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Expoziţia 
Rommin ’96

, In perioada 6—10 mai 
a.c. Ia Sala sporturilor din 
Deva este deschisă expo
ziţia internaţională spe
cializată ' în echipamente 

tehnologii pentru in
dustria extractivă — Rom- 
min 1(5. M anifestarea a 
fost organizată de către 
Camera de conierţ $1 in
dustrie a judeţului’ Hune
doara, Împreună cu firma 
IntcreXpo S.A. Bucureşti.

Ieri,, la descluderea ce
lei de-a doua ediţii a ex
poziţiei au' participat dnil 
ing. Coste! Alic, prefectul 
judeţului Hunedoara, ec. 
Gheorghe Dreghicl, pre
şedintele Consiliului , ju
deţean, Gabriel Năstase, 
consilier prezidenţial, alţi 
reprezentanţi ai autorită
ţilor judeţene şi locale, 
al M inisterului Industrii
lor, invitaţi, specialişti în 
domeniul m ineritului, pre
cum şl reprezentanţi ai 
m assş tţd a .

La actuala ediţie sunt 
prezenţe peste 80 de fir
me din 12 ţări, inclusiv 
România, care au tradiţie 
şi o experienţă bogată 
în domeniul mineritului.

Ihcpoziţia s-a bucurat 
încă de la deschidere de
0 deosebită apreciere din 
partea tuturor participan
ţilor, ea prilejuind în
cheierea a  o serie de con
tracte şi legături de co
laborare fructuoase in tre 
firm e cu specific m inier, 
precum şi în domeniul 
tehnologiilor din industria 
extractivă. (N.T.)

1 DE LA BIROUL |  
î ELECTORAL AL I 
î CIRCUMSCRIPŢIEI j 
j JUDEŢENE J
j Reamintim că parti- |  
|  dele politice, alianţele v 
> politice şi electorale pot I 
|  comunica listele cu re- * 
. prezentânţii lor in bl- I 
I rourile electorale de J 
* circumscripţii doar până I 
J astăzi, 7 mai a.c. J

Bancorex -  Sucursala Deva 
Un an in peisagii 

hunedorean
Dialog cu dl. MIRCEA CATOTESCU, 

directorul BANCOREX Deva

.— D-le director, recent 
Sucursala Deva a  Banco
rex a împlinit un an de 
activitate în judeţul nos
tru. Ce ne puteţi spune 
in acest sens?
. — In această perioadă 
ne-am axat pe segmentul 
de clientelă pe care ni 
l-a oferit piaţa bancară 
a judeţului, Mai exact 
am răspuns solicitării tu
turor clienţilor oare nl 
s-au adresat, la fel ca 
price altă bancă comer
cială, dar în mod deosebit 
celor cu activitate de co
merţ exterior.

— Ce .a  adus nou şi be
nefic pentru clienţi în
fiinţarea Sucursalei Deva 
a Bancorex?

— Bancorex desfăşoară 
activitate de decontări ex
terne din anul 1968, par
ticipând ca partener pe
piaţa bancară mondială cu 
profesionalism şi mare ca
pacitate de. adaptare la
nou. Toate acestea se răs
frâng şl asupra activităţii 
Sucursalei noastre, repre
zentând de fapt o carie 
de vizită cu care ne-am 
făcut intrarea în peisajul 
bancar din judeţ.

Necesitatea retehnolo- 
gizăril, cât şi deschiderea 
agenţilor' economici din 
judeţ spre economia fări- 
lor dezvoltate. Impune şi 
servicii specializate. Banca 
noastră vine în întâmpi
narea clienţilor cu astfel

de opţiuni şl de fapt în 
întâmpinarea noului, a 
modernizării vieţii econo- 
mitio-sociale.

Mă folosesc de acest 
prilej aniversar pentru a 
mulţumi călduros clienţi
lor care au apelat la ser
viciile noastre, autorităţi
lor locale, Băncii Naţio
nale — Sucursala Hune
doara şi colegilor mei din 
bancă pentru contribuţia 
pe care şi-au adus-o la 
dezvoltarea activităţii su
cursalei noastre. .

— D-le director vă mul
ţumesc şi vă doresc mult 
succes în activitatea dvs. 
atât de importantă pentru 
economia judeţului nostru.

CORNEL PDENAR

m ai înjosită specia u- 
mană decât atunci când 
prostia este' înarm ată 
cu putere".

VOLTAIRE

“I

în tâ ln ir i în tre  cand idaţi 

şi a legători
Partidul Unităţii Na

ţionale Române a început 
noua etapă a campaniei 
electorale şi anume aceea 
a întâlnirilor dintre cei 
ce şi-au depus candidatura 
pentru funcţiile de primari' 
şi consilieri şi alegători.

Orăştioara de S us: 
ÎMPREUNA — CETĂŢENI 
SI ALEŞI AVEM MULTE 
DE FĂCUT.

La întâlnirea ce a avut 
loc în satul de reşedinţă 
a comunei au luat parte 
un număr însemnat de 
membri şi simpatizanţi ai 
P.U.N.R., precum şi dnii 
Vaier Suian, secretarul 
general al partidului şi 
vicepreşedinte al‘ Senatului 
României, dl. Petru Şteo- 
lea, preşedintele Organi
zaţiei judeţene şi deputat 
P.U.N.R. de Hunedoara, 
dl. Ioan Ovidiu Muntean, 
ministrul telecomunica
ţiilor, Liviu Ghirca şl Pe
tru Hancheş, candidaţi 
pentru funcţia de primar 
în municipiile Deva şi, 
respectiv, Orăştie. DL Pe
tru Şteolea a prezentat-o 
pe dna Livia Popescu pe 
care P.U.N.R. a prdpus-o 
pentru funcţia de primar 
şi pe cei 11 candidaţi pen
tru consiliul local. Apoi 
invitaţii şi gazdele au tre
cut în revistă treburile ce

le au de rezolvat împre
ună cei ce vor fi aleşi 
şi cei ce vor alege: ali
mentarea cu apă a satu
lui, îmbunătăţirea recep
ţiei televiziunii,- moder
nizarea şi întreţinerea dru
murilor, aplicarea Legii 
fondului funciar si altele.

Gcoagiu: ESTE VREMEA 
FAPTELOR NU A PRO
MISIUNILOR,

Aceeaşi echipă a avut 
o fructuoasă întâlnire, în 
după amiaza aceleiaşi zile, 
cu cetăţeni ai satului Geoa- 
giu. în sala mare a Că
minului cultural din loca
litate. Menţionăm că aici 
prezenţa a fost muJt mai 
mare. iar discuţiile între 
oaspeţi şi alegători au fost 
sincere, deschise asupra 
unor'probleme cum ar fi; 
întârzierea măsurării pă
mântului şi a înmânârii 
titlurilor de proprietate, 
situaţia grea în care se 
află agricultura in mo
mentul de faţă, pensiile 
foarte i ici ale foştilor 
membri cooperatori, sub
venţionarea de către stat 
a lucrărilor de pe ogoare, 
gospodărirea localităţii 
•ş.a. Candidatul de pri
mar propus de P.U.N.R., 

TIJA IAN BONDOR

(Continuare în pag, a 2_nl

Start in etapa a XX-a a concursului

Marşul factorilor poştali"

Câştigătorii etapei a XX-a a concursului „Marşul factorilor poştali" de 
la Hunedoara. Foto: PA VEL LAZ A

t r
Sâmbătă 4 mai a.c., la 

Hunedoara s-a desfăşurat 
etapa a XX-a a 
concursului /  protesionaf 
sportiv „Marşul factorilor 
poştali" — faza teritorială 

' Hunedoara.
La startul actualei'ediţii, 

care s-a 'desfăşurat pe 
traseul Poştă “Hunedoara 
•— Zlaşti — Boş, s-au a» 
liniat 54 de concurenţi de 
la oficiile poştale Hune
doara, Haţeg şi Călan, 
împărţiţi pe două eatego- 

.rii: bărbaţi şi femei.
După o întrecere strânsă 

pe distanţa a cinci kilo
metri - (Hunedoara — 
Zlaşti) la femei s-au de
taşat în câştigătoare, în 
ordinea locurilor; Viorica 
Ştirbu — Oficiul poştal 
Hunedoara III, Tiberia 
Bretean — Oficiul poştal 
Bretea Română şi Natalia 
Toma — Oficiul poştal Hu
nedoara II. -■
La categoria bărbaţi, după 

cei zece kilometri de marş, 
primii trei concurenţi ce 
au trecut linia de sosire 
au fost Siminic Drăgan 
locul I  — Oficiul Hune
doara I, Aurel Coţolăn lo
cul II — Oficiul' Haţeg 
si Cornel Prejban locul

III — Oficiul Hunedoara 
I.

Graţie sponsorilor — 
Comser Hunedoara, I.G.S.H.i 
Miraceti S.R.L., Sindicatul 
Liber din Poştă şi Zia
rul Cuvântul liber De
va — câştigătorilor li s-au 
atribuit frumoase premii 
In bani, în obiecte şi di
plome, iar câştigătorii lo
curilor I vor participa la 
faza regională, care se va 
desfăşura la Timişoara, la 
sfârşitul acestei luni. Pe 
lângă câştigătorii locurilor 
I—III, la cele două cate
gorii, organizatorii au mal 
acordat două premii celor 
mai vârstnici participanţi 
— Izidor Murgol, de la 
Oficiul poştal Boşorod la 
bărbaţi, iar la femei con
curentei Geta Mihăiescu 
de la Oficiul poştal Hu
nedoara L.:'».

Festivitatea de premiere 
a câştigătorilor fazei zo
nale de la Hunedoara s-a 
desfăşurat la Campingul 
turistic de la Boş, la care 
a participat şi directorul 
economic ăl Regionalei 
de Poştă Timişoara, dl. 
Gheorghe Torţolea.

CORNEL POENAR

•  TURNEU PREZIDEN
ŢIAL. Dl. Ion Illescu, 
preşedintele ţării, a  în- 
treprins un turneu prin 
judeţele Sălaj şi Gluj. 
Şeful statului a fost în
soţit de miniştri, con
silieri, experţi. Au fost 
vizitate unităţi comerci
ale şi instituţii, s-au a- 
bordat probleme majore 
ale vieţii economice şi 
sociale, modalităţile de 
soluţionare a lor.

•  DERUTA LA .PO
LIŢIE. Implicate intr-o 
acţiune fără precedent 
de prindere a unui mi

litar în termen dezertor, 
care a împuşcat mortal 
doi poliţişti, echipele de 
poliţişti din Capitală au 
intrat in derută şl au 
împuşcat un alt militar 
în termen nevinovat. 
Soldatul dezertor, care 
a încercat să se sinu
cidă, a fost prins.

•  S0ANDALUL „SAFI". 
Diminuarea valorii cer
tificatelor de investitor 
la Fondul Mutual al Oa
menilor de Afaceri ad
ministrat de „SAFI — 
INVEST" a produs pa
nică şl îngrijorare fn

rândul cumpărătorilor de 
certificate, care au asal
tat sediile „SAFI" pen
tru a-şî retrage banii. 
Mai marii FMOA preci
zează însă că nu sunt 
motive de nelinişte, pe 
termen lung câştigătorii 
având numai de câşti
gat.

•  VIZITE ELEGT0- 
RALE. Preşedintele ®on-

venţiei Democratice din 
România, dl. Emil Con- 
stantinescu, a efectuat, 
în cursul săptămânii tre
cute, o vizită electorală 
în Judeţe din vestul ţării 
— In Timişoara şi Arad. 
La rândul lor, dl. A- 
drian Năstase s-a aflat 
la Gluj, iar dl. Petre 
Roman — la Timişoara,

unde s-a... ciocnit cu 
premierul Nicolae Vâcă- 
roiu.

•  AGA RAMANE. Sfi
dând reguli elementare 
de bun simţ şi recoman
dările preşedintelui Ion 
Iliescu, 65 de parlamen
tari P.D.S.R. şi P.D. 
(F.S.N.) au votat în Senat . 
pentru drâptul de a-şi 
păstra funcţiile pe care 
le deţin în Adunările Ge
nerale ale Acţionarilor 
de la societăţile comer
ciale cu capital majori
tar de stat, de Unde în

casează sume apreciabile, 
favorizând corupţia şi 
lege» bunului plac. Spre 
lauda ei, opoziţia a vo
tat împotrivă. Dar ce 
folos?!

•  CONFERINŢA NA
ŢIONALA A P.R.M. In 
Capitală şi-a desfăşurat 
lucrările cea de a III-a 
Conferinţă Naţională a 
Partidului România Mare. 
Intre altele, a fost vo
tată strategia fulger de 
guvernare a ţării de 
către P.R.M., doctrina 
partidului, s-a propus 
modificarea Constituţiei.
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Recunoaştem «S tră
im vremuri grele, de 
dezechilibre fi dezbinare, 
Instabilitate, de războaie 
fi dezastre ecologice, de 
polarizare excesivă a 
bogăţiei fi sărăciei Intre 
regiuni ale globului şi 
categorii «Ie populaţiei, 
vremuri de pericole im
previzibile şi de derută 
in descifrarea coordona
telor viitorului mileniu. 
Să nu ne pierdem Insă 
total nădejdile că, poate, 
salvarea mapamondului 
va veni, totuşi, de un
deva, in «nil următori.

Dacă dl» t când !n Când 
pe americani ii mai 
ating cutremure, ; incen
dii sau inundaţii puter
nice, oricât s-ar crede ei 
de invincibili şi Invulne
rabili, pe Japonezi II to- 

. cearcă mânia vulcanilor 
sau forţele „adevărului 
suprem**, iar englezii au 
treburi importante cu 
virusul ce provoacă ne
bunia vacilor,, care le 
dijmuieşte şeptelul şl a- 
tentează la stabilitatea 
l i r e i  sterline, ne Între
băm, fireşte, cine oare 
şl de oe ne destabili
zează pe noi?

Bolile care bântuie prin 
spaţiul românesc şi care 
ne macină subtil sunt 
destul de multe şl de 
diverse nuanţe. Astfel
că, oricât de emancipaţi, 
superdotaţi, binecuvân
taţi şi imuni ne-am crede, 
toate suferinţele ce ne 
dau ocol au o specifici
tate aparte şi ne imping 
merâu spre coada cla
samentelor când este 
vorba să vedem, de fapt, 
cam pe unde ne aflăm 
Intre naţiunile europene 
şi ale lumii cu producţia 
de bunuri materiale, cu 
nivelul de  trai, cu spe
ranţa de viaţă, cu spo
rul demografic, cu con
sumurile specifice şi cu 
alţi indicatori sintetici. 
Cum este incomod de 
ierarhizat sau de cuprins 
Intr-un inventar sume
denia de aşa-zişi viruşi 
Ce ni s-au băgat cu forţa 
pe gât şi In casă şi ne 
Bedtabilizează perma
nent, Încercăm să-i cu
noaştem doar pe câţiva 
dintre cel ce se mani
festă mai agresiv In ul
tima vreme. Lăsându-i 
la o parte pe viruşii a- 
utentici, emanaţi de la 
natură, care au mişcare 
liberă şi fără frontiere, 
ş! care se combat numai 
pe cale medicală, să-l 
vedem pe cei autohtoni.

mal «fensfvl şl mal dis
trugători, uneori, decât 
cataxnitâţSe naturale.

După ce intr-o mare 
Învălmăşeală parlamentară 
a  fost descoperit, de
mascat şl, se zice, răpus, 
virusul generator de co
rupţie astfel Încât azi 
abia te  mai aminteşte 
câte ceva vag despre exis
tenţa sa sau despre ur
mările nefaste ale a- 
cestui flagel, ' iată că 
şi-a scos capul fiorosul 
virus al lipsei de pre- i 
viziune, care ne-a tăiat 
fără milă energia elec
trică şi gazele naturale 
tn plină iarnă. Local 1- 
zându*l pe acest virus 
energetic, neutralizân- 
di£l şl făcându-1 inofen
siv, cu eforturi bugetare 
proprii şi cu sprijin in
ternaţional, pe lima de 
F.M.I., ne-am pomenit 
prinşi apoi In plasa vi
rusului electoral, care 
este muH mal perfid şi 
mai negru In cerul gură, 
el propagându-se In masă 
cu viteza luminii Noroc 
că grosul masei (adică 
electoratul) se dovedeşte 
Imun la promisiuni, masa 
fiind mal Îngrijorată de 
indexări, de tăvălugul 
preţurilor şi de alte griji l 
cotidiene. Cum suntem î  
in plină campanie elec- \ 
torală (acest Virus gă- 1 
sindu-se pe alocuri tot ? 
In faza de incubaţie), 1 
iată că se spune că fra- 1 
uda electorală a şi fost i 
comisă. î

Cel puţin la fel de ţ 
destabilizatori şi peri- i  
culoşi se dovedesc a fi / 
şi alţi viruşi rezistenţi J 
la mediu şi la ineficienta 1 
tratamentelor noastre 1 
empirice. Fără pretenţia 1 
unei ierarhizări stricte, 1 
mai pot fi incriminaţi ţ 
viruşii minciunii, denia-1 
gogiei. imoralităţii, pros- 1 
tiei, perfidiei, mizeriei, ) 
care au produs adevărate 
boli cronice, stăpânind 
totul şi guvemându-ne 
viaţa cotidiană. Caracte
ristic şi specific spiritu
lui nostru latin şi bal
canic este insă că nu ne 
lăsăm aşa uşor să fim 
eopleşiţi, pătrunşi şi do
minaţi de virusul dătă
tor de sănătate, de spi
ritul muncii efective, care 
simt cu adevărat gene
ratori de stabilitate, de 
avâht, bunăstare şi pro
gres. Cât ne scăldăm in 
asemenea ape tulburi, nu 
e de mirare că toate ne 
cam merg de-a-ndoaselea.

NICOLAE TfKCOB

e d i t a t  d e

CASA OE PRESĂ ŞI.EOITURA 
CUVÂNTUL LIBER — DEVA

iCKiglote pe ctfiyrti cu capitol
minsfricuiatîî Io Regtsiro! Cornelului Deva ia iu» i /  20/618/ I y9I. 
Ceni; 40/26Î3HO h.C.k, Deva, Cod Hs**th 2116827
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Tiparul enerutot Iu S.C. „Peiidoea" S.Â. Dava

Pe tă «meben ne ppr-
V&ifc eleganta revistă „Ob
servator — Muncfaen** (fir. 
2—î, martie — decembrie 
1395), editată de scriitorul 
Radu Bărbulescu, unde 
citim următorul comunicat 
pe care-1 reproducem cu 
satisfacţie şi cu felicitările 
de'rigoare pentru cei pre
miaţi: PREMIILE RE
VISTEI OBSERVATOR 
1*5—1396. Cu toate difi
cultăţile legate de luarea 
unei decizii fuste, care 
să am neîndreptăţească pe 
nimeni (...) având in  ve
dere calitatea excelentă a 
m ajorităţii lucrărilor pri
mite, avem misiunea te- 
gratâ dar şi n a n t a  d t 
«  anunţa rezultatele fi
nale ale concursului lite
ra r al revistei noastre, 
ediţia 1995—1996. At 
sunt: Premiul
„Observator — 
pentru poezie: Iv 
novici,

I m g  | y j | ţ

în procente

II
I

m artie faţă de:

A «  
•1  

A "

ii li !H

rară; Premiul revistei 
„Observator — Munchen" 
pentru proză, eseu, articol 
de interes generali Mihai 
Ursachi, îm i, pentru eseul 
„Eminesca şi pesimismul 
erşator** ţ i j ,  

în  continuarea comunica- 
. tulul, revista publică 
o generoasa selecţie
de poezie din vo
lumul Bupalinos de Iv 
Martinovici, care va apă
rea in cursul acestei pri
măveri la Editura Radu 
Bărbulescu. (R.C.)
*mm •  mmm § mmm •  mmm m m m  •  mmm

întâlniri între 
candidaţi şi 
alegători

(Urmare din pag. 1)

dl. Troian Gherghel, In 
oferta sa electorală, a spus: 
„Eu nu promit nimic, căci 
nu este vremea vorbelor, 
ci a  faptelor. Dacă Insă 
mă veţi alege voi dovedi (A 
sunt demn de încrederea 
dumneavoastră**.

. O
Iri Întâlnirile de la  

Orâştioam de Sus şi Geoa- 
giu, dnii Vaier Suia», Pe- 
tru  Şteolea şi Ioan Ovi- 
diu Muntean au oferit 
ample lămuriri pe margi
nea problemelor ridicate 
de cetăţeni.

r r."niriii'tln —  j t f l y T — ? --------------- 132,4 « A «654 M 4
I  Productivitatea muncii în ind. 132,1 954 107,8 924
• Numărul salariaţilor din Industrie 10041 97f i 97,9 96,7
1 Export 

|  industriale

103A 554 63.7 634

1 -  huilă netă 103,5 191,2 116,7 102,7
I  — oţel 109.6 <3,5 79,4 754
1 — laminate 1854 80,2 - 95,9 684
1 — ciment 233,3 624 764 784
1 •— bere 219,9 81,6 834 1084
•  — carne tăiată în abatoare 106,7 1144 884 ş W f i
1 lapte' de' consum , , i ' . ; ; V.S' . 83,6 544 53,7 78,7
J  — pâine
■  Efectivele de animale la 31. III. 1996

110,7 „ 74,9 88,7 y 744

5 Devine ■ 1024 96,9 954 vT 964
I — Ia populaţie 102,1 96,9 964 964
> Porcine 116,8 106,8 964 * 1964
I — la populaţie 111,9 104,7 92,7 *044
1  Ovine 122,7 99,1 1334 ”V. <994
1  — la populaţie r  - tlg l ■ y. 1(»,1 134,7 ■ 1004
a Păsări 109,1 103,2 91.6 1034
1 — la populaţie 
■  Veniturile salariale medii nominale

9*̂ 9 111,9 804 4*14

|  — brute 102,1 1464 117,7 1844 .
|  — nete
■  Preţurile de consum ai populaţiei

101,9 144,4 118,7 1524

I  — Total 101,7 128,3 120,0 1274 .
1 — m ărfuri alimentare 101,5 1254 118,6 1244
1 — mărfuri nealimentarc 1014 128,4 1194 1274
1 — servicii 1034 1404 v 126,9 140,4 !

Din solar iile S.C. „Hortina" SA. Deva se recoltează ceapă verde. 
Foto: PA VEL LAZA

STAŢIA CFR SIMBRIA

crasă de solicitudine faţă de călători
Am stat pe gânduri 

să mă adresez sau nu 
prin presă celor care lu
crează la C.F.R. Simeria. 
Cred totuşi că e bine să 
se ştie cum se procedează 
uneori cu publicul călă
tor. '

Duminică, 21 aprilie a.c„ 
In staţia C J R  Simeria 
un număr impresionant de 
călători şi însoţitorii a- 
cestora. aşteptau accelera
tul 221, de la Bucureşti 
pentru Timişoara, ce 
ţirma să sosească ia 
ora 17,50,' pe linia 4. 
Deşi trenul Întârzia, pu
blicul călător n-a fost In
format prin staţie. La ora 
18.05 s-a anunţat câ tre
nul 745, de la Galaţi pen
tru  Timişoara, va sori la 
linia 5; la ora 18,10' s-a 
anunţai sosirea trenului 
2032. de la Arad, pe linia
4. Atunci a  Început cal
varul nostru. La era 18,13

s-a anunţat sosirea tre
nului 221 la linia 3. Mul
ţimea de oameni cu ba
gaje şi cei ce îi însoţeau, 
au alergat prin tunel şi 
pe la capetele trenului 
2032, la linia 3. Nu am 
ajuns bine, că s-a anunţat 
că trenul 221 trage ia 
linia 6! Aceeaşi mulţime 
de oameni aleargă, pe a- 
celaşi traseu, până la li
nia 4, tunelul neavând 
acces la linia 6. De aici, 
prin trenul 745 sau pe la 
capetele acestuia, ajungem 
la linia 6, linie plină de 
pietre şi având canatul de 
cabluri neacoperit  ̂totali 
Trenul soseşte, compune
rea acestuia nefilnd a- 
nunţată aşa cum « a  nor
mal, oamenii ale 
gropi şi pietre, 
vagonul Vă redau „com
punerea" vagoanelor de 
la locomotivă: 16, 15, 14, 
I, 2, 3, 4, 5, «.

înălţimea mare de la 
•ol ta scările vagoanelor 
nu ne-a permis urcarea 
decât ajutaţi şt de jos şi 
de sus şi numai folosind 
genunchUT Mai mult, la 
linia 7, staţiona un tren 
format cu cazane încăr
cate cupăcură , de care 
ne-am murdărit şî hainele.

Şl acum Întrebăm pe cel 
care au „condus** circu
laţia In această zt de du
minică, pe şeful de staţie, 
pe operatorii de circulaţie, 
pe şeful R.T., de unde şi 
cum este posibil atâta, 
lipsă de respect pentru 
publicul călător? în tre
băm: Cum a fost posibil 
să primească trenul 221 
la linia 6, improprie tra
ficului de călători? Nu 
s-au gfindit la câte acci
dente se puteau întâmpla? 
De ce nu a fost primit 
trenul 2632 te linte 3. pen

tru a rămâne liberă. Buia 
4?

Soluţii mai erau, d*r 
acest lucru este posibil 
numai dacă cei care con
duc circulaţia trenurilor 
ar avea un cât de mio 
respect' pentru pubUeid 
călător. Ştiţi ce pedeapsă 
aş propune? Toţi eei 
vinovaţi, cu rudele aces
tora, cu bagaje, să se 
urce într-un vagon de 
călători, (in 3 minate, 
atât staţionează trenul 221) 
de la linia 6, după ce 8U 
alergat de la Unii 4 te 
linia 3 şi de lă 3 te 4  

Noi, cei m ulţi o 
fost supuşi acestor 
aşteptăm, In ziarul 
vântul liber**, acuze t t i  
partea R.T. şl măsurile 
luate pentru ca asemenea 
situaţii să fie evitate.

IOAN MÂNU.
Hunedoara, Bdul Dhete, 

nr. |
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A Z I, LA BUCUREŞTI ŞL..

TELEVIZIUNE

STEAUA — F.C.
BARCELONA *86

Astă seară, începând de la ora 
19, pe stadionul Ghencea se va deşfâ. 
jura partida de fotbal dintre STEA
UA Bucureşti ’8# şi F.C. BARCE
LONA ’86, întâlnirea fiind o reedi
tare a finalei Cupei Campionilor 
câştigată de Steaua ‘după prelun
giri fi lovituri da te M metri. e»
scorul de 2—fi prin goiurâe reffi. 
cate de Lăcătuş şi Balint. Atunci, 
Steaua a aliniat formaţia : Ducadam, 
listam, Btrtntoesen, Beîodedlcj, Bâr» 
bulescu — Balint, Boloni, Bălan, 
ălajaaru — Lăcătuş, piţurcă. Au 
mai jucat AngfteJ lordănescu (în 
ldcul lui Bălani care era fi «titre. 
«MMI secund m lui Emeric Jenei şt 
« M t  a  fost meciul de „adio'* al 
AStaalului selecţioner al reprezen
tativei României, şi Radu 11, care 
t-a înlocuit pe Piţurcă.

Antrenorul de atunci sa Stelei 
Jene i a  sunat „goarna* toci săptă. 
m âna trecută Ia Bucureşti, pentru 
adunarea  lotului şt pregătirea sa ta  
vederea muR aşteptatei întâlniri de 
SUftet cu numeroşii suporteri din 
1989 şi de acum ai militarilor.

m  cadrăl reprizei a IH-a, ce aut 
desfăşurat pe- programul doi al 
tţtiui naţional TV. Lâcătu 
1*% un, Piţurcă, lovan, 
eu, Bălan, Majearu, Badu 11 şl alţii 
d a r  şi antrenorul Emeric Jenei, dl 
Atexandrescu, preşedintele secţiei 
fotbal Ia Steaua, ziarişti şt alţi în. 
«daţi au  retrăit acele clipe unice 
ale bucuriei realizării mărfi perfor
manţe sportive, visul atâtor jacă- 
* l şl mari cluburi — câştigarea 
Cupei Campionilor Europeni —, au 
depănat amintiri din campania *86 
t  Obţinerii înaltului titlu, reuşind 

ne readucă pe stadion sau... ta 
micului ecran.
rucât arbitru! Michael Vautrot 

nu poate efectua deplasarea la mult 
W^ptatul jubileu fotbalistic, me- 
erai va fi condus de' Ion Crăciunes. 
cu ajutat de George lonescu şi llie 
Coţ.

Sări revedem pe aceşti minunaţi 
băieţi ce n«-au adus In seara silei 
da 7 măi 1989 marea bucurie a suc
cesului primei echipe de club din 
ţara noastră Ia  confruntarea fotba, 
lului european.

D ivizia A «aria a il-af

O VICTORIE MERITATĂ

CORVINUL -  F.C. BUCOVINA 
1 ( 1 — 0)

Aşa cum se prevăzuse, oaspeţii hune- 
doreniîor au dat e  bună replică tn In* 
tâlnirea de sâmbătă, dovedind c§ ulti
mele rezultate In deplasare n-au fost În
tâmplătoare, constituind  o  echipă rebus* 
tă, „de luptă", tone le z a tă  ta  teren. 
Corvinul tară Bovdean, ftardao şi Ctes- 
tăchescu, cu Gabor te prima repriză pe 
banca tehnică, m* a  reuşit taci de aceas
tă  dotă să fiică un joc pe măsuri „firmei*, 
dar să ne bucurăm ea a obţinut ta fi
nal victoria, altfel pe deplin meritată.

Ou toate că ta minutele 3, Ift, 12, 13 
V 19 hunedorentl ar fi putut să înscrie, 
ta* au putut să o Iacă decât ta mta. 30. 
f i  «u beneficiat de o lovitură liberă de 
perie a l  dş metri, Mttrieă a şntat pu
ternic, mingea aii lovit un apărător şi l-a 
derutat pe Robu ce a fost nevoit să scoa
tă balonul din plasă: 1—0. [n continuare 
— şt. după pauză — oaspeţii surd preo
cupaţi mai hulit de a opri atacurile hu- 
nedorenilor {el abia în min. 64 au pus 
cu adevărat In pericol poarta lui Lobonţ, 
un toarte tânăr hunedorean, portar de 
mare vfitor care t-a luat locui Iui Popa 
«  plecat fără adresă — şi a apărat sen
zaţional şi Ia Zlatna) când, dintr-o dia
gonală, mingea « trecut peste transver
sală. A fast parcă un avertisment dat 
gazdelor. Fiindcă, ta min. 99, Stamate şi 
Guriţă prind descoperită apărarea hune- 
doreană şi ultimul liber, pe linia careu
lui mic de 6 tn, taftale ireparabil: I—li  
fior şi Corvinul reacţionează prompt; ta 
min. 71, beneficiată de o lovitură liberă 
de te 16 m, ta tata. 78 Mitrică pune Ia 
grea încercare pe Robu salvând un gol 
fa ta  făcut. Dreptatea se face ta  tata. 82: 
Mitrică demarează pe dreapta, centrează 
ta  caeetL D. Dăscălescu iasă batonul să 
ajungă Ia Ciorea care îşi face numărul 
şî înscrie un goi de toată frumuseţea: 
3—i. : . ,

Bun arbitrajul- centralului t  Hotico 
(Bata Mare).

Corvinul: Lobonţ, Haidiner, .Ţibichi, 
®i«Ş, An iţa. Cliezan, Mocioi, Ciorea, Pă
curar (’60 P . Dăscălescu), Perşa (’54 Ga- 
boriţ K. Mitrfcâ 1*86 M. Dăscălescu).

FC Bucovina * 1 11 >bu, Bemard, Ghinea, 
Ciobanu, îluca, Stamate, Sandu, Perşi 
Murariu f00 Crăciun), Susâhu, Guriţ 
(’72 Beldia»),

&
livizi* B

Precizia Săcele — FG Drobeta l—0;
Petreiul 'fieleni — Mirt. Certej 3—lţ Ve* 
fia Deva —- XCIM Braşov d—1; Unirea 
Alexandria — AS Paroşeni 9—1; Nitram. 
făgăraş — Mine-Ral Hov. 3—3; Consta. 
Craiova — Min. Măt&sari 3—2; Min. lî* 
«toata —* Petrolul Drăgâşani 3—1; Petro* 
ta l Stoina — Şoimii Sibiu 3—1; Petrolul 
Videle — Mia, Lupeni 3—1.

La meciul Parângul Lenea — Metalur
gistul Sadu nu s-au prezentat oaspeţii. 

C L A S A M E N T U L
1. Prec. Sâcele 33 22 5 6 61—25 71
t.iDrebeta 33 21 4 8 66-30 67
3. Şoimii Sib. 33 21 2 16 67—37 65
4. Parângul L. 32 17 1 14 38—54 52
8. Min. Uricani 33 16 3 14 69—42 51
9. Vega Deva 33 16 3 14 59—52 51
7. Petr. Stoina 33 17 0 16 51—47 51
8. Nitramonia 33 16 2 15 46—43 50
9. Petr. Videle 33 16 2 15 48—51 50

10. Min. Mătăs; 33 I» 1 10 53—45 «
11. ICIM Bv. 33 16 I 16 45—48 49
12. AS Paroşeni 33 16 1 16 47—58 49
13. Petr. Ţicleni 33 15 3 15 50—58 48
14. Min. Certej 33 15 2 16 45—45 47
15. Mine-Ral 33 15 2 16 44—54 . 47
16. Min. Lupeni 33 15 1 17 54—45 46
17. Consta. O. 33 14 4 15 45—49 46
18. Petr. Drăg. 33 11 3 19 47—62 36
19. Met. Sadu 32 10 3 19 26—31 33
20. Unirea Alex. 33 1 3 29 16—97 0

Rezultatele etapei: CSM Reşiţa — Fo* 
ii resta Fălticeni 1—2; Corvinul — FG Bu- 

- _ « « « '  .«v ina 2—1; Mfriaur Zlataa — Jiul Pe-
!H > rll§ !llt* fi| t« S r f M ;  WS I f  -•ţ®5fcfa ÎD

: ■' 1—0; Olimpia SAT. - i  A$A T£M. 2—1; 
Unirea A.I. — Gloria Reşiţa 1—0; UTA 
— FC Maramureş 0—0; Gaz M et® — 
GFR Timişoara 1—0; Min. Motru — FG 
Vâlcea 3—0.

C L A S A M E N T U L
1. Jiul 30 20 4 6 54—15 64
2. Foresta 30 19 2 9 44—26 59
3. UTA 39 14 7 9 52—30 49
4. ASATg M. 30 18 4 10 48-d2 49
5. Gaz Metan 30 13 8 9 38—29 47
6. Bucovina 30 15 2 13 44—46 47
7. CSM Reş. 30 14 4 12 42—35 46
8. Un. Dej 30 14 3 13 49—37 45
9. CFR Timiş.* 30 14 4.12 40—39 43

10. Corvinul 30 11 8 11 40—38 41
11. Olimpia 30 13 2 15 43—46 41
12. Un. A l. 30 12 4 14 43—44 40
13. M. Motru 30 U 7 12 30—33 40
14. FG Maram. 30 11 4 15 36—50 37
15. Minaur 30* 10 5 15 40—35 35
16. Gl, Reşiţa 30 10 4 16 24—53 34
17. FG Bihor 30 9 2 19 31—66 29
18. FG Vâlcea 30 5 5 26 25—69 20

*) Echipă penalizată cu 3 puncte.

Etapa viitoare: Unirea A.I. — Foresta; 
CFR Timiş. — Min. Motru; Un. Dej — 
Olimpia S.M.; FG' Vâlcea — FG Bihor; 
ASA Tg.M. — Minaur; Jiul — Corvinul; 
FG Bucovina —’ GSM Reşiţa; FG Maram, 
— Gaz Metan; Gloria Reşiţa — UTA.

DIVIZIA C

VICTORIE CATEGORICA 

A GAZDELOR

DACIA ORASTIE MINERUL 
ŞTIINŢA VULCAN 5—1 (2—1)

Derby-ul returului campiona
tului Diviziei C din judeţul nostru 
şi care pe drept a fost considerat 
de ambele tabere că e de fapt un 
meci de „baraj" a atras in tribuna 
stadionului un numeros public, ce 
8 avui satisfacţia vizionării unei 
partide deschise, cu un fotbal fiu. 
mas, . . .

Nici nu a  început bine jocul şi 
surpriză: ta  min, % la un atac in
cisiv ai oaspeţilor, un schimb ra
pid de pase între Damian şi Câu. 
aeac, tatonat de doi apărători, in
tră In careu şi arbitrul Banc acor
dă o lovitură de" ia  11 metri, con
testată de gazde fi după meci. Val
eu execută lovitura de pedeapsă 
şi oaspeţii preiau conducerea. Din 
acest moment, fotbaliştii din OrăŞ- 
tie atacă mereu, susţinut pe cen
tru şi fta ambele laturi ale terenului. 
Căpuşan, Dutnftreasâ, dar şl coechi. 
pierii lor din apărare uim it mereu 
baloane utile spre Eşanu, Mureşan, 
Contor şi Chira aflaţi ta avanposturi, 
gatş de a  străpunge apărarea pu
ternică » oaspeţilor. Să amintim 
doar minutele 10, 13, 14 când Mu. 
reşan. Contor şi Căpuşan au fost 
foarte aproape de egalare. Aceasta 
s  venit, totuşi, ta  tata. 16: Căpu
şan fi „pune* o  minge neobositului 
Mureşan fi acesta plasează o lovi. 
tară. cu capul ta  plasa porţij 1—l. 
Gazdele capătă parcă aripi după 
goi şi susţinuţi de o puternică ga
lerie creează alte faze fierbinţi în 
careul oaspeţilor (min. 21, 23, 27, 
29, 32) şi ta min. 40 reuşesc să 
marriicze prin Eşanu care a fost 
„deschis*' magistral, în adâncime, 
de Căpuşan, 2—1.

Imediat, la reluare, în min. 52, 
Găpuşan şutează de ta circă 20 m 
ta  bara din dreapta Iui Mârşova şi 
mingea ricoşează ta  plasă. Fotba. 
liştii de ta Orăştie zburdă pe teren 
şl mai marchează două goluri apla
udate de spectatori In mm. 75 prin 
Dumitreasă şi ta m ta 60 prin Chi
ra. Dacia a făcut un pas decisiv 
pentru câştigarea primului loc în 
clasament şi deei a dreptului de a 
participa lâ barajul pentru promo
vare ta  Divizia B.

A arbitrat brigada Liviu Bar 
Lucian Capră, Adrian Costea 
meria). .

Rezultatele etapei din 5 m ai:
Mia. Ghelari — Vict. Călan 1—0; 
Consta. Huned. — Jiul Petrila 3—0; 
Dacia Orăştie — Mirt. Şt. Vulcan 
5—1; M  Atirul Brad — Min. A. 
ttinoasa 2—1; Mm. Bârbăteni — 
Favire Orăştie 5—0; Min. Teltuc — 
E;e.e.b. Călan ist-o; C.F.R. Sime- 
ria — Min. Livezeni 6—2.

c l a s a m e n t u l
1. Dacia Of. 20 19 î 8 f»  35 58
2. Min. Şt. VuL 26 18 3 5 57 24 57
3. Favior 26 13 6 7 42 26 45

4-5. Victoria , 26 12 0 8 40 21 42
Min. Bărb. 26 12 0 8 46 27 42

6. -Min. Anin. 26 13 3 10 38 33 42
7. Aurul B. 26 12 5 9 47 34 41
8. Const. Hd. 20 12 1 13 48 40 37
9. Min. Ghel. 26 11 2 13 38 39 35

10. Min. Tel. 26 9 7 10 42 26 34
11. Jiul P. 26 10 3 13 47 44 33
12. Metalul 26 9 3 14 30 47 30
13. Min Livez. 27 7 5 15 25 52 26
14. CF.R. M. 26 6 4 16 26 75 22
15. E.G.C-L. G. 27 4 1 22 25 102 13

Etapa intermediară din 9 m ai:
Min. Teliuc — Aurul; Min. Ahinoa. 
sa — Min. Bărbâteni; Favior — Da
cia Orăştie; Min. Şt. Vulcan — Consta 
HD; Jiul Petrila Min. Gheiari; 
Victoria Călan — C.F.R. Marmosim; 
Min. Livezehi — Metalul; E.G.G.L. 
Călan — stă.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CALENDARUL INTERN AL j 
NOULUI AN COMPETIŢIONAL ] 

♦96 — '97

Comitetul executiv al FRF a hotărât 
ca taceperea turului Campionatului Dt* 
viatei Naţionale 1996—1997 să aibă loa 
în ziua de 31 iulie, urmând re  tarul rit 
se încheie la data de 7 decembrie a.c. 
In Divwte A, turul campionatului se des
făşoară intre 10 august «*» 4 decembrfe, 
Iar în Divizia B — 11 august — 4 de^

. cembriei ■
Returul ta Divizia Naţipnală între 1 

martie — 14 Iunie (1997)” ta  Divizia A 
(8 martie — 14 iunie) şi ta Divizia B 
(9 martie — 15 iunie). ■ ’

In Cupă României, startul în primul 
eşalon se dă în dada de 30 noiembrie 
1996, când vor avea toc „MMmile** Cupei 
României la fotbal. Semifthalele se vo» 
desfăşura în sistemul unui singur meci,

UN1V. CRAIOVA ŞI DINAMO / 

IN CUPA INTERTOTO

Tot In Comitetul executiv al. Federa
ţiei Române de Fotbal v a  hotărât re 
Universitatea Craiova in grupa „Româ
nia 1“ şi Dina mo ta grupa «România 2* 
să participe în ediţia din acest an la Cu
pa UEFA Intertoto din vara anului 1996.

TURNEU LA JIUL PETROŞANI

Conducerea clubului Jiul Petroşani, dl 
Miron Cozma, preşedintele de onoare, in
tenţionează să organizeze intre 29 iunie 
— 1 iulie a c. un turneu Ia care să par* 
ticipe echipele bucureştene Steaua, Ra
pid şi FC Naţional. Acceptul era, până 
vilele trecute, doar din partea bancari
lor, Steaua şi Rapid au programe bine 
Stabilite şi greu Vor face schimbări.

99mmmmm mmmmmmmm mm mm mm*

REZULTATELE CONCURSULUI

DIN 5 MAI 1996

Cremoncse — Vicenza 1—1 E

Florentina — Roma 1—4 î

in ter — Bari 3—6  1

Juventus — Atalanta 1—8 1

Lazk» — NapoM 1—0 1

Padova —* Cagliari J—l  *

Parm a —i Tarino 1—9 1

Sampdoria — Milan 3—0 1

Udinese — Piacema 0—0 Si

Bologna — Genoa 2—1 1

Chievo — Reggtana 0—0 X

Feggia — Palermo 1—0 1

Salornitana — Verona 1—2 2

Fond de câştiguri: 131 980 199 Iei

Pagină realizată de 

SAIHN CERBU
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S tim ulen te  pentru încadrarea  în  

m uncă a  ab so lven ţilo r de 

fa c u ltă ţi şi licee
Pentru cunoaşterea necesarului de forţă de mun

că din rândul absolvenţilor promoţia 1996, agenţii e_ 
conomici privaţi sau de stat sunt rugaţi să comunice 
datele la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Deva 
— Biroul pentru Medierea Mtlncii.

Ordonanţa nr. 32/1994 stabileşte că se virează 
pe durata a 9 luni agenţilor economici 70 la sută 
din salariul lunar minim brut pe ţară pentru fieca
re absolvent cu studii superioare angajat pe o pe
rioadă nedeterminată şi 60 la sută pentru fiecare ab. 
solvent de Învăţământ preuniversitar în aceleaşi con
diţii de angajare.

Aceste stimulări ale fondului de salarii ale agen
ţilor economici pentru integrarea în muncă a absol
venţilor promoţiei 1996 se fac: cu condiţia comunicării 
până la 30 iunie a.c. a iposturilor in care doresc să 
încadreze absolvenţi.

Pentru informaţii vă rugăm să vă adresaţi Ofi
ciului Forţe de Muncă şi Şomaj — Biroul judeţean 
pentru Medierea Muncii Deva, telefon: 611031, ’ in. 
terior 129, 127 sau 125.

Fără speculaţii 
şi suspiciuni

întrucât in unele locali
tăţi ale judeţului apar fel 
de fel de speculaţii şi su s 
piciuni privind modul de 
acordare a primelor cuve
nite crescătorilor de ani. 
m'ale, în .baza Legii 83/ 
1003, pentru viţeii obţinuţi 
şi ţinuţi în gospodărie timp 
de 6 luni, precum şi pen
tru creşterea a cel puţin 
3 vaci cu lapte sau bivo
liţe, pe o perioadă de cel 
puţin o lactaţie încheiată, 
nedumeririle constând a tâ t 
în sosirea banilor, cât şi 
în bănuiala că aceştia ar 
fi utilizaţi pe filieră - de 
către unele persoane ce-I 
„manipulează", de la Di
recţia judeţeană pentru a.

VWWWWUWWW1W.V

La Gurasada se 
un.,

gri cultură şi alimentaţie, 
am fost rugaţi să facem li
nele precizări legate de a. 
ceasta chestiune. .

Intre altele, ni s-a spus 
că în această perioadă se 
aflâ in* Curs de desfăşura
re, mai bine zis Spre fi
nalizare, plata pentru vi
ţeii obţinuţi în luna iunie 
a anului trecut. în acelaşi 
timp se dau şi primele a- 
ferente celor ce li se cu
vin pentru creşterea vacilor 
cu lapte şi a bivoliţelor, 
potrivit prevederilor legii.

Pentru a înlătura orice 
dubii sau interpretări ero
nate, cei interesaţi pot ob- • 
ţine oricând doresc relaţii 
exacte apelând la telefoa
nele: 214612 sau 214261.

NICOLAE TIRCOB
•  #  mmm * 'mmm *  tmmm s, mmm a mmm a m

Redăm, pe scurt, din
tr-o scrisoare primită 
zilele trecute la redacţie: 
„Subscriem toţi cei 14 
locatari de pe scara I 
a blocului 6 A, strada 
Mărăşti, din Deva, Aso
ciaţia de locatari or. 136. 
In luna ianuarie a.c.. 
p e , frumosul nostru spa
ţiu verde de' lângă bloc, 
pe care noi;: l-am ame
najat; au fost amplasate 
containerele pentru gu

şedinţa. Asociaţiei de lo
catari nr. 136. Dar acolo 
s-au dat aprobări pentru 
construirea unor garaje 
Nu ştiu’; pentru eirie şi 
cui. Containerele pentru 
gunoi au fost aduse la... 
ferestrele noastre. Este 
corect, cinstit, civilizat? 
Locatarii Vin la mine, 
la asociaţia- întreabă, Îşi ■ 
spun necazurile. Eu. ce * 
să }e zic? Nu am fost 
întrebaţi, nu s-a consul

(
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Locatarii ău dreptate. 
Dar cine le. rezolvă 

necazurile?
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După inundaţiile din 1975, 
la nivelul comunei Gurasa
da s-a hotărât amenajarea 
unui dig, pe o distanţă de 
2,5 km, cu scopul prote
jării celor 186 ha teren a- 
gricol, categpria a Il-a de 
fertilitate, din locul numit 
Sălcar, Acesta urma să fie 
realizat cu sprijinul fostei 
cariere de bentonită, din 
.decopertâ rezultată în pro
cesul de extracţie a mate
riei. prime. Lucrarea a în
ceput bine, dar a fost în
treruptă de mai mulţi ani, 
odată cu deschide ea noii 
cariere fiind nevoie* a se 
umple halda veche.

Cu cca 7 ani în urmă a 
fost reluată lucrarea; în
să cu „o nouă concepţie" 
— de a depozita ceea ce 
nu interesa procesul de 
producţie (decopertâ şi 
steril). Termenul a depo. 
ziţa este exact, deoarece in 
această perioadă de timp,' 
pe o suprafaţă de 2,70 ha 
teren, s-au depozitat mi
lioane de tone de steril ac
tivat cu sadă calcinată şi 
decopertâ. .■

In ultimii 4 ani, consi- 
liul local ă luat in dezba
tere, în mai multe rânduri, 
situaţia prezentată, sesizând 
primăria, atât privind o- 
cuparea ne justificată a u. 
nei suprafeţe agricole în lo
cul necesarului dig. polua
rea apei râului Mureş, 
scurgerea viiturilor pe te
renurile agricole din jur, 
implicit infiltrarea în sol,

cât şi poluarea culturilor 
agricole prin împrăştierea 
substanţelor nocive de că
tre vânt, Compromiţându. 
li-se culturile în anul tre
cut, comisia locală de a. 
plicare a Legii. 18/1991 a 
fost nevoită să atribuie 
unui număr de 4 cetăţeni 
terenuri proprietate perso
nală în alte locuri.

Faţă de cele de mai sus, 
în luna noiembrie 1995, 
primăria a convocat fac
torii de răspundere în ve
derea găsirii soluţiilor fa
vorabile scopului iniţial. • 
Rezultatul \ discuţiilor ~ a 
fost cât se poate de jus
tificat intereselor comunei, 
dar şi motivat pentru cele 
două unităţi direct intere, 
sate. Astfel, dl ing. Petru 
Beldeanu, director al S.C. 
Bentocalcar Deya, în mod 
responsabil şi cu mult dis
cernământ, s.a angajat să 
dispună executarea digului 
de apărare împotriva inun
daţiilor, pe baza unui pro. 
iect şi — în plus — să 
achite contravaloarea aces- 

* tuia. -La rândul; său, dl ing. 
Voxcu Poenaru,' director al 
Sişterriului de : Gospodărire 
a Apelor Deva, de pe lân
gă Filiala Teritorială Târ- 
gu Mureş, a promis că va 
întocmi proiectul lucrării, 
fiind reprezentantul unită
ţii ce posedă personal spe
cializat şi direct interesat 
in lucrările de organizare 
şi gospodărire a cursului 
râurilor.

ce® «ooos o w w — e e o v » — i

Concluzia : o întâlnire o- 
fieială cu rezultate lăuda
bile şi apreciate de local
nici. Rezultatele sunt* în 
realitate O dezamăgire, ele* 
pot fi catalogate ca pro, 
misiuni deşarte. Au trecut 
5 luni, timp în care acel 
„faimos deviz" nu a fost 
întocmit, „muntele" a mai 
crescut şi s-a lăţit, unghiul 
de înclinaţie a suprafeţei 
superioare fiind favorabil 

, producerii de noi viituri 
pe alte terenuri agricole, 
la. Oare se; adăugă1 posibil 

‘ lelei inundaţii asemănătoa
re celei din iarna trecută 
— toate în defavoarea ţă
ranului care investeşte 
mult în lucrările agricole, 
dar şi cei care ar putea 
să-i asigure protecţia, îl 
desconsideră şi-i. nesocotesc 
truda. Aceasta — cu aţâţ 
mai mult — fiindcă avem 
materialul* necesar, dar nu 
suntem capabili să-i găsim
utilitatea.1* • * \

Până când ? Oare la Re
gia Autonomă „Apele' Ro
mâne" se cunoaşte aceas
tă situaţie sau pe cea de 
la „Ecleja" din Câmpuri 
Surduc ? - Ori este intere
sată „să construiască munţi 
lângă ape" — lucrare ce 
se doreşte de cineva a se 
înscrie în „Cartea recor
durilor * ? Dacă va fi ne
voie, ne vom dovedi inte
resaţi şi insistenţi..

P re ţ IOAN NAGHI, 
consilier. Consiliul local 

Gurasada

mmm
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Aşa arată o parte a „bătrânei" pieţe a tânărului municipiu Brad.
Foto : PA VEL LAZA

i " “ '«'“ “ i
* S.C. „DECEBAL" S.A. '  
I Deva, prin centrul de |

colectare şi preluare a ; 
I animalelor din Brad, are |
* două magazine proprii I

( de desfacere ă cărnii şi* j 
a preparatelor din car-. |  

|  ne. Unul funcţionează în * 
Lapropierea Autogăriidin I 
* Brad, celălalt la Gura- '  
I barza — în' grupul de j 
« magazine. In ambele se J 
|  practică preţuri de vân- » 
J zare mici', întrucât so- I

I cietatea nu aplică adaos j 
comercial, jar produsele ( 

î sunt de calitate. De a- I» 
|  semenea o ştire îmbu- I 
■> curătoare pentru crescă- * 
I tării de animale : preţul |  
* de contractare a bovl- * 
|  nelor vii a crescut de î 
I la 2 006 lei la 2 300 lei/ J 
2 kg, iar la viţei la 2 500 |  
I  iei/kg. (A1. J.) ;

i
• * •

nOi. La căţăra metri de 
ferestrele apartamente
lor* noastre. - Normal, le
gal ar fi c i  amplasarea 
lor să fie kt cel puţin 
10 metri. Vă închipuiţi 
cum ne... âferisim noi 
cşsele. Dar te  va .fi* la 
vară, pe canic.ulă, când 
se... trezesc" muştele...1

Am fost la faţa locu
lui. Dna Ana Buezi, lo
catară la ap. 1, făcea 
curăţenie lângă contai
nerele de gunoi. „Alar
ma" s-a declanşat...

— Nu ştiţi ce să mă
mai fac. Locuiesc. la 
parter. Nu grai putem 
suporta mizeria care 
este aici. Cu containerele 
de gunoi lângă* fereastră. 
Dar ce va fi la vară? 
— ne întreabă dumnea
ei. *

— Cu containerele de 
gunoi lângă fereastră? 
Vă închipuiţi ce... at
mosferă este în casa 
mea — continua dna 
Lucia Stan, din blocul 
vecin, nr. 26. ap. 6.

Am cules păreri şi de 
la alţi locatari din zonă.

— Containerele pentru 
gunoi au fost amplasate 
mai încolo, pe terenul 
acela — ne spune dna 
Maria DragOtescu, pre-

■' - 1 . 1 '.'.f  1
\ W.; :';*; - '

lat nimeni cu noi, gu 
locatarii.

-  Demersurile noastre 
au fost foarte* multe 
La R.A.G.C.L. Devii,
Inspectoratul de Poliţie
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă Deva, la Primă
ria municipiului. Nu s-a 
rezolvat nimic. Ba mai 
mult. ni s-a răspuns că 
..nu este de competenţa 
noastră" — preciza lo
catarul Victor Da vid.

Stăm şi ne întrebam: 
!n competenţa şi jobliga- 
ţia cui se înscrie solu
ţionarea acestor proble
me de gospodărire, de 
viaţă, până la urmă, 
pentru locatarii din blo
curile asociaţiei nr. 136. 
mai cil seamă ale celbr 
din blocul 6 A?

Am. vorbit pe înde
lete şi cu alţi locatari 
din, blocuri. Ni s-a spus 
că pe fostul loc de am
plasare a containerelor 
de gunoi „s-au construit 
abuziv şi ilegal garaje
din tablă". Nu cunoaştem 
cine a dat aprobările. 
Poate după mica noastră... 
sensibilizare, cineva se 
va simţi vinovat. Şi ne 
ya-da o replică. In fa
voarea locatarilor..,

Gh. I. NEGREA

* •  » •i •  •* •* « ■•  « •  • •  • •  •* •  * ♦

Atenţie, conducători auto începătorii
Este un adevăr demon

strat de viaţă că şcoală 
de şoferi ne oferă doar un 
minimum de cunoştinţe, 
cu ajutorul Cărora să pu
tem „transporta" un auto
vehicul dintr-un loc în al
tul in condiţii de securi
tate acceptabile. Şcoală d e ' 
şoferi ne furnizează deci 
doar un mic bagaj de cu. 
noştinţe teoretice şi prac
tice. De aceea multe din. 
tre manevrele învăţate in 
şcoală trebuie retuşate i- 
mediat după intrarea in 
posesia permisului de con
ducere. In acest scop este 
recomandabil să se evite 
pornirea in călătorii lungi, 
intrarea pe artere cu va
lori mari de trafic sau 
chiar încărcarea autoturis
mului cu membrii fami. 
liei sau cu prieteni.

In primele curse de ma
re importanţă este să fim 
însoţit de un prieten auto
mobilist cu experienţă. Sa

* • * • * • * • - * •  â •  i

circulăm .deci pe artere ru
tiere neaglomerate şi In 
special să exersăm fără 
complexe de inferioritate 
mănevrele pe «Sfre simţim 
că nu le stăpânim suficient.

In toate situaţiile, oglin
zile retrovizoare montate 
la1 autovehicule trebuie fo
losite pentru ca orice ma
nevră să se facă în sigu
ranţă. Discurile de culoare 
galbenă montate în părţi
le din faţă şi din spate ale 
maşinii ne vor fi de mare 
ajutor. Partenerii de drum 
vor înţelege „stângăcia" de 
Început a celui care se a- 
flă la volan.

Trebuie reţinut faptul că 
adevăratele dificultăţi apar 
abia după ce am devenit 
un activ participant la 
traficul rutier. Să nu ui
tăm :

•  starea tehnică irepro
şabilă a  maşinii ne va a- 
juta să devenim mai uşor 
„şoferi adulţi"!

*  Viteza excesivă sau ne? 
adaptarea ei la condiţiile 
de drum şi trafic ne pot 
întrerupe intr-im. mod ne* 
plăcut călătoria;

*  circulaţia pietonilor şi 
hi special a copiilor tre- 
bulţ să ne stea mereu în 
atenţie;

•  au apărut în trafic bi- 
ciclişti, motoretişti şi mo* 
tociclişti. Ei circulă numai 
pe două ro ţi: atenţie la 
trecerea pe lângă aceştia 
sau la intersectarea cu ei;

•  pe timpul nopţii nu 
sunt excluse anumite ob
stacole pe partea carosa
bilă a drumurilor. Gu 
multă atenţie ele pot fi 
observate la timp. .

Respectarea normelor ru
tiere stabilite prin lege 
este în folosul dumnea? 
voastră.

Maior MIRCEA NEGRU. 
Poliţia municipiului Deva
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Cu siguranţă că majo
ritatea sau, în orice caz, 
foarte» mulţi tineri încă 
mai ştiu şi mai pot apre. 
cia frumosul — frumo
sul din ceea ce n/» încon
joară, ca o riecesitate de 
a ’ ne curăţa privirea şi 
sufletul, şi nu în ultimul 
rând frumosul ,ca artă. 
Aici însă e nevoie de ce
va mai' mult efort. Pen
tru cg ' eTetne'n tarul simţ 
estetic, JttşftutŞpentru fru.

în aceeaşi sală în care 
eratf expuse lucrările con
curenţilor ; şi am avut 
prilejul să mă compar cu’ 
alţi elevi din ţară, cu mo
durile de lucru specifi.1 
ce lor“). Dar ceea c e ; a, 
rămas» în centrul discu- 
ţiilor: Întâlnirii a fost a- 
cest aspect al preocupă
rii pentru frumos, • pen
tru arta decorativă, pen
tru design. Şi în acest» 
sens au fost Binevenite

CMSTUL PENTRU 
FRUMOS -  

O PREOCUPARE?...

moş, în general, nu sunt 
întotdeauna . suficiente 
pentru a' putea»* pătrunde 
dincolo de prima imagi
ne, de a-1 înţelege şi a 
_ni-l însuşi.

Tocmai in această idee, 
cu câteva zile » 
membrii cenaclului lite
rar „Noi” al Filialei nr. 
1 j  l judeţene
„Ovid Densuşianu” din 
]>•=•». a s  ,1 at l’> wo», a< 
H i‘V întâlniri , u cititorii 

eisi»« . J>* Iu~ ul de
Artă Deva Mai exact 

••din Clâsele cu speciali, 
zarea atelier textil (tex
tilă, grafică, şi ceramică), 
însoţite de dnă'prof.M a- 

? ria Miert<nu, elevâe - ău 
venit cu .câteva dintre 
realizările lor practice — 
planşe şi diverse obiecte 
decorative, expuse, pe do- 

. uă panouri mari. De alt
fel- o parte dintre aces-, 

»te eleve ău participat la 
faza naţională a Olim
piadelor pe meserii de i* 
Iaşi, îritorcându-se cu 7 
menţiuni şi un premiu 
I (Mart* Gal: J t -  

proape de fiecare dată 
descopeream senzaţii noi

cele câteva repere expli- 5 
cative asupra cărora s-a? 
oprit cu generozitate dna Ş 
profesoară Miertoiu. Ren--! 
tru că în arta decoraţi-! | 
vă, spre exemplu, se do
vedeşte a fi- necesară pu
nerea unei baze corespun
zătoare pentru a putea 
avea 6 concepţie esteti
că. Important este ca i- 
maginea să nu fie per
cepută doar cu privirea 
ci. In primul rând, să fie 
„citită”, analizată în toa
te elementele ei. In plus* 
designul este un mod ide 
prezentare nu doar este
tic, ci 1^:iprac:tle, utilitar 
«tndindu-ne mai ales la* 
un decor interior care, 
in special în ultima Vre
me, suscită un tqf mai ji 
Pi..»! i»terS »).

La toate acestea însă 
nu se ajunge doar câţi ai 
bate .ulin palme pentru 
că nu este de neglijat 
nici dobândirea unei: e- 
ducaţii adecvate, susţinu
tă de cultivarea perma
nentă a gustului şi a plă
cerii estetice.

GEORGETA BIELA

Un gând şi poantă 
la Club T

„Limba clevetitoare este semnul unui suflet rău“.
PITAGORA

— Soldat, te-ai bărbierit astăzi ?
Da, să trăiţi!

— Mă rog, nu prea se vede, dar ai grijă mâine 
să te dpi mai aproape de lamă—

urî
—  * — * — * —  * — * - * ^ * — * - # - ~ ,

PE GÂNDURI
Am visat zborul dezvoltându-se din sine
în loc de aripi fără oprire
mi-a crescut o cocoaşă E ora

de nisip când mă dezbrac

' îA I

Iţi înţeleg toată dure- din fetele lui, îmi po- 
rea, ruşinea şi amărăciu- vestea totul cu amărăciu
nea din suflet când spui: ne, dezgust şi ură, îi era ,
„nemernicul de tata”. Me- aşa ruşine şi cred că doar J 
reu ni s-a spus: „copiii ură şi ruşine a mai ră- 1
nu trebuie să-şi judece mas în sufletul ei când 1
părinţii” dar uneori când devenise studentă şi ( 
viaţa copiilor este mar- nu-şi putea invita acasă 1 
cată în mod capital de prietenele si nici prietc- /

înăuntru 
Mă îneca gustul pustiu 
al plecărilor 
singurătate

de fiinţă 
contaminată 
de înger.

MIOARA GIURGIU

—  * — * — *■ — * — * — —  *  —  * — *  — *  —  *

LUI GABI N U I PLACE LIBERTATEA !

M. M. - ION

comportamentul părin- nul din cauza alooolismu- 
ţilor, oare m ai au copiii lui cronic de care sufe- . 
puterea să-şi ierte, să-şi rea tatăl ei. Totuşi s-a \  
accepte părinţii, să ştear- căsătorit, are o fetiţă 
gă ura şi să nu-i m ai. frumoasă, o familie îm- 1 
numească nemernici? Nu plinită, 
doar îmi imaginez viaţa Fata care te va iubi 
trăită de tine dar o ştiu cu adevărat se va eăsă- 
prea bine încă din co- tori cu tine chiar dacă 
pilărie. Vecinia nostru ai şi tu un tată alcoolic; 
din stânga, un alcoolic şi doar pe tine te ia de 
el, de când îl ştiu, ve- bărbat nu pe tatăl tăul 
nea cântând pe stradă în Apoi, voi nu trebuie să 
miez de noapte desigur trăiţi nici măcar în sa- 
beat, işi trezea în pu- tul tău natal. Iţi înţeleg 
terea nopţii cei 4 popii deci prea bin^mâhnirea, 
şi soţia, îi bătea şi-i sco- ruşinea pe care le simţi 
tea dezbrăcaţi în grădi- faţă de prietena ta, dar 
nă punându-i să urce nu uita: OMNIA VINCIT 
dealul din spatele casei. AMOR!
Eram prietenă cu una INA DELEANU

O să vedeţi, afirmaţia 
din titlu are o serioasă a- 
coperire când este vorba 
despre Gabi-Gheorghe Fa- 
zekaş din Petroşani. La 20 
de ani nu a reuşit prea 
multe. Are doar patru cla
se, fără loc de muncă... A 
reuşit însă să adune câţi
va ani de puşcărie şi se 
parc că il aşteaptă o nouă 
condamnare, care va fa
ce ca anii de închisoare 
să depăşească net pe eei 
de şcoală.

Din penitenciar, Gabi a 
fost liberat condiţionat e- 
xact la 24 ianuarie a.c 
Din cei doi ani şi jumă
tate la cât a fost condam
nat, a executat doi ani şi 
trei luni, Şi nu i-au tre
buit decât aproximativ al
te două luni ca să ajun
gă din nou în arestul po
liţiei. Se pare că traiul din 
puşcărie îi place destul de 
mult, din moment ce...

în acea zi de început 
de aprilie curent pleacă 
spre Uricani cu gândul 
de a ruga un cetăţean ca
re avea căruţă să îl aju
te să predea ceva fier 
vechi pe care îl adunase 
anterior.

Formaţi* de teatru de păpuşi a Casei de cultură din Deva în timpul u- 
nui spectacol Foto: PAVEL LAZA

i
. Meritul de. a-1 aduce 
Sa grup pe Rând; Rhoads 
li revine tot lui Sharon, 
care îi va facilita lui 
Ozzy semnarea unui con
tract cu casa Jet Re- 
oords. Rhoads, un tânăr 
de 21 de ani, din Cali
fornia, profesor de chi
tară şi fondatorul gru
pului Quiet Riot, este un 
chitarist de excepţie, un 
tehnician desăvârşit, u- 
nul dintre cei mai va
loroşi chitarist: din noua 
generaţie americană. Teh
nica lui Rhoads s-a su
prapus perfect vocii lui 
Ozzy, cei doi împriete- 
nindu-se rapid şi for
mând un cuplu de mu
zicieni şi compozitori de 
nedespărţit.

In septembrie grupul 
lansează albumul de de
but The Blizard of Ozz, 
care figurează pe locul 
VII în UK şi 21 în SUA. 
Albumul produs de Os- 
boume, Daisley şi Max 
Norman a fost bine pri-

MUSIC BOX

O zzy  O sbourne (V I)
mit de critică, el cuprin
zând câteva piese de ex
cepţie, toate compoziţii 
Osbourne /  Rhoads: I 
Don’T Know, Grazy, 
Train, Suicide Solution 
(piesă controversată da
torită textului ei care in
cită la sinucidere) şi Mr. 
Growley (dedicat unui 
maestru al ştiinţelor o- 
culte Alaister Growley) 
Grupul pleacă apoi în- 
tr-un prim turneu brita
nic, câştigând numeroşi 
fanî. , Show-urile lui O- 
zzy violente şi şocante 
continuă intr-o oarecare 
măsură epoca Black Sa- 
bbath însă sunt adapta-- 
te la noile cerinţe ale pu
blicului. Pe parcursul tur
neului, în grup sunt coop
taţi Tommy Aldridge (ba
terie ex-Black Oak Ar->

kansas) şi Rudy Şarzo 
(bass, ex-Quiet Riot).'

La o conferinţă de pre
să cu managerii casei de 
discuri Columbia, Ozzy 
reuşeşte din nou să şo
cheze, pe toată lumea, 
muşcând capul unui po
rumbel viu. El repetă 
scena şi cu un liliac în 
timpul unui spectacol, dar 
va fi muşcat, fiind ne
cesar să se vaccineze.

In august 1981, grupul 
participă la festivalul 

'Heavy Metal Holocaust la 
Stock-On-Trent, în An
glia, pentru ca în luna 
noiembrie să apară cel 
de-al doilea album cu ti
tlul Diary Of A Madman. 
Diary Of A Madman. 
(jurnalul unui nebun) es
te titlul autobiografiei Iui 
Alaister Growley demon-
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Nimic deosebit, desigur, 
numai că drumul ales de 
el este dc-a lungul căS 
ferate, unde observă niş^ 
te cutii metalice din care 
pleacă fire cu miez de cu
pru. Nu a stat prea mult 
pe gânduri. Cu ajutorul u* 
nui ciocan a început să 
le desfacă. într-o sacoşă a 
adunat vreo zece astfel de 
cabluri si a pornit mai de
parte. Nu s-a gândit o cli
pă că prin ceea ce a fă
cut a pus în pericol sigu
ranţa circulaţiei pe calea 
ferată.

La o vreme, a observat 
că este urmărit de inai 
mulţi cetăţeni, în rândul 
cărora recunoaşte şi un 
poliţist. Aruncă totul şţ 
o ia vitejeşte la fugă. Reu
şeşte să- scape de urmări* 
tori ascunzându-se în niş
te boscheţi.

Când ajunge acasă află 
că a fost căutat de fW§î 
ţi<. Re 13 şte să scape to
tuşi până a doua zi dimi
neaţa, când va fi prins în-; 
tr-o dependinţă a loţuin- 
ţei.

Când s-a tras linie şi 
s-a adunat, în afara peri?; 
colului pentru siguranţa 
circulaţiei, pagubele aU 
ajuns la mai bine de un  
sfert de milion de lei. ■

Acum Gabi va fi dto 
nou condamnat. Faptele 
pentru care este trimis la  
judecată aduc condamnări 
între trei şi 12 ani închi
soare !

v. neagu

PRECIZARE

De la Centrbl de pfi* 
-mire a minorilor. Bei» 
am primit o adresă prin 
care ni se face cunos
cut că Gabriela Hasan 
tânăra de 17 ani dq)b> 
tată de gardienii publlţâ 
în municipiul Deva no 
cu multă vreme in no
mă este de Ia Centrul 
«le- minori Craiova, d® 
unde a fugit de jMaI 
multe ori la Deva. 
<VJJ.)

strând că Ozzy este â b  
că preocupat de ' mag& 
neagră şi satanism. Al
bumul este produs de 
Max Norman / Osbourne 
/ Rhoads şi a figurat pe 
locul 14 ih UK şi 16 în 
USA, devenind disc de 
platină.^ Şi pe acest LP 
se găsesc câteva - compo
ziţii remarcabile, cum ar 
fi: Over The Mountain, 
Flying High Again şl. 
mai ales piesa cu titlul 
Diary Of A Madman. CSo 
acest album Ozzy s-a 
despărţit de muzica so
bră şi gotică a lui Black 
Sabbath, de unde şi-a 
păstrat numai vocea le
gendară şi s-a alătura», 
fără Restricţii, la Heavy 
Metalul melodic. Undea
ză un turneu promeţM)- 
nal în USA în grup re
venind Bob Daisley şl 
folosindu-1 pe Don A ire; 
(ex Rainbow) la clape.

(Va urma)

1IORIA SEBEŞAN
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O grupă de Pionieri au oprit o armată motorizată
Luptele pentru apăra

rea Orşovei, la Cazane, 
contra forţelor armate 
germane, mi-au rămas 
mereu vii în memorie. 
De-abia intrasem pe poar
ta Regimentului 7 Pio
nieri din Lipova, după 
întoarcerea de la Cen
trul de instrucţie a ofi
ţerilor de geniu din Fă
găraş, când generalul S., 
Comandantul C.7.A. din 
Timişoara, venit aici în 
control, xărindu-mâ, m-a 
chemat la ordin. După ce 
s-a «nformt« despre si
tuaţia mea militară, mi-a 
Încredinţat operaţiile de 
•emu 'pentru apărarea 
Orşovei, ia început de 
septembrie 1944. îmi re
venea misiunea de & ba
ra, cu orice preţ şi mij
loace, tn cei mal scurt 
timp posibil, calea tru
pelor gertnano-faseiste 
de-a Ringul Dunării, pe 
foseâua Orşova — Ber- 
Wasca, pe un sector de 
aproape 50 km, unde se 
prevedea an  atac din 
partea inamicutai pentru 
Cucerirea oraşului Orşo
va. Misiunea era deose- 

- bit de grea' şi dc mare 
— răspundere.

t n  acest scop. In după- 
amtaza aceleiaşi zile, aih 
plecat cu un tren spe
riat, însoţit de un pluton 
de soldaţi gen işti, mij
loace de transport hipo, 
mine, explozibil şi apa
ratura necesară, de la 
Timişoara la Orşova. Ur- 
■M rr in.strUcţkinilor pri
mite de la  Comandamen
tul de apărare al Orşo
vei. in timpul nopţii 
ne-am deplasat din arest 
oraş spre vest, pe şoseaua 
situată pe malul stâng 
at Dunării, până In satul 
Dubova, aşezat Intre Ca
zanul Mie şt Cazanul Ma
re, parcurgând o distan

ţă de peste 25 km. Tre
buia să realizăm urgent 
cel puţin două obiective: 
ba rărea şoselei prin mi
narea stâncilor de la Ca
zanul Mic şi distrugerea 
lor în cazul Unul atac al 
inamicului, pe şosea, şi 
minarea terenului din 
spatele acestor stânci, în 
sectorul comunei Berzeas- 
ea. A doua zi ne aflam

aşteptăm aici, ia  Plavişe- 
viţa, venirea serii pentru 
a  face, mai departe, a- 
ceastă deplasare noaptea, 
sau să urcăm pe linia fe
rată îngustă (forestieră) 
ce ducea în satul de mun
te Eibenthal, la vreo 10 
km, a doua variantă, con
siderând-o mai potrivită 
scopului ce-1 urmăream. 
Am desprins caii de la

P a g i n i  d a  l u p t â  d i n  r â z b o i u !  

a n t i f a s c i s t

la Cazanele Dumirii, în 
satul Dubova. Aici, am 
stabilit kt cele mai mici 
amănunte planul de dis
trugere a stâncilor pen
tru bararea şoselei prin 
identificarea locurilor de 
aşezare a încărcăturilor 
de dinamită şi a explozoa- 
relor. în  acest Joc a ră
mas d  grupa de soldaţi, 
o mitralieră şi materialul 
de geniu necesar realiză
rii acestei misiuni, tn caz 
do surprindere din par
te» inamicului. Restul 
plutonului, însoţit de mi
ne; ne-am îndreptat mat 
departe, pe şoseaua de 
pe malul Dunării, spre 
Berzeasca pentru instala
rea Unor câmpuri de mi
ne.

La Piavîşeviţa ne-am 
întâlnit cu un ofiţer de 
grăniceri ee venea căla
re din direcţia opusă, ca
re ne-a avertizat să nu 
înaintăm mai departe, de
oarece vom li  sigur re
peraţi de inamicul ce o- 
cupa malul opus al Du
nării. Minarea sectorului 
stabilit ia Berzeasca tre
buia realizată. Ne rămâ
neau două variante s să

căruţă şi i-am prins lâ 
vagonetcle găsite.în staţia 
de jos, după ce acestea 
au fost încărcate cu tot 
ceea ce aveam asupra 
noastră. După eforturi 
deosebite, la limita pute
rilor noastre; deoarece a- 
ceste vagonete datorită 
paptei mari trebuiau îm
pinse de noi continuu, am 
ajuns odată cu seara la 
şcoala din satul Eibenthal.

Noaptea {şi lăsa încet 
pânza neagră şi deasă 
peste acest sat de munte 
cu caseie-l Împrăştiate pe 
toate colinele. Peste co
lina înaltă acoperită cu 
pădure din faţă noastră 
se pierdeţi în «are Dună
rea. Liniştea se aşternea 
peste toate. Soldaţii se 
trudeau să-şi pregăteas
că o hrană caldă in cur
tea din faţa şcolii. La lu
mina focului, înteţit de 
soldaţi, studiam o har
tă militară pe care cău
tam să descopăr potecile 
de acces spre poziţiile in
fanteriei noastre de la 
Berzeasca, unde trebuia 
să ne deplasăm pe ca
lea cea mal scurtă, pe 
care cădi să poată trans
porta materialele de ge

niu cu care trebuia să 
acţionăm. Dintr-o dată, 
voalul întunecat al înce
putului de noapte a fost 
dat la o parte de nenu
măratele rachete lumi
noase împrăştiate pe bol
ta cerului de inamic dea
supra noastră. Tunurile 
armatei germane de pe 
malul sârbesc, llakurile 
(mici ambarcaţiuni pe ca
re erau instalate mitra
liere) de pe Dunăre şi 
brandurile din apropiere 
stropeau cu proiectile şl 
gloanţe întreg sectorul 
dintre Dunăre şi satul 
Eibenthal. Atacul a  în
ceput. Ia  câteva secun
de toţi am fosţ cu mâna 
pe arme adăpostite la 
vreo 20 m de foc. Ne-am 
dat seama că linia fron
tului nu mai putea fi la 
Băneasca şi ca formaţii
le de infanterie dia faţa 
noastră erau încercuite. 
Trebuia mai întâi să ne 
«păşim şi apoi să ne re
tragem spre Cazane pen
tru  a  declanşa sistemul 
de explozii şi a crea ba
rajele proiectat» S» fa
ţa  Înaintării trupelor mo
torizate germane; Grupa 
lăsată acolo eu sarcina 
de a pregăti minarea 
stâncilor şi a  şosetei ml 
putea acţiona fără dis
pariţia mea şi, mal mult 
decât atât, aceasta a r fi 
fost surprinsă de inamic 
care nu mai putea U  o* 
prit până la Orşova. Ia 
cele câteva clipe de gân
dire, in care soldaţii erail 
grupaţi In jurul meu, tre
buia luată o hotărâre ra
pidă, fermă şi bine chib
zuită, '

(Va arma) $
lag. TBAIAMIACOB, 

Ofiţer W  — ^
veteran de război

w aşu a
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Cu toate Că judeţul nostru 
ocupă locul trei pe ţară 

.> (deţinând peste 250 QOO 
ha păşuni şi tâm ţe na- 

j turale), în privinţa su- 
1 prafetelor de fond păsto
r i te  efectivele şi producţia 
. animalieră sunt foarte de- 
i parte de a reflecta acest 
, Important potenţial. Am a-
- sistat, mai ales după 1989. 
i erna mii, poale zeci de

■n tî de ha de pâşurtl şi 
> iâneţe sunt supuse pro-
- «asului de degradare, o 

pprte însemnată Impâdu- 
rindu-se si intrând în

’ patrimdiîîm silvic, cum 
.prevăd legile în  vigoare, 
©in păcate, deşi s-au 
«ari tras semnale de a- 
tarmâ privind starea de- 
pşstruoasă a păşunilor, a- 
CMten au fost ignorate în 
«ăod inexplicabil de că
tre  primării, de proprieta
rii terenurilor respective 
şl da crescătorii de a- 
ntntale, ca beneficiari ai 
întreţinerii lor timp de 
2—3 sau chiar mal multe 
tuni de zile pe an pe 
păşuni, unde se obţin 
•producţiile de lapte şi car
tea cele mai ieftine. în 
vinele locuri (de ce să nu 
O «cunoaştem), până şi 
păşunile sunt folosite ca 
mijloc de a obţine capi
tal politic, consilierii şi 
primarii acceptând sta
bilirea unor taxe simbo
lice, cu care abia se 
poate cumpăra un sac sau 

’doi de îngrăşăminte chi- 
'■•mice {!).
' Din partea specialişti
lor agricoli, a firmei 
cu profil de îmbunătă
ţire a pajiştilor, a labo
ratorului de specialitate

ai S.C.P.P. Geoagiu şl al 
compartimentului pentru 
«ona montană al D.A.A- 
s-au făeut şi te  fac «for
turi pentru a susţine 
măsurile de creştere _ a  
producţiei şi 'de valorifi
care mâi buflâ a  poten
ţialului pajiştilor natu
rale. De altfel trebuie 
arătat că există şl o 
strategie clară, bazată 
pe programe de amelio
rare, până la nivel de 
parcelă, ; care

necesitatea de a  se reve
ni pe parcela ta  cauză, 
tel puţin dupâ cinci ani, 
se constată cu regret «ft 
această cerinţă nu se în
deplineşte in practică.

Dacă In anul 1995, spre 
exemplu, potrivii calcu
lelor riguros fundamen
tate, trebuja ca taxa 
de păşunat să fie de Mi
nim 23 370 lei, pentru 
o unitate vită mare, te

considerare inflaţia şi alţi 
factori, nivelul taxei 
pentru păşunat ar trebui 
s i  fi* de tef puţin 49 533 

' lei pe u.v.nu, sumă ce 
reprezintă contravaloarea a 
*71 lapte, calculat la 
800 îei/litru, sau frijducţla 
te  te  obţine tn 9 zile de 
hrănim a ante vaci pe 
păşua*. In  tariful respec- 

" tiv «» cuprind toate lu
crările de întreţinere 3

SE? jZSRLjS
se pot efectua ţ! tn» con
tribuţia directă, sub for
mă de prestaţii, a deţină
torilor de animale. Foar
te  important de reţinut 
este faptul că nu tre
buie considerat că aceşti

PAGINI NAŢIONALE
CEA MAI BOGATĂ SURSĂ
DE INFORMAŢIE PENTRU 

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să  fie 

cunoscută in ţară şi străinătate t
•  D o r iţ is ă  aveţi o  informare «la te** 

despre concurenţă?

•  Doriţi să vă vindeţi urgent produsele 
şi serviciile dumneavoastră ?

•  Căutaţi urgent un partener de afaceri ?

•  Căutaţi un număr de telefon sau adre
sa tute firme f ia  ţa r i?

RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI 
m m  CATALOGUL

- P A G I N I  N A Ţ I O N A L  E“

|  Nu ezitaţi s i  vă

'i I

«PAGINI NAŢIONALE1* «Afla M t t  
Obţineţi astfel gratuit catalogul ac

tual şl cel următor.
Doar ca 99000 lei puteţi £  înscrişi 

tu ediţia m i  a catalogului «PAGINI 
NAŢIONALE**, tarif ee creşte funcţie de 
spaţiul tipografic solicitat.

IftfortnaţS ritmic, tntre «mie S—13, 
la sediul biroului judeţean BOftfPRES — 
PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel 

Decebal", cam. 12. sau la teL 213500.

constată că această pre- - bani sunt pierduţi. Sfec-
__ ___  . vgdtee « t im u s  Sn site* tul lucrărilor făcute sS;

până Si ariffl' toie, 'eu- pin1' deziderat. Cu excep- regăseşte şl ae reîntoar-
prînzând întreg comple
xul de lucrări ce trebuie 
aplicate pentru sporirea 
cantitativă şi calitativă 
a bazei furajere. Numai 
cine se gândeşte la nişte 
interese înguste şl de mo
ment poate să nu ţină 
seama de asemenea pro
gram*.

Cu toate c i in raport 
de cerinţele reale D.A.A., 
prinr centrele agricole lo
cale, a recomandat nor
mele metodologice, pe 
baza cărora se stabilesc 
taxele de păşunat (după 
producţia de masă verde, 
compoziţia floristică - şi 
alţi parametri), pornind de 
la cerinţa ca tariful sta
bilit să acopere chel
tuielile pe păşunea res
pectivă în cadrul unui 
program de întreţinere a- 
nuală, ţinând seama de

ţia unor primării (Gura- ce în buzunarul contri-
sadâ, Deva, Simeria şl al- buabililor prin viitoarele
tete), unde taxele au os- producţii de lapte şl de
cilat între 11 009 şl - came. . Un exemplu bun 
15 000 lei pentru o u.v.m., oferă comuna Şoimuş,
multe consilii locale au 
stabilit nişte taxe Simbo
lice. în ; această catego
rie se încadrează locali
tăţile Bara, Petrila, Lun
ca Cernii, TopUţa şi al
tele, unde taxa de pă- 
şUnat n-ă depăşit 2 000 
iei pe u.v.m. Să nu mai 
amintim cazuri de ex
cepţie, cum este la Boşo- 
rod, unde taxa a fost de 
numai 500 lei/u.v.m.

într-o recentă discuţie 
purtată cu dl ing. An
drei Indrea, şeful servi
ciului dezvoltarea pro
ducţiei animale şl bază 
furajeră, din cadrul D.A.A., 
interlocutorul spunea că 
pentru acest an, luând în

unde se lucrează pe bază 
de contract de prestaţi! 
cu fîrtna de profil (S.C. 
«Herba S A. Deva), după 
programul stabilit 

Deoarece acum se vali
dează deciziile consilii
lor locale privind stabi
lirea corecta şl reală 4  
taxşlor de păşunat, este 
bine şi necesar să fie 
avute in vedere toate 
considerentele expuse, 
astfel încât să fie stopat 
fenomehtil de degra
dare a păşunilor natu
rale, care constituie o  
mare bogăţie a  Jude
ţului nostru şl a ţării.

NICOLAE TIRCOB
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REŢINUŢI PENTRU 
| FURT

Mihai Apostol, de 19 
' ani şi Hezenău Vasile 
; de 24 de ani, din Deva, 
au sustras in cursul lunii 

: martie a.c. din depozitul
S.C. Hdy — Kimpex S.RJb. 
Deva. parchet din lemn 
şi alte materiale, în valoare 
totali de 15 670 000 de lei.

Au fost reţinuţi urmând 
să dea socoteală in faţa 
legii, pentru pagubele pri
cinuite societăţii devene.

ZI NEAGRA

Ziua de 24 aprilie a.e. 
va rămâne pentru familia 
Opriţoiu, din Valea jiului, 
un moment de tristă a- 
mintire. In jurul orei 23, 
Opriţoiu Nicolae, de 28 de 
ani, lăcătuş la JE.M. Paro- 
şeni. a sărit dintr-un va- 
gonet aflat în mişcare, cu 
intenţia de a-1 opri, acci- 
dentându-se grav la cap. 
Deşi a fost transportat de 
urgenţă la spitalul din Pe

troşani, Ia scurt timp. după 
eveniment, a decedat.

TÂLHĂRIE CU SPRAY 
PARALIZANT

In urma cercetărilor c- 
fectuate de către lucrători 
ai Poliţiei oraşului Lu- 
peni, au fost identificaţi 
autorii tâlhăriei săvârşite 
in  noaptea de 19/20 opri- 
IU asuprâ vânzătoarei Chi • 
lariu Mirela, de la ; S.G. 
Braicu End Company S.N.C. 
din localitate, prin folo
sirea unui spray paralizant. 
Autorii se numesc Mesaroş 
loan Vasile şi Carp Mihai, 
din aceeaşi localitate cu 
victima.

Cu ocazia cercetărilor s-a 
mai stabilit că cei doi 
sunt şi autorii unei alte 
tâlhării comise pe 23 apri
lie. în staţia de autobuz din 
Lupeni.

Rubrică realizată cu 
sprijinul

I.J.P. HUNEDOARA — 
DEVA

La Sălaşu de Sus vor 
fi înlocuite telefoanele

».cu
Primim la redacţie o 

scrisoare avându-1 ca 
semnatar pe dl. profesor, 
acum pensionar. Ştefan 
Crişan din comuna Să
laşu de Sus. judeţul Hu
nedoara. Dl. Crişan, in 
rândurile puse pc hârtie, 
doreşte să impună' aten
ţiei opiniei publice „sta
rea inacceptabilă in care 
se găseşte reţeaua de' co
municaţii telefonice în 
cadrul comunei Sălaşu 
de Sus“ şi, in particular, 
în satul omonim reşedinţă 
de comună. In epistola pe 
care dl. profesor a adre
sat-o la -15 februarie a.c. 
conducerii de atunci a 
Romtelecom Hunedoara, 
se solicita instalarea şi 
punerea Ia dispoziţia tu
turor locuitorilor din Să
laş a unu sau două posturi 
telefonice publice, precum 
şi instalarea unor posturi 
telefonice particulare „în 
limita numărului de pos
turi. existente libere ia 
radio-releul de comunicaţii 
din satul Sălaş". Aceste 
necesităţi obiective ale 
locuitorilor comunei Să
laşu de Sus sunt nu nu
mai fireşti ţinând cont 
de gradul de civilizaţie 
spre care ar trebui să se 
tindă la finele acestui mi
leniu, dar de această insta
lare a unui ' banal post 
telefonic depind, în ulti
mă instanţă, salvări de 
vieţi omeneşti şi luarea 
unor măsuri rapide in 
caz de incendiu sau alte 
calamităţi. Cele patru 
posturi telefonice, „cu 

,.manivelă", care sunt ins ta? 
late la Consiliul local, 
la Poliţie, la Cooperaţie 

, în centrul de comună, 
sunt improprii pentru fo
losire în scopuri par
ticulare. în  plus după 
orele de program (8—16), 
accesul la aceste telefoane,

. inclusiv cel din Incinta 
Poştei, devine imposibil. 
Şl aşa, „de vineri ora 16 
până lunea următoare, 
Sălaşu rămâne Izolat de 
Orice contact telefonic".

Am prezentat această 
atare de fapt actualului

s.e. ©rAştietr a n s  s jl  o raştie

h VINDE
© anvelope 1100 x  20 made in Cehia
•  anvelope 155 x  1 3 * -  made in Cehia
•  acumulatori 12 V x 58 A; 12 V x  70 A; \  

12 V x  95 A; 12 V x  170 A —  made in Israel 
sub licenţă SL7A.

v
II. ANUNŢA

#  Intenţia de majorare a  tarifelor 
port de marfă* transport de călători 
servicii, începând cu data de 1. 05. 1996.

III. ANGAJEAZĂ
•  sudori autogeni şi electric!.
Informaţii suplimentare Ia telefon 054/

647055. (9310)

ţ

i S.C. CHIMICA S A .

' cu sediu] in Orăştie, str. Codrului, nr. 24,
. Anunţă pe toţi acţionarii ci. Adunarea 

Generală va avea loc in data de 17 mai 1996, 
• ora 40, la sediul S.C. CHIMICA S.A. Orăştie. 
r Pentru relaţii suplimentare se poate lua le
gătura la telefoanele: 641670; 641250 — in- 

, terlor 136.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMLEMN" SA DEVA 

bdul Decebal, bl. C — parter, vinde prin

manager coordonator al 
Romtelecom Hunedoara, 
dl. ing. Pantelimon Şer- 
ban. Suntem abilitaţi să 
transmitem locuitorilor co
munei Sălaşu de Sus veşti 
Încurajatoare, aşa cum 
s-au desprins ele din pro
misiunile ferme pe care 
dl. Şerban le-a făcut. Ast
fel. dl.; manager a preci
zat că in ceea ce priveşte 
instalarea postului tele
fonic public lucrurile se 
vor aranja intr-un inter
val de maxim 30 de zile, 
deci pe la finele lunii 
mai. De asemenea, la Să
laşu de Sus există con

diţiile tehnice necesare insta
lării de posturi telefonice 
particulare.. Conform de
claraţiei diui Şerban, până 
la finele lunii septembrie 
a.c., in Sălaşu de Sus 
va funcţiona o centrală 
telefonică automată. In
terlocutorul a precizat că 
situaţia existentă in co
muna Sălaş este, într-o 
oarecare măsură, favora
bilă rezolvării probleme
lor legate de telecomuni
caţii. Nu acelaşi lucru 
se poate spune despre 
cele peste 250 de locali
tăţi ale judeţului ce nu 
sunt Încă telefonizate. Pen
tru a reabilita telefonia 
rurală. Regia Naţională 
Romtelecom are o strate
gie de anvergură care, 
în câţiva ani, folosindu-se 
sisteme de comunicaţii prin 
fibră optică şi prin radio 
cu acces multiplu pe a- 
ceeaşi frecvenţă, va gene
raliza introducerea tele
foniei in localităţile ru
rale. Prin lucrări de ex
tindere a reţelei Alcatel 
din Deva şi Hunedoara, 
planul de investiţii al re
giei prevede introducerea 
telefoniei digitale în loca
lităţile Dobra, Ilia, Geoa- 
giu Sat, Cristur, Rapolt, 

. Şîntahdrei, Şoimuş, Veţei, 
Bretea Română, Baru, Pui, 
Sarmizegetusa şl Toteşti. 
După această primă tranşă 
vor unpa alte localităţi pe 
măsura avansării investi» 
ţiei.

ADRIAN SALAGBAN

•iii*
următoarele spaţii comerciale:

#  spaţiu comercial in suprafaţă de 385 mp 
în municipiul Hunedoara, bl. 47 —  parter;

•  spaţii depozitare în suprafaţă de 3225 
mp în Călan, str. Toamnei, nr. 2.

Licitaţia Va avea loc in data de 20 mai 
1 1996, la sediul Societăţii Comerciale „Comlemn" 
i S J L  Deva.

Relaţii Ia tel. 054/626062; 054/626181.

CURSUL VALUTAR
7 mal 1996

•  l dolar . SUA
» 1 marcă germană
•  199 yeni Japennl
•  I liră sterlină
•  t  franc elveţian
•  f franc francez
•  MM) lire italiene

— 2 9 » "Iei I
— 1910 lei 1
— 2792 lei 1
— 4386 lei <
— 2348 lei
— 565 lei;
— 187 leii

Cursuri de re fe r in ţă  ale B ă nc ii Naţionala 5  
a Rom âniei î
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su b st a n ţ ia l e  m w m m m xăm
IN TIMPUL LIBER

institu t de tnacţcMlng şi eereetare a  opiniei pu
blice casU  cotatem tori locali ia  Deva şl Haţeg, 
pentru activitatea A» aplicare chestionare.

Condiţii: — vârsta maximă 40 ani; studii ÎL 
ceale sau superioare; posibilitate de deplasare fn 1 
judeţ.

Aplicarea chestionarelor este o activitate de fire-', 
rizic şi solicită disponibilitatea lucrului CU 0C 
meniL Puteţi fl solicitat pentru această mutei I 
de circa 8—10 ori pe an. Persoanele interesate SUI 
rugate să trim ită urgent o scurtă auto prezentare
scrisă de mână, însoţită de numărul de - ttitlo u  V  
care po t fi contactate, pe adresa: C.P. 56—52 7775# 
Bucureşti.

Reiaţii la telefon (01) 2116999, Mirela Pinten, 
Corina Aldca.

JU£05.19‘ I  'rtr§
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®S (Rjâ^ţl-

m u m c i p i u l - D E V A  8elefsflL$03H

Ift ace^as^ădîre coyVAMA

S .C

C i S e â iu iî r t  îrl£tfil* S.C, pAfil&SlKViClE Ş jjJ  
ştf. 25 D ^em brie  Î989 of» 259-561

ANGAJEAZĂ
Economişti

Cdnditii:
•Specialitate^ Ţ h a ’it^CcinîabUiţafe'
• Vechime; tfiin fmu gT5 gffit 
•Stagiul m ilitar saiisfiruj 
•Vâr$ta maxima $5 anţ
• Cury}şcgţ9raluiţeâ.UTnkîşfrifîiig£^^QiIatie mtnnatîoriâîă

^engleza, germana).
••DomieiUuŞ 3 3  municipiulDeva
•-Salonul

t

Informaţii sup|in\tn tarei» sediulAgenrigi ROMTR ANS Aradj 
#iî» 8> ‘Tfe^Vroi R nr.f, ţpmp. Menigrueiot-Rgrc

telefon': 057/ 280651, :l0866!,a8ttl53s *

Singura poliţă, de asigurare completa
Pentru a fi în siguranţă ai nevoie de o

A S I G U R A R E
f i  Pentru a fi fericit ai nevoie de o

F I N  A N Ţ A R
; î.v Pentru a fi prosper ai nevoie de o ‘

I N  V E S T I f  I
 ̂ Trageri la sorţi periodice cu premii In autoturisme

A  Fi In perfectă siguranţă.

E

■â£'

CAR. Sediul Central; Bucureşti * 01-382 0897,322 (090 
Reprezentanţă locală: Deva • 054-617800,217890, Hunedoara - 718627, Petroşani • 542492
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VANZAK1 — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând caroserie AR O 
844, tamponată, Orăştie, 
Petru Maior, 49, tel. 642382.

- ■ ■, , : : (7940)
•  Vând apartament două

camere, zonă centrală, 
-gaz, două balcoane, Eroi
lor, bloc A, ap. 5.1, etaj 
3, Orăştie. (7938)

•  Vând Jiaine second-
hand Alba Iulia, 058/ 
870511, după ora 18. (7937) 
‘ « Vând BMW 728 —
1985, înmatriculat, mul
tiple dotări; cimvenabil. 
Wel. 651579. - (9159)

•  Vând motor şi cutie 
Viteză, Renault 18., Infor
maţii Haţeg, tel. 770538.

(7048)
•  Vând remorcă. Salonta 

o tonă, videoreeorder Tos-
• hiba”, tel. 054/712368, după 
ora 20. a (8280)

•  Vând antenă satelit, 
CU toate accesoriile, preţ

• negociabil. (Tel. 720177.
(8279)

•  Vând Mercedes 115,
ţ  benzină, înmatriculat, stare

bună, (motor defect). Tel. 
723080. (7482)

•  Consiliu] local Bunila 
anunţă repetarea licitaţiei 
pentru închirierea păşu
nilor Naneş, Vadul Do-

'b rli, Grivini în data de 
7 mal 1996. Relaţii su
plimentare Ia sediul insti
tuţiei. (8277)

> ! • • • • •  # . • . • • • • • <
•  Vindem mâse> de-

biliard englezeşti cu 
accesorii la preţul de 
1600 DM în lei. Asi
gurăm transportul. In
formaţii tel. 059/437640, 
059/417187. (7563)

•  Vindem sămânţă 
porumb tratată din 
Iugoslavia, > Voievodi- 
na, soiul NSSC—420,

,j£ . preţul 1800 lei/kg.
P Hunedoara, tel. 716591,

718304. (8270)

' •  Vând apartament două 
camere. Deva, str. Mine

rului, bl. 28, ap. 15. Infor
maţii la domiciliu. (8484)

•  Vând casă, dependinţe,
grădină, Sibişel 17. Be- 
riu, informaţii 660779, 
660242, V ;■ (8480)

•  Vând apartament două
camere, Micro 15, Al. Stre- 
iului, bl. 65, ap. 55, etaj 
3, tel. 620095. (8472)

•  Vând casă în Cristur, 
tel. 621988, după ora 20,

(8462)
« Vând convenabil sobă 

' electrică (Germania), fri
gider Zill şi congelator cu 
5 sertare, tel. 215215.

(8465)
•  Cumpăr talon Re

nault 11, tel. 220848. (8464)
•  Vând apartament două

camere, cărămidă, Deva. 
Informaţii tel. 620293, după 
ora 20. (8467)

•  Vând 200 mp teren
intravilan la drumul Co- 
ziei şl 36 buc: .panouri 
BCA, tel. 611856. (8954)

« Vând Dada 1300, fa
bricaţie 1980 şi cărucior 
copil, preturi negociabile. 
Teii 213870. (8953)

•  Vând autoturism Tra-
bant 601, Simeria, tel. 
661306. (8468)

•  Vând Dacia 1300 break,
an fabricaţie 1987. Infor
maţii, teT. 615617, după 
ora 15, (8491)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie

serviciu pe numele Sonel 
Adrian eliberată de Direc
ţia de Telecomunicaţii Hu
nedoara — Deva.' Se de
clară hulă. (8477)

i r  SG Eurovenuş SRL 
Deva anunţă pierderea bo- 
nierului de târg auto seu 
seria 3701—3800. ' Se de
clară nul. ■ (8482)

•  Pierdut legitimaţie
serviciu pe numele Boitor 
Elena Daniela. O declar 
nulă. (8276)

•  Pierdut adeverinţe 
primire — plată, pe nu
mele Lăcătuş Maria, în 
valoare de 288900 lei, eli
berate de REMAT Hune
doara. I,e declar nule.

(8275)
KsiHIUîl iRi

•  închiriez garaj şi
primesc fete în gazdă.. De
va, tel. 616603. (8456)

\

A bonam entul la ziaru l 

;Juvântui liber“
Altorui mentul este calea cea mai sigură şi 

mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corecta 
a cititorilor. - V: -/ ■ ?

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor si abonamentelor. Drn luna mai» preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic în opt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale.

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare, primite gratuit pe lună, 
faţă de cumpărarea cu bucata.

Vremea va fi în ge
neral instabilă dar caldă. 
Cerul va fi temporar 
noros şi local vor cădea 
averse de ploaie însoţite 
de descărcări electrice. 
Vântul va sufla moderat 
din - sectorul si|dic, : cu 
unele intensificări tem
porare. Temperaturile mi
nime. 11—16 grade, ma
ximele 29—25 grade.

PROGNOZA PENTRU
INTERVALUL 8—10 

;■ MAI.
Vremea va fi în ge

neral instabilă. Cerul va

Anul VIII •  -Nr. 1628

fi temporar noros în 
prima parte a interva
lului. Vor cădea averse 
de ploaie însoţite de 
descărcări electrice în 
cursul după-amiezilor în 
primele două zile şi mai 
extinse în ultima zi. 
Vânt moderat din secto
rul sudic,' apoi vestic. 
Minimele vor fi cu
prinse; între 12—18 
grade iar cele maxime 
între 23—28 grade, mai 
coborâte în ultima zi. 
(Meteorolog de serviciu: 
Lucian Nistor)

OFERTE 
DE SEii VICII

« Efectuez lucrări de 
contabilitate pe calculator, 
tel. 220848. (8464)

•  SC Şeminee Construct 
SRL Braşov execută mon
tări — remontări şeminee 
şi sobe teracotă. Informa
ţii tel. 054/625734; 054/
617890. (8199)

Executăm
TRANSPORT MARFĂ
cu camioane închise 

de 2,5; 8 şi 14 t 
Tel: 647529 orele 8 - 17

W W W W JW W U W M ft
•  SG Efy Style Serv 

SRL Deva angajează 
gestionar şi facturistă, 
vârsta maximă 35 ani, 
relaţii la sediul fir
mei, str. Gh. Bariţiu 
nr. 1/A, tel. 230957, 
între 9—17. (8474)

.w /.v /rA v .v .'f tv w w ,

m SG Adiprodexim Brad, 
Aleea I’atriei 8—10, anga
jează brutari, patiserl, cu 
experienţă şi vânzătoare. 
Informaţii tel. 651547, ,

(9158)

•  Solicit doamnă pentru 
menaj. Scrieţi la - Popa 
Gheorghe, strada Cloşca, 
nr. 6, bloc 4, sc. E, ap. 
61, Alba Iulia. (7939)

..CITAŢII
•  Borş Ştefanache este 

citat pentru ziua de 7 
mai 1996, la Judecătoria 
Hunedoara, dosar nr. 3835/ 
94, în calitate de reclamant.

■ (8278)

MATRIMONIALE
•  Italian — 46 ani,1

bună prezenţă, caută 
domnişoară de 2a—35 ani, 
pentru prietenie, eventual 
căsătorie. Informaţii 622814.

(8476)
DIVERSE

•  SG Prodanezit SRL
Cri.şcior anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor 
eu 15—20 ia sută la toate 
produsele executate din 
cadrul societăţii,. ca ur
mare a ridicării preţurilor 
celorlalte materiale nece
sare executării produselor 
finite, începând cu data 
de i  iunie 1996.; (8479)

•  SG Haiduc SNG a- 
nunţă ţnajorarea tarifelor 
pentru prestări servicii, 
începând cu 15 mai 1996.

(8475)
•  SG Bachus SA Deva 

anunţă ţinerea adunării 
generale în vederea consti
tuirii „Asociaţia Bachus** 
pentru privatizare. A- 
ceasta va avea loc în data 
de 10 mai, ora 16, la se
diul societăţii din Deva, 
Piaţa Unirii, nr, 1. Par
ticiparea în condiţiile legii.

(8956)
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AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mate pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de. publicitate din i ,

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in cîădirea 
Tribunalului judeţean) ; la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul ţrCprntim" ; & *  qjiioşcul din ,CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
^^Ovizoiiţ* X

•  HUNEDOARA. pe bdul Dacia (te l 
716926).

•  BRAD, . strada Republicii (te l 
650908), la sediul S.C. „MERCUR". *

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

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publidtate.

I
I
I
I
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SISTAREA 
FURNIZĂRII APEI 

SE A M ÂN Ă
I Întrucât In perioada 6—10 mai în muni

cipiul Deva are loc o manifestare expoziţio- 
|na lă  internaţională, reparaţia conductei de 0

11000 şi a instalaţiilor de tratare a apei potabile 
se amână cu o săptămână, de către IÎ.A.G.C.L. 

iDeva.
■  Ca atare, întreruperea totală a furnizării 

, lapei se va face în perioada 14. 05, ora 7, până 
l in  data de 16. 05. 1996, ora 7, in municipiul De-

I" va, oraşele Haţeg, Călan, Simeria şi comunele 
adiacente acestora. - .-U;

j  :
i

V
\ S.C. „CASIAL* S A. DEVA — CHI.ŞCADAGA

.

VINDE LA LICITAŢIE

•  .Mijloace fixe scoase din funcţiune, con
form Legii 15/1994.

Taxa de participare Ia licitaţie de 20 000 
Iei şi garanţia de participare de 10 la sută din 
preţul de pornire, se vor depune la casieria so
cietăţii anticipat, până la data licitaţiei.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii în 
data de 14 mai a.c., ora 9.

Informaţii si înscrieri la tel.; 054/213140, 
213141, 213142, int. 154, 243, 129.

IMPORTATOR DIRECT VINDE:

•  PAL melaminat, diverse culori şi modele
•  canturi
•  blaturi pentru bucătării. .
Relaţii: Alba Iulia, telefon 058/826766; fax \

058/826592. (9315)A

ANPA DEVA

Anunţă

c -
* -VT-- r

pentru închirierea unui spaţiu de 1 
Depozitul de Cereale Hunedoara.

m p la

Tariful de plecare este de 2 500 lei/m p. / 
Licitaţia va avea, loc în data de 9. 05.1996, / 

ora 10, la Depozitul de Cereale Hunedoara (lân- J 
gă autogara). J

S.C. „PRESTATORUL** S.A. HAŢEG 
cu sediul în oraşul Haţeg, strada Decebal, ~ 
nr. 15, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J20/577/1995
Anunţa lansarea de oferte pentru ocuparea 

funcţiei de
M A N A G E R

în conformitate cu prevederile Legii nr. 
66/1993 a contractului de management.

Se primesc oferte de la persoane fizice şi 
juridice române, care îndeplinesc cumulativ 
condiţiile prevăzute de art. 4 şi 5 din lege.

Condiţiile de participare şi criteriile de se. 
lecţie a candidaţilor sunt cele prevăzute în fişa 
postului, pe baza legii şi a normelor metodolo
gice aprobate prin H.G. 263/1994.

Depunerea ofertelor sc face în maxim 30 
zile de la publicarea prezentului anunţ, la se- 
diul societăţii.

Concursul de selecţie a ofertelor şi testarea 
condiţiilor se va organiza după 45 zile de Ia 
ultima publicare a prezentului anunţ;

Pentru relaţii şi informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la telefon 054-770651, 777250 
sau direct Ia sediul societăţii.

REGIA AUTONOMA „ACTIVITATEA*' 
. ORAŞTIE

. Anunţă sistarea ajiei potabile la toţi con
sumatorii, în data de 08. 05. 1996, între orele ţ 
7,00— 19,00, pentru executarea unor lucrăîL ^

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
din 5. 05. 1996

4, 14, 13, 32, 35, 19.
Fond de câştiguri: 4 160 889 405 lei. 

TRAGEREA NOROC 
din 5. 05. 1996 

6, 5, 3, 6, 3, 4, 0.
Fond de câştiguri: 586 687 557 lei.

Marţi, 7 mai 1996


