 7 — întrebăm 
un om cu părul cărunt.

— Nu. Deocamdată, nu 
e, dar dacă mai creşte 
nivelul apei, ne intră în 
ogrăzi.

— Sunteţi pregătit pen
tru aşa o situaţie 7

— Da. Am urcat bunu
rile hi podul cărei. Dar

sperăm să nu ajungă apa 
în curţii* noastre. '

Apele Grisului Alb au 
Intrat deja în curţile ca
selor locuite de Voichiţa 
Maties. Ioan Pascu, Lau- 
renţiu Grosu şi alţii. Oa
menii o priveau cu stoicism 
şi « a  îngrijorare, căci ni
velul acesteia creşte® me
re». Sigur, îţi duseseră a- 
nimalele pe locuri mai 
înalte, bunurile le urca. 
seră în pod. întrebau me
reu pe cel Oft veneau de 
la Crişcior cum se mai 
prezintă situaţia în aval. 
Ştiau că într-acolo se 
duseseră maşini ale uni-

pa străzile localităţi».

Brad. Torente de apă pe strada Stadionului. Foto: PA VEL LA ZA

ţnţii militare din Brad şl, 
Sperau că oamenii Sn uni
forma kaki vor găsi o so
luţie.

în Gurabarza, apele Cri.; 
şutui puseseră stăpânire pe 
centrul localităţii. De1 a- 
colo In sus, maşinHe nu 

- m ai. puteau eimrfa. FsM. 
ţiştii de ia postul d m ' 
comună aveau grijă ca ni
meni sâ n» se trtCOmwM 
mai departe. Dânşii ne-ao 
spus că pe stadionul <&» 
localitate âpâ â ajnns la 
jumătatea stâlpilor porţii 
şi că subsolurile case. 
lor din zona respectivă 
sunt pline eu apă,

Ştiam că năbădăiosul 
' pârâu i» ieşit di» matcă şi 
înspre Ribiţa, Baia de 
Criş etc. Am vrut sâ ne 
ducem într-acolo. Nu ne
am putut realiza intenţia 
deoarece in dreptul Minei 
Tehea şoseaua era sub 
apă. Maşinile mari puteau 
străbate locul. - rele mici 
însă erau întoarse din 
drum de către doi lucră, 
tori ai Drumurilor Naţio
nale şi ai Drumurilor ju
deţene. Am văzut o cister
nă de colectare a l a p 
telui ce a străbătut por
ţiunea inundată. Aproape 
nu i sg vedeau cauciuco. 
rile din-apă. iar cele două 
tractoare ce ajutau maşi
nii® să treacă sa con. 
fruntnu cu mari dificili. . 
tăti., •

La primăria din Brad. 
dl Nicolae Moga, primând 
proaspătului municipiu, ne 
spunea că pârău! Lunari 
este destul de liniştit, oft , 
pe raza oraşului Crişul i 
Alb n-a făcut pagube. ’ 
Situaţia se află sub con. J 
trol, existând toate con» 
ditiile ca ea să se desfă
şoare normal. De altfel. în 
ziu- documentării noastre, 
la Brad sosise şi condu
cerea Prefecturii în .frun
te cu dl Costel Alie, 
care a organizat o şedinţă 
a Comitetului de inter
venţie, stabilindu-se mă
suri concrete pentru re
medierea situaţiei. 1 j

Când am trimis rându. : 
rile de faţă în tipogra
fie. ploaia încetşse. Să 
dea Dumnezeu să fie aşa 
cum ne- dorim.

TRAI AN SONDOR
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7,00 Ş tiri; 7.45 Uno» 
mattina (mag.); 10,35 
Film ; 12,05 Dimineaţa 
verde (magazin): 13,25 

. Ş tiri; 13.35 Doamna In 
galben (s>; 14,30 Ştir): 
15,05 Sala de Jocuri (cs); 
16,45 Solîetico (mag. Co
piilor); 16,50 Desene a- 
himate; 18,30 Zorit» (s);
18.50 Azi în Parfament: 
19,10 Italia seara (ma
gazin); 19,50 Luna Park 
(cs); 21,00 Ştiri •  Me
teo •  Sport; 21,40 Film;
23.50 După „bip- lăsaţi 
mesajul (show); 1,00 
Ştiri u  Zodiac * Meteo; 
2,15 " Film.- * .

S,30 Ştiri •  Reluări 
seriale; 10,05 Santa Bar. 
bara (s); 11,00 Frumos şi 
bogat (s)5 11,30 Divorţuri 
(s);.. 12.00 Preţul e fier. 
binte (show); 12,30 Duelul 
familiilor (show): 13,00 
Magazinul amiezii; 13,30 
Fetele de aur (sit. com,);
14.00 Pasiunea ei c cri
ma (s.p.); 17,00 Hans 
Melser talkshow; 18,00 
Jeopaiţiy! (cş); 18,30 In
tre noi (S. Germania ’95);
19.00 Bună seara (ma
gazinul landurilor); 20,10 
Exploziv — magazin; 
20.40 Vremuri bune şi 
rele (s); 21,15 Show-ul 
Iui Rudi; 22,15 Cadavrul 
din Amelung (f.p. Ger. 
mania 1993, p. 11); 1 , 3 0  

Cheers (sit. com.).

6.30 Germania azi di
mineaţă ;10,00 Cannon 
(s.p.); 11.00 Insula fan
teziilor (s); 12,00 Mac 
Gyver (s/r); 13,80 Lave 
Boat (s); 14,96 Trappcr 
John MD (s); 15,00 Star 
Trek (s. SF); 16.00 Mac 
Gyver (s); 17,00 Totul 

sau nimic (cs); 18,00 XXO 
(cs); 18,30 Ştiri regionale 
19,00 Aşa-I viaţa! |s); 
19,30 Ştiri •  Sport •  Me
teo: 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 Comisarul 
Rex (s.p.); 1,00 Dic Harald 
Schmidt Show; 2,00 Ca
marazii fatali (w. SUA, 
7961); 2.40 Reluări.

6;30 Ştir» NBC ; 7.00 
Ştiri "şi reportaje ITN ;
7.30 Hoţii şi afaceri (do); 

*8,60 Azi- -* Informaţii 4a- 
zi; 10,00 Super Shop ; 
U.00 Roata banilor •  Eu
ropa; 15,30 Ultimele zvo. 
nuri bursiere ; 17,00 Roa-f 
ta banilor •  SUA; 18.30

- Buletin financiar; 19,00 
Ştiri Şi reportaje ITN ;
19.30 Ushuaia (do); 20,30 

. Show O Solina Scott
. interviuri; 21,30 Maga

zinul ştirilor NBC; 2{go 
/  Ştiri şl .reportaje, ITN; 

23.00 Show-ul serii,, cu 
Jay Lcno; 0,o6 Baschet 

. N0AA î 1.00 Buletin 
bursier; 1,20 Secretele 
pieţei; 1,30 Mirilc nop
ţ i i ;  2.06 Reni Personal 
(talkshow).

7.06 Femei inimoase 
(s); 7,30 Tcledimineaţa; 
#,05 ' Jurnal canadian; 
9,85 Bibi şi ^prietenii săi 
(s); T0,15 Reflecţii (r); 
11.35 fiicele lui Caleb 
fe/r)ţ 12,lă Jos măştile 
(magazin); 13,35 .Jurnal 
F 3 : 14,05 Luminile... (r); 
14.30 Boullion de culture
i ty ,  15,45 Rep. (r); 16,30 

-Temei inimoase (s/r);
■ 17,36 Bibi şi prietenii săi 
(s/r); 18.45 ; • Campionul 

'(teii- 10,35 Jurnal TV5 j 
20.00 Luminiţe-.; 20.30 
Jurnal elveţian; • 21,00 

"Ţilm * Ti^tin şi.miste- 
ru l lui J l ’eâioii, d'Qri* 
(Franţa. 19$1); *3J» Jp r. 
nai F 2.

7,00 Ş tiri; 9,45 Show
ul tul M. Costanzo <r);

' 12.30 Forţim (show); 14.00 
Ş tir i ; 14.25 Cotidiene 
(show); 14.40 Beautiful 
(s); 15A5 Robinsonii (s): 
15,45 Casa Castagna 
(show); 17,00 Desene a- 
nimste ; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă-^zvonuî 
(show); 23.45 Ştiri": 0.15 
Show-nl lui M. Costan- 
zo ; 2,30 Cotidiene (show 
—- reluare); 2,45 Cireoîă 
avanul (show—reluare); 
300 Revista presei; 3,30 
Cln-citt (serial).
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B i r o u l  s e n a t o r i a l  P . D . S . R .  H u n e d o a r a  

ş i  c e  p o l i t i c ă  f a c e  e l
Suntem convinşi, poate 

greşim, că puţini oameni 
ftiu că fiecare dintre sena
torii şi deputaţii de Hune
doara in Parlamentul Ro
mâniei aii, în localitatea 
In care au candidat^ un 
birou în care primesc, con- 
form tmui program dina
inte stabilit, oamenii in 
audienţă, dau telefon aco
lo unde trebuie pentru a 
soluţiona diverse probleme 
ce i .se aduc in.faţă, pri
mesc ziarişti ş.a. Un astfel 
de birou, căruia i se zice 
«Pbteet, are şi dl loan 
Diniş, senator PJQ-S.R. de 
Hunedoara, iar consilierul 
aeasţuia este dl Vlrgil Pop, 
d•  meserie jurist. Ne-a 
jjpus recent consilierul dlui

•— fia timpul sesiunilor 
senatorul I. 

st* acasă puţină 
vreme. §1 iftai este ceva: 
XH senator este foarte ac
tiv, umbţă foarte mult In 
tifeteţ, participă la întâlniri 
rn cetăţenii, la conferinţe 

' da presă, la alte diferite 
manifestări ardversar-pa-
Hsnl.ii < "

— Tot «şi, primeşte oa- 
B toi in audienţă.

— Ba, vinerea şi sâm
băta de la  orele 8^12. In 
testul zilelor primesc eu 
oamenii.

— Câţi odmeni vin zil- 
nîc la cabinetul senato-
jrt»?

— In medie, 5—8, dar sunt 
şi zile când ne solicită
» —12. ; ,"f r.

—> Cu oe probleme ?
— Be fot felul, in  ge

nerai cer sprijin pentru 
a-ţi găsi un loc de muneă, 
p  obţine locuinţe, solicită 
consultaţii juridica în cele 
inai diverse probleme şi 
'ipUlte-ttiulte altele.
I — Ce poate" rezolva ca
binetul senatorial din toa
te  acestea '!

— Consultaţiile juridice 
fe oferim pe loc, eu fiind 
Jurist de meserie. Cu an- 
gajările şi solicitările de 
locuinţe este mai greu. Dar 
$ă ştiţi că vin şi oameni 
Şa cereri sau pretenţii 
absurde.

— De pildă.
— O femeie a divorţat 

«te fostul soţ, care l-a ce
ri»  sâ părăsească locuin
ţa  comună. Ce putea face 
d! sepator sau eu în a- 
eeastâ problemă ? Nimic. 
Bn om dintr-o localitate 
dlu jurta Hunedoarei a 
ţinut neapărat ca dl se

nator şl primarul munici
piului să meargă la faţa. 
locului ca şă rezolve un 
diferend legat de pământ 
O doamnă a venit să ne 
spună că scârţâitul unei 
roţi dintr-un loc de joacă 
pentru copii o deranjea
ză foarte tare.

— Cum primiţi, oamenii ?
— Qu toată politeţea. 

Primul lucru care-1 facem 
este să-i poftim să ia loc 
iar, dacă sunt obosiţi sau 
supăraţi, să se liniştească. 
Cred că nu-i un lucru lip
sit de importanţă acesta, 
într-o su a venit un om 
foarte nervos şi a spus că 
un donţn de la Primăşia 
Hunedoarei l-a primit foar
te rece, ba chiar a  vrut 
să-i deâ afară din birâsi. 
L-am rugat şă se linişteas
că şi mimai după aceea am 
vorbit. -

—* Ziceaţi că oamenii 
vih la cabinet eu tot felul 
de- probleme. Oe facăţi cu 
«le?

— Cum v.«m «pus, pe 
ede  juridice le soluţionez 
eu, pe Ode mai importan
t a  ie comupic tili* sena
tor cart şi Te notează. Da- 
eă sunI deim purtaaţă lo- , 
cală, iă legătura cu cei în 
drept să le rezolve «ş- Pri. 
m&ria Hunedoarei s a t  alţi 
factori de răspundere de 
la nivel <kţ municipiu sau 
de la judeţ. Pe celelalte, 
ce vizează interesul gene
rai a l ţârii sau ţin de 
competenţa organelor cen
trale, le ia cu dânsul la 
Bucureşti şi, le dace la 
ministere şi alte organe de 
la nivel naţional, in drept 
să le dea de capăt. Şi in 
cele mai multe cazani, da
că nu chiar în toate. Ob
ţine, ceea ce vrea şi este 
firesc se ajungă.
; Ştim -că dl - senator 
loan Dirtjş •— „Cuvântul 
liber" a mai scris despre 
asta — se implică foarte 
mult în soluţionarea ne
cazurilor perioadei de 
tranziţie care privesc mu
nicipiul de pe Cerna şi 
chiar judeţul Hunedoara.

— Aţi spus un adesâr. 
Aş da doar aâtev» exem
ple. Datorită intervenţiei 
sale s-a pus la punct Spi
talul din Hunedoara, un
de s-a introdus şi gazul 
metan, a fast menţinută 
facultatea de electrotehni
că m institutului din mu
nicipiul nostru, s-a» Ob
ţinut fondurile necesare 
pentru finalizarea lucrări
lor la hidrocentrala de la-

Râu-Mare Retezat şi al- 
telc.

--- Ştim că dl senator a 
contribuit: mult la ridica
rea oraşelor Orăştie şi 
Brad la rangul de muni
cipiu. ( -

Aşa este. Dar lista 
problemelor la soluţiona
rea - cărora a contribuit dl 
Diniş cuprinde şi bunui- 
mers al S,C. „Siderurgica" 
Hunedoara, S.C. „Sidermet" 
Căian eţc.
' *sţ ■ Oum colaboraţi cu 

Primăria municipiului şi 
cu Consiliul local Hune
doara ?

; ■" .; V v  :;Şr: Şs,.7. '

j u d e ţ e n e  a  P a r t i d u l u i  D e m o c r a t

Conducerea Filialei jude
ţene a Partidului Demo
crat (F.S.N.) a organizat, 
în seara zilei de 23 decem
brie a.c., o conferinţă de 
presă prilejuita de pre
zenţă la Deva, pentru o 
zi, a dlui Victor Babiuc, 
vicepreşedinte al acestei 
formaţiuni politice. în  de
butul , acestei manifestări, 
dl Ovidiu Jurcă, preşedin
tele filialei, a prezentat 
un scurt bilanţ al activi
tăţii In anul ce se va în
cheia In curând, după ca
re  oaspetele şi alţi domni

Foarte bine. Imprao- dtft conducerea organiza-

murticipia- 
membru al pgrth 

de guvernământ. r

9* *  “
că Ut 
nu toc „
litica de

Be ce sâ nu tocă ? 
Noi le terem membrilor 
PDS.R. ce te află m îm b 
tea localităţilor, ca «i con
silierilor sâ facă politica 
partidului nostru. Ara a- 
vut, de pildă, cu ceva vre- 
toe In «rină. adunarea ge
nerală a Organizaţiei 
PJD.S.R. Hunedoara, In ca- 
dnd căreia dl Marlş a pre
zentat mi material refe
ritor i a . problemele cu 
care se confruntă muni
cipiul, situaţia achitării 
taxelor comune de către 
locatarii ~ din blocuri şi 
altele.

— Cum se înţelege că.
bingtdt' '■'siâmdoeflr dluî
Diniş, care este membru 
.al partidului de guvernă
mânt, cu conducerile lo
cale ale celorlalte partide ?

— Cu conducerea orga
nizaţiei Partidului Socialist 
al Muncii foarte bine. Cu 
celelalte avem relaţii nor
male, in sensul că nu ne 
atacăm. V-aş ruga», dacă- 
njj permiteţi, să discutaţi - 
cu dl senator loan Diniş. 
Dânsul vă poate spune i 
mult mai multe decât râ m  
spus eu. v.Vi
'  TBA1AN JBONDOK,
Gu eu bg u e  t  negrea  ,

răspuns 
zia- 

>rezen-
ziaruiui nostru a 

■Hdjjawl câteva ' întrebări 
' It m f’-a** au

■ ce răspun
su l

I  f e d m l  frec. 
P te f i  <* to fra ta -  

“ n  m»tima- 
ac. 

irea
Be « î  Recomanda

rea respectivă •  fost ac
ceptat*, iniţiai. şi 4e alte; 
forassţteni politice, inclu
siv ' de T .V M A , PJt.M., 
PSM. şl altele. în Re

comandarea 1201 esie vor
ba de autonomie, dar în 
condiţiile aplicării legisla
ţiei ţârilor semnatare. Or, 
Partidul Democrat susţi- 
ne autonomia. Minorităţile 
trebuie să fie loiale ţării 
în care trăiesc, in altă 
ordine de idei, Ardealul 
nu este o bucată de zahăr 
pe care s-o bagi în buzu
nar sâ pleci cu ea încotro 
vrei. Convenţia Democra
tică a dat publicităţii cu 
câtâva vreme m urm* 
„Contractul cu România". 
Cum apreciaţi respectivul 
document? „Contractul1' 
ara multe merite, dw şi 
aspecte ce pot fi discuta
te. Prevederite* l«i sunt 
bune, dar ■ nu precizează 
resursele aplicării şale. 
Două «ttie de zile sunt 
podite ’ pentru a aplica 
prevederi oe solicită timp - 
«Mâl până la aplicare. Este 
programul electoral al Con* 
venitei Democraţie© Kt 
viitoarele alegeri «t P4>. 
nu a» amesteci I» viaţa 
internă « ^e lw ^ fo tm g ţi-

v*rasd°lS^“ a arai «nit 
dwpra absenţa, te ultima 
vrezne, din viaţa paBtfe* 
a Judeţului şi a ţării a 
«Hui loan Sterii, deputat 
P.O. de Hunedoara, Recent 
Mu Aflat că di deputat a 
demisionat dte PartWui 
Democrat. De ra credeţi 
«4/ » făcut; acest gest ? _ 
Dl tem Timiş au preoeu-

.pâ în prezent conducerea 
P.D., iar gestul domniei 
sale nu-l comentăm. Va- 
loarea unui partid nu con
stă in electoratul său, ci 
a oamenilor cp-1 alcătuiesc. 
Partidih Democrat va avea 
candidat Ia preşedinţia 
României ? Da, cu sigui- 
ranţa.

In cadrul conferinţei de 
preşă s-au abordat şi alte 
aspecte printre căra : P.D. 
ara vocaţie europeană- El, 
împreună cu Partidul So- 
teJal-Bemocrat Român, au 
test primite in. Internaţio
nala Soeiai-Demoerată, 
te vrem» ce partidtti de 
guternâmânt a tem  res
pins; «Ridicarea imunRăţii 
parlamentara a dlui Cor
neli» Vădim Tudor, lide
rul P-R-M., nu terâamnă 
condamnarea acestuia, ci 
dote începerea cer ratări
lor. Nimănui MM este 
permis sâ m te  W  M  a- 
Hram tot rari trate prin' 
cap, « victoria comuniş
tilor te ategtrife dte Rusia 
poate teftuwnţa tete» poli-, 
tisă a ţiriter din jur, dar 
comuniştii de astăzi nu 
sunt pol te au fost Înain
te; * Marea privatizare a 
Guvernului Văcârete nu 
m  este altceva decât o 
mare prostie. x Ea aie fun
dal politie şi « proPâgan- 
dâeb ' *y

Domnişoara... Fpfe: SIMO GEZA,

MIU1UIU1

S V A V M I W A W A W VW -’
pateru toate riîn
judeţ. Valorile maxime in-* 
regisirate în această peri
oadă au fost de 0,05 xoţj 

■ nic, .
•  Pul beri .e sedimentabite 

a» avut depăşiri ale valorii 
Urnită de 17 gr/mp lună îi» 
zona* Chişcădaga f2ft,7 gr/ 
mp pe lună) şi te zona Te- 
lîuc cu m j grfinp pe. Iapă.

•  Valorile radioactivHâ- 
ţii beta globale pentru fac- ' 
torii de mediu aer (aerosoli 
filtraţi şi depuneri atmo
sferice) ape de suprafaţă şi 
potabilă, sol şi vegetaţie au 
fost in limitele de variaţie 
ale fondului natural.

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă s-au încadrat in 
general la  limitele impuse. 
Pe' râm Jiu materiile In sus
pensie provenite «tot eva
cuarea ap ih r  t u t e  iadss- 
triaie âNcoiBptet «pşeste 
rm prezentat pentru aceas
tă  perioadă a  valasre medie 
de S33Sţt m g/l şi o  valoare 
maxim* de SSJM Mg(l |n- 
r e p a r r a  te  vote S t 
cesmbrie.

Din determinările anali
tice privind calitatea facto
rilor rifc mediu în judeţul 
î fawcdoona te  perioada II 
—17 decembrie, efectuate 
In punctele de control pen
tru supravegherea calităţii 
aerului au rezultat urmă
toarele

•  Valorile medii pentru
concentraţiile poluanţiior
gazoşî fbioxid de azot, bio
xid de sulf, amoniac, fenoli 
şi acidttet*^ s-au snemţinut 

In limterie impuse de STAS, 
Valoanea maximă pentru 
btoxidal de azot a  fost de 
«#3S mgjmn w / 2 i  h te  
MP» Mi»tis — Deva Ia ziua 
dă 11 decembrie. Valoarea 
limită ia acest indicator es
te de mg/mc aer/24 h.

•  Vateriăe medii pentru 
pulberi la  suspensie s-au
încadrat in valoarea limită 
«te 0,15 mg/mc aer/SS î»

»mv»-4w »a»raa»»» iţa 'riwra«««».»« »■* * ♦ «'■»'»» » *-*«»*« »« »»*«»*.»«a» «ră*»».»»»»i»» va »*4

LA CASA C U  C O P »  F R U M O Ş I
(Urmare dl» pa* tj

mamele, bunicuţele, tătieuţii 
m  fost paşi în temă cu do
uă... toate: una de «ten ,
alfa pentru toată viaţa. Pri

ma s-a referit la viroze 
măsuri de prevenire, de 
protejare, a doua — la ali
mentaţia corectă a copiilor. 
Sfaturi care au prins bine 
chiar şi celor mai experi

mentaţi te arta culinară 1 
©ar, a sosit Moşul. Lar

mă, veselie pentru cei mulţi, 
scâncete, chiar teamă pen
tru anii,.. Cătălin, însă, şi-a 
revenit repede, şl şi-a intrat 
In tal, dând semnalul în
ceperii spectacolului. C i el 
a  transmis mesajul către 
Moş Crăciun. :,

Ş-apoi, să te ţii! Poezii 
tacfpute, poezii întrerupte, 
colinde, cântece, tetr-un bu
chet superb de  voioşie,- ti
miditate, euraj, lacrimi, e- 
xuberanţă, încât aplauzele 
n-iu mai contenit. Dna Vir- 
giaia Rusnoac, asistenta de 
grupă, care a muncit mult
^ tru a închega spectac»- 

artiştilor de 2 şl 3 ani
şori, reuşea să-i aducă'1 în  
scenă, incurajându-i. Şi a- 
şa, rând pe rând, sau te  

eca1» Laurenţiu, Patrieia, An
drei» Miruna, Paul, Hawa, 
Bianca, Andreea. Mihâiţă, 
Alexandra, Cătălin, Miha- 
ela» Alexandru, zeci j i  zeci 
de micuţi şi tot atâtea gin- •

« M  şi frumuseţi au «lat 
undă verde unui program 
de care *-*u bucurat Moş 
Crăciun, părinţii, invitaţii 
— de fapt sponsorii — Fi
liala judeţeană de Cruce 
Roşie, reprezentată de «tea 
ESis Ciorafeea, d r  Andrei 
Lortec2şide ce» f e t i i  tineri 
voluntari care l-«8 «j»tat 
apoi pe Moş Crăetea să îm
partă darurile «52 da săcu
leţ» cu jucării şi dMkinri, 
la care s-au adăugat pun- 
gutiţeie cu citrice fi toom- 
boneîe. de procurarea căro
ra s-a» îngrijit părinţii şi 
personalul oăşeij.

Cum să-i potoleşti pe ini- 
ceţli de 2—3 anişori, care 
cu braţele Încărcate rfe da 
ruri s-au prim  te  foc. de 
te  sârbă te-., rade. Veselie 
mare, bucurie emndbâi «are 
a rotunjit frumuseţea copi
lărie» «intr-o «top&nmiază 
de la sfârşitul anului »5.

Să cneşteJS mm ţ, aănătoşi 
şi £nms&, copii cai chip şi 
tolmă Be «âraecî

Aiwl v n  •  Wr. t m »«■ »wi» #  Joi, M  decembrie 199(1
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ca Anul Nou să vă'aducă sănătate şi fericire, belşuy „,i case, 

numai bucurii şi împliniri în viaţa dv., stimaţi cititori!
Celor ce se numesc Vasilica ori Vasile le dorim şi noi noroc 

şi numai bine.

m £ a  J U v l L ^ I  c Â n i !

Szasz Agnes — Donna Foto: PA VEL LAZ A

JJtcL W U L

W d - m n - n i i L i  Q I u l l

(copiilor din „Casa de copii")
Eu n-am aici, ca voi, o mamă.
Ca pentru ea să-nvăţ in dar 
Un vers, o strofă, o urare,
Nici nu-mi cunoşc mama măcar !

Eu n-am aici, ca voi, o mamă,
Ca pentru ea să cânt in cor 
Un'cântec cu îngeri şi soare,
Eu îi cunosc doar al ei dor !

Eu n-am aici, ca voi, o mamă.
Căci mama mea-i în ceruri, sus,
E mama noastră-a tuturora,
E Mama Domnului Iisus !

• PAU^INA POPA

Desen de BAULINA POPA

C â ş t i g ă t o a r e l e

LAVJNIA BRATESCU Foto: PAVEL LAZA

C e - a r  f i  d a c ă . . .

i!

... s-ar întâmpla o mi
nune? Ce 'fel de minu
ne? Ne  spune micuţa 
Diana Smarandache, din 
Deva. Ei bine, ea ar do
ri ca în. acelaşi timp să 
fie şi iarnă şi vară. Mai 
exact, într-o parte a o- 
raşului, îşi imaginează 
ea, ar urma să fie ză
padă multă şi- albă şi 
fireşte, copii cu săniuţe 
şi patine. In partea opu
să ar trebui să fie va
ră, pentru ca cei care 
iubesc soarele să se poa
tă bucura de căldura lui.

între iarnă şi vară ar 
putea fi... o fâşie de pri

măvară. • Aşa, de tran-. 
ziţie. Doar până şi co
piii înţeleg că. e nevo
ie şi de tranziţie, nu - se 
poate trece direct din- 
tr-o stare în alta. Ceea 
ce înţeleg ei mai greu 
este de ce foarte puţine 
dintre lucrurile pe care 
le doresc se pot împlini. 
De ce n-ar putea fi deo
dată şi iarnă şi vară, 
ca toată lumea să fie 
mulţumită? Mai ales că 
anotimpurile nu costă 
bani, nu? Ce bfne-ar' fi 
dacă- măcar o parte din
tre minunile visate de 
copii s-ar îm plini! (V.R.)

Aşa cum anunţam, con
cursurile cu premii s-au 
încheiat, ne-am şi întâl
nit cu premianţii noştri, 
între aceştia, la secţiunea 
de .desen au fost trei câş
tigătoare : dna Victoria 
Plitea şi domnişoarele 
Szasz Agnes şi Lavinia 
Brătescu. Am profitat de 
întâlnirea de la festivi-; 
tatea de premiere pentru 
a afla care sunt preocu
pările şi pasiunile talen
tatelor noastre premiante 
şi colaboratoare.

Dna-Victoria Plitea este 
medic de* profesie şi are 
propriul său cabinet la 
Vărmaga. Intre pasiuni, 
pe lângă desen, şe nu
mără şi cMtul. Când are 
timp citeşte, în special 
din domeniul teologic, in
teres explicat şi prin fap- 

• tul că soţul este preot. 
Am întrebat-o, de unde 
această înclinaţie pentru 
desen. „Când sunt necă
jită — a venit răspunsul 
•— mă destind desenând. 
Mă relaxează. Ştiţi, eu 
sunt mai interiorizată, nu 
prea vorbesc". Vorbesc 
în schimb desenele dnei 
doctor despre dragostea 
pe care o are pentru flori, 
pentru natura în general, 
despre credinţa sa. Mai 
are de fapt o preocupa
re, pe care n-a mărturi- 
sit-o de la început, dar 
pe care am descoperit-o 
din câteva manuscrise pe 
care le aveam de la dum
neaei. Aşa am aflat ,că 
mai colaborează cu arti
cole pe teme religioase, 
la o publicaţie de profil. 
Şi am mai aflat că-i pla- 

, ' ce foarte mult să alter
neze activitatea intelec
tuală cu munca fizîSă.

Pe Lavinia Brătescu, cu 
numai câteva zile înain
tea festivităţii de premi
ere, am avut posibilita
tea s-o cunosc şi în alte 
ipostaze. Fiind elevă în 
clasa a X.a B, artă plas
tică a Liceului de Artă

Deva şi una dintre mem
brele atelierului textil, a 
participat la realizarea 
expoziţiei-spectacol „lari. 
na". A fost una dintre 
graţioasele membre ale 
formaţiei care a interpre- i 
tat dansul „Spiritul fo
cului". Iar lucrările sale 
de artă aplicată — o 
mască şi Moş Crăciun 
negru — au fost printre 
primele vândute în urma 
licitării. Desenul, arta a-
plicată, dansul, deşi atât 
de variate ca formă de

-

manifestare au totuşi în , 
comun o mare sensibili
tate, dragostea pentru 
frumos şi, normal, talen
tul. Dar „visul" Inei, cum 
o dezmiardă ai casei, este 
să devină arhitectă.

Ocupanta “ primului loc |  
la concursul de desene i 
a fost Szasz Agnes-Do- 1 
nna, după pseudonimul ţ 
artistic pe care şi l-a ales. L 
Este tot elevă în clasa } 
a X-a, dar la Liceul de 1  

Informatică din Hunedoa- 4 
ra. Ea intenţionează să /  
ajungă artist plastic, pa- 1 
siunea pentru desen şi t 
pictură având-o de mic |  
copil. &$Ut personal, in- > 
confundabil — care-i in- * 
dividualieează desenele, 
faptul Că la vârsta ei a 
avut deja o expoziţie 
personală (cu desene şi 
picturi) la Hunedoara, că 
anterior expusese câteva 
lucrări in  Olanda sunt 
tot atâtea certitudini că Jj 
pentru -ca visul să devi- ţ; 
nă realitate e nevoie mai i 
ales să treacă anii de \  
studiu necesari. ţj

Nevoia de frumos, do- lj 
rinţa de a . comunica cu Ji 
ceilalţi prin desen, le sunt 1] 
comune la toate cele trei ţj 
câştigătoare. Dar fiecare ii 
îşi are propriile aspira- |! 
ţii, preocupări şi chiar v 
stil de a-şi transpune (l 
prin desen ideile şi sen
timentele.

VIORICA ROMAN

P e n t r u  m a s a  d v .  d e  R e v e l i o n
■  Curcan fript. Se

curăţă şi se spală în mai 
multe ape curcanul. Se 
scurge, se sărează şi se 
lasă o oră. Se taie vâr
ful aripilor şi ghearele 
(împreună cu măruntaie
le pot servi la piftie ori 
altă mâncare). Se aşază 
în tavă cu 2—3 linguri 
de apă şi o lingură de 
untură şi se dă la cup
tor. Se unge mereu cu 
sosul "din tavă. La în
ceput se lasă focul mai 
mic, ca să se frăgezeas
că. Apoi se înteţeşte fo- 
cul şi curcanul se unge 
cu puţin ulei amestecat 
cu rom sau cu untură 
(nu din tavă), pentru a 
se rumeni. Cu o jumăta
te de oră înainte de a 
fi gata (un curcan po
trivit de mare trebuie

să stea in i cuptor 2 ore 
şi jumătate), nu se mai 
unge deloc. Sosul se la
să să mai dea câteva clo
cote (după ce s-a luat 
curcanul)- cu o lingură 
de apă, se strecoară şi 
se serveşte în sosieră. 
Curcanul fript poate fi 
servit atât cald cât şi 
rece.

Dacă doriţi puteţi pre
para şi curcan umplut.
Se pregăteşte ca mai sus, 
doar că înainte de a-1 
da la cuptor Se umple 
cu o pastă făcută din î. 
pâine muiată în lapte şi 
stoarsă, ficatul curcanu- ^  
lui dat prin maşină (sau 
puţin ficat de viţelh 100 
g unt frecat, 2 ouă în
tregi, sare, piper şi. 
eventual câteva ciuperci 
înăbuşite, verdeaţă.

Curcanul umplut cu a- 
cest amestec (frecat pâ
nă se omogenizează şi

devine ,o pastă) se coa
se şi se frige - la fel ca 
mai sus.

Anul VII •  Nr. 1540 Joi». 28 decembrie 1995
m



i'
I

Trei tineri talentaţi
Despre - tineri - talentaţi 

am mai scris şi o vom 
face cu plăcere ori de 
câte ori avem prilejul. 
Pentru că ei sunt mai 
mult decât nişte tinere 
speranţe. Prin seriozita
tea cu care-şi privesc 
mulţi viitorul ei sunt 
deja nişte certitudini.

Numele celor trei bă
ieţi — eroii acestui ar. 
ticol — vă sunt cunos
cute pentru că au apă
rut în ziarul nostru sub 
desene ori caricaturi pe 
care le-au trimis pentru 
concursuri. Iar Locsei 
Zoltan este chiar o mai 
...veche cunoştinţă. Atât 
cât poate fi de „vechi" 
un student-boboc, pentru 
că Zoly este in anul I 
la Facultatea de Ingi
nerie Hunedoara. Dar e 
deja un vechi colabora
tor al ziarului întrucât 
a mai participat la două 
concursuri foto.

Dacă la cele preceden
te a obţinuţi doar jnen- 
ţiuni. Ia cel abia înche
iat s-a clasat pe locul 
II, deci. cel mai bine 
dintre participanţi, pre
miul I neacordându-se. 
Deşi nu prea are timp, 
ne mărturisea că încearcă 
să împace învăţătura cu 
pasiunea pentru fotogra- „ 
fie, chiar dacă princi- 

. pala sa grijă e... „să ter
min mai întâi facultatea". 
Noi îi dorim să reuşeas

că atât să-şi dobândeas
că diploma de inginer 
cât ş i să găsească tim
pul''necesar, pentru a ră
mâne pe mai departe 
colaboratorul ' nostru fi
del.

Deşi cel mai mare, ca 
număr de ani, Claudiu 
Coţa, ocupantul locului 
III la concursul de cari
caturi ,era şi cel mai ti
mid. Poate şi pentru că 
â participat pentru pri
ma dată la concursul or
ganizat de ziar sau poa
te este din fire mai e- 
motiv. De profesie elec
trician la S.C. „Casial“ 
S-A. Deva, Claudiu se 
dovedeşte un fin obser
vator al realităţii, atent 
la amănuntele care dau 
acel „ceva” -specific ca
ricaturii. .

In" schimb, Florin Pă’ 
dureanu Aron în timpul 
festivităţii 4|de premiere 
s-a dovedit cel mai de- 

-gajat şi mai sigur pe si
ne. Faptul de a fi ob
ţinut premiul II (în con
diţiile în care locul I nu 
s-a acordat) părea să 
nu-1 fi impresionat prea 
tai». E drept că nu e 
primul concurs pe ca- 
re-1 câştigă. A mai luat 
premiul I la ultima edi
ţie a Festivalului „Liviu 
Oros" (caricatură), tot 
premiul I pe ţară la 
„Brăţara de aur“ (pen
tru desen) şi un premiu 
III la un concurs inter

naţional de caricatură; 
găzduit' de Galeriile „For
ma" Deva. Deci un pal
mares impresionant da
că ne gândim că Florin 
este numai în clasa a 
Vil-a la Liceul de Artă 
Deva, avându-1 ca pro
fesor pe dl Mircea Bât- 
că, artist plastic, şi pe 
care a ţinut să-l amin
tească, deoarece în succe
sele obţinute un merit 
deosebit are şi cel ca- 
re-1 îndrumă.

De la . tatăl lui Florin, 
care-1 însoţise la redac
ţie, am înţeles că este 
un copil dotat şi foarte 
ambiţios, fiind primul şi 
la învăţătură. Mai mult, 
atunci când tatăl încear- 
că să-i sugereze idei pen
tru caricaturi, Florin re
fuză. El îşi are propriile 
idei, ştie şi cum să le 
exprime prin caricaturi. 
Şi mai ales ştie Ce vrea 
şi ce nu vrea. Pentru 
un viitor'* nu prea înde
părtat vrea să urmeze 
liceul de artă şi desigur 
să facă -alte caricaturi şi 
să-şi încerce forţele în 
concursurile ce se vor 
ivi.

Trei tineri talentaţi, in
teligenţi şi ambiţioşi. De
pinde numai de ei «ca 
şi pe viitor să se nu
mere mereu printre câş
tigători. Noi le dorim 
succes I

VIORICA ROMAN

Din 19 decembrie, până 
în ajunul Sărbătorii Cră
ciunului, Primăria Hune
doara a declanşat mai 
multe acţiuni de înmâna- 
re a unor pachete cu da
ruri pentru copiii de la

Daruri 
de Crâciun
şcolile gimnaziale din o- 
raş şi localităţile încon
jurătoare care au o si

tuaţie financiară precară.
Pentru acest an valoa

rea totală a cadourilor 
oferite copiilor, cu posi
bilităţi materiale scăzute, 
se ridică la suma de opt 
milioane de lei 1 (C.P.)

Emoţie, gingăşie, purita- C  V / r A I T t A a  
te sunt doar câteva din- M,“ * *  * ^  * I w w
tre elementele care au de
finit concertul de colinzi 
susţinut în seara zilei de 
21 decembrie, în sala de 
festivităţi a Şcolii Norma
le „Sabin* Drăgoi" din De
va, prezentat de către cla
sa a IlI-a D,. conduşi de

colinzilof
dna învăţătoare Emilia 
Gropeanu.

Concertul de colinzi a 
reprezentat cu adevărat 
un moment deosebit în ca
re, deopotrivă, cei din sce

nă şi din sala de festivi
tăţi au uitat, pentru câ
teva clipe, de grijile co
tidiene.

Cu această ocazie, la 
sfârşitul programului „Moş 
Crăciun'* ă oferit micilor 
artişti ai scenei câte o pun
gă cu dulciuri şi banane. 
(C.P.)
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La Hunedoara se află 
în pregătire acţiunea de 
verificare ' a tutorilor, 
persoane cărora li s-au 
încredinţat spre creştere 
şi educare copii minori. 
Odată cu verificarea a- 
cestora are loc şi o dis- 

■ euţie referitoare la pro
blemele copiilor, educaţia

Verificarea
tutorilor

acestorâ precum şi la • 
cheltuielile efectuate de 
către tutore pe parcursul 
perioadei de încredinţa
re.

Un lucru îmbucurător 
îl reprezintă făptui ;că 
dintr-un to ta l. de peste 
25 de copii, aflaţi în gri
ja altora decât a părin
ţilor n& ur iii «vel de 
municipiu în ultimii cinci 
ani, nu s - nregiştrat 
nici un caz de revocare. 
(C.P,). ■ -
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» Alături de cele mai sincere gânduri\ 
I este salutul realizatorilor rubricii *„Club

Ij T“ în pragul Anului Nou 1996 —, către 
' toţi colaboratorii săi, prietenii şi toţi ti- ( 
I nerii judeţului Hunedoara. j
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Naşteri, căsătorii, 
decese

Pâhă în prezent în anul 
1995 la nivelul Municipiu
lui Deva s-au înregistrat 
1050 de naşteri, 573 căsăto- 
rii 772 le o ir.

Deşi aparent, la o privire 
sumară asupra lucrurilor, 
cititorul este tentat să des
prindă ideea că în anul 
1995 există un spor al po
pulaţiei, în realitate situa-, 
ţia ar putea fi altfel, întru
cât Spitalul Deva concen
trează o zonă întinsă, de 
unde femeile nasc în ma
ternitatea spitalului muni
cipal, în timp ce decesele 

. din zonă se înregistrează 
ia fiecare primărie.

Comparativ cu anii pre-_ 
cedenţi, luând în discuţie 

.doar naşterile şi decesele, 
raportul este favorabil ce
lor trecuţi în eternitate. Ra
portul negativ naşteri-dece- 
se, înregistrat în ultimii ani, 
are la bază, îndeosebi," di
ficultăţile tot mai mari ca
re stau în faţa familiilor 
tinere. Inexistenţa unei lo

cuinţe^ valul mare al şoma
jului, preţurile exagerat de 
mari în comparaţie cu po
sibilităţile financiare ale 
.tinerelor familii sunt doar 
câteva dintre elementele 

. care generează raportul ne
gativ dintre cele două m o-, 
mente fundamentale din 
viaţa* unei persoane. (C.P.)

• •  • Ammmmmmmmm0mm

De la Centrul Militar Ju
deţean Hunedoara ni s-a 
comunicat Cfi tinerii năs
cuţi între anii 1964—1975 
care, nu au îndeplinit ser
viciul militar din diferite

în  caz contrar, cei care 
îndeplinesc condiţiile pen
tru a-şi satisface stagiul ml-, 
litâr şi nu se prezintă pen
tru a-şi clarifica situaţia 
militară, vor fi deferiţi OB-

Pentru clarificarea 
situaţiei militare

Sculptorul loan Şeu la „Salonul judeţean de 
artă“, decembrie 1995. Foto: PAVEL LAZA

motive şi nu au primit or
din de chemare la îneorpo- 
rare pentru luna ianuar 
199® (mai puţin cei căsăto
riţi cu cel puţin doi copii 
sub şapte ani) sunt rugaţi 
să se prezinte - la Centrul 
Militar Judeţean din Deva,' 

; str. Piaţa Unirii nr. 6, pen- 
tr r '1 s fi a sili £ s ’**! - 
t*r tre i ână jp ’ sta de IZ Ol 
1996.

ganelor de justiţie militară 
§•■ sancţi naţi irt,
348 Cod penai cu închisoa^ 
re de la 6 luni la 5 ani.

De asemen a absolvenţii 
de îîpcj născuţi i*< anii Z9Tt 

şi 1978, care sunt înscrişi 
în institutele de învăţă-, 
mânt 'superior sau şcoli 
postliceale, sunt rugaţi să 
se prezinte cu adeverinţa 
de studiu < ână la di «k* 
30. 01.1996. (C.P.)

Pagină realizată de 
VIORICA r o m a n ; 
CORNEL POENAR

MUSIC BOX
în luna februarie 1993 al

bumul AC/DC — Live ! fi
gura -pe locul I în Metal 
Hammer, în timp ce AC/ 
DC Live Special Collectors 
se situa pe locul 2 la cate
goria vânzări. La 5. 07. 93 
grupul AC/DC revine în 
clasamentul britanic pe lo
cul 23 cu piesa Big Gun in
clusă pe soundtrack-ul fil
mului Last Action Hero (So
ny). Această piesă ajunge 
pe locul 6 în US Rock 
Tracks (7.08.93) şi mar
chează debutul colaborării 
grupului AC/DC cu produ
cătorul Rick Rubin. Clipul 
piesei Big Gun este realizat 
de regizorul Dâvid Mallet, 
filmările având loc în LÂ 
şi beneficiază de aportul

protagonistului filmului A. 
Schwarzenegger. Apărut pe 
13 august 1993 albumul 
„Last Action Hero'1 cuprin
de alături de AC/DC şi alte 
nume sonore ale rock-ului 
mondial: Aerosmith, Queen- 
sryche, Def Leppard, Alice 
In Chains, Megadeth, An- 
thrax şi Fishbone.

După reîntoarcerea in 
grup a bateristului Phil 
Rudd (a cântat cu AC/DC 
între 73—83 după care a a- 
vut o carieră solo în Noua 
Zeelandă) Malcolm afirma 
într-un interviu : „Nu l-am 
văzut pe Phil de 10 ani şi 
atunci când am avut câteva 
show-uri în Noua Zeelandă 
ne-am gândit să-l căutăm 
la telefon. Spre surprinde

rea noastră Phil nu s-a 
schimbat deloc, era acelaşi 
trăznit pe care-1 cunoşteam 
de mult timp. Când i-am 
propus să cânte din nou cu 
noi a acceptat imediat".
‘ Anul 1994 a fost sărac în

AC/DC
(XI)

'C pr<
tind un nou album. In for
mula consacrată AC/DC 
începe în ianuarie 1995 în
registrarea albumului cu le
gendarul producător Rick 
Rubin (Slayer, The Beastie 
Boys şi Red Hot Chilii Pe- 
ppers) şi Miche Fraser. In
tr-un interviu Angus spune: 
„Prima mea impresie de

spre Rick ă fost că acest tip 
de două ori mai înalt pa 
mine, .cu ochelari de soare, 
care face "Voga şi spune că 
este cel mai mare fan al 
grupului ÂC/DC este mai 
mult fan decât producător. 
La înregistrări a fost însă o 
pereche de urechi foarte e- 
xigentă ocupându-se de fi
ecare detaliu. Coproducăto- 
rul Mike Fraser este un lip 
extraordinar şi un profesi
onist desăvârşit, fiind ingi
nerul de sunet”.

Purtând titlu &  studio 
On The Brain, noul album 
al grupului a ieşit pe piaţă 
la sfârşitul lunii septembrie 
1995 sub numele BALL- 
BREAKER. Intr-un inter
viu Angus spune: „BALL- 
BREAKER este rodul unei 
colaborări dintre toţi mem
brii grupului de aceea a 
fost realizat relativ rapid. 
Ne-am gândit la cel mai

dur şi trăznit titlu pe care-I 
putem scrie oprindu-ne la 
BALLBREÂKER cel mal 
sugestiv titlu pentru stilul 
nostru muzical. Toate pie
sele sunt la fel de reuşite. 
Sper să le placă-şi fanilor 
noştri".

Primul single extras Hard 
As A Rock ajunge pe locul 
33 în UK (26. 09. 95), ia r al
bumul figurează pe locul 6 
în UK (3. io; 95) şi 4 în USA 
(14.10. 95). Cu acest album 
Malcolm şi Angus Young 
şi-au propus să revină la 
vechiul sound al grupului 
AC/DC lucru care se pare 
că l-au reuşit.

Noul turneu mondial SI 
grupului AC/DC va începe 
în ianuarie 96 cu câteva gi
guri şi va continua oriunde 
sunt primiţi, ei dorind să 
cânte şi în Europa de Est

HORIA SEBEŞAN
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De peste un sfert de veac, 

d l Sabin Gean, de loc din 
«fitul Rişeulita, este pădu
rar la Ocolul silvic Brad. 
pădurar principal în ace
laşi canton de pe rasa co
munei Ribiţa. Zilnic, cum 
Spunea, face 20—30 kilome
tri pe Jos, dus-tntors.

— Iubiţi pădurea 7 
Altfel n-aş fi ceea ce

sunt, n aş face ceea ce fac.
— Pădurea, cum spunea 

cineva de ia silvie, este o 
„gestiune fără lacă t";, Dv 
ce spuneţi, aşa este? ?

— într-adevâr, pădurarul 
este cel cate trebuie să dea 
ocol, să străbată pădurea, 
să simtă pulsul inimii ei, 
să o apere de pericole, de 
rau-făcători.

sau
marea

Cum mai aprecia, „îna
inte erau Hlai * multe con
travenţii. Acum numărul 
lor a soft aut, de vreme ce 
omul se aprovizionează din 
pădurea proprie, atribuită 
conform Legii 13/1891". Şi 
ne-a mai spus că în peri
oada *90—*96 au fost împă
durite «5 de hectare *. s-au 
plantat răşinoase, molid, la-

rice, gorun, fag şi paltin. 
Ne-a relatat totul cu mân
drie. Cp mândria omului 
mulţumit de meseria pe ca
re o face ; o muncă pe cât 
de grea, pe atât de frumoa
să, pe eare nu oricine poate 
s-o facă. Este nevoie să te 
simţi atras cu adevărat de 
farmecul şi liniştea pădurii, 
să ai curajul să întâlneşti

,&f}®»000«(s»®»0®000s00<30000«(9«00000©0®000»fs000's00»0«®*00©0eit«?®®®00r.oo^fjrift00is0

INSPECTORATUL DE POLIŢIE SANITARA 

ŞI MEDICINA PREVJfîNTIVÂ ANUNŢA

Programul de vaccinări 
obligatorii la copii

In perioada copilăriei. d tf rş i mai tâ r. 
ziu, există unde boli inîecţioase: î%îlo- 
maslUa, Tetanosul, Rujeola, Tuşea Con
vulsivă, Dlfteria, Tuberculoza, care prin 
evoluţia lor pot afecta grav sănătatea, 
seu pat lăsa urme pentru toată viaţa.

Ct* mat siguri metodă pentru a  vă 
ptuteja copiii împotriva acestor boli este 
VACCINAREA. Copiii dv. fiu dreptul de 
a fi protejaţi împotriva acestor bofâ prin 
vaccinare.

FOLOSIŢI ACEST DREPT!
Începând «a l  «fctwabrie 199* j e  apB- 

că noul Program de Vaccinări obligato
rii şi gratuite oricărui copil născut înce
pând cu această dată;
- > •  In  maternitate — vaccin BCG {îm
potriva tuberculozei) şi vaccinul antîhe- 
patic (prima doză);
, •— Ifi dispensarul de - pediatrie, Ia

, vârsta de două luni, copilul va primi 
vaeek» antihepaatic, vaccin difaerowtaite- 
pertusis şl wecin antipoliomieUtte. La

AJUTOARE

Consiliul local din comună 
Teliucu inferior a  acordat 
In IMS «pttoare wxdaleoa- 
meniter îtefcâţîţi în  valoare 
de circa 4-5 milioane tei. în  
aceste zile se înmânează su
mele «probate pentru lunile 
fttăhmbrte şi decembrie. 
Tre»*te menţionat c i ser-, 
vldul de contabilitate al i«* 

eum  studii 
tvupra stării 

■ a  fiecărei familii, 
te  vederea evitării Oricăror 
efori, căci s-a» mai teîâin» 
casări când proprietari d* 
maşini luxoase şl cu dege
ţele pline de inele de aur 
au soBcitat ajutoare bă
neşti.

vârsta de patru luni va primi vaccin 
difterotelano-pertusis şi* vaccin antipolio- 
mielltic. La şase luni, i  se vor administrat 
vaccin antihepatitte. vaccin difterotetano- 
pertusis şi vaccin antlpoliomlelitie.

După împlinirea vârstei de 9 luni* fie. 
cărui copil I se va administra vaccinul 
antirujeolic, tar la împlinirea vârstei de 
un an, i se vor adswnisir» vaccinul dif- 
terotetano-pertusis şi antipoliotatellric.

La vârstele indicate mai sus, vâ ru 
găm stimaţi părinţi să prezentaţi copi
lul ia dispensar şi să cereţi medicului 
pediatră să vă vaccineze copii»] 1

Vaccinarea completă a copilului este 
« condiţie obligatorie pentru areeptarea 
Iui In colectivităţile şcolare şi este o 
şansă în plus pentru •  copilărie fericită.

Dr. CALUGAJttJ MUtCEA 

Dr. OTIUA SrKTQU

domn pe «are l-am
____ doar de câteva ori

dar mi-a devenit simpatic 
mi-a spus o  vorbă ce mi-* 
ptăafit foarte tare şt «num» 
«S espeetaUva, saru, mai bfe 
ne  «ăi

servicii de entitate.
Fote: PAVEL LA2A

e r v A N T r 1 . B E R  J g

în cale pericolul, dar şi să 
Ştii sâ-1 eviţi. ‘

Cu aceeaşi dragoste ne-a 
vorbit dl Cean şi despre 
frumoasa-i familie. Cele do
uă fiice sunt acum realizate 

una este profesoară de 
liceu la Cluj, iar cealaltă 
asistentă la Policlinica din 
Brad. Sătean între săteni, 
dl Cean a ştiut de-a lungul 
timpului să-şi respecte 
munca, familia, neamul. A- 
cum, când are şi un nepoţel, 
se simte şi mai legat de lo
cul de baştină, eontinuân- 
du-şi rostul cu calmul obiş
nu it cu statura şi vigoarea 
împrumutate’ parcă de la 

> „prietenii" lui, copacii fal- 
, nici al pădurii. '
^  e st b r a  s in  a

99

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER66

Abonamentul este calea cea mâi sia u

l
I
I
I
I
I

BUNA SERVIRE
tîWtatea nr. 21 de des

facere a pâinii din Brad, 
aparţinând S.C. „Cetate" 
Deva, este în permanenţă 
bine aprovizionată. Aici 
găseşti tees de la ore des
f id e r ii  mai multe—feluri 
de plbne proaspătă, pre
cum şi diferite sortimente 
de specialităţi pe care le 
caută mal ales copiii, când 
trec spre şcoală. Cete patru 
vânzătoare fac cete mai 
frumoase vânzări, aprecia
ză dnul Nicoiae i«gN Şe
ful . secţiei de panificaţie 

Brad, căci ştiu cian să-şi

PRIN EFRACŢIE
Aurelia Pleşa din Bîrtin, 

fără ocupaţie, cunoscută cu 
antecedente penale, a pă
truns prin efencţfe, distru
gând încuietorile, în locu
inţele lui C.G. şi V.T. diît 
Brad. Valoarea bunurilor 
furare se ridică la 1 120 OOP 
leL Pentru această faptă, 
hoaţa a  fost arestată pre- 
ventiv, tntocmindu-i-se do
sar penal. (AL. LJ,

«-V.

A rea e&nirU. a' riarnhti de M cfc$0®c. core st* 
|  conta 4000—4200 de lei, pHn abonament^ 
I se economisesc lunar aproximativ I SOf i  
1 ie  lei în funcţie de numărul zilelor deI
JajSdrlţlfc /  /  *
|  parul apare zilnic în 8 paginii J

Abonamentele m pot face la oficiileI 
npştale si fa factorii poetcM. Pentru Itmni

vu+eti ■ 5̂̂ $̂8*’ tot m
\mrml Unii âecemM#* I

TOMBOLA 
ABONAŢILOR j

Pentru cititorii care se abonează pe oi 
perioadă mai îndelmgati (3 luni, $ j  ; ^  
luni, un ani redacţia oferă pmibiliia-1
tea efectuării abonamentelor în luna de- 5 
cembrie a.c.. la creţul de acum (2 500 dr î 
lei pe lună), fără a mai percepe majo-i 
rări (eventuale) de preţ în cursul anului I 
1996. I

Cititorii care se abonează în această 1 
lună vor părticică la o tombolă, la care.| 
prin traoere la sorţi, se vor atribui : j

• 1 PREMIU l — 300 000 LEI unui \
cititor abonat pe întregul ««% 1996; j

• 2 PREMIU ÎI — 200 000 LEI wnuij
cititor abonat pe primele 6 luni din anulm 
1 9 9 6 ;  1

• I PREMIU III — 100 000 LEI unui! 
cititor abonat pe primele 3 luni din anul\ 
1996. ■ I

Se var avea în vedere la traoerea lai 
sorţi realizarea a rnrmrtmm de 100 de a- J- 
bonamenie pe un am,- $60' pa ■$ ?i o l
1m € p g  ITO  itlwcl. |

Tragerea te scoţi pa mea hat jtn, 18 * 
ianuarie, iar câştigătorii var 0  anunţaţi J
'tefemiPiSaUa . HWnwfo'.' ( v l f l r ^  y •■>?>"•’>!. ,M •

l

n

-<V.-

«ci
pa

Domnia 
la a- 

i partici- 
te viaţa politică, 

ea «conotnkiă, n*ci 
la ni**

mic din «fi re  tMtenplă te

■ i p s
s* răspundeţi

. (Tr.fi.).

zon,

sunt, 
s^sanajul 

?e. Ar 
cine- 

eristenţa 
adăpost ca- 

Săpat direct în asfalt, 
t blocurile unui paşnic

. . 4j», totuşi *1
ne-a fost adus 
de dna I.K„ 

le bio- 
jte, de-fi lungtă 
D4, a  m  Şi a ce- 

wte «n şaa* 
fieri de «te- 
» de un stat

....__ lucrării a
Jnlocuirea

de ia „Mărăsti
poifluni dintr-o conductă 
din reţeaua de alimentare 
•cu «pa aferentă manei.

Se pare, însă, că după e- 
xecuferea şanţtdui, firmei 
însărcinate cu reaBzarea lu
crării I - »  slăbit -puterile", 
l&s&nd baltă, pardon, 1S- 
dted -  şanţ hte««ftrea ţe- 
r m t  dfi reţea. Din cele «-

. Tdtel re  reduce 
WHriţprezaBfla  fipsâ de

bate. Lucrarea te  cauză îî- 
gureazi pe  lista de investi
ţii a  R.A.G.C.L. Deva. Nu
mai c i  te  actualele vre
muri, ia  oare banii nu prea 
riretaă cum trebuie între 
abonaţi şi presiataarea de 
servîcă — R.AG.C.L. -  
foteh* acestei terrestîţii w* 
t  r e i  putut ©

- Clmifim ui nrior rioctora te rie 
tocătorii d te vsainătatofi 
„aOBei sinistrate", şanţa3 e- 
Xistâ de m ri bine de

îutd, oMigâudu-i să fedă un 
orei ori de răte ori ies in 
oraş. Sigur, tranşee® «u «- 
dăposteşte pe rusneni. Iton 
ccmtră, poate să absoarbă 
Jn  adâncuri r  , pe întune
ric. copii, femei bătrâne şl 

care,
■ * toeuhfi.se 

s i rircute pe 
notede. Să 

n a  mâi pomenim de faptul 
ca, ieşi rai pvpm spre cmro- 

. «an-

■77 • ;
ţul se poete transforma ori- 
ciinat intr-an nederit „garaj 
vfitoteran* pentru conducă
torii auto mai neatenţi. Ori
cum. pe teftuneric, tocă cei 
atenţi nu ar fi feriţi de e- 
vetomente, serice semnaliza
re  lipsind «a  desăvârşire. 
Cel afectaţi de acest şanţ 
solicită astuparea li» şl as
faltarea »leB «ribre Ktecuri 
«şa ere» fi foto Ingrate sau 

3a terminarea 
lucrării, locul să fie semna
lizat corespunzător pentru a 

everitualele 
pot apărea.

A. «ALAGSEAN

rnm
V R 4 NI. is te •  Joi, 28 -decembrie 1995
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S.C. FABRICA „ZABAND" S.A.
* B R A D

str. Minerilor, nr. 5—7, judeţul Hunedoara 

O R G A N I Z E A Z Ă

T
)
V

NOUL MAGAZIN 
DEVASAT

| str. Avram Ianeu, bl. H 1, parter,

In data de 28 decembrie 1995, ora 10, şi în j » 
continuam in fiecare joi, pentru închiriere I | 
spaţâ disponibile în str. Cosa Vodă. ~ j '

Documentaţia se află la sediul unităţii. j i 
Informaţii telefon 054/551309. * i

p& oferă
INSTALAŢH RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CÂT ŞI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR NEI

..........  -J» Se*- V» ^

. * , e c o n o < ' , c
: carp vine ? ţ | ^

M U LŢI A N I
^ vă  urează

H
.Secretul gătitului să n â to s^ ^ l

A r» i a

Tafefon: 01/322 t9 1 5 
Telefon: 01/322 1850

î n to td e a u n a  «ăi

devine realitate eii

V

im m m m M  w
IMPORT * EXPORf

I  Str. Teatrului ar. 1-1,1,0. Bea. 905 Oradea 3700' 
fTeteCw w ă tn m s m t m . u $ i  m n m m  
ţ  A N G A J f iA Z A  m  U R Q C N T A

I

TeUvtsoarz color, diagonala 3?-â$cm\
\Combine musacale 

Casetofoane cu şi fără CD 

Combine frigorifice 

Maşini de spălat 

Aspiratoare

CASETE VIDEO Şî AUDIO.
Aceste produse le puteţi găsi şi la ma

gazinele d in : -

- -  BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter 
— HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16.

NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢĂ 1

UZINA MECANICA ORĂŞTIE

Str. N. Titulescu, nr. 68, încadrează 
•  REVIZOR TEHNIC AUTO.
Condiţii:
—* studii medii In specialitate auto;
—* şofer şmimmmî;
— w ă ln w adahn 3 ani.1 
I h i p  wplţeeealnre la Serviciul Resurse 

Umane» M. 54104®, int. 233. (5420)

- SC. PĂLĂRII - 

„CRISTINA”

‘ S.R.L. DEVA 

ANGAJEAZĂ 

. ŞOFERI

PROFESIONIŞTI
•  Vârsta maximă 40 ani 1
•  Cunoscători al une! limbi străine (pre

ferabil germana)
•  Vechimea în muncă 5 ani.
Informaţii suplimentare la sediul firmei,

str. A  V laicu , n r .  19— 21.

"“•y "u * .... . 1 “ 1 . ■ ■ "
t A legeţi ca lita tea  !U 0,

C u mpă ratl televizoarele

NOKIA
Prin magazinele QUAS A ilin: 
Deva Tel.Cfl 1261 614983
Hufiedooreflel .723139 
Orastie Tel .642397

• OFERTĂ SRECrAtÂ  
Im prim antă LASER

MINOLTA 5 9 9  U S D

membrii service s*rX
. Hunedoara, Bd. Libertăţii nrj 

l i |§ .  teUfax 713046,716501

TAX'  Y E L L O W  C f lB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARfEE 
24  d e  ar* din 24,

'  Ia dispoziţia dumneavoastră"!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL t â  
TELEFON

9 3 -3

DEVA. gV.
M. Eminescu.nr.2 
Telefon: 616563

I

'1| S.C. FULGER STOP AUTO S.RJL |
1 «  l

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop |

I V3 oferă servicii taxi, tarife acceptabile, I
• cartele eu patra călătorii plătite şi una grâu |
1 tu lt. !
|  pentru convingere formaţi |
I m  !

! Dup© 4 servicii cu pldtâ j
j vd oferim un serviciu loc ol GRftfcim!

ii
1
1

I% .

1

1
1: -■ %;' 

X

1 2

3 4

oşemm m m

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
RBMPES S.A. DEVA

1

Intrat în tradiţie de-a 
lungul anilor Revelionul 
Tineretului a reunit la 

|  fiecare cumpănă dintre 
J ani tineri care doresc să

( ciocnească o cupă de 
şampanie Intr-un cadru 

î adecvat, Şi Sn acest an, 
1 Organizaţia Judeţeană de 
J Tineret Riperfon vă ln-

I*
I*v
»

IV* -

r
i* .
I*
I’r.bl •
I

€u sediul in. Deva, str. C.A. Rosettt, nr. 5
SCOATE LA

; LICITAŢIE
spre vânzare, în data.de 15.01. 1096 
a mijloace fixe cu durata normată expi

rată şi neexpirată.
’. .In cazul câ»d mijloacele fixe nu se adj»- |  

decă ta această dată, sd von organiza licitaţii ;

Pfiecare a treia zl de luni, în fiecare lună,! 
iâ la sfârşitul anului. *

Lista mijloacelor fixe şi caietul de sarcinii 
se află la sediul S. C, Rempes S.A. — Serv. |
mecand-energetic. I

I Informaţii suplimentare la telefon 621273/ S 
; 170; 116, (64192) |
l -----------------■------------------------------------------------- - I

INVITAŢIE LA REVELIONUL î
TINERETULUI! * \

* Intrat în tradiţie de-a vită să-i fiţi oaspeţi la |

( lungul anilor Revelionul revelionul pe care-1 or- ,
iMnlisan«5 IO Ilnvit -'■■Ini. T .l ţ -

% ■
IA
\
t
)

vită să-i fiţi oaspeţi ia 
revelionul pe care-1 ar» 
ganizează la Deva, la l i 
ceul Pedagogic.

Costul anul bilet este 
doar de 30 000 lei «ţ m 
poate procura de IA se
diul Fundaţiei Judeţene 
de Tineret. (C. P.j.

i Anul VH •  Nr. 1540 JoL 28 decembrie 1995



COMAT DEVA
Sfintele sărbători ale naşterii Domnului 

şi apropierea Anului Nou ne oferă plăcutul 
prilej de a mulţumi pentru bunele relaţii, pe 
parcursul anului cfe se încheie, tuturor partene
rilor de afaceri, salariaţilor societăţii şi nu în 
ultimul rând acţionarilor ei, tuturor celor ce 
le sunt şi ne sunt apropiaţi — prosperitate, să
nătate deplină, pentru a ne bucura împreună de 
rezultatele eforturilor noastre.

La* mulţi ani!

SINDICATUL LIBER 

EXPLOATAREA MINIERA 

V E Ţ E fc '

S.C. COMBRUT 
CRISTUR S.R.L.

Mulţumeşte şi pe această cale salariaţilor 
săi, partenerilor şi beneficiarilor pentru co
laborarea şi spri jinul primit în acest an şi Ie 
urează tuturor, numeroşilor clienţi, noi împli
niri,, sănătate, fericire şi bucurii.

LA MULŢI ANI î

• Anul Nou 1996 ne prilejuieşte plăcerea şi 
bucuria de a ura tuturor _ salariaţilor minelor 
Veţel, Vorţa şi Troiţa, preparatorilor de la 
Mintia şi ortacilor noştri, din mineritul jude
ţului Hunedoara, succese şl mai însemnate în 
muhca lor, multă sănătate şi voie bună în anul 
care vine, bucurii şi satisfacţii în viaţă S 

LA MULŢI ANI!
ETELKA sl OVIDIU 

DRIJMAN

EMIL HERBEX, 
liderul sindicatului

S.C. FORICON Ş A 
. D E V A  /

pil prilejul i sărbătorilor de iarnă — Cră
ciunul şi Anul Nou 1996 —- adresăm tuturor 
salariaţilor şi colaboratorilor şinele felicitări 
şi urări de bine, sănătate şi prosperitate.

LA MULŢI ANI t
Conducerea societăţii

'AKTIKKII

Cu cele mai alese gânduri, 

Consiliul de administraţie 

al COMAT DEVA SvA

VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând tractor U 650. 
g*ig, remorcă. - Telefon 
rStowtwm. —M-

: - . .. ®5ii
•  % cii : berlină 

(1986) t- şr' break" ( im )  • şi
! garsonieră Gojdu (lângă 
Sala Sporturilor). Relaţii: 
62S101 ; 777551.

(396810)
.» Vând apartament 3 

camere, Deva,. Emineşctţ, 
9500 dolari sau lei. In
formaţii 647174.

’ (1781)
•  Vând Microbuz Fiat

Ducate, 8 plus I locuri 
motor 2500 Diesel, p re ţ. 
14 TOI mărci, curs BNR.; 
Tel. 032/213230 (S.C. Auto 
Padova Iaşi). ' -;

(2740)
•  Vând Audi 80, fabri. 

caţie i981, înmatriculat, 
•tete foarte bună,' conge
lator 180 L ţel. 611247. M

(3834)
•  Vând apartament" 2 

camere. TeL 622989;
(3157)

Societate comercială 
vând mijloace fixe. TeL 
611824, orele 9—20.

(0396011)

PIERDERI
•..Pierdut certificat în

matriculare, aparţinând
SjC. Solaris -Club SRL Lu- 
peni. Se declară nul.

(3162)
•  Pierdut certificat în - ■

matriculare aparţinând 
&C. „La Blondul*1 Itnpex r 
SRL Hunedoara. Se de
clară nul. ’ (3163)'

•  Pierdut certificat cod
fiscal aparţinând S. C. 
hady Diana Comprest SRL 
Sălistioara. Se declară 
oul (3161)

•  Pierdut certificat^ de 
înmatriculare cu nr. 8/ 
20/956/1992, aparţinând 
Radaimpex SRL Hune. 
doara. S6 declară nuL

(3160)
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu, eliberată de 
Electrocentrale Mintia, pe 
numele Ardelean Iosif. Se 
declară n’ulă.
.... . (3838)

m Pierdlit carte de iden. 
ti ta te nr. A 0752619, pa 
nuteele Vînt Adriana. Se 
declară nulă.

(356436)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez sau vând 

mese biliard noi. Telefon 
311041/628347.

(3339)
‘ •  Ofer spre îtichiriere 

«partajnent 4 cantore (mo

bilat). Deva. zona pieţei, 
telefpn. 613935.

OFERTE 
DE SERVICII- - i

Caiţt vânzătoare pentru ~ 
* in  . alirniimtar. Tel. i 

614953, ofeie 17—20.
- ‘ “ (3166)

■V. •
A x #

COMEMORĂRI

n Un pios omagiu 
iubitei.  noastre prof.

: AufeiGCArSiRiN; 
adevărată soţie, . ma- 
mă, bunică şi soră, la 
4 ani dş la despărţire. 
Familiile Visirin * şi 
l.ădaru

(3164)

- •  Marţi s-au îm
plinit 10 arti de la 
plecarea în eternitate 
a celui mai buh te
tă şi soţ

CORNEL BOTA 
Soţia .Ană şi fiul ■ 

PompiliuTţî vor păstra 
pentru totdeauna a . 
mintirea. . ’’

(3087)

ţ •  Se împlineşte un 
an de lacrimi şi. du- 

' rere de când to urma 
unui tragic accident 
ue-a părăsit iubitul 
^ostni tată, socru ’ ş l’ 
bunic - 
i ANDREI ' . 

NEGOTIU
[ Bunătatea şi chipul 
drag voi jrâmâne veş. 
,nic în inima şi gân
dul nostru. Parasta. 
sul de .pomenite'' ‘ va ‘ 
avea loc sâmbăţă,1 30 
,decembrie, ora 11, la 
cimitirul din şţr„ M. 
Eminescu. Drizâ.: Dum
nezeu să-l odihhpâscăl 

(3155) -

•  S.0. BRUTĂRIA
NEAMŢ IMPORT —
export srl Deva
aminteşte cu. veşnică, 
durerg te  suflet eă se 
împlineşte un an de 
lâ dispariţia fulgeră
toare şi tragică a oe. 
lei care a fhSt sora, 
cumnata  ̂ colega şi 
prietena - noastră,- - •

NUTESCU 
VERONICA , 

Odihneas'dă-se în 
pace I (0396010),

BANKCOOP S.A.
FILIALA HAŢEG

Vinde la lfeiţaţie publfcă următoarele *
•  Casă cu 5 camere, curte, anexe şi gră 

dină, situată in Călan, Streisângîorgiu, str. Bra-i * 
nişte, nr. 266. Preţ de pornire — 15 000 000 Iei.

•  Apartament cu 2 camere, situat b* Că
lan, str. Bradului, bl. 15, sc. B, -parter, aparta
ment 2L Preţ de pornire — 2 200 (MM) lei.

•  Autoturism de teren ARO 243, un de 
fabricaţie 1992, nr. circulaţie 5 HD 2944, Preţ 
pornire— 7 000 000 lei."

•  Agregat pentru fabricat îngheţată, mar
ca „Universal*1, an .de fabricaţie: 1978, seria 
AR 169, nr. 70. Preţ de strigare — 4 000 000 led.

Licitaţia vş avea loc în ziua de joi, 4 ia
nuarie 1996, ora 10, la sediul Bankcoop S.A., 
Filiala Haţeg.

Relaţii suplimentare la tel. 770030 şi 
625667. '  \ :

BANCA ROMÂNA "PENTRU DEZVOLTARE
VINDE LA

'IM

•  apartament cu două camere, dependin- 
J ţe, , str. Bejan, bl. 64, ap. 68 (parter) — De

va, proprietatea Iui SONEA ALEXANDRU. 
Preţ de pornire:'’ 5000000 lei.
Licitaţia va avea loc Ia data de 29. 3(11. 

i 1995, ora 9, la Judecătoria Deva, executor 
} judecătoresc. (6437)

DECESE

•  Soţiş, copiii, nurorile 
şi nepoţii anunţă cu a.

. dâncă tristeţe trecerea 
fulgerătoare în nefiinţă 
a dragului lor <

>-*")) , T« Ţ tt>
GtRJOB IO AN

11 vom păstra mereu - 
viu în inimile noastre.

(1783)

DIN TREI UTERE, MASCULIN, SINGULAR. BMW

Oa. e adevarat Superoeie 
automobile BMW 0 0 1  * oe 
acum aie Dumneavoastră 
©MW un nume toane 
cunoscut despre care însă

w eţutv orgi notionaie eei urw 
piaţa iomar/feasci a unu» 
minunat 8MW Oe aseme
nea aceeaşi «irmâ vâ eterâ 
prilejui 4e a vâ cumpără

mai aveţi multe de aflai O maşini secona nand 
maşina râvnită, care pare astgu-rându-vâ garanţie St 
tacă maccesibrtâ Fals Oe no numai atât Automobile 
aceea etjşstâm oql Pm Savana are qttîă ca 8MW- 
Automobile ©avana aveş ului dumneavoastră sâ ncr-, 
posibilitatea achiziţionării, lipsească nimic, «sî^o- 
tn rate sau in leasing, ta .rându-vâ service st ofese

oe scnimo Nu va ma» 
«eoui sa mergeţi a» 
itrâmatate numai centru a 
«a Cur nea ih «n asttel da 
automoorl Dumneavoastră 
•â «tmâne doar sâ vă 
«lege» mndeiut- culoarea» 
sau «otâtiie «ptionaie pe» 
care fe conţi centru 8MW« 
■i» şisaL oeseninij asttet 
invidiatul proprietar al ur)g» 
minunat BMW

Automobile tiavaria 
'IMPORTATOR GENERAL 8MV9 ăfffi» 
AWA Holding Company
84-00 eiuj-Napoca: ©alea âirzft 
iaL 488491. ă§S492t 
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