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Din serele S.C. ,Sansere“ Sint andrei s-au re- 
idiat primele cantităţi de varză 
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ducem cu toate mijloacele 
oneste"

nici
. Campania, pyrit.ru alege
rii»' locale de la 2 Iunie 
a prilejuit prezenţa, încă 
o dată, în judeţul nostru 
a , Unei delegaţii de la ni- 

. vel central a P.D.S.R. Al- 
- cătuită în totalitate din 
oameni cu funcţii de răs- 

. pundere în partid, dar şi 
, în stat, membrii delegaţiei 
au efectuat vizite cu ca- 

.racter electoral în mai 
multe localităţi ale jude
ţului din zonele Brad, 

-Orăştie, Haţeg, Deva, de 
pe Valea Mureşului şl Va
lea Jiului;

Efortul electoral al 'de
legaţiei centrale a fost spri
jinit de parlamentari al 
P.p.S.R.
_ Sâmbătă, 11 mai, înainte 
jde; â părăsi judeţul, dl. 
Dumitru Dângă, — vice
preşedinte al partidului, 
conducătorul delegaţiei, a 
susţinut o conferinţă de 
presă. La1 conferinţă au 
parţicipaţ în calitate de 
gazde, dnii senator Qcta- 
vian , Muntean, deputat 
Gheorghe Ana. dr. Mjhail

Rudeanu — preşedintele 
organizaţiei judeţene a 
P.D.S.R.,unii " membri ai 
delegaţiei permanente a 
P.D.S.R\, dlt Avrămică 
Măriri, candidat de primar 
la Deva, din partea PJ3.S.R.

Ba conferinţă, s-au în
trebat 'multe şi s-a răs
puns pe măsură. Despre 
întrebările adresate de 
trimisul ziarului nostru, ca 
şi despre răspunsurile pri- 

■ mite, în cele ce urmează: 
— în Camera Deputaţilor 

se dezbate-Legea privind 
statutul parlamentarului. 
Apreciaţi că avantajele 
substanţiale, prevăzute pen
tru parlamentari în această 
lege, pe care Senatul a 
votat-o şi pe care n-o pu
tem numi decât discrimi
natorie, ca să nu spunem 
imorală, va aduce voturi 
partidului majoritar sau îi 
va îndepărta electoratul?

- Una din' trăsăturile'
ION CIQCLEI

(Continuare în-pag. a 2-a)

La întâlnirea s taftului 
Partidului Socialist cu 
membri şi simpatizanţi ai 
săi din municipiul Deva
— la care a participat şi 
presa— , din partea zia
rului nostru s-au adresat 
dlui Tudor Mohdra — pre-

' şedinţele P.S. şi deputat în 
.Parlamentul ţării, trei 
întrebări: 1. —Ce elemente 
pregnante diferenţiază P.S. 
de P.S.M., cu care aţi 
mers pe acelaşi drum, 
slujind aceeaşi doctrină?; 2
— fn spiritul dialogului 
P.S. de „dreptate şi bună
stare", cum apreciaţi dis
puta între cele două ca
mere ale parlamentului pe

i marginea discutării Legii 
Statutului senatorilor şl 
deputaţilor, Senatul vo
tând pentru privilegiile 
parlamentarilor, iar Ca
mera Deputaţilor votând 
împotrivă; 3 — Ce forma
ţiune politică va .. susţine 
P.S. in turul al Il-lea al 
alegerilor locale?

Răspunsurile au fost am
ple, însă le vom sintetiza 
în ideile lor principale:

1. — Diferenţierile — în 
vorbe şi fapte, în principii 
şi acţiuni — sunt vizibile 
la tot pasul: Noi nu ne 
ferim să vorbim despre 
eşecul unui regim politic 
care nu a fost un eşec 
în toate perioadele sale. 
Noi nu considerăm ca alţii 
— că socialismul s-a pră
buşit datorită agenturilor 
străine, ci datorită pro
priilor sale erori şi li
mite, faţă de care, la un 
moment dat, n-a mai putut 
să găsească resurse în in- 
teriorv Noi -constatăm şi 
acceptăm eşecul istoric al 
unei construcţii, politice 
care n-a putut să rezisje 
pâpă la 'capăt. Noi credem 
că în confruntarea ' dintre 
sociaiişm şi capitalism nu 
poate exista o îmbinare, 
aşa cum cred unii, aşa 
cum a încercat şă facă 
iHorbeeidir rşi ri-a" mers. 
Noi nu vedem o societate 
pur s&cialisţă, că ne-am 

DUMITRU gheonea :

(Continuare fn pag. a 2 . al
TRAGERE LA SORŢI PENTRU FUNCŢIILE 

DE PREŞEDINTE SI LOCŢIITOR AI 
BIROURILOR ELECTORALE ALE 

SECŢIILOR DE VOTARE 
în temeiul art. 22, alin 8 clin Legea nr. 70̂  

T199J, în dala de 17 mai 1996, ora 13, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, în sala de şedinţă, va 

'avea loc tragerea la sorţi a persoanelor înscrise 
în lista întocmită de Prefectura judeţului Hu- 
îtedoăraf pentru funcţiile de preşedinte şi loc- 

. ţiiior, în birourile electorale ale secţiilor de -vo
tare. ■ ■ . *

Preşedintele Tribunalului Hunedoara;
IOAN ARDELEAN

: Vremea se menţine In
general instabilă,' cerul 

vă prezenta iunourărî tem
perare, în cursul nopţii 
şi al după-amkzii, când 

\  vor cădea ploi cu caracter

de aversă, însoţite de \  
descărcări electrice şi de \ 
intensificări ale vântului i ■ 
din' sector nordic. IzOlăt? 
Cantităţile de precipitaţii \ 
pot depăşi 15 litri pe me- \ 
tru pătrat. Temperaturile i 
minime între 10—15 grade ’ 
şi maximele între 20- 
grade. (GOVOKEAN 
LEANA). ţ

coltat, încărcat şi expediat 
- la export din acest an.

51 uuv .
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M

• — Bade, cum merge praştia a doua? 
— A-ntâia!

© EXPOZIŢIE. La Sec
ţia, de artă * a Muzeului 

. Civilizaţiei Dacice şi Ro
mane din Deva s-a des
chis marţi, 14 mai a.c.. 
ora 14, o valoroasă şi in
teresantă expoziţie pe te
ma: „Patrimoniul cultural 
muzeal ia actualitate", re- 

. unind exponate, provenind 
din achiziţii şi donaţii 
realizate în perioada 1990/ 
1995. Expoziţia, organizată 

*: de Muzeul Civilizaţiei Da- 
1 ci ce şi Romane, Oficiul

judeţean pentru patrimo
niu cultural naţioiţd,. va 
fi deschisă In lunile mai- 
iunie a.c. (M.B.)

O VIZE ţPURlSTIGE. 
Membrii A.C.R. Care po
sedă carnet de turist şi 
vor să efectueze excursii 
cu autoturismele proprii 
în ţările din spaţiul 
Scheeneen (Franţa, Ger
mania, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Spania, Por
tugalia) şi Austria se pot 
adresa la sediul A.G.R. 
din Deva. (S.0.) ■ ;

o  ÎNTÂLNIREA MO
ŢILOR GU ISTORIA. De 
la dl. prof. Viorel Vul-

*
I*
\
S-

\
. - \I*
1*
I;. 
I''
1• V'
I. % I 
IVI*
I' V ■'
r

De-o bună bucată de 
vreme, sora noastră Ba
sarabia trece prin mo
mente grele,.'cauzate atât 
de forţe externe, cât şi 
de neînţelegeri interne. 
Pe plan extern, Rusia, 
în plin avânt de refacere 
a imperiului sovietic, face 
presiuni continue pentru 
ca Republica Moldova să 
se alinieze din nou Krem

linului după modelul Be- 
larus, sau măcar după 
cel oferit de Kâzahstan. 
Muscalul rus îşi menţine 
baza militară de la Ti- 
raspol şi încurajează ac
ţiunile separatiste trans- 
nistrene, ţintind nu numai 
dezbinarea politică in
ternă a Moldovei, ci şi 
ciuntirea ei teritorială.

Pe plan intern s-au con
turat două mari tabere, 
fiecare vrând să aibă: 
puterea în republică, Alde

tea, forţe care militează 
pentru unirea cu Ro
mânia, dar care nu-şi 
găsesc cadenţa datorită 
urfbr orgolii personale 
ale vipurilor de partid. 
Şi datorită acestor neîn
ţelegeri între „unionişti", 
cum sunt numiţi ei în 
Basarabia, dar în prin
cipal agrarienilor lui Moţ- 
pan, Mircea Snegur n-a 
putut demite pe ministrul 
Apărării, Payel Creangă, 
un general cu care nu
mai armată nu poţi să 
faci. Şi n-a izbutit pre
şedintele JtoldovCi să 
provoace nici schimbarea 
guvernului Şangheli, . cel 
corupt şi incapabil, cel 
prea plecat Mqscevei, par
lamentul lui Lucinschi şi 
Moţpan hotărând ca a- 
ceşt guvern este bun. Bun 
pentru cine? Va recurge 
oare Snegur la organiza

Moţpan, Lucinschi şi San- 
gheli deţin puterea le
gislativă şi executivă, mai 
puţin pe cea prezidenţială. 
Această tabără nici mă
car nu-şi mai maschează- 
orientarea promoscovită 
şi face orice ca să fie 
cât mai aproape de Măi
cuţa Rusie, ei- crezând că 
doar de acolo le poate 
veni salvarea! Ce salvare? 
Desigur, înglobarea într-o 
viitoare uniune post so
vietică, tabăra promosco- 
vită urmând să-şi per
manentizeze puterea în 
republică şi privilegiile 
personale. De aceea nici 
Transnistria nu-şi tem
perează zelul separatist, 
de aceea nici Ilaşcu nu 
este eliberat din detenţia 
nedreaptă la care este 
supus de câţiva ani.

Cealaltă tabără, gru
pată în jurul preşedinte
lui Mircea Snegur, timo- J 
rată de marele vecin de • 
la răsăriţ, nu-şi găseşte 
cadenţa, ţiu are o linie 
clară de acţiune. Pe lângă. 
proaspătul partid înfi
inţat de preşedintele Sne
gur, această tabără ar 
mai putea cuprinde Par
tidul Popular Democrat 
Creştin si intelectualita

rea unui referendum pen
tru a demite guvernul, 
aşa cum a declarat?

Precum se vede, tabăra 
din jurul lui Mircea Sne
gur este măcinată de lupte 
intestine, de orgolii greu 
de înţeles. Cu atât mai 
periculoase sunt momen
tele pgin care sora noasf 
tră Basarabia trece în 
prezent! '

România are o datorie 
sacră faţă de toţi ro
mânii din afara graniţelor 
ei, de a-i sprijini mereu. 
Cu atât mai mult trebuie 
şă înţelegem situaţia din 
Basarabia şi orice s-ar 
întâmpla acolo să fim 
„cu faţa spre ei“, cum- 
spunea recent Uri con
frate basarabean. Dacă 
un pact Odios a rupt Ba
sarabia de trupul Româ
niei, iar’în prezent tra
tatele internaţionale pe 
care le respectăm nu ne ' 
permit întregirea patriei, 
să căutăm a-i înţelege 
pe basarabeni şi.să-i iu
bim eh pe fraţii ' noştri, 
cu tofe ciudăţeniile lor; 
pe cală le-au deprins în 
anii, grei de suferinţă şi 
înstrăinare silită.

Gh. PAVEL

turar preşedintele Filia
lei Brad a organizaţiei 
„Vatra Românească" am 
aflat că tradiţionala săr
bătoare „întâlnirea moţi
lor cu istoria" de la După- 
piatră va avea loc In 
?iuâ de 7 iulie a.c. Pre
gătirile pentru reuşita ei 
au început încă din luna 
martie şi se speră a fi 
cea mai reuşită dintre cele 
24 de ediţii. (A1.J;)

o  OAMENI BUNI. Se 
scrie destul despre cei 
sare fac rău. Eu vreau să 
amintesc aici că mai e- 
xistă şl oameni buni. Un

astfel de ,0® este dl. 
Ioan Barda'ş, din Geoagiu- 
sat. A găsit în tren o 
poşetă" cu acte şi o sumă 
considerabilă de bani. A 
consultat actel* şl m-am 
trezit cu • mult aşteptata! 
teiefort la domiciliu. Vreau 
să-i mulţumesc şi pe a-’ 
ceastă cale şi fie ca ase
menea oarheni să întâl
nim mereu (A.B.)



LECTORALĂ

PSM şi ieşirea (fin tranşee
Luni după-amiazâ, Or

ganizaţia judeţeană Hu
nedoara a Partidului So
cialist al Muncii a organi
zat o Întâlnire de familie 
— la care a invitat şi presa 
~  pentru prezentarea can
didaţilor ; la posturile de 
primari şi de consilieri ju
deţeni ce vor fi disputate 
la alegerile locale din 2 
iunie a.c. Aflat !nţr-un 
"turneu în judeţul nostru 
cu cenaclul „Totuşi iubi
rea"; poetul senator Adrian 
Păuneseu, prim-vicepre- 
şedinte al P.S.M. "Şi can
didat la preşedinţia Româ
niei, şi-a rupt o,oră din 
program pentru. a fi ală
turi de tovarăşii de drum 
şi a se întreţine cu asis
tenţa, cu ziariştii, extrem 
de zgârciţi în întrebări de 
astă dată, A fost prezent, 
de asemenea, prefectul so
cialist al judeţului Hune
doara, di. Costel Alic.

în debutul manifestării, 
dl- Szabo Carol, preşedin
tele Organizaţiei judeţene 
Hunedoara a P.S.M., a dat • 
citire textului unei che
mări adresate muncitorilor 
şi ţăranilor, intelectualilor

şi femeilor, tinerilor şi e- 
levilor, preoţilor şl dască
lilor, ostaşilor şi pensio
narilor de a-i vota, la 2 
iunie a.c., pe reprezentanţii 
P.S.M., care vor salva ţara 
de la dezastru şi sărăcie.

Apoi candidaţii fa foto
liile de primar în muni
cipiile Deva (dl. Ioan Ke- 
siga), Hunedoara (dl. Ti- 
beriu Ilincea) şl Petroşani 
(dl. Tudqrel Draica) şi-au 
expus câteva opţiuni şi 
gânduri de pe postura de 
câştigători in alegeri, idei 
ic eres t şi generoase

A venit rândul prim- 
Vicepreşedintelui partidu
lui, di. Adrian Păuneseu, 
să puncteze câteva din ja
loanele programului PiTM., 
din obiectivele principale 
cu care speră să atragă e- 
lectoratul, unul şi poate 
cel mai important dintre 
acestea fiind credibilitatea. 
„Toţi candidaţii fac ace
leaşi promisiuni — sublinia 
eu justeţe dl. senator — 
Insă noi considerăm, şi 
programul nostru dove
deşte clar, că nti-i acelaşi 
lucru când _ doi spun ace
laşi lucru. Hei constituim

un pericol pentru putere 
pentru că suntem credibili, 
puterii ii este teamă să 
nu ajungem să facem din 
nou dovada competenţei 
noastre*'.

în stilu-i caracteristic, 
dl. Adrian Păuneseu a 
pendulat mult pe forţa şi 
virtuţile P.S.M., a dat u- 
nele răspunsuri la între
bării puse mai mult de 
membri de partid, şi a 
concluzionat cu necesitatea 
ieşirii din tranşee, — sin
gura" cale care asigură 
victoria.

S-au prezentat apoi can
didaţii la posturile die pri
mari în oraşele:. Călan — 

Viorel Uieţ, Haţeg — Gheor- 
ghe Popescu, Lţipeni . — 
Lucian Florin Rez, Petrila
— Ioan Penu, Simeria — 
Ştefan Vladimir; Uricani
— Cornel Bololoi (care a 
mai fost primar), Vulcan
— Gheorghe Lăzăresc şi in 
34 de comune — de la 
Baru până la Vorţa, Fiecare 
»e va prezenta direct şi 
concret in viitoarele în
tâlniri cu alegătorii.

DUMITRU GHEONEA

/
Nici socialism, nici capitalism

{Urmare pag. 1)
r, ■ .
întoarce înapoi, ci vedem 
altceva, gen liberalism, so- 
cial-democraţie autentică, 
nu aşa cum o face gu
vernarea noastră de câţiva 
ani, care este departe de 
social-deraocraţia euro
peană-'

2. — Sigur, senatorii au 
exagerat in a-şi lua mă
suri asigurătorii pentru fi
nii de pensie, până la i- 
munitatea lor, fi nevestelor, 
a copiilor Şi, evident, ră
mânerea in A-G.A. şi C.A., 
neimpoliUrea Indemniza
ţiilor de şedinţă ete Dar 
vă spun deschis, transpa

rent, ce am eu pe statul 
de plată şi tm senator 
are la fel — respectiv 
500 000 de lei/lună, pite 
200 000 de lei/lună indem
nizaţia de şedinţă, pentru 
cei care sunt prezenţi la 
toate şedinţele, altfel' se 
taie în mod corespunzător. 
Noi deputaţii, «antei» îm
potriva unor privilegii pen
tru parlamentari, Iar P.S. 
— în spiritul principiilor 
sale de dreptate şi bună
stare — a" votat Împotrivă.

3. — Consiliul Naţional 
al Partidului Socialist a 
dat o decizie potrivit că 
reia lasă la latitudinea or
ganizaţiilor locale ca pen
tru turul al II-lea al ale-

Cimpena pentru alegeri, 
o ducem cu toate 
mijloacele oneste"

(Urmare din pag- i)

principale ale programului 
P.D.S.R. este protecţia so
cială. Dumneavoastră aţi 
vorbit, cu alt prilej, despre 
autoprotecţie. Ce înţelegeţi 
prin aceasta?

— Definiţi, în acest mo- 
,ment, starea . de unitate a 
P.D.S.R.

Răspunsurile le-a dft* 
dl. vicepreşedinte Dumitru- 
Dingă ■ şi leşau completat 
parlamentarii prezenţi:

- 1 ieea fun m  .aiâ i 
noastră a „ eiai d.‘r*c. roţi
lor, este de a asigura e- 
chitate între venituri. în 
principiu, suntem total îm
potriva favorizării unor 
categorii. Trebuie să înţe
legem însă că legea la 
care v-aţi referit este dez
bătută de oameni care vor' 
încheia In curând cartea 
de muncă. Impactul el a- 
aupra populaţiei ««te mare, 
deşi In cazul unor "preve

deri etnii este participarea 
pa rlamentarilor lrf A.G.A. 
şi C.A. este pe cale ttş 

• dispariţie.
— Capacitatea de muncă 

.a fiecărei persoane: / este 
una din resursele mari de 
autoprotecţie. Sunt însă 
oameni care, pe lângă 
prvo ecţîa st cit m asigura a 
dt stat, nu con «c să-şi 
folosească şi capacitatea de 
muncă, fie şi în activităţi 
ocas ion de pentru a şi ro
tunji veniturile,

— Ca stare de unitate,
partidul nostru zne t r. 
partid unit. Dacă •». inte 
r orul ci» mai sunt di
fere hi .5 vederi, cum s un t 
cele dintre pi Se
natului şi preşedintele Ca
merei Deputaţilor, referi
toare la statutul parlamen
tarului, s-ar putea ca a- 
ceste diferenţe să facâ 
parte dintr-un calcul de 
campanie electorală. Cam
pania o ducem cu toate 
mijloacele oneste.

gerilor să facă înţelegeri 
cu partidele politice cu 
os?** găsesc «u cuviinţă 
tacit kt frunte» tmzîitS- 
ţilor să fie aleşi cel mai 
buni gospodari Căci dacă 
In funcţia de primar nu 
est® 4îs* co tm  serios, ca
pabil, cinstit, te putere 
agreat de cetăţeni, culoarea 
lui politică hu are alei 
o importanţă. Cel- puţin 
aşa credem noi Probabil 
că electoratul va şti să dis- 
ceamă, să-l aleagă fa frun
tea administraţiei pe oa
menii cei mai buni 
• • a s e  «zaua 

MIRCEA MODÂRCÂ 
— LA TELIUC 

Domnul Mirata ModâreS 
este candidat |n alegerile 
îo^ala de la 2 iunie as-, 
Mm pante* Partidului 
«atte, ist fcsmţta #* «rf- 
mar ăl comunei Telhse 
şt nu al oraştihii Petrita, 
cum greşit a apărut te 
atacul «estrade ieri. :

'I S T  C U V Â N T U L  L IB E R  1

IN CURSA PtNTRU EGER

întrecerea judeţean! de Cruce Roşie
Duminică, 12 mai, patru 

echipe de intervenţie şi-au 
disputat primul ioc la rj 
drul concursului jzat
*» a fiul F 'a i i ttdeţ ne 

■ de Cruce Roşie div Deva. 
Pentru întrecerea jude
ţeană, echipele s-au pre
gătit studiind manualul 
„Primul ajutor", exersând 
practic. în acest fel, Ziua 
Mondială a Crucii Roşii, 
din 8 mai, a fost marcată 
prin... muncă.

Miza concursului a fost 
mare. Echipa câştigătoare 
va participa, peste o săp- 
tămână, la întrecerea na
ţională, alături de forma- 

—ţiile judeţelor Dîmboviţa 
şi Bacău. Iar învingătoa- 
rea în concurs"' naţional 
Va reprezenta Crucea Roşie 
Română Ia ~ Competiţia 
europeană de prim-a jutor 
de ia Eger (Ungaria), din 
iulie a.c.

Fiind în joc prestigiul fi
lialei, apreciată ea făcând 
parte din primele trei pe 
ţară, testele întrecerii au 
rtiprins cât mai multe e- 
lemente ale primului-aju- 
tor (fracturi, hemoragie in
ternă prin traumatism, e- 
lectrocutdre, emiri, dege
raturi ş.a.). Echipelor li 
s-a cerut să indice simpto-

mele fiecărui caz şi să e- 
xccute practic manevrele 
de prim-a jutor, totul fiind 
notat după un punctaj ri- 
guros întocmit d» comisia 
■î~ examinare. Dy aseme
nea, după fiecare tip de 
intervenţie, care trebuia 
să se încadreze într-un 
anumit timp, membrilor 
echipei - li s-a precizat ce 
anume au spus' şi au fă
cut bine, ce au opiis, ! ce 
au greşit.

D1, dr. Aurel Aitoneanu, 
preşedintele comisiei de 
examinare, aprecia că me
dia concursului a fost 
bună, chiar dacă au e- 
Xistat şi vârfuri şi scă
deri. Maximul de puncte 
posibile — 85 — nu a .fost 
obţinut de nici o echipă 
de intervenţie. Pe primul 
loc, cu 68 de puncte, s-a 
situat echipa din Vulcan, 
urmată de cele" din Petro
şani, Deva şi Simeria.

Cum s-a putut observa 
In timpul concursului şi 
cum mărturiseau unele 

„concurente, emoţia a avut 
şi ea un cuvânt de spus. 
.^Timorarea candidaţilor a- 
dulţi — sublinia dna Eli- 
sabeta Ciorobea, directoa- 

. rea Filialei de Cruce Ro
şie Deva — se datorează

dezobjşnuinţei de aseme-. 
nea competiţii, spre deo
sebire -de copiii care par
ticipă la „Sanitarii price
puţi" şi sunt foarte dega-, 
jaţi. De aceea competiţia 
de azi este foarte impor
tantă şi pentru reînnodarea 
unei tradiţii In activitatea 
de Cruce -Roşie". Şi, măr
turisit sau nu, de Ia e- 
chipa câştigătoare se aş-' 
teaptq, dacă nu; calificarea 

’ pentru întrecerea din Un
garia, măcar o comportare 
onorabilă în competiţia na
ţională.

VJOlDCA R O M A N  '

Dilema ciobanului
Discutând cu un pro

prietar de oi despre pro
blemele ce le are In pe- 

i rioada actuală, pe lângă 
unele greutăţi legate de 
p&şunat, spunea că nici 
tunsul oilor nu i-a adus 
nici o bucurie. De ce? 
Pentru că, pe lângă fap
tul că nu prea se găsesc 
beneficiari pentru lână, 

r având in stoc pentru vân
zare o cantitate .destul de 
mare din acest produs, 
sunt cu totul neraulţumi- 
toare preţurile practicate 
la achiziţii

Chiar dacă în această 
primăvară, cu chiu cu 
vai, s-au mai găsit ceva 
meseriaşi turnători, care 

, m  m*i- acceptat să facă 
Iwtiftmt. eu isaS—Mţr̂ t '** 
pentru tunsul unei oi, 
asta "însemnând costul a 
jumătate din producţia de 
lână obţinută, nu se poate 
şti ce se va întâmpla în 

dacă «wm I» ve- 
« n  că ta frizerie pen
tru tunsul unui om ta-

riful este de 2500—3000 
de lei.

Şi în acest caz între
barea se pune aşa: se 
cere oare aceeaşi muncă 
să tunzi o oaie sau un 
om? Evident că este mult 
mai greu să tunai oaia, 
cu toate că preţul plătit 
este doar ia jumătate. 
Dar în cazul că s-ar e- 
gaiiza tarifele, mai me
rită pane să tunzi , oile 
dacă preţul obţinut pe 
lăna rezultată nu acoperă 
nici costul manoperei? 
Mai merită oare atunci , 
Să creşti oi in asemenea 
condiţii?

Iată o dilemă care este 
specifică tuturor ciobani
lor în perioada ţIC tran
ziţie, mai ales ht. cazul 
când se duce o politică 
deliberată pentru a scă
dea pe toate căile efec
tivele şi producţia ani- 
malieră. Mare păcat că 
te întâmplă un asemenea 
jaf în zootehnia româ
nească! (N.T.)

Tribuna
C u v â n t u l u i

i i b e r
. POŞTA RUBRICII 

• Dl. jjrof. Ştefan Crî-. 
şan, Sălaşe de Sus. Mul-; 
ţumim pentru rânddrile,
de mulţumire; trimise : la 
redacţie. In buna tradiţie 
a cotidianului nostru, am! 
dat curs demersurilor fi-: 
cute de dv. în prima 'e-; | 
pistolă adresată nouă şi ne ! 
bucurăm că am putut să 
vă' aducem la cunoştinţă . 
un răsptms încurajator dini; 
partea conducerii Rotatele- j 
com Hunedoara. Ca replică, jj 
acum. Ia şirul dv. de ,de jj 
ce“-uri, v-aş aminti eftjj 
mentalităţile de care :uăjj 
plângeţi că s-au pus de-«j! 
curmezişul intenţiei ds ăţ 
'Vă rezolvă problemele smd!] 
■şi o rezidtantă - a sistemu-1 
lui dictatorial ce a mteiMt j 
conştiinţele unei întregi ge- i 
neraţii de români.' ftatta’ 
ţeanul de rând nu ‘fi1 flotă 
niciodată un t ‘ e-s-, ## ş | 
se bucure de întreaga a-- 
tenţie pe care o geneeeâKS 
un astfel de statut. Indi
vidul, in ace! mod colee- 
tivist de a gândi, a fos* ş s  
biet consumator n^utd 
în seamă şi:--©Sre . "aşăspli. 
mila administraţiei ţ nfrt| 
a beneficia de im post te
lefonic sau un automobil 
considerate elemente de lu* 
Din păcate, grozăvia acelei 
societăţi a generat o anu- 
mită mentalitate, care estfi 
încă omniprezentă i» twse*- 
tatea actuali. „Oamfinfl 
noi" ai „epocii de aur** sa 
s-au învechit încă, iaz fi 
i„< uă generaţie r-a 
copt. (A.S.)

Clubul „există/# doar cu sprijinul sindicatului
După *89, activitatea eul- 

tural-artistieă în Valea 
Jiului a păstrat, dincolo 
de greutăţi .inerente, câ
teva trăsături care au 
impus-o in sufletul locui
torilor acestei zone cu un 

.*îş ,*te Aceasta se 
adresează diverselor ca
tegorii de localnici dor
nici ca ia sfârşit de săp
tămână să petreacă clipe 
de aestindere. martori ^ai ■ 
unor manifestări «tagani- 
sate in sală, dar mai a- 
les ta aer liber. ■ Unor 
astfel de acţiuni li se a- 
lătură cele care aduc o 
doză de informaţie, răs
punzând interesului tiheri- 
lor şi vârstnicilor. Acest 
lucru caracterizează şi ac
tivitatea Clubului sindica
tului din Lonea.

Aici, manifestarea cea 
mai importantă o consti
tuie Festivalul „Cristal de

Armindeni", 'care, anul a- 
oesta, se va desfăşura pe 
25 mai, după etan ne-a 
mărturisit directorul Clu
bului sindicatului din Lo
nea, dl. Zoitan Pop. Festi
valul a debutat în anul 
1987, după ’89 înreglstrân- 
du-se U nedorită întreru
pere până ta 1993.

— La ora actuală este 
unicul festival de acest 
gen, remarca interlocutor 
ful nostru. Specificul U 
este oferit de întrecerile 
de dans modern şi rapp, 
de murică folk şi uşoară 
şi, lucru inedit, de creaţie 
literară. Suntem întrebaţi 
de ce atâtea genuri de 
întrecere? Răspunsul e 
simplu: pentru câ festiva
lul se adresează tinerii ca1 
şi pasiunilor lor atât de 
diverse. Festivalul răspunde 
unei necesităţi

— în. această senă fi

Văii Jiului, folclorul, cân
tecul şi dansul momârlă- 
nesc au O deosebită răs
pândire şl se bucură de o 
rwr* receptivitate <;.■* par
tea localnicilor.

—  Da şi de aceea noi 
am încercat să răspundem 
prin câteva acţiuni care 
să-l puni mai bine ta e- 
videnţă. ■ Mă gândesc Ia 
„Memoriatal ' feldOidC; Gigi 
Popa", organizat in amin
tirea celui câre a fost un 
cunoscut profesor, dirijor, 
'a inter director al 
Şcolii Populare de Artă 
t *«*<-,- ani \  j. •** < ’3\ t.i> 
dorul momârlănesc. A în- 
frinţat prima fanfară din 
această parte a Văii Jiului. 
O altă manifestare de va
lorificare a folclorului lo- 
ggl se organizează Iarna, 
ctf participarea unor for
maţii de elevi şi adulţi, 
«orari Waericeşti.

— Ce activităţi proprîu-
zise de club organizaţi, dl« 
direelcu? %

— .încercăm să mergem
pe câteva formaţii de mu
zică-uşoară, de dana, unui 
dintre aceste grupuri ridi
cate de club activând cu 
contract .în Bucureşti |»*r- 
tând numele „Mirierele 
noj fii" cursuri
df daetilografie. gimnasti
că -v i z
mani, gimnastică pentru co
pii. Extrem de căutat este 
tenisul de masă. Să men
ţionăm câ in jttdet . există 
o singură ecîHpă divizlfi* 
nară de tenis de masă Şi 
aceasta a provenit de' ta 
clubul nostru. *

— Cât despre greutăţi*
— Ca peste tot. Avem 

nevoie de fonduri pentfQ 
reparaţii. OufeuI wi (teW* 
doar cu sprijinul sindica
tului!

w am *
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99City Cup“ 
a revenit 

româneelor 
din Zal&u

Oupâ Ce învinseseră pe terenul pro
priu cu al—1$ puternica echipă a Nor
vegiei — Gjerpen Skien — „SlL-COTUB* 
Zalău a susţinut cu mal multă încre
dere în forţele proprii meciul său din 
filiala „Cupei oraşelor" (City-Cup) ce 
M  disputa in deplasare. .

Fetele noastre au teceput Mm par
tida şi deşi gazdele au preluat condu- 
«emu destul de repede româncele mi 
menţinut până In final diferenţa ăg 8 
•oittri, deşi ia un moment dat adver
sarele aveau un avantaj de io goluri, 
la  final, scorul a tea* de 27—19. Deci, 
«orvegienceie au recuperat doar mtnu- 
«ul — lirie 8 goluri — şi graţie numâ- 
raitei de goluri mai mare ale românce- 
W. înscrise in deplasare  ̂ acestea şi-au 
adjudecat trofeul. Este un frumos suc
ces 4î handbalului feminin românesc.

M odernizări

Jiul Petroşani
Deşi stadionul „Jiul" din Petroşani 

este unu! dintre cele mai cochete din 
ţară, acoperit pe o bună parte a tribu
nelor, apropiata promovare a echipei 
în Divizia Naţională determină condu
cerea clubului să mai aducă unele mo
dernizări: M Vor renova vestiarele şi 
minl-hotehaJ din Incintă şi se stor reface 
gazonul şi pista de atletism.

Insă, cea mat Importantă lucrare se 
anUnţă a fi schimbarea tabelei de mar
caj, eh una nouă as va avea şl ecran 
de televiziune, cum sunt şi In alte 
ţâri La Petreşanl Insă nu pot fi re
luate teze te timpul desfăşurării unei 
partide pentrji că Federaţia Română 
de Fotbal nu permite acest lucru.

Aeromodsliştii ! 
din Brad - 

victorioşi
■ La începutul acestei 
luni, â avut loc ta Chl- 
şmeu Criş, judeţul Arad, 
Festivalul Prieteniei, con
curs internaţional la 18 
discipline sportive. Din 
judeţul nostru a partici
pat, la secţiunea aeromo- 
dele, echipajul Clubului 
Copiilor din Brad. con
dus de Macsi: Adrian, 
acelaşi neobosit tehnician 
în sportul tehnico-aplica* 
tiv.

Cupa „Crisius" la sec
ţiunea aeromodeie a fost 
câştigată de echipajul 
brădean prin Mihăiesc 
Cătălin (locul IX te pro
ba planor F 20, Mandu 
Bogdan (loc I — planor 
A; şi locul II — proba 
zmee) şt Marinescu Geor- 
ge (locui II planor AI). 
Echipajul hunedorean a 
fost secondat de echipa
jul Palatului Copiilor din 
Arad şi Clubul Copiilor 
din Pâncota. (A.M.) *

M â in e  la

CUPLAJ DE FOTBAL
Joi, 18 mat, de la ore- 

Je tee Şi 18, se vor desfă
şura in cuplaj, pe tere- 
•mt echipei CFR Marmo
ra t dte Simeria, semifina
lele etapei judeţene a Cu
pei României la fotbal 
cu participarea echipelor 

•90 Călan,

ca la ti’ate jocurile de 
fotbal ce se organizează 
la Simeria. în prezent şl 
în noua ediţie de cam
pionat 1996—1997 publi
cul spectator să benefi
cieze de intrarea gratui
tă. O bună idee de a a-

nedoara CASiNO Uia 
MM1NERUL Livezeni. 
M c de apreciat hotărâ- 

l fuată de conducerea 
> CFR Marmosim Sime- 
şi a unităţii patrona

re SC Marmosim — 
managdr Haţegan Ioan,

trage un număr cât rad 
Hu- mare de spectatori la fot

bal cât şi de a  oferi po
sibilitatea copiilor din Si
meria de ă vedea pe viu 
fotbal Intr-un oraş te ca
re are tradiţia a 87 de 
anj de activitate fotba
listică. (prof. M«cc# Sk- 
bu) '

Docta Orâfti* participâ 
ta boroj pmtru promovare

După ctân s.a mal anunţat, la 8 mai a.c. la F.RJF. 
a avut loc tragerea la sorţi a jocurilor de baraj pen
tru prenumăre» in Divizia B. Printre cete 42 de for
maţii oe vor susţine barajul se numără şi liderul 
Diviziei C — judeţ, DACIA ORÂŞTiK Şorţa au de
cis (după Împerecherea judeţelor) ca fotbaliştii de 
pe Valea Mureşului să întâlnească tn deplasare pe 
campioana Diviziei C (din judeţul Timiş) care după 
câte ştim va fi Eleetra Timişoara.

Prima partidă se va desfăşura ia Timişoara fit 
ziua de 22 mai, iar returul va avea loc la Orăştie, 

In data de te mat Era preferabil pa Dacia să-şi dispu
te prima manşă pe terenul propriu. Nu a fost aşa, 
dar noi credem ta capacitatea şi'forţa de joc a fot. 
baliştilor din Orăştie 
a clubului.

ăştie şi a experimentatei conduceri

Rubrică realizată de SABIN CERBU

Divizia B : t5****». • seria I]
ETAPEI: Min. Comăneşti -• 

Petr. Moineşti 1—8; Vrancart Adjud — Acord Fooş.' 
2—8; Unirea Focşani — Chimica Târnă veni 2—1; 
Letea Bacău — Petr. Brăila 4—2; Melana Săvineşti 
— Zimbrul Şiret 4—0; Min, V. Dornei — Rafină
ria Dărmâneşti 2—1; Viromet Sf. Gheorghe — Har
ghita Odorhet te-4; €.F.Ri-Paşcani, Mureştfl-Topll- 
ţa Şi Petrolul Berea au stat.

C L A S  A M E N T  U L
22 i
18
14
14
13
14 
14 
13 
12

1
5
4
5 
*
1 
1 
3

12 2 14 
11 4 13

3
3 
1
2 
3 
3

4
9

10 
«  
H
13 
15
14 
14

L Petrolul Momeşti 28
t  Petrolul Brăila 28
3. Chimica Târnăvcni 29
«. Petroim Berea 29
C. P.C. Viromet Sf. Gh. 29 
& Melana Săvineşti 28 
7- Uuirea 95 Focşani 30
8. Mureşul Topliţa 28
9. Rafinăria Dărmăneşti' 29 

SK, Harghita Odorhci 28
11. Minerul Comăneşti 28
12. C.F.U. Paşcani 27
13; Minerul Vatra Dornei 30
14. F.C. Acord Focşani 29
15. Letea Bacău 28
18—17. Zimbrul Şiret 28

Vrancart Adjud 29
' ETAPA VIITOARE (azi, 15 mai) : Harghita O- 
ddrhei — Petr.. Berea; Rafin. Dărmăneşti — Un. 
Focşani; Chimică Târn. — Vrartcart; Mureşul To- 
pliţa — Letea; petr. Brăila — Melana; Zimbrul —. 
Min. Comăneşti; G.F.R. Paşcani — Petr. Moineşti; 
Viromet. St. Gh., Min. V. Dornei şi F.0. Acord 
Focşani stau.

11
11
11
11
10
10

13
16
17
15
15
16

58—13 68 
52—3» 55 
57—38 47 
42—31 46 
34 35 44 
42—43 43 
40—44 43 
38—36 40 
38—48 39 
37—48 38 
33—35 37 
36—40 36 
30—47 36 
26—39 34 
30—41 35 
32—39 33 
28—35 33

1D i v i z i a  B

... REZULTATELE «TAPEI : Electromagnetica 
Buc. — Danubiana 1—3; Petrolistul Boldeşti — OL 
Corneşti 1—0; Astra Ploieşti — Juventus Buc. 2—6; 
Chimia Buc. — Dunărea Giurgiu 3—1; Aversa Buc. 
— Ş.N. Constanţa 6—1; F.C. Atletic Buc. '— Ci
mentul Ftepi 2—l- Callatis Marig. — Faur Buc.

M«l* Năwdari -  El. Moreni 2-3; Petr. R. 
de obs — Petr. Telea jen 2—1 j Cimentul Medgidia 
a stat. -• ■ :-îv •

C L A S A M E N T U L .
1. Danubiana Buc.
2. Gloria Iris Conteşti
3. Midia Năvodari 
l  Faur Bucureşti 
>  Chimia Bucureşti 
'6. Cimentul Fieni
7. Dunărea-Giurgiu .
8. Flacăra Moreni !
9. Electromagnetica’

10. Callatis Mangalia
11. Aversa Buc. .
12. Petrolistul Boldeşti
13. Cimentul Medgidia
14. Astra Ploieşti
15. Atletic Buc. ,
16. ' JuventuS Buc.
17. Ş.N. Constanţa
18: Petr. Roâta de Jos 
19. Petrolul Telea jen

« 72—33 72 
7 8 |r-28 65 
9 M—38 56

32 23 3
32 26 5
33 te 8
32 15 5 12 53—34 50
33 15 5 13 32—33 59
32 16 1 15. 47—40 49
32 15 2 15 49 50 47
32 14 4 14 45—36 46
33 »4 3
32 13 5
32 12 8
32 14 2
32 13 5
32 13 3
33 13 2

16 42-*54 45
14 41—39 44
12 43—12 44
16 45—45 44
te * 42—43 .-44 ’
16 44—46 42
18 31—51 41

32 13 2 17 30 56 41
32 12 3 17 34—43 39
32 11 3 18 te—58 36
32 8 3 21 34—58 27-

ETAPA’ VIITOARE (afei, 15 mai) : Astra PI. — 
Cimentul Medgidia; Dunărea Giurgiu —Midia Nă
vod.; Fi. Moreni •— Atletic Buc.’; Cimentul Fieni — 
Electromagnetica; Danubiana — Aversa Buc.; Ş.N. 
Constanţa — Callatis Mg.; Faur — Petr. Boldeşti; 
Gloria Cerneşti — Petr. R. de Jos; Juventus 'Buc. 
— Petr. Teleajen; Chimia Bucureşti stă.

Divizia A •aria I
REZULTATELE ETAPEI A 31-A: Dacia Piteşti 

— Poiana Câmpina 3—0; Dacia Brăila — Dunărea 
Călăraşi 2—4; Dunărea Galaţi— Metrom Bv. 3—0; 
Tractorul Bv. — Oţelul Târgovişte T—0; Steaua Mi- 
zil — Portul C-ţa 9—2; Electroputere — Gloria Bu. 
zău 1—3; F.C Oneşti — ARO C-iung 5—0; Metalul 
Piopeni — F.C. Caracal 3—1; Cetatea Tg. N. — Ro
car Buc. 5—0. ■ .. -

CLASAMENTUL
1. Oţelul Târg.
2. Daria Brăila
3. Tractorul Bv.
4. Metrom Bv.
5. ‘Gloria Buzău
6. F.C. Oneşti
7. Dacia Piteşti 

te. Electroputere 
9. Rocar Buc.

10. Steaua Misii
11. Dunărea CI,
12. Metalul Piopeni
13. ARO C-lang
14. Cetatea Tg. N.
15. Poiana Câmp. 
IA Dunărea Galaţi 
17, FjC. Caracal 
18 Portul C-ţa

31 18 
31 19 
31 16 
31 15 
31 15 
31 14 
31 14 
31 13 
31 !3 
31 13 
31 12

6 69—28 61
9

7 
3
3 
5 
5 
5
4
5 
4
3
4 15 42—43 40 

31 10 10-11 30—34 40
10 10 li

51—24 60 
12 37—33 51 
11 40—33 50
11 44—41 50
12 44—33 47
13 41—40 48
13 41—38 44
14 34—48 43 
13 37—49 42

31 
31 11 
31 11 
31 l i
31
31

8
9

24—37 40 
14 39—37 39 
19 34—45 37 
17 27—33 38 
13 88—46 32

S 17 37—66 32

!

i

ETAPA VIITOARE (18 mai); Poiana Câmpina — 
F.C. Oneşti; ARO C-lung — Electroputere; Portul 
Constanţa — F.C. Dunărea Galaţi; Gloria Buzău — 
Steaua Mizil; Rocar — Dacia Piteşti; F.C. Caracal 
— Cetatea Tg Neamţ: Dunărea Călăraşi — Metalul j 
Piopeni, Oţelul Târgovişte — Dacia Un. Brăila; Me
trom Braşov — Tractorul Bv.

Divizia C juniori
REZULTATELE ETAPEI NR. 28 DIN 12 MAI:.'

AS.A. Aurul Brad — E.G.C.L. Călan 15—1
Min, Bărbăteni — Min, Teliuc = 7—0
Dacia Orăştie — Min. Aiunoasa 4—0
Constr. Htmedoara — Favior Orăştie 3—0
Min. Gheţari — Min, şt. Vulcan 2—0
C.F.R. Simeria — Jiul Petrila 6—0
Met, Crişcior — Victoria 90 Călan 0—2

CLASAMENTUL
1. Min. Bărbăteni
2. Victoria Călan
3. Min, Teliuc
4. Consfc Hunedoara 
8. Daria Orăştie
A Min. Livezeni .
7. A.S.A. Aurul Brad
8. Jiul Petrila
9. Met Crişcioţ

10. Min. Antaoasa -
11. Favior Orăştie
12. Min. Şt. Vulcan
13. Min. Gheţari
14. E.G.C.L, Călan
15. C.F.R. Simeria

28 21 0 
28 20 1 
28 19 3 
28 19 3 
28 19 0 
28 18 2 
28 11 5 12 
28 11 1 18 

f  6 13
28 10 2
28
28
.28
28
28

8 5
8 4 
6 6 
8 1 
3 4

16
15
16 
16 
21 
21

125— 33 63 
78— 32 61 
77—41 60 
82— 35 59 
«»— 40 56 
90— 52 56 
65— 47 38 
38— 83 34 
48— 65 33 
47— 56 32 . 
58— 84 29 
54— 84 28 
42—70 24 
24—124 19 
34—124 13

Divizia B zeria a IV-a
ETAPEI: * Min. Cavnic -  

C.FJR; CluLO—3; Ind. S. C. TurzţL— Min. Anina 
4—1; Min. Ştei — Vulturii Lugoj 5—1; Astral Deta 
— Pteddx fi. M. 2—9; Sticla Turda — Meîâlurg. 
Cugir 6—1; Telecom Arad - Olimpia Salonta 2—1; 
U.M. Timişoara — W. PeeiCa 3—9; Laminorul 
lău — Motorul Arad 1—0; Min. B. Borşa — Armă
tura Zalău 1—3; Metalul Bocşa a stat. s

C L A S A M E N T U L

92.24 5 
32 18 A 
32 17 te

1. C.F.B. i Cluj 33 25 3
2. Ind. S. C. Tur zii 32 24 4
3. Minerul Anina
4. V m  Timişoara
5. Astral Deja.
6. Telecom Arad 32 17 4
7. Armătura Zalău 32 16 3
8. Minerul Ştei 33 15 5
9. Wbsţ Petr. Peclca 82 16 2

10. Phoenix B. Mare 32 15 3
11. Minerul B. Borşa 32 14 3
12. Molarul Ârâd 82 19 3
13. Metalurg. Cugir 32 12 6
14. Sticla Turda 32 11
1$. Lamin. Zalău 33 12
16. Metalul Bocşa 32 8
17. Minerul Cavnic 33 7
18. Olimpia Sakmta 32 4
19. Vulturii Lugoj 32 3

92—17 
.78— 30 
ît— 33

78
te
68
te
57
85
51
50
50

11 62- 35 
13 52— 48
13 61— 49
14 64— 69
14 80- 40 48
15 42— 53 15
16 .48— 57 42 
44 38— 61 42 
te ' 50— 53 40 
20 47— 88 37
20 38— 55 28
21 21— 61 26 
23 21—109 17 
28 22—125 10

: ETAPA VIITOARE (azi, 15 mai): Metalul Bocşa 
— Lamih. Zalău; Motorul Arad — Min. Ştei: Vul
turii — Arieşul; MetalUrg. Cugir—Ind. S.C, Turzii; 
Min. ̂ Aftfna — Astral Deta; Phoenix — B. Borşa. 
Armăf. Zalău — Telecom; Olimpia Salonta — U.M 
Timişoara; C.F.R. Cluj — W. P. PeeiCa; Min'. Cav
nic stă.
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Cadastrul şi publicitatea imobiliară
In lun/t martie a.c. a fost 

promulgată Legea cadas
trului şi a publicităţii i- 
mobiliare, care intră* în 
vigoare Ia 90 de zile de la 
publicarea • ei în Monito
rul Oficial al României. 
Potrivit prevederilor sale, 
Legea nr. 7/1996. stipulea
ză' că organizarea cadastru
lui general se face la ni
velul fiecărei unităţi admi
nistrativ teritoriale — co
mună, oraş,- municipiu, ju
deţ şi la nivelul întregii 
ţări. Prin cadastru general 
se înţelege sistemul unitar 
şi obligatoriu de evidenţă 
tehnică, economică şi juri
dică prin care se realizea
ză identificarea,. înregis
trarea, reprezentarea, pe . 
hărţi şi planuri cadastra- _ 
le a tuturor terenurilor şi 
a celorlalte bunuri imobile 
de pe întreg teritoriul ţă
rii, indiferent de destina
ţia lor şi de proprietate. 
Că entităţi de bază ale sis
temului se consideră par. 
cela, construcţia şi propri
etarul, făcându-se. preci
zarea' că prin • imobil se 
înţelege parcela de teren,

cu său fără construcţii pe
ea. ■ 'ov v.

In temeiul acestei legi 
se organizează şi funcţio
nează Oficiul Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Car
tografie; unităţile din sub
ordine® sa (oficiile jude
ţene de cadastru, geodezie 
şi cartografie), precum şi 

- Institutul de Geodezie Fo
togrammetrie, Cartografie 
şi. Cadastru. Legea preve
de că ministerele, alte per. 
soane fizice, instituţii cen
trale şi regiile autonome 
organizează cadastrul de 
specialitate, în domeniile a- 
gricol, forestier, al apelor, 
industriei extractive, imo- 

. biliar.edilitar, transportu
rilor rutiere,- feroviare, na
vale şi aeriene, turismu
lui, zonelor protejate na
turale şi construite, al ce
lor cu risc ridicat de ca
lamităţi naturale sau su
puse poluării şi degradării.

In cap, II al legii, este 
cuprinsă organizarea acti
vităţii de cadastru, iar în 
cap. III se prevăd realiza
rea, întreţinerea şi aviza
rea lucrărilor de cadastru.

De reţinut că la art. 17 se 
arată că .Oficiul judeţe.an 
de cadâstjra, geodezie şi. 
cartografie este împuter
nicit să execute, direct sau 
prin persoane _ autorizate, 
lucrări tehnice privind co
masările, parcelările, schim- 

. burile de terenuri şi rec
tificările de hotar dintre u. 
nităţile administratîv-teri- 
toriale, altele decât cele 
stabilite în competenţa O- 
ficiulul de cadastru agri
col: şi organizarea terito-. 
riului, prin Legea fondului 
funciar nr. 18/1991. -\ V

(Titlul II al legii, care 
cuprinde publicitatea imo
biliară, aduce câteva pre
cizări deosebit de impor
tante. Aici se arată că pu
blicitatea imobiliară este 
întemeiată pe sistemul de 
evidenţă al cadastrului ge
neral şi are ca obiect în
scrierea in cartea funciară 

: a actelor şi -faptelor, juri
dice referitoare la imobi
lele din aceeaşi; localitate. 
Publicitatea imobiliară este 
efectuată de către birouri-.; 
rile de carte funciară ale 
judecătoriilor, pentru imo-

*®®©<»»®w«©®®«©0®®©©0©©0tî»®«©®©®©®®©©©®©©©©©©©«®0©©«©©«©®©©«©©®

Despre Împrumut (I) '' .
In viaţa noastră de zi 

cu zi, împrumutul consti
tuie o relaţie permanentă 
între oameni, fie că e vor-. 
ba'de bani, fie de diferite 
obiecte, alimente şi indi
ferent dacă sunt în joc 
valori mai mari sau mşl 
mici.

Articolul 1576 din codul 
civil spune că împrumutul 
este un contract prin care 
una din părţi dă celeilal
te anumite lucruri, cu o- 
bligaţia restituirii lor, în 
aceeaşi cantitate şi specie, 
aceeaşi calitate, la un a- 
nume termen,

în cadrul împrumutului, 
cel care dă bunurile este 
împrumutător, iar cel care 
le primeşte, împrumutat.

Când valoărea bunurilor 
împrumutate este mică,' este 
redusă, se prezumă, sq pre
supune buna credinţă a 
împrumutatului şi nu ■ se 
încheie nici un- act între 
părţi. Este de neimaginat 
ca atunci când împrumuţi 
unui coleg o sumă derisanl, 
aşa cum se întâmplă'. în 
mod curent între colegi, 
să faci o chitanţă, dar a- 
tunci când suma este ma
re se recomandă încheie
rea acesteia.

Cel mai recomandabil 
este să se încheie un- act 
la notariat, atunci când 
suma este mai importantă, 
dar cei mai mulţi evită a- 
cest lupru din cauza taxe
lor de timbru ce trebuiesc 
plătite şi a tu n c i  se 
mulţumesc cu chitanţe 
de mână, un act sub 
semnătură privată, cum 
se spune. Chitanţa astfel 
întocmită.de părţi se face 
de obicei în două exem
plare, care se semnează de 
către ambele, părţi şi ră
mâne. câte un exemplar la 
fiecare parte: împrumută
tor şi împrumutat.

Sunt puţini cei care ştiu 
însă că o chitanţă făcută 
aşa, la întâmplare, poate 
să nu te ajute mai târziu.

întocmirea unei chitanţe 
este obligatorie peptru in
teresul împrumutătorului, 
atunci când suma depăşeş
te b anume valoare. Codul 
civil stabileşte la articolul

1191 că la sumele ce de
păşesc 250 de lei nu se 
poate face cu martor pro
ba împrumutului. Iată dar, 
un caz în care este im
perios necesar să existe o 
chitanţă. Dar chitanţa, aşa 
cum spuneam, nu trebuie 
făcută la întâmplare.
.Cum o chitahţă poate să 

ajungă în faţa instanţei de 
judecată, pentru că unii 
împrumutaţi „uită" de da
toria pe care o au, ea tre
buie să fie întocmită cu

CURIER
JURIDIC

respectarea' anumitor re
guli. Este necesar ca în
treaga chitanţă să fie scri
să de mâna împrumutatu
lui -sau, «tel -puţin, acesta 
să scrie pe ea : „bun şi a- 

; probat" pri „de acord cu 
cele menţionate" şi să 
semneze. Acest lucru este 
necesar pentru că pe chi
tanţă se află înscris de mâ
nă doar o simplă semnă
tură, împrumutatul poate 
pretinde că nu este auten
tică. Efectuarea , unei ex
pertize* grafice nu se poa
te realiza dacă, nu există 
elemente de comparaţie, 
care sunt cu totul insufici
ente numai la o semnătu
ră. Se mai recomandă ca 
cel împrumutat să treacă 
el, cu mâna lui, numărul 
şi seria buletinului de 1- 
dentitate şi data întocmi
rii chitanţei.

In chitanţă trebuie fă
cută menţiunea unei even
tuale dobânzi şi a condi
ţiilor de restituire a dato
riei, în rate lunare, la un 
anume termen, aşa cum au 
convenit părţile.

In cazul în care termenul de restituire a împru
mutului nu este respectat, 
împrumutătarul poate să-l 
cheme în judecată pe îm
prumutat şi să ceară res
tituirea sumei de bani sau 
obiectul împrumutat.

Cum însă în astfel dc

cazuri, acţiunea judecător 
reaşcă trebuie să se tim
breze la valoare, iar taxa 
de timbru aferentă este 

'destul de ridicată (în prin
cipiu ajunge fam la 10% 
din valoarea sumei împru
mutate), se recomandă ca 
înainte de introducerea ac
ţiunii judecătoreşti să se 
trimită o notificare prin e- 
xecutorul judecătoresc.

Notificarea este un act 
prin care datornicul este 
pus în - întârziere, este so
mat să-şi achite datoria. 
Tot în notificare se irtai 
fqee precizarea că, datori- 

’ tă neplăţii, va urma un 
proces şi tră toate cheltu
ielile ce se vor efectua ur
mează să fie suportate de 
datornic.

Tot în motivarea notifi
cării se mai p>oate arăta, 
şi este bine să se facă aşa, 
că începând cu data abfes- 
teia se va pretinde"dobândă 
la nivelul practicat de CEG 
sau de. bănci. Este şi fi
resc să fie aşa, pentru că 
o sumă de bani,' în mod 
normal, produce o dobân
dă şi deci, fiind păgubit 
de întârzierea datoriei, eşti 
implicit păgubit şj .de do
bânda pe care ai putea s-d 
încasezi.

In condiţiile de inflaţie 
actuale, se ‘jiaâi poate ară
ta în notificare şi faptul 
că se va cere actualizarea 
sumei, respectiv recalcula
rea ei în funcţie, de coefi
cientul de inflaţie de la 
data acordării împrumutu
lui şi până la data resti
tuirii.

Un aspect care nu trebu
ie ignorat este acela că ba
nii ori bunurile mobile tre
buie revendicate, urmărite 
ori încasate, într-un ter
men de maxim trei ani de 
la data scadentă, pentru că 
în caz contrar se prescrie 
dreptul de a mai fi solici
tate.

Se arată în articolul 1581 
din codul civil că un îm
prumut nu. se poate cere 
mai înainte <te împlinirea 
termenului pentru care a 
fost acordat.

bilele situate în raza teri
torială de activitate a-aces
tora. De asemenea, se sti
pulează că unul sau mai 
multe imobile alipite, de 
pe teritoriul unei localităţi, 
aparţinând aceluiaşi pro
prietar, formează corpul de 

' proprietate ce se înscrie în 
cartea funciară, iar mai 
multe corpuri de proprie, 
tăţi, de pe teritoriul ace
leiaşi localităţi, care apar
ţin aceluiaşi proprietar,. 
constituie partida sa • ca
dastrală ce se înscrie în 
aceeaşi carte funciară.

în context, cartea fun
ciară este alcătuită din ti. 
tiu, indicând numele ei şi 
numele localităţii în care 
este - situat imobilul, pre
cum şi din trei părţi re
feritoare la descrierea i- 
mobilelor, înscrierea pri
vind dreptul de proprie
tate şi la înscrierile pri
vind dezmembrămintele 
dreptului jde proprietate şi 
sarcini. De menţionat că 
dreptul de proprietate şi 
celelalte drepturi reale a. 
supra unui imobil se în
scriu în cartea funciară pe 
baza actului prin care s.au 
constituit ori s-au trans
mis în mod valabil.

Referitor la radierea în- 
"scrierii dreptului de pro
prietate şi a celorlalte 
drepturi reale, se arştă că 
aceasta se va face în te. 
meiul actului care expri
mă consimţământul, titu
larului la stingerea lor, cu 
excepţia drepturilor care se 
sting la. Împlinirea terme
nului menţionat în înscri
ere sau a drepturilor viage
re care se sting prin moair- , 
tea titularului lor. Nu in
trăm şi în alte detalii, 
punctând doar faptul că 
legea stabileşte şi' proce
dura- de înscriere în car
tea funciară, dispoziţiile; 
tranzitorii, sancţiunile şi 
dispoziţiile finale. Amen
zile prevăzute pentru in
fracţiunile lâ Legea nr. 7 
/1996 sunt cuprinse între 
400 000 şi 1500 000 lei.

NICOLAE TIRCOO
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w ■ ■Comisarii 
Financiare în acţiune

FABA INTENŢIE, 
DAR CU— MAJORARE

de lei. Tot la bugetul sta
tului au ajuns.

S.G. Carpatina Forest 
SRL Deva are în obiectul 
de activitate exploatarea 
materialului lemnos. Ni
mic deosebit, veţi spune. 
Da, dar aici comisari ai 
Gărzii Financiare au con. 
statat că la sortimentul 
buşteni gater fag, societar 
tea a valorificat metrul 
cub la preţul de 80 000 de 
lei şi nu la 75 000 de lei. 
Penţru că nu există au
tentificată intenţia de ma
jorare a preţurilor, firma 
a fost amendată cu 300 000 
de iei, iar 1400 D00 de lei 
încasaţi ilegal s-au făcut 
venit la bugetul statului.

Rămânem la Orăştie şi 
discutăm 'tot despre pâine.' ; 

' Să fie oare o „boală" aici 
' printre cei ce comerciali
zează pâinea? Poate, din j 
moment ce şi la SG Agina 
Star Prodox SRL s-a ma
jorat ilegal preţul cu 100 
de lei la bucată. Rezulta
tul a fost următorul: 300 000 
lei amendă şi cei 900 600 
lei adunaţi necuvenit' au 
ajuns în... buzunarul sta
tului.

DACA NICI DOCUMENTE 
PRIMARE NU SUNT...

CAS-UL, BATA-L VINA!

O încălcare destul de 
frecventă a legislaţiei în 
Vigoarg este calcularea 
CAS-ului. O asemenea si
tuaţie s-a întâlnit recent 
la S.G. Gonstruct SRL Hu
nedoara. Concret: în 1993 
societatea a efectuat lu
crări de construcţii-montaj 
gaz metan pentru o aso
ciaţie din satul Crişeni. 
Pentru acestea s-au întoc
mit devize de lucrări gre
şite, mărindu-le nejustifi- 
iat preţurile.

Gele .4 014 000 de lei în
casate *au ajuns la buge
tul statului. -

Deocamdată, doar 100 000 
de lei amendă pentru cei 
de la SC Ovidor Documex 
SRL Hunedoara. De ce?. 
Pentru simplul fapt că aici 
nu s-au întocmit l£ termen 
şi conform legislaţiei în 
vigoare documentele pri
vind • veniturile realizate.

CA LA PIAŢA’

ŞI PÂINEA ESTE 
PREA SCUMPA!

Dacă erau în piaţa Deva, 
cei de la Asociaţia fami
lială, „Retegan" au crezut 
probabil că nu mai este 
nevoie de preţuri la pro
dusele puse în vânzare. Gă 
aşa-i la piaţă. „Mai -dai 
tu, mai las eu“. Comisa
rii nu au fost de acord 
cu un astfel de comerţ, 
deci 50 OOo de lei ameridă.

Nici pâinea nu scapă de- 
preţuri umflate. La SG 
Mini Prod Com SRL O- 
râştie bunăoară comisarii 
Gărzii Financiare au con
statat că în perioada oc- 
tombrie-noiembrie 1995 
s-au comercializat mai bi
ne de 15 tone de pâine la 
preţuri incorect menţiona- 
te. Astfel se face că s-au 
încasat necuvenit 2 620 000

Aceeaşi sancţiune au pri
mit Şi cei de la Asociaţia 
Alcaz Comexim SRL De- 
va. Acest lucru întrucât 
la punctul de lucru din 
Băieşti mărfurile elibera
te din depozit nu aveau 
documente legale de în
soţire.

VALENTIN NEAGU
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La 16 ani—tentativă de omor!

(Va urma)

Nu cu multă vreme în 
urmă, Vasile Gurelar din 
Unirea a fost trimis in ju
decată pentru tentativă la 
infracţiunea de omor. Toa
tă tărăşenia s-a întâmplat 
cu mai bine de un an în 
urmă, pe când Vasile a- 
vea doar 16 ani.

•Ne aflăm, aşadar, prin 
decembrie 1993. Vasile, 
care nici şcoală nu a fă
cut, dar nici o ocupaţie 
cinstită nu şi-a găsit, se 
întâlneşte ocazional cu Da
niel Constantin Gal, pe 
care îl urmăreşte o vre
me. Apoi, fără ca cel ur
mărit să intuiască prezen
ţa sa şi fără nici tui cu
vânt — loveşte pe la spa
te cu briceagul în zona to
racelui. Fuge.

După aproximativ o lu
nă, victima se adresează

Judecătoriei Petroşani cu 
plângere privind infracţiu
nea de lovire- Ei bine, pen
tru că inculpatul a fost ci
tat greşit (Munteanu — în 
loc de-Gurelar), cauza ră
mâne pe-rol timp de un 
an.

în luna martie ’95, do
sarul este trimis în urmă
rire penală în vederea cer
cetării cu privire la infrac
ţiunea de tâlhărie. Poliţia 
a constatat că tâlhăria nu 
a avut loc, iar părţile s-au- 
împăcat.

Gum din actul medico- 
legal a rezultat că partea 
vătămată a fost. înjunghia
tă în, zona dorsală a to
racelui — cauza a fost de
clinată spre soluţionare 
Parchetului de pe lângă- 
Tribunalul Hunedoara, sub 
aspectul tentativei la in
fracţiunea de omor.

Nu mai intrăm în amă
nunte. Vom spune însă că 
cei doi se cunoşteau de mai 
mulţi ani. Din cete: decla
rate de Vasile, a rezultat 
că pe Daniel l-a înjunghiat 
pentru că îl bătuse cu câ
teva săptămâni în urmă. 
Această puerilă răzbunare 
era cât pe ce să-l ducă. 
însă pe Daniel în groapă. 
Norocul lui a fost că niş
te trecători binevoitori l-au 
dus urgent la Spitalul Mu
nicipal petroşani, unde s-a 
intervenit chirurgical.

Acum Vasile va trebui 
să dea socoteală. Dar nu 
se putea şi altfel? Ghiar 
la 16 ani, nu se putea 
gândi cu oarecare matu
ritate? Noi credem că dă.*
Mai ales când este vorba 
de viaţa unui om. (V.N.).
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Florar
Luna mai e cunoscu

tă şi recunoscută ca 
fiind a îndrăgostiţilor.

Profesia de mamă
Despre rolul nostru, ca 

mame, în ed ucarea copiilor 
am mai-scris.1 Şi,-dată fiind 
importanţa sa, o vcwn mal 
face. Pentru că toată lu
mea recunoaşte valoarea 
celor „7 arti de.aeasă", ca 
şi faptul că în primii ani 
de viaţă fiinţa cea mai a- 
propiată copilului este ma
ma.

Cu prilejul unui simpo-- 
zion pe teme ecologice, 
desfăşurat recent la Deva, 
academicianul Constantin 
Bălăceanu-Stolnici era de 
părere că mai gravă decât 
sărăcia pentru români este 
acum problema spirituală. 
După domnia sa, sistemul 
comunismului asiatic, o pe
rioadă întunecată îrr isto
ria .noastră recentă, a dus

E vremea deplinei im -4 .
floriri a naturii şi a 1 la deznaţionalizarea cui,
sufletului. E luna în ca
re, răspunzând chemă
rii inimii, tinerii simt 
nevoia să se plirrlbe mâ
nă în mână. Dar şi ce
lor care au trecut de 
vârsta marilor pasiuni 
le place să se plimbe 
pe alei cu- liliac sau 

I castani înfloriţi, prin 
-grădini cu pomi în floa
re. " Tuturor Florar, fre- \ 

i mătând de parfum şi ( 
J culoare, ne dă senti- ? 
» inentul că rtfnâştem. ) 

Despre luna lui Flo
rar bătrânii mai ştiau 
că rouă de seară şi 'ră
coarea aduc fân şi vin 
mult. De asemenea, că 

/ gândacii mulţi sunt 
ţ semn ar unui an mă- 
i nos. Deci să ne bucu- 
1 răm de apariţia cărăbu-'
I şilor, aşa cum făceam 
ţ altădată, aşa cum o fac 
l şi acum copiii., Să ne .
; bucurăm de acest * Flo- 
\ rar .generos!
4

turală şi spirituală a Ro
mâniei. Refacerea ' spiritu
alităţii româneşti, a siste
mului de referinţe mora
le, având ca suport reli
gia noastră ortodoxă, este 
mai dificilă decât depăşi
rea sărăciei, deoarece s-au 
„pierdut aproape două ge
neraţii". Iar în prezent a 
apărut primejdia unui ne- 
ospiritUalism, a unui uni. 
versalism ale cărui meto
de spirituale sunt dezas
truoase. De aceea dl Stol
nici consideră necesar ca, 
pe lângă redeschiderea o- 
rizonturilor culturale spre 
exterior, să ne întoarcem 
spre spiritualitatea noas
tră tradiţional bizantină, 
care ne-a ajutat să ne păs
trăm identitatea naţiona
lă. timp de secole şi care 
vine din. credinţă şi din a- 
dâncimile folclorului.

I Ne sfătuiesc bărbaţii J
l  • - -  i
I •  RIDICHILE îşi păstrează prospeţimea 'sau o l 
f reprimesc dacă Ie aşezăm cu frunzele- în apă rece; , },
f •  Dacă frunzele de PĂTRUNJEL s_au ofilit, le |  
f punem pentru o jumătate de oră i» apă fierbinte; | 
*ele devin din nou proaspet?; .... ,  j
ţ •  SALATA ofilită devine iar proaspătă dpcă o * 
? introducem pentru puţin timp in apă cu oţet, apoi o |  
»scoatem, o lăsăm să se scurgă şi o ţinem câteva mi-* 
4 nute acoperită; ' ,  *
*• ' •  CONOPIDA îşi păstrează culoarea iniţială dacă* 
lin  apa în care ’o fierbem punem câteva picături de* 
1 zeamă de lămâie ; j
1 •  ROŞIILE moi se întăresc, din nou şi pot fi u- l
4 şor tăiate dacă înainte de consum Ie introducem pen. ■* 
Itru câteva minute în apă rece; ' ' .
4 •  ARDEII se păstrează cel mai bine intr-un loc
4 întunecos şi uscat; - i
i m. MriRrnvm. rămâne timp mâi îndelungat j

t
* •  MORCOVUL 
î proaspăt dacă ii rupem frunzele ;
| •  VARZA, albă sau roşie, o putem tăia mult ţnai
* uşor dacă ,în prealabil o ţinem circa o jumătate de^
fora în apă cu gheaţă ; |
f  •  MAZĂREA îşi păstrează culoarea şi primeşte |  
*un gust mai plăcut dacă adăugăm ai>ei în care o fier. 7 
f bem puţin zahăr ; j

Î o LINTEA nu-şi schimbă culoarea în timpul ] 
( fierberii dacă adăugăm şi câteva felii de cartofi cruzi. [

IOAN JURA *'*-■ , '-.SEft- • > ;
_  corespondent * 

*

i Tot perioada abia depă
şită ne-a lăsat şi-o altă 
tristă moştenire — lenea 
— şi azi mulţi fiind tri
butari dictonului „noi ne 

'•facem că muncim, el..“ A- 
• ceastă a'titudine faţă de 
muncă, adăugată corupţi
ei, aduse* la noi de epo
ca fanariotă, îmbinate cu 
lipsa de credinţă şi tendin
ţa de a adopta păcate oc
cidentale, generează criza 
prin care societatea noas
tră trece. O criză căreia 
îi cad victime în primul 
rând adolescenţii şi tinerii. 
De aceşa profesia de ma
mă trebuie reconsiderată.

Ce putem face noi, ma
mele, în această situaţie 
pentru care n-am fost pre
gătite ? Mai întâi cred că 
ar trebui să ne redescope
rim. credinţa, să revenim 
la tradiţiile noastre ^sănă
toase şi -— de ce nu ? — 
chigr să mai învăţăm câte' 
ceva (indiferent de vârstă). 
Dar mai ales să ne stră
duim ca între ceea ce spu
nem şi ceea ce facem să 
existe perfectă concordan
ţă. Căci degeaba îi învă
ţăm pe copii rugăciuni, 
dacă noi înjurăm, minţim, 
suntem pline de ură . şi 
ranchiună faţă de cei din 
jurul nostru. Degeaba îi 
îndemnăm să muncească, 
dacă principala noastră pre
ocupare este aceea de a 
câştiga bani cu orice preţ,

sauspeculând o situaţie 
înşelându-i pe alţii.

Este bine ca noi să fim 
convinse' că există valori 
care rămân valabile indi
ferent de regimul politic. 
Mai este bine să ştim — 
şi adevăratele mame o ştiu 
— că toate aceste' valori 
sau calităţi se formează de 
timpuriu la copii. De a-' 
ceea trebuie şă-i învăţăm 
nu doar să ne asculte ci 
şi să fie responsabili pen
tru ceea ce fac. Să le spu
nem (şi şă le demonstrăm) 
că cea mai sigură cale de 
reuşită în viaţă este cea a 
muncii -bine făcute şi că 
respectul celorlalţi se ob
ţine nu de cei cu bani 
mulţi ci de către cei ce 
cunosc şi aplică’ regulile 
unei conduite morale. Tre
buie să mai ştie copiii, noş
tri că toată lumea apre
ciază un bun profesionist, 
un pm corect şi serios şi 
se fereşte de şmecheri, în
vârtiţi şi speculanţi.

Sunt multe lucrurile pe 
care trebuie să le spunem 
copiilor noştri. Iar profe
sia de mamă e dificilă a- 
cum şi pentru că trebuie 
şă ne revizuim propria e- 
ducaţie. Dar femeile au o 
foarte mare capacitate de 
adaptare iar ca mame au 
suficientă dragoste pentru 
copiii lor pentru a fi dis
puse la orice efort sau sa
crificiu." -

 ̂ Pentru a câştiga fericirea veşnică, ne trebuie un 
singur lucru : să-L iubim pe Dumnezeu. Şi cum vom 
şti că-L iubim pe El ? Păzind cu toată grija porun. 
cile Lui. .

Aceasta înseamnă a dori să faci tot binele cu tot 
sufletul tău. Iar de porneşti pe calea cea îngustă, por
neşte cu mult curaj, căci fără ispite şi necazuri nu se 
mântuieşte nimeni şi fericirea veşnică nu o dobân
deşti fără dureri şi osteneală. Iar fără -jertfe nimic 
nu are valoare. Dumnezeu este acum foarte aproape 
de tine, este chiar în inima ta, fiindcă tu l-ai ales. pe 
El Domn şi Stăpân al vieţii tale. Vorbeşte’, cu- El ta 
şi cum ar fi cel mai bun prieten ai tău. El te va as.

, culta cu răbdare şi niciodată nu-ţi va inşela aşteptă-* 
rile. Dar fii sincer şi cinstit cu El şi cu tine însuţi.

Dumnezeu cunoaşte ®e acei care îl iubesc şi ei 
au preţ în ochii Lui. Ei sunt „aleşii" lui Dumnezeu. 
La începutul creştinismului erau atât de mulţi aleşi 
fiindcă atunci erau mulţi coi ce.L alegeau pe Dum
nezeu. Deci ,tu trebuie să alegi întâv ca apoi să fii a. 
leşul lui Dumnezeu. Dar teme-te şfwegztj&păceşte po
runcile Lui, să nu cazi din tubiroa-şi preţuirea cu 
care te-a cinstit, (dr. VICTORIA- PLITEA, corespon. 
dentă). ■ ' ţ - L . :•*

I

medicinale

\

i
!i

Redescoperind natura, aflate în pământ cât şi t ! 
omul acestui sfârşit de în' cele aeriene). Imediat S 
mileniu a redescoperit şi după recoltare ele tre- I 
plantele medicinale, efec-. buie sortate şi curăţate, 5 
tele lor terapeutice în- apoi puse la uscat In |  
delung verificate dându-i straturi subţiri, în locuri “ 
încredere ca se poate iz- aerisite, ferite de praf, I 
bavi de multe suferinţe. • , - . , I
Chemaţi de frumuseţea msecte (pro- j
deosebită a zilelor de s i^  sau tifon). |
mâi în mijlocul naturii, ® planta medicinală co- % 
e bine să acordăm aten- rect uscată rămâne aproa- I 
ţia. cuvenită acestui ne- Pe întreagă, îşi păstrea- * 
secat izvor de sănătate ză culoarea, mirosul, gus- |  
pe care-1 reprezintă plan- tul şi mai ales valoarea l  
tele medicinale. terapeutică. După uscare 5

In lună lui Florar plan- se păstrează separat, In i 
tele medicinale conţin pungi de hârtie, în Io- S ’ 
maximum de principii ac- curi uscate, răcoroase, fe- |  
tive (atât în părţile lor rite de lumină.

; S • : :
- -rŞ. Y '' ^  *

■tf'' v " . sfÂ
■ ' y - * ’

Ce poate fi mai plăcut decât să citeşti în parcul însorit?
” Foto: SIMO GEZA Simeria

• • O dată cu venirea căl
durii este timpul să fim 
mai atente cu ţinuta noas
tră. Iată câteva recoman
dări privind ceea ce se 
poartă acum:

— blezere închise la 3 
nasturi, cu rever scurt şi 
mic;

— fuste (până la jumă
tatea genunchiului sau 
până^.la glezne); fuiste 
•cloş din clini;

— pantaloni (drept cu 
manşetă; conic fără man
şetă sau larg, de măta
se, pentru seară);

— robe-manteau ‘ scur
te sau lungi, cu nasturi

Pe un rând (pentru dur
dulii) sa» pe două rân- 

'  duri (pentru celo înalte 
şi slabe); - * ;

— pârdesie fâlfâitoare, 
până la căleai, hecăptu7 
şite, cu şliţuri adânci îri 
spate;

— rochii mulate, cu de- 
coltee fistichii;

— materiale care imi
tă pantera, tigrul, antilo
pa, leopardul; materiale 
transparente;

— jupoane înfoiate sub

fuste foarte lungi şi 
largi;

— bustiere; veste înflo
rate; două piese, una uni 
şi cealaltă imprimată; su
prapuneri inegale de tri
couri, cămăşi şi veste; 
moda retro;

— pantofi cu bot ro
tund; sandale în barete 
late, încheiate cruciş (san
dale romane);

— poşete gen pungă, cu 
fund rotund, strânse cu 
şiret;

— pălărie gen tocă (cu 
voaletă, dacă ai trecut 
de prima tinereţe);

— ciorapi groşi negri; 
multe perle.

mai,..

...ÎNALTE FEMEI tră- i 
iese în satul Ruanda U- ] 
rund! din inima Afri- J 
cii. Ele aparţin, tribu- [ 
lui Watusii, care are o 
civilizaţie > mai veche 
decât a continentului 
nostru. înalte şi suple, 
cie ating 2,00—2,40 m, 
dar sunt graţioase şi 
feminine. îmbrăcate in 
togă lupgă albă, par şi 
mai zvelte. Trăind Ia 
180 0  m, în apropierea l  
ecuatorului, se poate I 
spune că ele privesc Iu--1 
mea de la înălţime Ia ( 
propriu. ;îs:.C 

—SCUNDE FEMEI s* > 
găsese tot în Africa, In i  
pădurile tropicale Iturl. 
Fac parte din tribul pig
meilor şi ating, ca şi 
bărbaţii lor, maximum 
MO m. Dezvoltarea pig
meilor se opreşte l l  
12 ani şi o femeie de 
70- de ani arată, fizic, j 
ea o fetiţă de 10 ani, "

V

ca
adevărata * vârstă tră
dând-o doar zbârciturilei

;
i

Pagină realizată de 

VIORICA ROMAN
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bine dotat, cu servicii 
medicale de calitate

Printre obiectivele ac
tualei perioade de reor
ganizare şi restructurare 
a «totemului medical ro
mânesc este ş* creşterea* 

■ aooestbUi tatii populaţi» 
ta sistemul de asisten
ţă medicală In mod echi
tabil. atât la naşe cât 
«i bi «atev m  accent pe 
astatenţa medicală pri* 
a u d  într-un program 
de investiţii s-a prevă
zut şi in judeţul nostru 
şi s-a realizat deja în 6 
comune reabilitarea pri
melor dispensare medi
cale de la aate. Ceea ce 
înseamnă modernizarea, 
dotarea mai bună a clis- 

1 pensarelor cu aparatu- 
* rş necesară şi creşterea 
1 calităţii actului -medical. 
S Dispensarul medical din 
I  Crişcior este «nul din- 
j  tre anttăţiîe de acest 
«- gen reabilitate anul tre-

I* rut. O scurtă notă sta
tistică de aici: până în 
*iBa documentării noas- 

1 tre, situaţia pe patru luni 
.! din acest aa se prezen- 
fl ta .astfel v consultaţii a~
S dulti — 14S5; consultaţii 
1 copii — 1123; tratamen- 
!  te adulţi — 993; trata- 
6  mente copii — 62; eon-

i. imiilţn stomatologice a- 
dulţi 5D4; consultaţii sto- 

' mateiogice copii — 163» 
©ar In aceeaşi perioa- 

m dă, corpul medical de la 
I  Crişcior- -r medici, asis- 
m tente, surori desfăşură 
W * susţinută activitate ca- 
- re nu se înscrie" in sta

tistici, dar este de mare 
însemnătate pentru sănă

tatea oamenilor: asis
tenţa medico-sanitarâ 
preventivă, pe teren, a- 
casă la pacient. Chiar 
dacă nu «unt bolnavi, o 
vorbă bună spusă unui 
bătrân, unei temei în
sărcinate, uneia care a 
născut de curând etc. 
sunt binevenite pentru 
săteni. ■ ■ v.:.-.

— Da «oi -este o tradi
ţie să îmbinăm activita
tea medicală de Ia dis
pensar cu cea din teri
toriu, pe la casele săte-

neîul de medicină gene- 
raia, dna dr. Elena Pio=~ 
rea a instituit o ordine 
desăvârşită, dar şi o ma
re bunăvoinţă pentru fie
care om bolnav. La ca
binetul de stomatologie, 
mâna cu adevărat mă
iastră n dnei dr. Rodica 
Tuhuţ face ca nici un 
pacient să nu plece fără 
a i se rezolva necazuri
le. Din păcate, la cabi
netul de pediatrie nu atu 
putut consemna aceleaşi 
lucruri frumoase.. Cu •

ASISTENŢA MEDICALA
In t r e  c e r in ţ e  ş i p o s ib il it ă ţ i

ailor — ne spunea dna 
dr. Angela Viorica Bu- 
nea, medicul coordona
tor al dispensarului.

— De curând, dispen
sarul a fost reabilitat 
Vă rugăm să concretizaţi 
ce anume înseamnă re- 
abilitare ?

— Modernizarea- cabi
netelor, dotarea lor cu 
aparatura necesară ca
re să conducă ,îa creşte
rea aetijlut medical. Dar, 
poftiţi să vizităm dis
pensarul.

De la intrare, totul 
este bine gospodărit, zo
na verde din jur, incin
ta dispensarului strălu
ceşte de curăţenie, cum 
tar ara văzut. La eabi-

precizare: cabinetul teste 
bine dotat, dar... mj -are 
medie pediatre, fi supli
nesc celelalte trei doc
toriţe.» ţ"*-'- 

La uşile cabinetelor de 
specialitate am întâlnit 
puţini pacienţi. Pe « t  
care aşteptau i-ara în
trebat: Este ceva nou, 
mai bun la dispensarul 
medical din. Crişcior ? 
„Multe şl frumoase, dom
nule. Aii aparate noi Şi 

- doctorii sunt mal bani* 
(Zorită Bâte, casnică). 
„Totul este schimbat la 
faţă. Altfel suntem pri
miţi şi trataţi spre bine
le sănătăţii noastre şi a 

.familiilor" (Nicolae Adă- 
muţ, lăcătuş). „Eu vin

periodic la controale aici. 
In ultitoa vrefee hu-ml 
.vine s ă cred ce văd" 
(Ioan Lazea, miner, pen
sionari. . . i : -

— La Dispensatul nos
tru medical toate lucru
rile s-au îndreptat spre 
bine, ,!n slujba şl in fo
losul ocrotirii sănătăţii 
oamenilor, tn re ne pri
veşte, aloi sprijinim mun
ca acestor oameni de la 
dispensarul medical cu 
orice şi oricând au ne
voie — Îşi spunea păre
rea dl Mirceâ Todoran, 
vlccprimarul comunei.

— Reabilitareâ tHşpei»- 
^irtJlui nostru esteprept 
urmare a atenţiei şi co
rectitudinii cu care te 
ocupă conducerea Direc
ţiei sanitare a judeţului, 
persoqpi d l . dr. Alexan
dru Popa, pentru asi
gurarea asistentei medi
cale a populaţiei de N 
sate. Concret: Am bene
ficiat de o alocaţie de 
peste 80 milioane de leL 
Dispensarul a fost mo
dernizat': mobilier nou 
în toate cabinetele, apa
ratură medicală, repa
raţii la instalaţiile de 
ap$ şl electrică, truse de 
iătervenţîe la urgenţe şi 
reanimare, fişe pentru 
urmărirea suferinzilor 
cronici —> la adulţi şi -co
pii, a gravidelor etc* 
sunt preocupările noas
tre de zl şl noapte — a 
ţinut să încheie dna dr. 
Viorica-Angela Bunea.

Cil. I. NEGREA

AGENŢIILE DE PUBUCITATE

jc u v a n t u l  liber*

Pentru a economisi timp ţi bani, pa» 
teţi ţmbthca anunţuri de mică fi mare pu- 
^Hcitate tn ziarul nostru, apelând ia fltjen- 
Mile de. publicitate din î

• DEVA — te SEDIUL REDACŢIEI 
Un etr. 1 Decembrie, nr, 35 (în clădirea 

‘.Tribunalului iuâeîean); — te chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI. lânqă măţja- 
ziimt „Comţtm* ; la chioşcul din CAR» 
HERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
.Orizont* X• HUNEDOARA, pe băut Dacia (tel 
7}6926).

• BRAD, ^Strada Republicii (tel «50968), kt sediul S.C. itMERCUR*.
tn:- • ORĂŞTIE, la chioşcul da iângă ma
gazinul „Palia".

• HAŢEG, pe stf..Progresului, nr. 1
in spaţiul secţiei fcîto). Telefoane : 770367 
770735. ‘ • : -
— - Agenţiile -ziarului nostru asigură, lo 
'ixe rezonabile, publicarea cu maximă 
cromptitudine a tuturor anunţurilor de 
rrdeâ şi mare publicitate.
.V.',,t,.,.VA%W.-.VZZ.V.%Yr.'i,AWr.*A-.W AV.V//

m
•  klAffiB
•  BICIC2JETO POKTOSA18 VITEZE
•  r n m A w u f y M r n i f ţB î if i  f f
•  GRESIE 81 FÂlANTĂ-modd Italia
•  VDPSEA.CHir SI WLUANT ALTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE
•  ALTE PRODUSE electronice s  electrocaanirc: 

fibre n*«,dpii« cafcajaiBeee Lkttrirc,<mrifrm- 
re frnrte.appgatnare.hnflrre pe gazpfite pe gag,- 
1wHii
Se aoanlft GARANŢIE Intre 1-3 căli 
GARANTAT fW R MAI IfiCI PRETURI I
Pentru tatt locuficrtl judeţelor Hunedoara 4  
Alba produsele se vând at cu:

IN CELE MAI AVANTAJOASE
coNorm iun tară :
O * k n m u a a a l ts s  %

■ ■ ■ .. ■ |î

A â SÎSâI.u Du- j UJicitar pe postur. de- j radio- onvate din ur-
TAI.OS

"ROMANIAN TOP U)0 1 1j ‘mâtoareie oraşe ?. .3 >.BUCUREŞTI 4 .
CONSTANTA S . -. v. ■.. - ■--■ fiTIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA

7 r-
8 ■■ ..

ORADEA m . . • . ■ -. - -
SATU-MARE 11 ...... ... -• -1? ■PITEŞTI 13 .... -
ARAD 14 . ...15.....BUZĂU
BISTRIŢA

161/1S....SL0B02IA v 1d. ... . : . '
20URZICENi

informaţii la leleion 230116
Expediaţi taloMUI pe adresa; “Radio Deva", ştr L. Slaga. nr. ÎO

T A X I
W T I

TAXIURILE 
QRLQEME

CU CELE MAt MCI TAB1FE 
24 dp |Rf« din 24,

fa dispoziţia dumneavoastră!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se <aee dtn momentul 

preluării clientului

IOTUL LA ;  D6VA.SV,
M. Eauncscujv.i 
Telefon; SI6663

P A G IN I  N A Ţ IO N A L E
CEA NAI BOGATĂ SURSĂ 

DE INFORMAŢIE PENTRU 
AFACERILE

ca firma dumneavoastră s i fie 
conedcMfi ta-ţară şi ^Maiteite?

- •  Doriţi s i aveţi o Informare Ja zi“ 
concurenţi? 1

• Doriţi să vă vindeţl urgent prodnsele I
- şi serviciile dumneavoastră? I

•  Căutaţi urgent un partener de afaceri ? |
•  Căutaţi un număr de telefon sau adre

sa unei firme din ţară? ,
RĂSPUNSURILE LE VEŢI GĂSI j

PRIN CATALOGUL v ^
„ P A G I N I  NAŢ I ONAL E * '

I Nu ezitaţi să vă înscrieţi în catalogul ] 
J „PAGINI NAŢIONALE" ediţia 19971 
J Obţineţi astfel gratuit eataldgul »c- j

Il tual şi cel următor.
|  Doar cu 99 000 lei puteţi L înscrişii 
în ediţia 1997 a catalogului „PAGINI j 
NAŢIONALE", tarif ce creşte funcţie de! 
spaţiul tipografic solicitat. :

Informaţii zilnic; intre orele 9—13, j i Ia sediul biroului judeţean ROMPRES —J 
|  PAGINI NAŢIONALE: DEVA; hotel J 
1 „Decebal", cam. 12, sau Ia tel. 213S00.
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| Una

Apropierea sezonului 
cald, dar şi a alegerilor 
locale au pus în mişcare 

,şi pe gospodarii munici
piului Deva, Dna „caldă** 
la adresa tor am înregis
trat pe Jadul 22 Decem
brie, unde se astupă gă
urile cu asfalt. De altfel, 
multe găuri s-au astupat 
şi pe bdul Decebal şi pe 
alte artere de circulaţie. 
Dar până la a fi bine mai 
este mult.,.

Cu ridicarea gunoaietor 
se stă însă mai rău. Dacă 
în zonele centrale reci- 
pienţii eu gunoaie se ri
dică totuşi cu o oarecare 
frecvenţă, la periferii zac 
săptămâni la rând fără 
sâ fie băgaţi In seamă. 
Şi dacă cei abilitaţi nu-1 
ridică, nici cetăţenii nu 
se sinchisesc unde aruncă 
gunoiul. Chiar dacă reci
pientul este gol, ca in 
zona- „Orizont**, gunoiul 
este aruncat alături; ca 
priveliştea să fie şi mai...
respingătoare,
' Cănd

Pe bdul 22 Decembrie se plombează gropile în ritm alert. Se apropie ale- | 
.V;1: ■' ■ gerile locale_ J

tăţeni
raşul 'curat şi frumos? 

Text:

S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA** S.R.L. 

DEVA

t  VINDE la preţuri deosebit de avanta
joase:

— Autoutilitară 1,8 tu Citroen C2, 5 D 
tutbodiesel, an fabricaţie 1992.

— Autoutilitară 1,2 to Fiat Ducato 14 die
sel, an fabricaţie 1992. *

— Autoutilitară — (argon IFA W50, ca
bina an fabricaţie 1988,

. Informaţii suplimentare la sediul firmei,

{str. Aurel Vlaicu, nr. 21.
•  VINDE EM GROS import Germania: 

ţ — material bhigi, culoare bleumarin (lăţ. 
S 1,40) .. .
ţ — material catifea rasată, culoare bej (lăţ. 
( 1.40)
( Informaţii la teL 230034; 213964.

S.C. APROTEBRA S.A. SIMERIA
•  Informează clienţii că a deschis iu ca

drul Complexului EUROVENUS din Sîntuhalm. 
un magazin prin care se vând* anvelope, acu
mulatoare, piese de schimb pentru autoturisme 
DACIA şi ARO, diverse accesorii. Ia preţuri gecesiiAle.

#  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase;
— anvelope de toate tipurile;
—> acumulatoare de 5 ,̂ 86, 88, Iod şi 180 

AH; : -
' — folie de polietilenă de 10 m lăţime;
/  —* plese de schimb auto, tractoare şl ma» 

şiui agricole;
— rulmenţi, curele trapezoidale de toate 

tipurflcT
— carbid, electrozi ete.

COMERCIALA DE

„PROFESIA 22 IMPEX'4 S.R.L. 
Organizează, in condiţii avantajoase, 
CURSURI DE CALIFICARE:
•  lăcătuşi, electricieni, mecanici auto, ti

nichigii carosieri, sudori, instalatori, foehîştf, 
contabili şi alte meserii.

- Absolvenţii vor primi certificatele de califi
care emise de Ministerul Muncii şi Protecţii 
Sociale. ■ ■ ;

Agenţii economici şt persoanele fizice In
teresate se pot adresa la sediul societăţii —* 
Grup Şcolar Minier Deva — tel. 621206. (9346)

GRUP ŞCOLAR SPORTIV DEVA 
Angajează şofer tiare posedă carnet de şo

fer cat. B şi'D.
Angajarea se face coafam» Legi* 12. Infor- 

aţîi suplimentare la telefon nr, 617615.

I  SC CASIAL SA DEVA .
f  Vinde din stoc către populaţie şi Jţnităţl-

I*Ie interesate: .
#  Traverse beton, 11 200 leifbu ca ta, care

(pot fi fdbsite la diferite lucrări in construcţii.
#  Şină cale ferată, tip 40 SB (seuiibună), 

|la  preţul de: 499 000 leî tona, care poate fi fo- 
Ifosită la linii ozinale şl linii Ia exploatările 
f-niniere. - ,

A b o n a m e n tu l la  ziaru l
.Cuvântul liber*

Abonamentul este cafea 
mai avantajoasă de procurare 
pentru informarea operativă, bogată şi 
a cititorilor. ^

Preţurile din nou ifrajofate ale hârtie! ş i| 
tiparului determină şi sporirea costurilor zfa-| 
retor $* abonamentelor. Din hna mai, preţul |  
ziarului ^Cuvântul liber* Deva este de 250 Iei/1 

tSHphr (zilnic in opt pagini), iar al abona-1 
Meatului de 3600 lei/lună, plus taxele poştale. { 

Avantajul abonamentului cete evident del 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună |  
faţă de cumpărarea cu bucata. I

o Ţara Moţilor este o 
zonă defavorizată. Un co
lectiv de specialişti a de
finitivat un program spe
cial de dezvoltare econo
mico-socialii ir» zona Ţara 
Moţilor din Sfanţii Apu
seni. Regiunea este consi
derată „zonă defavorizată*1. 
Din analizele efectuate în 
Ţâra- Moţilor, care se în
tinde pe circa 81Q0 kilo
metri pătraţi şi numără a- 
proximativ 260 000 de lo
cuitori, a rezultat o des
creştere a activităţilor eco
nomice; slabul randament 
din agricultură şi degrada
rea mediului înconjurător. 
In prezent, Guvernul a 
înaintat Parlamentului o 
lege în care se stipulează 
metode de antrenare a u- 
nor fonduri internaţionale 
pentru refacerea zonei.

b Care sunt indemniza
ţiile membrilor birourilor 
electorale centrale; Con
siliile locale şi judeţene 
vor acorda membrilor bi
rourilor electorale o indem
nizaţie brută de 10 000 Iei, 
pentru fiecare zi de acti
vitate prestat# în perioada 
alegerilor locale.. Şi tot 
din ordin guvernamental, 
şe acordă o Indemnizaţie 
de 15 000 Iei pe zi mem
brilor Biroului Electoral 
Central, sumă ce va fi 
suportat# de Secretariatul 
General al Guvernului. 
Pentru membrii birourilor 

“ electorale care domiciliază 
h  alte localităţi, consiliile 
locale şi judeţene vor su
porta şi cheltuielile de de- 
Piasare, h* condiţiile pre
văzute pentru personalul 
instituţiilor publice.

•  Fonduri ale Congre
sului SUA pentru îmbună
tăţirea condiţiilor de to-. 
citit &i Timişoara. Guver
nul a aprobat, fn vederea 
recunoaşterii prin hotărâre 
judecătorească; funcţiona
rea pe teritoriul României 
a filialei „Cooperativ# 
Hortsmg Foundation**, per
soană juridică de drept 
privat, fără scop patrimo
nial, cu sediu! in Silver 
Spring, SUA. Filiala, care 
va funcţiona la Timişoara, 
va activa pentru realizarea 
proiectului de îmbunătăţire 
a condiţiilor de locuit; pro
iect aprobat şi finanţat de 
Congresul SUA.

u Numai 4 ISO de . ca. 
mieawe vor putea efectua 
transporturi intcruaţionale. 
In anul 1896, vor putea 
efectua transporturi inter, 
naţionale numai 4 10o de

camioane, celelalte neînca- 
drându-se în normele şi 
cerinţele reglementărilor 
E.C.E. — O.N.U. Conform 
unui nou ordin ai ministru
lui transporturilor. Aurel 

■ Novac, condiţiile tehnice 
şi criteriile de admitere a 
autovehiculelor destinate 
transportului internaţional 
vor fi modificate la exa
menul de autorizare de 
Registrul Auto Român. ’

% Ungaria atrage UMg- 
netic investitorii occiden
tali. ; Sub titlul „Lărgirea 
Uniunii Europene, compe
titivitate şi integrare**. Cen
trul C.S.I. Europa Cen
trală din cadrul Univer
sităţii London Batimds 
School a publicat un ra
port privind orientarea* in
vestiţiilor occidentale -85 
Europa Centrală. Raportul 
menţionează că in 
parte a anilor *90, investi- 

' ţiile s-au concentrat |n 
Ungaria şi apoi în fosta 
Cehoslovacie. Mai nou, 
investitori? sunt intermafi 
de Polonia şi este fe maş
tere, încă o dată, interesul 
pentru Ungaria. O idee in
teresantă în raport , sub
liniază orientarea investi
ţiilor germane pentru e- 

_conomiile m tranziţie. Mo- 
“ Tivul ar fî ieftin itatea for

ţei de muncă. ;
•  Delegaţie economică 

filipineză in România. 
Cu ocazia desfăşurării 
primei conferinţe a Cbn- 
siliultii Oamenilor de Ă  
faceri din România şl EJc i 
Hpine şi a celei de-a %ti 
sesiuni & Comisiei mixte, 
fo perioada 19—21 mai, 
se va deplasa la Bucu
reşti o delegaţie a Ministe
rului Comerţului din f%- 
lipme. Acest Consiliu de 
Afaceri a fost înfiinţat bl 
anul 1995, de societăţi de 
producţie şi comerţ Akt

- bele două ţări şi ane' ca 
«SOp promovarea reiaţHJw 
economice.

•  Trei noi bănci private 
ea parfleipevo de rapkal 
«trăi». Agenţia Român# 
de Dezvoltare a anunţat 
constituirea a trei îmi bănci 
private cu participare stră
ină de capital: CITIBAIWI 
(capital străin învestit M 
milioane dolari), INTER
NAŢIONAL COMERCIAL 
BLACK SEA (capital sŞtfb 
in investit 6,5 milioane do
lari) şi LUX - BANK (Ca
pitol străta investtt «1860 
dedări). Primele două f I 
vor avea sediul in 
reşti, iar; cea de-a treia 
la Arad.

CASA DE 
CUVÂNTUL

ÊDITURA 
iR --DEVA

ţoriarals pe tapet! jovar
■-Tiatneulaîa ia 8*şistrvi («me'lalvi Pe,a rs ?s.
Cont: 4011613110 B.C.R. D**a. U i .  h i !  l l ’ ft*?? 

C0SSU.UA m  ADMINISTRAŢII

X  OL-MsTRU '"HSONlâ îţriedin’-s j*»11
3* ItBlOCl fSTPAIi, w«**)S#lfi<* (ftiaiiw #*f al;.;
M îA#;d ««OU. a m il SOSI-, NKOUt liscoi, • tm i»

A«Î«55 fedaiţiai: DOS -  Sara. i i i .  i 0*<*«bfi:. *r
15, h*a*4««r*. iY.efaon*. i iU T S ;  212157; 211260,
62S9C'4 (tarttUiiQ}, ret , 0041
a* iaUaJjs fu . ,a  «enflustvî s »î v M
titiîti.îj OCăaitiiw.
>• Redacţia nu răipund* bc aria an murai peatru ortii; <•. 
nuenUsetat* Hui** riantiiri 4,: praştia iniHabus « catdsw*!*^»
‘a Maatm'itti* (a*tiic«t* tm  f.uî au a  i*9»»i3it «tanisr

Programul de lucru cu publicul: tihte, de 
luni până vineri, între orele 8—18, Că sediul
t r tw jw  şi i» ţmmm 211275.

Anul VIU •  Nr. 1634 •  Miercuri, 15 mai 1996

5̂5 wmmmmm* A
VW

m m m ly!



jOO<<WOOOOOOOOOOOOO£XXX><XX̂ OOr>.

CUVÂNTUL LIBER
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• Vând camionetă Fiat 
Iveco, 3 tone, stare per
fectă. Tel. 715553. (9403)

„taţii în 20 mai 1996, ora 
14. (8719)

VAN ZĂRI — 
I: CUMPĂRĂRI
' •  Vând Ford Sierra 1,6, 
înmatriculat, benzină, tel. 
054/216621

•  Vând casă vad comer
cial, Piaţa Obor, Hune
doara, strada Victoriei, nr. 

.8, tel. 712433 Hunedoara.
(9405)

•  Vând casă în Sîntan- 
drei, curte, grădină, gaz. 
Relaţii tel. 627152, ' după 
ora 16. (8597)

• Vând parchet fag, 34 
mp, uscat, uşi, calorifere 

fontă, bicicletă semicursieră. 
Tel, 216318, 615765. (8514)

,y-: •  Vând garsonieră str. 
Mărăşti, bl. 80/1, ap. 8, 
Deva. (8712)

•  Vând boiler electric 
si boiler gaz, Tel. 620603.

(8734)

... •  SC Premagran SRL 
Simeria, ătr. Biscaria nr. 
1, organizează în data de 
28 mai 1996, ora 14, la 
sediu, testare pentru ocu
parea unor" posturi de su
praveghetor. producţie lin 
domeniul prelucrării mar
murei. Condiţii: bărbaţi 
Intre 26 şi 32 ani, pregă
tire medie în domenii teh
nice. (8710)

•  Vând garsonieră con
fort I ,zona Dorobanţi, tel. 
226665. ’ (8706)

•  Vând chioşc metalic, 
27 mp, si piese Trabant, 

.tel. 728370. (9406)

Vând casă, Deva, tel.
(8705)

•  Vând casă, gaz, de
pendinţe, Hunedoara, Ro
tarilor, 215,, tel, 729144.

(9408)

•  SC „Mezei Im- 
pex“ SNG angajăm bu
cătăreasă. Salariu
200 000, neimpozabil. 
Informaţii la tel.
625857. • (399116).

DIVERSE

- « Vând teren intravilan, 
locuri de casă în comuna 
'Sîntâmărie Orlea, 'lângă 
Haţeg, jud. Hunedoara, preţ 
convenabil. Informaţii Si
biu, tel. 069/424981. ’ (8707)'

•  Vindem 3 locuinţe spa- „ 
ţioase ultracentral Deva. 
informaţii tel. 230577, orele 
8—13. (8*703)

LICITAŢII
•. Vând urgent Dacia 

1300, Deva, tel. 216204, in 
formaţii după ora 15. (8595)

' •  Vând Dacia 1300 ne-
' înmatriculată. Informaţii
tei- 625005. ' (8701)

0  Vând grădină intravi*» 
"lan zonă deal, informaţii 
tel. 611210. orele 7—10, 
19—22. (8717)

• Consiliul Local Burjuc 
anunţă pentru data de 17 
mai 1996, ora 10, licitaţie 
publică în vederea închi
rierii păşunii comunale din 
satul Tisa. Relaţii supli
mentare la sediul Consi
liului Local Burjuc. (8596)

• S-a autorizat Asociaţia 
Familială „Nela“ Călan 
cu activitate de comerţ.

(8708)
•  S-â înfiinţat Asociaţia 

Familială „Miheţ" cu auto
rizaţia nr. 11451, din 28. 
02. 1996, având obiect de 
activitate comerţ. • (8702)

•  Aducem un ultim 
pios omagiu regreta
tului nostru coleg 

IOAN IOVAN 
trecut prematur în lu
mea veşniciei. Bunul 
Dumnezeu să-i dea o- 
dihnă veşnică. Colegii 
de la . F.E. Mintia, 
secţia exploatare ter- 
momecaniCă. (8736)

OFERTE 
DE SERVICII

•  A luat fiinţă AF „Ma- 
cor“ cu' autorizaţia nr. 
10699, din 27. 07. 1995, e- 
liberată de Consiliu] ju
deţean Hunedoara, având 
ca obiect de activitate croi- 

‘ torie eu desfacere, comerţ.
(9407)

ÎNCHIRIERI

• Vând centrifugă pentru 
'scos miere din faguri şi 
'trier manual pentru selec
ţionat grâu, secară, -orz, 
de corpuri străine. Tel. 
614646. (8715)

•  Meditez engleză Deva, 
Hunedoara, tel. 621609.

y (8994)

•  Caut de închiriat casă 
cu 3—4 camere, zona pieţei 
Ofer 150 DM, lunar. Tel. 
721036. (9404)

’ •  Vând apartament două 
jsâu trei camere, zonă cen
trală, Deva, tel. 231217.

(8996)

•  Construiesc — repar — 
modific sobe teracotă pen
tru gaz metan. Relaţii la 
tel. 620203. (8998)

PIERDERI

•  Cumpăr urgent gar
sonieră în centru sau în 
Gojdu, Deva» tel. 231217.

(8996)

•  Efectuez transpor
turi interne Isu: izoter
me 7,5 tone, 600 lei/ 
km. Deva, tel 611480/ 

(8720)

•  Pierdut carnet şomaj 
pe numele Opriş Georgeta. 
11 declar nul. (9409)

DECESE

•  Vând armă de vână
toare IJ, calibrul 16, tel. 
223903. (8995)

•  "Caut femeie îngrijit 
doi copii, tel. 211421. (8714)

•  Vând Fiat Uno Die
sel,. 1986, înmatriculat, tel. 
651708, după ora 20. (8721)

. •  Vând garaj tip Bîrcea, 
•TOlRPlet, nemontat, tel. 
212436. (8718)

: •  Vând casă etaj, curte, 
grădină, gaz, apă, Deva, 
Vlahuţă, 10, după ora 16.
1 (8993)

•  Firmă particulară an
gajează brutari cu expe
rienţă şi organizează se
lecţie de tineri băieţi sl 
fete pentru calificare în 
meseria de brutar. Con
diţii: studii —. liceul, ar
mata făcută, vârsta ma
ximă 25 aiţi, dpmiciliul în 
Deva, informaţii tel. 230491. 
220549.. înscrieri până în 
data de 20 mai 1996. '(8997)

•  Soţia Mariana şi fiica 
Dana anunţă cu nemărgi
nită durere trecerea în ne
fiinţă a celui care a fost 
un bun sot si tată 
v IOAN CORNEL IOVAN 
de numai 47 ani. Corpul ‘ 
neînsufleţit se află ' . la 
domiciliul din Gojdu, bloc 
A 2, ap. 69. înhumarea •; 
azi, oro .' lă, în cimitirul - 
Bejan. Dumnezeu să-l o- 
dihneasca! (399137/36)

•  Soţia Doina, fiica 
Gabriela şi nepotul 
Coemin anunţă cu su
fletele împietrite de 
durere trecerea în ne

fiinţă după o scurtă dar 
grea suferinţă a celui 
care a fost minunatul 
OM, profesordl,' diri
jorul şi compozitorul 

ŞTEFAN RADUŢ 
la numai 67, de ani. 
Dumnezeu şă-i odih
nească sufletul bun şi 
blând. Vei rămâne veş
nic în inimile noastre! 
Ceremonia funerară 
va avea Ioc astăzi, 
15 mai 1996, ora 13, de 
la Casa Mortuară De- 
Va.

•  Colectivul Casei 
de Cultură Deva de
plânge moartea pre
matură a celui care
a fost un bun coleg 

ŞTEFAN RADU? 
şi transmite, condoleanţe 
familiei îndoliate.

(8726)

• Familia. Moldovan 
mulţumeşte tuturor ce
lor care i-au fost a- 
lături în momentele 
grele pricinuite -de 
boala necruţătoare şi 
trecerea în nefiinţă, 
după o grea suferinţă, 
a celui care a fost 

ec. AUREL
moldovan

Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace! (8728)

•  Psofund mişcat de 
afecţiunea şi ajutorul 
pe care l-am primit la 
decesul soţiei mele 
VIORICA MARCHIŞ 
aduc cele mai sin
cere mulţumiri Celor 
care ’au fost alături de 
mine Ia imensa pier
dere suferită. ■ Soţul 
Ioan Marchiş, (8730)

.PCUDAVA0 S.A. Deva

-* Vând Opel Kadett Die
sel break, 1988, capacitate 
.4sti6 cmc. Tel. 641871, O- 

e. după- ora 18.
(399136)

■m Firmă particulară an
gajează barmani fete in- 
formatii tel. 230491. (8997)

,;;M -Vând Ford Sierra 
neînmatriculat, . angajez 
ospătari, disc-jockel pentru 
discotecă în aer liber- Tel. 
648115. orele 18—20. (7957)

•  ŞC SuperCom Diana 
Simeria angajează vânză» 
toare. barman-ospătar, bu
cătar, informaţii,tel. 
661381, între 6—9 şi 20—22.

.(8992)

•  Vând Mixer 12 ca
nale, Electronica, PM 01, 
tobe electronice, Marj, pi
lei analog, Montarbo, boxe 
bas 150 W, tel. 642329, dtipă 
ora 15." (7960)

•  Vând Ford Scorpie, 
ijehŢimatriculat, fabricaţie 
4990, avariat, Orăştie, tel. 
641612. ; ’ (7961)

•  SC Premagran SRL 
Simeria, str. B ria, nr. 
1, angajează muncitori — 
bărbaţi —'necalificaţi pen
tru prelucrarea marmurei, 
vârsta 22—23 anî, prezen
tarea pentru .discuţia pre
liminară Ia sediul socîe-

vâ oferă prin depozitul En gras fa 
cele mai avantajoase preţuri Un bogat 
sortiment de: -
*  pOngi bârtie; «pungi ny Ion; «plase 
ţip fftây©; « saci menajeri; *̂ saci plastic; 
.♦ hârtie ambalaj (toatei sortimentele)';
•  hârtie scris; «plicuri; « marfă impoft 
Franţa, calitate excepţională

Vizitaţi depozitul nostru şl nu.veţi 
regretai

Informaţii la telefon 621750 int. 126 
sau la sediul societăţii din Deva/ştrv 
22 Decembrie, nr. 257 " ” '.

and apartament .2 
î Brad, strada Lî- 
i. bloc G 21, ap. 5ap. 

(9167)
•  Vând BMW 528, în

matriculat, uşor avariat,
1079, tel. 650666, (9168)

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

- 000 000 lei lunar, din salariul fix, la care se adaugă comisioanele şi pri
mele. Doamne şi domni cu farmec şî relaţii sunt aşteptaţi pentru inter- 

i viu in Deva, Ia Sala de Protocol a Hotelului Decebal (fostul Hotel al 
\ Partidului), miercuri 15. 05. 1996* între orele 14,00—20,0°.

DORIŢI să CĂLĂTORIŢI confortabil, în 
j  siguranţă, repede şi ieftin în : ,

i GERMANIA, ANGLIA, FRANŢA, BEL

GIA?
GIA, SPANIA, OLANDA. SUEDIA, NORVE

I Nimic mai simplu!

I

I

SUNAŢI LA tel. (54) 216312.
AUTOGARA DEVA — S.C. „CORATRANS*

I

S.A.
} Veţi călători cu autobuze de trei stele ale 
! firmei TOURING.

I

I
I

I
Vă aşteptăm să sunaţi. (

I

I
S.C. „COIÎATRANS" S.A. I

închiriază autobuze confortabile pentru 
I excursii pe teritoriul României.

Relaţii la tel. (54) — 216312 sau 213033. I

I
I

I A N U N .T
I

t

I

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
care trebuia să aibă loc în data de 17 mai 1996. 
este reprogramală în data de-24 mai 1996, ora 
10, la sediul S'.€. CHIMICA S.A., strada Codru
lui, nr. 24, Orăştie.

I

I

I

I
I

I

Menţionăm că reprogramarea şedinţei este 
impusă de probleme organizatorice, survenite 
ulterior datei anunţate.

i

I
Perftru relaţii suplimentare se poate lua 

legătura la telefoanele : 641G70, 641250 
terior 136.

m-
I

I

l

1
R.A.G.C.L. DEVA

I

Anunţă locuitorii municipiului Deva că 
începând eu data de 16 mai 1996, activitatea de 
salubritate (măturat străzi) a fost preluată de 
S.C. Codrişor Bistriţa, care a câştigat licitaţia 
organizată de Primăria Deva.

I

I

I

Dorim succes societăţii bistriţene pentru ca 
oraşul nostru să fie şi mai curat în viitor.

I

I
I

I
[

S.C. „EUROVENUS* S.R.L. I
Vă oferă posibilitatea vânzării autoturis- | 

| mului dumneavoastră, beneficiind de următoa- - 
rele avantaje: |

i
•  Autoturismul se expune în spaţii special I 

I amenajate; |

î •  Se asigură publicitatea heccsară vânzării j 
• autoturismului; -
I \
j •  Comisionul perceput la vânzare este în- - 
J tre 1—15 la sută şi se achită numai in cazul | 
|  vânzării autoturismului. ^

Informaţii suplimentare la tel. 226294 şi J| — •« — - ?* . 
* 221386 sau la sediul firmei din Deva, str. Sin- J 
( tuhalm, nr. 31 A (intersecţia spre Hunedoara). {
» ■
I NU UITAŢI: Târgul de automobile are loc | 
j în fiecare sâmbătă şi duminică, între orele 7—13. j
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