
T  I D t  O

Anul VIII •  Nr. 1629 •  Miercuri, 8 mai 1996 8 PAGINI #  250 LEI

Sala festivă a Spitalului judeţean

consilieri de la Consiliul munici
pal, alte oficialităţi, invitaţi, zia
rişti, care au fost martorii unui 
eveniment de adevărată nobleţe spi
rituală în viaţa oraşului de la poa
lele Cetăţii: acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare" doctorului 
IOAN MOZA, renumit chirurg, per
sonalitate medicală de excepţie, om 
de aleasă omenie sufletească, a- 
propiat de bolnavi,un chirurg cu 
mâini de aur şi cu inimă caldă,

' ce a salvat, de-a lungul activităţii 
sale competente, multe vieţi ome
neşti, redând familiilor, societăţii, 
mii şi mii de oameni de cele mai- 
diverse profesiuni şi vârste.

După deschiderea făcută de pri
marul municipiului Deva, dl Ovidiu 
Hagea, şi prezentarea Hotărârii nr. 
35/1996 a Consiliului local, de că
tre dna jurist Maria Prodan, prin 
care s-â acordat titlul de „Cetă- 
ţean- de Onoare" al municipiului 
Deva doctorului Ioan Moza, pen
tru merite deosebite privind or-

din De\”  a devenit neîncâpâtoare S ^ r e a  primelor secţii de spe- 
în urmă cu câteva zile pentru un cialitate la spitalul din Deva şi 
fnare număr de cadre medicale, aportul său nepreţuit în formarea

unei adevărate şcoli de chirurgie 
la spitalul din Deva, au luat cu
vântul dr. Ioan Iliescu, şeful sec
ţiei chirurgie, directorul spitalului 
judeţean, scriitorul Radu Ciobanu, 
Cetăţean de Onoare al municipiu
lui Deva, dr. Horaţiu Magheru, dr. 
Tiberiu Dragotă — foşti colegi şi 
colaboratori apropiaţi ai "sărbători
tului, care cu profundă afecţiune 
şi respect au omagiat îndelungata 
activitate a dr. Moza — de la ab
solvirea facultăţii în anul 1936 şl 
până în anul 1972 — ceea ce a 
reprezentat pentru întregul corp me
dical şi miile de foşti pacienţi o 
adevărată legendă vie a medicului 
exemplar, tămăduitor al trupului 
dar şi al sufletului oamenilor a- 
flaţi în suferinţă.

Alocuţiunea dr. I. Moza, plină de 
învăţăminte, înţelepciune şi har, a 
impresionat asistenţa prin clarita
tea şi valoarea ideilor, chintesenţa 
unei bogate experienţe profesiona
le şi de viaţă. Toţi cei prezenţi la 
festivitate l-au felicitat * *'-di«; Irnpiă 
şi i-âu urat mulţi ani ! ,
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De la dl ing. Cristian 
Solomon, care s-a ocupat 
efectiv de organizarea 
reuşitei şi interesantei ex
poziţii Rommin '96, am 
aflat că la actuala ediţie 
sunt prezente, ca expo
zante, mai mult de 80 
de firme, unele cu tra
diţie, iar altele venite 
mai de curând în dome
niul asigurării echipamen
tului şi tehnologiei pen
tru ihdustria extractivă, 
unele fiind constituite cu 
capital privat sau mixt. 
Pe lângă firmele cuprin
se în catalogul editat cu 
acest prilej, s-au decis 
şi au răspuns invitaţiei 
de participare în Ultima 
clipă, cum se spune, prin
tre acestea numărându-se 
Hamerock din Miercurea 
Oiuc, Danex Consult din 
Bucureşti, reprezentanţa 
Bosh din Deva şi altele. 
După cum apreciază spe
cialiştii în materie şi vi
zitatorii expdziţiei, orga
nizarea acesteia într-o “ 
zonă cu experienţă în 
mineritul românesc, cum 
este judeţul nostru, con
stituie un nimerit prilej 
pentru a cunoaşte ce este 
nou în privinţa retehno- 
logizării, creşterii randa
mentelor la extracţie şi, 

‘în final, privind sporii-ea 
eficienţei activităţii în 
domeniul mineritului.

Cu problemele speci
fice mineritului şi pe
rioadei de tranziţie pe 
care o parcurgem —'cum 
remarca şi dl ing. Doru 
Badiu, de la Regia Auto
nomă a Cuprului Deva, 
firmă prezentă eu stand 
propriu în cadrul expo
ziţiei — se confruntă fie
care unitate, însă esen
ţial este să fie’ găsite so

luţii pentru a depăşi greu- , 
tăţile, acestea fiind în 
special de ordin finan
ciar. Tot ceea ce se poa
te vedea în expoziţie, ca 
expresie a tehnicii de 
vârf, vizând echipamen
tele şi tehnologiile din 
mineritul românesc şi in
ternaţional, incluzând şi 
pe cele specifice _protec- 
ţiei muncii, denotă do
rinţa de mişcare şi de 
comunicare, având în ve
dere că numai aşa se 
poate tinde spre progres 
şi spre rezultate perfor
mante. Veniţi pentru pri
ma oară în România, la 
actuala expoziţie, repre
zentanţii firmei DBT 
(Deutsche Bergbau-Teh- 
nik GmbH) spuneau că 
pentru a izbuti îri condi
ţiile economiei de pia
ţă, se manifestă acum 
puternic tendinţa de a se 
trece ■ la organizarea ac
tivităţii în holdinguri. Nu
mai aşa se pot construi 
eficient şi livra benefi
ciarilor interesaţi diverse 
maşini, echipamente de 
mare capacitate pentru 
săpat galerii, forări de 
puţuri, sisteme complete 
de înaintări, pluguri de 
cărbune, susţineri hidra
ulice a plafoanelor, trans
portoare, alte accesorii 
produse necesare indus 
triei extractive.

Fiind deschise larg por
ţile cooperării Internaţio
nale, există şansa. ca ex
poziţia Rommin ’96 să 
constituie un bun prilej 
de a stabili strânse le
gături de colaborare, ca
re să conducă la progre
sul industriei extractive 
hunedorene şi româneşti 1 
în ansamblul său. ţ
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C O N F E R I N Ţ A  D E  P R E S Ă

C u m  Cnu) s e  a c o r d ă  drepturile leg a le  
w p e r so a n e lo r  h a n d ic a p a te

Duminică, 5 mai,,! s-a 
sărbătorit Ziua Europeană 
de Sensibilizare în Favoa
rea Egalizării Drepturilor 
Persoanelor Handicapate 
şi împotriva Discriminării. 
Această zi a fost marca
tă printr-o acţiune de pro
test, organizată sâmbătă, 
pe _ străzile Bucureştiului. 
La Deva, în aceeaşi zi, a 
avut Ioc o adunare a Con
siliului Naţional al Aso
ciaţiei Handicapaţilor Neu- 
rombtori din România, ur
mată de o conferinţă de 
presă.

în  cadrul conferinţei, 
dna Monica Antoci, pre
şedinta AH'NR, a citit de- 
claraţia-protest, redactată 
în 'timpul lucrărilor şi ca- 
re este dată publicităţii 
in ' ţară şi trimisă unor 
foruri europene şi ale ONU. 
Membră a Federaţiei In
ternaţionale a Mutilaţilor, 
Invalizilor de Muncă şi 
Invalizilor Civili (cu se
diul la Bonn — Germania) 
şi a Mobility International 
(Bruxelles — Belgia). 
AHNR încearcă prin de
mersurile pe care le face, 
să apere drepturile celor 
35060 de membri pe ca- 
re-i are.

Pentru a înţelege ne
mulţumirile persoanelor cu 
handicap, trebuie făcute

câteva precizări. Este a- 
devărat că drepturile lor 

'sunt înscrise în Constitu
ţia României, că există 
legi democratice pentru 
protecţia lor specială. Dar 
există, din nefericire, ten
dinţa de a anula aceste 
drepturi dobândite, prin 
tot felul de ordonanţe sau 
note interne. Ultima,' o 
dispoziţie verbală, cere co
misiilor de expertiză să 
elibereze certificate medi
cale doar celor care s-au 
născut cu handicap sau 
l-au dobândit până la vâr
sta de 18 ani. Este absurd, 
o măsură care privează 
foarte multe persoane han
dicapate de protecţia spe
cială la care sunt îndrep
tăţite. Această absurditate 
continuă, de fapt altele 
mai vechi, ca de pildă e- 
liberarea certificatului me
dical doar pentru un an 
şi celor care nu au picioa
re, ca şl cum în acest răs
timp situaţia lor s-ar pu
tea schimba.

în  cadrul conferinţei de 
presă s-a subliniat şl că 
asociaţia se fereşte de o 
eventuală angajare sau 
protecţie politică pentru că 
independenţa ii dă mai 
mari şanse de a-şi apăra 
drepturile mai ales în ex

teriorul ţării şi pentru că 
alţii nu le-ar susţine co
rect cauza, ci ar adopta 
poziţia oficială. în acest 
sens ar fi bine dacă ar a- 
vea reprezentanţi nemij
lociţi în camerele Parla
mentului, fie şi ca observa
tori. De asemenea, s-a a- 
rătat că între cele 4 mi
nistere care se ocupă de 
problemele lor — Secre
tariatul de Stat pentru 
Handicapaţi, Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Socia-

VIORICA ROMAN
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i•  In 4 mai s-a înche
iat acţiunea de depunere 
a candidaturilor la birou
rile electorale de circum
scripţie pentru consilieri 
locali, consilieri judeţeni 
şi primari.

. îh  termen de 24 de ore 
de ia depunerea fiecărei 
candidaturi, birourile e- 
lectorale de circumscripţie 
aveau obligaţia să afişe
ze un exemplar al propu
nerii de candidatură l a  
sediul lor.

Calendarul alegerilor
•  A expirat, la 7 mai, 

termenul până la care 
candidaţii, partidele po
litice, alianţele politice 
sau electorale puteau a

va respingerii unei can
didaturi de către biroul 
electoral de circumscrip
ţie.

Tot pe data de 7 mai 
a expirat termenul pâ
nă la . care filialele lo

cale ale partidelor poli
tice, alianţelor politice 
sau electorale pot comu
nică birourilor electora
le de circumscripţie lis
ta cu reprezentanţii lor 
în aceste birouri.

•  Pe data de 9 mai ex
piră termenul până la 
care cetăţenii, partidele 
politice, alianţele politi
ce sau electorale pot con
testa candidaturile accep
tate de birourile eleHiri. 
rale de circumscripţiedresa contestaţii împotri
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Cuvântul liber

T e n s i u n i l e  l a  „ U I p i a “  
D e v a  c o n t i n u i

Deşi în lâUma perioadă 
de timp au fost; numeroase 
dispute privind cterifica- 
t«* s «uaţtei patrimoniului 
S.C. Ulpia S-A. Deva 
— In speţă a  divizării par
ţiale a societăţii, premisa 
necesară finalizării proce
sului de privatizare —, 
nici până în prezent a- 
cestea nu au fost clarifi
cate.

Dacă divizarea spaţiilor 
comerciale situate In a- 

■ fera copaplexului Ulpia — 
UJpiţa nu au ridicat, în 
general, nici un fel de 
probleme {poate cel mult 
de ordin tehnic), existenţa 
complexului este sub sem
nul întrebării, iar privati
zarea societăţii creează pro
bleme deocamdată de ne
rezolvat. Pe d l  o parte 
se pune întrebarea cum 
ar putea funcţiona inde
pendent părţi dfatr-p clă
dire proiectată pentru 9 
activitate unitară, iar pe 
de altă parte, cum s-ar

putea explica s a la r i ilo r  
Unităţii, constituiţi fel PAS, 
că oferta depusă de ei 

' .pentru cumpărarea'. între
gului complex este igno
rată şi că părţi din maga
zin (complex) vor fi vân
dute, probabil, prin nego
ciere directă unor per
soane care administrează 
societăţile comerciale ce 
funcţionează in interiorul 
complexului, pe  baza unor 
contracte încheiate şi de
rulate in condiţii discuta
bile.

Până in prezent, un ni
vel din anexa Ulpiţa a 
fost vândut eătre fostul 
locatar, existând intenţia 
de a diviza şi raionul a- 
limentar de la demisolul 
clădirii.

Solicitând opinia con
ducerii societăţii, ni s-a 
precizat că este împotriva 
desprinderii acestui raion, 
lucru de altfel adus şi la 
cunoştinţa acţionarilor, dar 

. rămas până in prezent fără 
nici un rezultat. Pe acest

. 1

de presă
(Urmare di» pag. t)

Ie, Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul învăţământului 
— nu există colaborare şi 
coordonare, că, deşi fac 
parte din acelaşi Guvern, 
parcă ar exista şi ar ac
ţiona in ţări diferite. In
vitată la conferinţa de pre
să, d -a Doina Nelega, in
spector şef al ITSH Hu- 
nedoara-Deva, aprecia că 
problema de fond nu este 
legislaţia, ci mentalitatea, 
metoda die muncă incorec
tă, lipsa de criterii.

DUpă 6 ani de zbateri, 
membrii asociaţiei au sen
zaţia că lupta trebuie lua
tă de Ia capăt, că este 
chiar mai dificilă acum, 
întrucât lumea consideră 
că au deja destule drepturi 
şi s-a pierdut Intre timp 
disponibilitatea şi deschide
rea odor care trebuie să 
se ocupe de persoanele 
handicapate.

In  declaraţia înmânată 
presei, după ce arată că 
„militează pentru un e- 
chilibru decent al condi
ţiilor de viaţă ale persoa
nelor cu handicap, in ra

port eu cele sănătoase*1, 
Consiliul Naţional al AHNR 
protestează împotriva ne- 
respectării art. 46 din Con
stituţia României; a nea- 
cordării Ia timp a stimei 
indecent de mici {37 500 
lei/lună) persoanelor a- 
duite cu handicap sever 
şi plăţii însoţitorilor, con
form Legii 53/1992; de a -  
semenea, protestează Îm
potriva- reglementările»- ca
re fac discriminare în 
funcţie de vârstă şi capa
citate de muncă. Consiliul 
Naţional al AHNR consi
deră că este timpul ca po
litica guvernamentală să 
respecte „Regulile' stan
dard pentru egalizarea 
şanselor persoanelor han- 
dicapate**, adoptate de A- 
d una rea Generală a Na
ţiunilor Unite din 28 oct. 
19&H Rezoluţia 48/1996. 
AHNR invită Preşedinţia, 
Parlamentul şi Guvernul 
României, celelalte insti
tuţii cu preocupări In do
meniu, „să ia măsuri prao- 

' fie» -pentru a- gferanta per
soanelor handicapate S e p 
tul ia o participare depli
nă şi egală la dezvoltarea 
economică ţi  socială a 
României4*-
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fond creat, societăţile care 
au avvit în locaţie de gesti
une raioane, din cadrul 
magazinului refuză elibe
rarea spaţiilor deţinute, 
pu toate că au expirat 
contractele de închiriere, 
sperând că din moment 
ce raionul alimentar şi un

din Ulpiţa pot fi 
divizate; Intr-o zi va fi 
posibilă ii divfeare* pe 
stru ..i *« oanel > '.a
adrol magazinului
Concluzia conducerii este 

că relansarea activităţii 
comerciale — până nu 
este prea târziu —, este 
reintegrarea complexului 
comercial ţi demararea u- 
nui program riguros de 
reabilitare' â întregii acti
vităţi a societăţii.

în acest sens, există 
sprijin din partea Ministe
rului Comerţului în vede
rea elaborării unei stra
tegii care să readucă ma
gazinul la locul pe care 
trebuie să-l aibă structura 
comerţului cu amănuntul 
din Deva şi judeţul Hu
nedoara.

Or. promovarea divi
zării complexului, peste 
orice fel de limite, face 
imposibilă realizarea a- 
cestor obiective, şi nu ex
clude evoluţii extrem de 
periculoase pentru soarta 
celor peste 100 de sala
riaţi ai societăţii, au pre
cizat factori de răspundere 
din conducerea societăţii.

CORNEL POENAR

Primăvara a adus frumosul, primenirea
Nu aveam «rum. ajunge 

pe toate uliţele satelor 
comunei Vălişoara. Am 
văzut cum arăta satul 
de centra Era frumos, 
curat. In faţa Consiliului 
local este staţia de auto
buz. Mulţi navetişti «crit 
şi coboară aici. Dar ordi
nea, curăţenia sunt res
pectate. Sătenii — mai 
cu seamă cei de la şosea 
— au lucrat mult să-şl 
primenească aşezările, faţa
dele, grădinuţele cu flori 
din faţa caselor.

— Noi, la Crişcior, am 
fost loviţi primăvara a- 
ceasta de Inundaţiile Cri- 
şului Alb — ne spunea 
dl. Mircea Todoran, vice- 
primar. (Comuna Crişcior 
nu are primar de peste 
un an de zile!). Multe 
case din apropierea râului 
aii fost lovite de apele 
Ieşite din matcă. Au fosţ

U d ru m ari stricate, uni
tăţi comerciale... Cinstit 
vorbind» a ju to re  m u  
prim it Dar este greu să 
hnpaci pe toată lumea. 
Pe foarte multe drumuri 
laterale» periferice mai 
vem destul de lucru. Să 
aducem piatră, să o îm- 
prăştiem, să o aşezăm pe 
drumuri.

La Bttcureşci se ajunge 
ca la o oază de munte: 
aer cu rat drum bun. 
Fugim câţiva kilometri 
spre Curecbiu. Aceeaşi 
situaţie f.* Primăria din 
Bucureşci *-*a A* l D( r.rta 
Oancea, contabil şef.

— Casele oamenilor, gos
podăriile dumnealor —  pe 
cele de la î şosea, bineîn
ţeles — le-am văzut Dar 
pe" uliţele satelor, pe te 
şcoli, magâzkie comerci
ale etc. ce se face pentru 
mai buna gospodărire a

teceHtăţjâer» pentru în
frumuseţarea lor? — In - ; 
trebăm. j

— Eu aş, începe eu!
buna întreţinere a drumu
rilor. Pe traseul Bucu
reşci — Rovina — Meri- 
şor drumul este în con
strucţie. De la satul Şe- 
»uri, avem semnale că
nu funcţionează ilumina
tul public. Dar la Consi
liul local se ascuHâ toate 
necazurile sătenilor şf se 
acţionează pentru •  le
soluţiona. Nu se poate 
să le rezolvăm pe toate 
odată-

...Era ajunul sărbătorii 
de Armindeni. Din D n a  
pe traseul până la Cure- 
chju, am văzut la porţ% 
ramuri verzi: Sărbătoarea 

: de Armindeni . e r a , la lof ; 
de cinste.

Gh. I.
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NEGREA

A TEN ŢIE LA  INCENDIU
La Păuliş şi Hunedoara 

{Valea Seacă) au izbucnit 
incendii care au produs 
mari pagube materiale.

în noaptea de 29 spre 
36 aprilie s-a incendiat 
grajdul domnului Pavel 
Gherman, locatar al Can
tonului C.F.R. nr. 5 din 
Păuliş. Incendiul ş-a dez
voltat liber surprinzând in 
grajdul alăturat 3 cai şi 
o vacă. Caii nu au mai 
putut fi salvaţi.

De menţionat că in
cendiul s-a extins şi ia 
acoperişul cantonului, dis-

trugându-1 în totalitate.
Un incendiu asemănător 

s-a produs în seara zilei 
de 1 Mai în „Colonia** de 
amenajări improvizate din 
Hunedoara — Valea Seacă.

Au ars mai multe pa
docuri, cele mai afectate 
fiind ale domnilor C-tin 
Andrieş şi C-tin Zariş 
în care au ars 5 şi, res
pectiv, 7 porci de 6—7 
luni precum şi un număr 
important de păşiri.

în  ambele situaţii pa
gubele sunt foarte , mari, 
iar cauzele producerii e-

venimentelor respective 
sunt In curs de cercetare.

Din aceste eveniment* 
rezultă că acolo unde se 
improvizează diverse co n -, 
strucţu şi se acumulează 
mari cantităţi se 
ale combustibile ario* 
greşeală sau neglijenţă se 
plăteşte foarte scump.

COMPARTIMENTUL I I  
INFORMARE PUBLICA ' 

DIN GRUPUL Dte
k s m m e r i  a l  :

J U M S T U L I »  r
HUNEDOARA i

0  grupă de Piorreri au oprit o arm ată motorizată (11)1
O grupă ide recunoaş

tere a inamicului intra
se în acel moment in 
şcoala' elementară a sa
tului Eibenthai Văzân- 
du-i ne-ara camuflat .câ
teva momente de lumi
na focului din cUrteâ 
şcolii şi a rachetelor lu
minoase, după care am 
alergat prin întuneric 
la cele două vagonete 
încărcate cu materiale 
de geniu, ee se Miau l a 
vreo sută de metri de 

■ noi. Am fost observaţi 
de patrula inamicului ce 
intrase In şcoală, care 
a  deschis focul la întâm
plare asupra noastră. 

Am ripostat in aceeaşi mă
sură cu armamentul ce-i 
aveam asupra noastră, 
pentru a  ne crea timpul 
necesar ajungerii la a- 
ceste vagonete cu care 
trebuia să coborâm în 
frfină de mână până la 
Dunăre, in satul Piavişe- 
vlţa> spre a  ne continua 
drumul până Ia Cazanul 
Mic, unde urma să barăm 
şoseaua prin explozie. 
Am reuşit. O grupă con
dusă de un caporal a 
pornii cu vagonetele. Cea 
de a treia grupă, con- 
clusă de mine, s-a îndrep
ta t apre crestele stân- 
coase ale munţilor Al- 
maş, pentru a coborî, 
apoi, te Cazane.

După e  noapte întrea
gă de eforturi supraome
neşti, căţărându-ne noap
tea pe stânci cu dese a- 
lunecări şi loviri, folo- 
sindu-ne doar de lanter
ne, hărţi şi de informa
ţiile unor ciobani găsiţi 
In drumul nostru, am = 
ajuns, flămânzi şl obo
siţi, in dimineaţa zilei 
următoare deasupra ©a-

zanelor, în satul Dubova., 
Aci, grupa rămasă pentru 
pregătirea exploziilor 
mi-a raportat că totul 
este gata şi că între timp 
-s-a mai aduş explozibil 
suplimentar. Aceasta mi-a 
înmânat un ordin al Co
mandamentului de apă
rarea Orşovei prin care 
cerea distrugerea ime

ceastâ situaţie, desigur, 
chiar în aceeaşi zi, fas
ciştii ar fi putut ajunge 
ta Orşova. Erau clipe ho
tărâtoare! Ne-a venit pe 
Ioc ideea ca ofiţerul de 
la tunul antiaerian să ur
mărească atent şi perma
nent punctul unde şo
seaua se pierdea după 
stâncile Cazanului Mic,

Pagini de luptă din războiul antifascist

diată a şoselei şi stânci
lor din acel punct pen
tru oprirea tancurilor 
şi armatei germane mo
torizate, ce înainta spre 
Cazane.

Un ofiţer dintr-o for
maţie antiaeriană, ce l-ara 
întâlnit în sat, m-a in
format că în crasul nopţii 
ş-au repliat toate trupe
le româneşti din sectorul 
Cazanelor spre Orşova şi 
că ei a rămas lângă tu
nul său, care nu s-a pu
tut deplasa din cauza u- 
nor defecţiuni de loco
moţie. în timpul discu
ţiei noastre un grănicer 
călare pe un cal scăldat 
în. sudoarb de atâta a- 
lergare, venind dinspre 
-inamic, ne-a declarat oă 
este ultimul agent al ar
matei române şi- că o 
lungă coloană de tancuri 
şi ambarcaţiuni pe Du
năre, se apropie de Ca
zanul Mic. Se apropia 
momentul hotărâtor. Tru
pele germane puteau să 
apară dintr-un moment 
în altul. Nu se putea 
pierde nici o clipă. Ris
cam să fim surprinşi fă 
ră să fi pus in funcţie 
sistemul nostru de ex
plozii in scopul creării 
barajului dacă nu s-ar 
fi acţionat rapid, fn a»

pentru a trage proiectile 
în primul tanc care va 
apărea, urmând ca noi, 
Pionierii, să ne îndrep
tăm cu repeziciune pen
tru declanşarea explo
ziilor,

De-abia ajunşi te locul 
explozoarelor, tunul an
tiaerian a Început să tra
gă rafale furioase spre 
Cazanul Mic, imobilizând 
primul tanc apărut, ba
rând, astfel, şoseaua în
gustă construită printre 
stânci, pentru cele care 
urmau. Alte două tan
curi, ce şi-au făcut apa
riţia în spatele celui a- 
variat, au angajat lupta 
tu  tunul antiaerian, ca
muflat în verdeaţa Du- 
hovei. Sub focul aspru 
al tunului nostru antia
erian, am declanşat ex- 
plozoarele şi ne-am re
tras intr-un adăpost im
provizat te câteva sute 
de metri. Aşteptam cu 
toţi momentul * exploziei, 
unei importante cantităţi 
de dinamită şi trotil. Cu 
iuţeala unul trăsnet, ce
tatea de stâncă şi apă a 
Cazanelor Dunării a fost 
cutremurată - şi cuprinsă 
de zgomotul asurzitor şi 
năprasnic a l exploziei. 
Un fum negru a îmbră
cat muntele; na se mai

vedea- nimic, nici şosea
ua din .defileul Cazanu
lui Mic, nici apa Dunării 
de sub aceasta şi h id  

: stâncile piscurilor de dea
supra, Ecoul necontenit 
ăl groaznicei detunături; 
ce a cuprins fluviul şi 
muntele, era însoţit de 
infernalele căderi de 
stânci Şi 'arbori desprinşi 
de pe versantul stâncos. 
Barajul, era creat şi ina
micul a fost oprit fa 
înaintare. Şoseaua prin 
Cazanul Mic era 
în acel loc,-acum, nu 
era decât o îngrămădire 
haotică de arbori frânţi 
şi stânci rostogolite dfa 
munte. Tancurile imobili
zate de tunul nostru an 
tiaerian în cotul Caza
nului Mic nu se mal ob
servau, probabil erau a- 
coperite de stâncile ros
togolite sau aruncate fa 
apa fluviului.

Înainte de a părăsi locul 
exploziilor de la Caza
nul Mic, ne-am urcat pe 
o stâncă spre a privi Câ
teva clipe, în jur, la a- 
ceastă privelişte asemă
nătoare unui fiord nor
vegian, 1a această Înfră
ţire de stâncă şi apă, ca
re a străjuit peste vra
curi ca poartă a Dunării 
şi hotar de ţară.

Datorită barajului creai 
coloana de tancuri şf 
convoiul de ambarcaţi
uni inamice pe Dimăre. 
au fost oprite. Până sea
ra trupele române s-au 
putut regrupa la Dubova, 
în spatele Cazanului Mie 
şi astfel a fost evitată 
cucerirea Orşovei de tru 
pele germano-faşciste.

Ing. TRAIAN IACOB, 
ofiţer (r) — veteran 4 t  

război, Orişfie ,

!
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INTERNAŢIONALELE 
DE GIMNASTICA ALE

fttiÂf Ancei

S M H M  AMINA R -

campioană absolută

Intre 3—5 mai, in sala Olimpia 
A i  Ploieşti, s-a desfăşurat cea de 

J M  ediţie a Campionatelor »<*- 
ţţfoaţioaale de gimnastică ale Ro. 
m&njei. La puţin timp după M au  
«bălaie de la Porto Rţco, fetele noas- 
ţHD in frunte cu noua stea 'a fim* 
oasUeii româneşti — Simona Amâ
nar — campioană absolută la Plo. 
ieşti — au obţinut frumoase succe. 
an. Simona, considerată cea mai bu
n ă  gimnastă a  noastră la ora actu
ală, a  primit note pe măsura va
t a #  sa lă : 9,875 la sărituri, 9,850 la 
paratete, 9,700 la bârnă şi la
ani, câştigând titlul de campioană 
Internaţională absolută a României.

l a  feminin, la individual compus, 
s.au clasat pe primele locuri. In or. 
d in e : 1. SIMONA AMANAR c»
MOPS puncte, t. ANA MARIA BI
GAM (38,959 p). 3. MARIA OLARII

Pe aparâte, 1» feminin, Simona 
tar a  obţinut 9,637 la- sărituri * 

Dolgopolova (Rusia, 9,830 ia 
paralele) ţ ANA MARIA BICAN 
ATM la bârnă’ ş | Simona Amânar 
f tW  la 4qL - > Vs - 

Felicitări tetelor şi antrenorilor. 
Iar şi mult sUeces la apropiatele 
^europewe“ şi ia Jocurile Olimpice 
de te  Atlanta. ~ '

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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ELEK RELEG ITIMAT LA 
VEGA DEVA

După memoriul Înaintat Federa
ţiei Române de Fotbal de către con
ducerea clubului A.S. Vega Deva, 
pentru că Universitatea Cluj n-a 
■virat cei 6 009 de dolari —• prima 
rată din contractul de transfer cu 
nr.. 10328 şi a « p ir a t  termenul de 
90 de zile — jucătorul Szemely B- 
lek se legitimează la clubul AS. 
Vega Deva, se spune Intr.o notâ-te- 
lex semnată dă dl Mireea Cezar, 
inspector federaţ ia F.B.F. Elek s-a 
reîntors te Deva, dar nu doreşte 
să-şi îmbrace, tricoul la Vega.

STEAUA, IN „ANTICAMERA" 
LIGII CAMPIONILOR

Aproapâ sigur, Steaua va juca in 
turui preliminar al Ligii Campio
nilor. Deşi iacă nu s-a stabilit, s-ar 
putea ca şă întâlnească pe una din
tre campioanele Greciei, Rusiei, Tur
ciei, Danemarcei, Austriei, Suediei, 
Elveţiei sau Cehiei. O decizie va fi 
luată după disputarea finalelor cu
pelor europene.

Dacă Steaua va fi eliminată te 
turul preliminar, «a poate fi înscri
să te primul tur al Cupei UE FA, 

ar putea fi alături de... F.Cî Na-
onal şi Rapid care vor juca Insă 

în turul preliminar al Cupei UEFA.

VOR FI SURPRIZE MARI LA 
RAPID ?

Câtorva jucători de bază de Ia 
Rapid — Bealcu, Chiriţă, Matei, 
Mutkă, Cezar Zamfir, Stanchi, Mo- 
troc, Chebae. Rodin, Voinea. Marin 
Savu {o adevărată echipă) — le-au 
expirat contractele încheiate cu Ra
pid. Sigur, vor urma negocieri. dar 
Mireea Rădulescu spunea că nu nre 
de gând să se opună eventualelor 
transferuri dacă va fi în avantajul 
clubului şi ai jucătorilor respectivi 
Să aibă aşa rezerve serioase Rapi
dul In aşteptare sau e o tactică de 
a „temporiza" elanul unor eventuali 
doritori de a părăsi „potcoava Giu. 
leş ţiul ui” ?
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REZULTATELE ETAPEI: Portul — Electropute- 
re 1—1; FC Caracal — Dacia Un. Brăila 3—2; Da
cia Piteşti — Cetatea Tg. Neamţ 0—0; Oţelul —  
Dunărea Galaţi 2—1; Rocar — ■ Metalul Plopeni 
1—1; Metrom Braşov — SteâUa Mizil 2—0; Gloria 
Buzău — FC Oneşti 1—0; ARO C-lung — Poiana 
Câmpină 3—0; Dunărea Călăraşi — Tractorul Bra
şov 3—2.

C L A  SA  M E N T U L
1. Oţelul Tîrgovişte
2. Dacia Brăila
3. Metrom
i  Tractorul ;:d:
5. Gloria. Buzău J
6. Electroputere '
7. F C Oneşti
8. Dacia Piteşti
9. Rocar

10. Dunărea Călăraşi
11. ARO Clmpuhing
12. Steaua Mizil
13. Metalul Plopeni
14. ana Cîrripina
15. Cetatea Tg. Neamţ
16. Dunărea Galaţi
17. FC Caracal
18. Portul Constanţa

30 18 7 5 69—27 61
30 18 3 9 49—23 57
30 13 $ 10 40—30 6#
30 19 $ 12 36—33 48
30 14 3 11 41—40 47
30 13 5 12 40—35 44
3* 13 5 12 39—34 44
30 13 4 13 38—40 43
30 13 4 13 34—41 43
30 12 4  14 41—41 40
30 10 10 10 24—32 4»
30 12 3 15 28—47 39
30 9 10 11 27—33 37
30 11 4 15 34—42 37
30 10 6 14 34—3? 38
34 10 3 17 24—33 33
30 8 8 14 35—43 32
30 9 5 16 35—57 32

ETAPA VIITOARE (sâmbătă, 11 mai): Dacia Pi
ti — Poiana Cîmpina; Dacia Brăila — Dunărea 
ilăraşi; Dunărea Galaţi — Metrom; Tractorul -»• 

Oţelul Tîrgovişte; Steaua Mizil —. Portul; Eţectro» 
putere — Gloria Buzău; FC Oneşti — ARO Cîmpu- 
lung; Metalul Plopeni — FC Caracal; Cetatea Tg. 
Neamţ — Rocam

LUPTA STRANSA 
LA POLII 

CLASAMENTULUI

Cu patru etape înain
tea încheierii campiona
tului incertitudinea pla
nează încă In fruntea cla
samentului dar şi în sub
solul Diviziei A, seria I. 
Oţelul Târgovişte are 
doar patru puncte avans 
de Dacia Brăila şi chiar In 
etapa viitoare liderul se 
deplasează la Tractorul 
Braşov în timp ce Dacia 
Brăila are meci , relativ 
uşor, pe terenul propriu 
cu Dunărea Călăraşi ur
mând ea in etapa Urmă
toare ă 32-a sg se des
făşoare derby-ul campi
onatului : Oţelul — Dacia 
Brăila. Credem că akt 
se decide cine va promo
va în Divizia Naţională.

Şi în subsol, lupta pen
tru evitarea ultimelor do
uă locuri e foarte strân
să. Portul Constanţa, F.G. 
Caracal şi Dunărea Ga
laţi sunt deocamdată can
didate laţ retrogradare în
să nici Cetatea Tg. Neamţ 
nu este scutită de emoţii. 
De acum, 2 puncte dacă 
se pierd pe terenul pro
priu, pot fi fatale.

«

I¥
I
*

I

I •

I

D ivizia  C — juniori
REZULTATELE- ETA

PEI din 5 mai: Min. Săr
bătorii — Favior Orăştie 
20—4; Min.’ Teliuc —
EGCL Câian 9 -0 ; ASA 
Aurul Brad — Min. A- 
ninoasa 3—0; Dacia Orăş
tie — Min. Şt. Vtilcan 5 
—0; Constr. Hunedoara 
— Jiul Petrila 3—0; Min,
Ghelari — Vict. ’9* Că- 
lan 1—8; CFR Marxaosim 
Simeria — Min. Livezeni 
1—

1. Min. Bărbăterti 26 21 0 5 120— 29 63
2. Const. Hunedoara 26 1« 2 fi 78— 33 56
3. Min. Teliuc 26 18 3 5 73— 31
4. Mia. Liv-ezeni 2? 17 2 8 87— 52 53
5. Victoria Câian 26 17 1 8 71— 34 52
6. Dada Otâştie 26 17 fi 9 82— 38 59
7. Aurul Brad 26 10 5 11 47— 42 35
8. M et Crişcîor, 26 9 6 11 48— 60 33
9. Mirt. Anînoasa 26 10 2 1.4 47— 50 32

16. Jiul Petrila 26 10 1 15 36— 56 3l
11. Favior Orăştie 26 8 3 13 56— 77 29
12. Min. Şt. Vulcan 26 .6 4 16 50— 83 22
13. Mîn. Ghelari 26 5 6 15 39— 63 21
14. EGCL Câian 27 6 1 20 23—109 19
15. Marmosim Simeria 26 .'2: 4 20 28—123 10

D ivizia B
« a r t a  I

REZULTATELE ETAPEI: Petr. Moineşti -  Me- 
laoa Săviaeşti fi—0; Mureşul Topliţa — Vrancart 
Adjud 2—0; Rafinăria Dărmăneşti — Petr. Berea 
3—1; Chimica Târniveni — Min, V. Q u n fi 4—1; 
Zimbrul Şiret — Letca Bacău 1—2; CFR Paşcani
— Slin. Cemăncşti 4—4; Acord Focşani — Un. Foo 
yani I—0; Harghita Odorhei, FG Viromet SF. Ghear- 
ghe şi Petrolul Brăila au stat.

. •... C L A  S A M E S f O  L -

1. Petrolul Moineşti 27 21 1  4 56—13 65
2. Petrolul Brăila -27 18 1 8 50^-35 55
3. Chimica Târnă veni 28 14 5 9 56—34 47
4. Petrolul Berea 29 14 4 11 42—31 46
5. Viromet St. Gh. 28 13 4 11 34—35 43
6. Mureşul Topliţa 28 13 I  14 38—36 40

7-4. Unirea Focşani 29 13 1 15 38—43 40
Melana Săvineşti 27 13 t  13 38—43 40

9. Rafinăria Dărmăneşti 28 12 3 13 37—46 39
10. Minerul Comănesti 27 11 4 12 32—33 37
11. CFR Paşcani 27 11 3 13 36—40 36
12. Acord Focşani 28 11 1 1« 26—37 34
13. Harghita Odorhei 26 11 1 14 34—48 34
14. Zimbrul Şiret 27 10 3 14 32—35 33
15. Mirt. V. Dome! 29 10 3 16 28—46 33
16. Letea Bacău '27 10 2 15 26—39 32
17. Vrancart Adjud 28 9 3 16 26—35 38
ETAPA VIITOARE: Sf. Gheprghe — Harghita O- 

dorhei; V. Damei — Rafinăria Dărm.; Un. Focşani
— Chimica; Vrancart Adjud — Acord Focş.; Letea. 
Bacău — Petr. Brăila; Melana — Zimbrul Şiret) 
Min. Gomăneşti — Petr. Moineşti; GFR Paşcani, Pe
trolul Berea şi Mureşul Topliţa stau.

Divizia B sa r ia a li-a

REZULTATELE ETAPEI; Danubiana Buc. — A- 
tletic Buc. 1—0; Gl. Iris Corneşti — Caiîatis Mang. 
2—0; FI. Moreni — Chimia Buc. 3—0; Dunărea 
Giurgiu — Cimentul Medgid. 3—1; Cimentul Fieni 

Midia Năvodari fi—-l; Juventus Buc. — Petr. H. 
de Jos 5—1; ŞN Constanţa — Electro. Buc. 3—1; 
Pete. Teieajep — Petr. Boldeşti 2—4; Faur Buc. 
— Aversa Buc. 4—0; Astra Ploieşti a stat.

C L A S A M E N T U L
1. Danubiana 31 22 3 fi 69—32 69
2. Gloria Iris 31 20 5 6 51—27 65
3. Midia Năvodari . 32 16 8 8 62—36 66
4. Faur Bucureşti 31 15 5 11 53—32 60
5. Cimentul Fieni 31 16 1 14 46—38 49
6. Dunărea Giurgiu 31 15 2 14 48—47 47
7. Chimia Bucureşti 32 14 15 13 29—32 47
8. Electromagnetica > 32 14 3 15 41—51 45
9. Cimentul Medgidia 32 13 5 14 42—43 44

10. Flacăra Moreni 31 13 4 14 42—34 43
11. Caiîatis Mangalia 31 12 5 14 39—39, 41
12. Petrolistul Boldeşti 31 13 2 16 44—45 41
13. Aversa Bucureşti 31 11 8 12 37—41 41
14. Juventuş Bucureşti 31 13 2 16 30—54 41
15. Astra Ploieşti 31 12 3 16 42—46 39
16. Ş.N. Constanţa * 31 12 3 16 33—37 39
17. Atletic Bucureşti 32 12 2 18 29—50 38
18. Petr. R. de Jos. 31 1» 3 18 .27—57 33
19. Petr. Teleajen 31 8 3 20 33—56 27

ETAPA VIITOARE: Astra — Juventuş Buc.; Chi
mia — Dunărea Giurgiu; Midia — FI. Moreni; Atletic 
1— Cimentul Fieni; Electromag. — Danubiana; A- 
versa — SN C-ţa; Callatis — Faur; Petr, Boldeşti 
— Gi. Corneşti; Petr. R. de Jos — Petr. Teleajea; 
Cimentul Medgidia stă.

Divizia B seria  a  IV-a

REZULTATELE ETAPEI: CFR Cluj — UM Ti
miş. 2—6; Phoenix B.M. —  Ind. S. C. Turzii I—2; 
W.P. Pecica — Telecom Arad 4—1; Armat. Zalău 
— Astral Deta 2—0; Vulturii Lugoj — Laniîn. Za
lău 2—1; Olimpia Salon ta —.Min. B. Borşa 2—1; 
MetalUrg. Cugir — Min. Ştei 2—2; Me t  Bocşa — 
Min. Caynie 2—0; Min. Anina -ţ-  Sticla Turda, (nu 
s-au prezentat, oaspeţii); Motorul Afad' a .stat.

C L A S A  5? E N T  U L - r> - 
32 24 3 5 89— 17 75
31 23 4 4 72— 29 73
30 20 5 5 74— 29 65

17 6 8 61— 24 57

1. CFR Cluj
2. Ind. S. C. Turzii
3. Minerul Anina
i  UM Timişoara : ■ 
Ş, Astral Deta
6. Telecom Arad
7. WP. Pecica
8. phoenix Baia Mare
9. Armătura Zalău

10. Minerul Ştei : ;
11. Minerul B. Borşa
12. Motorul Arad
13. Metalurg. Cugir -
14. Sticla Arieşul Turda
15. Laminorul Zalău .
16. Metalul Bocşa
17. Mârtecul Cav’nic
18. Qiimpia Salonta
19. Vulturii Lugoj..’

31
sa 16 6 9 67— 29 54 3
31 lfi 4 II 66— 34 53 ;
31 16 2 13 64- 64 50
31 15 3 13 30—38 ’4a

31 15 3 13 49— 45 ■ 48-
32 14 5 13 56— 43 .47

■ 31 14 3 14 41— 56 45
31 13 3 15 48— 56 ‘.42
31 .12 6 13 37— 55 *42
30 10 7 13 44— 49 37
32 11 1 20 46— 80.34
32 8 4 20 38— 55 -28
-32 7 5 20 21— 58 JZ6
31 4 5 22 20—107 17 
31 3 1 27 21—120 10'

ETAPA VIITOARE: Mih. Cavnic A- CFR Chij;; 
Laminorul — Motorul Arad; Min. Ştei: — Vulturii 
Lugoj; Sticla Turda —, Metalurg. Cugir; Ind. S. C. • 
Tprzil — Min, Anina; Aştral — Phoenix B.M.; Miri.; 
B. Borşa — Armatura Zalău; Telecom Arad. —/Of ; 
Utopia Salonta; DM Timişoara — W.P.' Pecica;’; 
Met. Bocşa stă. : ;
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Desigur, activitatea co
misarilor Gărzii Financiare 
a vizat în ultima perioa
dă 'o bună parte a jude
ţului. Argumente ar ii cele 
54 de controale efectuate 
la agenfi economici Intre 
16—30 aprilie a.c. Mal. 
bine de jumătate dintre 
ei au fost sancţionaţi. Mai 
exact, este vorba de 29. 
Amenzile, care au depă
şit 3 000 000 de lei, au fost 
aplicate, în general, pen- 
tru nerespectarea  ̂ disci
plinei financiăre (12), a 
celor de comerţ (6), lipsa 
aparatelor electronice de 
cântărit şi marcat etc.

Pentru astăzi însă ne-a 
atras atenţia numărul 
mare de contravenţii con
statate la Vulcan. Iată 
de ce vom stărui asu
pra lor.

•  O să începem cu ce 
s-a constatat la S.C. Rom” 
song Prod Corn. Pentru 
că societatea nu poseda 
documente legale de pro
venienţă asupra mărfu
rilor pe care le comercia
liza, s-a aplicat o amen
dă de 600 000 de lei. Ba
nii obţinuţi ilegal dintr-un 
astfel de comerţ s-au con-

Ca s-o luăm de la în
cepui, ar trebui să spu
nem că în august 1993, 
Judecătoria Deva autori
zează funcţionarea socie
tăţii comerciale Mega Re
cord SRL Deva, al
cărei administrator este 
Dorel Ionel Drăgan. Obiec
tul de „muncă” este acti
vitate comercială în re
gim de „en gros" si „en 
detail“.

Se pare însă că treabă 
nu a mers aşa cum ar fi 
trebuit. Se face astfel că, 
după o vreme, orcanele 
de poliţie se sesizează cu 
privire la anumite aspec
te cu caracter penal pe-- 
trecute la respectiva ' fir
mă, constatându-se că în
treaga activitate a fost

stituit venit la bugetul ţă asupra mărfurilor şi nu
statului. Este vorba de erau evidenţiate financiar;
2 500 00# de leii contabil realizările obţi-

la Vulcan
—» _ * —* —* —* —* —*

•  In piaţa agroalimen- 
tară din localitate, două 
au fost încălcările legisla
ţiei. ,

La S.C. Consmit S.R.L. 
bunăoară nu existau do
cumentele de provenien-

nute în anul 1995 şi peri
oada trecută din ’96. Ches
tiunea a costat 200 000 de 
lei amendă.

Tot fără documente de 
provenienţă pentru < măr
furile pe care 4e vindea, 
a fost găsit şi Matei Ful*

SED LEX
tag. Pentru el, amenda 
a fost doar de 10#00o de 
lei.

•  Tot contravenţie se 
numeşte şi faptul că la 
S.C. Agro Aliment S.R.L 
nu a fost introdusă casa 
electronică de marcaj în 
raionul de vânzări produ
se alimentare. Amenda i 
100 000 de lei.

•  Diriguitorii firmei 
S.C. Cosmin Impex S.R.L.
au scăpat mai ieftin.
50 000 de lei amendă pen
tru faptul cft, pentru măr
furile aflate în vânzare, 
societatea nu a eliberat 
documentele cerute de re
glementările Ministerului 
de Finanţe.

•  Se pare că lipsa do
cumentelor legale de pro
venienţă a mărfurilor este 
o modâ la Vulcan. Maria 
Pasăre de la Societatea 
agroalimentarâ ar putea 
spune acest lucru. De ce ? 
A comercializat 64# de 
pâini fără a avea docu
mente. 100 000 de lei a- 
mendă, iar cei 514 560 de 
lei, obţinuţi ilicit, s-au 
constituit venit la bugetul 
statului.

o—*—*—*—*—*—*—» -* -* —*—*—*—«—*.

este „expert 
contabil*4...

condusă de administrato
rul Ionel Drăgan. Nu s-a 
angajat cel puţin un con
tabil, ceea ce a dus la a- 
pariţia unor ilegalităţi 
majore.

Au urmat controale e- 
fectuate de organe ale 
Ministerului de , Finanţe, 
apoi, s-a pus în mişcare 
acţiunea penală pentru să-

vităţii, pe parcursul în
tregului an 1995, evidenţe
le contabile nU s-au ţinut. 
Acest fapt a determinat 
neînregistrarea în conta
bilitatea firmei a nu mai 
puţin de 25 de facturi- de 

, la diverşi furnizori din 
ţară. Suma totală a aces
tor facturi se ridică la 
120 312 570 de lei!

Dacă este mult sau pu
ţin, vă lăsăm pe dum
neavoastră să apreciaţi.

Numai impozitul pe 
profit, care trebuia achi
tat, se ridică la zeci de 
milioane de lei.

Acum' urmează, evident, 
a se da socoteală în faţa 
legii. Dar de ce s-a a- 
juns aici? Pentru că pa
tronul „pricepea” atât de 
multă contabilitate, sau...?

Timp de câteva ore, am 
însoţit în municipiul De
va două patrule ale gar
dienilor publici. înainte 
însă de a pomi Ia drum, 
Dorin Sfartuc, coman
dant de grupă, a ţinut să 
sublinieze o seamă de a- 
tribiiţiuni mai importante 
ale acestora. Este vorba 
de păstrarea ordinii şi li
niştii publice, a curăţeniei

Vlad şi Dinei Lupulescu 
~  ne spun că In  aceste 
zone probleme măi deose
bite sunt din cauza con
sumului de alcool şi a . 
furturilor de bagaje. 

Intr-adevăr, în autoga
ra întâlnim câţiva indivizi 
sub influenţa alcoolului 
dar, deocamdată, sunt 
paşnici, aşa că sunt lă
saţi în pace. In rest ni

Am fost câteva

vârşirea mai multor in
fracţiuni. Este vorba in 
principal de fals intelec
tual, folosirea creditului 
socieţăţii în interes con
trar societăţii administra
te Şi în folos personal, e- 
vaziune fiscală...

Ge s-a constatat, prac
tic ?

Că după începerea acti-

şi zonelor verzi, respec
tarea reglementărilor în 
vigoare cu privire la co
merţul stradal etc.

Gu ptinţa patrulă, itine
rarul a fost strada 1 De
cembrie — parcul „Ceta
te", zonele din apropierea 
primăriei şi casei de cul
tură. Şi, .ca s-o spunem 
de la început, se pare că 
am nimerit o zi mai li
niştită, pentru că nu am 
fost martorii unor eveni
mente. Probabil, sărbă
torile Sfintelor Paşti au 
picurat în sufletele deve- 
nilor o mai mare doză de 
corectitudine, de respect 
faţă de lege şi semeni.

Cam acelaşi lucru l-au 
spus şi cei doi tineri gar
dieni publici, Daniel Flo- 
ricel şi Constantin Borza; 
care constatau că nu prea 
au de lucru. Ei, dacă ar 
fi in fiecare zi aşa... Dar 
nu este, mai ales că in
tr-o zonă a parcului nu 
exista iluminat public, iar 
noaptea se pot întâmpla 
multe în beznă. Vine pri
măvara, vara...

Până -atunci, însă, por
nim cu o altă patrulă, pe 
un traseu ce cuprinde Au
togara şi Gara C.F.R. Cei 
doi gardieni — Dumitru

mic deosebit, oamenii, îşi 
văd de treburile lor. Ca 
şi gardienii, de altfel. Pa
trularea continuă. -

Şi totuşi în zona auto- 
” gării există ceva care ar 
trebui să constituie un 
semnal pentru unele in
stituţii cu atribuţii in men
ţinerea curăţeniei, ordinii 
publice. Intr-un canal de 
termoficare îşi au „casa“ 
vreo 5—6 „boschetari”, 
din care două sunt femei 
Canalul a devenit practic 
o groapă de gunoi, a că
rei duhoare te alungă din 
zonă. In jur, locul este 
presărat de containere de 
marfă pentru C.F.R. de
gradata şi care conţin doar 
glIIWliliO d<ţ: toate felurile.

Aţesgiş; este' peisajul (ca 
d&p^jazboi), la doar câţi
va zsci <fe metri de sediul 

cam la 100 j 
de metri de cel al Gării 
(Şf .R, Nimeni nu vede 
însă. Besehetarii se îmba
tă, fac scandal, mai fură...

Acum, însă, deşi întu
nericul a coborât peste 
I}eva> ^i; încă nu s-au în
tors „a»asă“. Ii vom găsi 
poate altă dată. Pe ei şi 
pe cei ce trebuie să dea 
cu mătura. ' y
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I  De 20 de ani, Dumi
tru a fost părăsit 
de soţie

■  După 18 ani de con
cubinaj, este părăsit 
şi de Viorica

■  Fiind la pescuit, fiul 
se îneacă

B Alcoolul şi violenţa 
B  Tot satul ştia că fiul 

îşi bate crunt mama 
B  O bătrână de 81 de 

ani piere pentru că 
nu i-a făcut mânca- 

\ re fiului.

NEFIRESCUL,
CA MOD DE VIAŢA

Nefirescul din această 
tragică poveste a răbufnit 
doar cu puţin timp în 
urmă. Mai exact în a doua 
parte a lunii martie cu
rent. Până la această da
tă însă credem că sunt 
necesare oarecare preci
zări. ’

Ne aflăm, aşadar, în 
Almasu Mic, comuna Peş

ti
tişu Mic. întreaga poves
te se învârte în jurul lui 
Dumitru Lascău, om la 
57 de ani, pensionar. Pri
ma nevastă l-a părăsit a- 
cum mai bine de 20 de 
ani. Până în urmă cu a- 
proximativ trei luni a 
trăit vreo 18 ani în con
cubinaj cu o femeie din 
Târgu Mureş. Şi de con
cubină a fost părăsit pen
tru că se îmbăta şi o bă- 
tea. Traiul l-a dus- ia 
casa părintească, împreu- 

. nă cu Rozalia Lascău, de 
. 81 de ani, mama lui Du
mitru.

Cu băutura, Dumitru se 
însoţeşte de multă vreme 
Se pâre însă că a început 
să bea tot mai mult du
pă ce fiul său s-a înecat 
în timp ce se afla la pes
cuit. Când se îmbăta^ de
venea foarte violent. îşi 
batea concubina, dar ceea 
ce este cu totul nefiresc, 
îşi bătea mama ! Bătrâ
nei îi reproşa că nu îi fa

m-am trezit, mama era moartăr i t

ce acte pe casă şi pă
mânt, deşi el o „întreţi
ne”. De bătăi ştia aproa
pe tot satul, da# nimeni 
nu a .intervenit. De frică ? 
De ruşine ? Mai interve

o jumătate de litru de 
vodcă. Se îmbată, desigur 
Prin mintea înceţoşată ii 
trec tot felul de gânduri 
sumbre. Pe la orele dupâ- 
amiezii, îl ajunge supăra

CRIMA s u b  l u p ă

nea din când în când con
cubina. Se alegea şi ea- cu 
bătaie.

CU PUMNII,
CU PALMELE ŞI O

COADA DE MATURA

Gu siguranţă că în acea 
sâmbătă de martie a.o., 
Rozalia Lăscău nu se gân
dea câtuşi de puţin că
peste două zile avea să 
moară de mâna propriului 
fiu I Şi totuşi aşa va fi...

Ga de obicei, Dumitru 
îşi ia porţia de alcool. De 
data aceasta este vorba de

rea şi pe mama sa. De 
ce ? Pur şi simplu pentru 
că nu i-a făcut mânca
re ! Ei bine, începând cu 
această după-amiază, pen
tru bătrâna Rozalia, zile
le care le mai avea de 
trăit se vor transforma în 
iad. Şi acest lucru întru
cât fiul se transformă 
în... O loveşte cu pumnii, 
palmele şi cu o coadă de 
mătură, pe unde nimereş
te. Peste faţă, mâini, spa
te, picioare... Doamne fe
reşte 1 Toate se petrec în- 
tr-o cameră, bătrâna că
zând pur şi simplu pe un

pat. Dacă nu. mai are în 
ce da, Quâtifru o lasă în 
p la ta . Domnului. ■

Duminică, Dumitra se 
îmbată din nou. Sărmana 
bătrână va., scăpa însă de 
furia lui. Până luni nu
mai. Pentru că...

Fiuluj parcă i-a luat 
Dumnezeu m inţile! Iarăşi 
se îmbată I Iarăşi are ce 
are cu mama sa. Cum ? 
Să nu-i facă lui mânca
re ?

Bătrâna-i mamă nu i se 
poate împotrivi. Practic, 
devine un sac de bătaie 

pentru cel căruia i-a dat via
ţă. Regimul este acelaşi: 
cu pumnii, cu palmele şi 
cu coada de mătură. Nu 
contează unde. în  cap, 
peste faţă, spate, mâini, 
picioare... în  zadar ţipă şi 
se roagă de Dumitra să 
nu o mai lovească. Bestia 
s-a dezlănţuit! Şi în timp 
ce loveşte cu sete, spune: 
„Stal să-ţj, dau, ca să te

învăţ să faci mâncare*. 
Cui ? Mamei )

Rugăminţile către fiu 
au fost ultimele cuvinte 
ale Rozâliei Lascău. La 81 
de ani, avea să treacă în 
lumea celor drepţi, urma
re a unui stop cardiac 
respirator, politraumatism 
cu multiple hematoame, 
fracturi costale...

MARE-I GRADINA TA.
DOAMNE!

Fiul nu mişcă un deget 
pentru a-i alina cât de cât 
suferinţele. Probabil era 
obosit după atâta efort. 
S-a dus şi s-a culcat. Di
mineaţa s-a trezit, a con
statat că mama lui a mu
rit.

Nemernicia îl va duce 
atât de departe, încât va 
declara că biata bătrână 
a căzut pur şi simplu pe 
scări... apoi din pat...

W W J w w w w u v w w v w

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU
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E T O

Acuarelă de Tiberiu Fazakas. Foto: PA VEL LAZA

Primăveri euntmice
A m  auzit urletul 
sfâşiat şi prelung 
al unui copac

A m  văzut sângerarea 
desiăcută-n aritmice valuri 
a roşiei flori
şi dragostea adăugând ca falduri 
aproape tăindu-i respiraţia 
câte un spin

A m  simţit cum tot ce e dragoste 
sângeră-n cerc

Atunci am luat lângă piept 
şi arbori şi spini şi petale 
în  urma-mi pe albul cărării 
o roşie scriere ne urma 
în trebând:
— noapte de era în dragoste 
fără dureri ne erau {
primăverile ? ţ

PAULINA POPA |

(din volumul „Nunta cuvintelor") \

*

Intre Socrate şi Xanii pa
©  „Ficţiunea păşeşte 

prudent-ca să convingă 
lumea; dar realitatea a- 
re curaj să fie stranie, 
fiindcă ei nu-i pasă ce 
crede lumea“.

Rabindranath Tagore 
O — Doctore, ce să- 

mă fac cu nervii soţului? 
A '  devenit insuportabil.

— Ieşiţi amândoi la 
plimbare.

— llndc?
— In - două direcţii di

ferite...
O  „Curăţenia mâinilor 

şi credinţa sufletului sunt 
mai scumpe decât o su
tă de mii de nestemate". 
Din înţelepciunea persană

O  Soţia unui savant 
foarte distrat intră in ca
binetul acestuia şi spu
ne cu tandră nostalgie:

— Astăzi se împlineşte 
un sfert de veac de când 
mi-ai cerut mâna...

— Şi tu ai acceptat? 1
Selectate şi „asezonate”

de IL1E LEAIIU

r m mmm s * r •# mmm # m  »

Ca să fiţi 

sufletul 

petrecerii
Ga să nu vă petreceţi o 

noapte întreagă intr-un 
colţ admirându-i pe cei
lalţi eum dansează, tre
buie:

— să îmbrăcaţi o fastă 
(lungă, scurtă, largă sau 
strâmtă), care dă un aer 
ii- jt» lin i)i%

— să nu spuneţi „nu 
mă pot distra pentru că 
nu cunosc pe nimeni"; de 
asta sunt petrecerile, pe-u  
iru a mai schimba cercul 
de prieteni ;

— amintiţi-vă prover
bul: „nu primesc nimic 
cei ce spun întotdeauna 
nu" ;
' — acceptaţi ce vi se o- 
feră: un pahar de vin, o 
prăjitură, un partener de 
dans;

— atenţie: în timpul 
petrecerii nu există cură 
de slăbire I ;

—; zâmbiţi ? des, fără 
teama de a fi etichetate 
„prostuţe"; zâmbetul ara
tă un caracter vesel şi 
prietenos ;

— petrecerea la care in
vitaţii se uită la televizor 
nu există; merită să mai 
săriţi peste un episod "al 
serialului favorit;

— nu-i nimic dacă nu 
vă place să dansaţi; în
totdeauna mai există cel 
puţin o persoană care pre
feră conversaţia.

Amintiţi-vă aceste reco
mandări când plecaţi la 
petrecere. Distracţie plă
cută !

M-a urât dintotdeau- 
na, mereu m-a conside
rat o primejdie şi o pie
dică în calea iubirii sa
le, mi-a dorit şi mi-a fă
cut răul. Şi toate acestea 
pentru că şi eu iubeam 
acelaşi bărbat pe care ea 
U iubea. Ura îi era cu 
atât mai mare cu cât ştia 
că cu sunt un om liber, 
că nu sunt legată de un 
soţ, că nu am copii Tea
ma că şi-ar putea pierde 
iubitul era cu atât mai 
mare cu cât ştia că eu 
şi el suntem doi oameni 
liberi şi nu trebuie să 
dăm socoteală nimănui, 
cu cât • ştia ’ că iubitul 
nostru începea să mă iu
bească tot mai mult. Mă 
întreb dacă m-a iubit cu 
adevărat ?... Ştiam că-n 
jurul mesei suntem trei, 
că prezenţa ei întunecă 
permanent dragostea 
noastră, cu toate acestea 
nu am simţit niciodată 
ură faţă de această fe
meie, mai mult un sen
timent de milă... Aş fi

De ce, 

Madame ?
vrut să-i vorbesc, să pu
tem comunica simplu şi 
firesc, să-i fi putut spune 
că nu l-am obligat pe acel 
bărbat să mă iubească, 
să-i spun că eu îi înţe
leg iubirea şi ura, aş fi 
vrut doar să recunoască 
simpla iubire intre doi 
oameni liberi, să înţelea
gă că eu prefer singu
rătatea decât o dragoste 
în trei ! Dar ceea ce mă 
doare este că şi acum, 
când sunt departe de acel 
bărbat în timp şi spaţiu 
şi dragostea noastră se 
conjugă la trecut, ea mă 
urăşte în continuare şi 
astăzi mă consideră a- 
ceeaşi primejdie de' altă
dată. Desigur nici acum 
nu acceptă o comunicare 
sirhplă, firească ce ar pu
tea lămuri lucrurile pen
tru totdeauna... D<? ce, 
Madame ?

INA DELEANU

Reţete de sezon
■  Sos de ceapă verde: 

10o g maioneză, 100 g 
smântână, o ceapă verde, 
sare, piper. Se amestecă 
maioneza cu smântână şi 
se adaugă ceapă verde to
cată cât mai mărunt; • se 
potriveşte gustul de sare şi 
piper. Sosul este delicios 
şi se poate folosi la sa
late, cartofi sau ouă.

. ■  Sos cu mărar: 2 le

gături de mărar, 1 legă- |j 
tură pătrunjel, 150 ml o- 
ţet, 100 ml- Ulei, sare, pi
per, tarhon. Se toacă mă
runt mărarul, pătrunje
lul şi tarhonul; se adau
gă sare, piper, precum 
şi amestecul de oţet, di
luat cu apă, uleiul. Gu 
acest sos salatele de pri
măvară dobândesc un 
gust de nota zece.

Sfc •' *

La plantatul răsadului de varză la ferma 6 Simeria a SC „Sansere" Şantan 
drei. Foto: PA VEL LAZA

Centrul teritorial de forţă de muncă 
Petroşani are un. spaţiu foarte frumos. 
A  fost inaugurat anul trecut, dar cen
trul funcţionează aici doar din ianuarie 
a.c, Exceptându-1 pe dl Mihai Muntean, 
şeful centrului, restul personalului este 
feminin : Victoria Guţilă, Ciaudia Şve- 
dac, Diana Crişan, Adelina Diaconu şi 
Iudith Babţan.

Până mi-am notat câteva date, prin 
birou s-au perindat mai multe persoa
ne. Mi s-a spus că mulţi caută de lu
cru şi nu găsesc sau refuză să se anga
jeze Ia particulari, mai ales tinerele,, 
pentru că unii sunt neserioşi. S-a întâm
plat chiar ca unii să încerce’ să pună 
în seama proaspătului angajat lipsuri în 
gestiune. „Dar sunt şi patroni serioşi, 
care plătesc pentru faima proastă crea
tă dc alţii" — sublinia dna Iudith.

APROAPE 90 LA SUTA 
DINTRE ŞOMERI SUNT FEMEI

Şomajul în rândul femeilor este foar- 
*te ridicat. Astfel, din cei 692 de şomeri 
în plată (la data documentării), 616 erau 
femei, deci aproape 90 la sută. Dintre 
aceştia, 274 beneficiază de ajutor de in
tegrare profesională (sunt absolvenţi Se, 
liceu sau facultate), numărul fetelor 
fiind de 247. Cu alocaţie de sprijin fi
gurau 242 de persoane, din care 213 fe
mei. Un loc de muncă solicitau 8 803, 
dintre care de ajutor social se bucură 
1822, iar dintre aceştia, 1433 sunt fe

la  Petroşani

De vorbă eu şi despre femei
mei. Pentru 7 763 de femei aflate în cău
tarea unui loc de muncă, a expirat 
dreptul de plată a şomajului. De la a- 
pariţia legii şomajului, în 1991, au fost 
angajate 2109 femei din rândul celor 
2 776 şomeri Încadraţi şi alte 268 din
tre cele 306 persSbne cu alocaţie de spri
jin

Situaţia este dramatică şi nu se în
trevăd soluţii imediate. Pentru că, pe 
măsură ce unii — foarte puţini — se 
îmbogăţesc, alţii — mult mai mulţi — 
sărăcesc. Şi astfel, tot mai numeroase 
sunt persoanele care se găsesc în...

...SITUAŢII DISPERATE

Foarte multe femei din Petroşani, ma
terial, o duc din ce în ce mai greu. De 
la Serviciul de administraţie locală de 
stat şi autoritate tutelară al Consiliului 
Local Petroşani am primit datele câ
torva poveşti triste. Este vorba despre 
situaţia unor femei şi a familiilor lor, 
nevoite să trăiască din mila societăţii. 
Din teancul de dosare răsfoit de dna 
Olimpia Moroşan, am reţinut dramele 
trăite de câteva familii necăjite.

Aurelia Sibişan, la 44 de ani, este su
ferindă şi are 8 copii, dintre care doar 
doi lucrează. Veniturile familiei sunt 
constituite din pensia de boală a soţu
lui (145 de mii) şi un ajutor social de 
10 500 lei. Dacă n-ar primi 4 porţii la 
Gantina de ajutor social, probabil ar 
muri de foame. Anica Izogonth, de 50 
de ani, trebuie să facă faţă cheltuielilor 
lunare din cele aproximativ o sută de 
mii ale soţului, din 6 copii unul pri
mind alocaţie de sprijin. Georgeta Năs- 
tase este mai tânără. Dar la cei 33 de 
ani, are 9 copii mici, este operată şi sa
lariul (250 mii lei) soţului nu acoperă 
nevoile numeroasei familii. Şi ei primesc 
4 porţii la cantină. La fel ca şi fami
lia Elenei Rotariu, ou 8 'minori în în
treţinere. Soţul, deşi miner, aduce aca
să un salariu diminuat de nemotivâte. 
Tot miner este şi soţul Ninei Buzea. 
Dar, deşi îşi Vede de treabă, este greu 
să suporte toate cheltuielile. Din sala
riu trebuie să plătească două pensii a- 
limentare copiilor «din prima căsătorie, 
să asigure cele necesare celor 8 ditj ac
tuala (şi mai vine unul !), dintre care 3

au serioase probleme de sănătate. A m  
Licău, din 11 copii, mai are In întreţii 
nere 6 şi trăiesc din pensia soţului (150 
mii). Elisabeta -Muntean, spre deosebiră 
de celelalte doamne, lucrează. Dar c u m  
salariu subosută de mii de lei, nu poet» 
întreţine : singură 4 minori. Elena Căldă" 
rar, handicapată, are 2 copii şi unul O 
handicapat. Trăiesc din pensiile de han
dicapaţi, ajutoare sociale şi 2 porţii da 
mâncare gratuită. Şi Inliana Bodeam 
primeşte 3 porţii de la cantina săracilor; 
având -în întreţinere 6 copii cu handicap; 
Unul încadrat la gradul I de invalidi
tate.

...Copii mulţi, bani puţini sau boală, 
sărăcie şi disperare — acestea ar fi ele-; 
mentele ce definesc dramele trăite de 
aceste femei şi de familiile lor. Şi, ca 
siguranţă, de foarte multe altele. <

FONDURI MICI, NEVOI MARI

In total, Cantina de ajutor social din 
Petroşani asigură zilnic 125 de porţii. 
Solicitările şi nevoile sunt mâi nume
roase, dar lipsesc fondurile. Iar Hotărâm 
rea de Guvern nr. 299/1992 n-a mai fost 
actualizată, are prevederi aberante. Ca 
de altfel şi noile reglementări de acojw 
dare â ajutorului social, conform cărora 
posesorul unei bijuterii nu mai are ne-; 
voie de... altă protecţie socială.
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Tranziţia ia e:cnomi i de 
piaţă presupune schimbări 
profunde ţi rapide în toa. 
le domeniile, aubiăte ine
rent de un anumit cost. 
Inclusiv Ia nivelul şcolii! 
td  cazul Grupului Şcolar 
Industrial Minier din De- 
ya, conducerea liceului, a- 
futatâ de consiliul de ad
ministraţie, a depăşit clar, 

r In ultima perioadă, o a- 
;numită stare de imobilism. 
Pâră «cest efort, instituţia 
fi-ar fi redus activitatea CU 
repercusiuni asupra numă
ratei de catedre. La aceas
tă  o ri, unele cadre didac
tice a r fi rămas fără pos
turi ş i ar fi căutat de lu
ni»  4n altă parte, ceea ce 
pentru un om  care şi-a te*

r  mulţi ani de muncă 
o instituţie ar fi în

semnat un lucru dureros.
— Trebuia să se contu

reze •  deschidere pentru 
măriră* interesului elevi
lor f i  părinţilor faţă de 
a te iU  noastră, ne spunea 
« p a  « re t  Sanda Bure, di- 

‘ Grupului Şcolar 
Minier Deva. Jn 

rezolvare a  pro- 
fnteres şi viitor, 

ce a constat a- 
fceastă deschidere, dhâ di- 
•actor?
■ —■ Am răspuns unei a- 
«UnUte cereri a pieţei fte* 

de muncă, conturând 
profite distincte in 

de şcolarizare: «• 
conomic, informatică, mi
nier. De anul trecut, in 
profilul economic ara in
trodus două meserii: lu
crător In administraţie şi 
servicii, precum şi cea de 
contabil-statistician, me- 
•erH atât de necesare Ia 
societăţii* comerciale mici 
şi mijlocii, tot mal multe 
la  număr. Elevii dobân-- 
dosc noţiuni de drept, se
cretariat, stenodactilogra
fie, contabilitate, limbi 
străine etc. Clasele res

pective sunt alcătuite, în 
exclusivitate, din fete.- 

—t Au existat şi alte 
preocupări pentru spori
rea gradului de atractivi- 
tate a şcolii ?

— Profilurile de infor
matică au dat, în anul şco
lar trecut, prima promo
ţie de absolvenţi. Pentru 
sporirea eficienţei sale a 
fost amenajat un cabinet

M o b ilita te  

în gând ire ş i  

ad ap tare  la

de informatică dotat cu 5 
PC 486, imprimantă şi 6 
H.C. Elevii s-au familiari
zat foarte bine cu calcu
latoarele, fiind in măsură 
să opereze ultimele nou
tăţi în limbajele de pro
gramare. Amd trecut am 
organizat un cabinet de 
dact Biografie, dotat cores
punzător cu maşini me
canice şi electronice, pen
tru  efectuarea practicii 
de specialitate. Au exis
ta t preocupări pentru in
struirea elevilor In sfera 
serviciilor. Astfel, In şcoa. 
la profesională, aU apărut 
clase de frizerie — coa
fură — manichiură. Pen
tru a oferi absolvenţilor 
noştri şansa unui tec de 
muncă s-a organizat o 
clasă de topografi, care 
să poată fi folosiţi inclu

siv pentru grăbirea pune
rii în posesie a ţăranilor 
cu pământul proprietate 
personală.

— Vorbeaţi, cândva, la 
o întâlnire pe linie de în
văţământ, de deschiderea 
ce există şi pentru alte 
domenii de pregătire.

— Pe bază de contract
şi cu comandă fermă, ve
nită din partea unor a- 
genţi economici interesaţi, 
putem şcolariza, organi
za clase de şcoală profe
sională, maiştri, cu diver
se profite.

— Ce înseamnă pentru 
oamenii şcolii această des
chidere?

— Grupul nostru şcolar' 
a ajuns din nou la 41 de 
clase, ceea ce Înseamnă 
un loc de muncă pentru 
toate cadrele didactice ti
tulare, plus catedre vacan
te la anumite discipline. 
Şi când te gândeşti că au 
cu mult timp în urmă 
şcoala a înregistrat redu
cere de activitate, unele 
cadre didactice trebuind 
să-şi găsească loc de mun

După decembrie *89, cli
matul convieţuirii intre 
oameni a cunoscut o bul
versare nebănuită. Spiritul 
de colegialitate şt întraju
torare aproape au dispă
rut. Şi-au făcut în schimb 
apariţia, manifestăndu-se 
chiar cu o anumită înver
şunare, bănuiala ţi suspi
ciunea, izolarea. Prietenii
le au început să se clatine. 
Fenomenul înstrăinării se 
resimte tot mai mult. Fie
care Iţi clamează nemul
ţumirea, propriul adevăr. 
Au apărut chiar justiţia
rii ! Clipele dureroase au 
devenit ani dureroşL A  su
ferit, irttr-o anumită măsu
ră, chiar climatul care 
trebuia să rămtnă favo
rabil procesului instruc- 
tlv-educatlv desfăşurat I» 
instituţiile şcolare. Şi, t e  
tuşi, oamenii da fa catedră 

care şi-au neve-

menirea 
pe care

că în altă parte (profesori 
de matematică, fizică, 
limbi străine etc.). Dacă a' 
existat cândva bănuiala 
că cineva ar încerca să 
renunţe la profilul minier 
ai îiceylui, zvonurile tei 
fost ulterior infirmate. 
Dovadă — numărul de in
gineri şi maiştri care şl-aiu 
păstrat catedrele.

Aspect din cabinetul de informatică.

Pe lângă Grupul Şcolar 
Industrial Minier Deva 
funcţionează Secţia germa
nă cu clasele I—VIII, |n 
cadrul căreia elevii înva
ţă în limba maternă, In 
scopul păstrării limbii, |- 
dentităţii, a specificului şi 
tradiţiilor etniei din sânul

căreia provin. Secţiei ger
mane t-a fost pusă la dis
poziţie b parte din baza 
materială a şcolii, spaţiul 
corespunzător pentru desfă
şurarea hi buna condiţii 
a procesului instructiv-edu. 
cativ. Aici învaţă aproxi
mativ optzeci de elevi, a- 
cestora predându-le cadre 
didactica temeinic pregătite. 
După absolvirea gimna
ziului, elevii pot participa 
pentru admiterea în liceu, 
unii exprimândtt-şi dorinţa 
de a urma liceul de aici 

-ţa diverse profila; ’f

gătească pentru viaţă. 
Deşi lucrurile nu se rezol
vă c i t  ai bate din pat
inei

La Grupul Şcaţar indus
trial Minier din Deba am 
reţinut dialogul  corect, 
colegial, util, favorabil

I h  clim at

mult pentru păstrarea ţi
nui echilibru şcolar, ne 
spunea 41 prof. Vasile 
Burcă, director adjunct. 
Fără acest echilibru nu 
s-ar fl  realizat ceea ce e- 
xistă pozitiv aici. Majori

tatea colegilor mei posedă 
gradul didactic l, sunt ou- 

. meni cu’ multă experienţă, 
dăruiţi meseriei, care cm 
trecut prin multe. Ei au 
o prestanţă In şcoală şi tn 
afara şcolti. Cu ei nu se 
poate vorbi oricum, ci nu
mai cu respectul şi bunul 
sim ţ cuvenite. Oricare «r 
putea fi tn conducerea 
şcolii, to ţi au Idei ft pot 
să acţioneze pentru mate
rializarea lat".

Alături de profesorii 
propriu-sişi şi-au ^conso
lidat statutul de cadre di
dactice inginerii ţi  maiş
t r i i  Numai In acest an- 
şcolar patru ingineri fl 
maiştri au obţinut gra
dul didactic l, beneficiind 
de toate drepturile perse- 
nelului didactic.

Rezultatele preocupării 
oamenilor .iţe la catedră 
se văd In rezultatele ab
ţinute ta învăţătură de că
tre elevi, tn  concursurile 
pe discipline de învăţă
m ânt şt pe meserii. Se 
văd tn  munca educativă 
desfăşurată In şcoală. Un 
ăttemplu — absenţele £n- 
regîstrate Intr-un întreg 
trimestru la clasa a xi-a, 
deci noi veniţi tn  şcoaţă, 
se ridică doar la cifra de 
200. Absenţe se înregis
trează mai ales determi
nate de boală, un fap t 
extrem de pozitiv ! ■

O cameră în internata! şcolii.

P lan  da şco larizare

LICEU — CURS DE ZI 
{CLASA A  UC-A)

•  Profil economic: lucră
tor tn administraţie şt 
servicii —  as focuri

•  Profil informatică: 
programator-ajutor opera
tor tehnică de calcul —  

25 locuri.
•  Profil _ jn ine: prepa

rator s.m.u. — 2$ laturii 
electromecanic cariere —  

25 locuri.

D esp re  rep araţii ş i  con d iţii d e  stu d iu
Calitatea procesului in. 

strnctiv-educaliv este con
diţionată implicit de con
diţiile de studiu, de masă 
şi cazare ale elevilor. Con. 
ştient de acest lucru, con
siliul de administraţie din 
cadrul Grupului - Şcolar 
Industrial Minier Deva a 
contractat serioase lucrări 
de reparaţii. în primul 
rând a fost rezolvată aco
perirea clădirii propriu-zlse 
şi a atelierelor. în primă
vară s-au executat repa
raţii la instalaţia sanitară 
din cămin. Două nivele din 
pete patru au fost bine pu
se la. punct, fiind efectu. 
ate lucrări de tencuieli, 
zugrăveli şi vopsitorie; 
dormitoarele au fost dota
te cu saltele, lenjerie, eo. 
voare. scaune noi1 etc. Lu-
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crările au fost executate 
prin eforturi proprii, ia a- 
cestea participând mun
citori, tehnicieni, maiştri ai 
grupului şcolar. Alături de 
aceştia au muncit şi opţ 
elevi de la casete de copii 
Baia de Criş şi Uricani. 
Conducerea liceului a ţinut 
să-i evidenţieze în mod 
deosebit pe aceşti tineri. 
Ei se numesc : Pavel Stoi. 
ca, Marius Stoica, Florin 
Radu, Daniel Truşcă, Ion 
Sorinca, Nichi Nichifor, I- 
lie Stoica, Francisc Balasz, 
actualmente elevi ai Gru
pului Şcolar Industrial Mi; 
nier. ■ s;--

In cămin locuiesc în  
momentul de faţă 104 e- 
levi. Aceştia servesc masa 
la cantina şcolii, meniul

fiind bun, ridicându-se la 
un preţ de 2 013 lei/zi. La 
acest cost acceptabil con
tribuie mai mulţi factori. 
In primul rând aprovizio
narea se face cu • maşina 
proprie, direct de la tur. 
nizori. Administraţia can
tinei s-a îngrijit ca mai 
multe produse de bază să 
fie puse la conservat din 
toamna trecută, câjid pre
ţurile de achiziţie erau mai 
miri. Să mai menţionăm 
că elevii Grupului Şcolar 
Minier au luorat la o fer
mă agricolă din Deva, în 
schimbul muncii lor, insti
tuţia fiind aprovizionată 
cu produse. Elevii au fost 
însoţiţi de administrator, 
maiştri, pedagogi Sunt lu
cruri bune care merită a 
fi preluate şi de alte şcoli.

fn atelierul şcoală se dobândesc temeinice cu
noştinţe profesionale. .

ŞCOALA
PROFESIONALĂ — 

CURS DE ZI

— mecanic maşini şt *h 
tilaje pentru cariere — tS  
locuri;

— lăcătuşi in  construc
ţii de maşini — 25 locuri I

— electrician întreţine
re şi reparaţii — 25 io- 
curi. :

LICEU — CURS SERAL
. 0  Profil finanţe -*# cote 

labilitate:
— contabil statisticitm  

— 25 locuri i
— lăcătuşi tn  construc

ţii de maşini — 25 locuri.

ŞCOALA
COMPLEMENTARA 
SAU DE UCENICI:

-sr- instalator pentru in
stalaţii sanitare — 85 to
curi.

Toţi absolvenţii şcolii 
primesc atestate profesio
nale sau certificate de 
calificare, care le dau 
dreptul să-şi practice mese
ria aleasă, acte recunos
cute de Direcţia Judeţea
nă de Muncă şl Protecţie 
Socială. De reţinut: îna
inte de bacalaureat, absol
venţii de liceu susţin un 
examen pentru dobândi- 

. rea atestatului profesional.

Pagină realizată de 
M1NEL BODEA 

Foto PAVEL LAZA
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M intea cea  de pe urm ă • • •

Sad an )M «  fi spuvo 
un om pe care-I cunosc 
de mulţi 4Wd» fH  ştiu se
rios, cele ce w voi scrie 
in continuare nu le-aş fi 
crezut adevărate. .

S a r iată lucrurile aşa 
cum s-au petrecut ele: 
Imediat după alegerile din 
1992, primarul unei comu
ne mari, cu sate multe, 
a avut ideea să aducă ga
zul metan In localitatea 
în fruntea căreia fusese 
ales. Meea era^polosatâ — 
.'•v* considerat-S -.V-abora- 
torii dumnealui şi foarte 
mulţi cetăţeniv încurajat de 
părerea oamenilor, prima
rul a umblat acolo unde 
trebuie şi cu ce trebuie şi 
a obţinut cota de gaz ne
cesară. Vestea s-a răspân
dit foarte repede şi urma 
să se întocmească docu
mentele necesare pentru

«  se trece la treabă. în  
această vreme Insă, prin 
eomunt a  început să cir
cule — lansată de nu se
ştie cine — părerea: „Ce 
nevoie avem de gaz me
tan, când avem din
belşug ? Şi aperi această 
treabă ne va costa mulţi 
bani" Curios, această a- 
titudine a găsit mulţi â- 
depţi şi ş-a decis : „Nu 
avem nevoie de gaz me
tan !‘.

în  această situaţie pri- 
mâria •  «4t*; » !a  obţi
nută cu multă greutate u  
nei localităţi învecinate

în localitatea din vecini 
a început şi s-a realizat 
in scurţii vreme instala
ţia de gaz metan. Când 
au auzit şi văzut acest lu
cru, cei ce au zis că -nu 
vor gaz, au căzut serios

pe gânduri Ziceau: „Măi, 
ce fraieri am fost I Oiţe, 
vecinii au gaz, iar noi tre
buie să tăiem lemn d ii  
pădure, să-1 transportăm 
acasă..." Mulţi au venit 
la primărie şi au z is : „Ce 
facem, dle primar, uite 
vecinii... şi noi.»?". „Păi
— le răspundea primarul
— fu urmă cu câţiva ani 
n-aţi vrut". „Asta a fost 
atunci. Acum...".

Fript odată, primarul a 
realizat ample consultări 
cu Cetăţenii şi toţi au zis, 
în unanimitate : „Da*. Pri
marul s-a pus din nou pe 
drumuri lungi şi întorto
cheate. A obţinut din no» 
cotă de gaz. Urmează să 
se întocmească studiile ne
cesare, să se obţină apro
barea guvernului, să se în
tocmească proiectul de exe

cuţie, să se procure ma
terialele necesare, să se 
găsească constructorul şa . 
Dar primarul este hotărât 
să păşească ferm pe ca
lea de mai sus, spre cin
stea lui.

De ce am redat întâm
plarea de mai sus? Toc
mai datorită caraghioslâ
cului ei. Şi încă un mo
tiv ne-a hotărât s-o scriem: 
E bine ca, in orice situa
ţie — deşi parcurgem o 
perioadă plină de hârtoa
pe şi necazuri — Că lu
crurile să fie bine cumpă
nite şi abia după aceea 
să se ia o decizie. Şi nu 
trebuie pus neapărat „Nu" 
în faţă. Doar suntem ar
deleni, iar oamenii acestor 
meleaguri gândesc mal în
cet, dar nu dau In bară 
cu mintea -lor.

TRAIAN SONDOR

•etrirtr» »»*«■* * **+* * ** -trtrtrtrtrtrirtnt >r» « «rŞr * ***** *+4r1rk*+*i rtrirk1r*M ktr1r* •fr**1»*1** *

0 noapte pe arterele rutiere ale municipiului Deva

Nu ne-am putut da sea
ma ăac-â ia noaptea de 
2C/2? aprilie 1996, între- 
barea unor autopiobiljşU 
„Domnilor poliţişti nu a- 
veţi somn" ?, a fost o glu- 

s*o na, Cert «sie <jfc . 
majoritatea ne-ou urat am 

iu uşor bi i însă şi 
eei. o««e -*ui,aiereau să ne '

Cele mal multe cazuri
depistate în  ta  noapte 
au fost de conducere a 
autovehiculelor sub Influ
enţa băuturilor alcoolice. 
Pe strada Bejan, Bodan 
Ioan din Deva, Aleea Cri- 
şului, electrician l a  între
prinderea Electrocentrale,

cu autoturismul nr. 1-HD- 
7787 a înverzit reactivul 
fiolei alcoolscop. Consuma
se băutură alcoolică înain
te de a pleca la drum. La 
fel au procedat şi Simina 
Liviu, lăcătuş la Exploa- 
tarea Minieră Deva; Do- 
hotaru Ştefan maistru la 
I.E.A; Bucureşti, Mariş 
Coşmin-Pejtrişpr, merceo- 
I f 1: „FEDERALCOOP" 
Deva, Radu Ioan-Tiberiu 
din Lupeni, maistru ţa 
Mina Bărbateni.

Nazaret Mihai din De
va, tehnician-la S.C. „CA- 
SlAL* din Chişcâdaga, se 
afla la volanul autotUris- 
mului, l-IJD-2837 C;< pţî- 
ţin timp in urmă, permi
sul de conducem Fa -fost 
reţinut la Cluj, pentru fap
tul că nu a respectat cu
loarea semaforului elec
tric. Mal' avea încă drept 
de circulaţie timp de 15 
zile de la săvârşirea fap
tei. Dar, pe str. Bejan, 
după ce consumase alcool

şi a  observat agenţii de 
poliţie ru tină, a  încercat 
să parcheze maşina. Nu 
a reuşit întrucât in faţă 
„i-a staV* un autoturism 
ARO pe care l-a lovit 
uşor. Este vorba de o a dom 
abatere, care atrage sus
pendarea permisului de 
conducere, abatere săvfir-. 
şită In mai puţin de 6 
iuni. Permisul se poate 
anula.

De la contravenţii la in
fracţiuni : Magerescu Ioan 
din Deva. a fost depistat 
conducând autoturismul 
„FORD TAUNUS" nr. *- 
HD-2609 cu plăcuţe de în
matriculare luate de pe 
alt autoturism de acelaşi 
tip, iar Poenar Simion din 
satul Vârmaga a condus 
autoturismul l-HD-4534 pe 
caroseria căruia era pan- 
sonată o serie care nu co
respundea cu cea din cer
tificatul de înmatriculare.

Din localitatea Cristur, 
am fost sesizaţi că pe o

. stradă un tânăr care cir
culă cu , bicicleta, a  fost 
lovit de p  maşină. Szâbo 
Daniel din localitate, căci 
despre e l  era vorba, a  fost 
transportat la spital de că
tre Caşler Vîlmoş-Şandor, 
cel care se afla la vola
nul autoturismului DACIA 
cu nr. HD-02-CUV şl cil 
care a  avut impactul. Tâ
nărul, la numai 16 ani, era 
sub influenţa alcoolului şi 
circula din sens opus. Du
pă primele consultaţii, me
dicii au afirmat că este 
in afară de orice pericol, 
accidentul soldându-se doar 
cu leziuni uşoare pentru 
biciclist. Se putea Insă şi 
altfel. Nu tragem acum 
concluzii.

•. Amintim însă că In ori
ce situaţie legea, in spe
cial cea a circulaţiei, este 
de partea participanţilor 
Ia traficul r rutier, dacă 
este respectată.
Maior ÂRRCEA NEGRU,
Politia municipiului Deva

1 Ce facem cu ţigările 
netimbrate?

In general, agenţii economici ştiu fam a r trebui 
$â ştie) că, începând de la 1 m al a.c., a  intrat in 
vigoare Ordonanţa 23, care stipulează următoarele 
pe teritoriul României desfacerea ţigărilor, a produ
selor din tutun şi băuturilor alcoolice din producţia 
internă şi import se va face. numai dacă sunt mar
cate, adică, prin aplicarea unui timbru.

In acest sens, Garda Financiari Hunedoara a 
primit e radiogramă prin care 1 se trasează ordinul 
de a verifica toţi agenţii economici en gros şi en 
detail care produc, comercializează ori importă ţi
gări. Ordinul precizează că la acei agenţi econo
mici la care se găsesc ţigări netimbrate se vor în 
cheia note de constatare bilaterale, în căra se var 
consemna in mod obligatoriu stocurile existente, 
făcându-se expres menţiunea de interdicţie a comer
cializării acestora la intern. .

Se aşteaptă precizări ulterioare de la Ministerul 
de Finanţe sau Garda Centrală Bucureşti.

Până ieri, ţşple mai ax* în judeţ s-au Verificat 
57 de agenţi economici, încheindu-se tot atâtea note 
trilaterale.

Se speră ca, in zilele următoare, când se va în
cheia acţiunea şi se va cere centralizarea cantită
ţilor de ţigări existente, factorii de decizie să la ho
tărârile care se impun. (VJM.).

)
|  SOCIETATEA COMERCIALA. CODRIŞOR j 
î  SJI.L. BISTRIŢA-NASAUD j
|  Angajează pentru prestări servicii în mu- I 
|  niclpiul Deva. următoarele categorii de per- j
* c/tnal * J

25 muncitori necalificaţi pentru salu- I 
britate;

! sonal:

i

 ̂ j — 2 conducători auto — tractorişti cate- | 
J î «oria F; i
i l  — 1 inginer coordonator secţie. *

I' Cererile in vederea selecţionării se vor de- |
, pune In data de 8 mai 1996, orele 13,00—15,00, î 
j Ia Sera de Dori a municipiului Deva, din stra- j 
* da Branişte (lângă stadion). . - j
|  Informaţii la telefon 618665. Patron IUGA | 
* GRIGORE. (8518) ;
l I

i

Handbal feminin la 
Hunedoara

■

i
i

Azi, după-amiază, de la ora 18, ta  sala de sport f

I' Metalul Hunedoara, are loc 'întâlnirea de handbal!, 
feminin, Remin Deva — CSM Paloma StMu, dte ultima I  

«etapă a  Campionatului Diviziei B, Succes handbalia-l 
|  taler din Deva! (S.C.). ■

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA { 
6 Informează clienţii că a deschis fn ca- ! 

|  drul Complexului EUROVENUS din Snttth>bn | 
> un magazin prin care se vând anvelope, acu- j 
I mulatoăre, piese de schimb pentru autoturisme I 
I DACIA şi ARO, diverse accesorii, la preţuri | 
I accesibile. J
|  •  Vinde din stoc, la preţuri avantajoasei |
« — anvelope de toate tipuri le; !
I — acumulatoare de 55, 66, 88, 150 şl 180 I
l AH ; j
1 — folie de polietilenă de 10 m lăţime; | 

— piese' de schimb auto, tractoare şl ma- j
,  sini agricole; J
|  — rulmenţi, curele trapczoidale de toate |
2 tipurile; ;
|  ~  carbid, electrozi etc. j
% i

S.P.I. CARMETAPLAST DEVA S.A. 
ANGAJEAZA:

3 mecanici utilaje carieră, categoria 3-6

„TOURING—DOUBLE T"

Prin ipgeufia de transport internaţional 
persoane

„CONSIM" DEVA 
P-ţa Victoriei. 2/1 (T.P.H.)

VA OFERĂ :
•  Curse regulate cu autocare moderne pen

tru : Germania, Franţa. Olanda. Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia.

•  Asigurări medicale pentru străinătate.
•  Închirieri de autocare pentru excursii în  

grup, interne şi internaţionale.
Informaţii şi rezervări, zilnic orele 9—1T.

Telefon 230690. (6398138)

ir t^ F O T O  S p r in t 8
■ .nw mi,; , . —« -JP  emtEsssTUQiO

FOTOGRAFII
P E N T R U  N O M A  

P E R M I E S  O B  C O N D U C E R E

ÎN DOAR H  PE SECUNDE
Fîdfcar© 
fotografi© ! 
est© 
unica.

dumneavoastră 
de.vîhe realitate 
datorit# 
celei rfţai modeme 
tehaiî*» vîded.

A M IT Ş U B IŞ H !
;fiictR0wc v«uai sv̂ ms

tobNtoai.«  Tec (s*m  602\

GLBACOMam. as OŞOŞtoLbl 23.part«sT6i. OS*8»â036̂ Dfl»

N O U L . M A G A Z IN

DEVA8AT
S tr . A v r a m  la n c u ,  B l. H I ,  p a r t e r

 ̂ VĂ OPERĂ: ' • I
IN S T A L A Ţ II R E C E P Ţ I E  S A T E L IT  . \ i  

Ş I C O M P O N E N T E

ŞI G A M A  C O M P L E T Ă  A P R O D l S E L O R

': NE1
• Televizoare coioT eu diagonala între 34 - <5J cm,
•  Televizoare atb-negru
•  Combine muzicale
•  Radiocaşetofoane ster e o cu şt fă ră  CD
•  Frigidtre, congelatoare şi combine frigorific§ .

•  M aşini automate de spălat cu încărcure 
frontală şi verticală

• Aspiratoare

TOATE ACESTE PRODUSE LE PUTEŢI CUMPĂRA 
CUPLATA tN 1 2  RATE LUNARE PRIN 

DEVASAT Ş l BAMKQOOP, 

AVANSUL FIIND DE 30%
m tsm
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M IC A  PUBLICITATE

VANZABI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând BMW 728, 1985,
înmatriculat, multiple do- 
itâri, convenabil. Telefon 
651579. (9159)

•  Vând casă cu anexe
şi grădină, Beriu, 92, fa
milia Tăut. (7941)
■ •  Asociaţia familială 

Schiau Gheorghe anunţă 
deschiderea morii la Şi- 
bot, tarifu l, 35 lei/kg şi 
vinde făină la preţ nego
ciabil. (7942)

•  Vând gorsonieră, Goj-
du (Sala Sporturilor), par
ter, posibilităţi privatiza
re. Telefon 228794. (9318)

•  Vând loc de casă, gaz, 
apă, Deva, Aurel Vlaicu, 
şi Fiat Croma, 1987. Te
lefon 615957, după ora 16.

(9319)
•  Vând Dacia 1400, 5 

trepte, 1988, 7 400 000, tel,
628158, după ora 16.

(399114)
•  Cumpăr case, aparta

mente, garsoniere, spatii 
şi terenuri. Deva, telefon 
231217, orele 10—16.

(9160)
•  Vând Dacia 1310, an

fabricaţie 1984, stare bu
nă. tel. 770932. (7049)

•  Vând apartament două
camere, etaj II, central, 
Haţeg, informaţii telefon 
777066. (7052)
» m a  * mmm m m

*:• Vând Ford Fiesta, 
an fabricaţie 1980. 
Fiat 127, an fabrica
ţie 1980, Opel Rekord, 
an fabricaţie 1981, ne- 
înmatrlculate. Vama 
plătită, informaţii tel. 
770822, .orele 8—16.
.  (7053)

•  «M*» • • • • • •  •
f •  Vând urgent şi con
venabil SRL 1994, octom
brie, telefon 762154. (7055)

•  Licitez stilpină mij
locie, alte materiale, Un- 
gureanu, Bretea Română, 
tel. 761173, seara. (7654)

•  Vârjd parchet fag, 34
mp, uscat, uşi, calorifere 
fontă, bicicletă semicur- 
sieră, tel. 216318 sau 
«15765. ' (8514)

•  Vând casă Simeria,
str. 1 Decembrie, nr. 1, 
tei. 218208, 214502. (8963)

\ •  Vând urgent Dacia 
1310, fabricaţie 1986, tel. 
621980, după ora 16. k

' (8962) .
j •  Vând apartament două 
camere. Deva, Decebal, bl. 
15, scara I, ap. 70. (8499)

•  Vând; teren Geoagiu
Băi, parcelabil,. 2700 mp. 
Vând casă Orăştie, grădi
nă. garaj, dependinţe, tel. 
648134, 641073. ’ (8498)

•  Vând instalaţie nouă
de îmbuteliat şi preparat 
băuturi răcoritoare. Vând 
VW Golf, 5 viteze, fără 
motor, 600 DM, Deva, 
624427. (8488)

•VâtIH apartament două 
camere, parter, str. Eml- 
nescu, bl. 35, ap. 44, De
va. _ (8487)

Vând armă de tir cu 
glonţ 5,6 mm, fabricaţie 
1995, model Cugir, telefon 
215482, după ora 17. (8485)

•  Vând casă, grădină,
Vălişoara, nr. 66, informa-, 
ţii tel. 650596. (8957)

•  Vând apartament cen
tral, 2 camere, etaj 1, îm
bunătăţiri, 33 milioane, tel. 
617940. (8505)

•  Vând Dacia 1310, a-
dusă din Ungaria, Deva, 
tel. 624300. (8483)

•  Vând 2000 mp teren
intravilan la drumul Co- 
ziei şi 36 bucăţi panouri 
BCA, tel. 611856! (8954)

•  Vând apartament 4 
camere decomandate et. I, 
zonă centrală şi teren in
travilan ‘ pentru construc
ţii, privatizare (locuinţe,

depozite, spaţii producţie). 
Telefon 629479, zilnic, o- 
rele 18—20. • (8501)

•  Vindem următoarele
spaţii: apartament cu 3 
camere şi dependinţe cu 
suprafaţa de 65,55 mp; lo
cuinţă cu două camere şi 
dependinţe, cu suprafaţa 
de 48 mp;, locuinţă cu trei 
încăperi şi dependinţe, cu 
suprafaţa de 79,40 mp. 
Toate în centrul civic De
va. Informaţii la telefon 
613360, orele 8—12. (8490)

•  Vând benzinărie în 
Hunedoara. Tel. 714042.

(8282)
•  Vând urgent maşină 

de îngheţată stradală, două 
braţe, Germania, 5 milioa
ne,negociabil , ţel. 052 - 
314012; după ora 19.

(8283)

•  Vindem sămân
ţă porumb tratat, din 
Iugoslavia (Vojevodi- 
na), soiul NSSG- 420, 
preţ 1 800 lei/kg. Hu
nedoara, tel. 716591, 
718384.1 (8270)

"Închirieri
' •  închiriez spaţiu co
mercial şi garaj maşină, 
str. Horea, 50, Deva.

' (8961)
•  închiriez apartament 3 

camere, ultracentral, cablu 
satelit, tel. 218208, 214502.

' * , (8963)
DIVERSE

•  SG Ado Corn SRL De
va anunţă majorarea a- 
daosului comercial până 
la sută la sută, de la 10 
mai 1996. * (8466)

PIERDERI
•  Pierdut câine lup îrr

zona Cucuiş — Căstău — 
Orăştie, Romos, răspunde 
ia numele Buş. Se oferă 
recompensă substanţială, 
tel. t. 641093. (8486)

OFERTE .
; DE SERVICII

Executam
TRANSPORT MARFĂ
cu camioane închise 

de 2 ,b, 8 ş> Î 4 î 
Tel; 647529 o»els 9 -17

•  Societate Comercială 
execută lucrări construcţii 
tâmplărie, angajează ma
nageri,' tâmplari. Informa
ţii tel. 716927. (8281)

' •  Societate comer
cială angajează, cu 
contract .de- muncă, 
contabil licenţiat, ' os- 

" pătari, bărniani, bu
cătari, salariu nego
ciabil. Informaţii, tel. 
777066. ’ (7051)

Ofer 0,600 ha pământ, 
pentru ' lucrat în parte, 
Haţeg, strada Hunedoarei, 
nr. 16. (7050)

' « Consiliul local al co
munei Baia de Criş. or- 
ganizează concurs pentru 
ocuparea postului de a- 
gent agricol, în ziua de 
joi, 23. 05. 1996, ora 10.

* • ’ (8489)
•  Efectuez transport 1

tonă, preţ rezonabil, tel. 
216483. ’. (8460)

.ANUNŢ •
•  Comitetul de iniţiati

vă al Asociaţiei Salariaţi
lor Transmin Brad — Pro
gramul Acţiunilor Salaria
ţilor, anunţă salariaţii,
foştii salariaţi şi pen
sionarii SG Transmin 
SA Brad, că pot adera la 
asociaţie in condiţiile Le
gii nr. 77/1994, în vede
rea privatizării. In data
de 22. 05. 1996, lâ ora 12, 
va avea loc şedinţa de con
stituire a asociaţiei sala
riaţilor şi membrilor con
ducerii Transmin Brad.

' <• ' (9161)

•  Cu adâncă durere 
şi nemăsurată sufe
rinţă, soţul - Ioan Mar- 
chiş, copiii' studenţi- 
Ovidiu şi Horaţiu, pă
rinţii Iosif şi Florica 
şi socrii Teodor şi 
Elena, anunţă moar
tea fulgerătoare a dra
gei lor soţie, mamă, 
fiică şi noră

învăţătoarea 
VIORICA MARCHIŞ, 

născută la 20 septem
brie 1951.

Nu te vom uita nici
odată, vei rămâne veş
nic vie în inimile şi 
sufletele noastre.

Corpul neînsufleţit 
este depus la casă pă
rintească din saţul 
natal, Lăpugiu de Jos.

înmormântarea * va 
avea loc joi, 9 mai 
ora 13, în satul Lăpu- 
giu de Jos._____(8513)

•  Salariaţii de- la
Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice şi 
Controlului, Financiar 
de Stat Deva. sunt a- 
lături de domnul di
rector Ioan Marchiş, 
la greaua încercare 
pricinuită de dispari
ţia prematură a so
ţiei sale - .
VIORICA MARCHIŞ.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! Trans
mitem sincere condo
leanţe familiei îndo
liate. ______

•  Colectivul Direc
ţiei Controlului Finan
ciar de Stat a judeţu
lui Hunedoara. este 
alături cu sufletul şi 
gândul de colegul di
rector Ioan Marchiş, 
greu încercat de pier
derea prematură a. so- 
ţi<ţi, t e  :

învăţătoarea 
VIORICA MARCHIŞ.

» Sincere condolean
ţe familiei îndurerate.

(8513)
•  Conducerea S.G. 

Umirom S.A. Petro
şani este alături de 
domnul ec, Ioan Mar
chiş, la greaua încer
care pricinuită de tre
cerea in nefiinţă a 
soţiei sale. Sincere 
condoleanţe.
. •  înmărmuriţi . de 

durere, elevii claselor 
I D şi a V-a D, de la 
Şcoala Generală nr. 3 
din Hunedoara, diri
ginta şi părinţii lor 
aduc un ultim omagiu 
doamnei
VIORICA MARCHIŞ,

învăţătoare, mamă, în
văţătoare prieten, in. 
văţătoare OM. Nu o 
vom uita niciodată, 
prin slova- scrisă şi 
prin cuvântul rostit.

i (8289)
•  Colectivul de con

ducere al R.A.H. Ro
mânia este alături de 
dl Ioan Marchiş, di
rectorul Direcţiei Con
trolului Financiar de 
Stat Deva, în marea 
durere pricinuită d e ' 
decesul soţiei ; ■
VIORICA MARCHIŞ, 

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

•  Colectivul de sa
lariaţi ai Direcţiei de 
Impozite şi Taxe din 
cadrul Direcţiei ge
nerale a finanţelor 
publice şi controlului 
financiar de stat Hu- 
nedoara-Deva este a- 
lături de colegul lor, 
ec. Ioan Marchiş, la 
greaua suferinţă pri
cinuită de decesul so
ţiei sale
VIORICA MARCHIŞ.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace I

•  Familia • Popa 
Gheorghe din Deva 
este alături de fami
lia Marchiş Ioan, greu 
încercată prin pierde
rea soţiei. Dumnezeu 
s-o odihnească !

(8530)

•  Vecinii din scara 
„A" îşi exprimă pro
funda compasiune fa
ţă de dl Ioan Marchiş, 
pentru tragica şi pre
matura moarte a so
ţiei .
VIORICA MARCHIŞ.

Dumnezeu s-o odih
nească ! (8284)

•  Comitetul direc
tor şi salariaţii S.C. 
Chiniica S.A. Orăştie 
sunt alături de dom
nul Ioan Marchiş, di
rector la D.G.F.P.S. 
Deva, la marea dure
re prieinuită de moar
tea soţiei şi transmit 
pe această cale since
re condoleanţe. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace. -

•  Colegii şi priete
nii de la Curtea de 
Conturi a judeţului 
Hunedoara. exprimă 
sincere condoleanţe 
domnului Ioan Mar
chiş, la trecerea în 
eternitate a dragei sa
le soţii

VIORICA.
Dumnezeu s-o odiiu 

nească în pace I (8509)

•  Suntem alături
de familia greu încer
cată a doifinului Mar
chiş, prin dispariţia 
prematură a soţiei 
sale ..
VIORICA MARCHIŞ,

Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Trans
mitem sincere condo
leanţe. Familia Sima 
Viorel. . (9323)

•  Profund afectată 
de moartea fulgeră
toare a soţiei — bunu
lui nostru prieten Ioan 
Marchiş — transmitem 
sincere condoleanţe în
tregii -familii. Fam.' 
Bogoiu Mircea. (8512)

•  Sora Dorina şi
cumnattil Ionel Gaba, 
cu adâncă durere in 
suflete, anunţă înceta
rea din viaţă,. după 
o lungă şi grea sufe
rinţă, a fratelui şi 
cumnatului * - ~

VIOREL MACOŞ,
54 ani. înmormânta
rea azi, 8 mai, ora ; 
13,30, de la domiciliul 
din comuna Şoimuş.

V (8504)

•  îndurerată şi în
doliată, sora Ileana 
anunţă decesul frate
lui 1 v

VIOREL MACOS.
Te voi plânge me-' 

reu, aşa cum îi plâng 
pe părinţii şi fraţii 
noştfi plecaţi prea de
vreme dintre noi.

(8502)

•  Salariaţii S.G. Au- 
tobobin Prest SRL De
va sunt alături de fa
milia Ionel Gaba, de
plâng dispariţia din 
viaţă a colegului

VIOREL MACOŞ, 
şl transmit sincere 
condoleanţe familjel. 
Să-i fie ţărâna uşoară.

(8503)

S O C IE T A T E A  C O M E R C IA L A

d E v A
Str. 22 Decembrie, nr. 261,

A N G A J E A Z Ă
•  2 VÂNZĂTORI CU GESTIUNE pentru 

magazinele de profil din cadrul societăţii.
Informaţii privind condiţiile de angajare 

şi salarizare se pot obţine la sediul societăţii 
sau la telefon : 225840; 219466.'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
D E V A

m  m u  n ţ
\ Organizarea unui concurs în data de 17 
V mai 1996 pentru ocuparea următoarelor posturi: 
v  •  5 POSTURI DE MUNCITORI COSAŞI 
( PE PERIOADA DETERMINATA DE 6 LUNI. 
ţ Informaţiile privind bibliografia şi condiţiile 
i de înscriere la concurs se pot. obţine de' Ia 
i Serv. Buget, Contabilitate, Salarizare, cam. 12 
(ş i 17, tel. nr. 613435, 616916 şi 616718, zilnic 
y intre orele 8—14. - • -
J------ ---- — -—s j ■ % &---

ATCOM HUNEDOARA

Organizează în data de 17 mai 1906, ora 
10, la sediul din str. Aurel Vlaicu, nr. 1, Deva, 
tel. 214320, f a x : 215447 * -

•  Familia Rădos este 
alături de dl Marchiş la 
greaua pierdere suferită 
prin decesul soţiei sale 
- VIORICA MARCHIŞ.

Transmitem sincere con
doleanţe familiei îndoliate.

(9324)

pentru vânzarea unui depozit de 154 mp, situat 
in str. Depozitelor, nr. 1, Deva.

în caz de neadjudccâre licitaţia se repetă 
în fiecare vineri la ora 10. (9320)

S.C. BADPS S.A. DEVA 
VINDE DIN STOC ţ

— OŢEL BETON;
— PC — DE DEFERITE DIMENSIUNI.
Se asigură transportul la destinaţie. 
Relaţii Ia telefon ; 227109, 227115. (9321)

formal A3 şi A4 - cablate superioară certificată

Preţ; 1 2 . 0 0 0  l e i  + tva

vă oferă 

Tel / Fax
S C “ IMCOMEX “ S.R L Arad
057 /281622  05 7 /  265779

l E mlEWTUTyil
8 mai 1996

•  1 dolar SLIA
•  I marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  I franc francez
•  100 lire Italiene

€ursurî de referinţă ale -Băncii Naţionale, 
a României

— 2919 lei S
— 19Î3 Iei
— 2781 lei
— 4399 lei

— 2347 lei
— 566 Ier
— 187 Ie!
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