
La întâlnirile clin săptă
mâna trecută, pe care li- 
cîferr ai Uniunii Social De
mocrate — însoţiţi de re
prezentanţi la vârf ai Or
ganizaţiei judeţene Hune
doara a USD — le-au &- 
vui la Orăstie şi la Dam. 
cu membri şi simpatizanţi 
ai acestei alianţe politice, 
m  fosA-pcescnţi.' alături 
<fe-d»a Astafcm Severi» fi 
Adrian VilSi vicepre-

. Câştigătorii ediţiei KX-a a fazei, teritoriale Deva a concursului pro
fesional sportiv „Marşul factorilor poştali**. De la stânga la dreapta, in «r- 
dtnea locurilor: Meonora' H acoş, Mariana Iancn, Adriana Berţa, Viorica O- 
preair (premiul pentru cep mai vârstnică participaniă) ia femei, respectiv Mar
cel Pârău, Nicolae Borza, Romi Halca şi W ord Andrăşol la bărbaţi.

. • * » l o s  flfWBfc. LAŞA

a României şi a victoriei 
asupra faşţiSmyîui, - - Des
chiderea celei de a treia 
ediţii a Festivalului Na
ţional de teatru Io» Idea 
®aragiale şi Ziua Europei.

*  ^AMOULANŢA** ÎN
G»KVA-FDAMEL«._ Urma
re a .nesotoţionârii «mor 
revendicări sociale din 
şeetorul sanitar, de*- Către 
ministerele sănătăţii, mun
cii Şi protecţiei sociale, fi
nanţelor, mai mulţi repre
zentanţi ai Federaţiei Na
ţionale „Ambulanţa" s-au 
aflat ’ timp de cinci zile 
în greva foamei, în Capi
tală  ̂ Doleanţele greviştilor 
nu s-au rezolvat.

gie", Ia care au participat 
reprezentanţi din şase ţâri 
foanctrfone. S-o fftets «r» 
fructuos schimb de expe
rienţă pe teste conservă
rii energiei, s-au adoptat 
acţiuni , de cooperare in

telut - ion nJ®scu.
Soi, 9 mal a.c„ 
tele României, d l îonlHes- 
cu, a făcut o vizită în mu-; 
nicipiul Iaşi. între altele, 
şeful statulni a participat 
şi ia sărbătorirea a trei 
evenimente . importante : 
Ziua Independenţei- de stat

rr.
Mm
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LUNOSCAND ŞI APLICÂND LEGISLAŢIA IN 
. VIGOARE PREÎNTÂMPINAM ABATERILE

Prateetia medial ui 
—Intre deziderat şi

realitate f i)
Poate niciodată de-a lungiţi istoriei omenirii nu 

s-a pus mat acut problema protecţiei mediului în
conjurător, a tuturor elementelor * ce compun ansam- 

. blul complex pe care noi îl denumim „mediu**, ca 
în zilele noastre. Dezastrele ecologice de la începu
tul anilor ’60 şi criza ecologică ce a urmat au avut 

- rolul unui „duş rece" asupra omenirii, au reprezen
tat şocul necesar trezirii conştiinţelor umarle şi pri
mul p^s spre acordarea atenţiei cuvenite mediului In 

. care trăim, ^ ..... "
Eforturile organelor administraţiei şi diverselor 

instituţii abilitate în domenîu; ale organizaţiilor gu
vernamentale şi neguvernamentale şi cetăţenilor în
şişi, trebuie îndreptate către cunoaşterea legislaţiei 

:j şi, apbcarea ei pentru prevenirea abaterilor.
ză totuşi marea majori
ta te *  -zf ţwşţlftre 
te ce apar sau pot spirea

JURCA MARCUL 
CRISTIAN, 

avocat stagiar

Situaţia generală . ... a - 
mediului * în ţara noas 
teă este guvernată din 
pantă de vedere legis-- 
lativ de că,tre unele acte 
normative care reglemen
tează pe plan juridic acti
vitatea de protecţie şi pre
zervare a mediului Incdn- 

. jurător. în afară de Legea 

. ăr. .5» din 1973, încă în vi- 
, goare, dar în mică măsu

ră, au apărut o serie de 
reglementări «ei, dintre 

;■ care vonr canaliza acum 
Hotărârea Guvernului nr. 
127/1991, publicată în Mo
nitorul Oficial nr. 94/1994, 
privind stabilirea şi sanc
ţionarea unor contravenţii 
iâ norţpele pentru protec
ţia mediului înconjurător.
-Intrând in analiza con- 

; (;retă a acestei Hotărâri de 
Guvern, vorri preciza; fap
tul că deşi nu are decât, 
două articole acestea vizea-

(CaotimiarrI»iMt * *-*i

CdtteUrsul profesional 
sportiv „Mardii ' factorilor 
poştali**, aflat la a 20-a e* 
diţie, a continuat sâmbă
tă. îl iunie a.c., cu o nouă 
etapă teritorială, cea de 
la Deva. La startul concur
sului s-au aliniat 162 de 
concurenţi, de la oficiile 
poştale Deva, Or^ştie, Brad, 
Simetria şi comunele aron
date Oficiului teritorial De
va, împărţiţi pe două ca
tegorii, fentei şl bărbaţi.

După eop$umarea probei 
dâ Oohcur», derulata pe 
distanţa a cinci km, la ca
tegoria fetnei, locul I a 
fost câştigat de către Eleo- 
nora Lâscuş, de ta Oficiul 
Deva. II, eu 27 de minute, 
urmată, doar la 15 secun
de, de către Mariana Jan- 
cu de la OficHU Bucep Pe 
locul trei- tu . minate,, 
s-a clasat Adriana Herţa, 
de la Oficiul Simeria.

La bărbaţi, după 10 km, 
locul l a  fost cucerit de 
către Marcel Pârău de la 
Oficiul Deva I, cu 47,30 

"“minute, urmat In ordinea

timpilor de Nicolae Bor
za (47,30 minute), şi' Ro
mi Raica (48,05 minute), 
ambii de la Oficiul poştal 
Deva II.

D? remarcat că din a- 
nul 1Q89, Marcel Părău în- 

. actualei ediţii 
riale Deva, a câştigat 

itiv ţobte fastele zo
nale, incluşii/ pe cele na
ţionale, Iar la Paris, In 

; antil 19W. ŝ a pe lo
cul II, într-uo «meurs si- 
milar- «şfâşţssat hv dbmu- 
nitatea Europeană.

Pe lângă, câştigătorii ac
tualei ediţii teritoriale, or
ganizatorii au mai acor
dat câte un premiu pen
tru cei mai vârstnici par
ticipanţi la competiţie — 
Viorica Opreâh, de la O- 
ficlul Deva îţ, la femei, 
respectiv lol Viorii ' An* 
dlăşoi, de la Ofictuf OrSş- 
tioat» de Sus. : ■

CORNEL POENAR

(Continuare în pag, a 2_a)

riţi cu mine sau vrei 
şârţi păstrezi indepen
denţa ?
/ — Şi una şi alta—

T R I B U N A  E L E C T O R A L

PARTIDUL SOCIALIST — 
PROGRES ŞI PROSPERITATE

Formaţiune politică rela
tiv tânără, desprinsă din 
Partidul Socialist al Mun
cii, cu care a mers pe a- 
ceîaşi drum şi a urmat a- 
ceeaşi ideologie — parti
dul Socialist şi-a stabilit 
o doctrină distinctă, se 
consolidează din mers, a- , 
ţrăgâhd în rândurile sa
le oameni cu simţul drep
tăţii şl responsabilităţii 
pentru soarta ţării, care 
speră că nu peste mult 
timp să-şi poată pune în 
valoare capacitatea orga
nizatorică şi profesională 
de care dispiyi.

Sub semnul stelei adu
cătoare -de progresai pros
peritate şi al devizei „îm
preună pentru dreptate şi 
bunăstare**/ lideri al Par
tidului Socialist, în frun
te ţu .«ft Tudor Mohora — 
preşedintele partidului, de
putat în Parlament şi can
didat la preşedinţia Româ
niei»--, însoţiţi de dl Vir- 
gil Sicoe — preşedintele 
organizaţiei judeţene Hu

nedoara . a PS — au efec
tuat ... vizite electorale ’în 
măi multe - localităţi din 
judeţul nostru.

La Petroşani, stafful PS 
a popqsit la S.O. UMIROM 
S.A., iar la Petrila — la 
Uzina 7)e preparare a căr
bunelui, s-a întâlnit cu 
membri şi simpatizanţi al 
partidului, , cu cadre de 
conducere din întreprin
deri şi instituţii, a asistat 
la prezentarea candidaţi
lor la funcţiile de primări 
pentru municipiul Petro
şani (Ionel,Arad) şl pen
tru oraşele Petrila (Mihaj 
Mătuşoiu), Vulcan (Con
stantin Parâia), I.upeni 
(Gheorgiie Iepan). In. Ha
ţeg, Ia întâlnirea de la A- 
gromecul din localitate  ̂ a 
fost lansat în cursa de pri
mar al oraşulţil dl Cor
ner Diconl, lău* Ta Călău a 
fost prezentat candidatul

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 8J»)

- P.L. *93 — CEL 
PARTID AL

■ *■’ ■ . - 
Sâmbătă,; 10 mai a.c., a 

avut loc la Deva o confe
rinţă de presă, iaiţiată de 
eoaduicerea Organizaţiei 
judeţene a Partidului Lls 
beral 1.993. In debutul ma
nifestării, dl Mircea Ioan 
Alexa, preşedintele comi
tetului de conducere a! or- 
gaşizaţiei, a înfăţişat , zia- 
riştilor pdeZenţi principa
tele caracteristici ale ce- 

: lui -mai tânăr partid 
din România. Printre 
acestea se înscriu : •  P.L. 
’93 se situează la dreapta 
eşicliierului politic, dar nu 
este un partid extremist:
^  partidul este tânăr, for
mat din oameni tineri şU 
este . cea mâi dinamică for- 
jmaţîuae pcditică a opo- 
ziţiei; # P.L.’93 este adep- 
tui terapiei de şoc (poves
tea cu tăierea cozii câine
lui diptr odată şi nu trep- 
iati; 0  în ultima vreme, 
P.L. *93 se dezvoltă şi se 
întăreşte în teritoriu, mem
bri, ai altor partide, şi 
nu numai liberale, migrând 
către acesta; •  organiza-

MAI DINAMIC 
OPOZIŢIEI , „
ţia judeţeană a luat fiin
ţă in 1993, iaf îft prezent 
are structuri în 20 de lo
calităţi ale jtHleţului; •  
recent a trecut la E.L. 1993 
întreaga organizaţie P.N.L. 
Orăştie.

„Cuvântul liber", prjn 
reprezentantul său, a pus 
organizatorilor câteva în-, 
treMri, Ia eaj« redăm .răs
punsurile primite: 1. Ide
ile liberale au tot mai 
mulţi adepţi în România. 
Din păcate, divizarea li
berală derutează electora
tul. Dacă aţi vrea să vo
taţi cu liberalii, optaţi 
pentru P.L. *93, care e 
singurulpartid autentic 
liberal. 2, Partidul nostru 
acţionează pentru crearea 
unei puternice clase de 
mijloc, care să conducă 
România, pentru ca eeo- 
nomia să fie lăsată abso
lut liberă, 3. Divizarea are 
la bază exclusiv orgoliile, 
unor personalităţi care au 
săvârşit gafe ce au adus .

" TRAtAN JBONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

PD-PSDR, ÎMPREUNA
şedihţi ai Partidului De- 
mocrat — şi dl Consfâii- 
tin Avramescu — vicepre
şedinte"'al Partidului So
cial Democrat Român, şi 
deputatul PSDR de Hune
doara, Dumitru Ifrim.
' N-a, fost în intenţia noas
tră de -a-1 omite pe re
prezentanţii PS3R din ar- 
ţieolşl apărtA In ziar, ci 
doa  ̂ o te(p»!iaft)îlS eroare 
de . autor.

•  DISPUTA LA „VÂR
FUL" parlaMentUlul

-0iscotârea Legii, StăiUiu- 
îui 'deputaţilor şi Senato
rilor' tft eele două came
re ale Parlamentului a 
generat dispute, polemici, 
acuze între aleşii naţiunii. 
Sehâtryii ău votat pentru 
privilegliie pariamentarîfer, 
fn timp ce «Jppi'taţii au 
votat împotrivă, ceea ce 
â aruncat mărul discor- 

.âlei între cei doi preşe
dinţi ai PDSR şi ai .jsţsfoe,- 
două camere de fabricat 
legi dnii ©Hidtt Gheridâft 
şî. Adrian Năstase.

•  tNCA O MOŢIUNE LA 
ADRESA GUVERNULUI,

Deputaţii I’NŢGD au înaip- 
tat Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor textul 
unei ihotiuni Simple, refe
ritoare la consecinţele ne
gative ale politicii GiOrer- - 
nulUi Văcăroîu, prin ne res
pectarea angajamentelor a- . 
sumate Ih Memorandumul 
convenit'  cu Fondul Mo
netar Internaţional, ceea/, 
ce a condus la sîstareâ tai- 
primahturUor de către F8H, / 
Va fi un nou şl... „lung 
prilej de vorbe şi de îpo- 

' teze** în Parlament*

p  FESTIVALUL FILMU
LUI EUROPEAN. In ziua 
de 10 mai a început, In 
Capitală, Festivalul Filmu-

tieipante au prezentat câ
ta un fihn din cţii mai 
recente şi mal reuşite crea
ţii cinematografice.

lui European, organizat cu 
ocazia sărbătoririi Zilei 
Europei, în data Se 0 mal. 
Maqjfestarea s-â desfăşu
rat în Bucureşti, @!uj, Iaşi, 
Timişoara, unde ţările par-

•  „MANAGEMENTUL 
CERERII DE ENERGIE**.
Sub patronajul Ministeru
lui Afacerilor Externe» la 
Bucureşti s-a desfăşurat fo
rumul internaţional „Ma
nagementul cererii de ener-
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TRIBUNA ELECTORALA
PARTIDUL SOCIALIST ~  

PROGRES ŞI PROSPERITATE
(Urmare din fag I)

la funcţia de primar... fos-* 
tui {,'»«• 4; > >nel Hodorog 
ăctualrn-ct> pensionai şi 
cei pentru ponturile de 
consilieri.

După o vizită mai lun
gă pe platforma S.C. „Si
derurgica" S.A. Hunedoa
ra, la S.C. „Meropâ** S.A. 
şi la spitalul municipal, 
a avut loc o întâlnire cu 
electoratul P.S., la care au 
fost prezentaţi candidaţii 
la funcţiile de primar al 
municipiului Hunedoara 
(Constantin Grecu) şi al 

. oraşului Petrila (Mireea 
Modârcă). • ,

Vineri, de la ora 18, la 
ora 20, dl Tudor Mohora 
şi însoţitorii săi s-au în
treţinut, la Casa de cul
tură din Deva, cu mem
bri şi simpatizanţi - ai PS, 
curioşi, ziarişti, într-o dis
cuţie degajată, interesan
tă. Liderul PS a prezen

tat unele din coordonate
le doctrinei partidului pe 
care-I conduce, din opţiu
nile pentru ieşirea ţârii 
din criza economică şi so
cială în care se află şi în 
care' o afundă tot mai mult 
actuala guvernare, a .recep
tat întrebări şi a dat răs- 
t 'i‘, 1 ri cc asistente, lămuri 
toare, a primit „sfaturi** 
de la „înţelepţi" ai par
tidului, de* a imprima, ac
tivităţii mai multă consec
venţă şl duritate (cum fac 
şi alţii).
* Au fost prezentaţi can
didaţii la funcţiile de pri-, 
mari, după cum urmează: 
municipiile Devi — Gheor- 
ghe Niţescu, Qrâştfe — Sil- 
vea Muntean, Brad —» So
rin Ciocan, oraşul Sime- 
ria — Pavel Irimie (care 
a mai fost primar în Si- 
meria), comunele Uia — 
Remuş Crăciun, Baia- de 
Criş Argentina Nicole- 
ta Burza,1 Dobra — Pavel 
®rifu, VălişQâra — Dorii

na Tatiana fţozaHa Maler, 
Soimuş — Aurel LUea, 
Mărtineştl *— Nicolae Bir- 
ceanu, Criţeior — Durn)* 
tru Mazuco.

Dl Gheorghe Niţescu şi-a 
expus câteva gânduri şi 
intenţii în perspectivă o- 
cupării fotoliului de pri
mar al Devei, â dat răs
punsuri la unele întrebări 
privind forţa echipei sale

de a «şeza municipiul re 
şedinţă de jişdeţ Ceva Şiai 
sus iîceât *>- «lă acşim

Adepţii şi su ţjnjj • 
dîui Tudor toha a ijfi-âu 
exprimat dorinţa reîntâl
niră Iss judeţul Himedea- 
ra şi In municipiul' Deva 

care i-au lăsă* acum 
jmpresîi - deosebite, s lâcute 
» .eu. ţjp ţiia . liinsărf' gpndl* 
daturd sale la funcţia de 
preşedinte al României.

- i

P.L. *93 — CEL 
PARTID AL

. tyrmare din pag. t)

imense prejudicii. 4. ’ Pea- 
te ri pslftfei noastră ■ 
uneori lfură, dar ea izvo

răşte din dorinţa sinceră 
de s salvg .România de la 
colapsul spre care^se în
dreaptă, 5. Intr-adevăr dl 
Dinu Patriciu a spus că. 
„într-o ţară de măgari, vo
taţi calul**. A spus-o .la 
modul glumeţ, cum pro
cedează uneori dânsul.

S-a anunţat -în conferin- 
ţa de presă că au 3' 
puse liste complete de can
didaţi- in 20 de localităţi, 
iar in alţe 15 localităţi hu- 
nedonene, liste parţiale. Ia-

Protecţia mediului între deziderat şi realitate (I)
(Urmare dtn pag.

În domeniul proteeţtei me
diului.

Acest act normativ are 
p Tf nderent caracter 

sancţionator, la articolul 1 
precizându-se faptul că, in 
sensul acestui act, con
stituie contravenţii îa nor
mele privind protecţia 
mediului înconjurător anu
mite fapte — detaliate în 
continuare '— dacă potri
vit legii penale nit con
stituie infracţiuni. Aceâstă 
precizare spune de fapt 
câ,daci sunt săvârşite r a 
tele respective, făptuito
rul poate fi pedepsit siât 
contravenţional (adică cu 
amendă), cât şi penal (a- 
dică cu închisoarea).

La art. 1 (i) se preci
zează sumele ce vor fi plă
tite cu Utlu de amendă, 
fâcându-se o delimitare 
între persoanele fizice şi 
cele juridice, sub aspectul 
cuantumului respectiv. Ast
fel, persoanele fizice vor 
plăti o amendă de la 50000 
la 100 000 lei şi persoane
le juridice de la 100 000 

. la 250 000 lei, pentru, ur
mătoarele fapte . (le vom

reda. pe cele mai frecvent 
• întâlnite): .

a) aruncarea sau depo
zitarea de deşeuri mena
jere şi stradale în afara 
amplasamentelor autori
zate.

b) neluarea de c#ţr* tar-.
Viciile publice şl agenţii 
economici: .msiJflaMtăblH" a 
măsurilor de salubrizare 
stradali, de tn4w#*»ere si 
gospodărire * ( ţW # ®
verzi, a pieţelor şi parcu
rilor publice.

c) neluarea de către ad
ministratorii pletelor ăgro- 
alimentare a mi.m(rtfer: de 
salubrizare şl igienizare în 
perimetrul acestora.

Aceste trei subpuncte 
sunt deosebii de impor
tante prin * -’ » l>' f l <■>-
re sunt întâlnite în via
ţa de zi cu zi, şi de a- 
ceea se imoune un aver
tisment: cetăţeni, aruncarfea 
gunoaielor pe ■ unde se ni
mereşte vă poate uşura 
bugetul de 100 000 de lei, 
pentru fiecare abatere!

Pentru serviciile publice 
şi administratorii pieţelor 
răspunderea — şi Impli
cit plata amenzilor — este 
personală, deci, atenţie, nU

m cdi&tf

CASA'DE PRESĂ ŞI,EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER -  DEVA

sad«*ait pe «jiuai <« <eoital şri»*( 
innxilrtaiiota )fl ReştJlnfl Comei («lui 0e«a tu nr. j/20/613/1991. 
Conl: 4C72&îiliO B.C.K. Deva, Cod. fi««(: 211682/

i C0NSÎUUI 0E ADMINISTRAŢIE
% DbMiîRii GluC-ii«. preşedinte (tedsdoi ş*?î 
li ’«8ftins I.TRsTL vuepreşedinte (redactor şei edj.) 
n SABIN' CfRB‘1, MW. BODfA, NiCOlAf lijtCOî, nenfefi 

Adrese redarf;*); 2700 - 0»*e. slr. 1 detMibde, *r. 
| 25, jsdeţii Htwd-w-s îeleloone: 21.12/5; 21215/; 211269; 

6Î5904 (ceiernir-i, /«*! 21*061
O iriSr-uşa rdrşrinilere şeztra awJi»*-Ul afl-Ntltisr <s f#nt4 
Mierii acesi

s- rătfiaade nateria; -.s*e «orei prs:r* a lireir* 
I eeceerradaie uimise tiarsiai din ju«priit i«itintSv« a cslafceratwilM. 
■ c Maautcrisele ţşabikau sa» nai »« re ia«f«iata aeiariier.

iişr3f«i iasr.U! ie S.C. ,,?ciids,i-’' 5J>, 0e»e

va plăti firma, ci chiar 
persoana vizată.

d) recoltarea de către' 
persoane neâutorizate. a 
florilor s...? altor părţi dc 
plante din .parcurile publi
ce, din afpenajările peisa 
gistice, spgţii verzi, alinia
mente stradale şi de-a 
lungul căilor de comuni
caţii.

în continuare Ia art. 1 (2) 
cuantumul amenzilor se 
dublează atât pentru per
soanele fizice cât şi pen- 

rsoanele juridice 
p *1 tru faptf precum sriu'n- 
barea destinaţiei terenuri
lor amenajate ca spaţii 
verzi, fătâ mmmi auto
rităţile â* i’ţ.wM4 .
fente, pm«»m tt*fi»#» ' 
de construcţii sau orice 
alte amenajări In perime
tru] acesta. ĂNdĈ UMâl 
se apl g»:glr totre
schimbă destinaţia . (om- 
nurfler r&sşm&m- cit şi 
s-ete c*»* m  «psxtluit s« 
ceastă schimbare.

La art î  <3), sumele de 
bani se . nou,
t>j«5ţt,ănd p £ m  &: W i  008
de lei pentru perscanele 
fizice t  mZ-rm m iKW  
persoanele jur liceş în ca- 

si^ârşjri|, sasor 
precum: ...

— începerea de lucrări 
şi punerea în funcţiune a 
unor capacităţi de produc
ţie (nota bene — de orice

Marşul factorilor poştali
(Urmare din pag, I)

Prin contribuţia sponso- 
rilor , ’î’uatu* SRL, „La- 
vântul liber** Dc<’a,
Prod oop Siăe râmi i'v 
tra‘‘ SJi.L, Quasar, Jitieli 
SRL Boholt, „ApoHo** Bo 
va, Cccriaibne t̂ P-ial SRL, 
Mavi I Oomimpe* Şoinuif, 
Sigisr mnd SRL Şoitmtş 
şi Sindicatul teritorial din

Programul de lucru cu publicul; zUiilţ, de 
luni până vineri, între orele 8—18, Ia sediul 
redacţiei şi la tefefdnul 211275.

I
I
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MAI DINAMIC 
OPOZIŢIEI
tă candidaţii propuşi pen
tru funcţia de ' primar: i
Mireea Ioan .Alexa (Deva), 
Adrian Herban (Hunedoa- i
ra), Vasile Făgaş (Petro- ţ
şani), OvidH* Bmm (Or ş l 
tie), Liviu RădOiM: (Haţeg), J
Mihai Vasilică (Simeria), 
Nicolae Petroescu (Călan), 
Ionel Bordianu (Petrila), 
Liviu Mireea Cristea (Tur- 
daş), Ionel Mihăilă (Rto- 
mos), Lucian Groşan (Den- 
suş), Nicolae Malea (Ţo- 
pliţa), Dorel Crăciunesc 
(Lelese), Simion Enirt. (Do
bra), Nicolae Hoja (Veţel), 
Gheorghe Florea (lila), Â- 
urel Sav (Răiţa) şi 
dor Lazăr (Brănişca).

dimensiuni), fără autoriza
ţie de mediu.

— evacuarea de noxe 
în atmosferă; in ape şl 
soluri, precum şi produ
cerea de zgomote fi vi
braţii, peste Iteutele lega
le adm. e etc.- 

In caarul articolului 2,
.€  arată o* pentru fapte 
le de la art. I, constata
rea şi aplicarea contraven
ţiilor se realizează de că
tre persoane imputerniei- 
te de Ministerul Mediului, 
Ministerul Sănătăţii, F*?# 

mării Prefecturi precum* 
şi de către ofiţerii şi sub- 
Qfiţerii Ministerului de In- 

, terne şi ai poliţiei saiiitare.
O completare, a acestui 

act por- .itiv este fi H.G. 
nr. 138/1094 ' r vind ata- 

■ea şl sancţionarea con- 
tzgvpaţyipr la domeniul a» 
pd<». Din acest act nor- 
mizDv ‘ re^nem t a  «ă 
j.ţsdtew'a «ie
transport Sa apa râurilor 
ş l lacurilor s ta ta le  gaa 
nu-iUWM* m m

.« m e a d i'fe ita  m * m  ^  
m m  de bl pata» && 
s a n d i m ica 

în partra următoare «s»»

ua act dă h jăftanţă de- 
a tJ f  fJtv*ţ<snî

acestei ţări, care n a  do- , 
resc. să lase o lume polua
tă generaţiilor viitoare. 
(Va urma)î

Poşta Română, câştigători- 
lor m '-k~r I—RI ii 
decernat premii In bani, în 
obiecte fi dtpjc-iîte.

Primii clasaţi, la cele 
două categorii, vor parti
cipa la faza zonală a cpn- - 

:<»îî profesie»; «î sji r - 
tiv „Marşul factorilor poş
tali" de la Timişoara, care 
se va derula la finele lu
nii mai.

I

LA GALERIILE W  ARTA ‘

O ofertă tentantă ' 
de frumos

La Galeriile .d e  Eva SiitS oferă lucrări
„Forma" din Deva — lo- de grafică. Linogravurile 
cui atâtor manifestări ar- sale („Zbor de. primăva- 
tîstlce de ţinută, gazda -ră“, „în numele omeni- 
multcir creatori plastici rij", „Legende**; „Fata _ 
cunoscuţi, dar şi a altor cu pâsărî").' lucrate cu ’"' 
manifestări de ţinută, mu- eugalâ şi har sunt ade- 
zicale, literare, colocvii, vârâte bijuterii artistice, 
întâlniri cu publicul —»Să .nu uităm nota lor de 
î' această oră. vizitate- modernitate, dc eleganţă, 
mi ( u i  fL îi car* care Ie ku-e ţl r.al
le trece pragul, poate pozabile.
„dialoga" cu câţiva ar- ion Cârjoi se remarcă 
tişti foarte apreciaţi, i»  prin câteva- picturi tare 
luc ărlle lor (.-•<. f> i i« aduc f'—.'n-,*. % tratî •
achiziţionate de public, figurări artistice ale u-- 
Şi posibilităţi de achizi- nor motive populare, isto-' 
ţlonare credem că au în rice, naturi statice etc. 
primul rând - societăţile Este un artist cu o te-. 
comerciale, filialele loca- meinică documentare, CU 
.le ale Mucilor de, stat experienţă, cu persona-; 
şi particulare, dar şi par- litate. O lucrare cu to-’ 
ticularii. Sediile acesto; tul şi cu totul aparte o- 
ra ar arăta, mult mai ţacl̂  feră artistul Gheorghe 
mitoare, mai calde, mai Pogan („Strei" — o com- 
umane prin prezenţa u- poziţie redând' biserica 
nor turi s ulpturi monument din sa-̂ J
de valoare. tul Strei). Dar cunoscu-

Suntem datori să re- tul artist aduce în aten- 
tnarcăm că ceea ce ofe- ţie şi compoziţii figura
ră în momentul de faţă tive (Răsadniţe),
Galeriile de artă „For- In domeniul sculpturii* 
ma*. sunt lucrări extrem remarcabili sunt Ioan jŞeti' 
de valoroase. Una din şi Nicolae Adam. Reţi- 
prezenţele de prestigiu t> ne atenţia un bust al lu| 
constituie artistul Mireea Ion Budai Deleanu, crea- 
Bâtcâ. Lucrările sale de torul „Ţiganiadei" şl al 
pictură realizate intr-o poemului „Trei viţeji", 
tehnică aparte sunt re- realizat de Nicolae Adam, 
marcabile. Menţionăm dar şi alte proiecte de

monumente, creattorul 
fiind remarcabil prin 
idei, dar şi prin «trăda» 
sil împinse ia sacrifici» 
in susţinerea şi realizam 
lucrărilor sale, amplasa* 
te în muRe localităţi ale 
judeţului. ‘

Aeşadar. o invitaţie peta 
tru a trece pragvd Ga-' 
ieriîîor de arte „Fesri'Ss f̂ • 

MINEL RODEA

,  %

„Vegetaţie î“, „Vegetaţie 
li", „Vegetaţie. V“ etc. I 

■ se alătură artistul Iosif 
-cu lucrări de pic- 

tură, care îi definesc 
personalitatea artistică, 
specifică prin volum'e, cu
loare, tuşa tranşantă a 
culorii. îoşlf Matyas ră
mâne un nume emble- 
matia pentru pictura hii- 
nedoreană.

Expoziţie de desene 
ale elevilor

In spaţiul expoziţional 
ai Magazinului Fondului 
plastic Deva (Piaţa Vie- 
tofjeflb este deschisă o 
«tataţi* - organi- 
■ţmâr a mfa

i i fi « ţk“ de că
tre Inspectoratul Şcolar 
al judeţului Hunedoara, 
inclusă Coctarsaiui naţio
nal de di^Săţpentru e- 
tevii deselor I—IV, ini
ţiată cu prilejul Confe
rinţei mondiale a Naţiu- 

- nilor Unite pentru aşe
zări umane habitat II'.

Expoziţia a reunit, de
senê  ale «nor copii din 
întregul judeţ, de la şco
lile generale până la Li
ceul de Artă, pri Şcoala 
Normală „Sabin Drăgoi" 
din Deva. Ceea ce iese 
eu pregnanţă în evidenţă 
sunt talentul, dar mai 
presus de toate imagina
ţi;. extraordinară a co
piilor, care încă de la a- 
ceasţă vârstă fragedă i- 
maginează proiecte, în
cercă Să - contureze - cum 
va arăta lumea viitoru
lui, casa în care vor lo
cui, ca principal reper 
de mediu, ce, determină 
dezvoltarea Intelectuală, 
conturează personalităţi, 
oameni normali, cu căl
dură sufletească necesa
ră convieţuirii familiale 
ş i sociale.

Am. reţinut cftteva nume 
din tH* .*.o5 tinerifox pctţ-

ticieni prezenţi în 
ţiul expoziţional al Ma
gazinului Fondului plas
tic din Deva : Apea Ma
rian (clasa a iv-a, Şcoala 
Generală Nr. 0 Hunedoa
ra), Delia Monica Moi- 
nar (clasa a IV-a, Clu
bul elevilor din Hune- 
doara) ş.a. De la s Licerf 
(te Arte Deva — Flwl* 
l|ui tean, c-ttt 1. D>»-c<s 
Mârculescu,. Jpana Sli|iw 
cea, Anca’ Petresc, M» 
xandra Dikai ş.a. rin nu
măr însemnat de crea
tori elevi provin- de la 
şcolile generale nr. 3,- nr. 
4, nr. 5, Deva, nr. 3 Hu
nedoara, Băiţa, nr. 1 Orăş- 
tie, nr. 5 Vulcan şi Şcoa
la Normală /.Sabin Drâ- 
goi'*. ;

Elev» cres< to spriiN 
frumosului, îşi dezvoltă 
irt iginaţia îndrumaţi tv 
căldură şi dragoste, cu 
competenţă de ,către în
văţătorii lor. Rămân per
manent coriştienţi de fap
tul că vor. avea. un rost 
în lume în jrîaţa Aoriaiă, 
in afirmarea economiei 
concurenţiale, motor nl, 
dezvoltării societăţii. Re
marcabil este faptul că 
elevii nu rămân în ex
pectativă. De aceea, cna- 
tfit mai rmdt trebuie ste- 
tot efortul lor creativ, 
expus la Magazinul Fon» 
dului plastie 1

MINER BODRA
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„Caravana" 
tricolorilor s-a 
pas în mişcare

Dacă respectăra adevărul, o parte dintre compo
nenţii „Caravanei" tricolorilor ce are destinaţia fi. 
«Mlă participarea la Campionatele Europene de fob
iei din Anglia, s-a pus mal devreme In mişcare, în* 
Stepând chiar cu turneul din Qatar şi Thailotujp, din 
lot făcând parte câţiva selecţionabiti sau posibili 
pentru Euro '96. Au urmat apoi întâlnirile cu în

via (ia Belgrad) şl apoi cil Georgia la Bucureşti.
■, meciurile de pregătire «legate* pentru csm. 
i din Anglia sunt departe de cerinţele selecţio

nerului Anghei lordănescu, căruia îi mai rămâne 0 
singură partidă de verificare, cu reprezentativa Mol
dovei, înainte de plecare in Anglia.

După tot felul de analize ft calcule, zeci de te
lefoane ta cluburile din străinătate unde Joacă fot. 
balişti de ai noştri, antrenorul tricolorilor a reuşit 
abia vinerea trecută să anunţe primii 1® selecţi 
biţi ce s-au intâirtît duminică seara la Bucureşti, ca 
să plece ieri după-amiază spre Seefeld, in Austria, 
unde se va efectua o pregătire centralizată intre 
13—25 mai.

Din lot fac parte : Stelea, Prunea şi Tene (por
ter*), -Dan Petrescu, S iiipescu. Prodaa, Doboş, Curb 
Contra (fundaşi), Gtlcă, Denis Şerban, Ad. .llie, liie 
Dumitrescu (mijlocaşi), Lăcătuş, Vlădoiu, Dănciu. 
lescu (atacanţi). Pe listâse află şi Radu Niculescu, 
care urma Insă. să efectueze un control medical in 
timp ce Gabi Popescu a ' devenit indispensabil. Cu 
ceilalţi stranieri e mai greu : Răducioiu şi Relode- 
dict sunt aşteptaţi in Austria la 14 mai, Mihâli şi 

. Sdjrftteş la 18 mai. Se aşteaptă confirmări de ia 

. Dorinei Munteanu şi V, Moldovan şi se cooperează 

.. Sică pentru şosirea la toţ a jucătorilor Hagl, Gieă 
Popescu, I. Lupescu şi Sabău — „piese forte" în an
grenajul tricolorilor. , .

^ TURNEUL OLIMPICILOR IN FRANŢA şi

BELGIA

Tot ieri, urma să plece jntr-un turneu de 9 zile 
In care vor susţine 4 meciuri. Iotul de tinerefmliînpm 
lit Franţa, la Guegnon şi Vichy (14 şi 18 mai) şi lin 
Belgia, la Virtan Şi Sedau (18 şi 21 maî).

Antrenorul Victor Piţurcă a convocat tirraătorill 
lot de jucători: Tulişi, Hoion, N*ia, Lingurar, Baciu, 
Lăeustă. D. Fiorea, D. Şerban, Boiohan, L. Bica, FI. 
Fetre, Tararache, Hlldan, Roşu, Luţu, Schumariter, 
Sabin llie, Negru, Ciocoiu.

un joc fnanos disputat
JIUL PETROŞANI-COftVlNUL HUNEDOARA 2-1 (1-0)

Derby-ul divizionarelor 
A din judeţul nostru, Jiul 

Corvinul si-atras în 
tribunele cochetului sta
dion din Valea Jiului a*

Rpe 8800 de specia- 
e drept că intrarea 

este gratuită pentru toată 
lumea. Deşi In ultima pe
rioadă bunedorenii ntţ 
au manifestat o formă 
constantă, unii pesimişti 
pronosticau o victorie ta 
acer a gazdelor, pe te
renul de joc lucrurile au 
stat altfel Oorvinul a dat 
e ripostă neaşteptată jiu
lui, nelipsind mulţ să pla
ce cu cel puţin un punct. 
Dovada că se poate a- 
tunci când ECHIPA iii 
mobilizează exemplar," a- 
şa cum a făcut-o şi la o 
altă clasată, Fbresta Făl
ticeni care se ştie ce 
greu a învins cu 1—0 pe 
huncdoţeni.

După numai 8 minute 
de la primtil - Cuier al 
arbitrului, Mitrică la a 
boacănă a portarului cre
ează o fază incandescentă 
în careul gazdelor: Toader 
a degaiat balonul in... 
coechipierul Său, • Sedeca- 

ru, Mitrică, pe fază, a 
preluat bglanui, a pătruns 
in careu şi Sedecaru l-a 
atacat prin alunecare şl 
se pare că a prins picio
rul hunedoreanuiuî, dar 
arbitrul Marian Salomir 
(Cluj) a considerat Că 
Mitrică a simulat fault (1) 
şi i-a arătat cartonaşul 
galben. Jocul in conti
nuare a fost deschis, mai 
prezenţi In Joc fiind In
să hunedorenii. Cei care 
înscriu sunt însă gazde
le. După o frumoasă cur
să a Iui Gloabă,,în min. 
28, în careu puţin lateral 
dreapta, Haidiner respin
ge dar batonitl ajunge la 
Matinca, care centrează

bine şi Haieva înscrie din 
apropiere cu capul I—0.

După pauză. In min. 
48 Jiul beneficiază de o 
lovitură de ia t i  in

D I V I Z I A  A

transformată de Oioabâ 
şi 2—I. în* minutul 74, 
eforturile hunedo renilor 
sunt încununate de suo» 
ces: ei au surprins apă
rarea gazdelor -printr-o 
acţiune rapidă şl Bote* 
zan a pătruns i» careu 
şi a tras In coiful lung 
al porţii lui Toader şi

2—1. In min. 80 Dăscă- 
lcs<îu scapă pe stânga, 
centrează excelent la Pă- 
curaru aflat Ia cea 10 m 
de poartă, dar a ratat 
intervenţia, după numai 
un minut Lebonţ «scoate" 
din yinclu mingea trimi- 
să de Ne tocai. : - ~- 

iitf'Lî Toader, Sedecaru, 
'■ Baicea, Călugări a Gris- 
tescu, I, Radu, Matinca 
iVăsăiX Mititel (Ceacusta), 
Gloabă, Tâtă, Neiconi.

CfflftWOt: Lobonţ,
Bar dac, Haidiner, Sterean, 
BoteŞam, Anlţa, Chezan, 
iSocţstu (Cireş), Cterea, 
Mitrică (Păcurar), Dâseă- 
lcscu.

REZULTATELE RTAfEI: Unirea AJ. — Foresta 
Fălticeni 1—3; C.F.R. Timişosard — Minerul Motru 
4—-0; Unirea Dej — Olimpia S-M. 2—0; FjC, Vâlcea 
— F.C. Bihor 1—1; A.S.A. Tg. Mureş — Minaur Zlât- 
na 5—0; Jiul Petroşani — Corvinul 2—1; F.C, Buco
vina — C.&M. Reşiţa 2—4; F.C. Maramureş — Gaz 
MetanMediaş 4—1; Gloria Reşiţa — U.T. Arad 2—1.

CLASAMENTUL -
1. Jiul Petroşani
2. Foresta Fălticeni
3. AJS.A. Tg. Mureş
4. F.G. Bucovina
5. U. Ţ. Arad
6. Unirea Dej
7. Gaz Metan Mediaş
8. C.FJft. Timişoara* 1 
6. C.S.M. Reşiţa

10. Corvinul Hunedoara
11. Olimpia S M.
12. F.C. Maramureş
13. Uraretş Alba Iulia
14. Minerul Motru '
15. Gloria Reşiţa
16. Minaur ZIatna
17. F.C. Bihor
18. F-C. Vâlcea

31 21 4 6 56—16 87
31 20 2 9 47—27 62
31 16 4 11 53—32 52 
31 16 2 13 46—46 50
31 14 7 10 53—32 49
31 15 3 13 51—37 48
31 13 8 10 39—33 47
31 15 4 12 44—39 46
31 14 4 13 42—37 .45
31 11 8 12 41—40 41
31 13 2 16 43—48 41
31 12 5 14 40—51 41
31 12 4 15 44—47 - 40
30 16 7 13 27—37 37
31 11 4 16 26—54 37'
31 10 5 16 40—40 35
31 9 3 19 36—67 30
30 5 6 19 26—70 21

Echipă penalizata eu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE, 18 MAI: Foresta Alticeni 

— F.C. Bucovina; C.S.M. Reşiţa — Jiul Petroşani; 
Minaur ZIatna — Unirea Dej; Corvinul — A.S.A. 
Tg. Mureş; D.T.A.— Unirea A.L; Gaz Metan — 
Gloria Reşiţa; Minerul Motru — F.C, Maramureş; 
F.C. Bihor — .C.F.R. Timişoara; OlimpiaS.M. — F.C. 
Vâlcea. '

Handbal feminin

REMIN DEVA — CSM 
PALOMA SIBIU

28—23

•In ultima - partidă din 
Campionatul Diviziei B, 
seria a IlI-a la handbal 
feminin, ediţia *95—*96, Re
min Deva a întâlnit la Hu. 
nedoara pe CSM Pate
rna Sibiu. După un Joo 
spectaculos dominat te cea 
mai mare parte a timpu
lui de fetele de la Remin 
(antrenor prof. Ion Mă«ă- 
s3ru) au câştigat cu sco
rul de 26—23 obţinând fru
moasa performanţă de * 
se clasa pe locul dM să 
clasamentului. Pentru Re- 
min au înscris Anişoăra 
Dop 8 goluri, Melinda Toth 
5, Simona Bozan ţi Lau- 
ra Ştifbu câte 4, Gabriela 
Coroda şi Cristina Moraru 
câte 3 şi Cristina Rotar I, 
De la oaspete, cea mai bu
nă a fost Codruţa Zavra
giu cu 9 goluri marcate.

Dacă Remin Deva a a* 
vut o puternică revenire in 
returul campionatului, pro» 
ducându-se un adevărat re
viriment in. jocul echipei 
şi al,concepţiei jucătoarelor, 
faptul se datorează oâroe» 
nilor cu dragoste fi res
ponsabilitate şi faţă de 
sport, cu dorinţa de a dez
volta şi la Deva alte ra
muri sportive, cum este 
handbaiui feminin — Re
gia Autonomă a Cuprului 
Deva, îng, Mireea Do bre, 
director generai, EM Ve- 
ţei, mg; loah Trosan, di
rector, Casiai Deva — 
Ghişcâdaga, jng. Vasile 
Deac director, Primăria 
Deva, Virgii Bbca» vtoe- 
primar, care au reuşit să 
asigure condiţiile prielnice 
pregătirii echipei şi creşte
rea performanţei pentru că 
la anul să tragă la pro
movare In prima di vizie a 
ţârii. Bine gândit!

# «*•

&naA de în Divizia O -
CFR Mar moşim Simeria -

Atmosferă de-a dreptul 
sărbătorească pe primito
rul stadion din Simeria i- 
eaintea începerii actestei 
partide ce avea să consem- 
RSca revenirea extraordina
ră a  formaţiei gazdă ce 
ocupa la sfârşitul turului 
ultimul loc in clasament, 
reuşind un retur excelent, 
evitarea retrogradării şi, 

•mai muft, formarea Unei 
echipe omogene, competiti
vă, care în viitorul cam
pionat ira avea un cuvânt 
de spus. Da câţi ani n-am 
mai văzut atâţia spectatori 
la 8b ria a> Intra ei o i- 
ninaoasă galerie, cum am 
dori M Pe celelalte stadioa
ne. p  nu în ultimul rând, 
prezenţa întregului ^taif“ 
al oraşului: manageri şi 
mgnagerl generali, direc
tori, cadre de conducere de 
la «fanwlBSiţp. SC REVA 

•, primarul oraşului, 
agen# economici şi repre
zentanţi ăl societăţilor co
ntentele din' oraş, toţi 
fiind alături de echipă!

Ultimul meci din acest 
Câtipfenât a .fost pentru 
slrnorienâ M un examen 
dat te faţa unei echipe
•NiaMjliremmMtaM
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excelent pregătită de fos
tei Jftilist Adi Coşeream  ̂
cunoscut profesionist: Jiul 
Ifetrila — formaţie echili
brată, disciplinată, cu t e  
frumos registru tehnico-tae. 
tic, a dat serios de luate 
tinerei echipe din Simeria, 
condusă de prof. Ioan Bâ- 
doi. Deşi jocul a început cu 
atacuri ale gazdelor, oas
peţii au acoperit bfne în
treaga suprafaţă de joc şi 
n-au renunţşt nici o clipă 
Ia atac, nici când condu
ceau cu 3—1 şi nici când 
au fost conduşi cu 1—6 
sau cu 4—31 Apt văzut câ
teva faze bine lucrate la 
ambele porţi fi nu mai pu
ţin de 7 goluri! După câ
teva ocazii bune (in min 
2 şi 13) ale gazdelor şi te 
min. 14 a oaspeţilor, Sava, 
din interiorul careului se 
înalţă şi înscrie cu capul 
1—0. Trec doar 7 minute  ̂
şi Staicu (mereu perictt» 
las) ţutează de Ia 33 m şi 
portarul, surprins, scoate 
balonul din plasă 1—1. ta 
tete. 37, la un ateu; fte
dreapta al Jiului, Niculestr

•  ■ ‘
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La reluare, In min. 46 
oaspeţii majorezi scorul 
la 1—3 şi după 2 minute

fcoe reduce dte handicap 
—3) dintr-o lovitura de 
s 41 m. Egaiarea survine 
te min. 55, când fiădoi e- 

Xecută o lovitură liberă 
fie la 25 m, balonul atin- 

un apărător şi ajunge 
In plasă, 3—3. Scorul fi-

t

Petrila 4-3 (1-2) j
I I 
I I 
I I I I 
I I 
I

Divizia B seria a lll-a
1

nâl a fost stabilit de Sl- 
coe In min. 66, când mân. 
chează din apropiere.
• La centru a arbitrat Va
lentin Gavrilâ (Brad).

CFR MARMOSIM: Takas, 
Ursa, Bădoi, Târlea, Brân
duşa, Savu (’85 Barta), Si- 
coe, Bozan, Urzică (’51 Je- 
%&% Fr. Biri, Zoltto Birî,

REZULTATELE ETAPEI : F.C. Drobeta — Mia.l 
Uricani 5—1; Mine*Ral Rovinari — Precizia ■  
Săcele 2—0; Şoimii Sibiu — Constr. Craiova 6—0;I 
I.C.I.M. Bv. — Nitram Făgăraş z—2; Petr. Dragăşan. ■  
— Petr. Stoina 3—1; Min. Ltipem — Vega Deva 2—0;I 
A-S. Paroşem — Parângul Lo.'eţa 4—2; Metalurg. Sa. » 
da — Petr. Videle 1—2; Min. Mâtăsari — Petr. Ţi-1 
eleni; Min. Certei ~* Un. Alexandria (Reprezentare J 
oaspeţi). I

REZULTATELE ETAPEI DIN 12 MAI ; Aurul 
Brad — R.G.C.L. Călan 9—1; Min. Bărbătenl — Min. 
Teliuc 1—0; Dacia Orăştie — Min. Aninoasa 5—2; 
Constructorul HD. — Favior Orăştie 0—1; Min. Ghe- 
lari — Min. Şt. Vulcan 4—1; C.F.R. Marmosim Si
meria — Jiul Petrila 4—3; Metalul Crişcior — Vic- 
toria Călan 3—2. *

clasamentul
L Dacia Orăştie 28 21 1 6 82— 37 64
2. Min. Şt. Vulcan 28 W 3 6 60— 26 60
3. Favior Orăştie .* 28 U 6 e 43—27 48
t  Victoria Călan 28 13 6 9 43— 24 45 k
5. Min. Bărbăteni 28 13 6 9 .47— 29 45
6. Min. Aninoasa 28 14 3 11 42— 38 45
7, Aurul Brad 28 13 5 10 58— 38 44 .
8. Min. Ghelari 28 12 2 14* 41-*- 43 38
6. Min. Teliuc 2S W

12
7 11 45—29 37

19. Constructorul HD. 2̂ 1 15 49— 44 37
11. Jiul Petnla -28 11 3 14 53—— 49 m
(2. Met. Crişcior 2$ ii 3 14 33— 50
13, Min. bârozeni 28 t  5 15 26— 52 m
14. Simeria 
45. E.G.GA. Bălan

28
.28

7
4

4
1

17
23

30— 79
26—109

25
13 '

. 1. Precizia Săcele
2. F.C. Drobeta
3. Şoimii Sibiu
4. Parângul Lonea 
». PWr. Videle *
6. A.S. Paroşeni 

. 7. Min; Uricani .
.-O. Vega-:Deva.- 
9. Nitrarnonia Fag,

16. Petr. Stoina
11. I.CXM.
12. Mine.Ral Rovinari 

-13, Min, Lupeni
14. Min. Mătâsari’
15. Petr.* Ţicxeni

116, Min. Certej 
; 17. Constr. CraioVa 
18. Petr.- Drăgăşanî 

I 19. Metajurg. Sadu 
26. Unirea Alexartihia

34 22 
34 22 
34 21
n  18
31
34
34
ar
34
24
34

17 
17 
16
16 
16
17 
16

34 16 
34 16 1 
33 16 1 
33 15 3
33 15 2
34 14 b 
34 12 3 
34 16 3

7 61—27 
I  # 71—31 
3 16 87—37 
1 15 63—56 

tt  56—52 
16 51—55 
15 61—47 
S  59—-54 
15 48—45

2 
1 
3 
3 
3
0 1T 52—56 51 I 
2 16 47—50 50 ■  
2 ifl 46—54 501 

17 56—45 49 ■  
16 53—45 49 §
15 50—58 481
16 45—45 47 I  
15 45—r49 - 47 » 
19 50—63 391 
21 27—56 3&

I 33 1 3 29 16—97 6I
ETAPA VIITOARE; (miercuri 15 mai): l.G.I.M. |

t *un. Lupeni; Vega Deva —• Metaiurg,'Sadu;* Pete. I 
;,yîdele AS. paroşeni;;Parângul. Lonea — Mm. Cgr- 1

I ţej; Pn. Alexandria . Matăsari; Petr. .pclehi I
— Şoimii Sibiiţ; Constr. Craiova — Petr. Drăgâşahi; I 

■  Petr. Stoina — F.C. Drobeta; Min. Uricani — Mine- ■  
I Ral; Nitrarnonia — Precizia. |

•• Vzic-j.cŞâSurto-
Marti 14 maî
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Revoluţia, atât. cât a fost, 
şi în'braşele in  care a iost, 
a , declanşat toate forţele 
oprimate decenii întregi în 
sufletul .şi în mintea noaş- . 
tra: şi 'bune şi rele. Din 

furiile primare, in
stinctuale, au avut o pon
dere de nebănuit. Acestea 
au.fjDjVâ aţ nu numai rela
ţiile'din tr,e pamenij-dar şi 
pjeşâ,,' îndeosebi, ceâ scri-
sa. ,,(C — ' ■

,Ca dintr-o cutie a Pan
dorei, dezlănţuite,, au' do
minat, prin agresivitate, 
priptr-un limbaj trivial, 
suburban şi au infestat ra- , 
porturi şi; relaţii sociale şi 
meritate. V . 't i*' V

Ih ultimii doi ani parcă 
furiile ghiftuite, saturate, 
au 'cedat teren şi firescul, 
normalul, salubrul parcă 
încep să între în drepturi. 
Parcă 6-a produs un înce
put (prohniţător?) de asa
nare morală. .

Dar acele forţe obscure, 
nefaste, încearcă o meta
morfoză, mai „subtilă", ca- 
nallzându-se în alte direc
ţii, mai „rafinate", cu pre
cădere în cultură: instituţii 
(de cultură sau nu), în pre
sa vorbită, radio şi tele
viziune. ...

Fenomenul nu este sim
plu. El naşte conotaţii, co
nexiuni. Omul de pe stra
dă, fatalmente, nu-1 poa
te depista, pentru el, ce 
citeşte ori ascultă lă ra
dio ori tv., are autoritate, 
uneori, sacrosanctă: „aşa 
a sej-is în cutare ziar, asta 
am auzit la radio sau te- , 
levizor“.

De aici, influenţa nefas
tă asupra: unei categorii 
foarte largi de oameni. Es
te un soi de „educaţie" în 
sens invers: cultivarea ape
titului pentru kitsch, ma
nifestat în toate domeniile 
care, implică judecata de 
valoare,

Şi astfel, mulţi neche
maţi, mulţi neaveniţi emit 
judecăţi de valoare cu non
şalanţa şi tupeul semidoc- 
.tului.

Aceşti ipochirrfeni nu 
sunt cazuri Izolate. S-a 
creat un fel de solidârita- . 
te * de „breaslă" între .ei 
şi s-au infiltrat, mai ales,

în redacţiile posturilor de 
radio, înmulţite in ultimOl 
timp, sponsorizate de com
petenţi ori Incompetenţi.

Proliferarea posturilor 
particulare de radio şi te.- 
leviziune şi în judeţul nos. 
tru este o realitate care 
ne bucură. Ele sunt o e- 
videntă dovadă de liberta
te a presei. In multe re
dacţii ale acestora surit oa
meni cu o bază, nu numai 
de bun simţ, dar şi de 
formaţie intelectuală, unii 
chiar cu, propensiune pen- 
tru spiritualitate. Emisiu
nile; lor sunt  ̂de cele mal

agresiunii-pseudoculturii şi 
a inculturii, infiltrată una- 
ori cu prea mare uşurinţă, 
dfrect in redacţii. - 

Aceşti reprezentanţi al 
. prostului gust, ai kitsch- 

uiui cras, ău reuşit, consta
tăm cu enorm regret, să-şi 
asigure o falsă audienţă, 
o falsă autoritate, extrem 
de nocivă prin consecinţe.

Clişeele verbale (sau scri
se, dacă e vorba şi de pre- 

■; sa scrisă), sărăcia de voca
bular, .greşeli gramaticale 
elementare, ori de sens, stil 
bombastic, necunoaşterea 
noţiunilor folosite, abuzul

m presa
scrisă şi

multe ori, diversificate, 
centrate pe o idee; pe uri 
demers logic în desfăşura
re, • cultivând o limbă cu
rată, literară, cu spontanei
tăţi inspirate, de lexic a- 
sociativ cu tentă de origi
nalitate. ' 7

Menirea acestor posturi 
de radio şi televiziune par
ticulare esfe deosebit de 
importantă în educaţia şi 
evoluţia societăţii noastre 
civile care,, iată, cu greu 
mai poate ieşi din inter- 
min abila tranziţie.

Gazetari şi scriitori, buni 
profesionişti, sincer preocu
paţi de soarta tineretului, 
cil precădere, iau în con
siderare cu stăruinţă o te
mă extrem de importantă, 
aceea a educaţiei, în şcoli 
şi în celelalte instituţii cu 
vocaţie aparte în acest 
sens.

Dar aceşti oameni lumi
naţi de har şi de conştiin
ţă morală sunt contracaraţi 
de invazia imposturii, a

de neologisme, citarea.'gre
şită a unor nUme notorii 
în filosofie ori arta abun
dă în unele articole {„ma
teriale" cum le numesc a- 
ceştia) scrise, ori difuzate.

Dublate de tupeu, de a- 
plomb caracteristic omului 
plafonat, continuă stilul 
„limbajului de lemn" . al 
defunctei societăţi „multi
lateral dezvoltate". ■

Sê  promovează o oralita
te de periferie, un stil o- 
ral (în emisiunile radio şi 
televizate) suburban. Expre
sii, curente în anumite riie- 
dii, trec în- unele emisiuni; 
„vă pup, ne întâlnim mâi-, 
ne dimineaţă'*, se Simte 
„frustat"; tradvleeri „roman
ţată" din Villon (sancta* 
şimplicitas); ,.neobosit
scriitor şi traducător" (de
spre un scriitor care ’ n-a 
tradus în viaţa lui uri cu
vânt dintr-o limbă străină), 
„şuşana", într-o conversa- 
jie cu un activist cultural 
etc„etc.

Intr-o recentă emisiune 
radio, emiţătoarea distribu
ia un calificativ pe tema 
unui trist ey&nimenţ (moar
tea regretatului poet Neeu- 
lai Ghirica) celor care n-au 
participat la ceremonialul 
funebru. Pe loo blamabil 
— In opinia ea — figura... 
primăria municipiului Hu- 

, nedoăra, care a primit „bi- 
lă neagră" (e doar „emisiu
nea meă“, cum afirma, po
sesiv).

> Apar, uneori, An unele 
publicaţii, articole cu pre
tenţii de cronici, literare 
sau plastice, scrise de oa
meni „buni la toate* fără 
acoperire ideatică, scrise In 

: stil ditirambic, fals apolo
getic, cu afirmaţii superla
tive, neârgumentate, nesus. 
ţinute, nici prin analize de 
fond, fără' citate din „ope
ră*' autorului, ori folosind 
citate care nu justifică a- 
firmaţiile. Te întrebi, nu 
rareori, dacă Semnatarul ar
ticolului nu vrea să pară, 
ori să fie un humorist, ori 
este-chiar şi, în acest caz, 
îl ia în deriziune pe auto
rul comentat. Mai ştii?

Agresiunea pseudoculturii 
ori a iricylturii în presa 
şerisă şi vorbită (radio-tv), 
reprezintă un atentat mo
ral la adresa semenului, o 
deturnare, în cele din ur
mă, a menirii presei.
“ Părerea mea este că se 
impune o implicare şi rnai 
profundă â-conducerii â- 
cestor adevărate instituţii 
extrem de importante în 
viaţa oricărei societăţi de- 
riiocrate, pentru înlăturarea 
acestor foarte gravă lacu
ne. .Refuzul de- a .publica, 
sau -difuza, indiferent din 
partea cui yin, din 'inte
riorul ori diri afara redac
ţiei, unele articole, prea 
puţin importă cum se au- 
toetichctează, nu înseamnă 
nicidecum cenzură, ci e- 
xercitarea unui drept de 
natură deontologică profe
sională .şi salvarea” publi
caţiei ori a radioului-televi- 
ziunii de discreditare din 
partea opiniei publice şi 
de igienizare morală şi in
telectuală.

IV MARTINOVICI

|N FAŢA CASELOR
NOASTRE, CINE FACE 

CURĂŢENIE?

In sfârrit, cu multă în
târziere şi capricii, a venit 
şi primăvara 1996, iar oa- 
meriil • au ieşit în grădini 
şi în curţi să facă ordine 
şi’ cilrăţenie, aşa cum îi 
şade bine unui bun gos
podar. In curţi, în grădini, 
dar şî în faţa caselor Unde 
locuiesc, a instituţiilor în 
care lucrează. O plimbare 
dimineaţa prin'centrul De
vei te convinge că trotua
rele sunt măturate des şi 
uneori sUnt stropite. Aşa 
se petrec lucrurile la Com
plexul Comercial „Orient", 
Hotelul „Bulevard", Ali- 

* mentara, Consignaţia „Car
men", Camera de conturi 
a judeţului Hunedoara, 
toate de pe strada 1 De
cembrie. Din păcate, doar 
aici. în faţa altor institu
ţii sau unităţi comerciale 
trotuarele sunt pline' de 
praf deoarece nu se stro
pesc niciodată. Şi -vîrtcă 
ceva: pe bulevardul De- 
cebal surit instalate ogive 
de beton pentru plantarea 
de flori care anul trecut
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n-au fost utilizate decât 
în mică parte. - Este vre
mea ca şi acestea să fie 
puse la punct. ' Cine s-d 
facă? Chiar cei ce mun
cesc în unităţile comercia
le în faţa cărora sunt

n o t e

montate aceste mari vaze 
de flori. Este o sugestie.

'7 - (Tr. B.)

. PATRONII

Cine trece des prin fa
ţa magazinului- „Europa," 
din centrul municipiului 
reşedinţă de judeţ poate 
vedea afişat în vitrină un 
anunţ cu următorul con
ţinut: „Angajăm vânzătoa
re". Persisteriţa respecti
vului anunţ este însă de 
natură să provoace mira
re. Că unitatea are ne
voie de lucrătoare nu-i 
rău; dan oare nu le gă
seşte de atâta amar de 
vreme? Nu este de cre

zut aşa ceva. Dedesubtul 
aceştei situaţii jse ascunde 
o practică aplicată cu suc
ces de patronii unităţii. 
Dânşii angajează fete tine
rê  pe care le ţin numai 
atâta vreme cât statul 
suportă o parte din sala
riul acestora, după care le 
dau afară.

Patronul altui magazin, 
tot din Deva, ne-a spus t

— In doi ani am schim
bat circa 20 de lucrătoare 
la tejghea.

— Din ce motiv ? — am 
întrebat. 1

— Din cauză că mă fură.
. — Ce salariu le daţi fe
telor ? «

7 Patronul a zis o cifră. 
Foarte mică în compara
ţie cu preţurile ce creso 
de la o zi la alta, iar în 
ultima vreme au explodat 

f de-a dreptul. Nu i-am spus 
patronului ce gândeam,

- dar îi scriu ce mi-a tre
cut prin riiinţe, atunci i 
„Dă-le, domnule, salarii ca 
lumea, din care să poată 
trăi şi poate atunci n-o 
să *te mai fure sau o să te 
păgubească mai puţin**. 
N-am dreptate; tinere pa
tron? (Tr. B.)

Primele taine ale al- \ 
fabctului la... maşi
na de scris.

Foto: PA VEL LAZ A

Dl loan Farca, din comuna Vaţa de Jos, a yenit 
In audienţă la redacţie;*» ne-a spus: v‘

— In ultimii cincfe'ţmi, cei ce locuim in satul Basa- 
rabasa trăizn o mare bolunzalâ.

— Ge anume, dle Farca ? .
— Ih legătură cu pământul. Am da* păniântul, a- 

tunci când s.a făcut colectivizarea. Gând, în 1991, a a- 
părut Legea fondului funciar, ne-am bucurat că-1 pri
mim înapoi. Dar bucuria a ţinut puţin.

—- De ce? ■ -
— S-a format o comisie care a trecut la împărţi

rea pământului, înşă a făcut o treabă de toată minunea. 
j i  dat la unii" mai mult decât aveau dreptul, iar altora
— cum este şi cazul meu — mai puţin.

Facem aici o paranteză pentru a preciza că din Va(a 
de Jos şi din Basarabasa; am primit recent o scrisoare 
în care un număr de 13 oameni din cele două sate 
(Ghearghe Boloţ, Dorin Boloţ, Leontin Başa, Gheorghe 
Rus. Ioan Lup, Gheorghe Ban, loan Andioău, Marioara 
Sîrb, Idan Gruia, loan Farca — cel venit şi personal la 
redacţie — Avram Mîţiu, Sabin Talagiu şi Salon Ma- 
ciu —) se declară nemulţumiţi de modul cum au fost 
împroprietăriţi cu pământul la care avi dreptul şi ame
ninţă cu greva foamei în faţa Prefecturii. v '

Revenim la discuţia avută cu dl loan Farca.
— Am fost la dl Florian Ţomuş, primarul comunei

— ne-a spus interlocutorul — de 1619 de ori, am venit 
la Prefectură, la Consiliul judeţean, la Comisia judeţea
nă pentru aplicarea Legii fondului funciar, 1a OCOT 
ş.a., de nenumărate ori. Cei cu care am stat de vorbă 
mi-au promis că vor veni la faţa locului şi unii s-au 
ţinut de cuvânt. în satul noştri» s-a format o altă co
misie pentru împărţirea pământului, în care am fost 
inclus şi eu. Dl Florian Ţomuş'mi-a' cerut să întocmesc 
un tabel cu. toţi cetăţenii care au drept la pământ, ce 
suprafaţă şi locul .unde este situat acesta.

— Aţi făcut tabelul ?
— Nu încă, deoarece nu toţi consătenii mei şi-au

scos actele cu care să dovedească la cât pământ au 
dre{5tul. Aşa • procedează, de regulă, cei ce folosesc mai 
mult pământ. '

— Cât de mare este Basarabasa ?
— Are vreo şaptezeci şi ceva de numere.
—1 Este oare normal ca şaptezeci de.oameni să nu 

se înţeleagă în legătură cu pământul ? ■ ;
— Este, că sunt printre noi şi hrăpăreţi.
— L-am ascultat cu atenţie pe dl loan Farca şi 

i-am spus că ziarul nostru nu se ocupă, practic,' cu a. 
plicarea Legii toridului funciar, deşi scria «frecventde„ 
spre această acţiune foarte importantă. Interlocutorul a 
înţeles şi a adăugat:

. — Vă rugăm să ne ajutaţi. Sunteţi ultima noastră 
nădejde. I_aţi ajutat pe mulţi oameni, iar ziarul „Cu
vântul liber" este citit şi apreciat în judeţ.

Aşa cum ne stă în-obicei — să intervenim în spri
jinul unor oameni necăjiţi. — am căutat să aflăm sta
rea exactă a situaţiei din Basarabasa ţi să căutăm so
luţii pentru rezolvarea ei.- In acest scop l-am abordat 
pe dl Florian Ţomuş, primarul comunei Vaţa de Jos 
şi preşedintele comisiei comunale pentru aplicarea Le
gii 18/1991. :

— Lucrurile sunt încâlcite la Basarabasa. într-ade- 
văr, unii au luat pământ cât au vrut, în dauna altora. 

■De aceea, am desfiinţat Prima comisie şi am desaaţriat 
alta, căreia i-am cerut să facă o situaţie clară la cât 
pământ are dreptul fiecare om şi unde este situat a- 
cesta. 1

— Ş-a realizat aşa ceva ?
- Nu tncăţ dar se lucrează la ea.. ,,

— Ni s-a spus că tocmai cei ce au luat pământ 
mult t»v> Ş»-au sops; actele necesare întocmirii unei ase
menea situaţii.

— Cunosc, dar sunt obligaţi să facă treaba 'asta.
Sunt câteva asemenea cazuri care ţin apele tulburi în 
sat. Imediat ce vom avea o asemenea Situaţie, trimi
tem urgent topometrist la faţa locului să măsoare, pă
mântul şi să întocmească documentele pentru titlurile 
de proprietate. . -

- Deci, dlor din Basarabasa, hu, apelaţi la greva foa
mei, nu mai umblaţi pe drumuri. SOltiţia se află în 
mâinile dvs. Duceţi.vă la Cartea Funciară şi faceţi ce 
trebuie făcut. Numai aşa puteţi pune capăt unui război • 
inutil cu toată lumea şi în primul rând cu dvs. înşivă.

TRAIAN BONDOR
*-*—*—*—»-

•  Marţi, 14 mai 1996
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loan GyUri-Pascu se declară pro „Cuvântu* liber"—

:**.*m,***,

Un gând mai mult
împlinirea unui vis re

prezintă, de cele mai mul
te ori, un moment cru
cial, iar atunci când rea
litatea devine o copie fi
delă a gândurilor, satis
facţia unui lucru bine fă
cut are nuanţă aparte.

Dialogul pe care l-am 
avut recent cu. dna Ma
riana Irimia, respectiv dl 
Florin Daniel Cristuţ, a- 
sociaţi ailfirmei Dual Gom 
Tech ŞRL Deva, ne-a 
creat o imagine asupra 
unei reuşite profesionale, 
într-un timp relativ scurt.

Gândul de face in 
viaţă ceea ce" au învăţat 
in facultate- şi nu oricum, 
i-a îndemnat pe cei doi 
tineri întreprinzători să 
Înfiinţeze în aprilie 1994 
firma Dual' Gom Tech 
SRL. Deva, specializată în 
programe proprii de cal-

I La întâlnirea 
cu primăvara

I

f„Primăvara natura se denia de tineri (dar şi ( 
trezeşte la viaţă", „Natu- de alte vârste) care, mai f 
ra renaşte odată cu so- cu seamă la sfârşit de î 
sirea primăverii" — cam săptămână, umplu străzi-* 
în felul acesta ne-au ră- le oraşului, transformăn- ţ. 
mas întipărite în minte, du-le în „culoare" vii şi £ 
la vârsta când abia în- zgomotoase. Şi toate duo * 
vâţam să punem corect în acelaşi sens, spre it-ţ 
propoziţie lângă propo- nicul loc al oraşului in * 
ziţie, primele formulări ce care natura se poate des- 1 
reuşeau- să cuprindă în făşura în întreaga ei mă- • 
simplitatea lor întreaga, reţie — spre parcul lân- j 
poveste a unui anotimp, gă' care străjuieşte . im- ţ 
Şi poate că la vremea a- punătoarea cetate a - De- J. 

„ ceea iubeam mai mult vf \  -Perechi de îndrăgos- î 
I primăvara, făcându-ne mai P1"} grupuri de tineri, f

des timp să o privim, să 
o ascultăm, s-o înţelegem. 
Pe măsură ce am devenit 
în toate ,mai „pricepuţi", 
ne-am încumetat să vor
bim ori -să scriem despre 
ea în cuvinte frumoase, 
pretenţioase, închinân- 
du-i versuri

buţjici cu nepoţel ori f 
plimbăreţi solitari, ' sta- *■ 
tornicul nostru parc îi jţ 
primeşti , c toţi cu ţ 

iu i ' 'Oi'f ră idu i i  - 
măcar pentru câteva cli-f 
pe de grija zilei de mâi- * 
ne. Fiecare îşi poate im- »

. . , . plini aici acea nevoie de1
, -o * panduri em3erare de contemplaref 
t ascunse, mulţumtndu-i , . meditaţie, de li- 7
I într-un fel pentru nedez- i t t deconectare ori l  
] minţita sa generozitate. ^ V a  U m TaproJl 
, Dar poate ca nu m a- pe de primăvară, bucu- L 

ceeaşi măsură mai ştim răndu-se că ea a venit I 
I î* astăzi să-î preţuim în cele din urmă la in- f 
« spectacolul, şi-odată cu el tâlnirea mult aşteptată ţ 
* SP. j f  preţuim  ̂ şi să -ne Pentru că la un moment *
I gândim la noi dat am crezut că „Pri- 1
|  Ce şi cât mai înseam- măvara a adormit cân- i 
I nâ primăvara pentru tăndf Uitând să măi co-
Î mulţi dintre noi nu e boare pe pământ"... 

greu să-ţi dai seama, gân-
l- dindu-ne şi văzând sume- GEORGETA BlRLA

*-*r-*—*—*—*—*—*—*—*—*—

Miss Universitâs
Cele mai frumoase stu- dente — Adela Dima şi 

dente ale Universităţii Laurta Komaraisky (am- 
din Petroşani au concu- bele în anul III la Fa- 
rat în - ultima zi a lunii cultatea de Ştiinţe), câş-
aprilie pentru desemna
rea celei care va repre
zenta acest centru uni
versitar la faza naţio
nala a concursului „Miss 
Universitâs", Participan
te vor fi însă două stu-

tigătoare ale locurilor II 
şi, respectiv, I ale con
cursului şi ale câte unui 
ceas (marcă japoneză), 
©ferite de firma „Electro- 
stap“.

Husic box
La 19 martie 1982, mi

cul avion înohiriat pen
tru transportul materia
lelor simulează, din joa
că, o aterizare pe capota 
autobuzului ce transporta 
grupul. Din greşeală îl a- 
tinge cu aripa, se dezechi
librează şi se prăbuşeşte. 
Din accident au . murit 
trei persoane, printre ca
re şi valorosul chitarist 
Randy Rhoads. Dispariţia 
lui Rhoads a fost resimţi
tă din plin de Ozzy, aces
ta trecând din nou prin 
momente de dezorientare, 
fiind la un pas de a re
nunţa la cariera muzica
lă. Lâ insistenţele Iui Şha- 
ron, Ozzy continuă tur
neul cu un nou chitarisf, 
Bernie Torme (ex Gillan 
Bând). In* mai 1982, âpa- 
ţfc/ttn miniâlbum live, iu
ti tulăt. Mr. Growley, o' edi- 

> • tru. colecţionari, in 
timp ce Black ' Sabbâth 
lansau' albumul:Live 
Last., o selecţie A celof

mal bune piese. • Noul so- ’ 
list al grupului Black Sab- 
bath, James Ronald Dio, 

afirmă că sunt compozi
ţiile şale, iritându-1 pe 
Ozzy. La 4 iulie 1982 Ozzy 
se căsătoreşte cu Sharon, 
spre disperarea tatălui ei.

Ozzy ale hiturilor lui 
Black' Sabbath. Acest al
bum .a fost înregistrat la 
cererea Gasejr Jet Records 
şi din ’ dorjnţa lui Ozzy de 
a da o replică foştilor co
legi. Deşi albumul este 
Un succes de casă, Ozzy

Ozzy Osbourne

Nunta a avut loc în Ha
waii şi a deschis cea. jnai 

bună perioada din viaţa 
lui Ozzy. Nou veniţii în 

grup sunt chitaristul Brad: 
Gillis (ex-Rubicon şi- Night 
Hanger) şi basistui Pete 
Way (ex UFO).. în aceas- 
tă formulă, grupul înre
gistrează între 26 şi ; 27 
ş t brie 1982, la le- 
brul club Ritz (îţew York̂ - 

excepţionalul dublu. > al-' 
„ '.buin. live jSppak; Of. The, 

Jth devii pe CD titlul’ este 
t ' Ţd The Evil), care 

vê siuhjid lui

este nemulţumit, el nu 
şi-a găsit încă înlocuitorul 
lui Randy Rhoads. Sharon 
îl va ajuta din nou, ădu- 
cându-1 pe Jakey Lou 'Wil
liams (ex-Rough Cut), • un 
chitarist pe: măsura • pre

tenţiilor Iui Ozzy. Jake S. 
Lee (pseudonimul lui Wil
liams) şi Ozzy compun pie

sele noului album, ce va 
apărea în decembrie 1983. 

Bark At The. Moon pro
duse de Qzbourne/daisley/ 
Norman este uii albunf de 
'excepţiâ " MlŞiiâ&iH • lunii - 
ianuarie 1984 îri Metal'

Hammer), ce marchează 
debutul colaborării cu Ga- 
sa Epic. La realizarea al
bumului au participat Don 
Airey (clape), Don Costa 
(bass ex-Dante Fox, Great 
White) şi Carmine Appice 
(baterie, un veteran al 
scenei rock).

A urmat un masiv tur
neu mondial întrerupt de 
participările la US • Festi
val, alături de Scorpions, 
Motley Crue şi Judas Priet 
şi Rock Pop In Concert 
(Dortmund), unde Ozzy 
cântă alături de Def Lep- 
pard, Krokus, Quiet Riot, 
Michael Schenker Group, 

Judas Rriest şi Iron 
Maiden. La 29 august 1984 
Ozzy este invitat ca Head 
Liner la Breaking Sound 
Festival, desfăşurat la Pa
ris, cu. participarea gru
purilor:' Motley Grue, Me- 
tallica, Mercyful Fate, To- 
kyo Blade, Tanker, Virgin 
Steele, Sortilege, Bullet, 
Uli Roth., Accept, Gary 
Moore, Dio şi Whitesnake. 

(va urma)
IIORIA SEBEŞAN

culator, gestiuni economi
ce şi de mijloace fixe, e- 
videnţe contabile la sediul 
firmei, cursuri de. forma
re in utilizarea calcula
toarelor etc. La scurt timp 
după înfiinţare, firma 
Dual Corn Tech SRL De
va s-a impus nu numai 
prin gamă completă de 
servicii —. livrarea de e- 

‘chipamente de calcul, Im
primante, programe de 
specialitate, asistenţă teh
nică, dar şi prin calitatea 
acestora, dovadă fiind cele 
peste 100 de firme cu 
care s-au încheiat con
tracte stabile şi 2#0 de 
beneficiari ai programelor 
proprii pe calculator. Co
laborarea cu alte firme

realitate
de specialitate, în spi^jalJ 
pe programele C1EL; si
tuează firma deveapă pe> 
locul trei pe ţară din a- 
, ast. • erspee ivă, fapt ce 

n j r*,ix .t cosită •'i’e a. ~ 
mentarii. ' • -

Cert rămârie însă 
tui că atunci când \c op
reşte a fi făcut un lucrn 
cu dăruire şi simţ:, pişcţfp>*f '' 
sional, rezultatele nu ţre- 
tgrzie să apară. Or, garir 
dul de acum doi ani —* 
şi un vis mai vechi din 
facultate —, al Marianei 
Irimia şi al lui Ftorirr Da
niel ţjristuţ, au devenii: 
mai mult decât o reali
tate.

-•i«6©RNEL POENAH

Premiile anuale ale 
revistei

„Actualitatea muzicală'*
Lumea muzicii româneşti 

a fost recent din nou în 
centrul atenţiei publicu
lui, evenimentul consti- 
tuindu-1 acordarea pre
miilor anuale (pentru a 
şasea oară consecutiv) ale 
publicaţiei „Actualitatea 
muzicală", editată de U- 
niunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Româ
nia. Nici de astă dată n-a 
lipsit generozitatea din 
partea iniţiatorilor şi a 
organizatorilor manifes
tării, numeroase fiind ' şi 
premiile acestei ediţii! 
Premiul publicisticii . mu
zicale — Iosif Sava, Pre
miul performanţei — Mo- 
nica Anghel, Premiul tea** 
trului coregrafic — Sergiu

Anghel, Premiul -specta
colului de operă — Tea
trul Muzical din Braşoy 
(cu spectacolul ^Cenuşă
reasa" de Rossini), Premiul 
jazz-ului — Anca Parghel, 
Premiul managementului 
artistic — Mihai Bredi- 
ceanu, Premiul divertis
mentului TV — emisiunea' 
„Şcoală vedetelor" (reali
zator Titus Muhteanu)y 
Premiul limbajului nova
tor în rock — formaţia 
„Timpuri noi", Spect^M» 
Iul anului —' „Vifor Show 
Alive“ (coordonator Rsa- 
van Babaca), CD-ul anu
lui — discul „Colinde“ 
(„Ziurel de ziurel“) — 
Ştefan Hruşcă (produci- 

. tor Intercont Music).

•*— * — * — *■—*— â— â— * — *— * —* — ★ — * — * — *—â — *

DONNA

Mă bucur

Dacă nu,., .şi totuşi îl' lo- # 
beşti chiar şi fără flori, 

că mi-ai atunci rămâi , şi tu cu vi- 
scris din nou pentru că sul , şi speranţa -că în- * 
îmi scriu mai mult bă- tr-o zi... poate în ziua că- 
ieţii, se pare că ei sunt sătoriei te va aştepta cu .

braţele încărcate de flori. * 
P.S. — Ştiu cât suntţ, 

de scumpe florile, totuşi, I 
sper să nu mă înjure ţj 

â dau

mai curajoşi. Nu consi
der deloc puerilă pro
blema ta, eu însămi „su
făr" . de aceeaşi proble
mă. E normal să-ţi do- prea tare băieţii, că dau 
reşti ca prietenul tău fetelor astfel de sfaturi, i: 
să-ţi. aducă flori, sau dar chiar şi. băieţii vor £. 
„măcar o floare când 
vine la întâlnire", aşa 
cum spui tu. Şi mie îmi 
plac foarte mult florile.

* »■
şti, astfel, .cum să ajun-f; 
gă la inima fetei" iubite ţi 
— cu o floare. ' ţj

ii
DIANA !

îmi mulţumeşti pentru x 
„reţeta de cură de slăbi- ţ 
re“. Mă bucur că ai reu- f  
şit să dai jos câteva kg. i: 
Ă venit primăvara, pro- J-

îmi place să dăruiesc 
flori dar mai ales să pri
mesc flori. Din păcate 
nici eu nu am avut — 
nu am ! — parte de flori 
primite. Totuşi, cred că 
cel mai frumos şi delicat 
gest pe care-1 poate face fită de aer şi soare, fă î 
un băiat iubitei sale în continuare, multă miş- j 
este să-i dăruiască o floa- care şi bea apă, nu suc ! f 
re, la întâlnire. Şi eu încet vor apărea şi „ver. V 
am visat că într-o zi iu- deţuri", deşi cam scum- ̂  
bitOl" meu mă va întâm- pe... dar ce nu face o i j 
pina cu un braţ de flori, domnişoară pentru fru- î  

Eu zic să.i spui că-ţi museţe ? ! Important este r 
plac . mult florile, poate să-ţi doreşti să slăbeşti f  
Va înţelege aluzia... (fând şi să poţi să te abţii de 
îţi va dărui o floare poar- la tot ceea ce-ţi pkice ş) 
tă-te cât mai drăguţ cu te-ar ajuta să pui kilo- 
el, în schimb când vine grame in plus. Cu per
la întâlnire fără o flori- severenţă vei obţine fl
eică cât de mică, fă pe lueta dorită.
„mofturoasa". Dacă e bă.
iat deştept vă • înţelege. IN A DELEANU
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â data. de 25 mai a.c, 
ui Şcolar Industrial 
?r Lupeni va sărbă- 

. tari 75 ’ de ani de învăţă- 
fnănt profesional. Atestată 
documentar la data de 15 
raărtie 1921, pe baza Legii 
nK 17, paragraful 80, din 
18®4, Şcoala Profesională 
Comunală Lttpenj a pregă
tit muncitori calificaţi în 
diferite meserii. Printre în
temeietorii acestei şcoli 
au fost învăţătorii Vaier 
Bociat şi Gavril Paşca. I- 
niţial, conducerea şcolii a 
fast încredinţată lui “Ion 
Ci ora, învăţător şi era tu-

raU pregătiţi în meseriile; 
efectriciefti de mSnă, iâcă- 
tuşi de mină, ‘mineri, su
dori, preparatori cărbune, 
strungarii electricieni . În
treţinere şi reparaţii, elec- 
triciehi staţi} Şi reţele, lă
cătuşi mecanici cazane cu 
aburi, lăcătuşi construcţii 

.maşini, lăcătuşi montatori 
etc.

în prezent în cadrul Gru
pului Şcolar • funcţionează 
următoarele tipuri de şcoli: 
liceu cQrs de zi şi seral, 
şcoală profesională, com
plementară, de maiştri şi 
postliceală. Pentru pregă-

WW,\WAV\WWWAIWZWW W.«AW^AW.'A-.V

75 d e  a n i de  

în v ă ţă m â n t

la  L u p en i

m

Dl Constantin Avram, din 
cartierul Viile Noi al De- 

__vei (str. Matei Corvin, nr. 
3), se numără printre cel 
mai consecvenţi cititori şi 
colaboratori ăi ziarului 
nostru. Recent ne-a scris 
din nou şi ne-a semnalat 
unele nemulţumiri ale ce
tăţenilor du» această zonă 
a oraşufui reşedinţă de ju
deţ. Iatâ-le, prezentate suc
cint: m nu se ştie din ce 
cauză staţia de radioficare 
din cartier nu mai funcţio
nează •  în complexul co
mercial «te aici, deşi s-a 
reparat acoperişul, plouă» 
burlanele suntdlstruse •  
tot &1C1 sunt spaţii nefolo
site •  cartierul nu are a- 
pă suficientă •  cişmeaua 
de la intersecta străzilor 
Horia şi Matei Corvin es- 
te stricată •  muîţi cetă
ţeni au depus, cu multă 
vreme în urmă, cereri pen
tru * instalarea de telefon, 

,dar nu le sunt onorate.
Am fost la faţa tocului 

şi şm constatat că reciama- 
ţiile corespondentului nos

tru sunt adevărate şl te, 
vom comenta, tot pe scurt: 
în ce priveşte . difuzoarele, 
ni s-ă spus că instalaţi^ s-a 
defectat şi -nu merită-'re
parată şi nici nu se mal

domeniu, fn ăl doilea 
rând, dl loan Ovîdiu Mun
tean. ministrul telecomu
nicaţiilor, a afirmat că 
România a primit un im
portant împrumut extern

Scrisoare comentata

N eca zu r i în

telatâ de o eforie şcolară 
compusă din zece membri 

dintre consilierii co
munali în primii ani de 
învăţământ, baza materia
lă a şcolii era alcătuită 
din două table, un dulap, 
Un raft, cărora, prin 1926, 
tt s-au adăugat o bibliote
că cu şase volume şi tot 
atâtea bucăţi de 'corpuri 
geometrice.

De-a lungul activităţii, 
şcoala ‘ a avut mai multe 
denumiri: Şcoala dc Uce
nici Industriali, Şcoala de 
Ucenici Minieri, Şcoala 
Tehnică Minieră, Şcoala 
Medie Tehnică de Cărbu-

P
D
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iteţ, Şcoala Tehnică . de 
Maiştri, Şcoală Profeslona- . . -
lă de Ucenici, Liceul In- “ frumoasă zona a ţam

tirea de cultură generală 
şi tehnologică, şcoala dis
pune de 20 cabinete şi la
boratoare, 16 săli de cla
să-, 8 ateliere, iar biblio
teca posedă circa 50 000 de 
volume (literatură română 
şi universală, cărţi tehnice, 
istorie, artă etc.).

De-ă lungul celor 75 de 
ani de activitate neîntre
ruptă, învăţământul profe- 
sional a fost slujit de un 
număr mare de profesori, 
ingineri şi maiştri. Prin 
munca lor plină de pasiu
ne şi dăruire, ei au con
tribuit la pregătirea spe
cialiştilor necesari indus
triei miniere în această

pune problema radioficării, 
care este mult depăşită, 
iar tehnica fâdiotehnicâ a 
avansat foarte mult. .In 
■domeniul extinderii tele
foniei se ridică două as
pecte: Parlamentul Româ
niei a început dezbaterea 
legii telecojaunicăţiilor ca
re Va revoluţiona acest

pentru modernizarea . te
lecomunicaţiilor. Iar -— a 
afirmat domnia sa, fiind 
fiţi al judeţului nostru — 
Hunedoara se va bucura 
de prioritate. în tegătUră 
cu starea compteXuluiCO- 

. mercial şi nefofosfrea dfter 
spaţii, nu ne pronunţăm. 
Ştim că lâ etajul clădirii

a f««w;ti<%at u# ritţr care, 
am aurit, a dat faliment. 
Folosirea spaţiului' comer
cial nu esţe treabă nimă
nui decât a stăpânului a- 
cestuia, iar în condiţiile 
eeonomiel de piaţă ni
meni nu se poate ames
teca în acest domeniu. 
Aprovizionarea cu apă a 
cartierului se va îmbună
tăţi. în această vară — 
ni s-a spus de la RAGCL. 
-Sigur, dle C. Avram, a- 

veţi dreptate, problemele 
sunt multe şi grele şi re
zolvarea lor nu este Uşoa
ră. Dar-in finalul acestor 
rânduri am scrie urmă
toarele: fn 2 iunie a.c.,
vom alege noile organe lo
cale ale. puterii, iar în 
toamnă un nou Parlament. 
Ar fi bine să fim atenţi 
îh dreptul cărui candidat 
sau formaţ|une jwjitică 
punem ştampila cu „vo
tat", fiindcă de acest fapt 
depinde viitorul nostru şi 
af ţăriii Jî.

traian sondor
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La eeas aniversar, actua
la generaţie de slujitori ai 
şcolii îşi omagiază prede
cesorii şi este hotărâtă să 
urmeze>şi să dezvolte tra
diţia şcolii. Sunt invitaţi 
şl aşteptaţi la o întâlnire 
de suflet foştii elevi şi 
profesori tn ziua de 25 
mai 1996, Ora 10, îrţ sala 
de festivităţi a şcolii.

Prof. GAVRILA TORRpL 
directorul Grupuîui 

Şcolar Industrial Minier 
Lupeni

dustraî Nr. 1, iar în pre
zent Grupul Şcolar Indus
trial Minier. Lipsită de 
un local propriu, şcoala a 
funcţionat ia început in 
Actualele clădiri aie Clu
bului Minier, Şcolii Gene»
«ăl# Nr. I şi Şcolii Gene
rate Nr. 4 In toamna anti- 
fttoi 1952 şcoala şl-a mutat 
JDdiul Intr-un nou edifi- 
etet special construit, situat 
intr-o zonă pitorească a 
oraşului, în colonia Grafit, 
m  atei an. efectivul de e- 
Irvt era de 976. Elevii e-

La coadă, la ghişee

La Vama din Deva te ‘face 6 verificare exigentă a documentelor şi mărfu
rilor transportate. * Foto: P A VEL LAZA

Irigarea

Raidul nostru l-am 
pornit după scrisoarea 
primită ia redacţie, de 
to^dl Petru Morariu, din 
Valişoara, nr. 106, in 
care spunea : „La Cartea 
Funciară din municipiul 
Brad, am stat ore In 
şir la rând pentru a-mi 
rezolva unele probleme 
ia care am drept deplin".

Am fost si noi la uşa 
Pe care scrie „Cartea 
Funciară Brad“. Erau la 
lucru câţiva... vopsitori. 
Funcţionari, nu. Ni s-a 
spus că „funcţionarii vin 
ceVa mai târziu, după ora 
•zece. Noi suntem cu re
novarea...*.

Ne-am continuat rai-

chi, Daniela Talpaş.
— Toate ghişeele la 

care publicul apelează 
sunt asigurate cu func
ţionari conştiincioşi — 
preciza dl Mircea Cor. 
La ghişeele mult solici
tate ale oficiului — tele
grame, recomandate, de
puneri, restituiri etc — 
se lucrează m flux con
tinuu.

Alte ghişee rfnult soli
citate am găsit la C.E.C., 
Filiala Brad.

— Nu avem probleme 
cu clienţii- — ne spunea 
dna Ileana Boc, şefa a- 
genţiei C.E.C. Noi sun
tem zi de zi Tn* slujba 
oamenilor, a depunători-

dul la alte ghişee. La lor noştri.
■ cele cinci de la Oficiul Am cules păreri de la 
i poştal din Brad am foşt i oameni care erau la rând 
- însoţiţi de dl Mircea Cor, la ghişee : „Am fost bi- 

dirigintele-beiului. Erau

•ss

bani, doamnele ne ser
vesc frumos" (Dorica Lu
pţi, pensionară). „Astăzi 
am Stat mai mult Ia ghi- 
şeu, că a fost lume mul
tă, dar suntem bine ser
viţi aici" ‘ (Totomei Mei» 
tiş, Prăvăleni, nr. 101). 
„Nu ştim cum s-a În
tâmplat astăzi. Am stat 
mai bine-de două ore la 
coadă, la ghişeu" (loan 
Lazea, pensionar). •

Am mai făcut „popa
suri" Ia ghişeele din au
togara, din gară. Adevă
rul este că cei mat mulţi 
funcţionari îşi fac dato
ria.- Că... pădtirl fără us
cături nu se poate...

La uşa biroului „Car
tea Funciară* am reve
nit de câteva ori. Dar 
am găsit tot... vopsito
rii. Ii dăm dreptate ci
titorului nostru:ne servit. Am stat doar 

câteva minute" (Mircea 
Trifan, pensionar). „în
totdeauna când venim - să 
depunem ori să scoatem 
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la datorie, • la ghişee, 
doamnele Olivia Lupaş, 
Felicîa Păiţişan, Maria 
Baltă, Mihaela Berezos-

A fost Ia coadă 
la ghişee 

GH. I. NEGREA

OPiNlî III

* ( C O N C U R S c a r e  »-şi lucreze tete- J 
INTRE ŞCOLI nuL La era actuală, în |

localitate există peste 30 I 
Concursul „Nu ştim, ne de tractoare şi un nu- J 

informăm, ne informăm, măr mare de alte na- | 
ştim", organizat de sec- şlni şi utilaje. Acest fapt * 
ţia de copii a BiWtotecil «aplică huna desfăşura- I 
Judeţene „Ovid Densu- Ve a lucrărilor pe ogoare, J 
sianu“, a intrat în linie însămânţările de pri-

măvară fiind încheiate. * 
(Tr. B.)

dreaptă. La Şcoala Ge
nerală Nr, 4 din Deva a 
fost selectat deja echipa
jul care se va întâlni cu 
echipajul de- la Şcoala 
Generală Nr. 7 în între
cerea directă, ce va avea

DRUMURI, DRUMURI...
I
A.

Din şoseaua naţională - 
So ajunge în satul Teiu |

loc la sfârşitul lunii (comuna Lăpugiu de Jos) ; 
mal. Cele două clase a pe un drum betonat, con-j 
V-a A îl au ca diriginţl struit în ultimii am. « 
pe profesoarele Viorica Spre alte sate ale comu- j 
Ancaş şi, respectiv, Ma- nei — Lăpugiu de Sus, | 
rinică Pârvănescu, (MB.) Lăsau,.Fintoag, de pildă, * 

^ se ajunge Pe drumuri de |
DOTARE piatră. Credem' că ar fi .

Proprietarii de pământ bine ca pe toată raza I 
din comuna Veţel se comunei să se aplice o ’ 
preocupă de asigurarea cât mal bună întreţinere j 
mijloacelor mecanice cu şi gospodărire. (Gh. L N.) I

picurare
Datorită preocupării ma

nifestate pentru obţinerea 
Uiior producţii da legume 
cât mai mari şi in .condi
ţii de eficienţă ridicată. Ia 
S.C. Sansere din Gintan- 
dre» s-a derulat un im
portant program de inves
tiţii având ca scop intro
ducerea irigării prin picu
rare. Acţiunea, care cu
prinde cele 12 ha ocupate 
' de sere, s-a rfcalizat de 
către o firmă mudâ româ- 
no-israeiiană -*•; Yndlyd 
Company, valoarea Inves
tiţie» reprezentând' suma 
de 30i milioane lei, exe
cuţia lucrării: făcându-se 
In două iun! de zile. Ce 
s-a realizat prin acţiunea 
respectivă 7

Efectul lucrării se regă
seşte kt primul când in 
făptui că se asigură o u- 
dare uniformă şi perma
nentă numai pe rândul 
de plante (legume)- în a* 
cest mod se reduce la ju
mătate consumul- «te apă 
şi de energie electrică în 
comparata cu «totemul 
clasic de irigare, ceea ce, 
implicit, înseamnă redu
cerea cu 50 la şută a chel
tuielilor pentru Irigare.

în acelaşi timp, prin 
noul sistem de irigare (prin 
picurare) "Se asigură posi
bilitatea de a aplica ferti
lizarea cu îngrăşăminte so
lubile, administrând zil
nic cantităţile de îngrăşă
minte necesare pentru dez
voltarea plantelor, totoda
tă asigurâhdu-se un ra
port echilibrat Intre ele
mentele fertilizânte şj sta
diul de dezvoltare al plan
telor. In acest mod, pe 
lângă crearea condiţiilor 
de a se realiza producţii 
mai mari de legume ia u-_ 
nitatea de suprafaţă, exis
tă posibilitatea ca şi cos
tul acestora Să fie _ mai 
scăzut, diminuându-se chel
tuielile cu energia Şi apa. 
De menţionat câ amorti
zare;» Invesţiţiei şef face 
In cel mult trei ani da 
cultivare a legumelor,

7 - ; (N-T.)
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A b o n a m e n tu l la  z ia ru l \  f
„C u v â n tu l liber"

Abohamentul este cdc3 cea mal sigură şl I 
mal avantajoasă de procurare a ziarului nostru j 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă * 
a cititorilor. I

Preţurile.din nou majorate ale hârtiei şi ' 
tiparului determină şi sporirea costurilor zla- | 
retor şi abonamentelor. Din luna mai. preţul j ( pentru: 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 259 lei/ I 
exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona- | 
mcntului de 3000 lei /lună. pluş taxele poştale. J 

. Avantajul abonamentului este evident 4» * 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, I 
faţă de cumpărarea cu bucata. _ î

I ; CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA 
I PRIN SERVICIUL AD-ŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA 
|  PIEŢELOR, TÂRGURLGR $1 OBOARELOR

organizează.: în data de 29 mai 1996

.'.WSBii. i.'.w.;.*'-1

i  A. ÎNCHIRIERE AMPLASAMENTE CHIOŞ-

W /.W M VJM W W VW VW W VWW .’

EURS
14 mai 1996

S .C . E N E R G O T E R O M  SR L ' 
T IM IŞ O A R A  

Calea Şaguluî nr. 2 0 1  _
Toi:: 056-152633; Fax: 056-153135;

P R O D U C E  Ş l U V R E A Z A
:  ŢEVI SI ELEMENTE

- PRElZOtATE
p e n tru  r e ţe le  d e  term oficar©  - j 

LA NIVELUL ST A N O X R D E L O R  
E U R O P E N E

I S.C. CONDOR SJL
S STAŢIA DE UTILAJ TRANSPORT DEVA 
ţ str. Depozitelor. 21. tel. 626157. fax 054-221175

1 Ianga jeaz-AX
•  mecanici exploa tare utilaje ‘
•  mecanici reparaţii utilaje
•  mecanici auto. »
Salariul negociabil.

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE A 
FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI 
FINANCIAR DE StAT HUNEDOARA-DEVA 

Reamintim agenţilor eConţmîei, persoane jutlrfi- 
ce, că în conformitate cu prevederile O.G. ar. 7#/ 
1994. art. 16, privind impozitul pe profit, contribua
bilii mici au obligaţia să întocmească fi si ■ depună 
lunar ia organul financiar teritorial „Declaraţia lu
nară pentru impozitul; pe profit" — indiferent dacă 
înregistrează pierderi, profit sau sunt in perioada de 
scutire. . ■■ ? - '

De asemenea în conformitate cu prevederile Le
gii nr. 32/1991 — republicată, privind impozitai pe 
salarii, agenţii economici care utilizează muncă! sa
lariată' au obligaţia de a depune semestrial la or
ganul fiscal teritorial Darea de seamă privind cal
cularea, reţinerea şî vărsarea impozitului pe salarii.

Nedepunerea actelor prezentate mai sus repre
zintă contravenţie şi se sancţionează în conformita- I 
te cu prevederile Legii 87/1994 — legea pentru corn- i’ 
‘  ---------  -------- - '* • ~ .fâ; J
600 (

evaziunii fiscale, art. 17, cu amendă de 
lei la 2 600 000 lei.

|  COKCliKSLL PRONOSPORT
* 1. /% tal an ta - .  Padova 
|  2. Buri — Juventus
‘ 3. Cagliari — Parma
|  4 MHan — Cremoncse
* 5. Napeli — lldinese
1 6. Piacenza — Fiorcntina 

7. Roma — Inter 
j 8» Torino — Lazio

9 CM*1123 — ^ naPdoria 
I 11. Cesenza — Venezia 
* 12. Lucebesp —- F. Asdriat 
I 19. Per«g<a — Salemimna

DIN 12 MAI 1996

2—2
2—0
7-a

0—2
iMl

2—2
2— 3
3— f  
â—1

• CURI IMN ALUMINIU ELQXAT, P-ŢA ODOR 
j (PLATOU), CU URMĂTORUL PROFIL:
« — comercializare produse panificaţie, 2
|  (două) chioşcuri de 12 mp fiecare.
J —- comercializare produse industriale 1 (un)
I chioşc de 16 mp.
j — comercializare produse .de carne sau 
|  peşte de către producător direct 1 (un) chioşc 

■ I de 24 mp.
B. ÎNCHIRIERE AMPLASAMENTE CHIQŞ- 

|  CURI (CONFORM MODEL — SERVICIU SIS

— 2K9 tri!;
— »24 te»;!
— 2785 le i . ;

JTEMATIZARE PRIMĂRIE), LA P-ŢA „VIO- |
■a t  d«law‘ SC A 
’•* » marcă germană
• a00 yeni japonezi;':''
f  I liră sterlini
•  i franc elveţian — 2361 lei!
•  f franc francez *— ă®7 leijf!
•  (00 Ura Italiene . . lW tei«

Cur*«rf i t  referinţă a i i  Băncii N aţionali
• României . ■ '

t RELE *, CU URMĂTORUL PROFIL: 
k — comercializare produse panificaţie 2 
|  (două) chioşcuri de 16 mp.
* _, v — comercializare produse legume-frucţe 
|  2 (două) chioşcuri de 16 mp.
* —  comercializare carne şi produse din car- 
I ne 2 (două) chioşcuri de 16 mp.

— comercializare
(două) chioşcuri de 16-JUp.

; i  ies 2
16 mp.

— prestări servii

industriale 2 

(două) chioşcuri de

' *

|  — comercializare piese auto 1 (un) chioşc
* de 16 mp.
I LICITAŢIA ARE LOC LA SEDIUL PBI- 
J MĂRIEI HUNEDOARA. PENTRU PUNCTUL 
f  A, LA ORA 8, IAR PENTRU PUNCTUL B, LA 
|0 R A 1 1 . • - ~  •’ - *
f  Documentaţia de licitaţie şi garanţia de 
I participare se procură, respectiv se -achită la 
> casieria ad-ţiei pieţelor, P-ţa Obor, începând cu 
|  data de 21 mai» ora lp, tel] 71277». (9344)

mmtm
! SOCIETATFA COMERCIALA „FAVIOR •  
i  COMPANIA DE BLĂNURI VIDRA" SA 
î  .. ORAŞUE, . ;
I cu sediul în Orăştie, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2 
} Anunţă pb toţi acţionarii să» că Adunarea 
I Generală va avea loc în data de 28 mai 1996, 
[ ora 14, ia .sediul societăţii comerciale.
|  Relaţii suplimentare Iţţ telefon 054 - 641560.

\ GRUP ŞCOLAR SPORTIV DEVA 
I , Angajează şofer căre posedă carnet de şo- 

. J fer cat. B şi D.
|  Angajarea se foce conform Legii 12. Infor- 
» — -Upliroenfittm la telefoy nr. 617015.

W î m m . .
; /  ̂  C SC CASIAL SA DEVA 

1< .jpl;- Către populaţie .şi unităţi-
' t i s  internatej  v , '
J •  Traverse beton, 11 20© lei/bucata, care 
[  pot fi. folosite Ia diferite lucrări în construcţii. 
I •  Şină cale ferată, tip 40 SB (semihună), 
' ia  preţui d e: 499 000 lei/tona, care poate ft fo- 
| kjsită Ia Unii uzinale şi Uni! la exploatările 
j miniere.

\

î lK;V

i!
*»!
li
îi
îi

i

[

I

\%
I

[

I
I%
I

A N U N Ţ
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
care trebuia să aibă loc in data de. 17 mai 1996» 
este reprogramată în data de 24 mai 1996, oră 
10» Ia sediul S.C. CHIMICA S.A., strada Codru
lui, nr. 24, Orăştie. ,

Menţionăm că repr^ramarea şedinţei este 
impusă de probleme organizatorice, survenite 
ulterior datei anunţate.
- Pentru relaţii suplimentare se poate lua 
legătura Ia telefoanele: 641670, 641250 — in
terior 166.

IMPORTATOR DIRECT VINDE;
#  PAL melaminat, diverse culori şi modele

#  Maturi pentru bucătării.
Relaţii: Alba Iulia, telefon 058/826760; fon

(9315)

N O U L  M A G A Z I N

Str. Avram lancu, Bl. H1, parter 

VĂ OFERĂ'
» INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT i|l 

ŞI COMPONENTE
Şl GAMA COMPLETĂ A PRODI GELOR

NE1
* Televizoare color cu diagonala între 34 ■ oj cm.
* Televizoare alb-negru ■:
* Combine muzicale,
* Radiocasetofoane stereo cu şi jură CD * \
* Frigidere, congelatoare st combine frigorific^ 4 ’*
* Maşini âutomafe de tpălat cu încărcare
frontală şi verticală * ; ' >' t ’

* Aspiratoare .

TOATE ACESTE PRMUSEU PUTEŢI CUMPĂRA 
X/ CU PUTĂ ÎN 12 RATE LUNAJW PWN

DEVASAT Şl BANK0OOP, 
AVANSUL FtWD DE 30%

r

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A .
FILIALA ORĂŞTIE ţ

Scoate Ia

Următoarele;

•  Casă, curte şi grădină, Gewagtu Băl, str.
Şcolii, nr. 20. " ,

Preţ pornire: 60 000 <M0 foi.
•  Casă, curte şi grădină, Rometr, nr. 241. 
Preţ pornire: 15 000 000 foi,
•  Casă, curte şi grădină, Geoagiu Sat, str.

Morii, nr, 9. ' . [
j Preţ pornire: 7 000 000 lei.
( •  Casă, curte si grădină, Spini, nr. 15.

Preţ pornire: 12 000 000 fel. >
| - •  Casă, curte şi grădină, Orăştie, sat ClU 
şan, nr. 62 A
j Preţ pornire: 17 500 000 Iei. 1

•  Saivan o! — zona fostului CAP. -, *
Preţ pornire: 5 500 000 foi.
•  Casă, curte şi grădină, Romos, nr. 180. 
Preţ pornire: 5 000 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină, Orăştie, str. Cartă-

«ului, nr. 2. ' ;
Preţ pornire: 55 00« 000 lei.
•  Casă, curte si grădină, Orăştie, str. Petru

Maior, nr. 68 B. '
Preţ pornire: 60 000 000 lei.
Lteitaţia va avea loc în ziua dc: 20. 05. 19^, 

ora 10, Ia sediul Judecătoriei Orăştie — Biwu 
executor judecătoresc. .

Alte reiaţii la Bankcoop S.A. Orăştie, tel. 
647565, 647563.

U

s

vâoferă SC “ Rl£OMEX “ SR  L Arm* 
let. / fax 05* / 2 8 1 6 2 2  - 057  1 2 6 5 7 7 $

. *ş»
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i p ro p r iu  al judeţului Hunedoara pe

- S I N  f  t  Z A -
— .milioane lei

Prevederi
1996

Prevederi 
\ 1996

1. VENITURI — TOTAL 
AVEJflTUftl PROPRII

Aj . venituri curente '
v ii  VENITURI FISCALE 

IMPOZITE DIRECTE 
Impozitul pe profit de Ia regiile 
autonome din subordinea judeţului 
Alte încasări din impozite directe 

I B. VENITURI NEFISCALE .
Vărsăminte din profitul net al regiile 
autonome din' subordonarea judeţului 
Alte venituri de la instituţiile publice 

DIVERSE VENITURI 
Restituiri de fonduri din finanţarea 
bugetară a anilor precedenţi 

A.2. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale statului 

8. SUME DEFALCATE DIN IMPO 
ZITUL PE SALARII

30 403,0 ; C. TRANSF^UKi:-~Â 'rV-tk': '  ’ 11439,0
1200,0 ■ Transferuri pentru protecţia socială 280,0
1191,0 w Transferuri pentru investiţii 11 230,0

953,6 ii. ciieLtuieli — toTal * 30 403,0
953,6 1. Autorităţi publice 3 496,5

2. SănState 3 000,0
326,9 3. Cultură 3 237^
626,7 4. Asistenţă socială 23̂ 3

5. Servicii şi dezvoltare publică.
locuinţe > 9 365,4

127,4
10,0

KW.O

6. Acţiuni economice
Transporturi şi comunicaţii

10 900,0 
10 900,0

— Drumuri şi poduri de interes
judeţean 10300,0

100,0 , — Transport urban în comun de
■ .călători * . , 600,0

' 9,0 7. Alte acţiuni 322,6
— Comandamentul militar

9,0 .judeţean 99,5
— Alte aOţiubi 222,7

17 973,0 8. Rezerva bugetară 57,7

: i Veniturile şi cheltuielile 
bugetului propriu al jude
ţului , Hunedoara pe ‘ anul 
1996 se stabilesc în sumă 
de 30 403 milioane lei şi 
cuprind resursele fiiian- 
ciare formate din veni
turi proprii, sume defalca-

• te din impozitul pe sala
rii şi transferuri de da bu
getul de stat, repartizate 
pentru protecţia socială 
a populaţiei şi pentru in
vestiţii, precum cheituie-- 
rile prevăzute pentru au- „

titafităţiîe publice judeţene, 
{"şpţătate, cultură, asisten
t a  socială, servicii şi dez-
• volta re publică, locuinţe, 
acţiuni economice , şi alte 
acfnwi-

Bugetul propriu al jude
ţului pe anul 1996 estg

proiectat în condiţiile u- 
nor resurse financiare li
mitate, preeum şi în con
diţiile solicitărilor spori
te privind finanţarea ac
ţiunilor bugetare şi a o- 
biectivolor de investiţii.

Ţinându-se seama de 
nivelul relativ scăzut al 
resurselor posibil de mo
bilizat tn raport cu cerin
ţele de fonduri în creşte
re, construcţia bugetului 
propriu al" judeţului s-a 
realizat pe baza anumitor 
măsuri specifice unui bu
get de austeritate, dintre 
care amintim :
— limitarea _ cheltuieli

lor de personal, cheltu
ielilor în scopuri adminis
trative, precum şi a chel

tuielilor pentru depla
sări ;
-■ —' blocarea 'pe o perioa
dă determinată ă unei 
părţi din creditele . bugê f- 
tare ca măsură asigurato- 
rie pentru încadrarea în 
deficitul proiectat al bu
getului de stat pe anul 
1996 ;

—■ modificarea valorică 
â listei de investiţii, ane
xă la buget, cu excepţia 
majorării poziţiei „Dotări 
independente", cu încadra
rea în volumul de cheltu
ieli de capital aprobate la 
capitolul respectiv ;
. — .încheierea contrac

telor cu antreprenori, don-' • 
structori şi furnizorii de 
bunuri şi servicii' numai 
în limita creditelor buge- 
tare~asupra Cărora nu ac- 

..... ■■■.. ■■

\
ţionează măsura blocării 
prevăzute de Legea 'buge
tului de stat pe anul 1996.

In bugetul ' propriu al 
judeţului pentru acţiuni
le social-cul turale (sănă
tate, cultură, asistenţă so- 
eţâlfi), -s-au prevăzut fon
duri. ce îtisuhţează 6261,8 
milioane lei, avâncj_ca des
tinaţie acoperirea 'cheltu
ielilor materiale şi a celor 
priVind prestările de'*ser
vicii, cu excepţia medica
mentelor fi materialelor 
sanitare, pentru' Spitalul 
judeţean- şi Serviciul ju
deţean de ambulanţă, pre
cum.' şi acoperirea în to
talitate a /cheltuielilor de 
funcţionare a instituţiilor 
de - cultură .judeţene şi a 
Centrului de minori.

Pentru funcţionarea au-.

torităţilor; publice . judeţe
ne s-a prevăzut suma de 
3 496,5 milioane lei, din 
care 2 000 milioane lei pen
tru finanţară- , eonstruc- 
ţieî „Palatului adminis-, 
trativ al judeţului" si do
tarea, cu aparatură pentru 
informatică.

Pentru servicii şi dez- 
• voltare publică, locuinţe, 
s-a prevăzut ' suma de
9 365,4 milioane lei, res- 

’ pectiv pentru finanţarea.
investiţiilor m gospodă
ria Comunală şi locuipţe, 
cum sunt: Alimentarea cu 
apă şi canalizarea locali
tăţilor Dolira şi lila; Extin
derea staţiei de tratare a 
apei Sântămăria Orlea ; A- 
limentarea eu apă a mu
nicipiului. Petroşani din 
sursa Polatişte; Alimenta
rea cu apă a localităţilor 
din Valea Jiului din sur
sa Pârâul Lazăr; Alimen
tarea cu gaze naturale a 
Văii Jiului, conductă ma
gistrală, , precum şi alte 
lucrări de investiţii.

Un volum important, de 
fonduri S-a prevăzut pen
tru finanţarea acţiunilor 
economice, respectiv trans
porturi şi comunicaţii 10 900 
milioane lei, din care
10 300 milioane lei pentru 
modernizarea a peste 29

de drumuri judeţene • şi 
comunale şi întreţinerea 
şi repararea unui număr 

- important de drumuri lo
cale, precum ..şi . pentru 
dotarea cu autobuze noi 
şfc asigurarea funcţiona
lităţii' acţiunii de trans
port tirbah Ini comun de 

■ călători in Deva. ■ .
în sfârşit, pentru alte 

acţiuni s-a prevăzut suma 
de 322,6 milioane iei, res
pectiv pentru finanţarea 
Comandamentului militar 
judeţean, a Sfâtultii ■■■ ma
jor aî protecţiei civile, .pre
cum şi pentru ..alte ac
ţiuni. *

/Totodată, în buget s-a 
prevăzut un fond de re
zervă de 57,7 milioane lei, 
pentru acoperirea ''cheltu
ielilor şi acţiunilor noi a- 
părute în cursul anului. 
' Bugetul propriu al jude
ţului Hunedoara pe, anul 
1996 este un buget de 
austeritate, ceea ce presu
pune preocuparea perma
nentă a Consiliului jude
ţean. şi a organelor fisca
le pentru' încasarea veni
turilor la timp şi la nive
lul prevederilor, precum 
şi pentru cheltuirea cu 
grijă a fondurilor apro
bate. ,
Deva, la 13.05.1996

«REŞEDINŢELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA, 

Dreghicl GheOrghe
DIRECŢIA PROGRAME, PROGNOZE, 

BUGET, FINANŢE : 
DIRECTOR,
Mcdruţ loan

VANZARI— 
CUMPĂRĂRI

0  Vând urgent motoretă 
-Hoinar, 4000 km, telefon 
613602. (8592)

*. Vând apartament 2 ca
mere, str. Nj. Bălcescu, bl.

* 38; 231001. ' - (8716)
/ •  Vând garaj demon- 
tabU. Tel. ^6- 16933, după 
ora 15. ___ -

• - •  Vând Aro 244, an 1990,
t 50 000 km, preţ 10 milioa

ne: ' Săcămaş, tel. 196 A, 
orele 18—20. . (399133)

•  Vând spaţiu comer
cial, Orăştle, str. Pricazu- 
luî, bloc 57, inf. 641617, 
convenabil. (7948)

•  yând Ford Sierra rte- 
Imaatriculat, angazej os
pătari, disc-jockei pentru 
discotecă în aer liber.' Te
lefon 648115, orele 18—20.

(7957)
v Vând camion Baba, 10 

tone, cabină dublă, Aima- 
şţi Mic. nr. 50. (7958)

•  Vând piese schimb din
/Bezmembrare, talon Re
nault 11, informaţii Ribf- 
fa, 23. “ (9166)

. L0 Vând. chioşc metalic, 
in  Gheiari. Relâţii Huhe- 
dO£Fa, şţrada ■Trandafiri

lor, nr. 7, bloc 17,' ap. 67.
. • (9401)

•  Vând Ifron, marcă 
"204, Diesel, 1988; Inf. Bo- 
şorod, nr. 119. (8300)
- •  Vând casă în Sîntan- 
drei, curte, grădină, gaz. 
Relaţii tej. 627152, după 
ora 16. (85§7)
• 0  Vând- in. Simeria a- 
partament două camere, 
etaj 1, lei. 716896. (8991)

•  Vând_ apartament două 
camere; Deva,- tel;' 624328, 
preţ 15 009 000, negociabil.

■ , 48577) 
- Vând maşipă erbici- 
dat, J200" 1 — 12 m, ma
şină împrăştiat îngrăşă
minte MIG 04,- prăşitoare 
mecanică 6—8 rânduri, tel, 
715026. (8564)

•  Cumpăr miere de al
bine, 'cantitate nelimitată, 

•  Cumpăr ataş complet Deva, tel. 62j391, .,(8580)
motocicletă IJ Jupiter 4. 
tel. .220496, - , (8593)
' 0  Vând Dacia 1300, fa- 
briedfie -1978, 4 300 000, ne
gociabil, tel. 617976. (8562) 
. •  Vând , camion 7,5 to
ne, casă trei camere, Roş
eam, tel. 631176. (8587)

■ 0  Vând garaj # metalic, 
demontabil. .tel-, 627984., zil
nic după ora 18. • (8965)

•  Vindem mese de biliard 
cu componente import An
glia. Plata şi în rate, pre-

•  Vând tractor D 650,
fel. 628281. '(8600) '

.• Vând casă Deva,' str. 
Crângului,'. nr/ S.b Informar 
ţii' tel. 628*123? * (7190)

UCiTAŢU
•  Societatea Comercială 

HF.RBA SA Deva, str. Au
rel Vlaicu, tir. 25, orga
nizează'In data -de /22.- 05. 
1996; ora 9, la sediul din 
Deva, licitaţie pentru vân
zarea de utilaje agricole 
casate. Licitaţia se repetă

luăm şi comenzi, telefon în fiecare miercuri, până'
8113271. ' (8982)

•  Vând fanlilii albine, 
tel. 613956, ora 19—29.

' (8599)
•  Vând combine agrico

le de diferite tipuri, cu 
masa de lucru între \t,80— 
2,6o m, cu bunchere 709—’ 
1500 kg, stare foarte bu
nă, preţuri foarte avanta

joase. Informaţii. 062 - 
1436368. - , ,(9527)

la epuizarea mijloacelor 
fixe. Informaţii la telefon 
216055 sau 224791. '(398987) 

DIVERSE
# Societatea . comercială

„METALOTERM" S.R.E. 
Gălan anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial, până la 300 .la 
sută, începând eu 1 iunie 
1996. ' - , ■ (8590)

•  Uniunea generală a. ro-

, OPORTUNITATE EXCEPŢIONALA -
Firma austriacă RUDH vă oferă posibilitatea unor câştiguri de 400- 

600 000 lei lunar, din salariul fix, la care se adaugă comisioanele şi pri
mele. Doamne şi domni cu farmec şf relaţii sunt aşteptaţi pentru inter
viu »n Deva, la Sala de Protocol ar Hotelului Decebal (fostul Hotel al 
Partidului), miercuri 15. 4)5. 1996, între orele 14,00—20,00.

mlldr, filiala Hunedoara, 
anţflâată toate l^itimaţîiie 
eliberate până i la data ' de 
7 mai 1996. • - (8989)

CERERI SI OFF.RTE 
DE SERVICII

'“/; ş  Solicit doamnă pen
tru menaj, scrieţi la Popa 
Gheorghe, . straila Cloşcă, 
nr. 6, bloc 4, sc. E. ap. 61, 
Alba ful ia. . '(7969)

E xect . ' ic
r o  a mu u n o  r *<■ a p /.

■:o ( ■  ''.coana închis-' 
d" 1.5: & şi ;4 t 

iei. «4752C- orem 8 - 1 7

•  Bărbat ^  ani, poseior 
auto, studii superioare, so
licit angajare, tel. 612770.

48566)
. •  Construiesc cuptoare 
pâine.' Vând un malaxor 
frământat pâine, telefpn 
222255, Sibitf (8594)
vi* Nou 1 Punct, farmace
utic veterinar, situat viza
vi de piaţa centrală, orar 
zilnic, 8—16. - • (8570)

PIERDERI
•  Pierdut carnet âe CE6-

urî pe numele GavrJloni 
Marian, eliberat de Gru
pul Şcolar Industrial Me
talurgic Hunedoara, seria 
B 013,.. nr. ,003026. 11. de
clar nul. , (9402)

ÎNCHIRIERI '. *
•  Închiriez apartament 

ultracentral,, una. carrieră, 
plata anticipat, tel. 615244.

(8900)
•  Caut păntru închiriat 

garsonieră sau apartament 
eu două camere de pre
ferinţă neijiobilat. Infor
maţii la ţel. 213376, ser
viciu, între orele 10—19. 
şi 612871 acasă. (8591)

DECESE

; •  Cu' adâncă durere a- 
nunţăm trecerea fulgeră
toare în nefiinţă a iubitu
lui nostru soţ, tată, socru 
şi bunic , '

GIIEZA IOAN 
Corpul neînsufleţit este 

depus la Casa mortuară, 
înmormântarea — azi, ora 
11, la cimitirul Bejan.

Nu' te vOm uita nicioda
tă » ‘(399132)

•  Ne despărţim cu du
rere în suflet de prietenul 
nostru drag *
ing. AUGUSTiN BUSUIOC 
profesionist remarcabil, su
flet generos; curajos şi 
demn în faţa suferinţei. 
Sincere condoleanţe fami
liei greu încercate. Fami
liile Marin şi loan Bâja. 
Crabbi Bruno, Perinl Ro-> 
mano, (8598)
- •  Salariaţii, de la SG ’ 
Hortina SA Deva sunt a- 
lături de colega lor Cris- 
tina la pierderea, dureroa
să a tatălui

GIIEZA IOAN 
Transmitem sincera noas

tră compasiune familiei în/ 
doliaie- Dumnezeu să-l o- 
dihnească f

•  Cu adâncă durere 
în suflet, , copiii Car
men şi Coste 1 Papin, 

nepoţica Patricia anun
ţă trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost 
GRECU ADALBERT 
. CorpUl neînsufleţit 
se află depus la ca
pela din cimitirul ro- 
mano-catolic, stf- Emi- 
nescu. înmormântarea 
va avea loe miercuri, 
15 măi, oca 13. (8711).

# Cu inimile profund 
întristate, soţia Anuţa, 
fiul Neluţu, nord Nu- 
ţi, nepoată Ana-Maria 
şl socrul loan anun
ţă cu profundă dure
re că în 11 mal 1996 
a încetat din viaţă Ia 
71 de ani scumpul 
lor soţ tată, so
crii. bunic şi ginere 

CORNEL 
i.ApadAtoni 

din Ostrov. Fle-i bunul 
Dumnezeu aproape şi 
somnul liniştit ! ' -

(8713) '
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