
I '  Scriam săptămâna tre- care nu exista în româ- I 
*. cută despre urâtul coţi- neşte. Destui, că azi nu f

I tlian, dar ni! mi-a mai mai e chip să auzi *ie- f  
ajuns spahiul să numfegc cât forma stâlciţâ „pre- *

« v unui ditţ; cele mai ,gra-. vâderi". Iată-1 şi pe dom- i  
i  ve şi ruşinoase aspecte nul ' finariţist carş, ne J;
!| ale ..sa1»;, , care merită o vorbeşte despre ,,u» pro-1 
I tratarV aparte : batjoco- gram cât de cât exhaus-1 f  
f  rirea £şşbii româneşti, tiy“ care ar reprezenta * "  
ţ  simptotji peremptoriu , al „o a .' treia alternativă". * 
ţ .  d e c ă d e r i i s t r e  din con- Prin ‘mica publicitate se i  
1 diţiă ■ de papor. In  aceea caută ,,vânzători volanţi"; 4 
J de populaţie, cum. de alt- de negăsit^ fiindcă . vân-1 
î fel guvernanţii: ne şi nu- zătorii nu zboară, ei pu-1 
i mese în mod ’ obişnuit, tând fi cel mult am bu-ţ 
j De la junele imbecil eu lanfi. „Comersaritul", ca- f 
j obraz gros, care profe- re e şi podgorean, se f  
[ rează obscenităţi, până ia referă -la „vinificaţîă vi- * 

românul izmenit case a nului" xşi ne-^spune c ă i  
descoperit că nu-şi mai anumiţe soiuri „s-au vân- I 

I poate face târguieliie la dut în mod foarte mare". 1 
[ prăvăjie, ci numaidecât Demnitarul local - deschi- f  
; la „shop“, marea ma- de • lucrările V aiţăru i. şlm- î  ' 

joritate' ă naţiei, şcolită pozion cu m ărturisirea* 
m  era socialismului mul- emoţionantă că „e pentru  l  
tîlateral subdezvoltat, nici mine o cinste, dar în T 
nu cpriştientizează adevă- acelaşi timp şi o onqa.- . 
rul că limba e o avuţie rfe‘‘. Un filozof Wne c o a -i 
naţională ce ţine de ca- fat eţnitea profunda cu-  ̂
teg'oria- sacrului. Pentru getore „capul e.fruntea...**.]!'

t  ONFEfUIŞnrE DE PRESĂ

W I H » c r * d » t n d n *
louă zflfe lungi şi BASPUNS-r BUN există,: 
t, petredlte în este' viabil', înţelegerile in- 
!¥^6Şt,:cur:i® îtS - tre noj- su a tte o f  - t e  iăr 

m a to r  localităţi ... la alegeri fiecare forma
te  Văii Mureşu- ţiune politică îşi prezintă 
rtf'tZârânduhiî, eu candidaţii p ro p ti  la fune- 

electorale, -sluj- tiile de primari şi consi- 
aalfe ,şi programe iieri. In  primul tur. Pen-
cB pbem gbe Fu- tru  turul al II-lea voni

; PUSR ■■■,. discuta între noi şi fl v«n  
u-j alături pe dnii susţine pe candidatul cel 
eolea, deputăt în «gât- bine • plasat, IncAi S& 
te l -  • -*  el£V«-» ‘M ş Uge- cu' aĂavărat^OaH^R
p L  n ă i n i s t ) c e i  » valoruşiv-

„patru timpi"

astfel de emisiuni. Ei, boseafâ aCuraytetă pe * 
începând inqă de la  cei drum". Ajuns pe post d f  i  
şapte ani de  şcăSă, n-au igienist, Gâgă constată^ 
fost educaţi în perspec- că „Tuberculoza este o |  
tiva unor asemenea preo- boală molipsitoare, care | 
cşi^ărf care solicită inte- se transmite • d e . la  bol- f  
tectul şi pe deăsuprâ nici navT la ■ omul. sănătos", * 
n-aduc vreun folos pal- Nici berea mi. se mal *
pabil. Şi ce e de-a drep- poate vinde decât in so -i 
t e l  terifiant e c&: n,u e ţită:;de memorabile pan-1 
vorba de cel pe care-1 nu- seupi,- precum „gustul nu 1 
mim îndeobşte' „omul ®r* D a rp e n tru ^
siiţiplu", ci de. inşi cti că- ne te tem  ln, R**na t
pretenţia de oameni in-, campgrf*e £1 ;„ald^rOor j  
struiţi, dacă nu chiar de electorale", nu-1 putem  |  
intelectuali Un cunos- uita pe domnul „catin- i
cut parlamentar, bună- dăt“ care ne invită sa  t
oară, o ţine pe .a lui cu
revindecările“ Si vor- na » >»sa conlucram im- i 

ba teU ToDâ^ceahu câţi Preună“ ne câştigă în - f  
S  & c â ? î  e T â S  crederea asigurându-ne cu f  

■ ir  mână pe inim ă: JEu n u i
2 te  trăie c cu înc d t  vă promit dimie, dar pro- 
*?re trăiesc cu niit că dacă voi fi ales...», 1
tarea că Jortm t»  m- etc. ^ c  AFestia suntem ?

" 5  « i i â - ’s s s -
u  * « .  & ' , «  ™ , «

, despre „prevâden", cu r i S t o  U n-l
âoccmtul pe si¥*® ® ^0Ua> de oare s-a pustiit poporul 1 
în bună ţirabâ de-, lemn r0niâi» ? Gel care zicea 1 
Ş, stejarului din Scorni- cgndVa, prin glasul său I 
căşti ? El rostea aşa şi dep lin : f
toată liota de activişti ; De dm vale de Rovine, î

DUMITKU GIIEONEA

formă cu care USD se 
prezintă la alegerile lo
cale,. a relevat unele ca-, 
renţie în  desfasurarea cam
paniei electorale, în  prin-: 
cipâf afişarea- fotografiilor 
anum itor .candidaţi, în ; spa
ţii ş i obiective interzise 
’de lege, l-a prezentat pe 
candidatul. USD la  funcţia 
de prim ar al municipiu
lui reşedinţă de Judeţ, In 
peiteaba d lu i 'A lin ‘Daniel 
Suc iu “  membru al PD

s . Conducerea Filialei jude* 
ţene. Hunedoara a  Uniuijii 
Social Democrate â  orga
nizai, luni după-amlază, 
la ,Deya, o conferinţp de 
preşă. Ba întâlnire au par
ticipat şi dnii Dumitru 
Ifrim, deputat PSDR de 
Hunedoara,, şi Mircea A- 
lexa, candidat îâ, funcţia 
de- |»4mar a l Devăî,, din 

-partea' PB ’93.
. în  deschiderea manifes

tării, d l Adarni Jurca,' vice
preşedinte ăl Organizaţiei 
jjideţene Hunedoara a PD, 
.1 subliniat câteva obiec
tive 1 din programul-pla t-

' - — Jţlioaro, ce ţi-a dăruit soţul tău de 
Ziua Freneii ? • "

— Un. cuptor cu unde scurte, tu !...

DUMIŢRJH .G]
finalităţi (ca de exem- -nată de Valeriu Anania. 
piu întărirea s tă r ii . de Eugen Dorcescu, Gheor"
sănătate a  poporului ro- ghe • Azap% Eugen E1A1 
mân) este practicat în proză serimat^ de Ohu
mod ,curent , de. cerctirilă '  <3azân; traduceri fâătea-
zonate . ăl®, J'°ghinilor şi te‘ de Darie Novăteany
în alte zqnie, •. Ybgliinp Neculai C&irica; 
consideră fhasivul Omu. —’ f.O.' Rudeahu, Eugen
unuf dintre punctele e- Măicşneanu,. Victor '|Mc- 
hergetice aii- Terrei. (A M Numărul este ilu stra t' d< 
PlţESS).  ̂ cunoscutul artist Tîberîb

•  „Cpijstelaţia Drago- . Fazakas. (Ml3.) ^
nuftfi"..; A- apărut nr. 7, •  „Haţegaua" La sate.
pe lună; makja-c.t a l  re- Ansamteul foielqric „Hâ- 
Vistei :te:îttc®atete« .eîHî' î ţegana" al Ssţşei muni- 
tată de jtjrupul de publl- - cipale„de cuiteră Hune- 
câţH şl -editură „Călăuza"' - doara a  dat ^recent doua 
ffinîyupsteş :.-pewde sem- {^spectacole, -in sa tu ţ ya-

lea Nandrului ş i . respect 
tiv la Poieniţa Voinif 
Formaţia de dansuri po
pulare, întinerii^ taujţ. 
a:p.rezentatjp»uri d in  ̂ Ar
deal, Bihor, Moldova, Za- 
rand . şi' zona Pâdureni- 
lar.' Orchestra, du soliştii 
instrum entişti. Ghiţâ A- 
ratSS, Valentin Bulal, Pe- 
trică LupaŞ şl - Marian 
LU|X) şi cei vocali, Vio-' 
ric'a Brîndiişari şl Slgiş- 
mund Munteap,. 'auŞntre- 
git un repertoriu gene 
ros, de bună,, valoare. 
(C.B.)

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  „Yoghinii se adună 
la Sarmizegetusa", Sâm
bătă, 25 .mai a.c., majori
tatea yoghţnilor. din ţa 
ră  vor if* prereuti te; ru- 

. inele cetăţii dacico do 
la  • Ssrmîjsegetusa,' ' unde 
vor medite' la  renaşterea 
spiritului dac, afirm ă sur
se diiţ in terişnfl acestui 
mediu. Asemenea ţip  de 
meditaţie, având ş f  alte

22 mai
•  I dolar SUA
•  I marcft gşrmană
•  te® yePl Japonezi
•  «  HrS sterlin i — 44
ă  ‘ t  franc elveţian - — 23:

ţ t  â  feano francez .» , — • 5<
•  MO fire italiene 11

MttrSurî de referinţă ale Băncii Naţionale.
•  RqmAidels .

j
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Zăcământul de gips de la CUwt »« 
- va prescrie peste 70 de in

Fiind i strict dependentă 
:t  ̂■/jphrfKltî ia- de ciment a 
'fabricii « t  fax Chişcădaga 
exploatarea gipsului din ca
riera de lângă Cftjan a 
suferit şl ea fluctuaţii în 
ceea ce priveşte cantita- 
tea d util extrasă. La 
atei» -ui ci»- gips Călan, 
purtăm ut scurt d alog cr 
di Doinei David şef ^ate
lier* Imediat ' după decem- 
brie ’8 ), pe fon ui 
reduceri importante a -en
tităţilor te ciment ceruţi 
pe piaţă, producţia de gips 
a cunoscut 0 cădere Brus
că. De la cantitatea me
die de 6000 tone pe lună, 
te j*<.e'.<• .-sf cantitatea «c 
gips extrasă, concasatâ, 
separată de rocile sedi 
reeufatfe f; expediată de

P r f a a c f a
- f e r f• ' V -:v|fe Jp - /.£ pa- J i^  vi;;.,..

' ZlLrie'#<^te:«e-am d«*  
plasat pe strada Minerva, 
,fe! Deva, r* fapt o s‘>̂ - 

. - îoar câteva case, 
c i {U.e Itegă'Wra Intre stră- 
iBe Ady Endre şi 22 De
cembrie N-ri* nartr^  **•». < 
trft- a fost mare când am 
văzut, ţte capătul străzii 
respective, înspre strada 
22 Decembrie, un aior«xrt 
considerabil de gunoi, a- 
ritncat: d«r /$ # /  fmprejşrt! 
containerţilui *  persoane 
iresponsaî Be,' zicem rit# ţi 
neridicat di- mult timp.

I> s gur, ite itru a ne e- 
•JP>,-* ' 'u i .-  «lor xmsta- 
tate, ne-am adresat, cum 
era firesc, mai multor io- 
cuitori de pe această stra- 
, ă, vitregită de ochiul vi
gilent . al celor în drept 
s-o vadă, şi plină de - ne- 
păsarea şi !* .''ir»u,a celor 
vjnovî ţi de această .'fere 
de lucruri. Primul inter
locutor şi cel mai aproa
pe de locul cu pricina, dl 
Constantin Ghişa, de Ia nr.
1, ne spunea cu năduf că 
„această si ii:- de iucrur 
mormăi ă se p« rpt tu

a incând gunoiul 
acolo unde-1 apucă dam
blaua, parcă voit, împo
triva ordinii şi a. firii nor
male lucrurilor; unora 
ie lipseşte cu---desăvârşire

atelier se ridică la 3500 
de tone lunar. Din aceas-
t î  cantitate 3000 *te tone 
de gips iau drumul fîr- 
mei tutelare, Caslal SA;, 
unde se folosesc ca tegu- 
V or de pri .1 a c, nen u 
iui Restul de 500 de to
ne sunt folos ţe de firm; 
Macon Jf \  în ?■ br varta 
bca-ului.

Din cele declarate de dl 
DaVîd, una din problem®- 
1c exploatării te carieră 
este iceea care priveşte 
d?p sterilului îna
inte de 1989 halda de ste
ril se * teu te peste 10 fe.n 
depâi tare, transjaortul d< 
şeului rezUltat e n exploa
ta» j en «ten 5 nişte chel
tuieli exagerat sie mari. 
Ift prezent sterilul -ife de

pozitează intr-o haldă im
provizată lângă perimetrul 
zăcăn âni du i *i ă  ̂ spu* 
». dl j>v ii, aprobarea 
pri năriei c in Câ an ca te- 
viitor sterilul să. fie de
pozitat pe o ravenă în pă
şunea Branişte, care este 

'amplasată convenabil faţă 
de zona exploatării. 
piaţa cimentului Îşi va re* 
deschide mşj larg gpxţlle 
pentru producţia Carial- 
uhti, cariera de gips de 
la  Călan poate asigură cu 
uşurinţă orice creştere a 
cantităţilor solicitate, zâdl- 
mântui «vând ca termen 
de i  «Var ţie. JO dată #t» 
anii •- .

A. M LM im m

mânu
ĉ st- « s i  slsiwiwtoeâ neţiu- - 
ne te convieţui c civică, 
mai bine zis 'educaţia".
7 La W  de ’CWtrariat era 
şl âl Aurel i e  h,
nr. 4» osrft propvneaAa» Jn»' 
cui respectiv de «5epo*Ha- - 
re a gunoiului să fie be
tonat şi Îngrădit cu *k* 
KfoCodm, ’âî h ne te i?rv .
d' ere ■»* fi-

5 « te .periodic, unul
cu altul, imediat ce s-au 
umplut, iar golirea gunoiu
lui s i  *.e fac t ’ n eonUUne 
»> nu ‘ă»»g8 el 

Am ascultat şi părerea 
dlui Alexandru Feier, pa- 
tror >4 \'C  Confort f'ro 
iect" SRL Deva, care ne-a 
spus : „Resturile menajere 
(ambalaje, cutii) le depun 
în container ai resturile 
ezultate din construcţi le 

du te locurile stabilite /,c 
primărie, fn ssovte Mure
şul ii“. Lticru lesne de fă
cut, dânsul având tractor 
şi remoreă în cadrul fir
mei, precum şt persopaî 
sufî icnt pentr efectuarea 
acestei operaţiurii. Dl" Al. 
Feier este de părere că - 
>*:<> nii, tr i,- zh—= te. Hi- 

nerva ş i : de pe Celelalte 
străzi- arondate, care de
pun gunoiul aici, ar tre
bui să cear» RAGCL-ului 
ridicarea luţ mai de», prin

m m Â  M u T o â m w  m j p s c & m
NEVOIAŞI D IN  SIMBRIA

tete-: :te _7r 77:.tete»7 7;7̂ .; -7 2 .'-te •' 7. 7 : . " ’ '
*pJomă d t  OnCNfrr de că* Mfr cadouri cmistând In 

' ţpe Ccmsiliul Maţion^ĂT^^ne; Gestul acestuia- a 
Român GKlCE?Y In semn taucurat ^proape 300 de 
de apreciere a grijii pe copii’ din instituţii de 
t&ire acesta o poartă « K  ftrirâţământ din Simeria 
pîilor taaşului, creării u- (I satele aparţinătoare 
nur condiţii «nai taine oraşului. Am Încercat 
pentru învăţătură. pentru o clipă să ne a-

in CGttfIna%%, pe « » -  co«îăm ţ î  m>i sufixul is  
m- amiîwj»'A fa» li- sufletele acestor «ip.il -a » ' 
ber din Parţţil teatrului re au -..•imit ceva, la su- 
de vară d .f Siftieria a fieful unOÎ -om care are 
avut ff" «i'-spfactacol o-, • p.» foste. dar mai presus 
ferit de către formaţii ar- de ■ orice este desriiis 
%mk® .de a  spre ajuta pr m i /m A

i,k r.'ra'A "'îr 1 şi nevoiaşi Ing Emil 
din localitate, Clubul Petruş spunea simplu şi 
elevilor din Hunedoara Street. ,Am  organizai
*î„:-jofd*

''fen*: -IhtfeSi' Plăcttffa 
curie copiilor nevoiaşi. tantţ.

contracte ferme-ţ 
cu aceasta. De asCSneAea, 

mai mult® 
'pentru ’$â teC ' 

ţ-wn sxistă *#«’« •
« a  t e  4^ats#aii din 
ordinea mea au m ai' cu
răţat locul respectiv de 
gunoiul r a v l  ««vioria 

-cBir e l; revine;- ' repede lâ . 
loc“, încheia lapidar di 
FtieT. ; |

Dl Rcmus , Berbeceaau, 
patron la barul „Babeş“, 
din Deva (zona atenţiei 
noastre), ne expltoă; „Noi 
nu avem practic ce arun- 
ca te umplem un 'contai 
ner decât capse de bere, 
de suc şi mucuri de ţi
gări. Dar nu ducem gunoiul 
pe strada -Minerva, că-i 
prea departe, ci îi ducem 
la cele ddha containere de ‘ 
lâhgă poştă, vizavi de staţia 
de autobuz, unde este or
dine. Biliardul nu are ce  
gunoi să facăi*.

Ascultând , separa 
impresia că fiecare are 
dreptate, în felul lui, dar 
realitatea spune că fieca- 
j e  trebuie să /privească şi 
să ăeţicai^e mai persevei^ 
rent în jurul lui, pentru 
păstrarea ordinii şi a cu
răţeniei.

VALENTIN BRETOTEAN

, BâmMflft. în jurul orej grijă
«W t'î teatrului 5t iaşi le, c M l i t  ^ e-  

vară din Simeria şi-ad rima d t tifttte dl-Endl Pţ* 
lini jhiMIn'-- un thară truş pMrOnylSjC.'PRGD- 

^^"te^ţopii; majori* S il(  SBi. Simeria a u- 
tatea .elevi. Alături -îs t ţ  
4u Venit jbunici, ”
fraţi- Pentru ei sa orga* 
nîza, aici o manlf&itare - 
frdmoaşsâ sub geiiericul  
,^ftrt>atodrea «J^Iărief*
de către Subfiliala UNI- 
€EF.-'Huffeda»a, Cu. sprw 
:linul- din Sj*
meria, acţitme a de* 
cfanşat tep a l» 4 2 drepturi*

TleriWpttafarfV »e?;se vo* 
fmaliza ln , prima parte 
â lunii iunie Iâ ţ)eva şl 
Huneddarâ, diqiâ cum 
sptmea d l ; foan Vladf 
riirecşfaţddţ, tGkd>ului ele-t 
vilor din ‘Hunedoara.

în pifana parte a ma
nifestării, dl prof. Mir- 
cea Bozdoc, directorul 

1 Şcolii Generale Nr. 1 Si
meria,-. a prezentat prin
cipalele prevederi ale 
Convenţiei cu privire la  
drepturile copilului, ela
borată' sub egida Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite, 
evidenţiindu-se necesita
tea imperioasă a protejă* 
rii  ̂acestora, crearea con* 
difiilor afirmării pwrso* 
nalităţii lor, pjentru a 
creşte în linişte şi pacei 
Tot cu această ocazie, 
primariilui oraşului Simei 
ria,- dl Petru Păun Jura, 
i-â fost conferită o Dil

dorit

mă- vofawi ; i a '  a*
staă 'dedăttţ cdl 0rtH®rţi ceasta potfbllHate î l  a- 

Un-moment încărcat de jpt din mimă",. t  Le-au 
cjţdură sufletească, de fost oferite, asemenea,

M IN E L B G K A

Aspecte din spectacolul prezentat sâmbătă ia Si- 
meria,-cu prilejul deschiderii „Zilelor drepturilor 

Pi! d i Foto : PAVEI^ LAZA

PUNI) crede în she
Cl’csapfe di® peg. t)

sâ divorţeze sau nu. Şi mai 
e ceva. Noi nu-i putem 
lăsa singuri pe cei de ‘ la 
PDSR, că prea fac multe 
greşeli şi că, fără noi rte~ 
că t i  aer»<aessr* Tratatul 
politic vfe Ba2ă cu Unga
ria. ' .

IN T W 8A R &  î% m c&- 
t-acterizaţi sctMsdalurilc SA- ■ 
Pi ^  iatereeptftrti eonvor-

. B A ^U N S : Din păcate, 
timp de şase ant e  dste«m 
din scandal io  scanat, 
parril txrnt pregramst®, ' 
Cel tei 4m fî  rr-d& unde 
poate duce implicarea po
litica W af-rfsrî f), 
păcate, ste âluns te â- 
ee&izţ.' « re  «s a~
♦ t a  nari implicaţii şt t,m~ - 
secinţe în _ plan pţ Btîc.

r.

AeeaMâ i,u%re t e  tosjajrl 
va - crea; dificultăţi "şi,.’ în 

- eeea Ce: priveşte prezentul 
’ şi viitorul Băntfi Dada 
Fi» k. Referitor la î»te**
1 en‘.at‘',a convc rbirilor îe- 

sunt ra/tte Se 
încălcare a OonstituţieT 

> iniei, care spune 6ă 
viaţ» iptimâ, ’ privată' este 
oci ' • re că
este ocrotită de SRI. Sp)6- 
răn Ca t preşc > *■
Uifeşctt. să abdbdcze ş l  a- 
c^etfa dteşiBanfe, ţmâad 
seama de gravitatea ei, să 
ceară orgapelor abilitate să 

. cercetez* ;0«ş!*gse|e.. t i să 
ade ■ măsuri ce wpunză- 
toare. la t Pm-lm&miîd, uşa 
cum prevede Lege» Sâgu- 
ranţel Naţionale, s  m  ®  
Mult -*haf simplu bssft «te 
fi 1,** trectorul t i  jf 
semneze Sentete.

tt

USD merge sîngtiră
^  (Urmare din pag. I)
• — T 11 —

—, a dat citire 1 V-j €'«» 
silierilor locali, propuşi de 
uniune la alegerile - 1 din 
municipiul fievi.

An urmat Întrebările zia
riştilor, multe şi intere
sante, Ia eşte amfit^orfii 
a u ' / răspuns' teu; - teheitudi-
ne şiB campetoiţâ «‘IŞe pa  ̂
re  .si..; in  a ra rs l „ |p#ti 
Ixrfnl dintre l*D
*fs — v m  — m m B t n i
a m t  i k m ţ i i  ţttm m  a 
merge cu un singdr cah- 
«»M  1» prtmfcM 0 |v e i.
C&m a ş  m m ix  te W m i

m , m m A t  m t  p r im
fnteebare. #  Dar iim aivut 
ma» ysâ t®  4tm âiţM  «  ş l 
e< stea

care să intre singură in 
turul I, iar pentru tu r #  

tean-
«. lut cel nai bine pla

sai 'A t- rn ţiiîor .«&<>- 
v tă» ce admiri l'S S  
aâ câştige « îs fw i»  p « -

ţp rg  sin m i w i  t in - r ,  
dinu mic, priceput manager 
î 5 bun 'gospodar, «t-« şi *ă 
proba? mc-etM cai.'t^î în 
propria aetfttfta r  te» jt.to- 
ştrAle şi M M m
Sueiu «ste « 
per««jşă, 4« *

pgotrs f i j®
£tev«

m£ .m tm in k , M ttert tw s î  
şi tem a»  » w  i  foci. Cfcia* 
ş  ââ

-? limitate de c*sc aj4«>,- 
x ’ ninisoreţitie iocs le •  fn 
cazul reuşit ei in alegeri 
— mn-am adeteor dini AR® 
Suciu — tnr*t ţvfewt-
f» #«*! pteMeuşe 'tr, «ar? 
veţi începe activitatea ? •  
împreună cu echipa dş 
COftsRieri, vom pr*p; de- 
mersurile pentru trecerea 
RAGCL In subordjnea .con-/ 
sUiuhd focal, \<k~ >itm 
activiîătda >7# sahifrizare 
a , raşului, vom iniţia im

*—■*! • *- *L*—*_

dialog cu sindicatele >,*»*• ; 
Iru depistarea ,

/ telor nelocuite ori degra
date, aducerea tor Ia con- .: 
diţii .normale de folosire 1 

şi repartizarea către ts*ri ■ 
■rs-îi' reî r. s; nevoiaşi dfts' 
municipiu. Oricum, UirJ^ 1 
noastră generali gate â& 
schimbare lir M- >
ne a oraşului şi a Vieţii
'-msn'ri' '.)/ m rk v t ir?--'

te. Noi putem; j

VREMEA

Vreme în general fru

moasă, cerul mai mult se-

uj unele _ #prâţri)d  

Ş» *«®re» 

vor cădea moto* to* 
de ? * » *  lMO«to» . 

de descărcări electrice. 
Vânt Iiş 4 Eeneşşl sla|>. ;
rţi hte lfliîi ■*» ii ' fitoi'’ii em|KSra!U*MC *•
tre /patto C, 1 » -

•grade « , (Ltţei®* M sto ^

: ; •. dŞ'<'riş_.bvţ. ri'f
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In ta b ă ra  tricolorilor 
tre i an trenam ente pe zi
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Sub - „comandă" generalului - lor* 
dănescu, tn :,,tabâra“' da la Seefled 
^Austria) tricolorii trudesc la 3 an
trenamente pe zi: ia  .ora 7,4V p re 
gătirile se încep cu alergarea de 
dimineaţă, urmată de două antre
namente fără minge la orele 11.30 
şi 17. Cazaţi ’ Ia renurnitu' hotel 
„Vîkteria**, băieţii noştri au con
diţii dintre cele mai bune de caza
re, masă. refacere şi recrecre du- 
p& eforturile depuse cu sârguinfă. 
La cei 16 jucători . plecaţi din-Bu
cureşti de luni, 13 *mai, au-, început 
să sosească pe rând marţi Belode- 
dici eh mâna ’dceapţâ în ghips mo
bil şi poate participa la antrena
mente, .miercuri a semnat condica 
şi aşteptatul... Răducioiu. Intre timp 
au sosiţ şi Y- Maldoyan şi Mihpli, 
iar ceilalţi- sunt aşteptaţi cu-m ultă 
nerăbdare de antrenorul lardănes- 
cu. E vorba de Hagi, Gică Popescu,., 
Sabau reţinuţi la echipele lor de 
club. Prbbieme mari sunt cu Sa bău 
c a re  cui este lăsat de Brescta -să 
pldee la-'-pregătirea tricolorilor»- ( 

Băieţii au ' tras tară' la pregătirea 
fizică» în sala de forţă unde s-a. 
lucrat intens ia  diverse aparate pen
tru  }fcţărire% nţuşculaturii. _ Daca. 
săptămâna tţecytă fotbaliştii, nu s-au 
înţâlhit cui., mingea, au  făcut-o în
cepând de luni, 20 mai, organizân- 
du-se până vineri trei partide a- 
micale de_ joc-şcoaiă, cu echipe din 
categorii inferioare şi chiar forma
ţii de amatori, în care se urmăreş
te repetarea, însuşirea « n o r" afin-* 
mite scheme tactice.. . |

SâmbătăY seara, niunăful ■ jticăto* 
rilor în lot a |resqut la  |9,» pfift ve
nirea lui^ Şelymesf ce a intrat di
rect în  programul tricolorilor.

TURNEUL OLIMPICILOR 
PESTE HOTARE

Irt primiri meci a l olimpicilor in 
Franţa, echipa --noastră a remizat 

<D on echipa di*t prima divizie; 
OBtbgnon. - ■

In  Belgia, în  compania formaţiei 
Virfou dirj liga a Il-a, elevii lu i 
Victor Piţurcă su  obţinut victori» 
gtl scorul d« ^—0, p rin  golurile rea
lizate de Negru şi Luţă.
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LA PETROŞAîfl, t „ 
FINALĂ LA JUNIORI B

în tre  23—25 mai, la Petroşani 
se va desfăşura Campionatul na
ţional de juniori „B" la fotbal, 
in tre  echipele câştigătoare ale 
.etapelor de zonă, Din - păcate, 
judeţul nostru nu are o repre
zentantă. (S.M)

se pare  Justificat, după aprecie- 
ddie celor care-1 "cunosc pe an
trenoru l Olteanu.

DUMITRIU, TOT LA 
’ STEAUA

D eşi. au cumulat multe zvonuri 
câ antrenorul principal al Ste
lei Ţiţi Dumitriu ar lua dru
mul Greciei, acestea s-au dove
dit false, cunoscutul. tehnician 
rămânând în continuare la echi
pa m ilitară. Până luni, nu sem
naseră contractul doi dintre oa
menii de bază din Ghencea: Gâl- 
că--şi pârvu, care sunt liberi şi 
vor sa plece „afară1*.

Cdnducerea clubului are insă 
rezerva de cadre asigurată. A- 
vând posibilităţi- financiare să ,a- 
ducă în Ghencea* câţiva jucători 
Valoroşi, de • certă perspectivă.

,  ' UN OBSERVATOR' 
EXCLUS DIN CORPUL 

FEDERAL
. i ■■

După partida Drobeta Tr. Se- 
verin — Mine-Rnl ftdvjnari s-a 
lăsat cu câteva sancţiuni- severe 
din ipartea FRF. întrucât obser
vatorul federal Ilie AleOfandru 
a încercat să cortipă brigada de 
arbitri (I), propanănd anularea 
foii de observare, s-a decis ex
cluderea sa din corpul observa- 

1 tqrpor federali, suspendarea pe 
un a h , a delegatului gaz
delor ’ P. Pâlăceanu, 1 milion de 
lei amendă şi sesjzarea Parche
tului Generai în legătură cu a- 

*titudinea procurorului .Stoica fa
ţă de arbitri.

ţ»w * ,y * v f
De câţi ani n-a mat cu- vine pe prima saenă fdt- 

, noscut stadionul din Tir- balistică a ţării.
govişte o şsemenea at
mosferă de fotbal? Apro
ximativ 25 008 de spec
tatori au ţinut să fie mar
torii derby-ului seriei I 
a Diviziei A, dintre* Oţe-‘ 
Iul Tirgovişte şi Dacia

Dacă in fruntea clasa- 
mentului s-au lămurit lu
crurile, în subsol lupta 
pentru evitarea retrogra
dării continuă, în ulti
mele doua etape 1 între 
Dunărea Galaţi, FG Ca-

Unirea Brăila, câştigat de racal şi Portul Constanţa 
gazde, cu 3 -0  si cu toa- După cum, stâ clasa.

CONCURS DE ORIENTARE 
SPORTIVA

I
LA ARGEŞ, O NOUA 

CONDUCERE TEHNICĂ

I
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Vineri, mare surpriză la FG 
Argeş: Cţwşiliui de Administra
ţie  al clubului, ă admis demisia 
iu*, Mibai Geovgescu şi in loouir 
lui, ca preşedinte, a fost numit 

■ Gabriel Şicoe, director executiv y 
ia 3G Automobile Dacia.. CXi *- 
cest' prilej, întreaga conducdre ’ 
tehnică a fost .eliberată din func
ţiei . ‘ ...

în  perioada 17-'- 19 mai, la 
.Lugoj în.- zojia renumitului hah 
„Ana Lugojana**. s-a desfăşurat 
concursul internaţional de orien
tare sportivă, dotat ctl trofeul - 

• „Timişoara** ce â  fost organizat 
de, Clubul elevilor Timişoara, in 
colaborare cu DJTS Timiş. La
acesţ eveniment sportiv, au par- 
îfc îpat'şi uft n u m â llM fe  d e  tî-

MABIN OLTEANU,
- ANTRENOR LA PETROLUL

De. ieri, noul antrenor al Pe
trolului Ploieşti este Marin Ol- 

, Uuntk -de 1» GlariajCornaşti , - ^ -  . 
vizia B, al cărui sponsor este Gh.

Un aet curaj a l <»n- 
dUcefîl Clubului dln Plbîeşti, dar

neri deveni, componenţi ai sec- 
? fiilor de orientare di» cadrul A. 

SociSţjet sportive Condor" şi 
Clubului elevilor Deva. Rezultate 
bune au obţinut la individual 
Grăşean Ioan Dorel şi Urcan 
Viorela (ambii locul I), Dahd'ta- 
ru G ab rie lş i MAhuţ Bogdan, lo
cul II, si Codrean Stelian, locul 
III. ,

în  clasamentul- pe echipe, Clu
bul elevilor din’ Deva s-a clasai 
pe locul III, câştigătoarea' tro
feului „Timişoara" în acest an 
fiind echipa C.E. Timişoara; 
(Florin Firescu).

te. că mai sunt două e- 
tape de disputat, Oţelul 
nu mai poate fata pro
movarea * in : Divizia Na
ţională. Bucurie mare in 
rândurile, suporterilor din 

: Târgovişte dar şi ale fot
baliştilor de la Oţelul, 
cărora Gheorghe Chiru 

. pâtronu^ hoidingului „I- 
1 ris“ le-a promis câte 3 
milioane lei fiecărui ju- 

i cător, iar .pentru promo
vare, un autoturism ‘ Da
cia. Deci, după 12 ani, 
echipă din Tirgovişte re-

ment, Portul are şansele”"
cele mai reduse de a scă--•_ •-pa de retrogradare. Con. ţ
ducerea clMbUiPi 3 decla 
rat insă că nu cedează 
lupta până în ultimul mi- - 
nut-de joc. Numai că azi, 
are un meci greu, în, de
plasare,-la Tractorul T3ra- 
şov şi apxii acasă cu Da
ciacia Brăila, ieşită din cursa 
promovării. Depinde foar
te mult ce vor face şi 
FC Caracal, Dunărea Ga
laţi.

’ REZULTATELE ETAPEI A  32-A: Oţelul Târ
govişte — Dacia- Brăila 3—0; Metrom Bv. — Trac
torul Bv. 2—1; F.C. Caracal — Cetatea Tg.N. 2—1;- 
Portul C-ţa — Dunărea Galaţi 3—0; Gloria Buzău- 
— • Steaua’ Mizil 2—2; ARO C-Jung- — Etectropîitere 
2—0;; Dunărea Călăraşi — Metalul Plopeni 4—0; Ro- 
car — Dacia Piteşti 3—0; Poiana Câmpitia — F.C. 
Oneşti 4*—2. "

CLASAMENTUL

Divizia b
m m 3

REZULTATELE ETAPEI A 3Ş*A : F.C. Sf. Gheor- 
ghe — C.F.R. Paşcani 1—1; MiR. Vatra Dornei — ►  
Harghita Odorhei 3—0; VrancSSfft Adjud — RaSinerUI 
Rărm ăneşti 7—3; Letea Bacău. — AcOrd P şa*d 4*-l; 
Melarta Săvineşti — Mureşul Topliţa 4—3: Mir». Co- 
măneşti .— Petrolul Brăila '3—0; Petr&lul Mbineşti 
— Zimbrul Şiret 8—1; Petrolul Berea, Unirea Focşani 
ţ i  Chimica Tîrnăveni au  stat.

CLASAMENTUL

L Petrolul Moineşti
2. Petrolul Brăila
3. Chimica Tîrnăvehi
4. Petrolul Berea
5. Meiana Sâyineşţi
6. P.C. Sf. Gheorghe
7. Mureşul Topiiţa 
fl. Unirep Focşani
9. Rafinăria Dărmâneşti 

ÎO. Harghita Odorhei 
I t .  Mlheriil CoBiâheştL; 
VS. C.F.R. Paşcani 
13; Kin. Vatra Dornei 
14. Letea Bacău
16. Vrâncart A djud’
18. Zimbrul Sîreţ
17. Acord Focşani

30 23, 2 
30 19 |  
30 15 5 
30 14 4 
30 15 1 
30 13 6
30 14 1
31 14 1 
31 13 3

.30 13 2 
3(f 12 4 
30 12 4 
3T‘ 12 ■ 3 
30 12 2 

■ 3 i n  3 
30 11 3 
30 11 1

5 66—17 71 
10 53—42 58
10 62—37 50
12 42—35 46
14 46—47 40
11 35—36 45
15 4£—41 43
16 40—47 43
15 44—55 42
13 *'41—51 41
14 38—39 40 
14 39—44 40 
16, 33—47 39
16 35—45 38
17 36—43 36 
10 37—49 38
18 27—43 34

ETAPA VIITOARE (miercuri, 22 rffai) : Sf. Gheor- 
ghe — Petrolul Berea; Harghita Odorhei — Unirea 
Focşani; Chimia Tîrnăveni — Letea Bacâti; Acord 
FdCşaÎS —' M elada Săvineşti; • Mureşul Topiiţa — 
Min. Comâneşţi; Petrolul Brăila — Petrolul Moineşti;

Paşcani Zimbrul sfret; M ia  V atra Dorne^ 
Vrancart Adjud şl Rafinăria Dărmâneşti* stau. .

"8ţ>S»

Divizia B •m ia  s  ll-a
REZULTATELE ETAPEI A 34-A: ’ Cimenful 

Medgidia — Juventus 6olentîtta,R«2; Chimia Buc.' 
— Aştra Ploieşti 1—0; F.C. Atietşc^— in ter Gktrgm 
tia# ;.’- B « tro m ^ n e tl6 a  — FI. Moreni A-—1 LiAvfâfsa 
BuO. — Cimentul Fietrt 3—D; Callatis Mangalia — 
DănuMana Bud. I-*1!; Petrolistul Boldeşti — Goppref 
Constanţa 0—1; Petrolul R. de Jos — Faur Buc. 1>—1 
Petrolul, Teleajen —■ .Gloria Cerneşti 1—1; AS. Midia 
a stat.

CLASAMENTUL
1 . Dânuhîăha
2. Gloria Cornesti
3. A.S. Midia 
A Chimia Buc.
5. Cimentul Fieni
6. Faur
7. Inter Giurgiu 
fţ. I'iâcăra Moreni 
9. Electromagnetica

10. 'Aversa Buc.
11., Petrolistul Boldeşti
12. Xim entul Medgidia'
13. Callatis Mangalia
14. : A stra  Ploieşti Y
15. F.G. Atletic ,
16. Juventus Colentinii
17. Conprpf Constanţa.
11. Petrolul R. de Jos 
19. Petrolul Teleajen

34 24 4
34 21 6 
34 16 
34 16 
34 17 
34 15 
34 16
34 15
35 15

8
■ 5 
1 
0 
2 
4 
3

6 76—34 76
’ 7 57—30 69 
10 65—43 56
t i  ,33-r»33 53
18 151—44 52
13 54—36 51
16 55—55 50
15 47—39 49
17 46-r59 48

34 13 8 13 47—46 47
•34 15 2 17 46—46 47

15 46—47 47
14 41—39 46

34 14 3 17 46—48 45
35 14 2 19 35—54 . 44
34 14 2 18;: 34-60- 44
34 13 4  J 7 35—43 43
34 11 4 19 31—64 37
34 8 4 22 36—61 28

34 14 5 
34 13 7

'ETAPA VIITOARE (miercuri, 22 m âi): Cimen
tul Medgidia — F.0. GMînia BOfe; Astra Ploieşti r— 
A.S. Midi»; Inter Giurgiu — Eleetromagnetifca: Fia.

— Aversa Buc.; Cimenfiil Fieni — Ca* 
Mahg»; Sonpref Constanţa — Petrolul R. d» 

Jos; Faur Bucureşti — Petrolul Teleajen; juventus 
golentina — Gloria Sorneşti; Cohsţr. Feroviar stă.

***—*■««*■■ i'ii», • i . .Ci..

1; Oţelul Tirgovişte 32 19 : i f 6 72—28 64
2. Dacia Brăila 32 19 3 10 51—27 60
3. - Metrom Braşov 32 16 ■ 5 11 42—34 53
4. Gloria Buzău 32 15 6 11 46—43 51
5. Tractorul Braşov . 32 16 3 13 38—35 51
6. F.C. Oneşti 32 14 5 13 46—38 47
7.. Dacia Piteşti 32 14 4 14 41—43 46
8. Rocar Buc. 32 14 - 4 ' 14 37—46 46 *
9. Eieetroputere 32 13 15 14 41—40 44 '

.10. Dunărea Călăraşi 32 13 4 15 46-43 43
11. AHO Câmpulung 32 11 10 11 26—37 43
12. Steaua Mizil 32 13 4 15 39—51 43
13, Metalul Plopepi . 32 10 10 12 30—38 40
14. Poiana Cîmpma 32 12 4 16 38—47 46 „
15. Cetatea Tg.* N. 32 11 6 15 40—39 .39
16. Dunărea Galaţi 32 i i 3 18 27—36 3$
17. F.C. Caracal V . 32 9 T8 15 38-147 35
18, Portul C-ţa 32 10 5 17 40—66 35 -

yf*.

Dlvizla B sari» a tV-a
: REZULTATELE ETAPEI A 34-A : Laminorul 

Zalău — Min Cavnic 4—1; Min, Stei — Metalul Boc
şa 1—0; S ty l’a  Arieşul Turda — Motorul Arad — nu 
s.au prezentat oaspeţii; Cîmpia Turzii —,.Vultu.\i 
Lugoj — ml s-au prezentat oaspeţii; Astral Deta — M4- 
talurgisţujCugir• 2—9; Min. Borşa — Min. Anina — nu 
s-au prezentat oaspeţii; F.C*. Arad — Phoenix B. 

,M are2 —3; U.M. Timişoara — Armătura Zalău 4—0; 
West Petrom Peoica — Olimpia Salonta 7—1; C.F.R. 
Cluj a stat. .

CLASAMENTUL
L C.F.R. Q uj
.2. 'I.H. Cîtnpîa Turzii 

.. 3.' Minerul Anina 
‘ 4, U.M. -Timişoara
5. Astral Deta
6. F.C. Arad
7. Phoenix Baia Mare
8. Armătura Zalău
9. MinerUl Stei

10. West Petrom Pecica
11. Motorul Arad
12. M inerul Baia Borşa

34 26 3 5 97- ■ 17 81
33 25 4 4 7.9— 31 79
33 22 5 6 80—, 34 71
34 20~ 6 8 72-- 25 66
34 18 6 10 ,7 2 --31 60 '
34 i r 4 13 64-- 43 53
U 17 3? 14 84-- 41 54
34 17 3 14 58-- 51. 54
35 10- 5 14 62--52 53
31 17 2 15 71— 75 53
33 ' 14 ' 3 T6 51— 57 45
33 14 3 16 42—- 54 ’45
33 11 7 ÎS 53--.55 431
34 12 6 16 39— 66 42
35 13 f  ' 21 55— 87 40
34 , 9 4 21 43-- 60' 31
34 7 5 22 22-: 66 26
34 4 5 25 23-418 17.:
33 3 1 29 24-428 10

14- Metalurgistul Cugir 
16. Laminorul Zalău . •
16. Mctaluf* Bocşa ;
17. M inerul Cavnic
18. Olimpia Salonta
19. Vulturii Lugoj - 7
; ETAPA VIITOARE (miercuri, 22 m ai): Minerul 
Cavnic — Minerul Stei; Metalul Bocşa — Arieşul 
Turda; Motorul Arad — Cîmpia Turzii: Vulturii Lu-

Astrăi ©ete: Metalurg. C u g i r M i n .  Borşa; 
Min. Anina — F:C. Arad: Phoenix B. Mare — U.M. 
Timişoara; Armătura-Zalău — W. P. Pecica; C.F.R. 

‘Cluj ~- Olimpia Saloiffa: Laminoşui Zalău stă.
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De la o simplă 
încăierare...

•  P leca t la  p lim b a re , Iiie. a ju n g e  la  sp itaL

La discoteca „Luculus", tinerii se bat, 
iaKpafrdnul dă cu parul ! .. : ’ '

•  Pacient agresat, lovit cu un* corp con
tondent în cap.

Cine este de vină ?

Desigur că ceea _ge s-a 
. petrecut la Vulcan trecea 
poate neobservat, dacă via- 

' ţa ‘unui om de 34 de ani 
nu ar fi fost pusă în pe* 
ricol. O simplă încăierare 
intre tineri, ca atâtea al
tele prin discoteci. Şi to
tuşi nu este aşa, iar ceea 
ce s-a întâmplat trebuie 
să dea de gândit. Să fim 
insă mdl concreţi.

într-o după amiază, prin ţ 
jurul orei 17, doi prieteni 
din Vulcan se întâlnesc 
întâmplător pe stradă. Este 
vorba despre Ilie Berchi 
şi Ion Dumitrana. în plim
barea lor ajung şi în faţa 
discotecii „Luculus", ho- 
tărându-se să bea câte un 
suc. Ei bine, din acest mo
ment, ■ lucrurile capătă un 
curs c u ‘totul nefiresc. în- 
momentul când intră, Ber
chi observă că un frate de 
al lui se ceartă şi se tra 
ge de haine cu un oare
care Remus Horvat. Cear 
ta degenerează în bătaie, 
cei doi trântindu-se pe jos. 
Firesc, llie intervine pen
tru a-i despărţi, Ceea ce şi 
reuşeşte până la urmă. De 
remarcat insă. că în sală 
erau mai multe persoane, 
dar' nu aa  intervenit. Fra
tele pleacă, iar Horvat se 

* -retrage intr-un colţ al 
Sălii. 1 ,
‘ între timp, la- locul eu 

pricina venise şi Milîail 
Danii an, patijonul firmei, 
spunându-Ie combatanţi- 
lor ââ termine cu scanda
lul Că acolo este casa iui,

1 Liniştindu-se aşadar lu
crurile, llie Herchi şi Ion 
Dumitrana merg la tejghea 
ş f  solicită unei ospătate 
să i " servească Cu două 
sucuri.. Este momentul în 
care acolo apare-şi patro
nul. „

„Am scos 1000 de lei. 
Crezând că nu ajung ba
nii, m-am întors către Du- - 
mitraria să, mai dea el — ’ 
relatează Iiie Berchi. în

acel moment am fost lovit 
de patron cu o buCătă de 
lemn în cap. Apoi m-a 
prins de geacă şi m-a tras 
către tejghea. Am văzut 
că în mână - avea un . cu
ţit".

Totul a durat foarte pu
ţin, după care Berchi ca
de în  nesimţire. Se va 
trezi pe scările de. acces, 
după ce un poliţist l-a' 
stropit cu apă. Câteva per-, 
soane îl vor duce în  fa
ţa  localului, - unde: leşină 
din nou. Ajunge , şi la 
spital. 1 ..........

Aici j  se fac două in
jecţii şi i se recomandă să 
rămână. Pleacă acasă.

A doua zi însă se sim
te r ă u : ameţeli, stări de 
vomă, ajungând" din nou 
la spitalul din Vulcan. Du
pă aproximativ o săptă
mână, vavfi trimis Ia Spi
talul Judeţean DeVa, unde 
va fi operat Ia cap, con- 
statându-se Că viaţa i-a 
fost pusă în pericol. Mai 
bine de patru luni vă fi 
obligat să stea în concediu 
medical'.

Din certificatul medico- 
legal, între altele s-a reţi
nut (?) ̂ diagnosticul „Frac
tură intruzivă - multieschi-

• loasă parientală stânga, cti 
dilacerare durală-operat".

Nu vom intra îh amă
nunte. în prezent, anche
ta penală este în curs. P ă
rerea noastră este însă că 
nimeni nu este: îndreptă
ţi  tr să-şi lovească seme
nul în, cap şi sări pună 
viaţa in pericol. Iar, în 
condiţiile şi în împrejură-,

• rile in- care s-au derulat 
lucrurile la „Luculus", cir 
atât mâi puţirt. - j

Orişţpn, dpip orgânul de 
cercetare penală va sta
bili cine şi de ce se face 
vinovat.

, . . t- ■ . . - » , ;-ii.-»—.*—*—*—*-.» — »—* — *—»

Pagină realizatăde ’ 
■ VALENTIN N EădU  -

IN PLINA ZI

Ziua în amiaza mare, 
’loan Vătărrian, - de 2ţ) de 
ani, ’ din Vulcan, s-a âpu- r 
cat de furat. D ar-nu ori
ce, ci cablu flexibil din 
cupru. Şi nU de- oriunde, 
ci de la Exploatarea Mi
nieră din localitate. Nu 
mai puţin de 62 de m de 
asemenea produs a încă. 
put pe mâna individului. 
Valoarea acestuia' era de 
*6#0 000 de lei; A fost re
cuperat.»

PREDAT POLIŢIEI

Dacă tot suntem la Lu- 
peni, să mai zăbovim pu
ţin asupra a ceea ce a -
făcut şi Daniel Alexan
dru,.^de 30 de ani. De 
fapt,- tot- de furat s-a a- 
pucat şi el, numai că, din 
autoturismele aflate în zo
na oficiului de telecomu
nicaţii. Valoarea obiecte- , 
lor însuşite a ajuns la  o 
jumătate de qgjlion de lei. 
Pe ultimul „segment” al 
sumei cu care i-a păgu
bit îh total pe alţii, a vfost 
reţinut de gardienii pu
blici şi predat organelor 
'de poliţie.

.. SE PţiATE ŞI AŞA !

Gă se poate şi astfel, o 
dovedeşte .ceea ce ' a păţit 
Ioan Andronic < din Hune
doara. n,Om la 44 ani, el 
nu a găsit rceva mai bun 
de făcut, “ decât să vândă: 
seminţe de floarea soare
lui şi dovleac, fără a po
seda autorizaţie, dar pro
vocând producerea murdă
riei. ă-a ales cu 100 000. de 
lei amendă. . - ...

ŞTIŢI CE-I NUNCEAKU ?

Puţini ştiu probabil ce^ 
înseamnă nunceaku, aşa ' 
că o să vă spunem noi. 
Nici mai mult, nici mal 

■ puţin; decât un instru
ment de origine asiatică) 
folosit de luptători (sau 
bătăuşi ?). Se pare că a- 
cesta a. pătruns şi pe la 
noi, din moment ce de 
el se folosesc şj „luptăto
rii" noştri. Unul dintre ei 
este şi Florin Dumitraş, 
din. Hunedoara. Pentru că 
a lovit un cetăţean cu un 
astfel de instrument şi 

.pentru  că a ,re fu za t să se 
ţegitimeze, 8-a ales cu o 
amendă de 250 00# de lei.

DE PESTE NOAPTE
' — Dle Moise, cu o săp
tămână, In urm ă am dis
cutat, iar In ziarul nostru 
s-a" precizat ,că, începând 
de Ia 1 mai a.c., a intrat 
In vigoare Ordonanţa 23, 
care stipulează , regimul 

.desfacerii ţigărilor. Mai 
concret, este v o r b ă d e  
faptul câ, pe teritoriul Ro- 

“ mâniei, desfacerea ţigă
rilor din prdducţia inter
nă ş i import se va face 
numai dacă sunt marca
te prin, aplicarea unui tim 
bru. Tot atunci spuneaţi 
că se aşteaptă precizări de 
la Ministerul Finanţelor şi 
Garda Centrală . Bucureşti - 
privind stocurile de ţigări 
existente la agenţii econo
mici din- judeţ. Ce nou
tăţi avem ?

— în sensul în  care vor
biţi, noiităţî nu avem. Le

aşteptăm. Avem însă une- • 
. le  constatări interesante de 

cunoscut.
— Adică ? '
— Din teren  ne vin 

, multe semnale . privind
preţurile care se practică

. — Faptul că, dacă până 
acum aceşti angrosişti fo
loseau un adaos Comercial 
de maxim 5 la  sută,-înce
pând cU 1 mai a.c., pe 
actele şi facturile lor a- 
pare un adaos între 15 şi

această

Discuţie cu dl EMIL MOISE, 
comisar şef adjunct v 

la  Garda Financiară Hunedoara

In general, atunci când 
se face un împrumut, se 
stabileşte şi termenul de 
restituire. Totuşi, îrr. cazu
rile Când nu s-a stabilit* un 
asemenea termen, împru- 
mutătorul. se poate .adresa 
instanţei de judebată şi so
licita ca instanţa să fixeze 
un termen de restituire.

Deşi împrumutul se face' 
de obicei între oameni cu
noscuţi, este recomandabil 
să se încheie un act scris, 
o chitanţă între părţi; A- 
cest lucru este necesar pen
tru că dacă mai târziu-âm- 
prumutâtul nu mai recu
noaşte faptul (şi se întâm
plă .şi aşa uneori) legea nu 
permite să se facă dovada

cu martori la sume m ai, 
mari de 25# Iei (articolul 
1191 din codul civil). ,

Se mai a ra tă . îh lege că 
actul pnn care cineva re
cunoaşte "'primirea unei su
me de bani trebuie' să fie 
scris în ■ întregul lui de a- 
cela care l-a subscris sau, 
cel puţin, înainte de a sem
na actul, cel în  cauză să 
adauge la sfârşit'-cuvintele 
„bun şi aprobat", arătând 
totodată in litere suma îm
prumutată şi apoi să iscă-; 
lească. Toate" acestea sunt 
necesare pentru câ dacă ‘ 
împrumutatul va contesta,

instanţa, dispunând efec
tuarea unei expertize gra
fice, să" âibŞ- elemente ale 
scrisului p # d ru  comparaţie.

De la această regulă sunt 
excluşi Comercianţii, .piu» 
gării, personalul de servi* 
ciu, adică aceia care se a- 
flâ în raporturi băneşti 
permanente cu cel de la 
care primesc sume de bani.

In  cazurile In care a e- 
xistat uh proces prin care 
împrumutatul ‘a fost obli
gat la restituirea sumei 
împrumutate, a eventuale
lor dobânzi. şi cheltuieli de 
judecată, urmează ca h o - .

la unele categorii de ţi
gări. Pentru a vedea care 

, este vsituaţia, am făcut de
c la să ri fulger lâ câţiva 
angrosişti care, desfac ase
menea produse în Deva şi 
nu numai. - ' ' . 'l'"'

— Ce s-a constatat ?

târârea să fie dusă la în 
deplinire. , ' ' ’ " "'I

Pentru aceasta există 
două posibilităţi. Fie che
marea în judecată într-o 
acţiune de poprire asupra 
veniturilor debitorului, a- 
ceaşta în măsura în care 
este cunoscut locul său de 
muncă, fie prinlr-un se
chestru şi scoaterea la vân
zare a bunurilor ce îi a-
parţin. -

Pentru aceasta, creditorul 
se adresează cu o cerere 
la  executorii judecătoreşti 
(de pe lângă fiecare judecă
torie) şi solicită executarea 
sentinţei. -

Şi aieî, depăşirea terme
nului d e , trei ani ' -atrage 
imposibilitatea urm ăijrit,

18 la sută. Mai mult, la 
unul dintre .aceştia, pe o 
factură' mai deosebiţii, la 
unele categorii adaosul a 
ajuns până la 25 la  sută. 

.O  altă. chestiune este că' 
aprovizionarea se face 
foarte greoi. Ei bine, aici 
intervin acum tot felul de 
alţi angrosişti care se în
trepătrund în comerţul cu 
ţigări. Deci, verigile de „la 
producător la comerciant 
se înmulţesc, ajungând la 
două sau chiar trei.

— Ge se întâmplă In a- 
semenea situaţii ?

— Dacă vin angrosist, 
care până Ia 1 mai prac
t ic a . un adaos, de cinci la 
sută, iar astăzi practică 
unul de 25 la sută, la-des. 
facere en dctail, procentul 
de creştere este de sută 
la sută I Vânzătorul, pro
fitând şi el de oferta foar
te mică şi cererea mare 
de ţigări Ţ>e piaţă, îşi mai 
adaugă uh procen* de 100 
l a  sută. Se ajunge astfel 
ca fumătorul de zi cu zi
să-şi'cum pere ţigările cu 
un adaos de 200 la  sută,, 
iar în  u n d e  cazuri de 300- 
ja sută. —- -

, — Este legală 
treabă ?

-— Analizând situaţia din: 
punct de vedere legal, Gar
da Financiară nu le poate 
face nimic. Totul esHF le
gal, treburile se înscriu 
în limitele preţurilor li
beralizate. . ...

— Se poate discuta însă 
îş i  d in  punct de vedere
moral, n u ?

' Desigur. Şi nu putem 
spune că nu sunt vino
vaţi. Dar cipe poate să le 
impute ceva? Au fost ne
numărate exemple în ca
re, în urma unor războaie,

. unii au .murit de foame,
: ) alţii s-au* îmbogăţit peste. 

noapte. Criza' ţigărilor’ de 
astăzi este 'asemănătoare. 
După părerea mea, pentru 
a preîntâmpina aceste lu
cruri nefireşti, era bine câ 
la Ordonanţa 23 să se fi 
introdus un alineat în ca
ră să se stipuleze că, în 
perioadă în care piaţa ţi
gărilor. . se -reglează —. 
două-trei luni, uh an de 
zile*— adaosul comercial 
de la producător sau im
portator direct să nu  de- 
păşească maximum 50 la 
sută.”"  ,

— In judeţ sunt mari 
cantităţi de ţigări bloca
te conform Grdonanţei 23?

* . — Nu. Ele rămân însă 
în continuare sub inter* 
dicţia de comercializare.’

— Nici la angrosişti?
' — Ea o singură societa
te, ,,Petro viei Fulger" din 
Hunedoara, care arej sto
cate ţigări în valoare do 
4 400000 de lei. în rest, 
câte 100 de pachete, 20 de 
pachete... : .

— Unde -t»" fi dispărut 
ţigările ?

— Le-au dosit sau le-au 
mal Comercializat.
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Ridic "un melc ce alu- jtiiră. Mă-aşez pe o bân- 
necă pe asfaltul străzii că, la Soare, ţ i  Te aş- 
lăsând o dâră lucioasă şi tept. Nu ţi-âm dat îniâl- 
dlbă tn urma sa... Oare nire dar sper că vei 
de ce se îndreaptă spre veni... Mi-e sufletul uşor 
moarte 7 — roţile orică- şi luminos ca un — zbor

alb de pasăre. Iubirea 
. ';ţ  \  mea emană căldură, pre-
iH l/ lW ir i  I cum oglinda reflectând 

V  *r .. I  , razele Soarelui. E îiniş-
' te,., câtă linişte poate fi

rei maşini ar. putea să-l în parcul unui oraşţ pe 
strivească. Se sperie şi o bahcă, la Soare... Mag- 
se ascunde. în căsuţa nplia îşi împrăştie mi- 
lui... fibin în  iarba atât reasma ' primei iubiri 
de verde şi moale ince- şi-mi aminteşte de tine. 
pe să-şi desfacă din nou Tc aştept... vei veni ? Iu-
molatecul său trup. O birea se revarsă ca o lu-
vrăbiuţă face baie în ni- mină şi mă înconjoară, 
şipul încins de Soare; Închid ochii. 'Eşti Tu ?... 
porumbeii atât de cura- '  O boare de vânt 
joşi vin  să-mi cfuguleas- primăvăratic,
că fărâmituri din palmă. precum respiraţia Ta 
Se aude râzând un  co- imaginată pe obrazul 
pil fericit şi un căţeluş meu.
aleargă eu un  papuc în  ' ? INA DELEANU

Cartea este prietenul ca re nu tc trăfllâză niciodată. Iar Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Denswsianu" Deva îşi oferă serviciile «toţuror prietenilor cărţii. »

.............  Foto PAVEL IiAZA

Dăscăliţă şi fermieră
Deşi era în concediu pie- 

dical, pe dna Emilia Mir 
am găsit-o la Şcoala Ge
nerală din Ocolişu Mare. 
Tocmai se terminau cursu
rile. După plecarpa celor 
5 copii (atâţia sunt în cla
sele I—IV), âm stat de 
vorbă cu dna învăţătoare.

Aşa am aflat că este diri 
sat şi că Înainte de 1989 
a fost plecată Ia Gîmpenî. 

"După revoluţie, soţul, ca
rp este medic veterinar şi 
originar din zonă, a avut 
ideea reîntoarcerii acasă. 
Au primit pământ — 24 
de ha fin totalitate — tar
lalele aproape întâlnin- 
du-se, căci OcolişU Mare e 
vecin cu satul Strei. Ea 
început microferma de a- 
nimale avea doar 4 vaci, 
A crescut treptat, ajungând 
acum la 30 de vaci şi vreo 
65 de porci. Familia Mir 
n-a apelat la împrumuturi, 
veniturile rezultând din

valorificarea produselor a- 
nimale pe piaţa liberă din 
Valea Jiului. Ghiar cu o 
zi înaintea documentării, 
sacrificaseră, un porc pe 

. care 1-ău „transformat" în 
mezeluri destinate pieţei.

De activitatea fermei se 
ocupă în principal soţul. 
Dar voluifuil de muncă es
te, foarte mare aşa că a- 
peiează Ia zilieri. Au şi. 
utilaje agricole, dar rămân 

'destu le  de făcut. Ia r pă
rinţii doamnei sunt vârst
nici, nu', mai pot lucra. 
Nici fiica nu le poate fi în
că de ajutor, fiind studen
tă la medicină.

D ar familia Mir se des
curcă. Şi se descurcă bi
ne. Aşa se explică inten
ţia  construirii la Strei a 
unul abator şi a  unei mici 
fabrici pentru produse din 
lapte şi came. Tot intre 
proiectele pentru un vii-

Stăpâna“ unei

Am pus In ghilimele ter
menul d e , stăpână din. do 
rinţa de a n u  fi înţeles 
cu senăttl pe câre-1 are  în 
mod obişnuit. Nu de alta, 
dar s-ar putea simţi lezat 
soţul. ‘dneKBktgenia Stanca 
din Bozeş. Ia r intenţia- sem
natarei acestui articol este 
doar aCCea. de a sublinia 
hărnicia, dublată de sim
ţul frumosului, pe care o 
au membrii acestei fami
lii, Dar se ştie că partea 
estetică, alături de .cură
ţenie, de bucătărie şl a l-7 
te treburi gospodine^! -ţip

rată aa  jiw  pahar; grădi
na de  legume, cultivată ca 
la carte, mi avea o singu
ră buruiană; In bucătăria 
de, vară, prin ale cărei uşi 
se vedeau un televizaţi şi o 
mobilă foarte frufiîoasă, 
strălucea de ordine şi cu
răţenie! > ' -  ’ ' • ■

;î La toate acestea c u : si
guranţă că o contribuţie 
esenţială are dna Eugenia. 
Deşi este şi ^ngajatâ la 
„Favior" Orăştie, iar a- 
cum e vremea sapei. Poa
te -o mai ajută şi mama, 
familia Stâncă locuind cu

tor apropiat am '.reţinut şi 
intenţia dnei Emilia Mir 
de a renunţa iâ învăţă
mânt la împlinirea. unei 
vechimi in muncă de .25 
de ani. Este mal rentabil 
să se ocupe de afacerile 
familiei 'decât să fie dăs
căliţă.

,-*■ Revenită în satul natal 
doar de 2 ani, chiar dacă 
la început a avut îndoieli 

v in ceea ce priveşte op
ţiunea soţului, acum este 
mulţumită. Dacă rămâneau 
la Gîmpenî şi mai ales 
doar cu salariile nu şi-aă 
fi putut permite să plă
tească meditaţii pentru ad
miterea fetei la  facultate 
şi n-ar putea acum să-l 
cumpere dacă „pulul* ma
me j’ îşi doreşte şi o pe
reche de pantofi de 140 
m ii lei, ŞL pe lângă încăl
ţăminte, cate lucruri nu-şi 
nud doreşte o  tânără dom
nişoară singură la părinţi! 
Ia r  domnişoara • M ir are 
norocul. ca părinţii săi

, să-şi poată p e r m i t e . \  
Dacă in multe cazuri ce- 

. lor care s-au apucat de 
agricultură nu le merge 
tocmai .bine, iată că in a- 
cesta lucrurile stau altfel. 
Contează şi pământul şi 
omul, ştiut fiind că orice 
lucru ca să fie competitiv 
trebuie să fie realizat de 
specialişti. 7 '

Ne-am ■ despărţit de. dna 
Emilia Mir în dreptul' unei 
.case' mari, arătoase, (deşi . 
duihneaei spunea că a  cam 
fost neglijată, prioritate a- 
vând ferma). Ne-am des
părţit având sentimentul 
tonic pe care ţi-1 poate 
transmite doar o persoană 
mulţumită.

VIORICA ROMAN

Reţete cu plante 
medicinale

în primul- rând de* Iernă-’" ' părinţii dnei Eugenia. Ori
le. Mai ales îâ s a \  uţide cunaQfţa avâa o  asemenea
bărbaţii au munci- mai gospodărie, atât mare
grele de făcut. ». ***_ '

Fiind în drumul "npătru 
spre o altă destinaţie şi 
oprindu-ne să întrebăm ce
va, soţii Stanca au  insis
ta t să aruncăm o privire 
asupra gospodăriei lor mai 
de aproape, din curte. Şi 
am avut ce vedea: toate, 
clădirile araţă ca nişte bi
juterii, fiind abia zugră
vite; cUrtea, in  care con
vieţuiau in pace pisicile 
şi puii de găină, era cu-

atât de mare 
şp atât de curată, »u e 
nici u şo r nici la Jndemâ- 

-.oa oricărei gospodine. Şi 
totuşi dna Eugenia reu
şeşte. Ba mai mult, îşi. gă
seşte şi timp să mai coa
se, să mai facă  alte lucruri 
de mână. E drept că nu 
in această perioadă, ci în 
special Iarna când lucră
rile agricole sunt în pe
rioada de... pauză.

VIORICA ROMAN

•  FLORI DE SALGAM.* 
Geaiul este bun-pentru a- 
paratul respirator, pentru 
arsuri. O loţiune concen
trată (6 g/lOfl) alihă du
rerile de dinţi.
' •  FLORILE Ce  MAG, 

sub formă de infuzie, com
bat insomnia.

•  GOADA GALULUI. In. 
fuzia e bună pentru boli. 
Te rinichilor, ulcere şi hi- 
peraoiditate. Ga pulpă din 
tulpini zdrobite se aplică 
sub formă de cataplasmă 
pe Ulceraţii, ulcere vari
coase, carii osoase.-

•  MUŞGHI DE PIATRA. 
Geaiul am ar (muşchiul n-a 
fost trecut prin apă) com
bate starea de vomă, fe
bră, constipaţia, insolaţia.

•  LEUŞTEANUL. Gata- 
plasmele din frunze cru
de opresc secreţia laptelui 
in perioada înţărcării co
r i »

pilului. Cele din frunze în 
ulei alină durerile de he
moroizi.

•  LAVANDA, Este toni
că pentru sistemul nervos, 
infuzia este indicată in 
Combaterea' limfatismului, 
stărilor de melancolie, pa
raliziei limbii,

•  Amestecul, de frunze 
de URZICA, BRUSTURE, 
MESTEACĂN, HAMEI şi , 
LAVANDA. Loţiunea (din 
6 linguri de amestec Ia I 
litru de apă) se dă p ?  p ă r 
săptămânal, după spălare. 
ÎI menţine -sănătos Şi fru
mos.

: •  Rădăcinile "de FERIGA 
şi frunzele .de NUG, : in. 
băi călduţe,, sunt recaman- 

-date în cazul varieeţritfc
•  NALBA ALBA. Infu

zia ajută in boli intestina
le, ale canalului urinar, 
afecţiuni însoţite de înflâ-*: 
m a ţ» * ”"

S.G. Panicor S.A. Hunedoara, Filiala Călan. Maria 
Mocanu şi Elena C hir*  modelatoare, cântăresc alu
atul şi dau formă pâinilor. Foto: PAVELLAZA

Socrate şi Xantipa
-„Ambiţiile, vanitatea, e- 

goisrţiuî ne mănâncă via
ţa ,. Gând viaţa e o bo

găţie , o revărsare de da
ruri, un  râu cu ape bo
gate şi veşnice să ajun
gă pentru toţi— noi ne 
facem ziduri, h e  închidem 
in ele, ne urâm, ne de
testăm şi uităm prezentul. 
Astfel bucuria vieţii ne 
scapă". ‘

MARIN PREDA

Soţia: — Bine, scyriu. 
Dar la birou n-ai dacti
lografă?

Soţul: — Guşios, -chiar 
azi m-a întrebat dactilo

grafa: Dar acasă n-aifcţi 
soţie?

„Gare sunt cele şapte 
păcate capitale? 1) Pros
tia; 2) Recursul Ia seu-

x f■ * .
I • 
*

■ za: au  ştiu, n-am ştiut; î 
3) Fanatismul; 4) Invidia; | ~ 
5) Trufia; 6) Turnătoria;* 
7) Răutatea gratuită. Mai * 
adaug o a- opta: Dra- * 
gostea cu sila". *

N. STEINHARDT ţ 

„Montaj" de )

ILIE LEAHII

, — *—*—*—*—*—*—

- Dfeţi- dê sfc Ringul _ timpu
lui femeia şî bărbatul au 
aVUt veşminte diferite (cos
tumul având tocmai acest 
rol —• de a deosebi de Ia 
prima vedere sexul celui 
care îl poartă) în ceje din 
urmă acest" specific ’â ' do
bândit o valoare simboli
că. *

Gostumele celor două se
xe s-au separat, ia  sfârşi
tul evului mediii! bărbatul 
lui i-au f6st atribuiţi pan
talonii iar feirieia a -con
tinuat sâ poarte doar ro-* 
chie. în  unele zone geo
grafice femeia poartă pan
taloni . (China şi regiuni 
tjin Indîâ) iar bărbaţii mu
sulmani poartă robe. Lă 
un moment daţ, tendinţa 
femeilor de, a se îmbrăcă 
bărbăteşte .era considerată 
un păcat (acesta a fost şi 
unul din, capetele de acu
zare în procesul Ioanei 
d’Arc),

Femeia

pantalonii

=Până in sec. X IX femei
le n-au purtat pantaloni 
nidi- m ăcar ca lenjerie ha 
sub fustele lor lungi. |a  

fdeeijtaul acestui secol jto» 
să, odată cu 6 oarecane 
încercare de emancipare »  
femeii, aceasta Va ■ adopt* 
o ţinută nouă, plecând măi 
ales de la ţinut;» spart* din 
Anglia (tunică şi pantaloni 
strâmţi sub genunchi, bu
fanţi pe coapse). Adopta
rea pantalonului bufant 
sau a. fustei pantalon a 
început cu puţin înainte 
de 190# (când în vagj^era 
bicicletă).- . Apoi snuptare» 

'fustei ş i tunsoarea băie
ţească iu "  făcut superfluu 
pantalonul la femei după 
1920, pentru ca lo ani mai 
târziu să pătrundă din nou 
In, garderoba feminină.

în  timpul celui de-al 
doilea război mondial fe-: 
meile au prins obiceiul de 

. a  purta pantalonii bărba
ţilor plecaţi f>e front, âst- 
fel că aceasta ţinută şi-a 
pierdut «caracterul provo
cator, Şi nu ,după multă 
vreme a început epoca 
blue- j eans-ilor, ;. deveniţi 
practic Uniformă pentru fe- 
te şi băieţi care, pentru 
prima oară in .istorie, pur
tau aproape aceeaşi jcostu-, 
maţio^ Au urm at —. . în 
preajma .anilor j'70 —. pan
talonii de toafy felurile 
(drepţi, lărgi*, evazaţi, 
strâmţi, pescăreşti), din 
toate materialele, potriviţi 
in orice moment al zilei. 
Astăzi pantalonii reprezin
tă nu obiect d e  vestimenta
ţie mai m ult decât comun, 
valabil pentru toate vâr
stele şi pentru toate oca
ziile (G.B.)
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PESTE
In faţa intrării în' lăca

şul sfânt se află  „sdaune
le de judecată". Aici, cei 
care se fogeaţt vinovaţi de 
fapte nedemne, dădeau so
coteală in faţa obştii. Din 
păcate, , tradiţia. începe ,să 
se şteargă, ultimul „jude
că)?' fiind adus aici £nrî$24, 
in zUiasr de CW«»n. ■■ 

Biserica, ridicată din 
lemn) pâre mică Şi fragi
lă.- A rezistat însă peste 
ani, peste secole, deşi a 
fost acoperită doar cu şin
drilă. Acum, peste şindri
lă, S-a tras un acoperiş de 
tablă." Înăuntru — mulţi
me de icoane, strana cân
tăreţilor îmbrăcată. în co
voare; în altar, sub sfân
tul pristol, se află o p ia- 
friî cu inscripţiir romană 
amintind de Legiunea Ce- 
yfiina. Părintele ■ loachivf 
Danciu vorbeşte despre' mo
destia lăbaşuîiii sfânt, a- 
ducăndu-ne aminte de 
Bethîeem, In altar —. o- 
biccte de cult vechi (po
tir şi disc din lemn, o e

vanqhelie legată în me
tal, dulapul. ou. odăjdii). 
Unul dintre prapuri este, 
de fapt, drapel tricolor, 
menit să menţină treaz sen
timentul .naţional.

fîşi duce veeHpa 
lui formă de viaţă — ne 
spune interlocutorul nos
tru. Oamenii , surit buni şi 
vin cu drag în  biserica orc 
todoxă. Din păcate, copiii 
sunt tot mâi puţini, cei
lalţi îmbătrânesc văzând 
cu ochii, satul se autodţes- 
fiinţează. Dtp. 1959 încoace 
au dispărut- 24 de case,-22 
de gospodării mai au doar 
câte un singur om.
: N— Eseistă Mtftse să se în 
toarcă tinerii în sat ?

— Aceste şanse sunt pu
ţine. Ei se întreabă şi ne 
întreabă: ' „Cu cine mai 
trăim noi în şat, dacăene 
întoarcem"? Ei nu ştiu nici 
să lucreze pământul. Apoi, 
câte lucruri nu sunt de' 
făcut într.-o. gospodărie la 
sat?!'

— Pământul poate astyu-

_Plouase mult in aceas
tă  ăwjM-amiazu. Ploaie de 
vară -despre care oame- 

,  nil locului spuneau- că ar 
\  f i  ădus a „rupere de norifţ, > 
: Pâraie vijelioase aduceau • 
' d »  p*  dealu i * i  şi 

cr&%9& Apa năpădise grti- 
, dinîie aosppdardm d in A t-  
:■ m oşii M ie  de . Munte. .Cu 
r Mtrleţe' ş i. s»pe în . m âni, 
h ooeşţiam pau  şanţuri*?; de ; 
!> tejţffewft însoţiţi de . pă- , 
; rintehst jvonom loachim 
- Gemidur încercăm să  ajXin- 
i gem ia Biserica oftodoâb 
_ Este unul dintre
> monumentele istorice a lţ • 
. judeţului, ;daţând , din,; să- ' 

COiu4 ai XVM -ka, Grădina . 
i bisericii,., care eştq unajeţi , 
j cirhf&ful, biserica pro priiţi 
; eisOf ţo iu l ţt :se infăţişpa? ;

za ya scară redusă.Verdea. . 
; ţa, florile acoperă/ "mor- 

minte. Tufele "de liliac ar 
~ tâ rn a  "grele.de flori, mâni- 
' gSiiid: "parcă "crucile" ce a- 
. mintesc do oamenii care 
l nu fost — Danciu'  Bunca, 

Crişan, Giurgiu...

ra pâinea pentru localnici?
— Înainte şi-o asigurau 

„de ţa  ţâră?, de pe Valea 
Mureşului (locuitorii de 
aici considtrdndu-se moţffr 
Când o a m en ii-n^ tri mer
geau să .M & Szfifţa. M m -  
pie, cei de acolo işi spu
neau vă „vin m eţiP . Alia*’ 

•ca lor se gM tea,în natitră, 
Acum, p i f e a  s i  .-cumpără

■de la magazin, - *
— Un sat retras*, cu d i 

este Almaşti Mic de Mun
te, reuşeşti să-şi l păstreze 
obiceiurile şi datinile?

— Intr-un fel. Cei care
le practdtă ;sunt d in ţ i i ,  far 
tineri nu mai prea sunt. 
Cele mai bine conservate 
sunt obiceiurile "ae iarnă:: 
piţăratul, steaua, irozii, 
craii, căluşerii, colindatul. 
După secerat, este „Cu
nuna grâului". De Paşti, 
se poartă „Steagul". Ceea 
ce, crS&em, în  ultima  in
stanţă, cu sfinţenie, este 
rolul unificator al Bisericii 
ortodoxe! *.. '  - Biserica de lemn Sf. Arh anghrii Mihail şi Gâvriil 

— moâument istorie ~  sec. 16—-17, din satul Almaşn 
Mic de Munte;(ccm. Balşa). ■ Foto: PAVEL' LAZA

AM DORIT SA-MI SCOT SATUL 
DIN ANONIMAT"

„De vreo 20 de ani — îşi deapănă părintele Ioa. 
chim Deliciu povestea — am avut intenţia de a scog- 
te Aîtoaşu,. Mic de Munte din anonimat. Prin străda
niile mele biserica din sat a  fost declarată monument. 
Asta a fost prima reajizare. In ultim ii an i mn avut 
noroc cu dna Marfa Basarab, de ta Muzeul Civiliza”  
ţiei Dacice şi Romane din Deva, care m-a aju ta t”.

Şi amintirile continuă, în atmosfera patriarhală 
creată de expoziţia de ceramică şi icoane pe sticlă. 
Are multe de povestit părintele. îşi aminteşte că era 
copil când a auzit prima dată cuvântul „experienţă" 
de la un consătean, pe nume ton Crişan. care e ra  pre
ocupat de construirea ţumii perpetuum mobile.

îşi mri~aminteşte dă-mai :a cântat în strana 
bisericii. f f â â n  anul *940-. U lte rio r*  devenit preot, 
menire pe ca're o are de 42 de ani. Chiar şi acum, 
când e la pensie, mai slujeşte la bisericuţa din sat, 
este chemat In celelalte sate la înmormântări. Oame
nii îl stimează si au rămas legaţi, sufleteşte de păsto
ru l 'lo r  spiritual. Mai ales că n .a fost doar un sluji
tor al altarului. înainte de pensionare "R avut o ac
tivitate Jrttensă, şl foarte diversă. A , construit o  casă. 
pardpială la . Mermezeu — V ă le n i, a reparat 15 bi
serici, pc care le-a îhzestrat cu obiecte de cult şl bi. 
blioteci,- a participat la-acţiuni obşteşti, sociale şi cul

turale. Pentru âfeeste in tri te; a fost distins cţi gradul 
de iconom. Spre a nu părea lipsit de modestie, despre 
aceste activităţi nu no-a relatat. Le-am găsit în actul 

‘întocmit cu acel prilej de protopopul Oraş t a ,  docu
ment păstrat împreună eu altele apropiate sufletului 
părintelui loachim. - •

Vorbind -despre preocupări,, trebuie precizat că- 
ele sunt legate îri totalitate de satul natal, de oamenii 
săi prezenţi dar şi de cei care fac parte de multă vre
me din istorie. Intre documentele pastiete ou sfinţenie 
se numără !şi „Hotărârea noastră"' (în xerocopiej, pur
tând 154 : de semnături ale localnicilor din Almaşu 
Mic de Munte, Care în.. 1918 au optat pentru ‘pnirea ; 
cu patrlaimamâ. Nici cei 22 de. eroi ai celor dbpsfa. răz- 
boaie mondiale n-uu fost uitaţi. Prin cdntrilmţia. în-, 
tregului sat li «*a ridicat celor, căzuţi pe front o troiţă 
lângă biserica m onument

Intr-o perioadă în care epi mat mulţj îşi părăseau 
tetele, mai tdeş dâcâ acestea erau, (şi sunt) departe 
de oraş şi de facilităţile acestuia; pâţintdle Danciu se 
străduia sa făta Aîfrtaşu^Mtc de Munte eupewtut şi 
dincolo de hotarele comunei şi zonei. Inţelegându-şi 
rostul <te luzpip^tor a l ® ^Jin |pdu-l.cu  pri-
sosinţă, a c u ta ite a te  piiS'i'i eu 'te tisfă^ ie  ln  ur-njă, se 
poate bucura senin de anii de pensie.

ihjmteie Îmbrăcată în coi tuia popular local,
■ ' , ■ : .. ’ŞG, ' .. / 'v /

.’w w w v y v

In  c a s a
delă... Sunt ‘obiecte străh? 

- se de Ia săteni, dar marea 
majoritate provin din casa 
bătrânească. >•

Conştient de necesitatea; 
îmbogăţirii patrimoniului 
muzeal, care este fn mă
sură să facă cunoscute -o- 
biecteie valoroase unui ma
re  număr ide oam eni,, 
rjntele Danciu a donat ce
le bune piese din co
lecţia ptepfie Muzeului Ci
vilizaţiei Dacice şi Roma-: 
ne di,n Deva. Un gest fini
mos, de resppct pentru va
loare, dar Şi pentru se
m e n ii -să li ' ’i

Prin aceasta, casa sa nu.
• a  sărăcit, c | a- rămas Ia
• fel de frumoasă, dg boga- 
« ţă^N e-âu^im presionat eu-;

vintele săje despre casa  şi 
locurile natale, ilustrând 

; legăţurg indestructibilă cu 
ceea ce îl încdn&âră; »/ăci' 
aş vrea n i;  mă fac una teu 
pămârftul“ 1.

unor obiectt- r.nl ni crea- 
ţie! populare, » cercetat O» 
biceruH şi - datini loiale, 
OOdte&inându-le Intr-o mo
nografie* aflată fti manu- 

.scris.- -
‘ Dar, să revenim la ace
le bijuterii, realizate de
meşteri populari anonimi, 
care sum icoiuiele. Chipuri 
de sfinţi, şi scene religioa
se, desenate într-o. manie- 
ră fiaivă, ţiv ie. of4r§;, pri
virii. Acum, când ne a- 
flâm cu sufletul între două 
sărbători mari creştine, ăm 
reţinut două icoane — cea 
a Sf; împăraţi" Constantin 
şi Elena şi cea ilustrând 
Înălţarea ââ- Cer a Mân- 
tuitorului: O altă icoană 
redă pe Adam şi Eva, cil 
o .simplitate, dezăitnante a 
desenului, chipuri realiza
te . doar din Câteva lipii. 
Sau' icoanele reprezentând 
pe Isub răstignit, -Învierea 
Domnului, Sf. Paraschiva...

în trând  în casa părin- 
" l m | '  fSătdiim Danciu, din 

Mic de Mtmte, an) 
trăit; tenzaţia _ c ă ' intrăm. 

,J de. îsp* în - casa ' părinteas^ 
(Să, tntr-o casă ‘tradiţtena- 

teiului hunedorean, in 
; m ăsură să adăpostească Va- 
1 |P iî  Westimabiie, document
• te  earP vorbesc peste timpi 
J desp re O Strălucită spiri- 
' tttaiitate specifică. Priveşti 
'  şi te minunezi! Acest' sîu- 
f jitor al arţarului, blând şi
■ cumpătat, împreună cu dna 

preofeaăă Dorî'cn, alături de
• chpHi loflecare acum şi-au 

găsit rostul fn' altă parte,
- ap tră it în' linişte şi pace, 

JPsoţiţi de icoane pe sti- 
clă, de obiecte Utile gos
podăriei, caic in timp au

■ dobândit si valoare docu*
- nierrtară. I.ucrfind acasă, 

«■Rijlnd in biserică, părinte
le loachim Danciu s-a ţ»ei 
octipat, deopotrivă, de 
strângerea şi conservarea

funzj în tîne însuţi, Şlm- 
ţindu-te mal bogat, piai 
împlinit, %̂ 4îâturi de 4tea- 
ne, întâlfro un tablou am
plu, redând pe Isus în" 
Grădina Ghetsimanl, o re- 
RTodăcere, după Barba Is- 
covescu, a- lui Avram lan- 
cu, eroul moţilor şi al is
toriei naţionale. ■ ' ■

O parte -valoroasă a  co-

■

lecţiei părintelui Danciu o 
alcătuieşte ceramica şi por
ţelanul,’ în special blide 
tetclii smălţuite, ornamen
tate cu mbtive florale şi 
geometrice simple. Li ae a- 

..lătură câncee din sec. XIX-, 
cu" utilitate în ' gospodăria 

' ţărănească. Această colec
ţ ie  mai , reuneşte furci de 

’ tors, bâte de căluşeri, căni 
smălţuite în culorile trico
lorului, realizate in preaj- 

- ma Mării Uniri de la  f  
i Decembrie 1916, o : tăbliţă 

de scris cu- grifei, o can-

Costum T»putar donat de părintele Ioachfm Ban. 
ciu Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva:

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN şl MINEXi BOBEA

•  Miercuri, 22 mai 1996



P r o p o g q n d d  f b d o r d l ă

a Romilor!
Uniunea Generală a R o-'neavoastră şi să nu fie Vă promitem că vom 

milor din România —> confundat cu semnul e* lupta pentru drepturile 
Filiala judeţului Stane- leetoral aşa numit „Asul noastre. Votând „roata 
doara are până In pre- de Ghindă" (treflă). Noi de căruţă" pe cele. trei 
zent 7000 membri şi in  nu aparţinem celor d in  buletine de vot, veţi a- 
anul acesta formaţiunea Bucureşti şl nici unul din vea în —localitatea dvs.
participă la alegeri. cei de la Partida Romi- consilieri locali, iar Ia

Câiţ4idaţU -Înscrişi* sunt lor din Bucweştl nu a  nivel de judeţ şi consi- 
repm en tan ţl ai rtjmilor venit 1a rwfr t t  judeţ pen- lieri judeţeni. Aceştia o- 
d in  oraşe şl Satele ju - tru  a rfe rezolva pro Ele- dată aleşi, vor putea să 
deţtifui Hunedoara^ dar mele noastre. caute pentru dvs adevă-
pe listele noastre vor Uniunea Generală a Ro- rata protecţie socială de 
candidă şi alţi cetăţeni milor — Filiala gunedoa-, care avem neapărată ne- 
cu care trebuie să do- râ este la ea ataşă şl voie, pentru că de vorbe 
vedtm că U$dm tmpreu- cunoaşte greutăţBe cil ne-am săturat, 
nă, In armonie- care se confruntă eleoto-

riotfcu ca semnul de‘ râtul. Dorim ca dumnea-ţ NlCOLAE BOLOGA,
reciipdaştfefe, ţâ re  este voastră, cei ce o să..-ne preşedintele Fi Halei
roată de căruţă, să fie votaţi. să ne acordâţl Hunedoara a Uniunii r :, 
recunoscui de către  dum -. încrederea, dumneavoastră. Generale a  Romilor

/OEMuivra
f  -ca ise  ' M  

* c * P ş u n \  ’  

" ^ i n o c h i i u s  

P o r t o c a l i

.v A W v V .

PUBLICITATE 

PRIN „CUVÂNTUL

ttac, N. Btinsco, nr 11Ttdillii 647406:

TPEVlZaABI COLOR; *00,
SANYO,GOLDST1ÂKDAKWDO (90programe,te-

firma: SC EUROPA-TRANSCOMAL SRL
Adresa: |ud. Hunedoara, loc Deva 

str. 1 Decembrie nr. 5
mmm

} S.C .. APROTERBA--1ME;
* •  Informează cBenţiL$|J| >  (*eedNH »ll ***■
f dral Complexului EUROvBPftjS dhi Sîntnhann 
îu n  magazin prin care se vând anvelope, acu- 
f muiatoare, piese de schimb ţpeatrji autoturisme 
|  DACIA şi ARO, diverse accesorii, Ia preţuri 
[accesibile.
î  •  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase, 
f — anvelope de toate tipurile;
l — acumulatoare de 55, 66, 88, 150 şi 180 
'AH; _
|  — folie de pplietilenă de 10 in lăţime;
|  — piese de schimb/auto, tractoare şi ma
eştrii agricole; ' '
[ — rulmenţi, curele trapezoidale de. toate
[tipurile;
|  — carbid, electrozi «ftc.

•  vopsEACHrr s i diluant a u to
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINA
•  ALTE PRODUSE electronice «  dectnKStteee: 

fibre c*>:;t:.; imite
re frurtejeţiraioareşboaere pe gazjdlte pe gaz,

Rodiii toii locuitorii judeţelor Hunedoara 4  
ARm produsele ae vând al cu:

i RENEL — GPEET [
l>  FILIALA ELECTROCENTRALE HAŢEG i
♦  ANUNŢĂ -A *
ţ în conformitate cu legea, RENEL — Filiala j 
|  Electrocentrale Haţeg angajează prin concurs: ţ  
] D l  inginer mecanic la secţia reparaţii Rc- r 
*tezat ’ }
* 1 lăcătuş mecanic la laboratorul UCCH *
f . •  1 lăcătuş mecanic Ia secţia reparaţii Pă- f
îclişa i
l cu respectarea următoarelor condiţji: I
t —-vechime, minimă în specialitate '—̂ *5, ani f
1 (numai pentru personalul muneltbrj; • [
î  — "domiciliul în raza oraşului Haţeg; [
i  — Ş rl*?sîguf areâ locuinţei — la angajare; [ 
j  — fără antecedente penale. ; 1

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
CONDmi DIN TARĂ :

C ? Avans-nmnai 2 5 ?'3

S C. MACON S A. DEVA 
Anunţă că in incinta societăţii s-a deschis

EUvET — Mă TERIALEDE î  
CONSTRUCŢII I
n se pot cumpăra materiale -dfe|'-i-.-w* -vjfr-Â'l&mds #■vrArt*tr»fi5t nvnimifVi alfi»"

MAI MULTA LUMINA CuAfA I PUŢINĂ ENERGIEI

, LIVRĂRIŢP - GROS
CĂUTĂM DISTRIBUITORI IN 

j u d e Yu l  HUNEDOARA

-gresie, uşi, ferestre, vopsele şi altele. Ofer- 
noastră de preţ este cea mai avantajoasă, 
resa noastră: S.C. MACON S.A. DEVA, str.
tuhahrj, n r . 1 , telefon: 221120, InLXTS.

Data concursului; 3gi  ̂
diul. filialei din str. Progr 
oraş Haţeg.

;U ta re ^ J l lM g  
îSurse Umane' telefmi

I  „ T O T J R IN O - i^ B B L E T * * ,

I Prl» agenţia 4* transport interii 
persoane

I  „CONSIM- »EVA

!
I #  Curte regulate tu  HypderHj
*• tru : dlermahim îra^ţa, Ofândâ, ' 
■ v  Anglia, Danemarca, Suedia, Spania,

I r  gi internaţionale.
m^tfczervări, - zilnic orele;.

mobilă.
T e l .  0 5 4 /

DIN PARTEA DGFPCFS HUNEDOARA-DEVA 
SERVICIUL BILANŢURI 

Pormularele de bilanţ pentru raportăfilft t 
trimestriale şi semestriale pentru toţi affengE, 
eoonomtci ce distribuie începând tu  21 «n i o t . 
prin S-C. Intelcredo SĂt. Deva, tei BlNNRţ]

01 -  659798
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* MICA PUBLICITATE
•* ' . ' .?v-;’. ^ ^ 0 .' ■ ., "

. j l l i iZ A iW '— ■
•'pEJMP ARAŞI"-. ;

•  Vând ARO 10 deca
potabil, pentru persoane 
sau transport, tel. €60807.

•(8775)
,.;. •  v4pd apartament p a - . 

tru  camere, central, O- 
răstle, . Eroilor, bloc ‘ G  2,
ap.' 22, 642100. (7980)
.. « Vând apartdtti^ht două 
camere, Orâştîe, "Eroilor, 
bloc A, ap. 9. , (7977)1

•  Vând convenabil MA61,
motor benzină, tel. 656543, 
ffărăţel, 137. (9175)
‘ •  'Vând ţiglă ff| cărămi
dă sau clădirea, cu teren, 
Poieni, Silviu, comuna Bett- 
sus. ' ■’ (7060)

■ )■ •  Vând VW- Golf, 1190 
6 P, 900 mărci. Tel. 718009. 

. . . . . .  (9426)
s •  Vând Dacia 1310,' fa 
bricaţie *85 şi Dacki break, 
fabricaţie ’90, cinci trep-

cu

- y0  Vând combină Massei 
Ferguson' 187 Diesel, cu 

,niita»a 2,50 m, tel. 672162,

tel. 669242,
8 -14 . . . .

■ m  Vând auţoizotermă cu
■ (8767^ Irig. Roba, preţ 'negoCiaf-

# Vând*motocicletă Jâw«T b iţ- iff i rniîiqărie lei, cu
125. stare bună, tel. 629354.

• (8769)
•  Vând Daria 1310, 5 vi

teze, 1988, tel** 6I2119, du- , 
pă oca 20. (8770)

•  Vând apartament două
camere, Hunedoara, multi- 
j?le fîm bună||ţiri, telefon 
225275,, 714740.; .. (9472) ■

•  Vând AKO 243 D, -.mo
tor Bratfov, tel. 614380...,

", ^  (8787)
•  Vând apartam ent trei 

camere," bl. E, str. 'M ine
rului. Informaţii tel. 628087.

... , «  • ',8772)
•  -Vând casă în Sâeă- 

rftittb T66, interior 134 mp, 
teren- 1400 mp, . preţ-’ 
55 000 000, negociabil. In
formaţii la domiciliu sau' 
teT 667234, după Ora 20.

(8774)

compensare marfă. 'Telefon 
dimineaţa 560423,V 560606, 
după ora 19. (8781)

•  Vând. apartament două 
camere, Deviz, str. Bejan, 
informaţii tel. -625773. 1

(9470)
DIVERSE

- •  SC Sara Tera Con- 
struct SRL anunţă majo
rarea preţului Ia cărămi
dă, începând cu 1 iunie 
1996. ' ,1* (7978)
, •  SC Forest Corn Prest 
SRL Zam anunţă inten
ţia de ţriajorare a jăfeţului 
la sortimentele Yle lemn 
cu 30 la sută,. începând 
cu '-dată de 01. 06. 1996.

(8763)
7 •  SC Comimpex . Draia 
‘SRL Brad anunţă că în
cepând cu 22. 0C»; 1996 va 

comer-

...... ... ,  ..
între orelş Jmereial autorjzat, bar^bţu- 

(8784) 'tărie , cârmangerie. JgioCt 
»maţii Pricaz, nr. 78. ■
: ' - ."2 v (798i) .

p ie r d e r i; *
. •  Pierdut carte de iden
titate cu seria A, nr. 
”0004674, pe .numele Dră- 
ghici Constantin. Se de- 
clară nujă., : - (9473) -;

»..a '■

COMEMORĂRI
1 ♦  Soţiav fiica, şi nepo
ţelul, copleşiţi de durere, 
anunţă împlinirea -a 6 săp
tămâni de la trecegea în 
nefiinţă a celui care â fost 

POP DOREL. 
din Totfeşti.

Dumnezeu să-i dea q.- 
dihnă veşnică. Nu ie vom 
uita niciodată. _ (9425)..

te, ’fcel. î1706a V (9429) ~u" TV .cablu,. telefon, ga- t ă ." ’ ' - -  (8765)
•  ^ ân d _  Raba, 10 stppe, r;lj, pcsibilităţi privatiza- # ŞC„ Part Construcţii

. «re, zona Dorobanţi, delefon SRL Deva - anunţă majo- 
226816, între orele 18r-21, rarea preţurîipf jla bolţari
616778 după ora 19. din zgură şi ̂ ISrăAizi zgu^

«r Vând apărtanţent .pă; pjaotica ădaosul 
tru camere decomandat^ . dîal maj^im de 200 la su

a v  cablu„ telefon, ga-- t ă . ' (8765

pwistă, ” a*';jEătţtS;i.caţi9

l  •  Vând apartament ul
tracentral, ţ-  trei camere, 
preţţ negociabil. Tel. 713030. 
; (9427)
’ •  Vând, în GeoagiurBăi, 

grădină 45500 mp, moa
ră  apă, pomi fructiferi, po-

♦ (8773) 
Vâţţd casă etaj, 'gaz, 

ăpă, grădină',«lângă fabri
ca de pâine, Vlahuţă 10, 
Deva, după. ora 16. (9469)

•  VâBd urgent mobilă

ră, cu 30 la sţită, îbţ*pân<f 
cu- data 'de*"'22. 06. 1996.

’’ (8764) 
OFERTE 

DE SERVICII
sUtilitate gaz,667l36, (9586) .. tineret, -.stare excepţio- --
; •  Vând Dacia 1300 (1080), 

excepţi°nală, /telefon 
.3. (8801)

«  VlbUl c;isă. gaz, g ră - , 
in it  >Simeria, ^tr.;.Laer7- 

■ - (8759)'
•  Vând .casă, jSothatea 

âau sdiiteb  -apartament 
?  cămen» M  De\’a, cen- 

trai, plus diferenţa. Inr 
terţaaţii Gotbatea, nr. f, 
fteŞ tn . '(8762)
. •  Vâbd 3. tractoare agri
cole de 52 CP, 30 CP şi 
ţ î  Cp, vizibile CKişcăda- 
ga, 151. '■  - (8761)

•- Vând garaj construc
ţie metalică, 48 m p ,; cu 
teren , a fe ren t posibillfâţi, 
privatizare, deva. 211020'.

r
i

nală, informaţii tel. 612566, 
. . .  . Xâ3”ÎT}

. •  Vând apartament două 
cam ere,/ s t r , , N. Bălcescu, ■ 
tel. 231001. (8779)

•  Vând Dacia 1310, sta
re perfectă, inţprrrtaţii ŞJ- 
rneria, str. 1 Decembrie, 
nr. 21 la vulcanizare,.

. (8780)
•  Vând Fiat Uno SL,

motor benzină, 1301 cm.c, 
5 viteze, 14 pSus ■ 1 uşi, în
chidere centralizată. Deva, 
bdut;fiîbei%aţă,- bl. B l, 
sc. A. ap. 2. (8783)

•  =Vând Dacia 1310 — 
1984, preţ 7 milioane, tel. 
216106. orele 17—21. -,<8757)

•  Vâod Refîault 13, an 
fabricaţie ■ ! informaţii

e x e c u ta m
TR/*,NSPORT MAPFA
c u  co r>  "“ în c  ;R ch ise  

de 2,6; 8 ş* 14 t 
T e i. 6 47 b2 d  o re le  8 - (7

•  Societate; comer
cială caută colabora
tor vorbitor de limba
italiană. Informaţii — 
ştr. Aurel Vlaicu, nr.
21. Deva orele 9—16.

(8798)

^  ntN cnm iE R i “
•  Fncbiriez spaţiu; co-

•  Se împlir>e||e 'U|ţ9 
an de la ,4^SS“1 • ce

lu i  cate  “â 'fost regre-
'•tartul nostru frate 'Şi- 

cumnat .
R®*USZASW)TI

din' Veţel-GhergKeş, In 
eterna Iui1 amintire. ‘ 
Mirdea şi Viorica.

(8791)

•  La 20 mai s-au 
împlinit 2 ani de când 
ne-,ai părăsi^ ty, ca
re ai fost un buri sof, 
tată si bunic -

d r. S IL V IU  M U R K Ş A N  
Nu te vom uita nici
odată. Familia. (9430)

• .iui.i)» n,i
•  Reeynoşliriţă şi

ţ multe mulţUtoiri ce-,
;ilor care î-am simţit 

aproape şi ne-au aju* 
tat, în clipei# de grea' 
cumpănă â  vieţii noas
tre, când incredibil şi 
prematur a ' dispărut 
dintre noi dragul nos
tru  soţ si tată ,

MIRCEA DUMITRU 
• BRNŢE

Bunul. Dumnezeu să-i 
dea odihnă "veşnică-1 
Famfiia. (8802)

FOTOGRAFII
F l N t R U ^ O l i E  

PER M ISE OE CONDUCERE

fo tografie  
e s t e ; - c
un.tcă. '

ll0 Ş 0 îfjşa  
dutrţ nW vDâstf ă 
dD.vîfîe realitate 
datofitâ*
ce le i fftă^fD oderne — y_j ,  
t e h n id  v id e o . -A li8 T S U B ts H | r

H:C'=0«C VSOAt S'-!,3r*.U- ă* ' •
5 « ce, e— e,.Ti cinate MiritjBiS

FC3TO Ml
mmm

z |
6LBACOM SRI Bo OeCsbafbt 23 parter Te'r. 054-21 30 36. Oev? ,

«Vin ii.....  ii ii, ii’îidi wiiiiţ(r'jmiife'iil&i
f [ i/ '':v' ^  l

«CASA DE CULTURĂ A MUNKWIUlAil DEVA
i1 ANGAli|^U|A;

|  •  2 îngrijitoare — normă în’

»* normă *
, •  1 electrîcfon (cu cuftosfinţe- dri Ok)«tre- • 

Inică). I
I  Testul de selectare — in daţa de 30D51996, |  
|ora 8.- , a

Actele necesare.: — cazier judiciar |
— fisa de sănătate *I

VINDEM DOZATOARE ŞIE3HBENS 
Cu toateaccesorîHe si ■ a ' S .
Phâfuri de îngheţată. , ” , 

î Asdciaţia famUială TIRON 
! 054-628859.

t

DEVA.

I

\CONSILIUL LOCAL LAPtJGlU DE JOS 
I %pate Ia licitaţie mijloacele fixe de la fos- 
! tete C.A P. Ohaba, Xeiu şi Lăsău. LieHttţia are | 

bl ziua de 30 mai a.c. şi se reia în fiecare j 
j ai de Joi din ultima, săptămână . a /lunii | 
|  în cuK, până Ia epuizare» listefe Inlormâţiî la j

1

j

i

|  — recomandare de la .ul-1
titnul loc de muncă. (38?) j

BANKCOOP S.A., FILLVLA HAŢEG
Vinde la

m m

ANTREPRIZA DRUMURI PODURI 
TIMIŞOARA, ŞANTIER DEVA,

str. Rândunicii nr. 8 A Deva, trf. 217521

următoarele bunuri:

Execută cu loturile Mintia, Brad, Haţeg, 
Livezeni pe raza judeţului Hunedoara urmă
toarele lucrări de drtgnuri :
•  îmbrăcăminţi bituminoase şi «Ic "beton de /
ciment I
•  lucrări anexe pentru drumuri: ziduri dc t 
sprijin rigole* pşrapeţi, amenajări platforme f 
D lucrări de reparaţii şi tratamente la imbră- 
căminţi rutiere

I , •  livrează produse de balastieră din Ifla.
I Ţ . Informaţii la .telefon sau Ia sediy, între \ 
î l orele 7-15,30. (9580) l|

*  ! ^ ................. .............. ' ___\

t  l ^  ^  ^  ^

n a ţ i i  ia  :  i
(9952) ! j

I

1

I
...1 .........1 .  .. ..........  I

1. Spaţiu comercial cempus diu 3 camere şi a .*
| nexe Ia parter,*cu posibilităţi de efiijare, situat i n |
I Haţeg, str, A  Vlaicu, nr. 6. y. . * I

I  Preţ dc pornire 30000 000 lei. I
■"l- "• 2, Apartament cu 3 camere, situai in Haţeg, s tr .J  
« A. Vlaicu, bl. 14.B, sc. U i r t l  l, ap. 32. x ’l-
■  l ’reţ de pornire 25 WOOOO Ici. T
* ' 3. G araj auto, «Ml||'3ri ««W [, str. A. Vlaicu, nr.*.-K
i  Preţ de pornire 5 080 008 le». I

1
4. Garsonieră, situată în Haţeg, ştr. Indcpemien-1 ", 
ţei, bl. 20 G, ap. 23, parter. 1

y Preţ de mŢoIre 5 000 000 lei. ” '  f
5, Teren intravilan pen.tru construcţii, situat i n i  

■  satul Ostrovel, com. Rlu de Mori, suprafaţa 1388 m p.*

I* Preţ de pornire 6 500 000 Iei. f
Licitaţia Va avea loc în ziua de 29. .05. 1996, ora;* 

10, la sediul Judecătoriei Hunedoara — camera Exe-1

jcutori JudgWoreşiLAN K c0 0 p SA, FIL. HATEG, te- J
f ie fo a  770039 sau Judecătoria Huriâdoarri, 712438, int^ J*18. ' 0«L1

I Ucl jna* inăţo, il«»tiibuitor en gr«s dimţară 
■« ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ iR P O ftîV l
I I  ' VA O F E R Ă :.  ' .
j •  îmbrăcănfdnte sorîată de / e a  n i!  btină11 r 

i  c a lic e , bogată în -sortimente d/seAip \
I  . —  .t r ic o q î^ , , e | ! i n f t f i . . . . . . .  I  -

... de j 
VEST . |

I

■ 'î

tn  atenţia # e l 'ir doc -rnecafrite, tipografii J 
L e le . . :  ;  . .,,1  ’ '  7 , J  |
! . • L A V E I  D i BUMlîAţ^ late le mai a- !

■ feyr̂ ii • i  v:%; •"% % 'iţii t't : / J  V-

J i» AdresăVbirowÎNlnr : Cluj-N^T^tz, luliu Ma-‘<
I «iu. -wr. ,6. Telefon/Fax ; 064 - I940;î0 (luni -  |
I vineri: 8—Hi); j
’ . \Q tn t  depozit: .satul Vlaha, intre luni, şî I
i v ine#I ,*
, ' - ATENTIE V -
18—14..

sâm bătă. I * /

•m m m m

Anul \  I11 «  Nr. 1639

program s e u r F ;
,jţ- , .ţ_ * -î ,- •> â

.......... .......................  .11' 11 > .......... ..

S.C. CHIMICA S.A. Orăştie, cu seâiul în 
Codrului nr. 24 Orăştie, anunţă pe toţi agenţii comerciali 
interesaţi că s-a deschis ia sediul societăţii un depozit 
en-gros, unic distribuitor pentru judeţele Hunedoara, 
Alba şi Caraş-Severin, de ape minerale şi sucuri 
naturate.100%, a cunoscutei.ăoctsţăţi APEMIN DORNA, 
ra preţurile cete mai avantajoase. " ,

Informaţi i la setMdf sociotăfU sau ia te' ' 
.054/042181 -* ‘

641250 6̂41251m  ■ 3‘ jf***‘.

4 - a
- s - _

m
l i i & w ţ

/ -j ■*'* i.%.

ercun. 22 mai


