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D ar cu trac to are le  ?
Calendaristic, aflându. 

ne la jumătatea lunii a. 
prilie, era de aşteptat ca 
la această dată să fie în. 
cheiâtă însămânţarea cul
turilor de primăvară, cu 
excepţia porumbului. Pri. 
vind starea câmpului în. 
să, constatăm cu durere 
că suntem foarte departe 
de împlinirea unui ase. 
menea deziderat. Faptul 
că şi acum mai există 
mari suprafeţe ocupate cu 
coceni netăiaţi, că plu
gurile nu şi.au făcut încă 
apariţia pe câteva zeci de 
mii de ha rămase nearate 
din toamna trecută, că în 
multe locuri nu s.a schi. 
ţat nici. un gest pentru a 
ieşi la arat, fie şi cu a- 
telajele, denotă că do. 
rinţa îndârjită de a intra 
tn posesia pământului s.a 
transformat, cu timpul, 
datorită greutăţilor in. 
tâmpinate, într-un fel de 
dispreţ faţă de cea mai 
preţioasă avuţia a ţării.

Găsindu.ne Intr.o ase. 
menea situaţie, care «te 
sinonimă cu starea de 
necesitate, fiind pusă sub 
semnul incertitudinii asi
gurarea securităţii alimen.

tare a populaţiei, «te fi. 
reso să ne întrebăm: ce 
facem în acest an cu pă. 
mântui, mai al« că, după 
cum se ştie, se plătesc şi 
impozitele prevăzute de 
lege? Ieşirea din impas,

norat nici şansa ce o au 
proprietarii de utilaje de 
a .obţine venituri băneşti 
care să justifice investiţia 
făcută.

Important «te, fireşte, 
ca şi fondurile băneşti a-

I

| ■  Dezvelirea statuii I
lui Iancu de Hunedoara i

I
J Ieri, la Hunedoara, j 
| s.au desfăşurat festivi. I 
' tăţiie prilejuite de dez'- J

tot felul, are totuşi so
luţii. Cei puţin în cazul 
judeţului nostru există 
condiţii, dispunând da 
mijloacele tehnice nece. 
sare, să fie atenuate par. 
ţial efectele negative ala 
condiţiilor nefavorabila 
pentru efectuarea ogoare, 
lor in toamna şi iama tre
cute

O condiţie esenţială pen. 
tru ca pământul să nu 
rămână nelucrat este utf, 
lizarea pentru agricultură 
A celor peste 3000 trac, 
*toare aflate -în proprieta
te particulară la gospo
dăriile care le.au procu,, 
rat, în majoritatea cazu
rilor, din credite cu do. 
bândâ subvenţionată. Pro, 
cedând in acest mod sa 
pot asigura posibilităţi ca 
cel mai târziu in primele: 
zile ale lunii mal să fie 
terminate insămânţările de 
primăvară. Nu «te de ig.

să fie folosite numai în 
acest scop, fără a lua alte 
eăi, aşa cum s.a mai In. 
tâmplat în alte campanii.

Intr.o formă sau alta, 
cu forţe proprii sau cu 
ajutor după modelul aren- 
dei sau acţionariatulul, 
este in interesul fiecărui 
proprietar de pământ să

leger ieşirea am impas, louuurue uaueşu a- . *“***= >
In ciuda greutăţilor de cordate penţru agricultură | velirea statuii lui Iancu |

' " " ' ............. ' * de Hunedoara, una din. *
I tre cele mai mari per. | 
* sonalităţi ale istoriei . 
I noastre naţionale, cam. [ 
J pion al creştinătăţii |
I Municipiul de pe Cerna » 

 ̂ îşi împlineşte astfel 1
('  zestrea de r«pect faţă !

de înaintaşi şi, deopo. | 
'  trivă, de frumuseţe J

\
\ ul Vasilescu (M.B.). j
* I
|  >
| ■  Piatră de temelie |
| pentru o nouă biserică j

| Ţot ieri; la Hunedoara, J 
! s.a sfinţit piatra de |
I temelie a unei noi bi~ * 
% serici, ce va fi situată | 

j în zona stadionului > 
I municipal. Slujba a I 
I fost oficiată de un J 
I sobor de preoţi avân. | 
J du.l în frunte pe P.S J 
| Timotei, episcop al A_ j 
J radului, Hălmagiului şi I 
I Hunedoarei. Au parti. j 
« cipat personalităţi ale | 
I vieţii publice locale şi * 
'  judeţene, un mare nu- | 
| măr de credincioşi 

(M.B.).

nu lase terenul nelucrat | edilitară. Lucrarea a. 
şi neînsămânţat, paguba v parţine sculptorului Pa 
fiind irecuperabilă in ca. 
zul necon venirii i asupra
unor măsuri operative de 
luare în cultură a întregii 
suprafeţe arabile, mai a.
Ies că s.au asigurat şi 
credite în condiţii _■ avan
tajoase pentru toţi agenţii 
economiei din agricultură.

NICOLAE TlRCOB

17 APRILIE
•  ( dolar SUA
•  . I marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 Uri sterlină

1 franc elveţian
•  1 franc francez
• 100 lire italiene

— 2911
— 1938
— 2681

5 •  1 Ură sterlină . — 4406
% •  1 franc elveţian — 2382

— 570
— 185

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
■; o României
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De ce zahărul românesc

lei
lei
lei
Ie!
lei
lei
Iei

aşa de amar ?
La fel ca şi alte culturi 

şi produse agricole, după 
1989 o cădere drastică a 
cunoscut-o cultura sfeclei 
de zahăr şi implicit pro. 
ducţia de zahăr. Evident, 
o soartă mai bună n. a 
avut.o nici industria za
hărului. Cauzele? Air îi 
mai multe de spus. Pe 
de o parte se poate spune 
că importurile, cu corni, 
şicanele şi binefacerile lor, 
au influenţat sensibil re. 
ducerea interesului faţă 
de cultura respectivă, di- 
minuându.se rapid supra, 
feţele cultivate şi produc, 
ţia la hectar, deşi î-a 
demonstrat că, prin exce. 
lentă, această cultură este 
rentabilă, la o producţie 
rezonabilă asigurând un 
profit net de 2—3 mili. 
oane de lei la unitatea 
de suprafaţă. Pe de altă 
parte, un factor descura. 
jator pentru cultivatorii 
de sfeclă de zahăr îl re. 
prezintă şi faptul că u. 
nele fabrici nu au achitat 
nici acum drepturile cu.

venite producătorilor a. 
gricoli pentru producţia 
preluată în toamna tre
cută.

Potrivit datelor statisti. 
ce, dintr.un consum anual 
de 609 mii tone zahăr, 
ceea ce înseamnă în jur 
de 26 kg/locuitor, se asi. 
gură din producţie internă 
doar circa o treime. De 
notat că potenţialul de 
producţie nu este valori
ficat nici pe departe, a. 
preciindu.se de către spe. 
cialişţi că în ţara noastră 
s» pot produce cantităţi 
de peste un milion tone 
zahăr anual, ceea ce ar 
asigura astfel mări dispo
nibilităţi pentru export. 
Când şi cum se va în. 
tâmpla însă un asemenea 
lucru «te greu de spus. 
Am fi r atunci un serios 
concurent pentru alţi pro. 
ducători mondiali şi in 
special pentru cei euro. 
peni. Poate vom avea 
vreun semn pozitiv de re
vigorare a acestei cui. 
turi in acest an. (N.T.)

CL.WLCLn.CL

In noaptea de sâmbătă chiderea ei pentru a in. 
spre duminică, biserica tea Împăratul Măririi, 
strămoşească, alături de Paştile luate după oft 
toţi creştinii întru Hris. cierea Liturghiei aveau 
tos, au sărbătorit învie, să Însemne simbolul u. 
rea Domnului. Cu toţii nej purificări sufleteşti 
au trăit clipe de mare mult aşteptate. In după. 
înălţare sufletească. — Ia amiaza zilei de duminică 
acea noapte, îngerul Dom- şi apol a doua zi de 
nulm, pogorât din cer, paştl, biserica a găzduit 
a ridicat piatra de pe ... , . .. . . .
uşa mormântului. Se pT_ « ^  slujbe dedicate In.
trecea cea mai mare ml £ eri‘ Ş t
nune _ Iisus biruise 3? a, Parheipat şl P-S.
moartea şi înviase din
morţi. El se arătase Ma. Ta* llui şi Hunedoarei, 
riei şi mai apoi şi ce- Urmează această săp. 
lorlalte credincioase ve. tămână denumită şi .,Săp- 
nite la mormânt ca să tămâna luminată”. Bu- 
ungă cu miresme trupul curia învierii este fără 
său. S.a arătat apoi de margini deoarece Iisus 
mai multe ori apostolilor ® biruit moartea pentru 
şi altor oameni care au totdeauna, „iar nouă ne.a 
propovăduit învierea Sa. dăruit viaţă veşnică**. El 

Gu lumânări în mână a mai rămas pe pământ 
am înconjurat de trei ori încă patruzeci de zile, 
biserica sfântă murmu. după care s.a înălţat la 
rând „Hristos a Înviat** cer. In toată această pe. 
şi „Bucuraţi.vă!** Apoi, rioadâ, creştinii se salută 
am intrat în biserică cu tradiţionalul „Hristos 
după ce slujitorii alta. a înviat!**, 
rului au bătut de trei
ori în uşă cerând des. MINEL RODEA

Promisiune ! * 
; i

Dre. î„Sărbătorile Crăciun u_ ferm dl. Gheorghe 
lui din acest an vor găsi ghici, preşedintele Con 
Teatrul de estradă din siliului judeţean. Astaţ 

t  Deva în casă nouă. Spec. înseamnă că banii pentru * 
■» tacolul de Crăciun se va • definitivarea lucrării nu 1 
i organiza în clădirea to- vor mai fi o problemă. ( 
i tal renovată" — promite Să dea Dumnezeu! (I.C.) l
3 r

una pe zi
• ANUNŢ

Firma „Praful şi pulberea" 
nerl dotaţi... cu bani mulţi.

angajează ti,

LUCRĂRI PE 
OGOARE

Deşi vremea «te po. 
trivnică (ninsoarea acope. 
rind câmpul şi la jumă
tatea lunii aprilie) pentru 
desfăşurarea în condiţii 
normale a acţiunilor a. 
gricole, pe terenurile ce 
le lucrează S.C. Agrosim 
Simeria, in suprafaţă de 
peste 2000 ha, s.au făcut,
In această primăvară, în. 
sămânţări de cereale, le
gume şl plante furajere, 
fertilizări suplimentare, 
iar în plantaţiile de ha. 
mei şi pomi se continuă 
lucrările de întreţinere
.(N.T.) ’m m m tm m m tm m m  ,  m m  4 m m . .  m m .'.
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NUMĂR
• Tribuna electorală

I O mână întinsă, 
o viaţă salvată

• Reformă — re
structurare

Aspect de la slujba învierii d«făşurată 
Lunca Moţilor.

in biserica ortodosă 
Foto: PA VEL LAZ A

din

•  Club T

•  SPORT
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« la  p ro b lem ele  m ajore  am  a ş t e p ta t  ani la  
rând rezo 'v â r i p e  p lan  cen tra l dar d egeab a*

Aparent, comuna Buceş 
nu e o comună grea. Are 
aproape 3000 de locuitori 
şi 7 sate. Numai că cele 
7 sate sunt ,,semănate" pe 
piscurile Apusenilor şi pe 
văile lor pe mulţi kilo* 
metri pătrati.

„Multa probleme, da 
toate felurile, fără mii. 
loace 1* îndemână. La 
eel£ mari, pe care nu le 
puteau rezolva pici orga. 
nele judeţene, am aşteptat 
ani la rând rezolvări, dar 
degeaba".

Aşa avea să caracteri. 
zeze pe scurt primarul 
comunei, Viorel Jorza, cel 
aproape patru ani de 
mandat ai consiliului şl 
primarului.

— Au fost dispute po. 
litlce de.a lungul manda
tului?

— Dispute nu, dar la 
început au fost diferenţe 
de vederi- Aşa că am in. 
ceput prin a le atenua, 
astfel ea să putem consti. 
tui o echipă.

Cea mai dificilă pro
blemă care se pune» In 
faţa noastră la Începutul 
mandatului a fost apli. 
carea Legii fondului fun. 
ciar. Dar am reuşit să 
fim prima romună din 
judeţ care am încheiat 
aplicarea legii. Divergenţe 
mai sunt, dar mărunte.

— Vorbiţi despre cea mai
dificilă problemă în apli. 
carea Legii 18/19pl —.
cea a proprietarilor de 
pământuri de la Mihăilenl, 
pe ale căror proprietăţi 
s-a construit sau urmeacsl 
să se construiască ame, 
najarea hidrotehnică pen. 
tru Acumularea Mihăilenl

-- In ordinea impar, 
tantei în faţa consiliului 
actual se punea, în pri
mul rând, strămutarea goa. 
podăriilor de pe ampla, 
«amentul lacului de a. 
cumulare. A fost greu 
si dificil de găsit o re. 
zolvare, aşa cum ar fi 
dorit cetăţenii. Pe parcurs 
au ajuns şi el la condu, 
zia că acumularea este 
necesară, dar au etnia 
pretenţii justificate in ce 
priveşte strămutarea.

— In ce stadiu vă •„ 
flati. la ora actuală, cu 
soluţionarea acestor ce
rinţe?

-» S-au încheiat convenţii 
cu cetăţenii prin notariat, 
între beneficiar — Regia 
Apelor Române — şj fie. 
care proprietar de imobil 
expropriat. Prin aceste 
convenţiS beneficiarul w> 
obligă să reconstruiască 
gospodăriile la suprafaţa 
expropriată, pe terenurile 
din Brad, pe care eetăţe. 
nii deja le-au cumpărat 
din cele puse la dispozi. 
ţie din proprietatea de 
stat. Teren pentru agri. 
cultură, ta echivalent au. 
prafaţă expropriată, li s-a 
oferit in judeţul Arad. 
iar celor ce nu aecentă 
această soluţie, li se vor 
da despăgubiri în bani 
Beneficiarul ne.a in for. 
maţ că arniL acesta are 
deja toate demersurile 
pentru a începe construe. 
ţia a şapte gospodării la 
Brad, în vederea strămu
tării.

Un alt obiectiv im por. 
tant pe care l.am reali, 
zat a fost modernizarea 
unui drum, care trece prin 
satele Grohoţele, După-

H că oamenii sunt sănătoşi"«*a
Dis.de-dimineaţă, la 

dispensarul medical din 
comuna Mărtirieşti erau 
la datorie dr. Daniel» 
Mite», moaşa „Cornelia Ro
tar, asistenta Raluca A. 
vădanei. Dl. dr. coordona, 
tor, care face naveta de 
la ©răştie, încă nu/sosise 

•V» In anul 1995 aveam 745 
d.e consultaţii aici, la dis, 
pensar, multe altele Ia 
domiciliul celor suferinzi 
— ne spunea dna dr. Da. 
niela Mitea, In primul 
şi-n primul rând avem în 
vedere hou.năseuţii, fe. 
meile gravide, oamenii în

vârstă, bolnavii netrans. 
portabili.

— Cu ce vă deplasaţi pe 
la sate?

— Avem o şaretă cu
cal şi vizitiu. Dar vizitiul

ASISTENŢA MEDICALA 
LA SATE

este în spital de peste 
două luni. Ne descurcăm 
cum putem...

C& aceste Informaţii am 
plecat prin sate. La Dineu 
Mare o întâlnire cu dl 
ioan Toantă, om bolnav.

ed ita t d*

CASA DE PRESĂ ’ŞI JOITUBA 
CUVÂNTUL LIBER -  DEVA

ioditet» j>» aiţiun, tu top.ta! pn»m 
Mwatrituiats io Registrul Comer|uiui Om» t« »>. J/ÎO -ti*-! -V!, 
Cent- 4077613110 9.C.R. Oevo, Cod iuta! 2 i i 6? 7 ?

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

64 DUMiiSU GHiOriEA. ptsjedinle (i.tSa-ja! i* f)
f|BiR ij ISTRATf, »îtepfa}«dinte ir*<lo«iot ştî adş.)

64 SABIN CiRBU, MINE* BOsJEA, NKG UÎ URC08 j* * *b < \  

fcdofţîoL 77C0 - «>< I Osxtmbrl*, ut,
35, judelui Hunedoara, îolefoune: 21 i 275; 212î S/; 2î 1269; 

625904 (toreUuiu), fa*. 216061.
O întreaga răspundere pentru tonfinuM « litoW uf o poatr* 

autorii atettora, 0
O Redotţio ni* rătpunde mat«rioî se» morel pustiu arliîsU fi 
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O Manustrisel# (publicat* sau nu) nu iu  SnapoiaiS autorilor,

Ppaîri «retuîot !a S.L. „Polida*a”  S,A 0*»e

piatră şi Tarniţa. La o 
propunere mai veche a 
noastră am obţinut ac. 
«septul direcţiilor judeţene 
de drumuri Hunedoara Şi 
Alba, să reclasificăm acest 
drum, ea drum judeţean, 
«i pe el să se facă o nouă 
legătură cu judeţul Alba.

Am făcut in cursul a.
cestui mandat reparaţii 
curente sau capitale, la 
Şcoala din Mihăileni, la 
căminele culturale de la 
Mihăileni, Buceş şi Buceş 
Vulcan. Ne.a rămas că
minul de U Dupăpiatră. 
tn stadiul de construcţie 
din 198#

Anul trecut anj coman.
dat şi plătit proiectele 
pentru reparaţia capitală 
a . şcplii şi căminului cui, 
tural de la Stănlja. Când 
ne vine bugetul pe acest 
ţin, vom deschide aici şan
tier..

Tot la capitolul reali, 
zări in‘acest mandat, aş 
mai numi construirea u. 
nel magazii de lemne şl 
unui grup social pentru 
Dispensarul uman din 
Buceş.

— Ce v.a atras către 
funcţia de primar — ia, 
tprese economice, politice 
sau doar sentimentale, 
pentru câ sunteţi deal 
locului?

Interese economice 
nu, politice nici atât, de. 
oarece eu am candidat ca 
Independent. Doar faptul 
că aparţin acestor locuri, 
şi aş vrea să fac ceva 
pentru concetăţenii mei.

•**» Veţi mal candida la 
funcţia de primar?

— Nu m.am decis Încă.

ION CIOCLEI

In dragostea pentru 
om. mal presus de 
toate sunt şi rămân co. 
piif. Sanda Maria Ca
lea este O gingaşă fe. 
tlţâ de 13 ani. care s.a 
aflat la un mie pas dl 
graniţa prflpastiei spre 
lumea umbrelor vt», 
nice- Doar Dumnezeu 
Şl o echipă a renumt 
httui nrofesor doctor 
M. Bîrsan de la Institutul 
Inimii din Cluj.Napoca, 
printr.o dificilă opera
ţie, i.au redat dreptul 
Ia viaţă.

Alăturea de Banda 
Maria şi părinţii ei -  
care au o situaţie ma_ 
terlală nu prea roză

I

0 mână

operat de curând la spî, 
talul din Deva.

După operaţie a ve„ 
nH cineva acasă, să vă 
vadă?

— Nu, domnule. Ni. 
înmii nu se interesează 
de sănătatea noastră.

— Aşaestg — continui 
dL Nicoiae Surd. Nici 
un doctor nu trece pe I» 
noi prin sat. Noroc că 
sătenii sunt oameni şină. 
toşi...

Aflând că a venit cineva 
de la ziar la Dineu Mie 
s.au adunat mal multa 
femei pe uliţă : Viorica 
Gaşpar, Steluca Răd«. 
lescu,. Steluca lancu, Ma. 
ria Gridan, Angelica Tl- 
rinescu, Leontin» Căn. 
dr©f.

Am stat eu dumnealor 
de vorbă pe Îndelete de. 
spre modul In car* este 
asigurată asistenţa medi. 
cală la oamenii din sat. 
Spre surprinderea noas
tră, Ia întrebarea: Cine 
este doctor In sat? — 
nu a ştiut nimeni să 
răspundă. Nu.l cunoaşte 
nimeni Doar pe dna moaşă 
Cornelia Botar. dumneaei 
este... doctorul nostru.

...Noi nu vom trage 
nici o concluzie despre 
modul în care «ste* ari. 
gurată asistenţa medicală 
•  sătenilor. Dar relaţia 
doctor — săteni ar treimi 
să fie mut de suflet, de 
sănătate. Fizică şl psi. 
hicl...

Gh. L NEGREA

8

L

■

— u-a aflat o mulţime 
de adevărat! oameni, 
dornici de_a face bina 
celor ajunşi la necaz 
Dar. incredibil unii 
care au copii şl au da 
toate, au spus franc 
„nu ne interesează I 
soarta copilului, pentru 
asemenea lucruri nu 
dăm bani". Doamne, 
ce suflete de piatră I

Printre cel eu suflet 
curat şj care se bucură 
nespus de reuşita ope. 
raţiei la car* au el 
contribuit numim fa. 
miliile Maria Selcean 
(cu 110 000 de lei). Man 
Doina (100 000 de leii, 
Rodica Volf ţi soţul 
(care n-au copil, au 
dat bani şl donat sân. 
ge) şi mulţi alţii. Cu 
lacrimi de bucurie şi 
recunoştinţă ta ochi 
familia fetiţei nu are 
cuvinte prin care să 
mulţumească pentru o, 
menia şi dărnicia celor 
care au ajutat.o şi au 
toet «lături de ea,

Jebeşţe-1 Doamne, 
pe cel care te Iubesc»

ARON PADUREAN 
- Deva

Salonul Artelor M o r
Studio — Concordia din 

Hunedoara a fost gazda 
unei ediţii „Salonul Ar. 
trieri* de prestigiu, da. 
vadă — publicul prezent, 
foarte numeros şl recep. 
tiv. avizat S.a vernisat 
o nouă expoziţie, aparţi
nând tandemului Cor
nel Burlacii — Victor 
Varga, ambii membri ai- 
oenaclului de arte plas. 
tloe „Siderurgistul”, El 
au fost prezentaţi de 
prof. dr. univ. Viorel 
Tigu, profesor de istoria 
artelor din Arad, Eugen 
fivu şi Dan Pichiu Vifor. 
Simezele au fost acope. 
rit»' de un bogat periplu 
cromatic, elevat prin ex
primare stilistică şi pre. 
ponderent gândit ca un 
elogţu al satului romă. 
nese, sub aspect tematic 

Au fost lansate cărţile 
hunedorenilor Mariana 
Pândam, Eugen Evu, Va. 
leriu Bârgău, prezentate 
elogios şi cu aplomb fi

lozofic de pred. Victor 
isac. Lor li s.au adăugat,

■ ca oaspeţi, Toader Steţko, 
cu volumele „Moartea 
preşedintelui dictator" şi 
„Universul iubirii", autor 
arădean. Marian Mihăilă, 
din Reşiţa, cu volumul 
„Protecţia bunurilor cui. 
turale în dreptul interna.' 
ţional", preşedinte al A- 
sociaţiei Române de Drşpt 
Umanitar — ARDU. fi. 
Hala Reşiţa, prezentat de 
dr, Viorel Ţigu. Actorii 
Felicia Kovacs şi fon Mer. 
mezan au recitat poeme 
alese din noul volum de 
versuri al lui Eugen Evu, 
„Mierea sălbatică", apoi 
autorii a», oferit aut*, 
grafe.

Atât oaspeţii, cât şi 
publicul au apreciat elo
gios amplul program ar. 
tistlc şi calitatea sa este. 
ticâ. Au colaborat editu.' 
rile „Concordia" şi „He
licon” (Arad), Paco (Bucu. 
reşti) şi „Călăuza” (Devaj. 
(G.B.)

N tm M e e e e o ş e e M  ssoeeeeoşe itM W M şeşfş

SPORESC EFECTIVELE

Din discuţia ce am a. 
vuţ.o. recent cu dna 
Ing. Gabriela Laslău de 
la Centrul agricol al co. 
munci Bueureşci am reţi
nut eă ta localitatea res, 
pectlvă sporesc continuu 
efectivele de animale, 
Astfel, ta prezent, în corn. 
paraţfe cu finele anului 
trecut, numărul de bo_ 
vine este mai mare cu 
circa 180 capete, cel de 
ovine cu aproape 80Q; iar 
cel do porci cu peste ICO.

PRIME PENTRU VIŢEI

P i Ioan Almăşan, ope
rator însămânţător în co. 
muna Crişcior. ne.a spus 
că în 1995 un număr de 
110 cetăţeni au primit pri. 
m* pentru viţeii obţinuţi, 
iar în perioada trecută din 
aoest an 28. in această

primăvară însă — ne spu
nea interlocutorul — nu. 
mărul viţeilor va creşte 
mţilt întrucât multe vâri 
se află în stare avansată 
dş gestaţie,

PROPUNERE

Guvernul acordă prime 
pentru viţeii obţinuţi şi 

i  crescuţi până la vârsta de 
şase luni. Dl. Gelu igreţ,

' tehnician- la Dispensarul 
votci inar rfln comuna 
Buceş, se Întreba şi ne 
întreba de ce guvernul nu 
acordă prime,, şi pentru ' 
miei sau, cel puţin, pen, 
tru mieluţe. Am reţinut 
întrebarea pe care, la rân. : 
dul nostru, o, transmitem ; 
par lamentărilorhunedd- 
re n i cărora le - propunem 
să facă o interpelare p$t 
această temă.

V ŢRAIAN RONDOR

TRIBUNA C.L.

Poşta redacţiei
•  E.V. — Deva. Dac3 

im vă aueundcaţi identi
tatea sub aceste iniţiale, 
scrisoarea dv. ar fi fost 
publicată. Vă este frică 
de cineva? A

• Stimate die AUREL 
BOBU din Brad, strada 
Decebal. nr, 81, R«ve„ 
niţi cu o scrisoare mal 
explicită, deoarece n» 
a-a înţeles care este 
problema dv.

[aflăm de la politie )
•  Uneori, © dlpi de 

neatenţie costă o viată 
Căci ce mai est* viata 
«nul om schilodit? Or. 
rulaţi» pe şoselele pu.

■ felie* oferi multe ase
menea drama..

Marti. 8 aprilie, la ora 
1.40 din noapte, clrcu. 
lănd pe DN ? ta Stme. 
Ha cu viteza wscarivă 

1 Claudiu Eduard Moldo 
van de 3B2 d* ani din 
Deva a pierdut contro. 
tal asupra autoturismu. 
lui plonjând de pe via. 
doct pe calea ferată Si. 
inerta — Hunedoara. 
Rezultatul: traumatism
eranio.oervbral cu comă

de gradul 2—3 la con
ducătorul auto şi luxaţi* 
de coapsă la pasagerul 
Adrian Barbu. Se adaugă 
degradarea In proporţia 
de 80 la sută * sutotu. 
rismului. Printr.un na 
roc, circulaţia feroviară 
nu a fost afectată,

© Actele omului in 
societate nu pot avea lpc 
ca nişte manifestări aie 
bunului plac. De asta 
avea să se convingă, 
destul de repede, An. 
ghel Orobocu, din Pe- 
trila.

Ce avea de împărţit 
cu concubina sa. Ileana

Pop, nu se ştie. înarmai 
cy un topor şi fe» cu. 
ţlt, s.a dus la aparta
mentul acesteia şi a in. 
ceput scandalul, amenin
ţând pe cine.i ieşea în 
cale.. La intervenţia o>_ 
ganelor de poliţie, •’ 
refuzât să se legitimeze 
sau să-şi declare identi. 
tatea. Numai că poliţiştii 
au metodele lor de a 
aduce la ascultare pe 
recalcitranţi. Angliei O. 
robocu a fost adus ia 
ascultare, apoi prezentat 
instanţei care l.a jude
cat în procedură de ur, 
genţă, aplicându-i o pe. 
deapsiă de 6 luni închi. 
soare contravenţională-

Rubrică realizată „ca 
sprijinul

I.P.J. HUNEDOARA
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Irina Spârlea a
câştigat in finali

Sfârşitul săptămâna 
trecuta a fon plin de 
bucurii pentru tenisme- 
na noastră, Irina Spâr
lea, care a 'reuşit o 
frumoasă performanţă, 
câştigând turneul de 
la Amelia Island. 
După victoria tn sem 
mi finale, tn faţa cu- 
meeutel Conchita Mar
tine*, In finală, Irina 
a câştigat meciul său 
cu Merg Pisrce (Ftan- 
ţa). Această preţioasă 
victorie i-a anus, in a- 
fara premiului, şi lo
cul 18 in tenisul fe
minin mondial.

ir

ap aia...
n te 

ti)
Osca Im ce 

campioana acestei ediţii 
a câtapianatului (Steaua) 
era cunoscută de câteva 
etape, iată eâ se cunoaş
te ţi a dona retrograda
tă, Inter Sibiu, a cărei 
soartă s-a hotărât chiar 
sâmbătă, pe teren pro
priu, când nu a putut în
vinge pe adversarul di
rect ce „candida" pentru 
locul 17, F.C. Argeş • Cu 
numai 36 de puncte, In
ter se deplasează azi ia 
Farul şi sâmbătă, acasă, 
primeşte replica liderului, 
Steaua (

Din etapa de azi se des
prind întâlnirile Rapid — 
Uoiv. Craiova, „U- Cluj 
— Dinamo, Ceahlăul — 
F.C. Naţional şi F.C. Bra
şov — AS. Bacău, ce se 
pare eâ vor fi mai echi
librate. Capul de afiş 
este partida din Ciuleşti, 
un meci ai orgoliilor, dar
Cai luptei pentru pune

ai oltenilor, ce trebuie 
să Se mulţumească cu lo
cui 4, locurile 2 şl 3 (ca 
înseamnă participarea la 
Cupa UEFA) rond al« 
Rapidului şi F.C. Naţio. 
B4i — oara ars un Jtop* 
de trecut tui la Piatra 
Neamţ, deşi « erau do 
cseeut că Universitatea va 
reuşi anta lucru in Giu-

divizia_a F.C. Corvioul - 
Olimpia Satu filare 2*1
După semieşecul din partida cu 

Minerul Momi şi înfrângerea sur
prinzătoare de la Oradea, F.C. Cor- 
vinul avea in faţă doar varianta 
victoriei, in meciul cu Olimpia. Dar, 
după cum debutase jocul, se părea 
că din nou hunedorenii vor face 
clipe grele propriilor suporteri. In 
min. 8, fundaşul G. Ciocan se lan
sează pe partea dreaptă, profită de 
indecizia liniei defensive a gazde
lor, şutează din unghi şi 0—1. In 
min. 11, N. Mitrică trimite de la 
10 m pe lângă, dar in min. 18, el 
va reuşi egalarea: Sordean reuşeşte 
o centrare perfectă şi de la 6 tn, 
Mitrică reia superb cu capul tn 
plasa porţii ltil Suciu. Până ia pau
ză, eorvlniştil Încearcă să preia con. 
ducerea, dar oaspeţii se apără foar. 
te bine.

Repriza a doua debutează cu a- 
tacuri succesive ale hîinedoreniior, 
sătmărenii rezumăndu.se la o apă. 
rare supranumeilcâ. In tain. 86, Ga- 
bor are golul In vârful bocancului, 
dar suteazâ de la 8 m, direct fn 
braţele portarului! Şase minute mai 
târziu, Mitrică prinde o „ghiulea" 
de la 25 de metri, scoasă in extre
mi* peste transversală de Suciu. Do
minarea gazdelor avea Să se Concre
tizeze pe tabela de marcaj, in min. 
63. Costâchescu se descurcă foarte 
bine pe partea dreaptă, pătrunde 
In careu, centrează înapoi, şi de la 
circa 14 tn lateral, Bordean înscrie 
plasat, în colţul lung, 2—1.

Se părea că totul va decurge nor
mai, insă in min, 73 Chtzan a pri
mit cel de-al doilea Galben (pentru 
fault) şi a fost eliminat din joc. 
Oaspeţii profită de superioritatea 
numerică, ieşind curajos la atac, 
Încercând egalarea. Acţiunile lor 
eşuează In preajma careului de 16 
m. Mai mult, cu 4 minute înainte 
de final, Costâchescu a centrat In 
interiorul careului şi D. DăscâlescU 
a reluat cu capul In braţele porta
rului.

Arbitrul M. Licâ, Constanţa, a 
condus bine.

F.C. CORVINU1: Popa, — Bor
dean, Ţibichi, Cireş, Haidiner, — 
Mocioi ('46 Banlac), Chezan, Ciorea, 
— Costâchescu (’81 Aniţa), Gabor, 
(74 D. Discâlescu), N. Mitrică.

ION BADlN

i DiViZlA B

* V e g a  D e v a -  P e t r o lu l  Ţ lc le n i  3 - 0  i
(inii spectatori ce ou avut 
să Înfrunte un vânt tăios,

* Puţinii 
J tăria să 1 
; friguros, au plecat mulţumiţi de
(la stadionul „Cetate*: fotbaliş

tii deveni au învins cu 3—o pe 
• Petrolul Ţlcleni — una dintre 
J formaţiile bine cotate in seria a 
* Ill-a, după o partidă tn care gaz- 
1 dele au dominat, şi-au creat o- 
; căzii clare de a marca din ca-
(feui Oi 

oaspeţi
aşpeţilor. In prima repriză, 
ţii au avut de partea lor

I vântul şi au ajuns de câteva ori 
In careul devenilor prin acţiuni 

• foarte rapide şi in min. 18, la 
|  un şut al lui Mogoşanu, mingea 
« loveşte transversala şi apoi Ra- 
1 hoveanu respinge fn afara care- 
; ului. Golul aşteptat de spectatori 
|  vine in min. 23 când tânărul 
I Macavei centrează ca la carte şi
(* de pe linia careului mic, Voi- 

nea înscrie plasat, cu capul; l—0. 
J In minutele 32 şi 37 acelaşi Ma- 
I cavei li pune în situaţii favora

bile de a Înscrie pe Rădos şi I 
Da ne iu. *

La reluare, după numai două s 
minute, Danciu scapă singur pe I 
centru şi înscrie al doilea goi j 
Şi cu toate că in continuare gaz- |  
dele iniţiază dese atacuri la poar- - 
ta lui Bălăeţ, notând câteva exce- I 
iente faze la originea cărora s-au a. . 
flat Popa, Bulgara, Danciu, Rădos 1 
şi Mândru, al treilea goi este In- J 
scris abia in mm, 88, după ce ■ 
Popa trimisese mingea în barâ, I 
Rădos cu capul reia în plasa por- [ 
ţii pecetluind scorul final 3—0. | 
Să remarcăm şi intervenţiile lui * 
Rahoveanu In min. 75 când a > 
Salvat de două ori poarta sa de I 
gol. ;

VEG A : Rahoveanu, Fartuşnic | 
(53 Stan), Bulgara, Răducânescu, * 
Macavei, Popa, Danciu, Veinea I 
(65 Davidonl), Ciobanu, Rădos, J 
Tânasă (63 Mândru). Promiţătoa 
re evoluţia lui Bogdan Rădos. I

î M i n e r u l  C e r t e i — M i n e r u l  R o v i n a r i !  

i 9 _ n  !

de a marca — In min. 73 Borşa, * 
singur cu poarta goală a ratat | 
de la 3—4 metri (I) — dar seo- ; 
rui a rămas cel stabilit in prima | 
repriză.

înaintea acestei partide antre- j 
norii şi jucătorii de la Minerul j 
Certe] s-âu dus la biserica din | 
localitate, s-au Inchmat şi au fă- < 
cut o donaţie lăcaşului sfânt. Un 
gest creştinesc, de frumoasă no- I 
bleţe sufletească a acestor spor- j 
tivi.

In acest meci, MINERUL a [ 
aliniat formaţia: Groza, Dobre, | 
Ohîi, Stroia, Ciotlâuş, Pop, Per- * 
ţa (62 Lavu), Almăsan, Preda, I 
(38 Matacbe), Aehim (83 Heghi), ‘ 
Borşa. |

2-0
j Un Joc la discreţia gfczdelor 
l care s-au impus în această par- 
I tidâ de la primul fluier al ar

bitrului Paveiescu din Tirgoviş- 
î te. Drept urmare, gazdele au şi 
I înscris repede primul gol, în mi-
* nutul 8, prin Aehim, la o een- 
I trare de pe partea dreaptă ia
* care portarul oaspete a respins 
|  şi jucătorul din Certej a reluat 
J balonul eu capul In poartă, Şi 
I al doilea gol a venit după nu- 
I mai două minute de joc: Aimă- 
J şan, după ce un apărător advers 
I a respins balonul la o centrare a
* lut Dobre, a lobat mingea peste- 
I portarul ieşit inoportun, 
î în partea a doua a jocului, de- 
|  şt gazdele au fost In inforiorlta- 
I te numerică, au mai avut ocazii

Pagini realizată de 
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Hanlbal feminin
Remin Deva ^  > 

Nitra.i.onia Făgăraş 
28-16

După un îndelungat 
timp, joia trecută, Remin 
Deva a evoluat în sala 
sporturilor intr-un meci 
oficial, de campionat, în 
compania echipei Nitra. 
monia Făgăraş, pe care 
a Invins-o cu 26—46. Fe
tele de la Remm au ju
cat bine, şi-au creat oca
zii frumoase, gustate fi 
aplaudate de spectatori 
şi au avut partida la dis
creţia lor. Se simte In je. 
cui acestei formaţii an
trenată de prof. I. Mâ- 
tâsaru un suflu nou, da
torat sponsorului, E.M. 
Veţel — ce sprijină eu 
adevărat revigorarea 
handbalului feminin de- 
vean.

Din- formaţia deveanâ 
au făcut pane: Simona 
Buză. Geraseia Harşani, 
Simona Bozan, Ânişoara 
Dop Momea Luea, Cris. 
tina Rotar, Msiinda Toth, 
Cristina Morar, Cornca 
Gabriela, Mihaela Grosu, 
Ioana Varodi, Laura Ştir
bii. Pe banca de rezerve 
se află şi junioarele Vio. 
lina Henţiu şi Erika Co- 
jocaru

La 21 aprilie Remin 
joacă la Rodae Craiova 
şi apoi. sâmbătă, 27 a- 
prilie, ia Deva, cu Artego
B T T  T g. J iu .

Boxeri premiaţi
După reuşita performan

ţă a boxerilor noştri la 
C.E., Francise Vaştag, Leo. 
nard Doroftei, Marian Si. 
mion şi Sabin Bornei. în
soţiţi de antrenorii Relu 
Auraş, Emil Popa, îlie Das- 
călu şi Gheorghe' Simion, 
au fost invitaţii Ministau 
rului Tineretului şi Spor
tului. unde, intr-un cadru 
sărbătoresc, au fost pre
miaţi cU importante sume 
de bani. Merită băieţii, 
care, sperăm să ne repre
zinte cu succes şt la Olim- 
piadă t

DIVIZIA NAŢIONALA

Rezultatele etapei: Uitiv. Craiova — 
Dinamo 3—1; Petrolul «• Rapid 2—1; 
A A  Bacău — Ceahlăul 2—o; F.C. Na
ţional — Oţelul 3—1; Steaua — „V" Cluj 
4—0; Sportul — Farul 2—i- Inter — 
F.C. Argeş 0—0; Poli Iaşi — Gl. Bistriţa 
8—1; Poli Timişoara — F.C. Braşov

M t l I t U L
32 21 8 5 78—29 69

C L A S A
1. STEAUA
8. Rapid
3. F.C. Naţional
4. Univ. Craiova 
ftt Dinamo
& Petrolul 
7. Ceahlăul P.N. 
8.,Poli Timiş.
9. GL Bistriţa

10. Farul C-ţa
11. F.C. Braşov
12. Sportul Stud.
*3. „U“ Cluj
14. Oţelul GL
15. A.S. Bacău 
IA F.C. Argeş 
17. Inter Sibiu 
IA Poli Iaşi

«tupa viitoare 
— U, Craiova; 
Farul — inter;

32 18 4 K 90—31 58 
32 16 6 10 53—42 54 
32 15 6 11 41—30 81 
32 15 6 11 39—34 51 
32 15 3 14 41—34 48 
32 14 4 14 32—39 46 
32 13 6 13 56—47 45 
32 14 2 16 40—35 44 
32 13 4 15 90—48 43 
32 12 7 13 35—54 43
32 12 6 14 30—31 42
33 12 6 14 36—38 42 
32 13 3 16 40—43 42 
32 13 0 18 36—55 42 
32 11 6 15 33—50 39 
32 10 6 16 29—44 36
32 » 3 20 26—66 30 

(azi, miercuri): Rapid 
„U" Cluj — Dinamo; 

. Gloria — Poli Timiş.; 
FC. Argeş — Poli Iaşi; F.G. Braşov — 
AS. Bacău; Ceahlăul — F.G. Naţional; 
Oţelul — Petrolul; Steaua — SportuL

Divizia A ♦arfa a H-a
Rezultatele etapei: Foresta — Min. 

Metru 2—6; Corvlnul — Olimpia 2—1; 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Bihor 2—0; Minaur 
— Unirea A.X. 1—1; F.C. Bucovina — 
Gaz M. 1—0; A.S A. Tg. M. — Gl. Re. 
şiţa 3—6; Jiul UTA 0—0; Unirea Dej — 
F.C. Maramureş l—0; F.G. Vâlcea — 
C.F.R. Timişoara 1—1.

C L A S A M E N T U L
1. JIUL 25 16 4
2. ASA. Tg, M. 25 14 2
3. Foresta 25 14 2
4. U.TA. 25 12 6
5. CJSM. Reşiţa 25 12 3
6. Un. Dej 25 12 2
7. Bucovina 25 12 2
8. CFR Timiş. « 25 14 4
9. Olimp. S.M. 25 11 2

10. Gaz M. 25 9 7
11. Corvlnul 25 0 7
12. Unirea A.I. 25 10 3
13. Minaur 25 9 5
14. M. Motru 25 9 5
15. F.C. Marâm. 25 10 2
16. Gl. Reşiţa 25 8 3
17. F.C. Bihor 25 8 2
18. F.C. Vâlcea 25 5 5

5 41—13 52 
9 41—27 44 
9 32—20 44 
7 45—24 42

10 34—28 39
11 44—34 38
11 37—40 38 
9 33—31 37

12 37—36 35 
9 30—25 34 
9 33—31 34

12 37—37 33
11 37—27 32
11 28—30 32
13 30—44 32
14 19—48 27
16 25—52 26
15 21—54 20

Etapă viitoare (miercuri): F.C. Bihor 
Foresta; M. Motru — Bucovina; Gaz. M.
— Jiul; Minaur — Corvirful; Olimpia
— GSM. Reşiţa; Gl. Reşiţa — Un. Dej; 
UTA — AS.A-, Unirea A.I. — CFR. 
Timiş.; F.G. Maram. — F.G. Vâlcea.

Divizia C
Recoltatele etapei: Favior Orăştie — 

E.G.C.L. Călan 7—0; Min. Aninoasa — 
Min. ŞL Vulcan 1—2; Min. Teiiuc — 
Jiul Petrila O—l; Aurul Brad — Vie. 
toria Călan 0—0; Min. Bărbâteni — 
Min. Livezeni 0—0; Constr. Hunod. — 
Metalul Crişcior 4—1; Min. Ghelart — 
C.F.R. -Simeria 0—0; Dacia Orăştie — 
a stat.

C L A S A M E N T U L
1. M. Şt. Vulcan 22 17 2
2. Dacia Orăştie 22 15
3., Favior 22 11
4. Vlct Călan 22 10
5. Min. Bărbâteni 22 10
8. Min. Aninoasa 22 11

22 10
22 9
23 10 
23 10

7. Jiul Petrila
8. Aurul
9. Min. Ghelari

10. Constr. Hd.
11. Min. Teiiuc
12. Met. Crişcior
13. Min. Livezeni

22
23
23

14. E.G.C.L. Călan 23
15. Martnosim 23

3 53—17 53 
6 62—31 46
5 37—18 39
6 35—17 30 
6 38—21 36
8 32—28 36
9 43—33 33
8 39—2» 32

11 34—36 32
12 40—37 31
9 28—23 27 

12 27—45 27 
12 20—37 23

1 18 25—83 13 
4 16 15—73 13

Etapa viitoare: Favior Orăştie — Min. 
Aninoasa; Min. Şt. Vulcan — Min. Te- 
liue; Jiul Petrila — Aurul; Vict. Călan 
— Min. Bărbâteni; Min. Livezeni — 
Dacia Orăştie; Metalul — Min. Ghelari; 
E.G.C.L. Călan — C.F.R. Simeria; Con. 
•tractorul — stă

D ivizia C juniori

Rezultatele etapei din 13 aprilie t
Favior Orăştie — EGCL Călan 9—0; Min. 
Aninoasa — Min. Şt. Vulcan 3—1; Min. 
Teiiuc -  Jiul Petrila 2—1; Aurul Brad 
Victoria Călan 2—1, Min. Bărbâteni — 
Min Livezeni 5—0; Constr. Hd. — Met. 
Crişcior 3—0; Min, Ghelari — CFR 
Simeria 1—0. /ş.V-; '■'■fxf.fi

V C L A S A  M E N I U L
L Vie. Călan 22 17
2. Min. Bărbât. 22 17
3. Constr. Hd. 23 16
4. Min. Teiiuc 22 *4
5. Dacia Orăştie 22 14
6. Min Livezeni 23 13
7. Miri. Aninoasa 22 9
8. Met. Crişcior 23 8
9. Aurul Brad 22 8

10. Jiul petrila 23' 9
Îl. Favior Orăştie 22 7
12. Mm. Şt. V, 22 6
13. Min. Ghelari 23 4
14. EGCL Călan 23 5
15. CFR Simeria 23 1

4 70—25 52
5 93—23 51
6 71—31 50 
5 51—27 44 
3 71—34 41 
8 75—*8 41

2 11 39—41 29
5 10 41—52 29 
4 IC 36—36 28 
1 12 32—47 28 
4 11 45—48 25 
4 12 45—67 22
6 13 35—60 18 
1 17 20—90 10
3 19 20—116 6

Etapa viitoare, d in  21 a p r i l ie  : Favior 
Orăştie — Miri. Aninoasa; Min. Şt, V,
— Min. Teiiuc; Jiul Pgtriia — Aurul 
Brad: Victoria Călan — Min: Bărbâteni; 
Min. Livezeni — Dacia Crâştie; Met. 
Crişcior — Min. Ghelari; EGCL Călan
— CFR Simeria: Constr. Hd. stă,
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Cineva sabotează, totuşi, agricultura
Cu toate că în anul tre

cut agricultura româ
nească a fost singura ra
mură productivă care a 
realizat peste 95 la sută 
din nivelul producţiei ob
ţinute în anul 1989, nu 
se poate spune, nici pe 
departe, că s-a atins o 
performanţă deosebită, 
că am ajuns la o produc
tivitate şi eficienţă com
parabile cu rezultatele 
ţărilor avansate. Strate
gia stabilită — după spu
sele dlui Valeriu Tabără 

— până în anii 2000—2004, 
care să permită integra
rea în structurile econo
mice europene, are în ve
dere ca exploataţiile a- 
gricole româneşti să se 
consolideze, să devină vi
abile, eficiente şi compe
titive. Până să atingem un 
asemenea obiectiv, să re
devenim exportatori de 
produse agroalimentare, 
mai este însă un drum 
lung şi greu de străbă. 
tut, câştigarea pariului'cu 
agricultura rămânând un 
deziderat mult prea în
depărtat.

Cauzele unei situaţii 
care determină ca agri
cultura românească să 
fie neperformantă — lă
sând la o parte condiţiile 
specifice producţiei din 
acest an, care nu va ex
prima decât parţial po
tenţialul existent — sunt 
multiple şi complexe. Es
te foarte simplu să în

ţelegem că în competiţie 
ne aflăm cu zeci de ani 
în urma ţărilor occiden
tale (unde fermele efici
ente au câte 50—100 de 
animale şi suprafeţe co
respunzătoare de teren 
comasate), acum la noi 
existând peste 50 milioa
ne de parcele, revenind, 
în medie, sub 2 ha pe o 
gospodărie. Este greu, de 
conceput că în asemenea 
condiţii vom avea randa
mente mulţumitoare. In 
plus, dotarea cu tractoa
re şi utilaje este departe 
de cerinţe, iar împotriva 
irigaţiilor şi chimizării 
s-a dus o luptă crâncenă 
şi demolatoare.

Roadele politicii anti
naţionale şi distrugătoa
re promovată de multe 
partide (care se pretind 
că vor binele poporului şi 
al ţării) în numele acţi
unii principiilor econo
miei de piaţă, se regăsesc 
în jaful ce s-a făcut cu 
patrimoniul Agromecuri- 
lor, complexelor speciali
zate de creştere a anima
lelor şi păsărilor, în goa
na oarbă dusă pentru îm
bogăţirea unor importa
tori de produse agroali
mentare, în înverşunarea 
cu care s-a acţionat pen
tru distrugerea sistema
tică (sub motivul unor 
reparaţii morale) a pa
trimoniului legumicol, po
micol şi viticol al ţării. 
Dacă ne referim numai

la această ultimă proble
mă, este lesne să ne ima
ginăm că cineva a tras 
mari foloase din „perfor
manţa" realizată, acum 
producţia românească ne- 
maifiind un duşman con_ 
curent şi de temut pentru 
alte pieţe în privinţa le
gumelor, fructelor, stru
gurilor sau vinului. Poa
te, cu timpul, condiţiile 
hărăzite de Dumnezeu a- 
cestor locuri vor reînvia 
respectul faţă de muncă 
şi de pământ. Aceasta ar 
însemna, implicit, o altă 
atitudine şi reacţie, ba
zate pe o unitate de in
terese, ale producătorilor 
agricoli, cum se întâmplă 
în alte ţări cu fermierii 
atunci când se constată 
sabotarea şi boicotarea, 
sub o formă sau alta, a 

" producţiei interne. Dacă 
producţia autohtonă nu 
va fi protejată cu mă
surile de rigoare, inclu
siv cu subvenţii, aşa cum 
se procedează şi în alte 
ţări, vom asista neputin
cioşi în continuare la 
căderea iu dizgraţie a ţi
nui sector sau altul în 
vreme ce concurenţii de 
abia aşteaptă să ne inva
deze piaţa cu excedentul 
lor de produse. Este des
tul să ne gândim, de pil
dă, la ce situaţii s-a ajuns 
cu oile şi cu lâna, deci
marea efectivelor autohto
ne fiind pe placul multor 
binevoitori şi sfătuitori ai

jocului tranziţiei. Să, nu 
uităm însă că unor ţări 
din Comunitatea Europea
nă li se plătesc, în com
pensaţie, sume enorme 
pentru a nu realiza pro
ducţii la nivelul capaci
tăţilor ce le au. Pentru 
a nu ajunge intr-o astfel 
de situaţie şi in cazul ţă
rii noastre, este mai uşor, 
fireşte, să fim blocaţi din 
faşă, încât la intrarea în 
structurile europene să 
nu reprezentăm, sub nici 
un aspect, un lai
pericol şi cona 4,
în cea mai bună v--- ..lâ,
să nu producem peste 
necesarul intern de con
sum.

Pentru oricine este i- 
nexplicabil cum o ţară 
mare producătoare de • 
tractoare şi de îngrăşă
minte chimice are o aşa 
slabă dotare tehnică şi 

. consum foarte scăzut de 
îngrăşăminte, în timp ce 
producţia de utilaje şi de 
îngrăşăminte este expor
tată. Sau, de ce în loc să 
îngrăşăm animale şi să 
exportăm carne şi prepa
rate, vindem la export 
cereale, ceea ce nu este 
la fel de avantajos.

Din toate cele arătate 
reiese limpede că cineva 
mai sabotează, totuşi, a. 
gricultura românească şi 
profită încă din plin de 
această conjunctură.

NICOLAE TÎRCOB

LA DEPARTAMENTUL DE EXPLOATARE A CONDUCTELOR MAGISTRALE DE GAZ NATURAL

0 activitate en „foc continuu44
Sectorul Deva al aces

tui departament are în 
administrare o reţea de 
conducte magistrale de gaz, 
care acoperă 0 zonă geo
grafică vastă, ce se întin
de de la Orâştie până în 
creierii Muntelui Vulcan, 
ramificându.se spre Mar- 
ga In judeţul Caraş-Seve- 
rin. Administrarea acestei 
reţele de transport, ne spu
ne dl ing. Andrei Dragoş, 
şef sector Deva, presupu- 

, ne o gamă largă de lu
crări şi reparaţii. Pe baza 
normativului aprobat, se 
execută operaţii de izola
re a conductelor de gaz la 
intrarea acestora în pă
mânt sau înlocuirea, pe 
porţiuni scurte, a tronsoa
nelor afectate de coroziu
ne. Se procedează, de ase
menea, la repararea insta
laţiilor mecanice ale sta
ţiilor de reglaj al presiunii 
gazului, precum şi la în
treţinerea şi înlocuirea la 
nevoie a staţiilor de pro
tecţie catodică. Pe lângă 
acest spectru de activităţi, 
prin staţiile de reglare 
proprii, sectorul de trans
port al gazului natural este 
abilitat să facă şi redu
cerea presiunii acestuia de 
la valori. înalte spre cele 
medii şi joase. După re
ducerea de presiune, com
bustibilul gazos intră' pe 
reţeaua departamentului de 
distribuţie spre consuma

tori. „Noi, practic, nu a-, 
vem relaţii cu beneficiarii, 
ne spune dr Dragoş. Aici, 
la sector, nici măcar- nu 
contabilizăm cantităţile de 
gaz livrate. Decontarea se 
face la nivelul regionalei 
noastre de către sectorul 
de distribuţie*1.

Ca peste tot, însă, da
toriile mari pe care Unii 
consumatori le au la pla
ta gazului metan generea
ză şi în acest sector blo
caj financiar. Una din pro
blemele celor de la trans
portul gazului natural o 
constituie depăşirea cote
lor de gaz alocate pe pe
rioada sezonului rece. Exis
tă pe unele tronsoane ten
dinţa de a se consuma mai 
mult decât s-a prevăzut, 
astfel încât ceilalţi consu
matori aflaţi în „aval" pe 
reţea se pot găsi în impo
sibilitatea de a beneficia 
de cota de gâz contracta, 
tă. Starea reţelelor de 
transport al combustibilului 
gazos a fost caracterizată 
de interlocutor ca fiind 
bună. Periodic se fac în
locuiri ale porţiunilor de 
reţea, care au suferit de
teriorări avansate. Aceste 
înlocuiri, de multe ori, 
schimbă şi traseul pe care 
se întinde reţeaua, pentru 
a se face încadrare^ în 
noile normative care pre
văd o- anumită suprafaţă 
a zonei de protecţie până 
la cele mai apropiate lo

calităţi sau ' căi de acces. 
In acest an se vor dema
ra lucrările de înlocuire a 
magistralei de gaz între 
localităţile Sarmizegetusa 
şi Bucova, noul traseu al 
reţelei fiind îndepărtat de 
zonele locuibile.

Acelaşi lucru este pre
văzut în perspectivă şi pen
tru porţiunea de reţea ca
re se întinde de-a lungul 
carosabilului în zona co
munei Bani. Referitor Ia 
modul în care este orga
nizată regia ROMGAZ din 
care fac parte departa
mentele de producţie, trans
port şi distribuţie a gazu
lui natural, dl Dragoş a 
declarat că din punct de 
vedere structural aceasta 
nu a suferit modificări. 
„Nu s-a schimbat nimic 
în organizarea noastră pen
tru că nu a fost nevoie. 
Fiecare sector are sarcini 
precise având o indepen
denţă considerabilă pen
tru a decide în ce mod să 
ducă la bun sfârşit acti
vitatea. Numai în cazul u- 
nor lucrări deosebite, se 
apelează la forul superior 
pentru a solicita sprijin", 
a declarat dl Dragoş. In 
încheiere interlocutorul a 
mai amintit caracterul de 
foc continuu pe care acti
vitatea o are în acest sec. 
tor economic. Us apariţia 
avariilor sau defecţiunilor, 
trebuie să se acţioneze

prompt şi competent, lu- 
crându.şe până la elimi
narea problemelor. Altfel 
de tratare a acestor aspecte 
poate genera adevărate ca
tastrofe în care s-ar putea 
angrena imense pierderi 
materiale şi, ce este cel 
mai grav, irecuperabile 
pierderi de vieţi omeneşti.

ADRIAN SÂLAGEAN

■ S C* CETATE s .a . DEVA , ,  ' ;•

Străbătând deşertai 
austerităţii post 

privatizare
Dialog cu dl ing. CONSTANTIN BADILA, 

director tehnic -

REP.: Dle director teh
nic, în 1994 a fost semnat 
contractul Ce a pecetluit 
privatizarea societăţii co
merciale Cetate S.A. Carea 
fost evoluţia firmei după 
acest moment al schimbă
rii de proprietate ?

C.B.: Societatea Cetate 
S.A. provine din fosta în
treprindere judeţeană de 
panificaţie. Din aceasta 
s-a separat Valea Jiului şi 
Hunedoara rămânând ac
tuala firmă ce are filiale 
la Orăştie, Simeria, Brad, 
Ilia şi Deva. După priva
tizarea pr>n MEBO a în
tregului capital social, pu
terea de decizie a trecut 
la nivelul adunării gene
rale a acţionarilor şi a con
siliului de administraţie. 
Am hotărât reutilarea ma
rii din Deva cu tehnolo
gie modernă, occidentală. 
Investiţia s-a ridicat la 
5,4 milioane mărci ger
mane, ia care s-au adău
gat peste două miliarde 
de lpi cheltuieli interne 
de amenajare şi reabili
tare. Creditul pentru uti
laje l-am obţinut de la un 
consorţiu de bănci occiden
tale. Alături de Titan Bu
cureşti şi Dobrogea Con
stanţa, societatea noastră 
s-a bucurat de susţinerea 
creditului prin garanţie 
guvernamentală.

REP.: Deci în prezent 
funcţionaţi în sistem inte
grat fiind nevoiţi să achi
ziţionaţi pentru producţie 
doar grâul. Cum decurge 
aprovizionarea acestei ce
reale ia Cetate SA. ?

C.B.: Aceasta este una 
din problemele hoastre. 
Sunt două aspecte aici. In 
primul rârid, trebuie spus 
că grâul provenit din re
colta ultimilor ani nu a re
uşit să întrunească indicii 
de calitate corespunzători. 
Se produce p degenerare a

soiurilor din cauză că nu 
s-au folosit seminţe selec
ţionate sau nu au fost res
pectate tratamentele, spe
cifice culturilor. Cu dure
re în suflet am fost nevoiţi 
de câteva ori să refuzăm 
unele loturi de gr&u ce nu 
corespundeau calitativ. 
Spun cu durere pentru că 
alt aspect care ne deran
jează este cantitatea de 
grâu pe care o măcinăm 
şi care nu se ridică la ca
pacităţile noastre de pro
ducţie. Avem o rezervă 
importantă de capacitate 
din cauza lipsei unei can
tităţi suficiente de grâu.

REP.: De unde cumpă
raţi grâul?

C.B.: De la unităţi ale 
fostului Romcereal.

REP.: Care sunt rezul
tatele economice ale fir
mei în ultimul an ?

C.B.: Amploarea inves
tiţiilor pe care le-am fă
cut ne obligă încă şi în 
prima parte a acestui an 
la austeritate; Semestrial 
plătim ratele la creditul 
pentru utilajele de la moa
ră la care se adaugă plata 
creditelor curente pe care 
le folosim. Amil trecut am 
reuşit să plătim dividende 
acţionarilor societăţii, cred 
că şi in acest an vom putea 
face acest lucru. începând 
cu anul viitor, odată cu eli
berarea din chingile unor 
obligaţii la plată pe care 
le avem, intenţionăm să 
începem procesul de mo
dernizare a fabricilor noas
tre de pâine şi, parţial, a 
parcului auto. Este obli
gatoriu să facem aceste lu
cruri atâta timp cât in a- 
cest domeniu al panifica
ţiei concurenţă este din ce 
in ce mai acerbă, fiecare 
luptând din greu să ocu. 
pe un loc mâi bun pe piaţă.

A consemnat
ADRIAN SALAGEAN

Unde sunt produsele ieftine? j
Iată o întrebare pe ca

re şi-o pun permanent 
categoriile defavorizate 
ale populaţiei — pensio
nari, şomeri, oameni cu 
venituri mai mici. între
barea respectivă este pe 
deplin justificată dacă a- 
vem în vedere că. în nu
mele protecţiei sociale, 
nu numai partidul de gu
vernământ, dar şi parti
dele din opoziţie, lansa
te cu toate forţele în cam
pania electorală şi în 
câştigarea de voturi, pro. 
mit un trai mai bun în
tregii populaţii a ţării, 

Una din măsurile pro. 
mise cu insistenţă şi nu 
prea greu de înfăptuit ar 
fi şi cea privind deschi
derea unor magazine spe

ciale, unde să se vândă tranşare sau separare), o '
produse : mai ieftine, în- categorie de produse dare |
deosebi alimentare, pen- se pretează foarte bine *
tru cei care de-abia îşi duc -la preparate, care cu ani |
traiul de pe o zi pe alta. în urmă se mai găseau *
Un astfel de magazin s-a 
deschis recent în capitală, 
insă cantităţile de măr
furi vândute sunt limi
tate. Desigur, nu se do
reşte să se revină la ideea 
vânzării de diverse sub
produse sau să se valori
fice prin astfel de maga
zine produsele neebres- 
puhzătoare din punct de 
Vedere calitativ, nutritiv 
şi alimentar, ct să se rea
lizeze, cu măsurile de 
protecţie de rigoare 
(cum este şi firesc şi re
zultă, să zicem, de la

«8353®'
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la vânzare. în dorinţa de | 
îmbogăţire rapidă însă, * 
agenţii economici, fie ei | 
şi privatizaţi, nu mai ‘ 
sunt interesaţi să fabrice | 
produse ieftine, dar îşi , 
aliniază preţurile la ni- I 
velul celor occidentale, < 

. fără să facă însă acest j 
lucru şi sub aspectul ca- * 
lităţii şi al valorii nutri- j 
tive. Atunci se pune în- J 
trebarea: când se va fa- î 
ce oare o reală protecţie I 
a consumatorilor ? După j 
alegerile locale sau... la I 
paştele cailor ? (N.T.). j
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ADRIAN
ADRIAN — Ai termi

nat facultatea, desigur ai 
avut şi tu ca orice ab
solvent vise, proiecte ca- 

• re odată cu intrarea în 
„câmpul muncii" ţi s-au 
spulberat. Prietena te-a 

. părăsit pentru altul, nu-ţi 
\ iubeai munca.., Norii s-au 
( .adunat deasupra ta şi- 

ai ajuns la L.S.M. Apoi 
ai urmat o terapie cu un 
psiholog şi acum te doa
re foarte mult că unii 
dintre cei mai buni prie
teni te ocolesc şi-ţi spun 
„Nebunul". r

Eu te , înţeleg foarte bi
ne, şi eu mi-am văzut vi
sele făcute cioburi, nici 
eu nu am iubit ceea ce 
făceam. Eu sunt convin
să că ai făcut ceea ce era 
mai bine.. Tu măcar ai 
avut curajul să ceri. a- 
jutor, să nu crezi că alţi 
tineri nu au probleme si. 
milare doar că ei apelea
ză la alcool, tutun şi mai 
nou pe la noi : droguri. 
Au intrat ele drogurile,

poate vor intra şi alte 
puncte de vedere occiden
tale care consideră nor
mal să apelezi la un psi
holog cu o anumită pro
blemă. Americanul merge 
la psiholog cu problemele 
sale cum la noi se mer
ge la o bere cu prietenii. 
A consulta un psiholog şi 
a-i cere ajutorul nu în
seamnă că eşti nebun. 
E de o mie de ori pre
ferabil să-ţi rezolvi pro
blema cu ajutorul unui 
psiholog decât într-un şir 
de beţii care în fapt nici 
nu-ţi rezolvă problema, 
ba mai mult: îţi oferă 
încă una în plus.

Nu te necăji Adrian, 
acei prieteni nici măcar 
nu sunt adevăraţi prie
teni. Important este că 
ţi-ai rezolvat problemele, 
că te simţi din nou pu
ternic, că ai curajul să 
o iei de la capăt, să-ţi 
schimbi viaţa în aşa fel 
încât să-ţi aducă satisfac
ţiile dorite. Nu te lăsa 
intimidat, mergi înainte 
şi... mult curaj I

INA DELEANU

! !
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Formaţia de dans modem „Corola" a Palatului Copiilor din Deva.

Foto : PA VEL LAZA

Tinere „petale" ale dansului
In programul multor 

spectacole, ori al diferi
telor manifestări cu ca
racter artistic, o prezen. 
ţă devenită aproape con
stantă este aceea a for. 
maţiei de dans modern 
„Corola" a Palatului Co
piilor din Deva, binecu
noscută deci publicului 
devean, în special celui 
tânăr. O apariţie scenică 
agreabilă, plină de dina
mism şi exultând de ti
nereţe, formaţia „Corola" 
s-a bucurat anul trecut 
de o recunoaştere şi la 
nivel naţional, prin locul 
I, cucerit la Festivalul 
Naţional de Artă ce a 
avut loc la Năvodari.

Actualele componente 
au pornit pe acest drum 
în urmă cu cinci ani, de 
la Cercul de dans mo
dern al Clubului Elevi
lor, îndrumate şi coordo
nate în tot acest timp 
de dna prof. Andreea 
Sson, disponibilitatea pen
tru dans a fetelor fiind 
valorificată prin selecţio
narea celor mai bune în 
formaţia propriu-zişă. Des. 
făşurându-şi repetiţiile o 
dată pe săptămână,'■frec
ventând inclusiv cursurile 
de aerobic, colectivul 
„Corolei" tinde spre 
performanţe mai mari, 
ceea ce e mai greu de 
obţinut în condiţiile în 
care tocmai prilejurile 
pentru â putea demon
stra asta lipsesc. „Dorin. 

noastră este să ne

autodepăşim, şi pentru 
asta ar trebui ca fetele 
să vină mai des la repe
tiţii (din păcate nu prea 
au timp), să-şi îmbună
tăţească execuţia tehnică. 
E adevărat că nici mo. 
tivaţia nu e una semni
ficativă şi aş putea spu
ne că, iată, după cinci 
ani de activitate, am a- 
juns oarecum la un pla. 
fon", mărturisea" dna An
dreea Ssori.

— Cum decurge pre
gătirea şi concepţia dan
sului, dnă profesoară ?

— In general eu aleg 
muzica . (dar propuneri 
vin şi din partea fetelor), 
după care realizez core
grafia dansului, impor
tant fiind ca acesta să 
cuprindă foarte multe 
mişcări diferite, astfel că 
în două minute de dans 
pot fi cuprinse sute de 
mişcări. Ideal ar fi ca în 
funcţie de dans să avem 
şi costumaţia corespunză
toare, dar, din păcate, noi 
suntem nevoite să proce
dăm practic invers, adap
tând dansurile la puţine- 
le costume pe care le a- 
vem. Ca tematică mai o- 
riginală, sunt incluse în 
dans şi elemente de fol
clor, un folclor stilizat, 
care, deşi apreciat de un 
juriu naţional ca cel de 
la Năvodari, este inter
pretat mai puţin bine
voitor de către unii.

— La ce ar mai fi de

muncit, unde trebuie să 
mai insistaţi la repetiţii 
pentru a progresa în con
tinuare ?
— Accentuând importan

ţa muncii individuale a 
fetelor, acum insistăm a- 
supra expresivităţii, ast
fel încât ele să poată 
realiza efectiv o comuni
care cu publicul din sa
lă. V

Cele mai multe dintre 
componentele de bază 
ale formaţiei au ajuns 
aici nu atât datorită ta
lentului, cât mai cu sea
mă prin muncă : C laud ia 
Moga (după un an de 
zile cu trei ore de aero
bic pe zi), Alina Alba 
(după repetiţii constante 
şi intensive), Diana Crai
nic (venită din lumea 
gimnasticii) şi Cristina 
Corcebnici (care a renun
ţat la muzica uşoară în 
favoarea dansului mo
dern), alături de colege
le lor : Diana Avrămică, 
Laura Burz, Ramona Bu
toi, Ramona Cristea, Cris
tina Florea, Raluca Păs. 
culescu, Loredâna Prodan 
şi Ramona Simion — toa
te se consideră mulţumi
te atunci când prin cele 
câteva minute de dans 
pe scenă reuşesc să-i de
termine pe cei care le 
privesc să se detaşeze de 
alte griji şi să le merite 
aplauzele.

GEORGIÎTA BIELA

*—*—*—* 
l

* „E la fel de periculos J
* să-i dai o sabie unuia
* ce şi-a ieşit din minţi»] 
j, ca şi unui ticălos pu- 1 
I terea".
T - EURIPIDE
f ★  1-
l  INTRE TINERE SOŢII Ţ
1 — Vai dragă, soţulT
2 meu este aşa de preo-ţi 
*cupat de serviciul lui»*;
* că nici la masă nu vi- I,
»ne. Mănâncă numai I 
i seara. ‘ţ*

— O, dar să-l vezi pe'?1 
| al meu. Nici în conce- ţi 
f diu nu pleacă fără se- 2,
* cretară, aşa este de le-î
i «nf dn citrorinSu •' ţ 'A gat de serviciu.
*  — * — * — * ■ — -ir

î
şi

j gardianul public
* AGRESORII DIN
I P E T R IL A

| La Petrila, directorul
I şcolii generale a trebuit
» să ceară sprijinul gârdie-
| nilor publici pentru a scă-
1 pa de trei indivizi care a-
* gresau elevii, 'profesorii şi 
| personalul şcolii.
* Până la urmă, aceştia aU 
I fost'reţinuţi' şi predaţi pe» 
J liţiei. lată şi numele lof i
I Dănuţ Avrâmescu, 19 ani» 

Gabriel Horvath, 22 de afli 
j şi Costel Iorga, 22 de ani» 
I Toţi trei sunt din loca-;
* litate şi nu au nici o octf-, 
ţ paţie stabilă.
j GABRIELA
I Gabriela Hasan de 18
J ani din Craiova a fost gă- 
| sită dormind pe zona verw 
* de de pe str. Libertăţii din 
| Deva.
; Fiind condusă la. poliţie^
I s-a constatat că este âh  

gită de la Centrul de mi- 
| nori din Deva
' CU PUMNII ŞI
. PICIOARELE

Un fapt mai puţin obiş-
I nuit s-a petrecut la Deva* 

A fost nevoie de mtervem* 
J ţia gardienilor publici p?h>;
I tru ca Luminiţa Iacob de
* 27 de ani să se liniştească*
1 De ce? •
, Fiind beată, l-a luat la 
j bătaie cu pumnii şi piciba. 
J rele pe un bărbat. A ajuns
” la poliţie ! (V.N ) ; . ; ‘

La Pcşteana există un obicei popular, sub forma 
unor întreceri ce se organizează a doua zi de Paşti, 
numit „Mâncatul Prescurei". In timp ce un grup 
mănâncă Prescura, alt grup aleargă din centrul satu
lui până Ia gară (2 km). Câştigătorii sunt recompen
saţi. Foto: ANTON SOCACIU

A urmat o lungă pe
rioadă de timp în care au 
avut procese eu fostul 
manager Simpson, de a- 
ceea albumul „Şabotage“ 
va apărea de-abia te 12. 
08.1975 şi figurează pe 
locul. 7 în UK şi 28 în 
SUA. In septembrie 1975, 
Black Sabbath semnează 
un contract de impresa
riat cu NEMS Records..

După un nou turneu a- 
merican, pe 22 octombrie 
1975, vor avea un show 
extraordinar, la celebra 
sală Hammersmith Odeon 
din Londra, avându-1 ca 
invitat pe Keyboardistul 
Gerald Woodruffe. Ozzy 
are un accident de mo
tocicletă fiind obligat să 
întrerupă turneul. Sim
ţind momentul de criză 
din cariera grupului, ca
sa de discuri Vertigo a 
realizat două compilaţii ■ 
Attention şi We Sold Our 
Soul For Rock’N’Roll, a. 
părute în ianuarie 1976 şi 
oare este un material disco- 
grafic pentru colecţionari,

ce a figurat pe locul 36 în 
UK şi 48 în USA, devenind, 
disc de aur de abia în. 
1980. La 16 martie 1976 
ei revin cu un show la 
London High Court, în

genţe de opinie muzicală, 
fiind înlocuit de Dave 
Walker (ex Savoy Brown, 
Fleetwood Mac). Casa de 
discuri Vertigo lansează 
culegerea „Greatest Hits".

Music box

Ozzy Osbourne (IV)
urma căruia întreaga pre
să britanică le acordă ti
tlul de „lorzii heavy me
talului".

In timpul sesiunilor de 
înregistrare a noului al
bum, au loc ciocniri vio
lente între Iommi şi O- 
zzy. „Technical ectasy" a 
apărut pe piaţă la 8.10. 
1976, va figura pe locul 
13 în UK şi 51 în USA. 
Imediat după lansarea 
albumului Ozzy părăseşte 
grupul motivând dlver-

In ianuarie ’78, Ozzy re
vine în Black Sabbath 
pentru înregistrarea al
bumului Never Say Die 
(29.09.78), ce va figura 
pe locul 21 in UK şi doar 
78 în SUA. Din acest al
bum au fost extrase sin- 
glesurile : Never Say Die 
(No 21 în UK iunie 78) si 
Hard Road (No 33 în UK 
octombrie 1978). In peri
oada mai-iunie 1978, au 
un nou turneu american 
împreună cu debutanţii

Van Halen. Ozzy Os- 
bourne îşi anunţă pleca
rea definitivă din Black 
Sabbath în ianuarie 1979. 
înlocuitorul lui Ozzy va 
fi americanul Ronnie Ja
mes Dio. în 1979 şi ba
teristul Ward părăseşte 
formaţia, fiind înlocuit de 
Vinnie Âppice.

Albumele de la înce
putul anilor 'Ho Heaven 
And Hell, Mob Rules şi 
Live Evil s-au apropiat 
Ca vânzări de producţii
le anterioare. In 1983 în 
urma unor schimbări de 
Componenţă popularitatea 
formaţiei scade vertiginos, 
deşi noul aibum „Born 
Again" (născut din nou) 
are un titlu sugestiv. |n 
1985 line-upul original 
al grupului Black Sabbath 
se reuneşte din nou cu 
ocazia spectacolului Live 
Aid însă Ozzy era deja 
lansat, el nedorind să 
mai cânte cu vechii co
legi. (Va urma)

HORIA SEBEŞAN
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SCRISORI COMENTATE
Doini

La redacţie vin Multe 
acrişori. Oamenii ne scriu 
despre evenimentele laz! 
din localităţii* lor, de. 
«pre greutăţile şl neajun
surile cu care se confrun
tă, pun Întrebări privind 
medul de rezolvare a a« 
numitor probleme, îşi 
varsă amarul asupra ce
lor ce conduc destinele 
4t»U/ dau soluţii c* ar 
trebui făcut pentru ca sâ 
file un pic mai bine pen
tru noi toţi.

In limita puterilor şi 
priceperii noastre şi aju
taţi de specialişti de la 
Direcţi» Muncii şi Pro
tecţiei Sociale, de la alte 
Instituţii judeţene, pur
tăm un dialog permanent, 
deschis, cinstit cu cititorii. 
Ştim că este aşa deoare
ce ei ni se adresează, în 
număr tot mai mere, cu 
încredere, cu speranţă.

Sunt Insă şi din cei ca
re ne acuză câ facem jo
cul puterii, al unul par
tid sau altul, — ceea ce 
nu este câtuşi de puţin 
adevărat —> câriiU le pu
blicăm depeşele integral, 
aşa cum le compun au
torii lor. Asta este ade
vărat Nici nu putem fa
ce aşa ceva. Spaţiul, in 
primul ritrid, nu ne per
mite sâ tnşiruim zecile 
de pagini pe car* ni le 
trimit Unii cititori — în 
care-şi descriu necazurile

• • •

şl neknpiinirUe, avataru
rile viaţii_. dar si des
tule Încărcate de acuza
ţii şi invective, de trivi
alităţi şi vorbe goale. In 
spiritul libertăţii de gân
dire, acţiune şi exprima- 

’ re, anumiţi oameni se 
cred Îndreptăţiţi să scrie 
orice şi să li se publice 
aşa în presă. Astfel, fug 
repede ou gândul în urmă 
şi invectivele curg... Nu-i 
aşa. Pentru că ziarul est* 
— ne place să credem — 
şi o instituţie care face 
instrucţie şi educaţie, ca
re păstrează Un echilibru 
!n toate, chiar dacă, u- 
neori, mai greşim şl noi. 

Am spus toate acestea 
şl pentru dl Iosif June, 
din comuna Rapolt, care- 
şi Începe astfel epistola: 
„Vă trimit alături o po
ezie cu rugămintea de a 
fi publicată In întregime, 
fără a fi cenzurată şi 
trunchiată, după cum jgp 
observat că obişnuiţi 

.dvoastră să procedaţi cu 
scrisorile şi reclaftiaţiile 
trimise de către diverşi 
oameni necăjiţi...” $i-idă 
cu acuzaţiile preţ de o 
pagini Apoi, pe trei pa
gini îşi aşterne poezia, 
intitulată „Doină". Re
dăm câteva Încercări de 
versuri, fără o selecţie a- 
nume, lăsând la latitu
dinea cititorului să apre
cieze' pretenţiile de poe-

«I* ale dlul U . şl mat a- 
l*e oretentm* de miMi-
care întegrălâ a eh „O, 
vai, vai Măicuţă Ţară/ 
Cum ajunse-şi de ocară/ 
Din frumoasă şi-nstârftâ/ 
Exportând aur şl pită/ 
Ajunse-şi de toţi hulită/ 
Săracă şi nenorocită—" 
Revoltat la culme de si
tuaţia din . ţară — şi este 
de înţeles nemulţumirea 
sa din acest punct de ve- l 
de re, situaţi* pe care M» 
men! nu o glorifică «—» 
„poetul" din Rapoltu Ma
re îi blestemă aspru pe 
exponenţii puterii, astfel: 
„Doamne, tu, din cerul 
tau/Trimlte-le numai rău 
/Numai eancei* şi Sida/ 
La cei ce ne-au adus o- 
bida.../Şt laptele-Îndulcit 
cu miere/L-au preschim
bat curând in fiere 7/Cei 
ce-au pus mâna pe pute- 
re/Fârâ de a noastră vre
re”. Şi Încheie cu uh alt 
blestem: „Doamne cum 
mai poţi sft rabzi/Şi nu 
trimiţi foc să arzi/ A lor 
Întreagă strânsurâ/Să le 
faci bube la gură/Să nu 
mai poată minţi/LUmea a 
o amăgi/Cti laude gogo- 
mane/S-apUce iâr la cio
lane". ^

Până sâ ne ajute Dum
nezeu, să ne ajutăm sin
guri, dle Î.J. Momentul 
este foarte aproape.

dumitri; ghronea

întrebări justificate
tn finalul unei scrisori 

primite de la dl Sebastiao 
Farcaş, din satul Roma
neşti, comuna Zam, por. 
nind dle la o întâmpiare 
neplăcută pe care a *■ 
vut-o la legătură cu vân
zarea unei bovine adulte, 
din gospodăria proprie, 
sunt puse câteva Între
bări ce vizează un spec
tru larg de probleme a. 
cute pentru actuala pe
rioadă prelungită de tran
ziţie. Iată conţinutul in
tegral al acestora: * Pre
ţurile mari ale produse
lor din magazine spre ce 
augment al populaţiei se 
Îndreaptă ? * Oare pe ţă
ran eine-1 protejează ? •  

De ce nu poşte exista Încre
dere, sinceritate şt trans
parenţă ? •  Până eând 
Inflaţie, corupţie, Încăl
carea valorilor democra
ţiei şi a principiilor eco
nomiei de piaţă ?

Aceste întrebări sunt 
puse după ce dl S.F. de
taliază împrejurările în 
care s-a produs inciden
tul nedorit — în lipsa 
cântarelor electronice, 
cum aduce vorba —- ca 
urmare a divergenţelor 
ivite la cântar şi la sta
bilirea cu exactitate* îm
preună cu reprezentantul 
S.C. Decebal SA. Deva, 
a valorii animalului în 
cauză.

întrebării* respective 
sunt asociate şl cu eon. 
siderentul potrivit căru
ia; „După m » agricai.
tura era o speranţă chiar 
şi pentru tineri; după o- 
rele de serviciu, sâmbă
ta, in concediu, se îndrep
tau spre activităţile agri
cole ; îţi plăcea să pri
veşti toate holdei* lucra
te. Din păcate, din nou, 
astăzi constaţi e fugă de 
ceea e* cetăţeanul a iu
bit — pământul şl ani
malele".

In urina opiniilor di
ferite (precizăm câ nu se 
mai fac diferenţieri pe ca
lităţi. stabilindu-se astfel 
un preţ unic pe kg), dl 
S.F. siriîţindu.se oarecum 
frustrat, s-a decis să nu 
mai vândă animalul, cum 
de altfel se Întâmplă in 
economia de piaţă, unde 
legea cererii şi ofertei 
acţionează liber şi îşi fă. 
ce jocul.

Acuzaţiile cu alba-nea- 
gra şl altele de acest gen, 
în cazul menţionat, au 
mai puţină acoperire şi 
relevanţă, dacă se ţine 
seama de faptul că s-a 
oferit proprietarului po
sibilitatea de a se con
vinge personal de reali
tatea prin cântărirea şi 
sacrificarea la abator, pe 
bază de randament, a a-

ni malului, ceea ce ar fi 
Înlăturat orice dubii. U- 
nei asemenea alternative 
t-a lest preferat* întoar
cerea acasă, fără să aibă 
loc tranzacţia, existând 
posibilitatea ca proprie
tarul să opteze pentru o 
astă variantă, poate mai 
avantajoasă (în opinia 
dânsului), din partea al
tor ofertanţi, fio ei Şl 
chiar privatizaţi.

Pentru a da răspuns la 
întrebările uitata, nu tre-, 
Mii* făcut un «fort prea 
mare de gândire, răspun
surile putând să fi* date 
de către oricare produ
cător agricol sau consu
mator ai produselor agre
alimentare. Un lucru este 
cât se poâte de clar, a- 
nume câ libertatea de 
gândire şi de acţiune a 
cetăţeanului nu mai este 
îngrădită sub nici o for
mă, stimularea producţiei 
agricole şi apropierea ţă
ranului de pământ Şi de 
animale constituind de
zideratul spre car* se 
tinde, dar se ajunge cu 
greu, lipsind capitalul şi 
pârghiile necesare pentru 
a utiliza mai deplin ca
pacitatea şi ştiinţa de a 
produce hrana necesară 
unui trai mal bun.

NICOLAE TÎBCOB

D U R A  LEX. SEP LEX

Cu măşti şi spray
y

câteva Ipostaze pe 
o sâ vi 1* prezentăm 
mult a ral* din Al- 
american*, d*şi sie 

s-au petrecut la Hunedoa
ra. Acest lucru spune ce
va despre perfecţionarea 
in „meserie" a infractori
lor.

tâlharii de la
MIEZUL NOPŢII

Deşi în total ei sunt şap
te, o să păstrăm oarecum 
cronologia faptelor. Primii 
care Intră în acţiune siint 
Claudiu Grigoriu (zis Gae), 
Iulian Nichescu (Niki), So
ite Bechea (Sile) şi Florea 
Cristea (NelU).

Până a ajunge Insă la 
acel miez de noapte, să 
mai spunem câ Nichescu 
are 24 de ani, ceilalţi 25. 
Băieţii au adunat Câte 10 
clase fiecare şl nici unul 
nu are o ocupaţi* stabilă. 
Doi dintre ei sunt căsăto
riţi şl.au câte un copil mi
nor. Ne referim la Grigo- 
riu şi Nichescu. Primul a 
mal practicat ceva bo*

Toată treaba a pornit de 
la barul „Union”. Aici se 
află cei patrii. Beau. La 
o vreme, ald işi fac# apa
riţia şi Ioan Oprişa. Începe 
să bea şi el cu câţiva prie
teni. „Echipa* pune ochii 
pe el. Se cunoaşte că Opri- 
şa se ocupă cu schimbul 
de valuta. Mai are şt ceva 
bijuterii din aur. Hotărâ
rea este luată: U vor ur
mări, apoi...

Pe la miezul nopţii, sub 
Influenţa alcoolului, Opri- 
şa o ia spre casă* Este ur
mărit* Pentru a nu-i lăsa 
tdel a portiţă d* scăpare, 
cei patru sa Împart* Pri
nţul 11 ajunge Grigoriu, Cu 
un pumn, fostul boxer îşi 
pune victima la pământ. 
Apoi, cu a loviturii de pi

cior bt rana capului, Se- 
chea tt trimite pa Oprişa 
te lume* viselor. Urraea- 

kft „curăţenia*. Iar c*i pa
tru se atei cu tâtt de 
mărci, «fot* da lai, un 
lanţ, o brăţara şi un teel 
de aur*

Ca nişte domni 00 se
respectă, CU Un taxi, cei 

patru St retrag te bârlo
gul lui Grigoriu. Prada se 
împarte. Bijttterifle rămân 
la Cristea. A doua Zi, la 
piaţa din Alba Iulia va 
incasa 600 000 de lei. Se 
împart şi aceştia.

Oprişa va fi găsit de niş-t 
te cunoscuţi Pentru a-şi 
reveni, a trebuit să stea 
o săptămână in spital.

Acum ta constituie parte 
civilă cu suma de 4 500 000 
da lei

„INSTALATORII*

Mai trece aproximativ o 
lună. Din surse doar de ei 
cunoscute, Grigoriu şi La- 
urenţfu lăcătuş (Zis Buză) 
află că o femele, Teoflia 
Mineaţfi, ar avea la domi
ciliu bijuterii din aur şi 
valută. Hotărăsc câ este 
mal bine sâ fie ale lor. Se 
pun aşadar pe treabă.

Sub pretextul că sunt 
instalatori de antene cu 
cablu prin satelit, cei doi 
urcă pe scara vecină pe 
acoperişul blocului. Ajung 
astfel şi in dreptul apar
tamentului cu pricina, ca
re este situat la etajul al 
IV-lea. Studiază pătrunde
rea prin balcon. Nu le 
convine, aşa că renunţă la 
această variantă, tei şi la 
bijuterii, la valută. /

Intr-o vintre Insă... Ştiu 
câ femeia nu este acasă. 
Cu 0 bucată de fler. Gri" 
goriu sparge uşa Lăcătuş 
stă de pază. Cri doi pleacă

Un proieet mult
1t
I* :
I

f*
îV-
I%
(*
| Dezbătut In ultima zi a lunii februarie la
« rea ti, de către o comisie Interministerială, t  
|  din reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice « 
; şi Amenajării Teritoriului «1 cel al Fteantok», pre- § 
ş iectui care vizează canalizarea şl staţia de epuram * 
I a apel din partea de jos a oraşului Simeria a primit a 
;  undă verde. >. ^  fI Deşi, in studiul de fezabilitate întocmit, investi- J 
; ţla era eşalonată pe o perioadă de trei feti, comisia |  
I interministerială a recomandat, realizarea acesteia te * 
'  numai doi ani. Valoarea totală a investiţiei se ridică I 
|  la 12 miliarde de lei şi va rezolva pentru totdeauna ;
* Marile dificultăţi pe Care la au o treime din proprie- I
I tarii de imobile din Simeria. te privinţa umezelii, J 
I igrasie! şl a infiltraţiilor de apa. j
î Proiectul a fost susţinut la Bucureşti de către I 
I dl primar Petru Păun Jura n  reprezintă nu numai î 
‘ cea mal mare investiţie de care a beneficiat vreodată | 
I oraşul Simeria, dar va rezolva şi una dintre cel* mai * 
I dificile probleme care au stat vreodată in faţa auto- I
* rităţilor locale în decursul timpului, avându-s* te , 
| vedere configuraţia geografică de lighean a Zonei. I

In perioada ţirmâtoare se aşteaptă hotărârea de J 
I Guvern prin care se vor aproba Indicatorii tehnico- 1 
! economici, precum şi finanţarea pfopriu-zlsâ a lu- I
Icrărilor. v J

Consiliul local intenţk)nea*â începerea lucrărilor |
I'  investiţiei chiar din acest an. In cadrul proiectului, Se * 

va realiza Şi o nouă staţi© de epurare a apelor re- | 
2 ziduale. . •

CORNEL P.OENAB

t tUm» tl

de acoto cit UH de Bărci
Şi bijUteriil* fem eii.

Când s-a tras Unit «1 s-a 
aoooflL a ieşit te total 
lattMO de 1#L

DOUA LOVITURI 
fNTH-O 21

Se pare că de băieţi »* 
tegat seric* hărnicia. Spu
nem arest lucru, Întrucât 
In Aceeaşi zi de Vineri 
Plănuiesc o altă lovitură. 
De data aceasta, alături de 
Grigoriu şi Lăcătuş, In ac
ţiune intri'Şi Cboorghe 
Humaci, zis Van Dame şl 
Comei Sanwşan.

Obiectivul tor este Si â- 
tac* şi să deposedez* de 
bani p* vânzătorul staţiei 
de distribuire * carburan
ţilor aparţinând S.C. Car- 
cocora Hunedoara.

Treaba se petrece după 
miezul nopţii. Cu măşti 
trase pe cap, Grigoriu şi 
Humaci pătrund in incinta 
staţiei. Pe om îi iau prin 
surprindere. Prima dată la 
pumni. Apoi, cu un Şpray 
lacrimogen, Humaci U fa
ce Inconştient. In acest 
timp, Lăcătuş intră şi din- 
tr-un sertar ia 120* 000 de 
lei. Someşan Stă de pază.

Zgomotul produs de a- 
gresiune atrage atenţia u- 
nui paznic de la o unitate 
vecină. Cel patru fug, apoi 
tşi Împart banii; 390*00 
de lei pentru flecare.

Epilog. In afară de Cor
nel Someşan oare este fu
git In Franţa, ceilalţi sunt 
trimişi in judecată pentru 
asociere pentru săvârşirea 
de infracţiuni, tâlhărie şt 
furt calificat m dauna a- 
vututui privat.

Perfecţionare* „tn mun
că" nu le-a folosit la ni
mic.

VALENTIN NKAGU

• * • : - • “ y ..
< -

amplasaţi
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la urma unei __ „
la Primăria Municipiu
lui Brad au test sanc
ţionate contravenţional
mal tnuRt persoane ra
ra au amplasai coteţ» 
de găini p* domeniul 
public. Este verbe de 
Faur Nlceteta, Bâdâu 
Anuţa şl Alba Glifcor- 
gbe, locuitori al străzii 
Liceului, care şi-au iu-, > 
proviz&ţ coteţe pentru | 
creşterea găinilor, lăn-t 
gâ magazie de lemne. « 

Pentru încălcarea Ho- - 
târârii nr. 44/94 a Con
siliului Local Brad, per- 

f soanele de faţă au fost 
1 sancţionate cu amendă 
de 10 000 de lei. (C.P.) , 

«

latei
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Gardianul public 
ţi contravenţia

PRIN PIEŢE ALBA — NEAGRA

•  In piaţa Obor din 
Hunedoara, Vizante Vă„ 
Ian a refuzat să facă cu. 
răţenie ia masa ia care şi.a 
vândut produsele. Pentru 
acest lucru a fost amen. 
dat cu 60 000 de lei.

•  La Or&ştie, Lma 
Popa din Deva şi Rodica 
pop din Simeria au eq„ 
mercializat diferite pro. 
duse fără a avea autori
zaţie eliberată de Consl, 
liui local. S.au ales cu 
câte 30 000 de lei amendă

•  Şi Grigore Cucu din 
Hunedoara i.a apucat «ă 
vând# produse aaroali- 
mentar* ia piaţă. Nu a 
avut tnsă autorizaţie de 
producător. 10§ 000 de 
lei amendă.

D ou a a c c id e n te  • un m ort  
şi un rănit g r a v  !

e Lăsând la o parte 
ziua de 1 aprilie a.c., ziua 
ia care s-au produs cele 
două accidente grave, pe 
rasa municipiului Deva. 
ne facem datoria să amin. 
tim participanţilor la tra. 
fieul rutier că neresnee. 
tarea regulilor de circula
ţie se soldează in mai 
multe cazuri cu moartea 
unor persoane, cu vâtâ. 
mări corporale grave şl 
cu pagube materiale pen
tru cei angajaţi în eve. 
nimente de acest gen.

La ora 10,30, ca de o- 
bicei, traficul’ rutier este 
destui de intens pe va. 
rianta de circulaţie care 
ocoleşte pentru conducă, 
torii auto aflaţi in trafic 
centrul municipiului.

în faţă R.A.G.C.I* De. 
va, Enacfte Imn, lucrător 
la această unitate, s.a an. 
gajat in traversarea arte. 
rei rutiere, pe trecerea de 
pietoni, aflată |n imediata 
apropiere a regiei. dar 
fără s se asigura.

Cu bicicletă pe care o 
împingea a intrat în par. 
tea laterală a unui auto. 
ţamicn, de care a fost a- 
eroşat şi apoi trântit pe 
partea carosabilă a dru. 
mului Enache loan, unde 
a suferit o leziune în zona 
craniului. ,

A fost internat în spi. 
tal, dar după © sl victima 
accidentului a decedat.

•  Accidentul care va 
rămâne pentru mult timp 
Întipărit în mintea ţrecă. 
lorilor a fost cel care s-a 
produs pe strada Emi. 
nescu

Tn lupă amiaza acele, 
laşi zile, ' conducătoarea 
autoturismului nr. HD‘ 01

»
 ̂ .laşii#:

XKG, Ilarangozo Mari. 
nela. din Deva, inspector 
personal la R.A.G.C.L., nu 
S-a asigurat la schimbarea 

■ direcţiei de mers spre 
stânga pe strada M. e_ 
minescu, din municipiu.

Autoturismul pe care 1 
conducea a fost aeroşat 
He autoturismul HD 03 
BTG, condus de Dărăbanţ 
Angliei, după care cea de 
la volan a pierdut con. 
trolirt maşinii şi pe tro
tuarul din partea dreaptă 
a direcţiei de mers a sur. 
prins pe Rat Cornelia, în 
Vârstă de 44 ani. din 
Deva.

In urma lovirii victima 
şi.a pierdut piciorul stâng, 
suferind şi alte leziuni 
corporale.

Dacă v.am informat sti
maţi cititori cu aceste 
două evenimente petrecute 
Intr.o zi, ta municipiul 
Deva. am făcut.o în ideea 
„punerii pe gânduri" a 
tuturor celor care folosesc 
arterele rutiere.

Nerespectarea celor mai 
elementare reguli de cir
culaţie poate conduce ori. 
când la întâmplări de ,ge. 
nul celor de mai sus la 
care se adaugă eu sigu. 
ranţă repercusiunile asupra 
familjidOT S) celor apro
piaţi.
Major M1RCEA NEGRU, 
Poliţia Municipiului Deva
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s..TOlUiNG—DOliBLE T“
Prin agenţia de transport internaţional jjj

persoane
„CONSIM44 DEVA 

P-ţa Victoriei. .2/1 (I.P.Hl,)

•  Curse regulate cu autocare moderne pen
tru : Germania, Franţa. Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Scania, Italia.

•  Asigurări medicale pentru străinătate.
•  închirieri de autocare pentru excursii iu 

grup. interne şi internaţionale.
Informaţii s! rezervări, zilnic orele #—17.

Telefon 230690. (639813S)

•  Dănuţ Andraş, din 
Hunedoara, nu a găsit la 
25 de ani ceva mai bun 
de făcut decât să practice 
alba.neagra. ' Pentru a 
plăti amenda a trebuit să 
scoată din buzunar 10Q00O 
de lei.
uanda — BUCLUCAŞA

•  Nicqlae Tabac şi Cor
nel Ciur, ambii de 29 de 
am. primul din Tomeştl, 
al doilea din Vaţa de jos 
•— au încercat si şu*. 
tragă" bandă transportoare 
din cauciuc de Ia E.M. 
Ţebea.

Treaba nu a ţinut. A» 
fost însă amendaţi cu 
500 ooo d« tei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul

CORPULUI GARDIENILOR 
PUBLICI

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
. „CUVÂNTUL LIBER9

i. ...... *'

Pentru a economisi timp şf bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate in ziarul nostru, apelând la aoen- 
ţiile de publicitate din ;

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. J Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) * — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lânaă mapa- 
zinul „Comtim* ; — la cklcşcul din CAR
TIERUL MICRO 25 (staţia de autobuz 
„Orizont9).

•  HUNEDOARA, pe bdut Dacia (tel. 
7169761

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

•  ORARTIE, la chioşcul de lângă ma- 
■ gazinul „Palia9.

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

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

A s i g u r ă  s p a ţ i u  p u 

b l i c i t a r  p e  p o s t u r i  d e  

r a d i o  p r i v a t e  d m  w 
mai&iwete oraşe- -

BUCUREŞTI 
CONSTANTA 
TIMIŞOARA 
CLUJ-NAPOCA 
ORADEA 
SAÎU-MARE 
PITEŞTI 

'  ARAD 
BUZĂU 
BISTRIŢA 
SLOBOZIA 
URZICENI

Informaţii la telefon 
230116

TAI ( )N
■R ()M A N IA N  TO I '  K W

■ Ui
7.
8.
9.

10.
11.
' ?_ 
"il-

'9.
'9 .
,?Q.

Expediaţi talonul pe 
adresa: ‘Radio Deva", 
str L. Blaga, nr. 10

TA* '  YELLOW CflB
TAXIURILE 
GALBENE

CU CELE MAI MICI TARIFE
2 4  d e  o re  d in  2 4 ,

lâ dispoziţia dumneavoastră !

RflPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului

TOTUL LA DEVA strV TELEFON ucvh. su,i t L t r u n  M Em(n#scu nr 2

Telefon. Si €663

N O U !

UN SERVICIU CARE RĂSPUNDE ZI St NOAPTE 
SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF* 666 LEI/KM

DRUM BUN!
S C MANATE S R L. DEVA 
Str PETRU MAIOR Nr 27 

Tel 22222?

TE PROB&SE
LE PUTPW&ÂSI Şt LA mKGAZlNELl 
HUNEDOARA. B-dul Libertăţii, nr.2 
BRAD: Str Republicii nr. 19 
HAŢEG P-ta Unirii nr. 1. Bl P 33. parter

k$JFOTO S  PWNT*
- «L -•••■ M  ; . • . EXPRESS STiMO *

FOTOGRAFII H
PENTRU NOILE 

PERMISE DE CONDUCERI !

jN DOAR |  PI SECUNDE
fiecare  
fotografie 
este 
unică.

Imagineă 
dumneavoastră 
devine realitate 
datorită 
celei măi moderne 
tehnicj video.

A'MITSUBISHI
iÎK'ţRQNtC VISUAl- SVŞIEMS f“ . ’

fftai bufft Calitate «AttţUft'SHv
F O T O  M tR O N  Sti Decebal, nt. 22. Tel- 054/6' 60 21

ELBA CQM SRL «â Oecebal. bl 23. parter. Tel. 054/21 30 3t. Deva
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ANIVERSARI
•  La mulţi ani doam. 

nei Cornelia Stănescu 
din Leşnic. Prietenele.

(7659)
VAN ZAR! — 

CUMPĂRĂRI

•  Vând casă în Hune. 
doara, str. Chizid, nr. 12, 
preţ negociabil. Informaţii 
058/813492. familia Papue 
'—t Alba. după ora 16.

(7630)
•  Vând pat, recamier,

scaune, dulap, masă, o- 
glindă, cuiere hol, televi. 
zoare, pîckup, convertor 
antenă, Polar Mount co_ 
mandă parabolică, maşină 
spălat, tel. 615437, orele 
9—18. (7685)

■  Vând teren casă Ve_ 
tel. Informaţii Ilia, tel. 
127, orele 20—21. (8192)

•  Vând două vaci cu 
viţei, Almaşu Sec, nr. 64,

: (Ţinu. (7666)
•  Vindem teren intra

vilan Deva, zona cetăţii. 
Informaţii tel. 611210, zii. 
nic între orele 7—10 şi 
19—22. (7524)

•  Cumpăr talon even. 
tual şi maşină, pentru 
Mercedes D 240, caroserie 
123 D. Informaţii Alba 
lulia, tel. 058/827751.

(7657)
•  Vând dispozitive şi

matriţe pentru producţie 
serie de scaune şi mese 
pliante. Tel. 218908, după 
oră 18. (7675)

•  Vând urgent masă
biliard nouă, dozator Sie. 
tnens, tel. 622074. (9051)

•  Vând teren Geoagiu
Băi, 2760 mp, parcelabil 
plus casă, curte. Orăştie, 
.tel. 648134. (7665)

•  Vând apartament două
camere, ultracentral, teL 
612974. (7693)

•  Vând apartament două
camere, parter, posibilităţi 
privatizare. Tel. 713696, 
zilnic. (7815)
- •  Vând garaj metalic 
zona gării. Tel. 6/16933, 
după ora 15.00.

• Vindem mese de 
biliard englezeşti cu 
accesorii, la preţul de 
1600 DM în lei. A- 

sigurăm transportul. In. 
formaţii, tel. 059 /
437640̂  059/417187.

(7563)

PIERDERI
• Pierdut legitimaţie 

serviciu pe numele Orban 
Elisabeta. O declar nulă.

> (7814)

ÎNCHIRIERI

•  Caut locuinţă . în chi.
rie Simeria sau Deva, tel. 
661797. (7670)

OFERTE

DE SERVICII

•  Caut persoană dispu.
să a îngriji un bolnav, 
tel. 624194, numai între 
orele 18—21. (397880)

DIVERSE

•  S.C. Serv. Prodcom 
Aron S.R.L. Orăştie a. 
nunţâ intenţia de majo
rare a tarifelor Ia trans. 
port de marfă- (8047)

COMEMORĂRI

•  Au trecut opt ani de 
lacrimi şi durere de la 
despărţirea de fiul nostru

S.C. MUREŞUL S.A. ŞOIMUŞ

A  N  G 4  J E A
•  Tractorişti 

— Salariu negociabil.

Informaţii Ia telefon 625886. (293) .

!  REZULTATELE CONCURSULUI 
I din 13 aprilie

■HiaM-MI
■

[ PRONOSPORT |

|  1. Atalanta — Cagliari 3—4)
1 2. Bari — Cremonese 2—1 .
■  3. Inter — Padova 8—2 * |
1 4. Piacenza — Torino 1—0
|  5. Udinese — Florentina 1—0 i i|  6. Anco na — Pescara 1—1 k !
■  7. Bologna — Foggia 2-0 i i|  8. F. Andria — Chievo 1—1..
1 9. Genoa — Brescia 2—2 K |
1 10. Lucchese — Venezia 2—0 M
I 11. Perugia — Cosenza 2—1 i l
■  12. Pistoiese — Palermo 2—1 >1
|  13. Reggina — Salernitana 1—1 X 1

a

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49" 
din 13. 04. 1996 

21, 38, 36, 31, 15, 11.
Fond de câştiguri: 1 108 443 167 Iei.

TRAGEREA NOROC 
din 13. 04. 1996 

4, 4, 7, 7, 6, 9, 2.
Fond de câştiguri: 632 632 162 lei.

LOA1CI- OLEA REMUS
Suflet bun, suflet curat, 
Dor şi jale ne.ai lăsat. 
Din lume când ai plecat. 
Ai lăsat câsă.ntristată, 
Scumpă mamă şi scump 
tată. Cu durere, fără a ta 
mângâiere. (7682)

DECESE

•  Monica Fulga şi fiica 
Simina mulţumesc pe a. 
ceastă cale tuturor celor 
care le.au fost alături în 
durerea pricinuită de 
pierderea scumpei mame 
şi bunici.

. (8048)

-• Promoţia Lice
ului Pedagogic 1966. 
anul VI B, cu multă 
recunoştinţă . aduce 
un ultim omagiu ’ ce. 

-Iei care a fost diriginta 
Prof. OLIMPIA 

STAN
Odihnească-se în 

pace! . (9001)

•  Familia Protopop 
Rudeanu aduce cu du. 
rere un ultim omagiu 
celei care a fost 
distinsa profesoară 
OLIMPIA MARIOARA 

STAN
Dumnezeu s.o o. 

dihnească în pace!
(7696)

•  Cu inima frântă 
de durere anunţăm 
tuturor rudelor şi cu. 
noscuţilor dispariţia 
din viaţă a celui care 
a fost
ELISEIU CUCUIAN

inginer silvic, un e- 
xemplar soţ, cum. 
nat şi unchi drag. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus la dornici, 
liul din Simeria, str 
Mureşului, nr. 19. In. 
mormântarea azi, 17 
aprilie, ora 13. Fami
lia îndoliată. (7687)

• Ne plecăm frun. 
ţile cu pietaţe, în. 
tristare şi mult regret 
în faţa sicriului naşu. 
lui nostru

ing.- ELISEIU 
CUCUIAN

Fie-i Bunul Dumne. 
zeu aproape şi som. 
nul liniştit! Familia 
Sicoe Tirea

Salariaţii Romsil- 
va R.A. Filiala 
Silvică Deva sunt a. 
lături de familie la 
greaua pierdere pri. 

cinuită de decesul dom
nului inginer silvic 

ELISEIU 
CUCUIAN

şi transmit familiei 
îndoliate sincere con. 
doleanţe. _____(7688)

I
| pentru închirierea unor spaţii temporar dis- 
Iponibile, situate în subunităţile sale (Un Orăş- 
; tie, Haţeg şi lila.

Licitaţia are loc în data de 3 mai 1996.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei.
(295)

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE 
PROTECŢIA PLANTELOR ŞI 
CARANTINĂ FITOSANITARA

Cu sediul în Municipiul Deva, strada A- 
;urel Vlaicu, nr. 25.

Organizează

; pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  1 post inginer formaţia Brad

•  1 post inginer Inspectoratul Judeţean 
; de Protecţia Plantelor Deva

•  1 post tehnician Centrul de Protecţia 
; Plantelor Haţeg

•  1 post tehnician Centrul de Protecţia 
! Plantelor Ilia

Concursul va avea loc pe data de 8 mal
11996. ■

Ş Relaţii suplimentare la sediul Inspectora- 
V tului Judeţean de Protecţia Plantelor şi Ca- 
Srantină Fitosanitară Deva. (295)■G, . -
W . V . V / A V . V .  V . * . V  ■  V W . V A V W M y A S W A W .

Abonamentul ia  ziarul j 
„Cuvântul liber1* i

I Abonamentul este calea cea mai sigură şl j 
mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru J 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă i 
a cititorilor. î

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi | 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia- * 
relor şi abonamentelor. Din luna mai, preţul | 
ziarului „Cuvântul liber” Deva va fi de 250 lei/ j 
exemplar (zilnic în opt pagini), iar al abona- « 
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale, j 

Avantajul abonamentului este evident de * 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, j 

| faţă de cumpărarea cu bucata.

I

© J

i  INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE 
î  PROTECŢIA PLANTELOR ŞI CARANTINA 
|  FITOSANITARA DEVA

;« Cu sediul în Municipiul Deva, strada A- 
î£urel Vlaicu, nr. 25.

£ Organizează

1IIF

CREOrTANSTALT INVEST

FONDUL ROMAN DE .
INVESTIŢII 1

I Valoarea «(iutei de participare i i
73 602 lei

■

i
ii

I
L

Ulthi de fiarOtlpare* * I titlu Op 
3  titluri Cp A : ?

Informaţii Ia U4. 064-106673

ROMANA
PENTRU

DEZVOLTARE
Acorda următoarele dobânzi la 

depozitele pe termen

I

I
j intre 5 2 %  ri 5 5 %  PE AN
j ZILE 30 «0 90 180
j % ţ e m  «  45 50,5 51 51,5 •

j SUMA MINIMA A DEPOZITULUI !

I

100.090 LEI I 

I
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA j

Anunţă

iV*!*V*
I

I
tn data de 25 aprilie 1996, diPa 10, pentru j 

ocuparea următoarelor posturi:

I post contabil I 

1 post lăcătuş II 

1 post zugrav III
I

| personal.

i

Informaţii Ia telefon 712538 sau la birou j

[
A ,

I*
I

? i

S C. G&H FATOL IMPEX S R L. 
CLtJJ-NAPOCA, str. Jupiter, nr. 3.

#  Vindem dozatoare „Siemens** 3+1 de sl- !
fon. {

•  Căutăm distribuitor cunoscător electro-* j 
(elinică şi cu spaţiu central.

Informaţii la tel. 064/190409; 438376; fax ! 
064/191977. - I
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