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PUNR — în turneu hunedorean»
Sâmbătă şi duminică' 

s-a aflat intr-un turneu e- 
-Jectoral în judeţiij Hune
doara dl. Gheorghe Fu;» 
nar preşedintele Partidu
lui Unităţii. Naţionale Fţp- 
mâne, primarul munici
piului Cluj-Ştapo'ca. In pri
ma zi, liderul. P.U.N.R.,
însoţit de dl. .iieputat Pe
tru ÎŞteolea, • a avut o în
tâlnire cu electoratul din 
municipiul Orăştre, la care 
au participat membri şi 
simpatizanţi ai partidului, 
reprezentanţi ai altor for
maţiuni politice, curioşi.

Gu- acest prilej a fost fă
cut cuno^iut programul 
partidului, au fost pre  ̂
?en taţi. candidaţii în alege
rile locale la funcţiile de 
primar al Orăştiei (dl. Pe
tru Hancheş) ŞI de consi
lieri locali şl judeţeni, 
s-a purtat un dialog • inte
resant cu participanţii la 
întâlnire. .
‘ Duminică, traseul a fost 
mai lung, -dl. Gheorghe 
•Funar " fiind’ însoţit şi de 
dnii Valeriu Tabără, mi
nistrul âgriculturii, Ovidiţi 
îoan Muntean, ministrul

telecomunicaţiilor, şl dl, 
" Petru Şteolea. Stafful 
P.U.N.R. a poposit la 
Pantheonul Moţilor de la 
Ţebea, unde a depus flori 
la mormintele. eroilor 
martiri ai neamului ce-şi 
dorm aici somnul de veci, 
a asistat la o slujbă reli
gioasă şi a avut o întâl
nire cu alegătorii din zonă, 
apoi la primăria munici
piului Brad, unde s-a în
tâlnit, de asemenea, cu 
alegători şi • reprezentanţi 
ai unor partide politice. Au 
fost prezentaţi candidaţii la

funcţia de primar al mu
nicipiului Brad, în persoa
na dlul Gheorghe Bî»ţu, 
şi la- cele de consilieri lo
cali şl judeţeni.

Următorul popas a fost 
făcut în localitatea Boz, 
unde a 'fost dezvelit un 
monument al eroilor din 
zonă, căzuţi, îrt cel de-al 
doilea război mondial — 
cu ceremonialul riligios 
corespunzător —, Urmat 
de un program artistle şl
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JMasaderuf Umfariei la Bucureşti -  în jud&ţut nostru INAMOVIBILI
Prin Decretul nf. 91 /7 

măi 1996 al
României, au fost numiţi 
în funcţie doi magistraţi 
judecători, transferaţi ul
terior numirii primului 
lot, la Tribwialui Hune
doara, şi 38 ae magistraţi 
judecători, la Judecătoriile 
Hunedoara, Petroşani, Brad 
şi Orâştie.

Ieri, 20 mai, ei au depus 
jurământul prevăzut de 
Legea de organizare jude
cătorească, în prezenţa pre
şedintelui Tribunalului Hu
nedoara, dl. Ioan Arde
lean, dobândind astfel ina
movibilitate. Prin acelaşi 
decret prezidenţial au fost 
numiţi şl declaraţi perma
nenţi şl mai mulţi pro
curori de la parchetele de 
pe lângă instanţele Ju
decătoreşti mai sus citate. 
(I.G.)

Dl. SZOLS .RBREN-O, am
basadorul Ungariei în Ro- * 
mânia, a făcut, vineri Şi 
sâmbătă, o vizită neoficială 
— turistică, după cum’ au 
"afirmat însoţitorii săi, din 
partea U.D.M.R. — în Va
lea Jiului şi în municipiul 
Deva. .

Sâmbătă dimineaţa, am
basadorul maghiar a avut 
o întâlnire cu di. prefect 
Gosiel Alic, apoi s-a : în
tâlnit cu ziarişti din presa 
scrisă Şi audiovizuală. Ga- • 
zeţarii au fost informaţi că 
dl. 'ambasador venea ‘ de 
ia Timişoara, unde a par
ticipat la un simpozion 
internaţional că în Petro
şani a avut o întâlnire • cu 
dl. Benone Gostinaş, di
rector general adjunct al 
Regiei Autonome a Huilei 
din'. România, şi cu cetă
ţeni de etnie maghiară, iar

în Deva, dl. Gdşteî* Alic. 
i-a îmbogăţii diuî ămibă; 
sâdor cunoaşterea României 
cu situaţia economică şi 
socială a judeţului Hune
doara şi cu relaţiile inter- 
etnice din regiune, unde 
trăiesc .şi muncesc cetă
ţeni de naţionalitate ma
ghiară. "

Deşi scurtă, • întâlnirea 
cu presa a fost interesantă. 
Ziariştii i-au pus dlui 
ambasador întrebări pri
vind stadiul pregătirilor şi 
opţiunilor Ungariei privind 
semnarea tratatului politic' 

• de bază şi a reconcilierii 
istorice ’ dintre Ungaria şi 

' România, dacă are. cunoş
tinţă despre anume dife
rende între populaţia ro
mână şi maghiară din ju
deţele Govasna şl Har- 

' ghita şl cum apreciază mo
dalităţile de stingere a lor,

despre aprecierile Ungariei 
referitoare la prkrvJifea în 
NATO a ţărilor est-euro- 
pene fpste comuniste — 
în bloc sau diferenţiat —, 
despre raportul drepturilor 
şl libertăţilor maghiarilor 
trăitori în România şi ale 
românilor trăitori în Un
garia.
• Vorbind destul de curat 

limba română, ca fost, în 
urmă cu câţiva ani, ata
şat cultural-in ţară noas
tră, dl. SZQGS FERENG a 
evitat cil abilitate răs
punsurile directe, tranşante 
şi, sub pretextul neînţele
gerii- exacte' a . unor ter
meni, expresii, cuvinte — 
aşa cum ar face orice 'di
plomat într-o ţară străină 
—şi-a' afirmat optimismul 
in relaţii mal bune între 
cele două ţări vecine.

DUMITRU GHEONEA

Sfinţii împăraţi f 
CONSTANTIN Şl ELENA Ş

Ir flec re ; \  1. seric, fusese răsti ’.it Rsus f 
Ortodoxă Română săr- Hrislos. Pe vremea aceea ! 
bătoreşte la 21 Mai pe era Patriarh al Ierusali- * ‘ 
Sf. împăraţi Constantin..mulul Macarie. Rtigân-i 
şi Elena. du-se şi postind, Dum- J,

Câştigând războiul im- nezeu i-a arătat Eleriei I 
^potriva lui Maxentiu, unde era Sfânta Gruce. f 
Constantin a intrat în Ea a săpat şi a curăţit ! 
Roma şi s-a încununat locui, acela ivindu-se Gol- » 
cu titlul de împărat al goto unde a "fost răstig-* 
Apusului. Imediat a po- nit Hristos. Nu prea de-1 
runciţ să înceteze oţice parte de acolo a dat peste I 
prigonire împotriva eres- cele trei cruci, una a lui ţ 
tinilor statuând libertatea Hristos şi celelalte două * 
omului de a crede în zeii ale celor doi tâlhari care au + 
cei păgâni sau în Iisus .fost răstigniţi o dată cu l 
Hristos. După aceea a Hristos. împăraţii Con- i 
adus la ascultare şi păr- stantin şi Elena au ară- I 
ţlîe de Răsărit ale îm- tat multă râvnă pentru î 
părăţiei. Mai târziu şi-a stingerea neînţelegerilor * 
mutat scaunul de domnie între creştini. »
la Bizanţ şi de atunci ce- Să păşim pe drumul»
tatea se numeşte Gonstan- luminii! Să-l rugăm pe i 
tinopol, după numele lui. Dumnezeu să ne ajute să I. 
In anul 323 a dat po- vedem fericita zi când | 
runcă nouă prin care fiii rătăciţi ele la sânul * 
creştinii puteau primi Bisericii Ortodoxe se vor» 
slujbe şi dregătorii ob- întoarce la adevăr, având i 
şteştl. S-au înălţat" bi- „un Domn, o credinţă, un I 
serici şi s-a propovăduit botez". Atunci izbânda | 
fără nici o restricţie ere- păcii în lume va fi de- f 
dinţa cea adevărată în plină. Atunci sfinţii» 
numele Sf. \Treiml. Constantin şi Elena se »

Mama împăratului Sf. vor bucura în ceruri, iar j, 
Elena era' de mare aju- idealul pe care - Hristos I 
tor Bisericii creştine, fă- l-a aşezat Bisericii Sale f 
când multe acte de cari- se va împlini ..o turmă* 
tate. Ea este aceea care şi un păstor". »
a aflat crucea pe care Pr. Dr. I.O. .REDEA NU *I

Primim din partea poliţiei sanitare

Prudkmţâ în consumul 
apei pentru zona Deva

După cum se cunoaşte, Il.A.G.C.L. Deva a anunţat 
populaţia despre întreruperea furnizării apei potabile in 
oraşele Deva, Simeria şi Călan în perioada t-i—15 mai 
S 0 R t m  înlăturarea uno# avarii, reparaţii, modificări la 
unele instalaţii şi spălarea bazinelor de sub filtre, spo
rirea capacităţii de înmagazinare a apei pentru Deva.

Deşi s-au executat o scamă de lucrări, bazinul de 
înmagazinare de 10' 0Q0 mc nu a fost pus în funcţiune 
şi, din păcate, apa rămasă pe sistemul de distribuţie în 
timpul zilelor de avarie a avut influenţă negativă asu
pra calităţii apei în zilele de 16 şi 17 mai, de când 
I.P.S.M.P. Deva a constatat caracterul nepotabi! ai apei 
apărute la consumatori.

De atunci s-a realizat un sistem riguros de suprave
ghere a apei, s-au recoltat în fiecare zi probe de apă 
în oraşele Deva, Simeria şi Călan. La 16 mai, clorul era 
absent în reţea, sau era în cantităţi insuficiente. De 
aceea, prin Radio Deva, populaţia a fosţ prevenită din 
oră în grâ pentru a fierbe apa înainte de consum. A- 
cum situaţia este reglementată la Simeria şi Călan, iar 
analizele efectuate de Poliţia Sanitară în zona oraşului 
Deva arată că apa corespunde din punct de vedere chi
mic. Rezultatul, analizei bacteriologice a * apei obţinut 
ieri, după 48 de ore, de recoltai^ arată că apa este po
tabilă şi se înscrie în indicii normali de consum. Pentru 
ca popujaţia să nu se expună la riscul îmbolnăvirii tre
buie ca unităţile comerciale, toţi agenţii economici şi 
cetăţenii să dea dovadă de precauţie şi să ţină seama de 
avertizările făcute prin tnăss-media. ,

POLIŢIA SANITARA ,

•  ÎNTÂLNIRI LA NI
VEL ÎNALT. Dl. Ion ■ 
ti u, > es sdin ei _ ţăi ii 
l-a primit la Palatul Go- 
ţroceni pe şeful statului 
polonez, Aleksandr Rwas-- 
niewski, cu care a dez- 
îătui mpor an t* ele »»•* Ue 
ol»- «" 'Of 3.S i* bŞJat£“ »••* 
î  I i) cur ui să ''ink.ii'' 
‘2 ,1. o.- V Vil fliescu 
făcut <» vis ită in Repu-- 
bli i 1 • leraiă r gc * i. vji 
unde a fost pri îit le 
preşedintele »<’*!

'ţZoran Ilici. .

.'*1. MOŢIUNI. După ce 
Moţiunea simplă in

trodusă de către P.N.Ţ.G.D. 
în Gamera Deputaţilor a 
căzut cu succes, -deputatul 
Varujan Vasgarjiah â pre
gătit şi prezentat Came
rei Deputaţilor o nouă 
moţiune, prin care se ur-'

măreşte obţinerea deza
probării Parlamentului 
faţă de modul In care 
Comisia Naţională a Va
lorilor Mobiliare şi-a 
îndeplinit mandatul a- 
eordat în „chestiunea" 
SAF1. '

•  P.D.S.R. — PATRU 
ANI. Partidul Democraţiei 
Soci Ie iii* România a 
împlinit patru ani de la 
înfiinţare Ev imentul 
rcst an:*»»- sal prihtr-< 
adunare festivă ţinută Ia 
Sal Poli • lentă .Uo Ca
pitală şi un spectacol o* 
magia! susţinut de artişti

eân ăreţi bin inosci ţ 
Partidul t <n guvernâmân 
• -» prezent d ţul -><■ 
tivităţii depuse, şi-a 
stabilit jaloane -noi, în 
speranţa, câştigării- alege
rilor din acest an. Se

aşteaptă cuvântul electo- 
_ râtului, tot - mai sărăcit, 
tot mâi apăsat de nevoi.

•  VAGAROIU — G0- 
LEG GU VAGARU. En-

faţă de partid, mai marii 
PJ).S.R. l-au oferit un 
post de vicepreşedinte şl 
speranţa unui fotoliu de 
parlamentar. Dl. Nicolae 
VăcăroiU a devenit ast-

tuziasrhat - de politica 
P.D.S.R., pe câre o- slu
jeşte cu sfinţenie, primul 

al României, dl, 
NfcDjae VăaSroiu, -şi-a
dedârât adeziunea în
scrierii în partidul de 
guvernământ. Pentru a- 
taşamentul său fierbinte

fel coleg „de clasă" cu 
dl. VasUe Văcaru, fiind 
şi din judeţe invecînate i 
primul din Mehedinţi, ţel 
de al doilea din Gorj.

•  INSA UN DIVORŢ 
POLITIC. Mult trâmbiţa
tul patrulater politic 
P.D.S.R. — P.S.M. —

P.R.M. — P.U.N.R. va 
rămâne în scurt timp şi 
fără ultima lat«*ră. PA 
tând, P.S.M. şi P.R.M. 
şi-au .abandonat tovarăşii 
de drum majoritari, care 
le-au ignorat opţiunile, a- 
cuzându-i violent de tru
fie şi nerespectare a pro
tocoalelor. Acum se află 
In faţa scindării de 
P.D.S.R. şi ultimul aliat 
— P.U.N;R :are-i i in
ia tot păsul pe liderii gu- 
vernării —• de la centru 

e S' Ir,Ir iniţi 
în şedinţă pe această te
mă conducătorii I- L-.b i' 
».•« it i4 livorţtd 
PD.S.R, -  P.U.N.R este 
iminent - ya^pw '< > e. 
probabil, în cursul a- 
cestei săptămâni.

•  SAFI PRODUCE 
ZGOMbT IN G.D.R. Con

ducători ai P.N.Ţ.C.D. au 
acuzat conducerea. P.N.L. 
că s-a implicat̂ , în afa
ceri şi că ar- fi  ̂vinovaţi 
de situaţia încurcată tie 
la SAFI, care a redus va
loarea certificatelor de 
investitor, afectând zeci 
de mii de cetăţeni. Dis
puta a lua.t amploare, dar 
Viorel ' Cataramă, noul 
preşedinte al SAFI şi 
vjcepfeşedinte al P.N.L,, 
le-a rfcplicat our parte- 
nerilo» liberali c in G.D.R.

•  PR M RUti — ÎN 
DIALOG CU LIDERI DE 
PARTIDI Dl. Nicolae 

. Văcăroiâ A-a -întreţinut cu 
lideri ai partidelor poli
ticei parlamentare pe te
ma derulării campaniei 
electorale pentru alegerile 
locale, parlamentare şt 
prezidenţiale.

V

■s
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TRIBUNA ELE
PUNR — în turneu

(Urmare din pag. I)

de un dialog cu cetăţenii

frezenţi la manifestări. Un 
ialog electoral mai am

plu a avut loc apoi la că
minul cultural din comuna 
Brănîşca, în cadrul căruia 
au fost lansaţi candidatul 
Ja funcţia de primar al 
comunei şi cei pentru func»" 
ţiile de consilieri locali şi 
judeţeni.

Un moment de pomenire

şi altul electoral au avut 
loc la Băiţa. A fost de
pusă o coroană de flori la 
trtiţa din localitate şi-s-a 
oficiat o slujbă religioasă, 
iar la căminul cultural 
s-au consumat dialogul e- 
lectoral şi prezentarea can
didaţilor la funcţiile de 
primaral comunei şi de 
consilieri locali şi jude
ţeni.'' ",

Duminică seara, liderul 
P.U.N.R. şi personalităţile 
tare l-au însoţit s-au în

tâlnit, la Casa de cultură 
Deva, cu alegători şi re
prezentanţi ai unor partide. 
A fost o întâlnire lungă, 
cu întrebări şi răspunsuri, 
cu lansarea candidaţilor la 
funcţia de primar al De
vei (di. Livra Ghirca) şi 
la cele de consilieri locali 
şi judeţeni.

La ora 23 a fost orga-, 
nizatâ o conferinţă de presă, 
asupra căreia vom reveni 
în ziarul nostru de mâine.

„P.R.M. - un partid al dragastei de neam şi ţară“
Sâmbătă, 18 mai a.c„ 

â avut loc la Deva o con
ferinţă de presă organizată 
de conducerea Filialei ju
deţene # Partidului Ro
mânia Mare, In debutul a- 
cestei manifestări, dl. loan 
Hortopan, preşedintele fi
lialei şi deputat P.R.M. de 
Hunedoara in Parlamentul 
României, a prezentat 
„Strategia fulger*1 a.P.RJd., 
elaborată la recenta Con- 
ferinţă Naţionali a acestei 
formaţiuni politice ce a 
avut loc la Bucureşti. Do
cumentul are 60 de o- 
biecţive pe care P.R.M. 
îşi propune să le realizeze 
în cazul în care va Cuceri 
puterea. Reprezentantul 
ziarului nostru a avut câ
teva întrebări la care a 
primit următoarele răs
punsuri; 1. Conferinţa Na
ţională a P.R.M. a reunit, 
în Capitală, 5000 de par
ticipanţi din toată ţara 
şi a fost un triumf, în ca
drul acesteia manifestân-

du-se puternic îngrijorarea 
faţă de degradarea con
tinuă a vieţii românilor, 
dragostea fierbinte de neam 
şi de ţară a membrilor
partidului. 2. bl alegerile 
locale, P.R.M. speră să

CONFERINŢA 
DE PRESA

atragă 25—30 la sută din 
voturile electoratului. 8- 
Ridicarea imun Mâţii par
lamentare a dlui Coraeliu 
Vădim Tudor nu i-a în
tunecat imaginea senato
rului, dimpotrivă, Ha de
terminat pe foarte mulţi 
oameni să adere la P.R.M, 
4. Ruptura Intre PJB*5.R. 
şl P.fi.N.R. amunţată re
cent era previzibilă şl, 
deci, firească. 5. Filiala 
judeţeană a P.R.M. a pro
pus candidaţii de primar 
în 15 localităţi, urbane şi 
rurale din judeţul nostru 
şi 43 de candidaţi pentru

-

Aniversare
Ieri, 20 mai a.c., s-au împlinit şase ani de 

la primele alegeri libere după revoluţia din de
cembrie. Câte speranţe s-au împlinit, câte au 
rămas neîmplinite? O certitudine poate ii con- . 
semnată; Frontul care a Câştigat alegerile Ia 20 
mai, nu mai este. Dar Rdmâaia s-a înscris pe 
drumul reformei. (I.C.)

Consiliu] judeţean. 6. In
tr-adevăr, printre candidaţii 
propuşi pentru Consiliul 
judeţean şi Consiliul mu
nicipal Deva se află mulţi 
pensionari. Faptul se ex
plică prin aceea că a- 
ceastă categorie de oa
meni are vreme să se o- 
cupe de politică. 2. P.R.M. 
nu este de acord cu pro
scrisul privind capra ş e  

. cuiului şi susţine «a fie
care cetăţean ăd României 
să-aibă o capră.

U  cadrul 
s-a dat emre 
al Filialei 
P.R-M. faţă de hotărârea 
adoptată recent de Consi
liul local Deva ou privire 
ia scoaterea ia licitaţie a 
spaţiului ; dintre fiipia şi 
hotelul „Sarmis“, unde o 
bancă vrea să-şi - con
struiască un sediu şi cere 
Prefecturii sa anuleze a- 
cest-aet. ■■■ 

în conferinţa de presa 
a fost prezentat dl. Iulian 
iLazăr, candidatul P.R.M. 
la funcţia de primar al mu
nicipiului Deva.

TRAI AN BON DOR

Sub semnul Zilei Internaţionale a Culturii
Astăzi, 21 mai, în ţări. 

din Jgieeaga lume este săr- 
bătorită Ziua Internaţională 
a Culturii. Existenţa unei 
asemenea sărbători con
firmă, practic, importanţa 
pe care fenomenul cultu
ral continuă e-o aibă în 
viaţa unui popor,. In cea 
a omului, în general. Şi 
poate .«a acum, în contex
tul unei realităţi pline de 
atâtea frământări, e 'ne
voie mai mult decât ori
când să ştim a preţui cum 
se cuvine tot ceea ce alcă
tuieşte acest univers al: 
valorilor spirituale, dar şi 
materiale. Pentru aceasta 
e important ca fiecare ge
neraţie să-şi dea „obolul1* 
ei în păstrarea şi perpetu
area unor asemenea va
lori; fiindcă „soarta va
lorilor culturale este în 
funcţie d!e oameni". (Ieaa

Zilei Inter»Sub

naţionale a Culturii, in 
organizarea Inspectoratu
lui pentru Cultură al ju
deţului Hunedoara şi a 
Prefecturii judeţene, în 
«ala festivă a acesteia a 
avut loc vineri, 17 mai, 
un concert omagial susţi
nut de „Cvartetul Tran
silvan* din Cluj-Napoca. 
In acea zi compozitorul Si
gismund Toduţâ (născut 
in firmeria, la 17 mai 1S68) 
ar fi împlinit — 88 de ani... 
„Personalitate de o com
plexitate covârşitoare, din 
ale cărui lucrări răzbat 
încărcătura filozofică şi 
un rafinament deosebit11 
(eum îl caracteriza în câ
teva cuvinte dna muzicolog 
Ana Fodorj, numele ilustru
lui compozitor este legat 
de primul doctorat in mu
zică din ţara noastră, ob
ţinut la Roma, Sigismund 
Ted«ţă devenind apoi rec. 
tor al Conservatorului clu
jean şi director al filar-

monii acestuia.
Cât despre o nouă pre

o ţ i  a apreciatului „Cvar
tet Transilvan* la Deva 
nu putem spune decât că 
ea ne onorează, cu atât 
mai mult cu cât compo- 

- nenţii acestuia (membri ai 
Fundaţiei „Sigismund To« 
duţă“) abia s-au întors 
dintr-un turneu internaţio
nal, urmând -ca lâ câteva 
zile să plece în Franţa, 
Prezentând un program 
muzical ce a cuprins lu
crări de W.A. Morari, 
HJ*. Turk şi Paul Bento- 
iu şi interpretat cu o ine- 
galabiiă măiestrie şi vir
tuozitate, George Dudea, 
Nicuşor Silaghl, Marius 
Snărâşan. Şi Vasile Jucan 
âu reuşit să dea o semni
ficaţie aparte acestui mo
ment omagial, înscris şf eî 
sub generosul generic al 
ZîM Internaţionale a Cul
turii.

GEOKGETA B U R A

Dincolod* optimism au rămas

Dacă pănă nu cu muR 
timp în urmă din vediea 
-tSdire a Teatrului -de 
Estradă din Deva nu răz
batea decât o descuraja
toare linişte, iată că M  
ultima vreme domină for
fota constructorilor. Asta 
ar. m «a smm bun. în oe 
măsură însă munca lor se 
ta  finaliza eficient şi la 
timp rămâne de văzut. 
Pentru că deocamdată o 
parte din cheltuieli au de
păşit deja previziunile fă
cute; dar ţinând cont de 
sprijinul pe care Consiliul 
judeţean l-a promis în a- 
cest nas, perspectiva nu 
pare total lipsită de opti
mism.

De altfel, cam în felul 
acesta ne înfăţişa şi dL

Măr Hă Petra, directorul 
teatrului, gândurile sale 
In legătură cu mult aştep- 
u»ta „re-nştere* a clădirii 
teatru nu Şa acestea ' isar 
fi fingarete griji cu sare 
colectivul teatrului se con
fruntă ba momentul de 
faţă. Pentru că „deşi ara 
început să lucrăm la viito
rul spectacol — „Revista 
ki tranziţie* — în prezent 
n» mai putem beneficia de 
„serviciile* constante ale 
dlui regizor Alexandru Da- 
rian, care recent a părăsit 
lumea celor vii. Iar singur 
nu prea îndrăznesc să mă 
aventurez, pentru că se
cretele unei astfel de me
serii strat multe, pentru 
că trebuie să gândeşti şi 
muzical, nu doar literar

(pregătirea mea ţinând f i  
acest domeniu}1*, ne mări»; 
risca cu o oarecare ntlb- 
nire dl. Mărilă. In «dfiifih* 
dumnealui s-a arătat rat9> 
ţumit, <Mar plăcut sww 
prim, de receptivitatea fi 
căldura publicului fii faţa 
căruia teatrul a evoluat (ca 
o comedie şi ©mai ales es 
tu» spectacol pentru oopiij 
lunile trecute, în mai multe 
comune ale judeţului aera 
tra şi în alte localităţi din 
ţară, '

Noi le aşteptăm şl Ja 
Deva, dorîndu-i Teatrului 
de Revistă să depăşească 
cu bine toate merâeotele 
mat puţin bune prin care 
are de trecut.

GEOKGETA BlRLA

Un ambient nou la Dispensarul medical din Şofanuş
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, Gresia şî faianţa, aşter
nute într-un tandem de 
«dori prietenoase pri
virii, zugrăveala proaspătă 
şî nu In ultimul rând 
plăcuţele informative, fru
mos caligrafiate, de- Pe 
uşile impecabile al«- di- 
feritelor cablate, toate 
Ia u» loc dau o nouă 
„faţă* Dispensăndui me
dical din Şoimuş. De 
noul ambient, modem fi 
.aseptic, vor benef icia atât 
pacdenţîl «®t fi «chip» de 
medici care ,fiau viaţă* 
dispensarului şi am nu
mit pe dl. Nicolae Fo- 
tescu, medic "coordonator, 
dna Angola Moloţ, medic 
pediatru, dna Bebeşelea 
Caprini Cristina, medic 
generalist fi dna Niooieta 
Sîrbu Negrea, medic sto
matolog.

Dispensarul deserveşte 
nouă sate aferente co
munei Şoimuş, în care 
trăiesc circa 420o de lo
cuitori. Zilnic pragul ca
binetelor medicale este 
trecut de aproximativ 40 
de pacienţi, adulţi şi co
pii, având diferite afec
ţiuni. Noile modificări 
făcute la dispensar au 
das îmbunătăţiri şi un 
plus de funcţionalitate 
«(cabinetul de pediatrie 
funcţionează acum într-o 
încăpere adecvată, con- 
difiite de aşteptare ' ale 
pacienţilor soni 
rate).

a fost suportată din bani 
ai Consiliului local Şoi
muş. final dintre promo
torii ei a fost dl. Laureo- 
ţiu Nistor, primarul co
munei. „Am vrut să a- 
rătăm că se poate 
ne-a «pus dumnealui. 
Asimctoi actual al Dis- 
pensarului din jjJoimuş 
poate rivaliza cu oricare, 
altă instituţie similară din 
judeţ fi chiar dân ţară. 
Re lângă ceea ee aţi «fi» 
zut, trebuie să mai spu
nem că «ste în csms de 
terminare fi instalaţia de 
alimentare cu apă a dis- 
pcnsaruWî, instalaţie do

tată cu hidrofor propriu. 
Dacă până acum apa 
curgea doar o oră pe zi, 
de acum înainte apa va 
fi in permanenţă la ro
binet*.

S-a făcut de asemenea 
un apel către Direcţia 
Sanitară a judeţului Hu
nedoara In cea» ce pri
veşte necesitatea de a fi 
fatoeuite, ja dispensar, 
aparatura strict de spe
cialitate «ne nu 
corespunde din cauza prea 
îndelungatei folosiri. Dl. 
primar a ţinut să aducă 
pe această cale mulţumiri 
constructorilor S.G. „Plu-

riserv* S.R.B. Deva, prin 
persoana dlui ing. Vian 
Pârva, S.G. Caslaî S.A. 
Chişcădaga, prin persoa
na dlui director general 
Vaslie Deac şi Secţiei de 
drumuri şi poduri Pă- 
uliş, reprezentată de dl. 
ing. Gelu Simina. . Dea
supra- oricăror interese şl 
calcule electorate iniţia
tiva Primăriei ffin <x>- 
muna Şoimuş nu poate fi 
decât lăudabilă, genero
zitatea ei putând -să-i con
fere putere de exemplu 
pentru alte primării din

ADRIAN SÂJLÂGEAN
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iN ANGLIA. Stelele gimnasticii româneşti 
au strălucit şi la Campionatele Europene

BIRMINGBAM. Prin fax de la colaboratorul nostru NICOLAE 
GAVKEA. Şi la cea de a 21-a ediţie a Campionatelor Europene de gim
nastică feminină din Anglia, echipa României a strălucit din nou, prin 
evoluţia renumitelor gimnaste LAVINIA MLLCŞOVlCl, S1MONA A- 
MÂNÂR şi GINA GOGEAN, care, într-o confruntare cu 25 de echipe, 
bine cotate pe plan european, a cucerit medalia de aur şi titlul de 
Campioană europeană pe echipe. Alături de cele trei protagoniste, din 
echipă i> făcut part , > IMDREÊ  CA OVEAN ş . NA
MARIjJ» BITAN. Sâmbătă, la individual compus, Lavinia Miloşovici a 
obţinut m dalia df bronz Durmmcă dup ars za, la finalele r • apa
rat , ona Amânar a ntra ’i  poses . me ia iile e aur ?j p< 1< 
şi săritori, Lavinia Miloşovici, tot aur la sol, iar Gina Gdgean, medalii 
de argint la sărituri şi bârnă.

Ir re iiaşî timp XV indra Marinesc -X; menţinut titlul de arn 
pioană europeană absolută de junioare, obţinut In urmă eu doi ani Ia 
Stocfeholm. în final, fetele noastre au obţinut 7 medalii de aur, trei de 
!.?.■*«* si două de brom FELICITĂRI GIMNAST! LOR Şf CJTrCT,- 
VULUI TEHNIC DE LA DEVA, CONDUS DE PROF..CCTAVIAN BELU.

Divizia B teria a lll-a

Minerul Certej -
Petrolul Videle 2-1

Cu toate că minerii din Certe} au în
tâlnit o echipă -bine clasată (locul 5 
până Ia etapa de duminică) meciul a- 
fost, pe Intriga desfăşurare a lui, la 
discreţia gazdelor, ce s-au instalat In 
terenul de joc de lă primul semnal- al 
arbitrului Pal I.eon, -din Gherla. Nu- 

-■ mai c& de această dată, jucătorii gazdă 
n-ani mai dat dovadă de concentrare 
in fazele de finalizare, de acele sclipiri 
In careul oaspeţilor ca In meciurile an
terioare, S-au ratat câteva ocazii rari
sime, doar la câţiva metri de poartă, 
când toată lumea vedea gol, mingea 
sau era. în braţele portarului Bîrlă sau 
zbura peste sau pe lângă barele porţii! 
REZULTATELE ETAPEI : Precizia Săcele 

— Min. Uricani 4—2; Drobeta Tr. Sev. — 
Constr. C. 1—0: Şoimii Sibiu — Un..Alexan
dria 5—0; Min. Mătăsari —- Parângul Lonea 
3—1; Min. Certe} — Petrolul Videle 2—1; Petr. 
Drăgăşani — Petr. Ţicleni 1—0; Mine-Iîal Ro- 
vinari. — Petr. Stoina &—4; Min. Lupeni — 
Nitramonia Făgăraş 5—3; Â.S. Paroşeni — 
Vega Deva 2—0; Metalurg. Sadu — l.C.l.M. 
Braşov 1—8;

•  Meciul Min. Certej — Un, Alexand. s.a 
omologat cu 3—0 pentru Certej,

CLASAMENTUL '

►T- I

?in

1. Precizia 36 24 5 7 68— 31 77
2. Drobeta T.S. • 36 23 4 9 72—33 73
3. Şoimii Sibiu 36 22 3 11 73— 39 69
4. Parângul L. , 36 19 1 16 69-* 64 58
5. Min. Mătăsari 36 18 2 16 60— 47 56
6. l.C.l.M. Bv. 36 18 2 16 57— 51 56:
-%P. Videle 36 18 2 16 52— 54 58
8. A.S. Paroşeni 36 18 1 17 53— 56 55
9. M. Uricani 36 17 3 16 70— 51 54

10. Vega Deva 36 17 3 16 66— 57 54
li. P. Stoina 36 18 (T18 58— 56 54
12. M. Certej 36 17 2 17 53— 51 53
13. Mine-Ral 36 17 2 17 52— 65 53
i4. M. Ltipeni 36 17 1 18 61— 51 52
15. ‘Nitramonia 36 16 3 17 53— 53 51
16. P. Ţicleni 38 16 3 17 53— 63 51
17. Conştr. Cr. 36 14 5 17 45— 52 47
18. P. Drăgăşani 36 14 3 19 53— 63 45
19. Metalurg. S. 36 10 3 23 29— 71 33
20. Unirea Alex. 36 1 4 31 17—:106 7

„Campionul" ratărilor a 
fost B r̂şa, dar şi Vvp, 
Preda,-Acntra şi eMarTto- 
brâ au avut posibilitatea, 
înscrierii în poarta petro- 
iiş dor din Videle.

După ce î« minutul 
27 gaâlele lift reuşeau 
nicicum „perforarea* por
ţii adverse, era să le a- 
jute Enache, care în do
rinţa de a respinge în 
corner, a trimis balonul 
cu capul |n transversală! 
Abia două minute mâi 
târziu, Borşa izbuteşte go
lul păcălindu-1 pe portar 
şi de Ia 2 metri, trimite 
Uşor : în colţul din stân- - 
ga, 1—0, scor eu care se 
încheie prfrna repriză.

Nici pauza n-a fost uri 
sfetnic bun pentru gazde 
ce şi-au continuat aceeaşi 
evoluţie „la rolanty*. în 
'min. Ş2, Hegy, intrat eu 
mingea la picior în ca
reu, portarul nu poate 
interveni-şi trimite min
gea în colţul lung: 2—0. 
Oşspeţii încearcă să re
ducă' din handicap şi reu
şesc în min. 87. Rădu- 
canu schimbă balonul cu 
Ilie Mihai şi acesta mar
chează din apropiere în 
poarta lui Groza: 2—1.

Mâine, pe stadionul 
„Cetate" din Deva, are 
loc o partidă între două 
„vecine", dar un meci ce t 
se anunţă de fiecare dată / 
viu disputat. Altele sunt 
datele jocului, fiindcă or
goliile sunt mari, de am-, 
bele părţi: totul e să dea 
satisfacţie celor care iu
besc fotbalul de calitate.

MINERUL: Groza, Do- 
bra, Stroia, Ohâi, Ciotlăuş, 
Perţa (28 Matache), Pop, 
Achim, Preda, Borşa (68 
Hegy), Almăşan.

\

SPORT * SPORT * SPORT
Divizia A seria a Il-a

CORVINUL — A S.A. TG. MUREŞ 2 — 0
Chiar la începutul reprizei î, în minutul 6, oas

peţii erau să beneficieze *de o gafă a lui Cireş, ata
canţii Pâslaru şi Roşea creează o ocazie bună de a 
înscrie. A fost un duş rece pentru hunedoreni, care, 
dduă minute mai târziu, la o centrare â lui Mitrică, 
portarul respinge până la D. Dâseâlescu care înscrie 
cu un şut sec: 1—0. în min. 15, Ciorea, bine deschis 
în adâncime, se lansează într-o cUrsă pe centrul te
renului talonat de un apărător care nuJ- poate depo
seda, la marginea careului iese portarul Bcndorfean, 
care agaţă balonul. Atacurile Hunedorenilor continuă- 
iar goiul vine in minutul 2 b: o fază ca aceea descri
să mai sus, la originea căreia a fosţ tot „voinicul" 
Ciorea -— bine deschis de Mitrică — s-a avântat spre 
poârta adversarilor şi de această dată-îl fentează pe 
portar şi inscrie : 2—0.

Şi în repriza a Il-a hunedorenii s-au menţinut 
în atac, şi-au creat câteva ocazii bune de finalizare. 
Jocul n-ai mai fost alert ea. în prima repriză. Deşi sti
mulaţi mereu de pe tuşă de antrenorul principal Ga- 
briel Stan, jhcătorii Corvinului nu mai reuşesc să 
înscrie, ratând mtttt, din situaţii favorabile de către 
Mitrică, Ciorea, Ghezan şi Aniţa. Şi cum ratările, de 
cele mai multe Ori se răzbună, în min. 89 Zsigmond a 
fost aproape de gol, dar trimite de la ÎS' metri ba
lonul în bară. |-

Corvinul, după o primă repriză bună, şi.a asigurat' 
o Victorie la o echipă ce trăgea la promovare şi a 
început să dea mai multă încredere suporterilor săi. 
în cele două jocuri care au mai rămas — mâine la. 
Dej şi sâmbătă acasă cu .F.C. Vîlcea, Corvinut trebuie 
să lupte să prindă un loc intre primele 10, că de pri
mele 7 nu mai poate fi vorba...

A arbitrat la centru St. Galovitz (Oradea).
CORVINUL: Lobonţ, Haidiner, Slerean, Cireş, 

MocioŢ- Che2 an (88 Perşa), Aniţa, Bardac, Ciorea, 
D. Dăscălescu (77 Gabor), N. Mitrică (62 Botezan).

REZULTATELE ETAPEI : Foresta Fălticeni  ̂— 
F.C. Bucovina 2—0; C.S.M. Reşiţa — Jiul Petroşani
1— 2; Minaur — Unirea Dej 2—1; Corvinul — A.S.A.
2— 0; U.T.A. — Unirea A.ţ. 4—0; Gaz Metan — Glo
ria Reşiţa 3—1; Minerul Moiru — F.C. Maramureş
2—1; F.C. Bihor — C.F.R. Timişoara 
S.M. — F.C. Vâlcea 1—0.

CLASAMENTUL
1. Jiul Petroşani 32 22 4 0 58-17 70
2. Foresta Fălticeni 32 21 2 9 49—27 65
3. U.T. Arad 32 15 7 10 57—32 52
4. AJSA. Tg. Mureş 32 16 4 12 52—34 52
5. Gaz Metan 32 14 8 10 42—34 50
6. F.C. Bucovina 32 16 2 14 46—48 50
7. C.F.R. Timişoara* 32 16 4 12 46—39 49
8. Unirea Dej 32 15 3 14 52—39 48
9. C.S.M. Reşiţa ' 32 14 4 14 43—37 46

10. Corvirful 32 12 8 12 43—40 44
11. Olimpia S.M. 32 14 2 16 44—48 44
12. M. Motru 32 12 7 13 31—38 43
13. F.C. Maramureş 32 12 5 15 41—53 41
14. Unirea Alba Iulia 32 12 4 16 44—51 40
15. Minaur 32 11 5 16 42—41 38
16. Gloria Reşiţa 32 11 4 17 27—57 37
17. F.C. Bihor 32 9 3 20 32—69 30
18. F.C. Vâlcea 32 5 6 21 26—70 21

REZULTATELE
CONCURSULUI
PRONOSPORT

DIN 19 MAŢ 1996 
Attcona — Genoa (p)

1— 1 30
Ancona — Genoa (f)

2— 3 2
Avellino — Perngia ■

1— 1 H
Bologna — Lucchese '

- 2—0 1
Brescia — Cosenza

4—1 1
Foggia — Cesena

. 1—0" 1
F. Andria — Rcggiâna (P) 

1 —0 1
F, Andria — 3$r4sg«.i<ta %*/

■ • 1>—1 ' S0 
Reggina — Pescar»

... 1—0 * 1
Salerniti n,~ — 1 iste >-‘Sa

2— 1 1
Venezia — Chievo 
- 0^—0 30
VeriMia — Palermo (p)

. r .. ... ■/. ■' 0-“6 30
’Verona — Palermo (f)

0—0 30

A n u l VIII •  Nr. 1638

* Echipă penalizată cu 3 puncte.
ETAPA VIITOARE, miercuri: Jiul — Foresta Fălt.; 

Unirea A.I. — Bucovina; Gl. Reşiţa — Min. Motru; 
G-F.R. Timiş. — Olimp. S.M.; F.C. Maram. — F.G. 
Bihor; F.G. Vâlcea — Minaur Zi.; Un. Dej — Corvinul; 
A.S.A. ffg. M. — S.S.M. Reşiţa; U.T.A. — Gaz Metan.

Karatiştii pe locul doi in Iuropa
/ ‘•VI. ecute s k  lesfâşu- 

i.d la Bucureşti în Sala iXcî- 
valentâ Campionatele 

. de Karate Tradiţional. Au par- 
ticipat la competiţie peste 350 
de kar iteka din 30 de sări ra- 
f'opene. Aflându-se printre fa
voriţi, reprozen ativâ României 
•j  reuşit să se claseze pe locul ; 
11 în clasamentul pe naţiuni 
în urma Italiei şi ievansănd 
Ffclonia

Sportivii care ne-au repre
zentat ţara la această compe
tiţie au cucerit 4 titluri de cam- 
pioni eu p \-5 s dată c ’.ri. 
da-se pe locul II. Din naţiona
la României a făcut parte şi 
Cătălin Pruteanu de la AS ’

„Constructorul" Hunedoara, ca
re împreună, cu Pavel Vancea 
.de la,„Alibi" Oradea au câş
tigat .locul I la EMBU mascu
lin, Florin Sabaiduc, Pavel 
Vancea şi Cătălin Pruteanu au 
c. (inut locul II la KATAS e* 
chipe mascldin, celelalte 3 me- 
'dalil de aur au fost obţinute 
de: Adina Andr.ieş de la „Ba- 
ssai Roman ' t VRU GO, Ga- 
briela Ionete Kodo Galaţi şi 
Pavel Vancea la EMBU mixt 
şi Cornel Muşat, CSM Brăila, 
î^kUMlTE masculin.

De la AS Constructorul Hu
nedoara a fost convocat la lot 
şi antrenorul lanos Simo 2 dan 
Care s-a ocupat de pTegălirea
......  “ - -.1 x-

echipei naţionale de KUMITE 
masculin. '
, Cu prilejul acestor campiona
te au fost prezenţi la Bucureşti 
marii maeştrii Hîdetaka Nislii- 
yarna 9 dan USA, pa-eşedintele 
executiv ITKF, Hirosi Shirai 
8 dan Italia, director tehnic 
ITKF, Maoso Kawnsce 7 dan 
Anglia, Ilija lorga 7 dan Iu
goslavia şi bineînţeles . Dan 
Stuparu 5 dan, preşedintele e- 
xecutiv FRKT.

De remardat că printre spon
sorii care au susţinut' financiar 
această mare competiţie s-a 
numărat şi AS Constructorul 
Hunedoara.

MIRCEA STEAVU, 
Hunedoara
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MÂINE, LA TIMIŞOARA, 
MECIUL DE BARAJ „B“

ELECTRA—DACIA 
ORĂSTIE

Dacia Orăştie, clasându-se pe pri
mul loc în Campionatul Diviziei G
— judeţ, ’95—’96, şi-a câştigat drep
tul de a participa la baraj, In ve
derea promovării In Divizia B. Mâi
ne, Ia Timişoara, de la ora 15. se 
desfăşoară primul „act“ din compe
tiţia promovării în compania cam
pioanei judeţului- Timiş, Electra. 
Cum s-au pregătit, eu e’e gânduri 
abordează meciurile de baraj con
ducerea clubului, jucătorii şi an
trenorii? La aceste întrebări am 
găsit răspunsuri, asistând, săptămâ
na trecută, la pregătirea Daciei,- dis
cutând cu preşedintele Asociaţiei 
Sportive, ing. Cornel Răsădeam), cu 
vicepreşedintele, ing. Aurel ' Radu, 
cu antrenorii, Tudor Neagu (prin
cipal), Ioan Vesa (secund), cu că
pitanul echipei, Dumitreasa şi ju
cătorul Mureşan, ceea ce ne-a con
vins că pregătirile, abordarea celor 
două meciuri sunt privite cu toa
tă atenţia, cu seriozitatea şi -profe
sionalismul ce le caracterizează pe 
conducerea clubului, antrenori şi 
pe jucători.

Prerogativele pentru marele „hop"
— barajul au fost continuate ime
diat după încheierea ultimei etape 
din recentul campionat. Iată şi lo
tul gata pentru întâlnirea de mâi
ne: Dumiţrescu, Blagu (portari), 
Ştefan, Zaneş, Asaftei, Contor, Jol- 
vinski, Cornea, Ilici (fundaşi), Că- 
puşan, Dumitreasa, Mureşan, Nea
gu, Firu (mijlocaşi), Eşanu, Chira, 
Zalomir, Sidorak (înaintaşi). Un lot 
valoros, unit, omogen, din care fac 
parte nu mai puţin de 8 jucători, 
foşti divizionari B, cu o bună ex
perienţă competiţională, printre ca
re Asaftei, Căpuşan, Dumitreasâ, 
Zalomir, Sidorak, dar şi câţiva ti
neri de reală perspectivă -r- Mure
şan, Eşanu, Chira, Neagu, antreno
rii fiind preocupaţi de îmbinarea 
cât mai bună a experienţei „vetera
nilor" cu elanul tinereţii şi al am
biţiei de afirmare. Din păcate, Si
dorak este accidentat şi va fi in
disponibil.

Zilnic s-au efectuat antrenamente, 
cu un accent pe pregătirea fizică, de 
intensitate sporită, care să menţi
nă- echipa îh forma de la sfârşitul 
returului. Toţi interlocutorii noştri 
privesc cu încredere ‘meciurile de 
baraj, fiind hotărâţi să facă. tot ce . 
depinde do ei pentru ca municipiul 
Orăştie să aibă din nou, după atâ
ţia ani, o echipă puternică, în Di
vizia B. Se cunoaşte bine 
forţa de joc a adversarului şi‘ cu 
toate: că .primul meci esfe în depla
sare, Dacia merge la victorie. Este 
singura şansă de a face pasul ho
tărâtor al promovării. Jucătorii do
resc din tot sufletul victorie'pentru 
a mulţumi sponsorului lor, SC Chi
mica SA Orăştie, managerului* ge
neral, dl ing. Remus Davîd, tuturor 
angajaţilor societăţii, suporterilor 
săi - din oraş şi. împrejurimi pentru 
sprijinul dat in asigurarea bazei 
materiale sportive, pregătirea şi de
plasarea echipei. Succes băieţi!

î

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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Ce mai e nou la Brad ?
REPARAŢII 
DE STRĂZI

multă vreme de binefa- perioada anilor ’96—’97
cerile acesteia. în acest şi va îmbunătăţi, în mod

; ;  ̂ . sens, pentru rezolvarea simţitor, întregul pachet
Starea precară a mul- integrală a investiţiei, de servicii de gospodă-

tor străzi din munici- s-au alocat aproximativ rie locativă în oraşul
piui Prad a impus diri 100 de milioane de lei. Brad — căldură, apă câl-
partea autorităţilor loca
le o amplă acţiune de 
reparare a acestora. Până 
în prezent s-au finalizat 
lucrări de reparaţii pe 
străzile Libertăţii, 1 Iu
nie şi în mare parte pe

dă etc.

RECEPŢII
LA TERMOFICAREA 

ORAŞULUI

I
4 000 DE FLORI

Printr-un efort finan- 
O comisie de speciali- oiar de 5 milioane de lei,

strada Horea. Lungimea tate a recepţionat de cu- în Brad s-au plantat, în 
totală a străzilor vizate rând etapa I a reţelei de această primăvară, 4 000
pentru reparaţii însu- termoficare şi amplifica- ‘de flori. Acţiunea de în- 
mează circa 8 km, iar re în trei puncte termi- frumuteţare a tânărului 
valoarea totală a fondu- ce, din municipiul Brad. municipiu s-a desfăşurat 
rilor necesare refacerii a- Prin finalizarea primei în perioada 1—15' mal 
cestora se cifrează la 00 etape de termoficare s-a a.c. şi a vizat toate zo- 
de milioane de lei/. rezolvat şi îmbunătăţit, nele verzi — de la par-

în mod substanţial' pali- cui gării până la ieşirea 
AP A Şl LA tatea agentului termic, din oraş, spre Deva.

ULTIMELE ETAJE în zonele străzilor Liber- De reţinut însă -wn e- 
tăţii, General Milea, 1 lement deosebit de im- 

Finalizarea lucrărilor Iunie şi 1 Maf De aeeâs- portant pentru amatorii 
de schimbare a conduc- tă primă etapă a termo- de chilipiruri şi anume 
tei de apă potabilă de ficării, ce ' însumează o că ruperea florilor din 

i la rezervoarele principa- lungime de 2,8 km, be- zonele verzi se sancţio- 
’ le ale oraşului până în neficiază deja 3 000 de nează cu amendă de 
J centru rezolvă integrai apartamente. * 25 000 de lei.
1 problema apei şi la ulti- Etapa a doua, ce va 
( mele 'etaje — apartamen- cuprinde zona oraşului 

te care au fost vitregite vechi, se va derula, pe

î

Grupaj realizat de 
CORNEL POENAR

*

Drumul de la „nu te 
“ la „să trăiti Ii i

întâmplarea a făcut ca 
să-l cunosc pe dl Filimon 
jNeag, din satul Cîmpuri 
Surduc, într-o împrejurare 
nu tocmai favorabilă, el 
venind cu nişte , probleme 
personale la redacţie. Spri- 
jinindu-1 să iasă din im
pas,‘au fost aduse în dis
cuţie şi alte chestiuni le
gate de pământ, de Viaţa 
agricultorilor şi unele chiar 
cu bătaie mai lungă. .
, Aşa am aflat, că dl Neag 
are de crescut, împreună 
cu soţia, nu mai puţin de- 
9 copii, dintre care trei 
sunt şcolari la, Ilia şi doi 
în sat, iar ceilalţi sunt 
mai mici. Cum se descurcă 
atunci, se pune întrebarea, 
având în vedere că pă
mântul ce-1 are, deocam
dată, Tn proprietate, nu 
ajunge decât la 22 de ari, 
deoarece mai mult dUpă 
Legea 18/1991 nu i s-a 
dat, fiind ,,vinitură“ aici. 
Cu toate acestea, fiind un 
om lacom de muncă şi 
ambiţios, chiar dacă a fost 
obligat uneori să strângă 
cureaua la maximum, cum 
zice,... sau să mai trimită 
copiii la şcoală şi fără pa
chet, reuşeşte să facă faţă 
la toate greutăţile, ba să 
mal şi investească pentru

viitor. Ştiind că fără adă
post şi fără mijloc de 
producţie propriu nu te 
poţi descurca, a făcut ce 
â putut şi după 1989 s-a 
dus în America la nea
muri şi, cu agoniseala de 
acolo, s-a întors şi şi-a 
procurat un tractor şi câ
teva utilaje s agricole, ; Cât 
l-a ţinut. pUnga şi cât s-a 
putut întinde. Aşa a ajuns 
să constate că, dacă îna
inte de a avea aceste 
mijloace de existenţă cam 
nimeni de prin sat nuri 
mai prea cunoştea, după 
ce a ajuns la o oarecare 
situaţie, lumea din jur a 
început să-l respecte şi, 
spre surprinderea luT, să-i 
spună chiar „să trăiţi !“. 
Cum de mic. a deprins 
munca câmpului şi acum 
este teren suficient de lu
cru, el ia în fiecare an, 
sub formă de ardndă, pă
mânt şi dă proprietarilor, 
ceea ce cam puţini aren- 

. daşi, fac, recoltă dusă a- 
caşă, în jur de 33 la sută.

Din partea de recoltă ce 
i-a rămas în toamna tre- 

-cută, s-a apucat cu te-'
meinicie sa creasca porci. 
De curând a vândut trei,

;v

în valoare de 1,5 milioa
ne lei, banii fiindu-i ne
cesari pentru cumpărarea 
unor utilaje agricole. Mai 
are, în gospodăria proprie, 
alţi 10 pom la îngrăşat, 
pe care speră şă-i vândă 
când ajung la . greutatea de 
100 kg fiecare. Acum ar 
avea nevoie de o combină 
de recoltat porumb, însă 
nu se ştie dacă o va pun
tea procura până în anul 
viitor, Întrucât pu-l ajută 
nici finanţele şi nici pro
ducătorii nu livrează fără 
comandă fermă.

Discutând despre agri
cultură, dl Neag ne-a spus 
că, în anul trecut, porum
bul din hibridul Helga 
(grupa Pioneer) i-a adus 
după calculele făcute, un 
venit de peste 1,1 milioa
ne lei la ha. In acest an, 
n-a mai găsit astfel de hi
brizi şi a folosit alţii, ro
mâneşti, din grupa 400, pe 
care i-a semănat înainte 
de Paşti şi crede că va 
obţine o recoltă bună.
* Vorbind despre mulţu
mirile ce le are, dl Neag 
spunea că se bucură de 
sănătatea personală şi cea 
a familiei, de faptul că 
băiatul din clasa a V-a 
mânuieşte tractorul pe ţa
rină ca un adevărat me
seriaş iar, ca o dorinţă, 
ar fi ca fata care termină 
clasa a VlII-a. să reuşeas-• PREMIERA COMEDIEL.. Compania marilor j . , , „„„♦„mu

spectacole din Bucureşti prezintă în zilele de 31* 22, \ ca la ?coala de
23 mai a.c. la Hunedoara, Călan şi, respectiv, Deva, t tate. în acelaşi timp, are
Ia ora 19, premiera comediei „OSCARPlNl PE DOŞ“ ? toată nădejdea că se va
cu grupul de umor Tact. Afişul spectacolului preci- i «aată «i
zează : „Dacă vă e foame veniţi in sălile de specta. ţ 
cole că vă săturăm de râs. Puteţi. lua şi la pachet“. l 
(M.B.) î

ajunge odată şi odată la 
cinste şi echilibru şi în 
viaţa noastră socială.

NICOLAE TlBCOB

VANDALII DE 
LÂNGĂ NGI

într-un început de prL 
măvară, am publicat o în
semnare care se intitula 
„Tristeţea îngrijitorului de 
parc". Un om de acţiune, 
care a contractat cu pri
măria întreţinerea parcu. 
lui de la poalele Setaţii' 
Deva, îmi arătase atunci 
cu indignare cum unul sau 
mai mulţi concetăţeni de-ai 
noştri incendiaseră coşu
rile de gunoi abia agăţa
te în suporturile lor. Proas
păt vopsite, ca să placă 
ochiului, bietele cutii me. 
talice arătau Jalnic.
. De atunci, îngrijitorul 

de parc mi.a rămas o cu
noştinţă apropiată. Nu ştim 
unul despre altul decât ,a-

—a—*—*—*—*—*—*—*—*—*.»*—*—*—*—*—*—*— *—*—*—

Nu sunt rare cazurile 
. când de activitatea din 
' agricultură se ocupă tot 
mai mulţi oameni, unii 
forţaţi de împrejurări, de
oarece au intrat în pose-

Foarte important de re
levat este faptul că un 
accent deosebit se pune 
pe aplicarea agrotehnicii 
înaintate, pa calitatea lu
crărilor şi pe încadrarea

sia pământului după âpli-: lor în perioadele optime, 
carea Legii 18/1991,' iar In asemenea condiţii, din 
alţii, veniţi din afara sfe- toamna. trecută s-au însă-
rei acestor preocupări 
fiind disponibilizaţi ca şo
meri din alte sectoare, 
deşi o parte dintre ei au 
mai puţine cunoştinţe în 
materie. în asemenea con
diţii* unii ştiu multă a- 
gricultură, dar nu prea o 
pot practica la nivelul do
rit, neavând asigurate con
diţiile materiale necesare, 
iar alţii fac agricultură 
cum pot şi cum se pricep, 
având cunoştinţe mai pu
ţine în . -acest domeniu.

mânţat 30 de ha cu grâu 
din soiul Fundulea 4, iar 
acum, în primăvară, s-au 
cultivat cu porumb alte 30 
de ha, utilizându-se hibri
dul Optima din grupa 
Pioneer. Producţia este 
contractată cu Comcereal, 
astfel beneficiind de avan
tajele oferite de stat în 
privinţa procurării îngră
şămintelor chimice. De 
menţionat că numai în a- 
ceastă primăvară s-au a- 
dus 9 tone de îngrăşămin-

PRIVEŞTE ATENT 
IN JUR

tât i el despre mine că, 
probabil, sunt ziarist, eu 
despre el — că este îngri
jitorul parcului.

Zilele trecute m-a oprit 
din nou. Era sâmbăta di
mineaţa şi mă grăbeam.- 

„Staţi numai puţin — 
zice. Vedeţi copăceii ăştia? 
Vedeţi ce s-a ales din ei? 
Mulţi am plantat din ăş
tia în tot parcul. De ce-i 
distrug, cu duşmănie, dom
nule ? -De ce-i distrug ? 
Ge le-au făcut copăceii 
ăştia, care abia apucaseră 
să înmugurească1' ? ■

Nu ffl-ara mai grăbit. 
Am mângâiat cu mâna be
ţele albe, golite de coajă 
şi lipsite de firava lor co
roană. Erau mulţi morţi 
vegetal}. Lăcrimau eu se
vă, tânără, care nu Va 
mai găsi niciodată dru
mul către laboratorul de 
clorofilă al frunzelor. Erau 
magnolii, erau tei, erau 
arţari. Am rostit ' atunci 
un blestem, pentru care-1 
rog pe bunul Dumnezeu 
să mă ierte; „Usca-ţi-s-ar 
mâna cu care ai rupt co
păceii aceia nevinovaţi, o- 
mule hain şi inconştient!“ 

Oameni care respiraţi 
aerul oxigenat al parcuri
lor, gândiţi-vă că fiecare 
floare, fiecare pom, fieca
re copac ‘ne dau oxigenul 
acela. Un copac distrus 
înseamnă o „fabrică" de 
oxigen mai puţin. Nu le 
distrugeţi, oameni, nu în
găduiţi să fie distruse sub 
ochii voştri 1

ION CIOCLEI

A fi cu adevărat ţi
Ht— *—*-r*—*—*—*—*—*—*

Dar atunci când există şi 
bază materială şi ştiinţă, 
care se întâlnesc în ace
laşi loc, se obţin rezultate 
performante, care răsplă
tesc din plin eforturile şi 
priceperea.

O asociere fericită din 
care câştigă atât oamenii 
care lucrează pământul 
cât şi proprietarii aces
tuia. am întâlnit în cazul 

■unei asociaţii de tip fami
lial, care-şi desfăşoară ac
tivitatea pe raza localită
ţilor Băcia şi Batiz. Dl ing. 
Nicolae Panta, care lucrea
ză la RENEL, împreună 
cu fiul său, care este sub- 
inginer, şi cu ing. agro
nom Cornel Nemet, au con
venit cu mai ‘ mulţi ‘ pro
prietari de pământ din 
zonă să le cultive terenu
rile după sistemul: de a- 
rendă, proprietarilor reve- 
nindu-le 15—20 la sută din 
producţia realizată, potri
vit înţelegerilor făcute cu 
aceştia. Posedând un trac
tor,’ gama de maşini agri
cole aferente, precum şi 
o combină de recoltat po
rumb pe un rând, cei trei 
asociaţi asigură efectuarea 
lucrărilor de . bază ale so
lului: semănatul, întreţine
rea culturilor şi recoltatul 
acestora. Suprafaţa de te
ren lucrată anual însumea
ză în.jur de 60 de ha, în 
principal terenul fiind 
cultivat cu cereale, respec
tiv cu grâu şi cu porumb.

te , complexe de tipul 
15-15-15, aplicându-se pen
tru porumb câte 250 kg la 
ha. Intenţia este ca la pră
şit să se aplice. suplimen
tar azotat sau uree, ceea 
ce . asigură premisele unei 
recolte de 10—12 tone po
rumb la ha. Pentru a 
menţine cultura curată de 
'buruieni, s-au cumpărat 
erbicide — Acenit 50 — 
de 2 milioane de lei. Spre 
deosebire de alţi agricul
tori, Care se cam feresc de 
•credite, fie ele chiar şi cu 
dobândă de numai 15 la 
sută, în cazdl de faţă s-a 
apelat, în baza Legii 20/ 
1996, la 12 milioane lei 
pentru susţinerea produc
ţiei din acest an. V

Vorbind cu dl ing. Ne
met despre eficienţa in
vestiţiilor făcute, am aflat 
că numai în toamna tre
cută cheltuielile, ce" le-a 
efectuat pentru a cumpă
ra combina nouă de re
coltat porumb s-au- acope
rit integral din veniturile 
obţinute, cu acest utilaj 
înlocuindu-se munca a 
25—30 de oameni pe zi.

Iată un exemplu ce de
notă că, atunci când exis
tă înţelegere şi bună co
laborare, se pot obţine 
producţii agricole profita
bile, pământul fiind lucrat 
după regulile ştiinţei agri
cole.

NICOLAE" TlRCOB
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BUGET DE 
AUSTERITATE 

PENTRU TINERET !
Activitatea în rândul ti

neretului a cunoscut în ul
timii ani diverse forme 
de organizare, de la fun
daţii şi organizaţii, până 
la Departamentul de spe- 

• cialitate din cadrul Mi
nisterului Tineretului şi 
Sportului.

Deşi există bune inten
ţii şi dorinţa de a pro
mova în rândul tinerilor 
a multitudine de acţiuni,

- care să deschidă o nouă 
perspectivă acestei ca
tegorii sociale, susţinerea 
financiară a manifestări
lor, a acţiunilor organi
zaţiilor neguvemamen- 
tale, rămâne în parame
trii de austeritate. Pentru

anul in curs, pentru ju
deţul Hunedoara, Ministe
rul Tineretului a alocat 
doar 65 de milioane de 
lei, pentru întreaga acti
vitate de la nivel de ju
deţ, _sumă care este ex- 
trem”de. mică în compa
raţie cu ceea ce ar ® 
normal în pregătirea ti
nerilor pentru viaţă.

CURSURI PENTRU 
INIŢIERE IN 

AFACERI
. Departamentul de tine

ret din cadrul Oficiului 
Judeţean pentru Tineret 
şi Sport organizează un 

• curs de iniţiere în afa
ceri a persoanelor tine
re. Gursul eupriţde 2# 
de persoane şi se deru

lează p<> parcursul a 200 
de ore, timp în care se 
va învăţa, în linii mari, 
ABG-ul Unei afaceri. Din 
totalul cheltuielilor 70 la 
sută sunt fonduri aloca
te de către Ministerul Ti
neretului.

BILETE PENTRU 
COST1NEŞTI

Pentru, anul în curs, ti
nerii din judeţul Hune
doara vor beneficia prin 
intermediul Departamen
tului de tineret de 350 
de bilete pentru staţiu
nea Costineşti. Durata u- 
nui bilet este de şase zi
le, iar preţul este cu
prins înţre 111000— 
177 000 de lei, în funcţie 
de perioadă şi condiţiile' 
de cazare.
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Se va ajunge Ia o colaborare 
a organizaţiilor de tineret ?

i
Fiecare dintre pai-tidele 

politice mai puternice, ca
re se manifestă pe eşichie
rul politic, are pe lângă 
sine organizaţii de tineret 
sau de femei, ori şi una 
şi alta.

Sâmbătă, 11 mai, s.a re
organizat la Deva forumul 
judeţean al tineretului 
PDSR. L-am rugat ou a- 
cest prilej pe dl Sorin MoL 
dovan — preşedintele a- 
cestui forum, să ne vor
bească, în câteva cuvinte, 
despre acţiunile şi activi
tăţile pe care le are în 
desfăşurare sâu în vedere 
Forumul judeţean de tine
ret al PPSR.

— Aflându-ne în etapa 
reorganizării forumului, ac-, 
ţiupjle organizatorice sunt 
la ordinea zilei, între a- 
eestea — reorganizarea miş. 
că'rilor de tineret din <h 
răşe şi comune şi consti
tuirea de ligi (a elevilor, 
a studenţilor, a tineretului 
muncitor), la nivelul foru

murilor locale — se înscriu 
. în prim plan, în preocu

pările noastre..
Pentru că ne aflăm- în 

campanie electorală, vom 
sprijini şl noi organizaţiile 
PDSR în desfăşurarea aces
teia.

Avem în vedere stimula
rea participării tinerilor la 
actele dei decizie pe linie 
de partid, preşedintele fo
rumului local făcând par- 

. te de drept din delegaţia 
permanentă; Având candi
daţii noştri tineri, pe lis
tele de partid, la funcţiile 
de primar sau de consilier, 
în câzul reuşitei în ale
geri, .tinerii pot participa 
la hotărârile şi deciziile 
administraţiei locale.

Ne mai propunem spri
jinirea familiilor de tineri 
aflaţi In dificultate, colec
tarea de fondyiri pentru ac
ţiuni * umanitare, în cămi
nele de bătrâni sau de co
pii. •

— Dle Moldova», toate

partidele politice puterni
ce au pe lângă ele organi
zaţii de tineret, compuse 
şi din tineri care nu sunt 
membri ai’ partidelor res
pective, cum ' este cazul. 
credem şi în forumul dv. 
Nu v-aţi pus problema u- 
nei unităţi de acţiune a 
acestor formaţiuni de ti
neret, cu sau fără înregi
mentare politică? Proble
mele tineretului sunt, în 
definitiv, comune tuturor 
tinerilor.

— Avem acest lucru în 
preocupări. De exemplu, 
prin forumul nostru, colec
tăm. propuneri pentru o 
culegere de norme şi idei 
fundamentale, referitoare 
la tineret. La această ac
tivitate .participă organiza
ţiile de tineret ale tuturor 
partidelor' politice şi ligile 
independente. Este un prim 

' paşi ■ .

ION CIOCLEI

ÎNDRUMAR DE 
LIMBA ROMÂNĂ 

PENTRU CANDIDAŢII 
LA ADMITERE

Candidaţilor la examene
le de admitere în licee 
şi facultăţi editura Uni
vers le-a' pregătit un prim 
volum din‘colecţia „Scho- 
la .Univers" — limba ro
mână, îndrumar , al candi
datului la admitere, de *t. 
M. Ilinca şi Florin Ioniţă. 
Lansarea acestui volum a 
avut loc săptămâna trecu
tă în Bucureşti. (G.B.)

O NOUĂ DISTINCŢIE PENTRU 
TINA TURNER

Cea mai valoroasă decoraţie franceză acordata 
pentru merite deosebite în plan cultural' —• ordinul 
Ghevalier des Arts et des Lettres" (Cavaler al ar

telor şi al literelor) i-a fost decernată, la -Paris, cu
noscutei interprete de muzică pop Tina Turner (55 de 
ani). ’ /

Aşa cum declara purtătorul său de cuvânt, Ber- 
nard Doherty, apreciata artistă a terminat recent în
registrările pentru noul album intitulat „Wildest 
Dreams“.

Un  g â n d  ş i  o

POANTĂ LA 
' CLUB T

t,Nu recunosc o mai 
nobilă însuşiţe»; decât a 
recunoaşte duşmanului 
meritele sale";

J:\V.GOETHB

: — Aveţi cremă de 
ghete?"

— Pentru ce număr ? 
întreabă un vânzător.

Singlesui So Tircd este 
No 1 în Metal Hamracr 
(septembrie 84) în timp 
ce în Anglia el a figurat 
doar pe locul 20 (23. 06. 
84). Turneul culminează 
cu participarea lui Ozzy 
la festivalul Monsters pf 
Rock, alături de AG/DG 
Van Halejîf' Dio, A<k:ept 
Gary, Moore şi Motley 
Grue,'în paralel GBS Vi
sion lansează caseta vi-: 
deo Bark At The Mopn 
cu' secvenţe..., înregistrate 
în timpul turneului mon
dial. Ozzy trece prin mo- 
mente de bucurie, Sliaron 
aducând pe lume o feti
ţă, ce va priîhi numere 
Aimee. După acest tur
neu obositor, Ozzy se va 
retrage cu familia, în vi
la sa de 17 camere din 
Hampstead/UK.

In februarie 1986, O-

Mu sic box

zzy revine cu un album 
comercial intitulat The 
Ultimate. Sin, proidus de 
Ron Nevisoh. Acest al
bum- a figurat pe locul 
VI în USA (5. 04. 86) şi 
No 5 ini UK, devenind 
disc de platină. Singlelul 
Â Shot In Uhe Dark No 
20 în UK (15. 02, 86) va 

' deveni o piesă de rezis
tenţă a tutur°r concerte
lor lui Ozzy. Turneul ce 
â însoţit albumul ii va 
atrage lui Ozzy partici
parea din nou la festiva
lul Monsters of Rock. In 
grup apar Phil Soussan 
(bass) şi Randy Gastillo 
(baterie).

LIVIU S.

Te simţi „mizerabil fa
ţă de fata simpatică şi 
inteligentă" pe care ai iu
bit-o —• sau poate, pe 
care o mai iubeşti încă? I 
— şi asta pentru că ea 
a fost obligată — de al
ţii — să te părăsească.

Liviu, după părerea 
mea problema se poate 
pune din două puncte de 
vedere:

— ea nu te iubea în
deajuns' şi s-a lăsat alun
gată;-, A ( :

— tu nu o iubeai su

ficient şi nu ai luptat să 
o ţii lângă tine.
. Oricum, regretele sunt 
tardive. Se pare că nu 
mai e nimic de făcut. Ră
mâne însă „învăţătura de 
minte",'experienţa Pe ca
re o acumulăm din tot 
ceea ce trăim în această 
viaţă. Aş vrea să cred că 
eşti acum nu copilul de 
ieri ci adultul care ştie 
să lupte pentru dragoste. 
Eu cred că iubirea este 

..ceva foarte intim şi‘fie
care ar trebui să lupte, 
să-şi susţină sentimente
le şi să nu. lase pe alţii 
să se amestece indiferent 
că lor le pare ceva .pue
ril sau chiar nepotrivit. 
Nimeni, dar nimeni nu 
ştie mai bine decât tine ,

ACUARELĂ

O barcă şi-a-ncctinit 
, f pornirea pe lac
De jur împrejur clă

diri înalte
nici un om nimeni 
Barca e roşie, - valu

rile albe 
Clădirile albastre şi 

roz
Amurg
Lucirile apei se es
tompează din ce în ce 
Seară - -
Adieri învăluie aerul 

în piruete 
Adorm cu mâna pc 

pensulă.

MIOARA GIURGIU

ce e bun pentru sufletul 
tău şi apoi frumos nu- e 
ce Văd alţii ci ceea ce 
vede sufletul prin ochii 
tăi. Şî cum fiecare sun
tem unici şi sufletul nos-f 
tru vede intr-un unic fel. 
Altfel cum s-ar explica 
dragostea între doi oa
meni: unul eu frumuse
ţe fizică, celălalt cu fru
museţe sufletească dar nu 
şi fizică...

Prietenii îl întreabă pe 
un băiat de ce s-a căsă
torit cu o fată atât de 
urâtă şi el le răspunde:

— Dacă voi aţi vedea-o 
prin ochii mei, sigur a- 
cufn era căsătorită eu u- 
nul dintre voi! Dar voi 
nu vedeţi ceea ce văd eu!"

IN A DELEANU
VW W ^rW .VAW .SW AW '.V .VAsW W V.SV.\W .V.VAVW AlA,W WWI!

Teoria ca teoria, da’ practica ne omoară.
Foto: PA VEL LAZA

Ca un ultim omagiu a- 
dus vechiului prieten Ran
dy Roads, Ozzy realizea
ză un album» live, inti
tulat Tribute, apărut în 
aprilie 87. Albumul cu
prinde. materiale înregis
trate cu ocazia turneului 
american din 1981. Dis
cul se încheie cu un ex
tras din benzile demo, 
cu vocea şi chitara regre
tatului rocker în timp ce 
pregătea o melodie. Pen
tru ca scena să fie şi 

jnal emoţionantă, în fun
dal se aude zgomotul pa
şilor artistului, care pă
răseşte studioul de înre
gistrare pentru totdeauna.

Tot în 1987 se va naşte 
băiatul lui Ozzy, Jack.

în timpul sesiunilor de 
înregistrare a noului al
bum, Ozzy se ceartă cu 
Jake E. Lee, acesta pă
răsind grupul. Profitând 
de pauză, Ozzy colaborea-. 
ză cu chitarista Lita Foni 
la piesa Glose My Eyes 
Forever, ce va fi inclu
să pe albumul „Lita" 
(1987), produs de Mike 
Ghapman. Sharon îl aduce 
în grup pe Zakk Wylde» 
un chitarist necunoscut, 
influenţat de Ted Nugent 
şi mai ales de blues. In 
formula Wylde (chitară),1- 
Geezer Butler (bass) şi,

Randy Castillo (baterie), 
Ozzy finalizează înregis
trările albumului No Rest. 
For The Wicked. Apărut 
pe piaţă în septembrie 
1988, albumul este pro
dus de Keith Olsen şi 
Roy Thomas Baker. Re
venirea lui Geezer Butler 
în grupul lui Qfzy, dâr 
şi solourile impresionan
te ale lui Wylde dau al
bumului un plus de ca
litate, de remarcat fiind 
piesele: Miracle Man
Grazy Babies, Breaking 
AII The Rules şi Fire In 
The Sky. Fostui chitarist 
al lui Ozzy, Jake E Lee; 
formează grupul Bad- 
lands, alături de Erlc 
Singer (bat) ,Ray Gillen 
“(voce) şi Greg Chaisson 
(bass). (vă urma)

HORI A SEBK.ŞAN
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CUVÂNTUL LIBER

ATENTIE LEGIUITORI, 
ATENŢIE GUVERNANŢI!

Înainte de a da curs scri
sorii care urmează am re
flectat mult la implicaţii
le pe care le are în so
cietatea românească ac- 
toală Legea ajutorului so- 
ciaţ

N-a făcut dreptate, n-a 
ajutat pe săracii reali. A 
încurajat aparenţele şi, ce-i 
rtiâi trist, a încurajat ne- 

1 munca. Şi acum iată scri
soarea.

„Am a familie compusă 
din ti persoane — 6 copii 
Şt noi părinţii. (Doar doi 
dintre copii sunt în între
ţinerea SEMNATARULUImm ■- Nu AM NICI UN 
VENIT (în afară de pen- 
sle — mn.}. NU AM NICI 
CASA, NICI PAMANT NU 
AM, NIMICA NU AM.

Am venit în 1962 în Ghe- 
lan unde am lucrat la ex
ploatarea minieră. Acum 
SUnt'pensionar. Am o pen
sie de 174 266 de lei şi am 
de întreţinut din ea pa
tru persoane. Am fost la 
primărie la Gheţari să-mi 
fac şi eu dosar pentru a- 
jutor social socotmdu-mă 
îndreptăţit sâ-1 primesc la 
venitul meu aţâţ de mic 
■pe membru de familie — 
43 566 lei. Socotiţi şi dum
neavoastră dacă e 'bine11 
(loan Lconti, Gheiari, str. 
Muncii, bloc 3, 'aP- 7).

I’ P.S. Nu e bine, cum poa- 
;te să fie bine ca un om 

-:wk-trăiască o lună de zile 
Mbn 43 006 de lei, dar pe 
©rtee pârle am îîîtoarce te
şea pŢivind ajutorul social, 
iaan Leonti din Gheiari nu 
ar» dreptul ia ajutor so- 
Ctel. Nu are dreptul pentru 
C& Legea e „construită11 
, Strâmb, e făcută în gra- 
m  in anul preelectoral, ca 
toate legile populiste care 

artă girul actualei pu- 
loan Leonti din Ghe

ţari poate fi un pensionar 
de limită de vârstă, cu 
Vechimea completă în mi
nerit şl cu sănătatea zdrun
cinata, deci cu capacitatea 
de efort mult diminuată, 
dâr care mai are de între
ţinut dlntr-o pensie o so
ţie fără vreun venit şi doi 
copii, care s-au născut 
mal târziu. Este „cazul11 în

c

care venituri suplimentare 
în familie, în afară de pen
sie, nu au de unde să vi
nă. In ţara asta, în situa
ţia asta, pot fi câteva zeci 
de mii de loan Leonti. 
Făuritorii legii nu s-au 
gândit la asta. Nu s-au 
gândit nici că au creat po
sibilitatea ca, bărbaţi sau 
femei sănătoşi ca bradul, 
să întindă mâna îa mila 
publică, pentru că trăind 
(dc multe ori foarte bine) 
din expediente de tot fe
lul demonstrează oricând 
că nu realizează pe fami- 
liş venitul prevăzut de le- 
ge de la care nu mai au 
dreptul ia ajutor social.

POŞTA RUBRICII

d  Ioaiţ Hălmagiu — 
Băieşti, Pui: Scrisorile 
dumneavoastră ne produc 
întotdeauna mare bucurie 
sufletească şi de căte ori 
am avut posibilitatea, le-am 
reprodus fie integral, fie 
în rezumat sau faximil. 
Ceea ce ne-aţi trimis de 
această dată sub genericul 
„î nseilmări de epocă” de
păşeşte posibilităţile noas
tre de găzduire ca spaţiu 
tipografic. Oricum, ceea ce 
ne scrieţi* este parte din 
epopeea unei clase sociale, 
Intr-o epocă istorică. Re
ţinem scrisoarea ca pe un 
document mărturie vie, a 
unor fapte reale, concrete,

despre acea clasă şl acea 
epocă. Vă, mulţumim.

d  Un grup de cetăţeni 
din comuna Băcia: Nu ştim 
cât de bun sau d» răii a 
fost pentru dumneavoastră 
primarul din actuala le
gislatură, Nu depunem ga
ranţii publice pentru nici 
unul dintre cei pe care ce
tăţenii i-au ales in 1992, 
dar nici nu ne amestecăm 
în viaţa personală a nimă
nui.

La alegerile de la 2 iu
nie, dumneavoastră decideţi 
dacă actualul primar vă 
mai poate reprezenta eim
stit şi moral interesele sau 
nu. ; *' . ' . .
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'Firmei: SC EtROPA-TRAJSSCOMAL SRI.
(Adresa: jud. Hunedoara, loc. Deya 

str. I Decembrie nr. 5

Tel: 054-21.52.69 
Fax: 05 -̂21.52.69
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BANCA „DACIA FELIX“ S.A. CLUJ NAPOCA . 
SUCURSALA DEVA

Anunţă vânzare prin

rr",'rv'.’

A următoarelor bunuri:
•  casă, curte şl grădină situate în Orăştie, 

str. 9 Mai, nr. 78 —preţ pornire: 35000 000 lei;
•  casă, curte şi grădină situate în Certeju 

de Sus, nr. 229. -— preţ pornire: 25000000 lei;
0  casă 5 cahaere, anexe gospodăreşti, curte 

şi grădină situate ui loc. Gelmar, nr. 37 — preţ 
pornire r 25 000 000 lei;

•  grajd 730 mp., teren situat în loc.. Bre
tea Română — preţ pornire : 33 000 000 lei;

0  casă 3 camere, ancxe gospodăreşti, curte, 
grădină situate în Ioc. Spini, nr. 104 — preţ 

i pornire : 14 700 J)00 lei;
0  casă, anexe goSpodăreşti, curte şi gră

dină situate îa Deva, str. Mărăşeşti, nr. 37 — 
preţ pornire : 100 000 000 lei;

0  casă, anexe gospodăreşti, curte, grădi
nă, situate în loc. Cîrneşti, nr. 189 — preţ por- 
Blrd rl9 000 000 iei;

0 casă, anexe gospodăreşti, curte, grădi
nă! situate in corn. Buceş, sat* Stănija, nr. 178 
— preţ pornire : 18 500 000 lei;

0 casă. anexe gospodăreşti, curte, grădină, 
situate in com. fiăiţa, sat Sălişte, nr. 110 — 
preţ pornire : 26 000.000 lei;
. 0  casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină,
situate în loc. Vălisoara, nr. 55 ■—.preţ pornire : 
13 000 000 lei;
: v 0 apartament 2 camere* situat în Deva, A- 
ieea Moţilor, bl. P4, ap. 64 — preţ pornire: 
12 000 000 lei;

0; casă electronică de marcat — preţ por
nire : 1 000 000 lei;

‘0 maşină tricotat MTF 10 TEXIMA — 
preţ pornire : 1 000 000 lei;

0  maşină de încheiat KETIMETALICA F 
10 — preţ pornire : 1 000 000 lei;

0  maşină de tricotat cu cartelă program, 
SlCVER REED SRF 50 — preţ pârnire: 
1 000 000 lei;

0  maşină de festonat TRIPLA MET ALO 
TEHNICA — preţ pornire: 1 000 000 lei.

Licitaţia va avea.loc în data dc 24.05.1996, 
ora 10, la Judecătoria. Deva, biroul executori
lor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare Ia sediul băncii din 
DEVA b-dul N. Bălceseu, bl. 34, teL 220796 
sau biroul executorilor judecătoreşti, telefon 
614332.

OFERTĂ SPECIALA:

HÎRTIE COPIATOR A3,A4 
SUPER WHITE

TEL: 01/778.48.50; 777.49.82 
FAX: 01/777.49.82
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a a v o x v zN V A  v zv a rv o N V . •

’H —6 0[wo ojţui ‘eijqouiojjaj^ 
jizodap xoq — iu|cqn)uig ujp jnjizodop uiid

i l v a a v a  •
AODVNS 0 

V N V 0103 0
•v :: 9 :psSfi apuţA • -V'

. *nif ’Sx UÎP JOţoţaj
-eSti ie xvziaoxriv HoxinaiHxsia 0

•oHsgio uj jnţpas nţj

(AŞA A VRUT, FIRMA, ÎNTORS.)

\

l -

I
I
I
I
I
I

a

str. Kogălniceanu, ţir. 4, telefon-fax 054/211027
Vine în sprijinul salariaţilor şi membri

lor de.sindicat,din instituţii şi societăţi comer
ciale, cu posibilitatea cumpărării în rate (6—12 
rate), cu 20 la sută avans şi cu numai 8 la sută 
dobândă pe an (fără credit bancar) a următoa
relor produse:

0  Televizoare DAEWOO, cu diagonala de 
54, 51 şi 37 cm, eu. 100 canale progra
mabile, teletext şi telecomandă

•  Radiocasetofoane cu CD şi videoplayer 
cu înregistrare

0  Cuptoare eu microunde
0  Aspiratoare
0  Lăzi şi combine frigorifice 

~ ' •  T M g î d e T ~  ~ — - -

0  Mese de biliard
0  Echipament şi tehnică dc calcul sis

tem DTK.
Oferta sft adresează şi societăţilor comer

ciale la care condiţia de contractare este seri-, 
soarea de garanţie bancară.

Societatea livrează, pe bază de comenzi, 
echipament de protecţie şi de lucru, mijloace 
şi materiale de stins incendii, produse igicni- 
co-sanitare (detergenţi ecologici, de mare efi
cienţă), săpun, dezinfectant pentru şcoli, gră
diniţe, spitale, cazarmamcnt (pături, mochetă, 
garnituri de pat şi lenjerie).

AŞTEPTAM CU PLĂCERE 
SA DEVENIŢI PARTENERUL NOSTRU î

\  (359)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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«. •  Vizită în România a 
secretarului general al Con
siliului Europei. Secreta
rul general al Consiliului 
Europei, Daniel Tarschys, 
efectuează, în perioada 20- 
22 mai a.c., o vizită ofi
cială In ţara noastră. Pur
tătorul de cuvânt ăl Mi
nisterului Afacerilor .Ex
terne român, Sorin Du- 
caru, apreciază că această 
a doua vizită a dlui 
Tarschys In România mar
chează un moment impor
tant fa evoluţia relaţiilor 
ţării noastre cu organiza
ţia de la Strasbourg şi re
prezintă o confirmare a 
faptului că România este • 
Un partener important de 
cooperare şi dialog. Dl. 
Tarschys participă şi la 
deschiderea oficială a se
minarului internaţional 
„Conceptul securităţii de
mocratice".

•  Preşedintele iKescu 
se va delimita, pe cât po
sibil, de premiera] Văcă- 
roiu. Ion Iliescu Işi va 
intensifica, începând cil 
luna iunie, campania e- 
lectoraiă, afirmă surse a- 
propiate Palatului Cotro- 
ceni. Specialiştii în ima-

: gine publică l-au sfătuit 
‘ pe preşedinte să fie pre

zent Ia orice eveniment. 
In plus, preşedintelui Iliescu 
i s-a cerist să se delimiteze 

* pe cât este '.-posibil %. de - 
premierul Văcăroiu, con
siderat de populaţie prin
cipalul vinovat de criza e- 
conomică în care se află 
ţara, au mai precizat sur
sele. •

•  La Tulcea va fi da$ 
în folosinţă o modernă puş
cărie cu 1000 de locuri.
în curând, la Tulcea va 
fi dat In folosinţă cel mai 
modern penitenciar din 

| ţară. Având o capacitate 
i de peste 1 000 de tocuri,
: clădirea are patru etaje, 

cu 200 de celule. Fiecare 
celulă are propriul grup 
sanitar. Penitenciarul va 

] fi dotat şf cU cabinete me- 
' dicale cu înzestrare co- 
I respunzătoare rezolvării u- ; 
; nor cazuri complicate.

• Trenuri fantomă. Pe
la mijlocul lunii aprilie, 
SNCFR anunţa, prin zi
are, că suspendă de la 
17/18 ale lunii perechea 
de trenuri Inter City 925/ 
926, Bucureşti --'Sibiu şi 
retur, via Sighişoara. Po
trivit unui anunţ pricăjit, 
plasat fa subsolul pano
ului central din Gara de 
Nord, termenul suspendă
rii urma să expire la 1 
iunie. Dar, după^îe nu au 
circulat o lună şi jumă
tate, aceste trenuri de lux 
nu mai figurează în noul 
curs al trenurilor, care 
intră în vigoare de la... 2 
iunie. Ele nu au figurat 
nici în cel vechi, încă 
valabil, pentru simplul 
motiv că au fost puse în 
circulaţie în august, după 
publicarea Iui. De aceea, 
necunoscute de călători, 
ele au circulat mai mult 
goale, cu vreo 20—30 de 
pasageri fa cinci vagoane, 

s Iar mai marii gării dfa 
Braşov nu s-au ostenit să 

Ş treacă trenurile 925 şi 926 
pe panourile cu mersul 
trenurilor. Cei de la .Si
ghişoara le-au ţrecwt pe 
panou, poate pentru că 
aeerieâ sunt singurele în- 

care poposesc şl 
în oraşul de pe Tîrnava 
Mare. Ei vor fi ştiut ceva

mai bine decât călătorii 
sensul suspendării, în ac
cepţiunea SNCFR, pentru 
că au pus pe panouri men
ţiunea „anulat".

• Victor Surdu constată 
O clară deteriorare a ima
ginii SJLL Referfadu-ce 
la deja- „vestitele11 casete 
prezentate de C.V. Tudor, 
despre care acesta a afir
mat că reprezintă înre
gistrări ilegale efectuate 
de S.R.I., preşedintele 
P.D.A.R., Victor .Surdu, 
afirmă că dacă acestea e- 
xistă, este clar că'' este 
vorba de „abuzuri, de în
călcarea Constituţiei1'* «Da
că din nou se vor emite 
scenarii şi se vor căuta 
ţapi ispăşitori, înseamnă 
că nu există o reală do
rinţă pentru asigurarea u- 
nei vieţi corecte şi demo
cratice în România", a 
mai opinat dl. Surdu. Li
derul agrarian este de pă
rere că au fost prea nu
meroase semnalele critice, 
în lggătură cu unele nere
guli din această instituţie, 
spre a nu fi pusă fa dis
cuţie o clară deteriorare 
a imaginii S.RJ-

•  Numai în România e-
xls«l publicitate pentru 
medico mente. „Numai fa
România există publicitate 
pentru medicamente1, a 
declarat unui redactor A.M 
PRESS "doctorul Mihai 
Gancea, preşedintele Fe
deraţiei Naţionale a Pa
tronatului Medico-Fârma- 
ceutic Român. „Trebuie să 
înţelegem că medicamen
tul, Indiferent de firma de 
care este produs, este un 
bun necesar universal. 
Străinii ştiu să profite, 
din cauza legilor aproape 
inexistente fa acest do
meniu, iar ministrul să
nătăţii. Iulian Mfacu, deşi 
a fost sesizat de mai bine 
de doi ani, nu a luat nici 
o măsură. Medicina ro
mânească trebuie ridicată 
de ia standardul anilor *40“, 
a mai declarat doctorul 
Ganea.

•  O delegaţie română 
va putea vedea în Italia 
ce esje mai nou în dome
niul prelucrării lemnului.
Reprezentanţii societăţilor 
-româneşti SILVAROM, SA- 
MOBIL, FURNIMOB, Pf- 
PERA S.A. şi cei ai Insti
tutului Naţional al Lem
nului vor vizita» fa peri-

* oada 21—25 mai, târgui 
INTERBIMALL organizat 
la Milano — Italia. Par
ticiparea agenţilor econo
mici la această mani
festare face parte din pro
gramul de promovare a 
schimburilor economice 
dintre Italia ,şi România, 
iniţiat de institutul italian 
de comerţ exterior. Mi
siunea are ea scop pre- 
zent^gea potenţialului in
dustrial al Italiei, în do
meniul maşinilor şi utila
jelor pentru prelucrarea 
lemnului. •

•  Inaugurarea sediului 
Băncii Româno — Ungare.

* Marţi, 21 mai, la Centrul 
de Afaceri Modern House 
îBC» va avea loc deschi
derea ofidâlă a sediului 
Băncii Româno — Ungare 
PATER BAN». Noua bancă 
8ţe capital faiţial de 
M0 660 dolari, dfa «are

. 99,99 Ja sută u |ii  Reţinut 
de «adăpost Bant  ̂ ' iar 
restul aparţine «nov per
soane fizice române.

Operatorii însămânţători de - geneticienii
marne

In organizarea (de excep
ţie) a Oficiului judeţean de 
reproducţie şi selecţie a 
animalelor Deva, de cu
rând la Geoagiu-Băi a a- 
vut loc întâlnirea anuală 
a salariaţilor din reţeaua 
de profil te vederea ates
tării profesionale, Facem 
această reAarcă deoarece 
au participat, ca invitaţi, 
cadre de la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole dfa Ţi
nuţi ara şi de la Centrul - 
Naţional de Reproducţie şi 
Selecţie a Animalelor, a- 
ducând fa atenţia partici
panţii^ noutăţi de ultimă 
oră în privinţa ameliorării 
raselor» selecţiei animale
lor şi progresului zooteh
niei.

Am reţinut, între altele» 
câteva dfa opiniile perti
nente ale dlui prof. dr. 
Ioan Vtetilă, care are o 
vastă experienţă şi contri- 

-buţii remarcabile, confir
mate şi prin colaborările 
sale internaţionale ce le 
are fa domeniul biotehno- 
logiilor pentru agricultură 
şt ol geneticii fa special.. 
Pentru a-şl argumenta i

deile, dl. prof. a venit cu 
fapte concrete, prezentate 
în discuţii directe, prin 
diapozitive şi casete vi
deo, realizate în labora
torul de specialitate al 
universităţii şi fa- unităţi 
agricole de elită dfa zonă, 
precum şi în ţări cu tra
diţie şi cu rezultate de 
excepţie în domeniul pro
ducţiei animaliere. Re
marca esenţială a fost aceea 
că, având în vedere vârsta 
tânără a actualilor specia
lişti din reţea şi a opera
torilor însămânţători, în 
viitorul nu prea îndepăr
tat, aceştia vor deveni a- 
devăraţi biotehnologi şi 
posibili geneticieni, aşa 
cum aceste denumiri sunt 

•deja uzuale pentru funcţii 
similare, dar cu altă do
tare, incomparabil mai 
bună, fa ţările vest-euro- 
pene.

In abordarea probleme
lor specifice şi complexe 
ale zootehniei, respectiv ale 
reproducţiei şi selecţiei a- 
nimaletor, dl. Vintilâ a 
pornit de la situaţii prac
tice întâlnite In viaţa de

zi eu zî, de la motivaţii 
profesionale şi aspiraţii 
spre rezultate performante. 
Important de relevat este 
că, aşa cum sublinia, lu
crătorii din reţeaua de 
reproducţie şi selecţie a 
animalelor sunt „fabricanţi" 
de produse» acestea con- 
cretizându-se în lapte şi 
carne, de care a fost şi 
este tot mai multă ne
voie, ţinând seama de foa
mea mondială care este 
un flagel ce afectează o 
mare parte a populaţiei 
globului.

Referindu-se la viitorul 
zootehniei româneşti, ne 
place sau nu tendinţa e- 
xistentă, care deja a prins 

^rădăcini în ţările dezvol- 
'taţe, acesta se poate ex
prima simplu şi concis 
prin crearea unor ferme 
de animale sau exploataţii 
agricole, eum vrem să le 
spunem .având câte 56—60 
de Vaci cu lapte şi. su
prafeţe de 60-70 ha teren 
pentru producerea furaje
lor necesare car», In final, 
să asigure un profit mi
nim, fa echivalent, de

50 000 DM, atesta fiind 
modelul optim de exploe- 
taţie agricolă. Situaţia ac
tuală de . la noi, când se 
face zootehnie după ureche* 
ca un moft sau de cadre 
amatori, nu .mai poate re
zista în competiţie in con
diţiile economiei t ie piaţA 

Nu intrăm în alte de
talii tehnice. Consider ţă 
atenţia deosebită de care 
s-a bucurat prezentarea 
noutăţilor de ultimă oră 
dfa domeniul zootehniei se 
poate exprima prin opinia 
participanţilor la atestarea 
în profesie care au apre
ciat In unanimitate că un 
asemenea prilej de întâl
nire cu somităţi in materie 
$« biotehnologii şt gene
tică se oferă rar, poate fa 
dată în viaţă, operatorii 
însămânţători de azi de
venind, cu siguranţă, chiar 
şi In condiţiile oontrover- 
Satei privatizări a secto
rului lor de activitate, bio
tehnologii sau geneticienii 
de mâine al României.

NICOLAE TlRCOB

S.C. CHIMICA S.A. Orăştie, cu sediul în '3tr. 
Codrului nr. 24 Orăştie, anunţă pe toţi agenţii comerciali 
interesaţi că s-a deschis la sediul societăţii un depozit 
en-gros, unic distribuitor pentru judeţele Hunedoara, 
Alba -şi Caraş-Severin, de ape minerale şi sucuri 
naturale 100%, â cunoscutei Societăţi APEMIN DORNA, 
la preţurile cele mai avantajoase.

Informaţii la sediul societăţii sau ia telefon : 
054/642131

641250,641251 int. 244.

i : _ __

RENEL — GPEET
FILIALA ELECTROCENTRALE HAŢEG 

. ANUNŢA
i

if în conformitate cu legea, RENEL — Filiala £ 
1 Eleetrocentrale Haţeg angajează prin ’ concurs:  ̂
1 •  1 inginer mecanic la secţia reparaţii Re- ^
I teZâţt " - f
î •  1 lăcătuş mecanic lajlaboratorul UCCH î 

#  1 lăcătuş mecanic la lecţia reparaţii Pă- £

cu respectarea următoarelor condiţii: i
— vechime minimă în specialitate — 5 ani
nai pentru personalul muncitor); i
— domiciliul în raza oraşului Haţeg; l
— fără asigurarea locuinţei — la angajare; 1

jelişa

— fără antecedente penale. *
i Data concursului: 3b mai 1996, ora 10, se- * 
f diul filialei din str, Progresului, nr. 38 Bis —ţ 
joraş Haţeg. ?
Ţ "informaţii suplimentare şi tematica se ţ
îpot solicita la Biroul Resurse Umane — telefon f 
î 770782, interior 21. J

I -

IMPORTATOR DIRECT VINDE: *
•  PAL melaminat, diverse culori şi modele f
•  canturi ' 1
•  blaturi pentru bucătării. t
Relaţii: Alba Ialia, telefon 058/826766; fas *

058/826592. (931$) |

SPITALUL CFR SIMERIA I
Organizează în termen de minim 15 zile î 

de la data apariţiei in ziar |
CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  muncitor III (bucătăreasă)
•  muncitor IV (fochist)
•  muncitor III (şofer transport marfă) 
Informaţii privind participarea Ia concurs !

şi tematica, la sediul unităţii din Simeria, str. | 
Â* Iancu, nr, 26, sau la telefon 660681. *

S.C. MACON S.A. DEVA |
Organizează in data de 28. 05» 1996, ora 9, | 

la sediul S.C. MACON S.A, Deva,, str. Sîntu- j 
halm, nr. 1, “ I

LICITAŢIE |
pentru *
•  lucrarea de reparaţie capitală la bazine |

de sare. *
Informaţii fa telefon: 221120, int. 104, 195.

ţ
I

&JC ,£ M X y f S.A. DEVA 
Vitele Ia , î

LICITAŢIE PUBLICĂ
•  mijloace fixe disponibilizate, .
licitaţia va avea loc în 4ata de 5, 06. 1996, | 

ora 10, la sediul societăţii din Deva, str. 22 De- î 
cembrfe, bl. IX parter şi se va organiza şi în J 
următoarele două săptămâni în zilele de mier- I 
euri. . >

Informaţii Ia telefon 054/217950, hat, IV f  
compartimentul tehnic. J

T kT ’ •  Marti. 21 mai XI
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

Candidatul USD la Primăria Deva — 
„prădat de hoţi"!

Locuinţa candidatului Uniunii Social De
mocrate la funcţia de primar al municipiului 
Deva, dl. Alin Daniel Suciu, a fost ţinta unor 
hoţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică — 
18/19 mai a.c.

Prin forţarea sistemului de închidere a 
apartamentului, infractorul Zoltan Emil, zis 
„Zapata“, domiciliat în Petrila, str. T. Vladi- 
mirescu, nr. 38, cu antecedente penale —, a 
pătruns în locuinţă, cu scopul de a sustrage 
bunuri şi valori. în urma unui apeţ telefonic, 
la poliţia municipiului Deva» o patrula a acesteia 
a intervenit prompt pentru prinderea hoţului. 
Surprins de intervenţia poliţiştilor deveni, Zol-

•  Vând 2 buc arme K 
12 Bok şi K 5,6 Wolsfacem 
Golf cu ITP. Tel. 217. Vata.

' (8752)
•  Vând Skoda S 100. 

stare bună, preţ convena
bil, tel. 624693.'

•  Vând casă in Clii-
mindia sau schimb cu ’a- 
partament, informaţii la 
nr. 115. • ’ (8754)

•  Vând casă cu gră
dină Uneiuc, informaţii fa
milia Oprea Ion . — Pă- 
clişa. (8643)

•  Vând urgent tractor
U 650, loc de casă, tel. 
601593. (9466;

•  ■ Vărul mobilă sufra
gerie stare foarte bună, 
preţ negociabil, tel. 626028.

(9465)
•  Vând grădină pomi,

str. A. Vlaicu, nr. 129, 
tel. 626516. (8632)

•  Cumpăr societate în
fiinţată în 1994 Orăstie. 
tel. 642161. (8723)

•  Vând VW Bus' 9 lo
curi, înmatriculat, 5.9 mi
lioane. Deva 613295, după 
20.

•  Vând apartament
două camere, ultracentral, 
Deva, preţ negociabil. Tel. 
218996. (9470)

•  Vindem 3 locuinţe ul
tracentral Deva. Tel. 230577. 
orele 8—12. (8648)

•  Vând casă, ultracen
tral, ' Deva, tel. 222366, o- 
rele 19—2?. (9571)

•  Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1984, Orăştie. 
tel. 642099. (7973)

•  Vând urgent carose
rie Dacia 1300,, completă 
(uşi, capote), 700 DM, ne
vopsită (sprit chit). tel. 
647540. (7975;

•  V(jr.d casă mare, su.

— * — * _* — * — *—*—♦ —*—**•—*

tan Emil a reuşit să sară de la etajul doi, pe 
geam însă neşansa lui a făcut să rămână „lat1' 
pe trotuar. A fost internat în SpitaluJTjudeţean , 
Hunedoara — Deva sub pază, starea sănătăţii 
Iui fiind în afara oricărui pericol.

Dacă operaţiunea hoţului ar fi reuşit şi 
n-ar fi fost „deranjat1, -de către poliţişti, s-ar fi 
ales cu o frumoasă pradă, întrucât în locuinţa 
dlui Alin Daniel Suciu eraU împachetate bunuri 
pentru a fi sustrase în valoare de 7 500 000 de 
Iei.

Se continuă cercetările pentru elucidarea 
cazului de către factorii competenţi — Poliţia 
municipiului Deva 'Şi parchet. (C.P.)

\ niversar;
•  Multă sănătate.si fe

ricire ELENA MURIN din 
Hunedoara îţi urează co
piii şi nurorile din Si- 
meria cu ocazia z i®  d» 
„Constantin si Elena".

- • (8637)
•  Dragilor noştri pă

rinţi CORNEL si EI.ENA 
SÎNA ,,fja mulţi ani" şi 
multă fericire alături de 
cei dragi, cu prilejul Sfin
tei Elen» şi al zilei de 
naştere. Alina şi Marius, 

•împreună cu familiile.
(86491

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

•  V ând apartament ' 2
camere, str N. Bâlcescu. 
tel. 231001. . (8779)

•  Cumpăr apartament 2
camere sau gaj'senieră, preţ 
convenabil, exclus Dacia. 
(Micro 15. Informaţii tel. 
220251. 7 (399149)

•  Vând teren intravilan 
Gcoagiu-Băi şi bicicletă 
Pegas bărbătească, nouă. 
2Pel. 616590, după ora 20.

•  Vând dulap--vechi, 
sculptat, baroc, lemn tran
dafir, 3 uşi (două din cris
tal) stare excepţională, 
preţ negociabil. Alba Iu- 
lia, str) Traian, nr. 82, sau 
Ighiu, tel. 212, jud. Alba.

•  Vând Dacia 1410 Sport, 
4988, garaj metalic demon- 
tabil, col ţar Bibi. Şimeria, 
str. 1 Decembrie, bl. 3/2.

(8645)
•  Vând 10 familii de al

bine. Relaţii la tel. 214567, 
după ora 15. (8646)

ţ Vremea va fi instabilă, 
l cu cer temporar noros. 
| Vor cădea ploi cu ca. 
|  racter de averse însoţite

*—, —, —, — *—» —*—#—

de descărcări electrice 
şi rafale de vânt. Izolat 
va cădea grindină, iar 
cantităţile de apă pot de
păşi 20—25 1 pe mp, în
deosebi în zonele înalte. 
Temperaturile minime în. 
tre 15—20,-grade O i£ţr 
cele maxime între 22—27 
giade C, (EUGENIA RUS)

f — * — 4 1
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CURSUL VALUTAR
21 mai

1 dolar SUA 
< marcă germană 

tOO-yenj japonezi 
1 liră sterlină 
I franc elveţian 
I franc francez 

lOR lire italiene

— 2932
— 1918
— 2746
— 4441
— 2336
— 566
— 189

C u r s u r i  de r e te r tn tS  a le  B ă n c i i  N a ţ io n a le  
Bomăitiei-

prufaţă de locuit 350 mp. 
teren 2009 rnp, intrare în 
două străzi, central. Po
sibilităţi privatizare. Tel. 
054/711955, 712425. (9424)

•  Vând chioşc alimen
tar, pe Lipscani, maşină do 
măcinat cafea, aparat Khe- 
bab şi expreso calea. Pro
fesional. Tel. 054/711955 
712425. (9424)

•  Vând cameră video, 
Sony, profesional. moto
retă Mobra 59. tel. 651276.

(9174)
DIVERSE

•  Doctor Galii Dan
deschid în Hunedoara, bdul 
Corviri, nr. 15, bloc II (>. 
ap. 1. cabinet medical de 
balneofizioterapie, cu pro
fil de boli reumatismale 
— din 1 iuhic 1996, marţi 
şi joi, orele 15-----17. (9575)

•  S.A. Alexandra .Orăş- 
,_tie anunţă înfiinţarea so
cietăţii cu specific .co-

• merţ: . (7971)
•  S A. P.E. ' Ghizela

Orăştie anunţă înfiinţarea 
societăţii cu specific co
merţ. (7972)

•  S.G. Confort Proiect
5. R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial până la 100 
la sută, începând cu 15.
06. 1996. (8756)

•  S.G. Alimex Vema 
S.R.L. Deva anunţă inten
ţia de majorare a-,adaosu
lui comercial de la 30 la 
sută la adaos nelimitat, în
cepând eu data de 1 iunie.

. (9457)
•  Mii de. mulţumiri şi 

nesfârşită recunoştinţă co.
. leetivului de la secţia de 

chirurgie a Spitalului 0 - 
răştie ş i .în  special minu
natului om care este dr. 
GaŞripl Roman, pentru 
grija şi dragostea arătată 
regretatului rtostru soţ, tată 
şi bunic Ştefan Rfwiuţ. I 

(9464)
OFERTE 

DE SERVICII
•  Solicit doamnă pentru

menaj, scrieţi la Popa 
Gheorghe, strada Cloşca 
nr. 6, bloc 4; scara E, ap. 
61, Alba Iulia. (7974)

•  Firma Rom West 
Euro S.R.L. angajează sa- 
lesman, posesor auto, pen. 
tru  distribuţia renumitelor 
produse Wrigley’s Spear- 
mint Doublemint, Juiry- 
fruit, Grbit pentru Deva

•  Soţia, fiica, gine
rele şi nepoatele ' a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o grea 
suferinţă, a dragului 
nostru

Ing. bâlţateanu 
MARIN

Corpul neînsufleţit 
este depus la Gasa 
mortuară-Deva. în 
mormântarea va avea 
loc miercuri, 22 mai, 
ora 13, în satul Ruşi.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

■ (399150)

ÎN ATENT1A PRIMĂRIILOR, .

/
SPECIALIŞTILOR ŞI 

PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

începând din această săptămână pri
măriile, specialiştii de la centrele agricole 
şi' toţi producătorii agricoli interesaţi de 
combaterea bolilor şi dăunătorilor la cul
turile agricole vor găsi publicate în ziarul 
nostru buletinele de avertizare emise de 
către Inspectoratul judeţean pentru' pro
tecţia plantelor şi carantină fitosanitară. 
în acest mod, fiind bine informaţi, pot fi 
aplicate operativ şi eficient tratamentele 
ce sunt indicate. (N.T.) -

şi Hunedoara. Relaţii la 
tel. 713510. 720041, după 
ora 18. (9423)

•  S.C. Holiday S.R.L. 
angajează barman-ospătar 
şi muncitor necalificat. Re
laţii Deva, str. Eminescu, 
nr. 75 (cafe-bdr). (8768)

PIERDERI
•  S.G. Romavicom S.R.I*,.

Deva anunţă pierderea Co
dului fiscal 2117580. Sc 
declară nul. ’ (8755)

SCHIMBURI '
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
trei carnete Oradea* cu si
milar Deva. Tel. 625114, o- 
rele 17—21. (9407)

DECESE

A bonam entul la ziarul 
„Cuvântul liber"

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor.

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor şi abonamentelor. Din lima mâi, preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic în opt padini), iar al abona
mentului de ‘3000 lei/lună, plus taxele poştale.

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

I

al

•  Cu adâncă durere ne 
luăm rămas bun de Ia 
dragul nostru cuscru

Ing. BALTÂŢEANI 
MARIN

Fie-i ţărâna uşoară!
Familiile Jenica şi Ionel 

Stoicoi, Letitia şi Ionel 
Boreescu. (399702)

•  Un ultim omagiu ce
lui care a fost un deosebit 
cumnat

Ing. BALŢAŢEANU 
MARIN

Familia Constantin şi 
Valentina Gheorghe.

Dumnezeu să-l odih
nească! (399701)

•  Familia îndoliată mul
ţumeşte celor care l-au 
condus pe ultimul drum pe 
dragul şi scumpul fiostril

ŞTEFAN RĂDUŢ
Vom rămâne veşnic înda

toraţi familiilor doctor Lidia 
Dobrei şi Nicolae Pop pentru 
sprijinul şi dragostea cu 
oare he-au înconjurat fa
milia în veci. nemângâiată. 
Dumnezeu să-l odifineâseă 
in parc! • (9464)-
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i u n  S e r v ic iu  c a r e  r ă s p u n d e  zi s i  n o a p t e
SOLICITĂRILOR SI NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

TARIF; 666 LEl/KM

DRUM BUN!
MANATE 
*11 U? 
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TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/40“ 
din 19. 05. 1906 

14, 38, 34, 49, 37, 42.
Fond de câştiguri: 1 326 931 102 lei.

TRAGEREA NOROC 
din 19. 05. 1996 

7, 6,6, 3, 2, 6, 7.
Fond de.câştiguri: 558 580 364 Iei.

i

I
I Editură, caută agenţi comerciali şi difu- 
|Zori carte în acest judeţ. Tel.: 01 -6597987.

I
I
ţ •  CURSURI DE OPERATORI CALCULA - 
|TOARE;

I •  CURSURI DE CONTABILITATE ASIS- 
ITATA DE CALGULATOR

|  sunt organizate» începând cu data de 3

S.C. SIGMA PLUS S.R.L. DEVA

|iunie 1996, de către „SIGMA PLUS“, firmă a-

I

I I• *
I

vizată de Ministerul Invăţămânţului. Seriozi- 
Şlatea, calitatea şi eficienţa vă sunt asigurate 
numai de noi. Plata in rate.

_ Informaţii şi înscrieri Ia sediul nostru din 
|Dcva, str. AL Progresului, bl. B, sc. C, ap. 24,

Iţei. 054—218795; teVfax 054—21266luntre o-
I frd’e 9—17.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Anul VHI •  Nr. I63R •  Marţi, 21 mai 1996


