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Alegerile locale — «ct politic, motiv de seriozitate şi 
speranţă, dar şi de pasivitate, de incertitudine

Duminică, 2 iunie '1996; In întreaga ţară s-au 
desfăşurat alegerile locale. Peste 16 milioane de ce
tăţeni au fost înscrişi ia listele electorale pentru a- 
Jegerea a 2954 de primari şi aproape 40 000 de con
silieri, propuşi de 88 de partide şi alianţe politice 
şi electorale ori candidând ca independenţi. Aşadar, 
lupta pentru supremaţie în administraţia loctdă a 
fost, 3şa cum era de aşteptat, extrem de acerbă.

tn judeţul nostru au fost înscrişi pe liste 446 de 
candidaţi pentru 69 posturi de primari şi 6952 de 
candidaţi pentru 954 posturi de consilieri locali şi 
judeţeni.-''

Reporteri ai cotidianului nostru, asemenea mul
tor altor ziarişti din presa scrisă şi audiovizuală, 
s-au aflat conectaţi în tot cursul zilei la pulsul a- 
cestui important eveniment politic, în zeci de loca
lităţi şi secţii de votare, de unde au consemnat fapte

şi întâmplări aşa cum au fost, fără exagerări, fără 
înflorituri. . - ,

Din păpate, îmafuritatea politică, neîncrederea 
alegătorilor în aleşii lor de până acum (cu unele - ex
cepţii, fireşte), părerea deformată a multora că nimeni 
nu va mai schimba nimic în ţara asta (generată de 
neputinţa guvernanţilor şi a oamenilor politici de a 
aşeză munca şi viaţa pe piste normale .de progres 
şi dezvoltare), ca şi nenOmăratele carenţe de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor (din partea guvernului, 
prefecturilor, primăriilor) âu ţinut multă lume de
parte de urne, ceea ce va conduce la noi scruţinuri, 
cu imense cheltuieli, scoase tot sten buzunarele noas
tre, ale contribuabililor.

Dar să derulăm filmul alegerilor în judeţul nos
tru, atât cât am putut vedea -din el.
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ÎNMÂNAUEĂ DRAPELULUI DE LUPTA 

UNITĂŢII MU «Tf ARE „SĂKMIZEGKTUSU* 
DEVA

Ca pe lumina
ochilor

Un eveniment emoţio
nant şi plin de semnifi
caţii a avut loc sâmbătă, 
1 iunie a.c., la Deva. Este 
vorba de inmânarea no
ului drapel de luptă Uni
tăţii Militare „Sarmizege- 
tusa'* din municipiul re
şedinţă de judeţ.

Au fost de faţă repre
zentanţi ai Uftor > instituţii 
■judeţene şl Ideale, veterani 
de război, ofiţeri şi sub
ofiţeri în rezervă . care au 
slujit în unitate, părinţi şi 
prieteni ai ostaşilor, alţi 
invitaţi.

Şi a fost, într-adevâr, o 
sărbătoare pentru toţi cci 
de la unitatea militară din 
Deva, care astăzi poartă 
un nume ce;nu mai are 
nevoie de explicaţii — 
„Sarmizegetusa”.

Inmânarea drapelului a 
fost făcută de generalul 
de brigadă Constantin Go- 
gă, prim locţiitor al şe
fului Statului Major al 
Trupelor de Uscat, s i, a 
fost primit de comandan
tul unităţii, colonel Dumi
tru Tufeanu. - .

Slujba de sfinţire a 
drapelului ă fost oficiată 
de un sobor de preoţi a- 
vându-1 în frunte pe pă
rintele protopop Alexandru

Hotăran. A pariicipat, de 
asemenea, corul bisericesc 
al Catedralei Ortodoxe Ro
mâne din Deva.

Unul dintre momentele 
cele mai emoţionante ale 
manifestării a fost rosti
rea jurământului în care 
s-a pronunţat solemn : 
'.Jur să păstrez ca pe lu- 

-m na ochilor drapelul de 
luptă tricolor, simbol al
un-tăţii, suveranităţii şi
independenţei naţionale, al 
Tmoarei, vitejiei' şi gloriei
’militare a poporului ro
mân al tradiţiilor eroice 
străbune şi al patriei mele, 
România”.

Din cuvântul participan
ţilor am mai reţinut că 
tricolorul i-a luminat pe 
înaintaşi şi' l-a călăuzit 
permanent pe ostaşul ro
mân în lupta pentru apă
rarea gliei strămoşeşti. 
Tocmai de aceea, el tre
buie cinstit şi apărat, iar 
astăzi să ne plecăm frun
tea spre ţărâna unde 0- 
dihnesc eroii neamului, 
moşii ş i, strămoşii care 
şi-JUi jertfit viaţa pentrti 
ca România, să fie un stat 
independent şi suveran.

V. NEAGU
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O veste bună — Raz
OMUL, NU PARTIDUL

în periplul nostru re- pe soţii Victoria şi Pa.
portericesc, am stat de nalt Albuţ, pe Emil Popa
vorbă cu zeci de pameni şl ion Gegea din Simeria.
care şi-au exercitat dreg- „Nu, deloc, ne-au răspuns
tul de vot. Răspunsurile eu siguranţă la întrebare,
la întrebări au venit ra- Am venit hotărâţi pe cine
pid, firesc. „Aţi cunoscut să alegem. S-au făcut multe
candidaţii?** „D-apăi cum? lucruri în oraşul nostru
l-am ştiut şi ne.âm gân- şi se pot face şi mai multe,
dit dinainte de a veni la iar omul pe care l-am vo-
urne cui dăm votul" — tat este cel mai capabil**,
ne-au spus pensionarii loan Aceeaşi întrebare —-
Gligor şi Traian Paştiu, dacă au perceput ce pre-
din Rapolt. .̂ Şj ce aţi ferinţa atl oamenii la
ales? Un partid sau un urne: omul sau partidul
pm?“ „Un om. Pe cel mai —am adresat-o şi unor pre-
bun. El este capabil să şedinţi de secţii de vo-
facă mai multe pentru noi, tare. Au fost unanimi în
dacă o avea cu ce. Că nu răspunsuri: „Pentru prl-
te ajută nimeni, domnule**. mar omul. pentru consl-

„Dvs. v-a fost; greu să lierl — partidul. Am şim-
-vă. decideţi pe cine să ţit încrederea lor că fac
votaţi?**. — i-am întrebat o alegere bună"

BĂTRÂNII — MAI HOTĂRÂŢI 
DECÂT TINERII

Am întrebat la secţiile De altminteri, ne-am con-
de votare care-i raportul vins în toate localităţile
între bătrâni şi tineri pri- unde am fost că acesta
vind prezenţa la urne. este adevărul.
..Este favorabil net bă- -,,Dv. sunteţi mai în
trârulor** — ni s-a spus, vârstă, ne-am adresat ţi

nui grup de patru bătrâni 18 ani, Mthai Banciu, din
din Băita. Ce speranţe vă Brad: „Era normal să vin
puneţi în aceste alegeri?” la vot. Trebuie să ne ale
agă...fie mai bine, s-0 du- jgein primar, consilieri, oa-
cem şl noi mai uşor**., „Dar merii care să gospodărească
tinerii nu vor asta? _ Nu oraşul. Când o să mâ
preş sunt la vot”. „Căuta. întorc din armată o să-î
ţi-i la birturi**. I-am întreb ce-âu făcut din ce
văzut acolo. in număr au promis”,
mare, în .oraşe, dar şi la şi jnc ĵ c[OUy opinii con- 
rate. ’ .tiare ale unor alegători de

Unul ne-a spus cu leha- vârsta a treia: „Am votat
imite: „Nu merg la vot. un om bun. Poate face,
Ce-mi poate da mie -pri- dacă, vrea, multe, lucruri
mărul? Casa, loc de mun- frumoase. L-om ajuta şi
că? De unde** „Şi eu noi”. (Teofil Benea şi Se-
sunţ şomer, dar am venit bastian Stanici. Luncoiu
la vot, ne-a spus cu sigu- de Sus). „Noi, bătrânii,
ranţă în glas Miliai Con- venit la vot din con
stantin Radovici, din Oraş- vingere, nu din obligaţie,
tie. Pentru prima dată.- Deşi omul pe care l-am
Am-dat,anul trecut, la votat de primar este ca.
facultate şi nu am intrat. , pabil şi serios, el nu poate 
Poate anul ăsta. Insă nu rezolva mare .lucru. Nu
de primar depinde, ci de are ja îndemână nici • le-
mine. Primarul, sper să gjje adecvate, nici mijloa
ce cel pe care l-am votat cele financiare necesare,
eu, poate face alte treburi şj n|cj lumea nu.l prea
pentru • oraş, pentru fami- ajută”. (Letitia si Serafim
liile noasţce.. Este decis' Lup> yaţa de'Jos). ;
şi capabil”. . - _..... , j  , - - ■

O asemenea opţiune.şi-a (Continuare în pag. a 2-a) 
exprimat-o, şi tânărul, de . , ■■■„—;--- -

Un vot pentru mai bine, a fost gândul tinerei 
Erika Impling din Petroşani aflata lâ prima' sa ‘pre
zentă la urne, V

' J Hfl *r ‘ *■»,', v
, * /

■' La secţia dc votare nr. .2 din L'upeni se votează 
cu speranţa unor zile. mai liniştite.

Foto: PAVEL LAZA

metan în Ţara Moţilor
' Di. Petru Şteolea, de
putat în ParlamenWl * Ro
mâniei, ne-a adus o .veste 
care credem că îi va bu
cura pe locuitorii Muni
cipiului Brad şi ai comu
nei Crişcior şi nu numai. 
Guvernul a aprobat prin
ţi--o hotărâre investiţia 
înfiinţarea distribuţiei 

de gaz metan Brad — Criş
cior, judeţul Hunedoara**, 
Este o investiţie mult aş
teptată de locuitorii aces
tor meleaguri şi aprobarea 
ei este rodul acţiunilor

concertate alcpaflamentari- 
. lor hunedereni,.-Prefecturii, 

Consiliului judeţean. ş.a„ 
desfăşurate de-a lungul a 
aproape trei ani la toate 
instituţiile statului, , 

Lucrările, de o comple
xitate şi valoare investi- 
ţlonală deosebită, vor fi 
proiectate şi executate în- 
tr-o perioada" de circa doi 
ani. Municipiul ■ Brad şi 

'' comuna Crişcior vor fi 
primele localităţi din Ţara 
Moţilor racordate la re
ţeaua de gaz metan, 
(Tr.B.)
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1 dolar SUA 
I marcă germană 

1 0 0  yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene
Cursuri de referin(ă"ale Băncii Naţionale 

a României.
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u n a  p e  z i

m Femela se deghizase în înger. Dqr când 
am dezhăeat-o, am dat de dracu...
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A LE G E R ILE  LOCALE -ş. ACT
RUSALIILE I-AU ADUNAT PE OAMENI

(Urmare din pag., 1>

Ziua de 2 iunie, stabi
lită ca /lata a alegerilor 
locale, a fost mult. comen
tată de parlamentari şi 
politicieni;.. Unii au con. 
testat-o ca dată viabilă 
pentru alegeri, - Întrucât 
este o mare sărbătoare re
ligioasă — Rusaliile. .

Am văzut şi noi multă 
lume la biserici, ori în 
câmp, ia ceremonia tradi
ţională în Ardeal — a ie
şirii cu crucea, sfinţirii a- 
pei pentru animale, bles
temului păsărilor, pentru' 
a nu distruge recolta. Şi

i-am întrebat pe unii să
teni şi pe câţiva membri 
din secţiile de votare dacă 
sărbătoarea Rusaliilor a 
impietat în vreun fel asu
pra prezenţei oamenilor lâ 
alegeri.
. „In: nici un caz, ni s-a 
răspuns. Dimpotrivă. Ru
saliile au ţinut oamenii a. 
casă, i-am adus „la va
tră" şi pe pei plecaţi în 
munte, cu vitele, ori la 
alte treburi şi, după sluj
bele de la biserică, din 
cimitire, din cămp, au 
venit la alegeri. Om ve
dea ce-o fi peste două 
săptămâni..."

UNII AU TRUDIT M AI MULT PENTRU 
INFORMAREA ALEGĂTORULUI. ALŢII..

Traseul uneia dintre e- 
chipele de reportaj a cu
prins localităţi de pe Va
lea Mureşului şi Ţara Za- 
randului. Nu mai puţin 
de 24 de secţii de votare, 
din trei municipii, un 
oraş şi 8 comune, din a. 
eeastă zonă. au fost căl
cate de echipa de repor
teri. ■

Mai întâi, câteva -cu. 
vinte despre modul In 
care s-au ocupat primarii 
şi primăriile de informa
rea alegătorilor asupra lo
cului unde vor vota. A 
excelat în dezorientare mu-

UNELE IMOBILE OMISE TOTAL DE PE
LISfpiALŢBLE CUPRINSE LA DOUĂ SECŢII

au fost înscrişi pe lista 
supiirr.entară, spre a pu
tea vota la secţia unde 
erau arondaţi prin poziţia 
geografică a imobilului.

Lista suplimentară a fost 
solicitată de la primele 
ore ale zilei şi la secţia 
nr. 33, din cauze asemă
nătoare. Tot despre omi
siuni, ne-a vorbit şi dl. 
Imn Bildea, preşedintele 
Biroului secţiei de votare 
fir. 10, Orăştie.

La întocmirea listelor 
permanente şi a celor pen
tru secţiile, de votare au 
trudit mult şi mulţi pe 
parcursul campaniei. Şi 
totuşi confuziile, erorile 
n-au putut fi evitate.

în Deva, Ia seeţia 28, un 
bloc se regăsea pe 3 străzi. 
La secţia nr. 9. blocurile 
12. 13. 13 A, de pe strada 
Emineseu, au fost omise 
total de pe liste. Alegă
torii din aceste imobile

EI AU E0ST PRIMII LA VQŢ
Ţinem să ilustrăm a- 

ceastă idee cu exemple de 
cet|ţ«u care^inţejeg^ re

raof&ent ixâfottotof te %> 
ţii lor, prii cţmtrart ctl 
apatia unora. Căd oricât 
de supăraţi am fi, datorită 
greul# care ne apasă 
pe Umiri, trebuie să ne 
exprimăm votul, dacă do. 
n n  perfecţionarea socie
tăţii româneşti.

Aşadar, primul alegător 
la secţia nr. 37 Deva a 
fost o dnă pe numele Nagy

Rozaîia. La ora 6, ia sec
ţia de votare nr, 2 Brad, 
s-au prezentat, spre a-şi

dnU T ibtri^ î^ traşj]
m m

monâ Adolf r .«ifevfcl ^  
Ioan Dineş. Primii care 
votaseră la secţia nr. 28 
Deva au fost &pţii Doro
banţ Nkwlae şi Vio
rica. înainte d« a merge 
la odihnă, după q nunti 
la care participaseră . ca 
invitaţi, au ţinut să-şl e* 
xereite dreptul de vot.

POCINOAGE CU BULETINE DE VOT
La secţia de votare nr. 

1 Hărău t o  ajuns fa ju
rul orei ’8,30. Surpriză î 
Alegerile fuseseră suspen
date. Pocinogul îl făcuseră 
buletinele, de vot de pe 
care candidaţii la funebra 
de consilier local al P.SJM., 
fuseseră omişi. Nu mal 
despicăm firul în patru, 
de uhde a pornit omisiu
nea, dar credem că înce
pând de la cel care a în
tocmit lista până la cel 
care' recepţionează bule
tinul de vot, un astfel de 
episod nedorit putea fi 
evitat.

La secţia de votare nr. 
3 din Brad. Teodor Mag. 
dalina preconiza că unele 
buletine de vot pentru

consilierii locali vor fi a- 
nulate, din banalul motiv 
că, fftid ataapuse di» două 
file necapsate, unii alegă
tori au .introdus o fflă 
într-o urnă şi alta In altă 
urnă. ■ ■

Nu este acesta singurul 
pocinog cu buletine de 
vot. La secţia rar. 1 din. 
Orăştie, şi nu numai a- 
cdlo, pe uşa secţiei, o 
erată te informa că nu
mele candidatului Jorza, 
de pe buletinul de vot, tre
buie citit, de fapt, Jorja, 
Ori buletin# de voi este 
act juridic care confirmă 
legalitatea alegerii şi le
gitimitatea alesului. De 
ce se joacă superficialita
tea unora cu legalitatea?

La secţia de votare nr. 
5, de la Grupul şcolar 
Simeria, l-am întrebat pe 
dl. prof. Ion. Bădoiu, pre
şedintele biroului electoral 
ăl secţiei, cum crede că se 
orientează alegătorii, în

«JL ELECTORAL

multitudinea de oferte, 
de pe buletinul de vot.

„La primar, ne-a râs. 
pune, aleg om# ca iden
titate- La consilieri, n-âu 
altă orientare decât sem
nul electoral".

UNII REPREZENTANŢI AI PARTIDELOR 
ŞI-AU LUAT MISIUNEA IN DORU’ LELII

şUi Călan ar fi multe de 
rezolvat, între care pro
blema căldurii pentru pe
rioada de iarnă — ce ne-a 
adus mari suferinţe —, a 
curăţeniei care Iasă de
dării, precum şi amenaja*, 
rea unor paretirJ pentru 
copii. Siglir, sunt multe 
de făcut, dar In timp".

Kita Benfeo, CSIan} 
„Rste prima dată când

vot». Sunt de părere câ 
fiecare voi contează, de 
aceea am venit la urne. 
Noul primar poate se gân
deşte mai mult şi la, lo
curile de distracţie ale ti* 
nerilor — un bazin de 
înot, un patinoar pentru, 
iarnă, terenuri de tenis 
etc., — ca să nu mai fie 
indiferenţa aşa' de accentu
ată faţă de oraşele mari1*.

PETROŞANI — IN PRIMA JUMĂTATE A 
ZILEI — ABSENTEISM MASIV

nicipiul reşedinţă de ju
deţ. Unde şi unde, o să
geată Iţi indice direcţia 
în care se afla secţia.- 

informaţie de acest gen 
mai completă am întâlnit în 
municipiile Brad şi Orăş
tie. La sate, cel puţin, din 
edificiile pe âi căror fron
tispiciu se afla arborat 
drapelul naţional, te pu
teai orienta Ia ce! de-al 
doilea, în afară de primă
rie. N-au crezut primă
riile, primarii, birourile 
electorale de circumscrip
ţie că este necesară © a- 
semenea informare?

„Una dintre primele 
greutăţi pe care le-ară 
întâmpinat la prima oră
— r.-e spunea dna Dlahl 
Budtu, preşedintele bi
roului electoral al secţiei 
rr. 13 Deva — a fost 
constituirea biroului, din 
reprezentanţii partidelor 
politice, desemnate de a- 
cestea, şi care s-au pre-

CE VREAU EU ŞI
„Am avut-din partea u- 

nui alegător o solicitare, 
cel puţin ciudată — ne 
spunea dna Ileana Popa
— preşedintele biroului 
electoral al secţiei nr. i, 
Luncoiu de Jos. Dl. Gheor- 
gbe Benea, care a venit la 
vot după părinţii dumi- 
sale, îmi cerea să anulez

zentat la secţie. Aproape că 
nu am aVut cu cine să 
întrunesc numărul : cerut 
de lege. Reprezentantul 
P.D.S.R. a venit abia în 
2 unde. te tea 16,30 să-şi 
exercite mancbtu1". Ce 
fel de oameni au delegat 

'partidele politice şâ le 
reprezinte în organismele 
de organizare şi deSfăşă- 
rare corectă a alegerilor?

NU VREA TATA
voţul acestora, pentru că 
nu au votat pe cine le-a 
spus dânsul şi să le dau 
alte buletine, astfel ca 
votul părinţilor să se des
făşoare sub ochii şi cu 
opţiunea dunrâale".

Asta da democraţie de 
dani...

PREZENŢA LA VOT SUB AŞTEPTĂRI
LUPENf. Pentru actua. 

leîe alegeri locale, tei
24 200 de cetăţeni cu drept 
de vot ai oraşului Lupeni 
au fost împărţiţi in 12 
secţii de votare. Nu mai 
prejos decât în alte loca
lităţi, şi aici, pentru func* 
ţia de primar „au luat star. 
tul" II candidaţi, iar pen
tru consilieri locali 13
formaţiuni politice şi 4 
independenţi.

Pâhă la ora 11, prezenţa 
a fost foarte slabă. De
exemplu, la secţia nr. 2, 
dintr-un" total de 2063 de 
cetăţeni "înscrişi in listele 
electorale, au votat doar 
120 de persoane.

COMUNA PUI. Actuala 
competiţie electorală a 
antrenat în comuna Pul 
U candidaţi pentru func
ţia de primar şi 14 can
didaţi independenţi, iar 
pentru consilieri locali 7 
formaţiuni politice. La secţia 
nr. 1 din comună, pre
zenţa la ora 12, la urne, 
însuma 114 votanţi, dintr.un 
total de 757 de persoane 
înscrise in liste.

HUNEDOARA, fii mu
nicipiul 1 Hunedoara, du
minică, 2 iunie ax„ au 
fiinţat 51 de secţii de 
votare, în care au fost 
cuprinse 62 763 de per
soane. Funcţia de Prf"
mar a totalizat 14 candi
daturi, iar cea de consilieri 
locali a Însumat 18 for. 
maţiuni politice şi 23 de 
candidaţi independenţi In 
prima parte a zilei, pre
zenţa la urnele de vot a 
fost firavă, media pe mu
nicipiu, spre exemplu, la 
ora 12, a însumat 13,7 pro
cente.

Şi pe secţii de votare, 
până la orele prânzului, 
participarea la urne a fost 
de asemenea slabă, con- 
semnându-se între secţii 
procente apropiate. Spre 
exemplu, la secţia 43, 1a 
«ra 14,30, din 1400 " de 
persoane înscrise in liste, 
au -votat 296. La multe 
dintre secţii se aştepta, spre 
seara, o prezenţă mai bu. 
ni.-'"

UN VOT PENTRU MAI BINE
Deşi prezenţa la urne 

a fort anemică in multe 
secţii de votare, gândul 
alegătorilor a fost călăuzit 
de speraate pentru nud 
bine. De ia câteva secţfi 
am reţinut o parte dintre 
acestea. ~r

Brifca ng, N n fU b ' 
„Votez pentru prima dată 
şi mă gândac că, prin 
votul meu, va fi mal btet

care sunt încă departe de 
ceea ce ar fi fireşte.

Ioan OS&uţ, Bmk „Sper 
ca noua echipă de la pri- 

si fie Eoat serioasă. 
Pani, preeuro In 

tette
1 toatei,

Şi 1*

rivifimţie T*1 unei
Din arest punct de vedere, 

şl te noi In Valea Jiului «u numai Baru are de su-
Noii aleşi al municipiului 
nostru poate se vor gândi 
şi la generaţia noastre, 
te sensul de a ne oferi 
locuri de munte, de a ne 
sprijini In rezolvarea pro
blemei locuinţelor".

Ioan Minecsr, Lupeni: 
„Prin votul pe care l-am 
dai astăzi, sper totr-o 
schimbare. Cred te noul 
condUu local al 
Lupeni.'implicit noul pri
mar, sâ re ocupe de soarta 
oraşului, să'repare drumu
rile care sunt proaste, tro
tuarele, să se implice In 
ordine şi curăţenie fn oraş,

„De la ateste alegeri aş
teptăm cu toţii condiţii 
mai bune te localitate, in 
primul rând o gospodărire 
mai atentă. Aş vrea ca 
Haţeg# să fie mai frumos 
decât este“.

Aurei Stârcesc», Călan: 
„Am votat ca gândul spre
un trai mai bun. Iii ora-

Secţia de votare nr. 8 
din municipiul Petroşani a 
fost organizată la casa de 
cultură ten centrul locali
tăţii, intr-un spaţiu vast.

\ fee.- bine pusă la punte 
Şi.teşea teii «e-i trebuia;să;
facă faţă tuturor solicită
rilor. DL Vaier Crăctu- 
nescu. preşedintele secţiei, 
ne spQhea câ, din păcaîe, 
cei însărcinaţi cu buna 
desfăşurare a votărilor au 
cam şomat.
—. De ce. cile Crăciunescu? 

am întrebat.
— Fiindcă până acum 

— uitaţi-vă, este tea zece 
■— au votte vreo 30 de 
oameni.

In secţia de votare era 
prezentă şi dna Daniela 
Ionela Costache, observator 
din partea LADO, «are 
opina că voturile de până 
atonei au fost corecte, în 
conformitate strictă cu 
reglementările legale.

Stând de vorbă cu re
prezentanţii formaţiunilor 
politice aflaţi la sediul 
Circumscripţiei electorale 
nr. 5, am aflat că în Pe
troşani au funcţionat 25 
de secţii de votare, orga
nizate in spaţii propice -

acestei activităţi şi acce
sului cetăţenilor, l-am în
trebat: • ’ ■

Cum vă explicaţi sla
ba prezenţă la vot a ce- t 
tăţenilor te primele ore { 
ale zilei?

Ne-a răspuns reprezen
tantul UUUi paşCjîd din o* 
jporiţie:

ţ Oamenii SQnt nemul
ţumiţi şi complet dezaană» 
giţi de viaţa lor în legis
latura ce se încheie în cu
rând Le e lehamite de 
tot şi de toate, inclusiv de 

•; politică. ■ ■ .. V
— Nuri mai puţin ade

vărat — a intervenit re
prezentantul PJJJS.R. — 
că avem o puzderie de 
partide şi partiduleţe, iar 
alegătorul nu ştie cu care 
şă meargă. ~ v' i

La cele două păreri, p* 
care nu ie comentăm, mal j 
adăugăm una: partidei*! 
şi candidaţii pentru alege-1 
cupate mai mult pentru j 
a-şi prezenta programei* i 
şi candidaţii pentru alege-; 
rije locale nu s-au stră-j 
duit suficient pentru â-J j 
determina pe cetăţeni să j 
se prezinte la scrutinul din | 
2 iunie a.c. I

AUTOBUZE PENTRU CEI DIN SATELE 
Îndepărtate

In comuna Sintămăria 
Orlea au funcţionat, du- 
minica trecută, trei secţii 
de votare. Una la sediul 
consiliului local, alta te 
satul Şubcetate, iar a treia 
In Sâcel. Dna llinca Geor- 
geta, judecătoare la Jude
cătoria Petroşani. preşe
dinta circumscripţiei «- 
lectorele, ne spunea:

— In comună, pe listele 
de vot sunt • înscrişi 2360 
de oameni. In prima ju
mătate a zilei, prezenţa 
la Vot a fost destul de 
firavă. Asia şl pentru că 
astăzi sunt Rusaliile şi 
mulţi oameni s-au dus la 
biserică, iar in iStlbcetate 
este organizată O nedeie. 
Foarte mulţi, cum la  din 
biserică, vor veni la vot 

Am stat de vorbă cu 
dna Cornelia Dobrean, în

că primar al locaiităţii, 01 
' am întrebat-o:

— Sîntâmârie Ortea 
are multe sate îndepărtate.! 
Cum vor veni oamenii de> 
acolo la secţiile de vot?

— Am asigurat autobuze 
ce se deplasează în Baio. 
mir, Vadu şi SRnpeteu şWl 
aduc pe oameni la secţiite' 
de vot de care aparţin.

L-am abordat pe un om 
ce ieşea din secţia de wo- j 
tare:

•— Nu vă întreb cu cine 
aţi votat, ci'pentru rit j

Omul, ce a zis câ nts. 
mele iui nu este impor* 
tant, a cugetat un pic pre- j 
cum ardeleanu, apoi a zisij

— Pentru ca să.fie mai! 
bine în ţară şi să trăim î

‘ mai bine. -i; 1

(Continuare in pag. a 7^ji

ferit, te aproape tntroga 
ţară, ceea " ce dă o > notă 
neplăcută  ̂ Acest lucru 
artei că este posibil intr-un 
timp scurt şi nu cere 
mare efort, ci doar un spi
rit gospodăresc mai bun“.

La secţia de votare din Baru prezenţa la vot j 
« fost bună te jurul amiezii. i

Foto: PAVEL LAZA \
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Tricolorii n oştrC se â flâ  în Anglia pentru
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Pregătirile înaintea
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Pasionaţii sportului-re- 
ge — fotbalul' au intrat 
în febra ' marilor între
ceri - Campionatul Euro
pean din acest an, ce se 
desfăşoară In Anglia, în
cepând de sâmbătă, 8 iu
nie, odată cu partida de 
deschidere dintre Anglia 
— Elveţia, până la 30 
iunie când are loc fina
la, -va constitui zile şi 
nopţi de mare emoţie, 
suspans şi speranţe, pen
tru cei ce iubesc cu pa
timă fotbalul. Sigur, noi, 
românii, vom urmări cu 
interes deosebit evoluţia 
tricolorilor în grupa B,

una dintre cele mal pu
ternice, de la Euro *98. 
Sorţii ne-au hărăzit să 
Jucăm cu revelaţia fotba
lului european, Franţa, cU 
una dintre cele mai pres
tigioase formaţii de, pe 
continentul nostru —'Spa
nia <şi tenacea reprezen
tativă a Bulgariei. Gân
durile, dorinţele . fanilor 
tricolorilor şî ale celor 
mulţi, care vor urmări 
pe micul ecran evoluţia 

. reprezentativei noastre, 
sunt de a merge mai de
parte, de a se califica in 
fazele superioare ale com
petiţiei. Discuţiile, ’ păre
rile numeroşilor susţină
tori ai tricolorilor, sunt 
împărţite in două tabe
re, optimiştii spunând că 
ne voin califica, în timp 
ce pesimiştii, că nu vom 
reuşi să obţinem nici mă
car o victorie In faţa ce
lor trei combatante din 
grupă, susţinând că ge
neralul n-a împrospătat 
naţionala, că jucăm mult 
prea lent faţă de adver
sarii noştri.

Selecţionerul işi vede 
de treaba lui şi după jo
cul amical eu reprezen
tativa Moldovei, scor 
3—1 pentru tricolori prin 
•golurile înscrise ' de D. 
Fetrescu Şi Gică* Popescu

(2) a întocmit, In conti
nuare, un program rigu- 

-roS înaintea începerii com
petiţiei dar şi pe pargur  ̂
sul desfăşurării meciurilor 
hi grapă, ta  ora eSndcI- 
tlţi aceste rânduri, mâl 
precis spus, de luni du- 
pâ-amtază, lotul ţării 
noastre se şi află în New- 
eastie şi a efectuat pri
mul antrenament. Urmea- 
Ză aid, marţi, două antre
namente, mâine dimineaţă 
discuţii individuale şi

după-amiază antrenament, 
joi dimineaţa vizionare 
video şi apoi antrena
ment, vi neri din nou 
două antrenamente, sâm- 
bătă iar discuţii indivi
duale şi dapă-amiaza, an
trenament oficial. Dumi
nică, 9 iunie, tricolorii 
var face turtii , oraşului 
Newcastie şi ia ora 17,30 
antrenament.

tuni, 10 iunie,, la ora 
19,39, prima mare încer
care, meciul cu Franţa/

Ei sunt speranţa noastră
Iată şi lotul de 22 de jucători al tricolorilor noştri 

pentru marea confruntare de la Euro ’96, comuni
cat de federaţia noastră, la UEFA, in ordinea nu
merelor ce le vor purta jucătorii pe tot parcursul 
competiţie»: 1. STELEA, 2. D. PETBESCIJ, 3. PBO- 
DAN, 4. BELODEDICI, 5. IONUŢ LUPESCU. 6. CH. 
POPESCU, 7. LACATUS, 8. SABAU, 9. RĂDUCIOIU, 
10. HAGt 11. DORINEI, MUNTEANU, 12. PRU- 
NEA, 13. SELYMEŞ, 14. GALCA, 15. DOBOŞ. 10. 
MUTAI.!, 17. FILIPESCU, 18. OVIDIU STANGA, 
19. ADRIAN ILIE, 20. V. MOLDOVAN, 21. VLA- 
DOIU, 22. EL. TENE.

După cum se poate vedea, 16 jucători au fost 
prezenţi şi în lotul pentru „World Cup ’91" din care 
12 evoluează în echipe din străinătate, iar 10 în 
campionatul intern — 8 Ia Steaua, 1 la Rapid şi 1 
la Dinamo Credem , că dintre promovaţi, cel mai 
dotat este tânărul Adrian Ilis. Şă vedem cât va 
|uca şi Ce noroc are, pe lângă taleptul său, demon
strat si în ultimul meci de pregătire cu reprezenta
tiva Moldovei când a trimis o data mingea in bară.

Antrenorul Dăscăliţă va. reveni..
Zilele trecute ne-a vizitai la redac

ţie o veehe cuMtşi'-tUă a noastră, praf. 
Petre Dăscăliţă, din Deva, antrenor de 
fotbal care a activat cu bune rezultate 
la Mureşul Deva, Minerul Certej, Mi
nerul Moldova Nouă şi C.FJl. Simeria. 
Nu putem, uita că în campionatul 1981 
—19S2 Minerul Certej cu dumnealui 
la „timonă” a terminat pe locul 3. in 
Campionatul Diviziei C şi a ajuns până 
in sferturile de finală in Cupa Româ
niei. ■> , v i ;

Discutând despre fotbalul nostru din 
judeţ, ne-am exprimat, mirarea că nu 
mai antrenează nici o echipă. „M-am re
tras în anul 1990, pentru motive pur

personale şi m-am dedicat In întregime 
numaT catedrei, in învăţământ — ne-a 
declarat dl profesor Dăs<uUiţă. tnsă eon 
tactul cu fotbalul nu I-am întrerupt nici 
o clipă. _ Merg la meciurile de fotbal, 
citesc in continuare tot ce e nou în 
domeniu şl întotdeauna reţin şi hni fac 
o documentare proprie*. ,£i continuaţi 
să rămâneţi în afara gazonului verde ?' 
„Nu. Am de gând să activez din nou, 
fie in judeţul nostru — unde as prefe- 
ra~fiind med aproape de casă, fie in a- 
fară. Vreau să găsesc un club-cu pre
tenţia de a se lucra serios, cu profesio
nalism şi dăruire, cum am făcut-o şi 
până acum". H dorim succes.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT din 2. 06. *96
1. Ancong — Pistoiese 1
2. Aveilino — Pescata 2 

Bolegna — Chievo t
4. Brescia — Ferugia p.

5. Bresiia — Perugia f.
X

6. F. Andria — Cesena i
7. Foggia — Cosenza p.

; , ;  ■ »
8. Foggia — Cosenza f.

/  I
9. Reggina — Lucchese
' ■  • --dţ;

10. Salernitana — Palermo
*

11. Venezia — Genoa X
12. Verona — Reggiana P-

13. Verona — Reggiana f.
Z

Fond de câştiguri:
89 848114 lei

I)

cu e reuşită deplină
Cea de-a treia ediţie^a 

competiţiei fotbalistice 
brădene, pentru copiii din 
şcolile generale şi licee, 
organizată sâmbătă, 1 iu
nie a c. de către Centrul 
de instruire fotbal ALI
MAN BRAD, precum şi 
de către SC UNIVERS 
SRL Brad, a cinstit încă 
o dată şi prin acest mod 
sportiv contribuţia ex
cepţională, pe care a S- 
vut-o marele şlefuitor de 
talente, regretatul ION 
ALIMAN la pregătirea şi 
promovarea fotbaliştilor 

, brădeni.
Au participat elevi de 

la Şcoala Generală nr. 1 
Brad, Şcoala Generală 
ne. 2 Brad, Şcoala Gene
rală din Crişcior, precum 
şi Şcoala Generală din 
Gurabarza.

Din partea Liceului „A-, 
vram Iancu“ din' Brad, 
precum .şi a Liceului mi
nier Gurabarza au par
ticipat 2 formaţii. Com
petiţia a fost foarte bi
ne organizată şi s-au a- 
cordat cupe şi diplome 
tuturor participanţilor, 
datorită în special cunos-

' cutului om de sport, Mi- j 
hai Ceauşii, fost fotbalist < 
în judeţul nostru, care < 
ne-a declarat: „Âş dori <_ 
ca toţi foştii fotbalişti, ca- j  
re au posibilităţi mate- [ 
riale, financiare, să fa-, 
că ceva pentru copii, pen
tru că este păcat să-i 
lăsăm să se piardă, prac- j 
tic, să dispară tinere ta- ţ 
lente, viitori fotbalişti, “ 
pentru că efectiv ţara 
noastră este un izvor ne
secat de talente, cum pu
ţine ţări au“.

Subscriem celor spuse 
şi amintim . că echipa de 
juniori ,,B“ a C.I.F. A- 
LIMAN BRAD, cu oca
zia primei participări la 
Campionatul judeţean 
— juniori B, recent în
cheiat, a- reuşit să se cla
seze pe un onorant loc 
III, fapt care ilustrează 
preocuparea . întensă la 
această grupare sportivă 
pentru descoperirea, in
struirea *şi In viitor pro- ■ 
movarea de talente in e- 
şaloanele superioare fot-, 
balistice. - 'v.;

VIOEEL NICULA

Echipa de juniori B a G.I.F. Aliman Brad
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Corvinul se grăbeşte• • •

Zilele trecute, conduce
rea Clubului Cbjrvinul 
ne-a făcut b surpriză: 
ne-a invitat Ia o confe
rinţă de presă nnde eră 
prezent ţ^tregul lot de 
Jucători, In prezenţa că
rora dnii Mircea Roşcu- 
leţ, preşedintele de onoa
re al clubului, Vasile 
Tătar preşedintefe exe- 
eutiv şl Gabriel Stan an
trenorul principal s-au 
referit foarte pe scurt la 
evoluţia Gorviouiul căra, 
4®şi nu a atins obiectivul ; 
propus — clasarea pe tor r 
«urile spre sfârşt»
toi campionatului a în
ceput sfi-şl revină, de
monstrând că se poate 
realiza mai mult. S-a 
considerat că loCuî 9—10 
ocupat la egalitate de

* mm # mmm o mr r ternar r mmm t
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puncte cu CSM . Reşiţa 
este sub nlyelui posibili
tăţilor tânărului lot. al 
Eorvinului. £f-au adresat 
niulţurpiri sponsorului, ce
lor care aU ‘ fost alături 

eşhipâ. ’’ ';.t
Drept urmare, lotul hu- 

nederenitor se va reuni 
la Hunedoara la. 20 Iu
nie şi se va pregăti Ia 
Gmciş şi. Hunedoara. «Am 
încredere în jucători şi 
sunt decis să realizăm in 
înbsgfţne programul de 
pregătire pentru noul 
campionat 1996-̂ 1997 tn 
căre Vom pune mare preţ 
pe pregătirea fizică ŞI 
specifică, dar şi pe în
suşirea tactici! şi a unor 
schema de joo“ — a decla
rat antrenorul principal 
Gabriel Stan. v

Divizia A
J iu l  în  d ilem ă

Mare a fost bucuria în după încheierea acestei 
rândurile iubitorilor de partide-— bine apreciată
fotbal din Valea Jiului, de cei prezenţi, fncheia-
ale celor peste 30 000 spec- fă cu o victorie merita-

.tatort prezenţi în trlbtl- tă pe teren a Jiului, a
nele stadionului de . la urmat „plata" unor poli-
poalele Parângului când, ţe ale unora de la gazde,
în penultima etapă, Jiul câţiva dintre oaspeţi
a învins eu I—0 pe ri- fiind bruscaţi ş! chiar lo-
vala sa in lupta pentru viţi. Să nU mâi spunem
promovare. Foresta Făi- despre „tratamentul" apli-
ticenL Dnpă cinci ani, cat unor ziarişti şî uno-
Jiul — una dintre for- ra din conducerea elubu-
maţiUe cu* vechi state de lui. Foresta înaintea in-
servicii pe prima scenă ceperii meciuluiI A ur-
fotbalistică a ţării — şi-a mat şi discursul pompos,
văzut vfstil împlinit: a jignitor al liderului Ml-
revenit în Divizia Na- ron Cazma lâ sfârşitul
ţională. Din păcate, chiar partidei când a declarat

„zonă liberă" {!?) Valea în meciurile din deplasa-
Jiului şi a adus ofensă re. Şi e păcat că pe te-
oraşului Fălticeni, care ren nu intră dl Cozmai,
ar număra cam atâţia lp- dar tratamentul spcctato-
cuitori câţi spectatori e- rilor va fi făcut după
rau la stadion. Ceea ce comportarea ieşită din
a pus capac la toate a- comun a aoestuia. De
ceste ieşiri, mai mult de- fapt, in rândurile echi-
cât nesportive ale lide- pei îşi face loc neliniştea,
rului Cozma, a fost dilema. La sfârşitul săp-
.„descinderea" dumnealui tămânii trecute, antreno-
cu câţiva gealaţi la ba- rul Liţă Dumitru îşi ex-
rul „Vegas" din Petro- prima incertitudinea da-
şani, soldată cu maltra- că va continua sau nti
tarea conducerii localului cu JiuL
şi degradarea bunurilor Ar fi mare păcat ea 
pentru că nu s-au pur- Jiul, fotbalul din Valea
tat frumos cu unul din- Jiului, să aibă repercu-
tre fotbaliştii Jiului, fost siuni în urma faptelor li-
client al baruluil derUlui Miron Cozma,

Urmările se vor cu- care culmea ironiei a
noaşte in zilele următoa- sprijinit cu bani grei tor
re, cert este că oricare marea unei ECHIPE com*
vor fi păţaniile lidera- pethive, capabilă de a
lui. Jiul va avea de su- promova şi a se menţine
ferit in viitor, mai ales in D.N.

Pagină realizată de SABIN CERBU
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La Mina Ţebea 
se lucrează 

27 de zile pe lună
Exploatarea minieră Ţe

bea este aparţinătoare de 
ft.A.H. din România. Fă
când radiografie -a ac
tivităţii minei, am avut un 
dialog cu inginerul _şef e- 
lectromecanie al exploa
tării, dl ing. Octavian 
Cărăbaş şi cu contabilul 
şef, ec. Marcel Trifan. Am 
aflat că în prezent exploa
tarea cărbunelui se face 
după un program cc pre
vede o creştere cu 40 la 
sută a cantităţilor zilnice 
de cărbune care trebuie 
livrate faţă de perioada 
anterioară. Pentru luna vi
itoare se preconizează 
încă o creştere a planului 
cu cca. 10 la sută.

Aceste- creşteri, ne spu
ne dl Cărăbaş, presupun 
o mobilizare deosebită din 
partea noastră şi o exploa
tare cât mai raţională a 
zăcământului. S-au redes
chis câmpuri miniere la 
Ţebea-Vest, în zona -satu
lui cu acelaşi nume. Acest 
lucru" este menit să asi
gure linia de front nece
sarii ‘realizării programu
lui.' Redeschiderea de câm
puri miniere g indus şi 
îrfeepeţea unor- inV'î.’siiţii 
aferente. Este vorba tic o 
linie electrică aeriană de 
20 kv între localităţile Brad 
şi Ţebea Se facts dc a e- 
menea, pe- o lungime de 
2 km, asfaltarea drumului 
de acces prin satul Ţebea.... 
In funcţie de lichidităţile 
existente, lucrările de in
vestiţii vor fi terminate în 
acest an sau cel mai târ
ziu în prima parte din anul 
viitor. Pentru a se apro
pia cât mai mdlt de pro
ducţia de cărbune plani
ficată, la Mina Ţebea se 
lucrează după un program 
special. Pe lângă cele 4 
schimburi care acopereau 
5 zile fie săptămână, a fost 
introdus şi al cincilea 
schimb, tampon, aşa încât, 
cu acelaşi personal, . este 
acoperită în întregime zi-

• * • * • * » * • * • *

ua de sâmbătă şi duminică 
dimineaţa. Acest procedeu 
face ca la Mina Ţebea să 
se lucreze 27 de zile în 
fiecare lună. Una din pro
blemele cu care se con- 
#trntă băicşii este aceea 
a calităţii utilajelor cu 
care lucrează.

„De exemplu, spune dl 
■Cărăbaş, transportoarele cu. 
raciete au o durată de 
funcţionare garantată de 
producător de 4 ani de zi
le. Din lipsă de bani, noi 
nu le putenr înlocui 'pe ce
le vechi fiind nevoiţi să 
lucrăm cu ele câte 8 pâ
nă la 12 ani". Repararea 
continuă a acestor utilaje 
provoacă cheltuieli enor
me în contextul in care 
preţul pieselor de schimb 
devine tot mai mare. Vor
bind despre situaţia finan
ciară a exploatării, dl Tri- 
fân a precizat că în pre
zent dâtoriile sunt cu cca. 
400 de milioane mai nmri 
decât creanţele. „Situaţia 
nu este disperată, preciza* 
interlocutorul, atâta timp 
cât din subvenţia care tre
buie să soscyscă se vor pu
tea -acoperi toate obliga
ţiile băneşti care le avem". 
Se speră că. şi creanţele 
vor putea fi încasate mai 
uşor odată cu modificarea 
modului de plată între o- 
peratorii economică din 
R.A.H. şi RENEL. „Dacă 
până acum plăţile cu be
neficiarii din RENEL se 
făceau între, subunităţile 
acestei regii cu subunită
ţile noastre, acum decon
tările se fac centralizat, 
la nivel de regii", a pre
cizat dl Trifan. în înche
ierea discuţiei dl Cărăbaş 
a ţinut să precizeze că deşi 
Mina Ţebea este una din
tre cele mai grele şi pe
riculoase exploatări ale 
R.A.H.-ului, totuşi băieşij 
de aici fac tot ce pot pen
tru a avea rezultate bune.

ADRIAN SALÂGEAN

„Înainte de bani, comerţului autohton 
ii lipseşte înaltul profesionalism"

KEP.: Dle- director, so
cietatea comerciala „Co
mat", prin activitatea sa. 
se constituie intr-o veri* 
tabiiă „placă turnantă" ca
re uneşte căile dintre ma
rii producători de mărfuri 
şi beneficiarii acestora. A- 
ceastă caracteristică a fir
mei, generatoare a unei rate 
de profitabilitate superi
oară, a făcut ca societatea 
„Comat" să fie deosebit 
de atrăgătoare pentru pri
vatizare, In ce stadiu se 
găseşte acum firma din 
punct de vedere al propri
etăţii ?

P.J.: Teoretic, firma
„Comat" este în momentul 
de faţă în întregime pri
vatizată. Spun teoretic a- 
vând în vedere .că F.P.P., 
care deţine cca. 9 la sută 
din * capitalul social, repre
zintă, ideatic vorbind, in
terese private. P.A.S.-U1 a 
reuşit să-şi adjudece 70 de ' 
procente din societate, 
restul până la întreg fiind 
obţinute de salariaţi şi 
persoane dirî afara firmei, 
prin subscrierea de carne
te cu certificate de propri
etate prilejuită -de oferta 
publică a F.P.P. din pri- 
•jriăvara lui 1995.

REP. : Care' au fost, în 
opinia dvoastră, implicaţii
le pe care privatizarea lc-a

adus la niveliil luării de
ciziilor in firmă ?

P.J.: Conjunctura actu-, 
ală permite adoptarea u- 
nor decizii în cundştinţă de 
cauză.

REP.: Insinuaţi că pe 
vremea când hotăra A.G.A. 
deciziile se luau după u- 

, reche ?
P,J,: Vreau să spun că 

cei care decid acum în

cadrului in care se iau ho* 
târâri în domeniul perfor
manţelor economice ale 
firmei ?

P.J.: în anul trecut am 
realizat o cifră de afaceri 
de 34 miliarde de lei. In 
ceea’ ce priveşte rentabi
litatea, vă pot spune că la 
şase "luni valoarea divi
dendului este de 1799 de 
lei peiîtru o acţiune cu
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Consiliul de administraţie 
al firmei, spre deosebire 
de componenţa A:G.A„ sunt 
salariaţi ai firmei cu şta- 
te vechi de 20 de ani aici 
la „Comat". Experienţa a- 
cestor oameni permite, du
pă cum spuneam, luarea 
unor hotărâri viabile. Prin 
privatizare se poate oBSer- 
va, totodată, o creştere a 
promptitudinii cu care se 
pot adopta deciziile, promp
titudine care valorează 
foarte mult atunci când ne 
gândim că timpul înseam
nă bani.

REP.: Cum sc.manifestă 
această îmbunătăţire a

valoarea nominală de 25 000 
de lei. Pe 1996 se poate 
observa o activitate in 
eres .ere, propunându-ne o 
cifră de afaceri de peste 
40 de milioane de lei.

REP.: .Ca să nu-şi închi
puie cineva că activitatea 
dvoastră aici ia . Comat 
este doar o sumă de exal
tări, vorbiţi puţin şi despre 
problemele cu care vă con
fruntaţi.

P.J.: Principala noastră 
problemă este bloqajul fi
nanciar. Acesta ne obligă 
să facem o întoarcere în 
timp şi să exersăm un co
merţ bazat pe troc, în lip

sa lichidităţilorr Apoi, ne 
confruntăm cu găsirea u- 
nei formule care să ne a- 
sigure un optim în apro
vizionare. După 1990 Con
ceptul de programare, de 
plan,1 a căzut In'dizgraţie. 
Şi pe bună dreptate, dacă 
se face referire la planifi
carea unei economii etati
zate şi centralizate, ~Gred, 
însă, că planificarea este 
nu numai utilă, dar şi ne
cesară la nivelul fiecărui 
operator economic. Şi pen
tru că tot m-aţi întrebat 
de probleme, ‘ aş aminti 
aici şi renunţarea benefi
ciarilor noştri importanţi la 
formularea unei cereri pro
gramate, anteformulate ca
re ne-ar permite o apro
vizionare exactă, venită 
în avantajul beneficiarului 
dar şi al nostru.

REP.: Care credeţi că 
sunt tarele comerţului ro
mânesc al momentului ?

P*J.: înainte de bani, 
comerţului, autohton îi lip
seşte înaltul profesiona
lism. înţeleg prin aceasta 
incapacitatea lui momen
tană de a aprecia o anm' 
jnită- conjunctură şi de a 
fi capabil să adopte o ati
tudine pertinentă.

ADRIAN SALAGEAN

La piaţa din Brad ! Foto : PA VEL LAZ A

in aşteptarea
Aşa cum a anunţat ar

tizanul reformei şi restruc
turării, dl Mircea Coşea,

' dividendele de Ia societă
ţile comerciale (cât or fi 
ele vom vedea), unde s-au 
subscrif cupoanele nomina
tive de privatizare şi car
netele cu certificate de 
proprietate, se vor da, în
cepând din anul viitor, iar 
tranzacţiile cu acţiuni vor 
începe in trimestrul trei 
al acestui an.

Mulţi se întreabă însă, 
cum este şi firesc, ce se

! * • * • * • * • * • • •  * « * • * • * • *  -* * • * O

dividendelor...
întâmplă cu titlurile de 
proprietate care au fost 
subscrise în favoarea unuiâ 
din cele cinci Fonduri ale 
Proprietăţii Private. .O a- 
semenea întrebare se pune 
cu tot mai multă insisten
ţă, având în vedere că 
discutarea în parlament a 
legii privind transformarea 
lor in fonduri mutuale de 
investiţii este mereu amâ
nată, iar alocarea dividen
delor pentru cei ce au sub
scris la F.P.P. nu se ştie 
cum şi când se va face. 
(N.T.)

Aproape de cerinţele producătorilor agricoli
Practica organizării în 

asociaţii profesionale a a- 
gricultorilor s-a dovedit a 
fi deosebit de- benefică, în 
special când e vorba de 
a-şi apăra nişte drepturi, 
de a se proteja împotriva 
oricăror măsuri abuzive ce 
le-ar putea afecta interesele. 
Nu sunt singulare situaţiile 
când în unele ţări europe
ne, datorită acestor aso
ciaţii, s-au blocat importuri 
de produse & preţuri con- 
curenţiale şi s-a boicotat 
politica agricolă care îi 
defavoriza pa producătorii 
autohtoni, ceea ce evidenţi
ază rolul şi importanţa 
deosebite ale unor aseme
nea forme organizatorice. 
De menţionat că, după mo
delul asociaţiilor pe diverse 
meserii, şi în ţara noastră, 
în perioada interbelică, au 
funcţionat astfel de aso-' 
daţii ale agricultorilor.

Roinnodând tradiţia şi 
simţind acut nevoia reală 
de a-şi proteja interesele.
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după 1989 s-a trecut la 
constituirea de asociaţii 
profesionale, în domeniul 
agriculturii, între care a- 
mintim pe cele ale crescă
torilor de păsări şi ani
male, ale crescătorilor de 
taurine, crescătorilor din 
zona montană, ale crescă
torilor de albine, columbo
fililor şi altele, cu filiale 
judeţene şi cu cercuri în 
localităţi. -

în baza H.G. nr. 78/1990, 
s-a înfiinţat şi funcţionează, 
aşa cum prevede statutul 
propriu (obştesc şi non- 
profit) Asociaţia Crescăto
rilor de Păsări şi Anima
le din România. Discu
tând cu dl ing. Alexandru 
Indrea, de -la D.A.A., de
spre locul şi rolul acestei 
asociaţii, care-şi desfăşoară 
activitatea şi în judeţul 
nostru, am desprins că a- 
cestea sunt bine definite, 
urmărindu-se consolidarea 
sectorului privatizat al a- 
griculturii, prin dezvolta

rea unei zootehnij perfor
mante, mai ales dacă se 
urmăreşte integrarea euro
peană. în acest context in
terlocutorul făcea referire 
la situaţia din Austria, un
de, în decurs de 15 ani, 
de-abia s-a ajuns ca ex- 
ploatâţia agricolă medie să

se dezvolte, de la 6—7 vaci 
şi 8 ha teren, la 9—10 vaci 
şi 12 ha, cerinţele la stan
dardele Uniunii Europene 
fiind însă de 30—35 de 
vaci pe o exploataţie, bi
neînţeles şi cu suprafaţa 
corespunzătoare. Or, având 
în vedere că la noi se por
neşte'de la un nivel mult 
mai scăzut, respectiv având 
nici două vaci pe o ex
ploataţie, ne dăm bine sea

ma ce drum anevoios tre
buie parcurs pentru a a- 
tinga standardele aminti
te, care nu sunt un moft, 
ci cerinţe obligatorii pen
tru integrarea europeană. 
Rezultă de aici necesitatei 
existenţei unor asociaţii 
bine organizate, care să-i

sprijine substanţial şi e- 
fectiv pe crescătorii de a- 
nimale, respectiv pe viitorii 
fermieri.

în, judeţul nostru, după 
cum ne-a spus interlocu
torul, asociaţia constituită 
cuprinde în prezent peste 
10 000 de persoane,' acestea 
deţinând mai mult de 4000 
bovine, 5000 porcine, 100000 
ovine şi caprine, pre
cum şi 45 000 păsări. Con

tribuţia anuală 'a acestor 
crescători de animale la 
fondul pieţei este aprecia
tă la 16 000 hl lapte de 
vacă şi de* oaie, 200 tone 
carne de bovine, 36 tone 
carne ^vine şi 2 milioane 
ouă. Asociaţia judeţeană a 
crescătorilor de păsări şi 
animale din Judeţul nos
tru (avându-1 ca preşedin
te, ciim se practică şi în 
alte ţări, pe un crescător 
de păsări şi animale, zoo
tehnist, dl Iancu Silişte), 
colaborează strâns cu 
DA.A., intereşgle lor fiind 
convergente, urmărind re
alizarea unui scop comun 
— a unor indici superiori 
în zootehnie. Intre acţiu
nile de succes ale asoci
aţiei judeţene, filialelor 
sale (16 la număr) şi cer
curilor, pot fi aminţite di
ferite simpozioane, întâl
niri periodice, precum şi 
organizarea expoziţiei-târg 
ce se ţine anual la Baia 
de Gris, cu crescătorii de

animale din rasa Pinzgau, 
sprijinul acordat în procu
rarea de furaje concentra
te PVM, tărâţe, existând 
şi un program ştiinţific de 
studii privind rezultatele 
obţinute prin folosirea a- 
cestora, procurarea de in
ventar, aparatură şi insta
laţii zootehnice.

Desigur, există în aten
ţie şi alte obiective, pre
cum şi modalităţi de spri
jin, cum ar fi organizarea 
valorificării producţiei a- 
nimaliere, însă este mai di
ficil de abordat acest do
meniu, deoarece lipsesc, 
deocamdată, mijloacele bă
neşti pentru susţinerea u- 
nor asemenea acţiuni. Fi
reşte că există şi - alte in
tenţii, cu obiective ce vi
zează îmbunătăţirea per
manentă a activităţii Aso
ciaţiei crescătorilor de pă
sări şi animale asupra că
rora vom reveni.

NICOLAE TÎRCOB

•  Marţi, 4 iunie 1996

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE 
PASĂRI ŞI ANIMALE
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SATUL — AZÎ
Lunca Cernii de Jos-acelo unde cerul este mai aproape

SATUL w i
Pentru a jtjynge eus- 

sus, în comuna Lunca Cer
nii de des, urci mereu, fă
ră nici o pauză — după. 
ce treci de Topliţa, Dăfeî- 
ca şi Hăşdău — printr-o 
vale de o deosebită fru
museţe, ce-ţi încântă pri
virile şi sufletul. Pădu
rea a îmbrăcat o haină de 
cel mai pur verde, iar 
Cerna, cu-care se înfrăţeş- ' 
te şoseaua de piatră — 
altfel destul de bine între
ţinută —- curge în sens 
invers — susurând. Ur
cuşul însă se sfârşeşte ' a- 
colo unde şoseaua trece 
prin pântecele unei .stânci, 
prin tunelul săpat de cine 
ştie cine şi cine ştie când.

Reşedinţa comunei este 
satulLuncaGernii de Jos, 
de la care localitatea şi-a 
luat şi numele. Aici se a- 
flă sediile primăriei şi 
consiliului local, Ca şi cel 
al poliţiei, Care sunt rela
tiv hoi. Acestea arată fru
mos, âu locuinţe la etaje 
ca şi blocul de apartamen
te aflat vizavi de ele. De 
altfel, aici se află 11 a- 
partamente cochete, dpţate 
cu tot7 confortul, inclusiv 
cu apă, locuite de cadre 
didactice, specialişti ş.a.

Comuna este alcătuită 
din opt sate, are 476 de 
gospodării şi în jur de 
1500 cetăţeni. Cel mai ma
re este Meria, iar cel mai 
mic Qiumiţa, unde mai 
trăiesc1 patru oameni — 
după cum ni s-a spus. Via
ţa a fost şi • este grea în 
Munţii Poiana Ruscăi şi a- 
cest fapt explică migrarea 
oamerfilor, mai ales . in 
vremea totalitarismului 
spre alte zări, în căutarea 
unui trai măi uşor. Că 
l-au găsit sau nu, asta - 
este o altă poveste. îmbu
curător este însă faptul 
că, în ultima vreme, oa
menii nu mai pleacă. Dar 
nici cei duşi nu se întorc.

#  La Lunca Cernii de 
Jos urcă şi, evident, co
boară săptămânal \  trei 
autobuze ale S.C. „Cor- 
vintrans" S.A. Hunedoa
ra. Este adevărat că un 
drum dus-întors până la 
municipiul de pe Cerna 

.costă şase mii de lei, dar 
cele trei autobuze circu
lă cu regularitate.

•  Aparatele telefonice 
din comună funcţionează 
cu multe năbădăi. Există, 
de mai multă vreme, un 
proiect referitor Ia in
stalarea unui releu care 
să permită intrarea ' in 
centrala telefonică din 
Glielari. Consiliul locaJ 
s-a angajat să asigure 
stâlpii şi plantarea lor, 
urmând ca „Romtelecom" 
Hunedoara să asigure 
montarea aparaturii.

% Lucrătorii brutăriei 
din satul1 de reşedinţă, 
conduşi de dl Aurel Prej- 
ban, fac o pâine foarte, 
gustoasă atunci când 
primesc de la „Panicor" 
Hunedoara făină de ca
litate. Din păcate, acest 
lucru se întâmplă rar.

^  Şase oameni ai Di
recţiei judeţene de • dru
muri şi poduri asigură 
condiţii bune de circula
ţie pe drumul ce trece 
prin cele două lunci — 
de sus şi de jos. Ni s-a 
povestit că într-^ zi ci
neva i-a întrebat’ ce fac. 
Unul dintre ci a răspuns: 
„Astupăm gropile, dar 
nu pe toate, ca să avem

Satele comunei au, în 
..•'ic"- . «u- Î.Jn» , cu 
acareturi multe în jurul: 
lor. Dar sunt şi destule„ 
sărmane, vechi,- multp răi 
mase pustii. Aproape toa
te sunt din lemn şi nu-s 
puţine cele căţărate pe 
pereţi de munte, în mij
locul pădurii de fag şi 
stejar.

•  Cum se ajunge in lo
calitate m Viaţa grea a ce
lor din Munţii Poiana Rus
căi •  Salcâmii înfloresc 
în iunie •  Pădurea şi ani
malele — cei doi poli ai 
existenţei « Se degenerea
ză şeptelul « Laptele ajun
ge şi la porci « Sufjetele 
oamenilor '-— precum stân
ca. -

în Lunca Cernii de Jos 
cerul pare mai apfoape, 
dar primăvara vine mai 
târziu ca în localităţile 
din zonă; situate la altitu
dini mâi mici.'Din aceaştă 
cauză, în vreme ce Va
lea Cernii am văzuţ pădu
rile albite de flori de sal
câm, de parcă ar fi fost 
ninse, la. Lunca Cernii de 
Jos, salcâmii încă n-au în
florit. Asta se va întâm
pla — cum «e-a spus un 
localnic — în prima jumă
tate a lunii iunie.

Traiul oamenilor îşi are 
două surse: munca la pă
dure şi creşterea animale
lor. Pământul arabil este 
puţin şi produce tot aşa. 
Se cultivă mai ales car
tofi şi legume. Grâu şi po
rumb nu se seamănă în
trucât aceste culturi nu 
.ajung la maturitate. Aşa 
că priceperea şi hărnicia 
oamenilor se îndreaptă 
spre animale. Nu , există 
casă unde să nu fie cel 
puţin O vacă şi 2—3 oi. 
De .altfel, încărcătura pe

gospodărie este de aproa
pe 2 vaci şi circa1 10 oi. 
SigUF, sunt şi- oameni în 
vârstă, care nu mai au pe 
nimeni, ale căror ogrăzi 
sunt pustii. Cei în putere 
însă ţin câte 67-8 bovine
, ., w r a t  turme de oi 

Un om din Lunca Cernii 
dê  Sus ne spunea că va
cile sunt mărunte şi dau 
lapte puţin. Dânsul are 
trei vaci în lactaţie şi ob
ţine numai 9—10 litri de 
lapte la o mulsoare. Rasa 
vacilor este indefinită. . Se 
pare că sunt mult degene
rate din, cine ştie ce sol. 
Ar fi util ca. in comună 
să fie încadrat un opera- 
tor-însămânţător care să 
asigure gestarea vacilor cu 
material seminal -de pună 
calitate.

Cu toate acestea, locali- 
tatea >;’oţ:«v surplus de 
lapte de vacă şi în special 
de oaie. Pe cel de vacă 
oamenii îl consumă în fa
milie, iar ce prisoseşte îl 
dau la porci, fiindcă cen
trul ' de preluare a lapte
lui s-a desfiinţat, iar dru
mul la Huned.oara şi îna-, 
poi costă o grămadă de" 
bani. Laptele de oaie H ■ 
transformă în brânză, pe 
care toamna o schimbă cu 
oltenii şi bănăţenii care 
urcă în satele lor cu grâu 
şi porumb.

Cum ziceam, . oamenii 
localităţii despre care 
scriem în pagina de -faţă 
trăiesc greu, îşi câştigă 
cele necesare traiului co
tidian cu multă trudă. Poa
te din aceste pricini au 
sufletele curate şi des
chise, dovedesc persisten
ţă şi chiar încrâncenare 
în ceea ce fac pentru a-şi 
asigura traiul, cinste şi 
dârzenie * în caractere ai
doma tuturor celor ce vie
ţuiesc în această, minuna
tă zonă a judeţului ce se 
cheamă Pădurenime.

1 C lo p o te le  j
C ă r ţ i le

şi in zilele următoare de 
lucru".

#  Secţia din 'Hune
doara a S.C. Şargeţia Fo- 
rest Deva transportă din 
pădure buşteni de fag 
şi de stejar pe drumul 
ce trece prin satul de re
şedinţă a comunei. Pen
tru că utilizează drumul, 
unitatea nu plăteşte nici 
un leu la bugetul local.
9 fn Lunba Cernii de

Pe scurt
Sus trăieşte o familie ce 
are trei de Patru. Pri
mul este bunicul, al doi
lea fiul acestuia, iar al 
treilea nepotul. Acesta 
din urmă ne-a spus că, 
dacă va avea un fiu, tot 
Pătru îi va pune numele.
9 Dl Paul Kofity este, 

de peste opt ani, me
dic la Dispensarul uman 
din Lunca Cernii .de Jos. 
Oamenii îl apreciază foar
te mult pentru modul 
cum îi primeşte, consul
tă şi tratează. Când dl 
doctor este în drum spre 
ceva şi întâlneşte un om 
ce-i cere ajutorul, nu e- 
zită să se intoarcă la 
dispensar şi să-şi facă 
datoria. La Lunca Cernii 
se simte acut lipsa unui 
medic pediatru.

•  Foarte mulţi oa
meni au fân adunat de 
un an-doi ani, ba chiar

mai de mult, şi nu ştiu ce 
să facă cu el. Oare chiar 
nu se poate găsi o solu
ţie1 ca să nu fie pierdut 
prin depreciere?
9  Fosta clădire a in

ternatului şcolii genera
le a devenit' o ruină. 
Din acoperiş a mai - ră
mas doar o parte, ţigla 
„validă" ar putea fi fo
losită la refacerea acope
rişului şcolii generale 
prin care apa se scurge 
deteriorând tavanul de 
la etajul clădirii (mai â- 
leş în partea dinspre 
vest). Ar mai trebui şi 
ceva ţiglă nouă. Acest 
lucru se poate 7 rezolva 
numai cu sprijinul Con
siliului local.

(9 Şcoala generală1 a 
fost racordată, cu ani în 
urmă, la conducta de 
apă. Din păcate, in acest 
an instituţia nu a bene
ficiat de apă curentă pen
tru că s-a spart... con
ducta. Astfel, au rămas 
fără apă copiii şcolii, mai 
ales cei de la internat, 
bucătăria unde te pregă
teşte de trei ori pe zi 
mâncare. Credem că 
Primăria, în administra
rea căreia se află şcoala, 
ar fi trebuit să intervină.

$  fn acest an, In Lun
ca Cernii de Jos s-au o- 
ficiât şapte căsătorii. Ul
tima pereche ce a rostit, 
in faţa ofiţerului stării 
civile, „Da“ a . fost 
Minuc şi Mirela Seleşan 
(coincidenţă de nume).

>

t I

I

i bisericii !
i 1
j cheamă i
î • i|  Originea profund creş- J 
» tină a poporului nos- 1 
| tru a făcut ca în fie- I 
« care localitate să fie J 
I ridicată 1 o biserică. Mai | 
J modestă sau mai impu- »

(nătoare, mai bogată sau I 
mai săracă — totul in * 

î funcţie de posibilităţile I 
I şi contribuţia locaini- J 
•>- cilor, a forţei ecohomi-. >
I ce a aşezării respecţi- I 
* ve. Actuala biserică din [
(satul Lunca Cernii de j  

Sus s-a ridicat în anul *
(*1909, după cum ne spu- J 

nea epitropul acestui *
* lăcaş de închinăciune, 1 
|  dl Aurel Pascotescu. Bi- l 
, serica este frumoasă şi î 
I îngrijită. Prin grija ere- {
J dincioşilor a fost repa- \
(rată1 casa parohială a- I 

flată în imediata apro- !
J piere a bisericii. Preo- j 
| ţii dinainte au locuit J 
» aici în bună stare. Ac- î 
I tualul preot paroh vine I 
1 din Gălan şi oficiază '
• slujbele religioase în j 
' cele patru biserici care J 
I se află in parohia sa |
> o dată pe săptămână |
I (biserica şi săptămâna J 
, — n.n.). Gând este ne- |
Jvoie este anunţat, de- « 

plasându-se şi în cursul I
I'  săptămânii# J

Grâsnicul Vaier Bar- >
J boni ne spunea că bi- !
I serica a fost zugrăvită J 
» anul trecut, prin con- |
I tribuţia oamenilor. S-a »
J cumpărat vopsea pen- I
Itni acoperişul din ta- * 
blă. Ceva bani s-au |

J obţinut şi din „elejia" J. 
I bisericii. Oamenii sunt |
'  tot mai convinşi în I 
I fiinţa lor că dacă nu J 
î au grjjă de biserică, a- |
1 ceasta se degradează şi «
, o parte din ei se pier- I 
î de. Este biserica cea *
I mai frumoasă din pa- j 
J rohie. La fel şi cimi- I 
• tirul este cu grijă a- I 
| şezat şi întreţinut. Pen- |
2 tru buna gospodărire a '
I bisericii, localnicii con- f 
* tribuie prin bani şi do- «
I naţii, preciza dl Pasco- | 

tescu, epitrop. Veşmin- J
I ţele preotului Petru To- | 

ma sunt bine întreţi- I 
i riute. După revoluţie, 2 
I pragul 'bisericii este |
* trecut d'e foarte mulţi »
I credincioşi, dovadă ' că I 
î ceva s-a schimbat în ‘
( conştiinţa lor; de fapt j 

a fost „desfundat" ză- J
I'  gazul eredinţei' lor, a- £ 

cesta curgând acum pe |
J un făgaş firesc, bine *
I consolidat |

Duminică sau în res- »

La ‘Biblioteca din Lunca Gemii de Jos, cărţile sunt 
mai „vechi", dar bibliotecarul, df Adrian Aîarius Bar- 
boiii, .. uni răţişa meserii numai în est . a ‘•.sta: ani 

'de cărţi că sunt mai „vechi" (de fapt, cărţile nu se 
pot învechi niciodată; .dacă sunt valoroase — n.n.), în
trucât în anul trecut consiliul local nu a avut posibili-' 
tatea să repartizeze nici un ban pentru achiziţia de car
te nou apăruJâi.,.Faptulvnţî gsie deloc îmbucurători De 
această stare îşi d^u seafeia tertitorh care intră - cu regu-, 
larit: t Se chiai .'a. • numărul castora nil
este grozav de mare. De fapt, nici localitatea nu este 
prea • T,p.f >■.1 t, este că ! iteşte, că este căutată 
cartea nouă 1

Dc la dl BarborR' am primit şi alte informaţii: fon
dul de carte se ridică la 6 396 volume; numărui cititori-; 
lor a ajuns, la această dată, lâ 135 şi că preferă cu pre-; 
cădere literatura beletristică, romanul de dragoste,.. E-, 
levii vin1 aici pentru a împrumuta carte prevăzută de 
programa şcolară şi lecturile suplimentare. Pentru acest 
an s-au promis ceva bani pentru achiziţie de carte nouă.

— Vă place meseria de bibliotecar, dle Barboni ? 7
— îmi place şi vreau ca, la rândul meu, să citesc

cât mai mult. Din păcate, anul acesta fac 19 a pi şi tre
buie să merg în armată;.. .

— Cu' ce salariu sunteti încadrat' ca bibliotecar ?
' — Cu 113 000 lei.-

— Vă ajung ?

Biblioteca esie deschisă, zilnic, opt ore. Biblioteca
rul se deplasează şi în satele aparţinătoare comunei. în 
această perioadă, oamenii citesc mai puţin pentru că 
sunt la lucrul câmpului. ,

I tul sărbătorilor, clopo- I 
J tele bisericii , din Lunca ‘ 
| Gemii de Sus cheamă 1 
I oamenii la slujbă, la I 
J reculegere şi rugăciune, j 
|  La fel şi în celelalte | 
' lăcaşuri de cult, din J 
I parohie — la Negoi este | 
'  bisericăTiouă; la Lun- . 
I ca Cernii de Jos, aceas- I 
J ta urmează să se repa- J
Ire. E o grijă firească ■ 

pentru sufletul oameni- 1 
2 lori I

Pagină realizată de 
MINEL BODEA, 

TRAIAN BONDOR

Domo’ profesor
Dl Petru Ionescu, fiu al satului Lunca Cernii de 

Sus, este profesor de matematică şi predă la şcoala ge
nerală din satul de reşedinţă a- comunei. Este, în al 
cfelaşi timp, un mucalit de prirna clasă şi se pricepe la 
politică mult mai bine ca mulţi dintre cei ce o practică. 
Dar nu pentru calităţile de mai sus scriem de domn’ pro-, 
fesor, ci din alt motiv. Profesorul de matematică a ame-; 
najat acasă la dumnealui, cu mâinile sale, o seră şi un 
splariu în suprafaţă de peste 400 m.p. dotat cu sursă de 
apă. în seră şi în solarii produce, primăvara, răsaduri 
pe care le pune la dispoziţia oamenilor din sat, iar mai 
apoi roşii, .ardei, vinete ş.a. care iau acelaşi drum.

Am văzut recent sera şi solarul. Roşiile sunt înalte, 
frumoase şi au dat deja primele roade ce se pregătesc 
să se roşească ; ardeii şi vinetele au înflorit şi promit 
recoltă bună.

— Cine se ocupă de seră şi solarii?, l-am întrebat 
pe dl P.I.

— Eu şi soţia, mă mai ajută şi părinţii — Pătru şi 
Marioara Ionescu. Sunt de principiul că, dacă vrei să 
faci ceva, trebuie să te ţii de treabă şi mă ghidez după 
expresia „Porunceşte şi fă, că mai bine-ţi stă".

— Ge faceţi cu legumele ce le obţineţi şi care de-; 
păşesc nevoile familiei ?

— Le vând proaspete, luate direct de pe tulpină. 
N-am un magazin de desfacere, vin oamenii la-mine a- 
casâ şi cumpără.

Dl Petru Ionescu o puţin cam supărat deoarece, când 
a ieşit Cerna din matcă, ira luat poduTde acces în gospo
dărie. Acum se trece doar pe o punte îngustă şi oamenii 
trebuie să fie foarte atenţi să nu cadă in apă. Este însă 
hotărât să facă un pod nou şi încă un solar. Succes, 
domn’ profesor, cu tenacitate se poate orice !

Cu desagii după pâine
Rk Luncă Cernii de Jos nu se seamănă grâu pen

tru că nu ajunge să se coacă. Tocmai de aceea, fosta 
fabrică de pâine din Hunedoara, actualrrtente numită 
S.G. „Panicor" S.A., a amenajat aici o brutărie, pentru a 
asigura oamenilor elementul fundamental al hranei de 
zi cu zi. Pâinea coaptă aici se duce în satele mai mari cu 
căruţele, dar în cele mai îndepărtate nu ajunge. De a- 
colo vin oamenii la centrul de comună sau în satele a- 
propiate, unde şe vinde pâine. Vin cu desagii pe care-i 
umplu căci iau pâine pentru familia lor, dar şi pentru 
vecini sau pentru consăteni care se mişcă mai greu. Pun 
apoi desagii pe caii ce îi poartă de dârlogi sau îi cară 
în spate şi sc duc încet spre satul lor
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m A  FĂ R Ă
Recent a avut loc edi

ţia a V-a a activităţii cui* 
iural-educative „Ora- fără 
catalog", activitate eare 
s-a desfăşurat la Grupul 
Şcolar Materiale de Con
strucţii din: Deva.

Activitatea a- debutat cu 
tente. JSeriiţari, născuţi: în 
luna jhji florar*; Mariana 
Jurca ă prezentat aP°i un 
medalion Lucian Blaga, 
iar pentru a exemplifica 
merele poetului au fost 
recitate poeziile: „Sufletul 
s#tului“ şi „Vara“. Doam
na profesoară Mariana 
Burza a prezentat un am
plu medalion Tudor Ăr- 
ghezi, iar elevele Laura 
Luca şi Lavinia Apati au 
recitat poeziile „Dacica" 
şi „Oseminte pierdute*.

. Ca de obicei, domnul

profesor Constandin Cle
mente ne-a relatat "câteva 
întâmplări din timpul stu
denţiei, acestea referin- 
du-se la o conferinţă şi o 
întâlnire publică cu scrii
torul Tudor Arghezi.

AÎ doilea moment artis
tic pe ordinea de zi a ac
tivităţii a fost expoziţia de 
bibliofilie, denumită su
gestiv „Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris*. A- 
ceastă expoziţie se doreşte 
a fi un îndemn adresat e- 
levîlor pentru o mai*bună 
preţuire a cărţii.

Daniel Zepa a prezentat, 
sub genericul „Obiceiuri 
de primăvară la români", 
un obicei din Lunca Cer
nii, obicei careîncă se 
mai păstrează: măseUratul 
oilor.

•mm •

Prin eforturi şi pasiune
i Deşi pentru elevi a mai 
rămas puţină vreme până 
la o nouă întâlnire cu 
ISUlt aşteptata vacanţă de 
vară şi solicitările sfârşi- 
tultti de an şcolar nu sunt 
ttegiiîabîle, unii dintre 
«I t*î mai găsesc timp şi 
pentru pasiunile lor. Clu
bul elevilor este una din
tre instituţiile care ie o- 
feră posibilitatea ca aces
te preocupări să se ma
nifeste intr-o ambianţi 
corespunzătoare şi, deo
potrivă, să fie „valorifica
te* ta cadrul diverselor 
competiţii de gen.
; Aşa curo a fost, spre 

exemplu, cazul festivalu
lui desfăşurat recent la 
A&a tulia, intitulat „Zi
lele sărbătorilor de pri
măvară pentru copii", la 
care au participat şi elevi 
de la Clubul Copiilor şl 
Elevilor din Hunedoara, 
Dar prezent lor nu s-a 
rezumat doar la o simplă 
participare, c! a reprezen
tat Încă un prilej pentru 
ca ei să se întoarcă aca
să cu noi premii, obţinute 
Ia diferite secţiuni ale fes
tivalului: sesiunea de co
municări „Cum pot deveni 
visele realitate în lumea 
cercurilor din cluburile e- 
levilor", momentul muzi- 
eal-literar „Gând de copil 
la reverul primăverii”,

' vernisajul unei expoziţii 
de artă plastică şi foto, 
concursul de creaţie lite
rară sub genericul „Curcu
beul copilăriei *. PrintFe 
laureaţii cu premii spe
ciale s-au aflat ş i . elevii: 
Otilia Cecilia Muresan —

§ \ 
j Un gând fi j
j o poantă j
I la Club T |

subredaeţie, Aima Stanciu
— arheologie, Mareei FuL 
cusin — informatică, Dia- 
na Pascal — atelierul fan- 
Jeâei,- Adriană Anca — 
teatru, evidenţiaţi fiind şi 
Alexandra Pleşoîanu, Bog
dan Rădoane (cenaclul li
terar) şi Roxana Poantă 
(arte decorative).

Un intens program com- 
petiţionai a avut şi echi
pa de orientare turistică 
a Clubului Copiilor şi Ele
nilor Hunedoara (antre
nor Nicolae Pleşa) tare, la 
concdrsul desfăşurat în 
17—lt  mai la Lugoj — 
„Trofeul Timişoara* —, s-a 
clasat pe.locul al doilea, 
trei dintre componenţi ob
ţinând loetil I (individual): 
Mihaela Catană, Bianca 
Niţă şi Cristina Marius.

Marele Premiu ai Pala
tului Naţional al Copiilor
— Cupa „Gaudeamus" —- 
â reunit la Poiana Pinu
lui (în 24—26 mai), con
curenţi din 22 de judeţe 
ale ţării- Dintre aceştia, 
cinci elevi hunedoreni au 
obţinut premii la diferite 
categorii de vârstă: Bea- 
triee Gruia — locul I, 
Bianca Niţă şi Alin îvaş- 
cu — locul al doilea, Ro
be rt Ferencz — locul lai 
treilea şi Radu Dinu — lo
cui al V-lea.

Toate aceste rezultate 
nu fac decât să îmbogă
ţească în continuare „zes
trea" pe care, prin efor-" 

Jturi şi pasiune, membri âi 
Clubului hunedoreân şi-au 
adunat-o an de an.

GEOHGETA BlRLA

SUZANA .

Ţi-e teamă de noua dra
goste pe care ai întâlnit-o, 
cu atât . mal mult eu. câfl 
şî ţie, precum îmi scria 
,M. Mihai, iţi era dor de 
o dragoste adevărată- Dar 
iubirea a venit pe neaş
teptate. Intr-o zi un băiat- 
te-a oprit şi ţi-a spus :

— „Te iubesc! Vrei să 
fim prieteni?*.

Te înţeleg foarte bine, 
nu în fiecare zi ni se în
tâmplă ca un necunoscut 
să ne spună aşa dintr-o 
dat* TE IUBESC— când 
aşa rar ne-o spun cei de 
In care am aştepta aceas

tă minunată declaraţie. 
Dacă ţi-a spus,. dacă a a- 
vut el atâta curaj înseam
nă că, probabil, te şi iu
beşte. Ştii prta puţine de
spre el, aţi stat de câteva 
ori de vorbă,- mereu în 
grabă. El ţi-a spus că te 
urmăreşte de o vreme şi 
este sincer îndrăgostit de 
tine. Dacă ţi-aş spune să 
deschizi bine ochii, in-aş 
contrazice, pentru câ ast- 
feL poate aş anula o dra
goste care, din punctul 
meu de vedere, este mult. 
mai importantă decât tea
ma de necunoscut. Eu cred 
câ în primul rând trebuie 
să-i spui necunoscutului —

Pentru a se destinde at
mosfera, a urmat o in
cursiune în umorul şcolar,; 
Domnul profesor Constan
din Clemente a prezentat 
„perle" pescuite din lu
crările scrise ale elevilor, 
iar Iulian Martin a pre
zentat (in replică) „perle" 
pescuite din limbajul pro
fesorilor.

Pentru că această acti
vitate este una culturală, 
s-a încheiat cu tema „Din
tre sute de catarge**. Au 
fost recitate poezii din 
creaţia elevelor: Ctettdia 
Georgiuţ („Şi dacă"), Lau- 
ra Luca („Sunt trista") şi 
Nela Ferar („Copilărie 
tristă"). .

IULIAN MARTIN, 
Gnqtel Şcolar 

Materiale de Construcţii 
Deva

sa* noului — tău prieten 
că va" trebui să aibă răb
dare, el te iubeşte dâr tu 
s-ar putea sft-î iubeşti dar 
s-ar putea şi să nu te în
drăgosteşti şi de eL De
pinde şi de el, depinde şi 
de ceea ce îţi doreşti tu.

Iubirea este cel mai fru
mos lucru care nî se poa
te întâmpla în viaţă, deci, 
lasă-te iubită, încearcă 
să-) cunoşti câţ mai tine, 
cine* ştie... poate intr-o zi 
voi primi invitaţie la nun
ta voastră l...
MONIGA

Mă bucur că eşti mai 
optimistă. VeziTTiu se ter
mină viaţa pentru că 
ne-am certat cu iubitul. 
Dacă ţi-ai regăsit încrede
rea ii» tine, vei vedea că 
mai sunt şi alţi băieţi ca
re merită să fie iubiţi. Nu 
te teme.

SNA DELEANU

I
*

I
I
i■ •••*I
I

Nu de puţine Ori sun-I 
tem martorii unor scan- * 
daluri provocate de j 
cetăţeni a căror com-1  
portare sfidează cele î 
mai elementare norme |  
de convieţuire» Pe stra- * 
dă sau in locuri pubti- I 
ce, atât tineri, dar şi ’ 
mai vârstnici, ignară I 

 ̂ faptul că in jurul, lor * 
• sunt oameni. Chiar mai * 

mult, li agresează ver- I 
bal sau fizic. -- J

în rândurile de faţă I 
ne vom ocupa da câţi- J 
va tineri cu apucături f 
de scandalagii, care nu » 
trebuit să scoată bani I 
din buzunar pentru a-şi 2 
plăti pornirile. ^

*

Aşa arată leagănele şi băncile în spaţiul de joacă dintre biocurile din apro- 
uierea Parcului „Opera" din Deva. Foto : PA VEL LAZA

ţ „Toţi oamenii se nasc 1 
egali, dar de a doua ci |  
itîT mai sunt". *

J. RENARD I
' 1 - ‘-mfa *

• Un doctor, tânăr ab- J 
|  solvent, repartizat la J
* set, intră în vorbi cu *
J m  ţăran:. I

— Frumoasă vacă * 
î  asta a dumitale... Dă t  
I mult lapte? '  *
• — Păi nu dă deloc! I
■  . — Ş*-atund, de ce o *
;  mal ţii bade ? j

—fâ, o ţin pentru că *
 ̂e... bou ! »

|  J No Rest For The W

In iunie ’9Î, înregis
trările noului album al 
lui Ozzy se apropie de 
finalizare. Mixajul este 
realizat în Irlanda, sub 
direcţia producătorilor 
Dttane Barem şi John 
Purdell, după ce Ozzy 
Pa concediat" pe produ
cătorii Thompson : Bar;- 
biero şi tiick Rubin'. 
Titlul de studio al al
bumului a fost , Don’t 
Blame Me, ulterior mo
dificat In Say Mlello 2 
Heaven, pentru ca in 
final Ozzy să -se . decidă 
la No More Tears. O sur
priză o constituie reve
nirea în trupă a basistu
lui Bob Daisley, care a 
cântat cu Ozzy pe albu
mele: Blizzard Of Ozz, 
Diary Of A Madraan, 
Bark At The Mooa şi 

j. No Rest For The Wicked.

Ozzy a decis să termine 
pentru totdeauna pro
blemele sale cu alcoolul. 
Intr-un amplu interviu 
acordat revistei Metal 
Hammer Ozzy spune j
„Alcoolul mi-a otrăvit 
întreaga carieră, fără a 
mai Vorbi de viaţa per
sonală. Întotdeauna am 
afirmat că în mine tră
iesc două persoane dis
tincte: Ozzy (The âiad- 

' man) şi John Michael 
Osbourne. Mulţi nu îl cu
nosc şi nu vreau să-l 
vadă decât pe Ozzy şi o 
lungă perioadă de timp 
m-am .conformat ta ceea 
ce doreau eh m Elvis a 
avut astfel de probleme,

dar eu nU vreau să sfâr
şesc ca el. Astăzi am 42 
de ani şi ştiu bine că 
nu voi mal face această 
meserie pentru mult timp 
deoarece trupul meu nu 
mai suporte acest " mod 
de viaţă. Pe 2i  ianuarie 
am cântat pe stadionul 
Wembley şi am terminat 
epuizat fizic şl psihic. Nu 
am mai concertat de un 
an şi jumătate; de fapt 
de te festivalul de te 
Moscova. Nu mai suport 
oboseala turneelor. Noul 
album mi-a luat mult 
timp ca sări termin. !n 
acest moment, am mari 
probleme eu Zaklc. Aces
ta a devenit pasionat de

country musie şi asta mă 
scoate d *  sărite. . Tot 
timpul liber şi l-a petre
cut ascultându-1 pe John- 
ny Găsit şi asta mă calcă 
pe nervi. Zakk s-a schim
bat mult in ultimul 
timp. Gura crezi câ mal 
pbate cânta Heavy Metal 
după ce ascultă toată ziua 
prostiile astea. Acesta 
este ultimul album rea
lizat In formula de faţă. 
Vneau să fac o trupă cu 
muzicieni experimenteţL 
îmi dorese să cânt cu 
muzicieni britanică, cum 
ar fi de exemplu Steva 
Harris. Nu l-am propus
acest lucru, dav nicioda
tă nu e prea ţârzfu*.

I*I*
\■ %
I
i

. |  La Deva, ion Cojoc, 
} de 26 de ani, într-o zi
* s-a îmbătat. Nu a avut 
1 ceva mai bun de făcut, 
J decât să înjure oame- 
|  nii, pe gardienii pu-
* blid, să refuze să se 
I legitimeze, distracţia"
* l-a costat 40 OSft) de lei
(amenda. * 

s * Vllmoş Szilvester are
I* domiciliul Ia Orăştie.

De îmbătat însă s-a 
J îmbătat la Deva. .Mai 
I mulţi cetăţeni eare i-au 
> căzut in cale, in zona 
} autogării, au fost Inju- 
* râţi in tot felul, Pen- 
} tru el amenda a fost 
'  de 30 000 de leL

t Se pare că nu 'numai 
bărbaţii sunt puşi une- 

j  ori pe „fapte mari", ci 
I şi femeile. Dovadă este 
* şi ceeâ ce a făcut Ga- 
|  rotite Mihoc, de 22 de 
1 ani, din Lupeni: scan- 
* dai şi injurii unor ce- 
|  tăţenL Şi ea a fost a- 
J mendată cu 20 000 de 
ţ  lei.
î în schimb, Alexan- 
|  dra Maghiari, din Pe-
* troşani, a ajuns In a- 
|  restul poliţiei. De ce ?

. * Pentru că in incinta 
|  hotelului Petroşani a 
î făcut şj eî scandat şl 
I a adresat cuvinte trî- 
|  viaie unei femei»
* Ga ei sunt mulţi, de- 
|  sigur. Să sperăm că îşi 
J vor Uita năravul, vor 
J reveni la normal. (V.N.)
*
I

Ozzy a părăsit înregis
trările noului album pen
tru a participa 1a con
certul de caritate „Rock 
For The Children Of The 
Niglit”. desfăşurat la Los 
Angeles, în profitul co
piilor bolnavi sau cu pro- 

* bleffie Sociale. Iniţiati
va aparţine postului ie 
radio KNAG, căre îşi 
sărbătorea cinci ani de 
existenţă. Ediţia trecută 
a manifestării s-a des
făşurat sub titlul Party 
Ninja şi a avut Ca învi- 
taţf pe Great White şi 
Guns’N’Roses, Această e- 
dlţie s-a desfăşurat sub 
forma unul spectacol gi
gantic, ia care aujpar- 
tlcipat Ozzy, LA Guna, 
Lynch Mab şî Alice In 
fifiajns. (Va urma).

HORIA SEBEŞAN
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Alegerile locale — act

(Urmare din pag. a 2-a)

BARU — LA RÂND, PENTRU A INTRA 
IN CABINELE DE VOT

noastră şi una în satul Li- 
vadia.

— Câţi oameni din cei 
cu drept de vot şi-au ex
primat opţiunile, până a-

Am intrat, cu câtăva 
vreme înainte de mijlocul 
zilei, în secţia de votare 
organizată în satul de re
şedinţă a comunei Baru,
împreună eu un grup de cum? 
cetăţeni. Ne-am covins 
că legitimarea oamenilor 
a mers repede, ca şi îm
părţirea buletinelor de 
vet. Dar când să intre 
oirul &r Cabină trebuia 
să aştepte o bucată de 
timp. De ce? Fiindcă fu
seseră amenajate numai 
trei cabine de vot, iar 

' căutarea candidatului pre
ferat nu eră, deloc simplă 
in buletinele foarte stu
foase. Am discutat cu 
dna Zamfiră Gteşeriu, pre-

— In listele secţiei noas
tre sunt înscrişi 1500 şi 
au votat circa un sfert. 
Secţia s-a deschis la ora 
şase, dar până pd ia şapte 
şi jumătate n-a venit iii. 
meni. De acum încolo fle 
aşteptăm la o prezenţă 
mai mare. - '

Interlocutoarea neţ-a 
mai spus că au fost gă
siţi In listele de alegători 
trei oameni care nu aveau 
mutaţie în localitate şi trei 
oare n-au mutaţia de flD- 
iarft de cel puţin şase luni.

şedinţa secţiei de votare; Qy şase" m  ni au fost
— în Baru sunt două Inăo^i ţpe lista suplimefi-

secţii de votare. Asta a tarife <

CALAN — ÎNTORTOCHEATUL DRUM SPRE 
SECŢIA DE VOT

Tdţi cei ce intrau în tarea merge în bune con- 
clădirea şcolii din cen
trul oraşului nou Gâlan, 
singuri sau în grupuri, îi 
întrebau pe cei oe ieşeau;

— Unde este secţia de 
vot?

Li se răspundea apro
ximativ:

— O turrţl la stânga, a- 
poi iar la stânga şi mer
geţi tot înainte până in 
capătul "holului. Acolo are 
loc votarea. ”

Situaţia de mai sus 
avea loc deoarece nu e- 
xistau nici In clădire fi 
nici In afara ei indicatoare 
care să le arate oamenilor 
pe unde să meargă, pl. 
loan Popescu, vicepreşe
dintele secţiei — preşe
dintele fiind plecat ia 
masă — ne-a spus că vo-

diţiun; şi că se aşteaptă 
la solicitările cele mai 
mari între orele 15—18. 
In secţie erau prezenţi şi 
doi observatori din par
tea Partidului Pensionari
lor şi Partidului Socialist 
rd Muncii, care nu făceâu 
nimic altceva decât să se 
urmărească — interlocuto
rul zicea „5ă $e spioneze" 
— unuL p^ăflul. Ttot dum
nealui ne-a spus că ţ âu 
fost trei cazuri şcând trei 
femei le-au cerut ajutorul, 
întrucât .nu ştiatţ puni să 
votesse. fel. preşedinte şi 
dl. vicepreşedinte te-fu 
explicat cum să pună ştam
pila şi nu unde. Şi aici 
s-au găsit greşeli.In listele 
electorale, dar atl fost so
luţionate ■ ţapii ; fi în spi
ritul legii. .: ' ■ ' ! ■

HAŢEG — MILITARII, PRIMII CARE AU- 
VOTAT

Dna Victoria O net, ju- La funcţia de primar al
decătoare , la JtMteMsria 
'din Hunedoara, prpşpdîrita 
Circumscripţiei electorale 

;nr. £ Haţeg, ne-a spus 
că îh oraş există cinei 
secţii dtt votare pentru 

< cetăţenii f oraşului si două 
pentru militari. Până la 
or# aceeâ — ara 14 —

f militarii din jurul Haţe- 
; gului votaseră deja. ufna 
i fiind deplasată in unitate.
I Din cei îftli eetâfani e& 
fa»pt de ,'vift fosă, • na

| votaseră decât circa 12— 
{ fe$la sută. Se presupunea 
i că, după mele 15 In sus, 
j participarea Ia scrutinul 
i pentru noile organe locale 
| ar fi fost mai numeroasă.

itşlid: rafţi|l<|faşâ 3 
foCuitdri ai ■ oraşului Ĵn 
partea dtvwwefae ifotwâţi- 
uni ,‘-fau

La Secpa d« aofctf» nr.
3„dtrpă spunea
di. Eugen Tănâsasc», ptre.; 
tiitetefa acesteia, , până 
" ora h M  Sdtdsrt-â hu-

tnai 35fl p«fc#SŞâ»i« dm .eeIe 
1832 înscrise pe liste, 
erele 13,38 nmîtărul

uentri

La 
vo-

atumese la 500. 
ritm ruheţia de con

silier locali au propus can
didaţi 13 formaţiuni poli
tice, iar l? au mers sin. 
«uri, declarându-se inde
pendenţi.

Primul tur de scru Un ai jlegerilor 
iunie 1996 s-a încheiat.

Iacale din 2 
le localităţi şţ speţii 

votare — ia ora 21, în altele m ora 24, Cu o pre
zenţă foarte scăzută. Rezultatele finale, oficiale, le 
«em şti abia peste câteva zile. în mod sigur, intr-o 
serie de oraşe, comune, sate va avea loc şl al ll-lea 
tur de scrutin. Iar In «imia poate alegerile se vor 
repeta. Cu o asemenea densitate de candidaţi pe 
«cap de primar* şl cu atâta suspiciune şi neîncre
dere, nici nu e de mirare.

Un lucru este însg clar: Dacă viaţa noastră de 
mâine va râde în SOARE ori va fi luminată de STEA, 
dacă va fi scăldată în parfum de TRANDAFIRI ori 
în arome de MÂR, dacă alegătorii de azi vor fi 
purtaţi mâine cu CALUL în buestru ori CHEIA îi 
va ajuta să deschidă calea fericirii, rămâne de vă
zut. Oamenii şi-au dat votul. Pentru speranţe, pentru 
iluzii...

De lâ Inspectoratul 
judeţean pentru 

protecţia plantelor
Potrivit buletinelor de 

avertizare date de Inspec
toratul judeţean pentru 
protecţia plantelor, în pe
rioada 3—7 iunie a.c., 
trebuie efectuate următoa
rele tratamente fitosani- 
tare, pentru combaterea 
manei cartofului şi a gân
dacului «Saţ Colorado, fa 
toanei la ceapă, a rapă
nului şi viermelui Ia mere, 
precum şi a viermelui ci
reşelor (numai la soiurile 
cu coacere târzie).

In privinţa tratamentu
lui la cartofi, acesta fe 
aplică folosind Turdacu. 
pral 0,5 la sută -j- Fastsţc 
0,01 la sută Sau Curzate 
0,25 la sută -f- Fury 0,01 
“fa sută. Apicultorii vor fi
anunţaţi ctr cel puţin două 
zile înainte de apheareşa 
tratamentului pentru izo
larea albinelor pe timp 
de 48 de ore.

In cazul manei la ceapă, 
fratamentul se aplică uti

lizând produsele Curzate 
0,25 la suta, Ridomîl plus 
0,25 Ia sută. Turdacupral 0,5 
la suiă, Dithane 0,2 Ia 
sută sau Vondazeb 0,2 la 
SUtă. Restr cţii la consum 
se fac pentru ceapa verde 
pe ttmp de 10 zile. Albi
nele se vor izola pentru 
72 de ore. •

Rapănul şi viermele me
relor se -combat cu unul 
din produsele: Dithane 0,2 
la sută sau Vondazeb 0,2 
la sută -}- Decis 0,01 Ia 
sută sau Sinoratox 0,15 
la sută. Izolarea albinelor 
se face pentru 72 de bre. 
Tratamentul se repetă 
peste 10 zile.

Pentru combaterea vier
melui cireşelor (numai 
la soiurile cu coacere târ
zie) se folosesc: Carbetox 
0,4 fe sută, Sinoratox 0,15 
la sută sau Decis 0,01 la 

- sută. Timp de 14 zile se 
feţe restricţie fa consum. 
Albinele se vor izola pen
tru 72 de Ore.

DIVERGENTE LOCALE

Vă înţelegem durerile şl 
necazurile pe care le a. 
veţi dnă Dorica Ciupei, din 
comuna Dobra, mai aţes în 
condiţiile cŞnd pensia este 
aşa cum este, iar medica
mentele .sunt destul de 
scumpe- Pe lângă aceasta 
ş-au mai ivit — după cum 
ne-aţi scris, problemele cu 
pământul şl cu familia 
Stăniş, ca vecini. iEvident 
soluţionarea divergenţelor 
se poate face apelând fa 
sprijinul autorităţilor lo. 
cale, iar pentru celelalte 
nereguli semnalate vă pu
teţi adreîa organelor de 
justiţie In ceea ce pri
veşte schimbarea gradului 
de pensionare pe caz de 
boală -  această chestiune 

..ţiije .ţie competenţa comi
siei medicale. "
‘îtl legătură cm stabilirea 

pensiei pentru perioada lu
crată m agricultură fa 
fosta C.A.F. Teiu,vPd cpN; 
dem că eşte vorba despre 
rea voinţă, din moment 
ce v-aţî adresat în scris 
si vi s-a răspwA Că Ini 
evidenţele unităţii respefe»

tive fiu figuraţi cu pon
ta je care să vă îndreptă
ţească fa calcularea şi a- 
cordarea, in condiţiile legii, 
a pensiei de agricultori- 
(N.T.)

, UNDE SĂ MA MAI 
PLÂNG

:r Aceasta - este întrebarea 
pe care o pjUne, dl. Ion 
Peştereân din satul Bu
cium, comuna Orăştioafa 
de Sus, în legătură «u 
pământul ce i Se cuvine 
câ moştenire de Ia părlnţi.

Când s-a desfiinţat fosta 
G.A.P. — ne scrie peten- 
tul — comisia locală din 
carg au făcut parte dâii 
Ciolocoi şl Luca mi-a dat 
pământul la care avpam 
dreptul. însă a-. venit in
ginerul Adam de fa DeVa, 

■ carC â făcut aHe tnăsură- 
toţi * şi mi-a redus mult 
din suprafaţa de 2 ha. 
La fel s-a întâmplat Şi cu 
alţi vecini. Potrivit legii, 
dacă pe plan local fiu
redşHi »" şoipţlmtâţi pro
blema, singura soluţie 

' rămâne doar apelul la 
justiţie. (N.T.)

n

cititori t

Ba vârsta când în locul 
Unei jucării copilul începe 
să prefere povestea fără 
seamăn spusă; cu glas şop
tit de draga bunicuţă ş'i 
pe dare acum singur o 
poate desluşi, se-ntâmplă 
cu-adevărat ceva în lu
mea lui. Ea devine mai 
bogată, mai vie, ■ mai a -. 
pn ape de mintea. şi sufle
tul său. In împrejurările 
actuale însă micilor citi
tori te rămân destul. de 
puţ-rft şanse pentru ca 
această lume să devină 
tot mai bogată,, privind 
şi aorindu-şi cărţile cu 
coperţi strălucitoare din 
rafturile librăriilor. Iar 
bibliotecile au avut şi efe 
de suferit in aceşti ani 
posti evoluţionari, achizi
ţia de carte fiind spora
dică şi insuficientă.

Cu toate acestea, atâta 
cât există, literatura .pen
tru copii este popularizată 
şi prin intermediul unor 
acţiuni ca cea desfăuşrată 
joi* 30 mâi a.c., intitulată 
..Trofeul micului cititor* 
şi organizată- (te Secţia .ţfe. 
copii (coordonator dna O- 
lmipia Bogdan) a Biblio
tecii Judeţene „Ovid Den- 
susianu" Hunedoara — De
va. laureatele** celei de*a 
14-a ediţii au fost cunoscuta 
scriitoare Pasşjonaria Stoi-

t \

r ccscu — pentru qărţile
- sale: „î.imba română avea. 
ochi albaştri1' şi „Voinicii 
pământului' . — .şi poeta 
Mariana Pândaru, autoa-

.xea voiumxilui „Daruri, ju
cării" Acestea au • fost 
cărţile cple mai citite de 
către cei mici în timpul 
ar.uiyj: trecut, după cum 
a reieşit în urma' unui 
aşa-zis sondaj realizat 
ini rândul micilor cititori* 
Ambianţa din sala festivă 
a Şcolii Normate ,,Sabin 
D*răgoin a fdst pe măsura 

- spCcifiCUtoi acestui - mo- 
■ merrt, Ia care au participat 
*— alături de cele două 
scriitoare şi de dnele. bi
bliotecare Vaier ia Stoian 
(directoarea bibliotecii), fi
na Marfa Mărilă, Ifaria 
Purcilean şi Mia GaşjcBler
— elevi ai Şc. gep. Ar. I, 
ai Ştcolit Normale şi câ - 
drele lor didactice. Din 
„decor" a făcut parte şl 
expoziţia de carte ce a 
cuprins volume ale scrii
torilor români contempo
rani, ale scriitorilor Î̂)U» 
nedoreni, cărţi destinate 
preşcolarilor şi .şcolarilor 
mici, scriitori români şi 
Străini, reeditaţi şi în
drăgiţi, volume cu ca
racter didactic.

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

LA.POLITIE

EVADATUL A FOST
. prins

. gr în zipa de 29' mai 
1996, de fa punctul de 
lucru Bejan, din municipiul 
Deva a evadat deţinutul 
Valentin Hunter, de 36 
de ani, cu ultimul 
ciliu în Petroşani. El gr 
xecută o pedeapsă de 2 
ani închisoare pentru furt 
din avutul privat. In ve
derea prinderii evadattdui, 
au fost alertate efective 
ale poliţiei, care au acţio
nat împreună -cu cadre 
de la Penitenciarul Bîreea 
Mare — Deva. Deţinutul 
a fost identificat şi faffe 
nut de către o echipă o» 
perativă mixtă, pe raza

municipiului Petroşani, în 
seara aceleiaşi zile, In 
jurul orei 20,30.

V, .̂FUMĂTORUL*

•Este cercetat în şţaTe 
de arest Vasile Lepădat, 
de 37, de ani, din Luncoiu 
de Jos, recidivist, fără 
ocupaţie. în data de 24 
mai 1996 a pătruns în lo
cuinţa lui Dan Faur Lu
cian din Deva de unde 
a furat ţigări în valoare 
de 276 000 de lei. Preju
diciul a fost recuperat .in
tegral.

- Rubrică realizată cu 
sprijinul

* IP J .  HUNEDOARA -

SIMPOZION ŞTHNŢIFIC

d e  s e a m â  al învăţăm ântului

DU
TR*

Reportaje realizate de:
M1TRU GHEONEA, ION ClOCLEI, 
A1AN SONDOR, CORNEL POENAR

Manifestarea ştiinţifică 
găzduită joi de Liceul »A- 
vram Iancu** din Brad 9/  a- 
bordat, prin tematica comu- 
nioSriior, o perioada pre- 
ctsă de timp şi anume 
cea cuprinsă între anii 1800 
şi 1948, £  adevărat, o e- 
tapâ destul de întinsă, dar 
cu semnificaţii aparte în 
istoriografia românească, 
în cultura şi învăţămân
tul românesc. Simpozio
nul a fost organizat de 
către Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, Consi
liul local Brad, Liceul 
„Avram Iancu**, cu spri
jinul Prefecturii şi Inspec
toratului Judeţean pentru 
Cultură Hunedoara, 

Manifestarea a fost 
deschisă de dl. ing. Ni-

cofae Moga primarul mu. 
nicipiului Brad care a a- 
dresat un cuvânt defaa- 
lut participanţftor. Cei 
de faţă ati fost salutaţi de 
asemenea de dl. praf. loan 
Sicse,' consilier şef al 
Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură.

în comunicările far, cer
cetătorii au abordat; ^Con
sideraţii privind învăţă- 

? mântui românesc din zona 
Munţilor Apuseni în seco
lul al KVIII-lea‘‘ (prof. 
loan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratidui Judeţean 
pentru Cultură); „învăţă
mântul din Zarand* până 
la înfiinţarea gimnaziului 
din Brad" (prof. Ioachim 
Lazăr, şeful Secţiei isto- 

• rie); ,,Dr. loan Radu ■—

1 personalitate proeminentă 
a şcolii româneşti" (praf. 
Romulus Neag, Liceul „A- 
vram Iancu"); „Contriteţii 
documentare la cunoaşterea 
activităţii profesionâllţ A 
sculptorului Radd 
(Virgiliu Teodorescu, Bu
cureşti); „Doi profesori 
hunedoreni în vechiul re
gat: iustin Brânduşiami 
(Baia de Criş) şi Ion G. 
Bistriţeanu (Binţinţi — 

. Aurel Vlaicu)" (Viorel 
Grozav, Bucureşti); .."Radu 
Mânzat-Groza, . evocare" 
(prof. Ionel Golcea, Brad); 
^Constantin Sporea — i- 

. lustru pedagog şi Om de 
cultură hunedorean" (Ion 
Frăţilă, Deva).

în continuare, a fost 
lansată cartea „Minorităţile

etnice din Transilvania in. 
tre 1918 şi 1940. Dreptpri 
şi privilegii*, semnată rie 
VirgH Pană. Lucrarea ! a 
fost prezentată de dl. IOBn 
SicCe.

bn după-amiaza zfiei 
de |Oi au mai prezervat 
comunicări de cert inte
res: Viigd Pană (Ma|a- 
mureş); Valentin Ogga, 
Elena Muscă (Zalău); Glieor. 
ghe Bisehicean (Sibiu); 
loan Burlacu, Cristina 
Dinu (Bucureşti), Oîihţpia 
Palamariu, Adela Herbon, 
(Deva); Elena Mihu ®*g. 
Mureş); dr. Vasile Dudaş 
(Timişoara), Octavian Tă
tar, Eugenia. Crjşan, Va
sile Crişan. Dorin Goţia 
(Sibiu), loan Lăcătuş (Sf. 
Gheorghe), Emil Burfacu 
(Bucureşti); dr. Sorin 
Costina (Brad), Maria Ba- 
sarab şi Mih&i David (De
va).

MINEL BODEA
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FELICITĂRI

♦  Concorde Fulger Pe- 
trovicl Hunedoara, unic 
distribuitor al mai multor 
produse, oferă: margarina 
Unirea — 750 lei, zahăr 
vitnilat 35; praf copt 
— 35,. piper măcinat —- 
160, piper boabe — 253,
sare de lămâie — 85,. bi. 
carbonat —-126, esenţe -k- 
230. Tel. 711955. (8373)

&. OFERTE • 
OE SERVICII

•  Cu ocazia aniversării 
Zilei de naştere,-, doresc 
fiicei mele Draia Ionela ani 
mulţi şi fericiţi, bucurii 
„şl satisfacţii pe măsura e- 
îorturilor, priceperii şi 1 
inteligentei sale. Tata. '. /  •

' • (9793)
.v;.\ „ 1 ■ .

V A N  Z Ă R I —

CC VI P A RĂRI
• Societate comercială • 

vinde din stoc la preţuri.' 
negociabile Kuropaleţi Stas •

. 6028/3-80, după prima, a 
doua, a treia utilizare. In- ŞU *

-formaţii la telefon 479140, -* 'Meditez engleza indi-
479141 419737, prefix 059* viduâl Orice nivel intensiv 

(330018) tel. 621609. <9509)
Angajăm reprezentanţi

Executăm
TRANSPORT MARFA
eu î pmoane •(♦cmse 

o '2.5', 8 şi 14 
Tei t ’629 orele R - i?

' ::0 Vând casă cu gra
dină, zonă centrală, Deva, 

•tel. 211466.- (9508)
0 Vând apartament cu 

4 'camere, bun pentru pri
vatizare, str. Mureşului, 

‘ bl. 22, ap. 12, parter, O- 
răştie. Relaţii la tel. nr. 
641371. între orele 8—16, 
iar după ora 16 la tel. nr, 
641078. 1 (9772)

f 0  Vând urgent aparta
ment două camere, ultra
central Sipieria, bl. 7, se. 
0. ap. '44, * (9773)

0 Vând apartament două 
%pamere •det«raa.ndate, mo
bilat, Deva. iţi, Romani
lor, bl. 14, sc. 2, -etaj 3, 
ap. 19, zilnic 16-Ţ-21.

(9755/37)
0 Vând.pul coker spa- 

Lmel- tricolor, părinţi cam-

Ţtel. 660531. (9506)
. •  Vindem casă mare,
jRiItracentral fel. 230577,
•intre oţele 7—15. (8898)

♦  ’Vând cutie -vifeze
DT 1910 (850), Orăştie, tel.
S42942. (9307)

•  Vund VW GTD 1982, 
^înmatriculat, 12 TH, ştare

ireproşabilă, 3500 DM. A- 
sigur reînnuitriculare. Tel. 
665194. (9185)

•  Vând casă mare, cen
trală, sau schimb, chioşc 
Lipscani, Khebab, maşină’ 
măcinat cafea, Semiprofe- 
sională, expresa cafea ma
şină tăiat mezeluri. Hu-

’ nedOafti, 054/711955. (8312)

în domeniul publicitar sa
larii atractive, tel. 064/ 
137040. (8840)

•  Societatea Comercială 
Atelierele Centrale S.Ă. 
Crişcior, judeţul Hune
doara, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
de jurist, în data de 20. 
()6, 1996. Relaţii suplimen
tare la tel. 651407/145.

:. (9186) 
• rnmmmmmmmmm 

0 Angajăm agent co
mercial responsabil 
vânzări, zona* Deva. 
Cerinţe: experienţă în 
domeniu. autoturism 
proprietate personală 
şi telefon la domiciliu, 
posibilităţi de câştiguri 
foarte bune. Doritorii 
vor trimite un curri- 
culum yitae pe adresa 
firmei Coralis Timi- - 
soara, str. Ialomiţel, 
nr. 2. ^ (8894)

; 0 0 m-0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  '

DIVERSE

• S.C. s Ravel Blanimex
S.R.L. Orăştie anunţă ma
jorarea de preţuri şi ta
rife la confecţii blană 
începând cu data de 5 
iulie 1996. (9609)

0 Sediul Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor 
faeva s-a mutat în str. îm
păratul Traian, nr. 33.

(9771) .

r
i
i

MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA 
(zona Casei de cultură)

Oferă la preţuri rezonabile următoarele 
fpreduse — import Italia:.

Irc'LJi VOPSELE AUTO poliuretaniee nemeta-1
l i - ,  r *  ♦  # \  / - , î  . I M  I  . .  ■  —.  ™

I
I Uzate şl metalizate executate IsT comandă;
I •  CHIT AUTO. şpriţ-ebit. autovapant, 
■spray-uri; - |
L  •  V OPSELE pşntru recondiţionarea căzi- ■  
|k»r de baie, chiuvetelor sl aragazelor; *
|  •  TAPET ULTRALĂVABIL; |
[ •  PASTE DE ZUGRĂVIT lavabiJe şi senii-1
(lavabile; -••**" I
1 COLORANŢI zngrayit, rulouri diferite; |
2 •  VOPSELE pentru marcarea şoselelor; -ş
I •  1 PLANTE ŞI FLORI naturale’ şi artifîci-1
jale * uraujamente. florald' Ia comandă. - • |

|  Program zilnic: 8—10. Telefon 054/216160-1 ' 

jsOClETATE COMERCIALĂ DIN ALBĂ IULIA I

Vinde:

• Ness brazilian, 200 gr. .
| — llicardo 8500 lei (inclusiv TVA); 1

I — Golden — 9500 lei (inclusiv TVA). |  
Relaţii la tel. 058/830864, 830865, fax 058/ ! 

181.3863. ' ' I

•  Pios omagiu ia împli
nirea a doi ani,-ia 4 Iunie, 
celui care a fost

soţ, tată şl bunjid ,
’ EUGEN SCHWAJBTZ 

Regrete eterne - din partea 
soţiei, copiilor şi nepoţilor.

(9784)
•  Cu adâncă durere fa

milia anurtţă încetarea din 
viaţă a iubitului soţ şi
tată" s

LOVASZIOAN 
• de 82 ani

Înmormântarea azi, 4
iunie, ora 16. •

Dumnezeu să-l '  odih
nească în pace. (399724)

p îNz a r u  i l i e
Dumnezeu să-l odihnească. 

Sora şi nepoata. (399722)

* DECESE

0. După o lungă sufe
rinţă, s-a stins din viaţă, 
la 78 ani cel mai bun

•  Soţul, copiii, nora 
şi nepoatele anunţă 
moartea după o scurta 
şi grea suferinţă a 
celei care a fost cea 
mai bună soţie, mamă 
şi bunică - "

GEORGETA VESA 
în vârstă de 58 ani. 
înmormântarea în data 
de 4 Iunie 1996, sţr- 
Horea, nr. 106, Deva.

(9780)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTULUBER*

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri.de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din s

•  DEVA— Ta SEDIUL REDACŢIEI 
din str. î Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
Tribunalului judeţean) ; — la efuo$c«l fân i 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim* ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz

a ; •. ’ Q f|20Tlf^^ ■' •
•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel 

716926).
•  BRAD, strada Republicii (tel. 

650968), la sediul S.C. „MERCUR"-:
•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma

gazinul „Palia*:
•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1

(în spaţiul secţiei foto). Telefoane: 770367, 
770735. _ ; _ _

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudinea tuturor anunţurilor de 

, mică şî mare publicitate.
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TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49 ‘ 
din 2. 06. 1996 _

44, 23, 49, 43, lS, 16.
Fond de câştiguri: 1 141 087 200 lei. 

TRAGEREA NOROC 
-din 2. 06. 1996

8, 5, 1, 8, 9, 6, O. 
.*—*—*—»—*—*—*—*—*—*—*—*—*—

0—*
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BANKCO0P S.A., FILIALA HAŢEG
- Vinde la licitaţie publică 
următoarele bunuri:

#  Casă dekkbit şi-anexe gospodăreşti din 
sat Streisîngeorgiu, str: Branişte, nr, 266.

Preţ pornire: 20 000 000 lei.
Licitaţia va aveă-Joc în ziua de 11 iunie 

1996, ora 10, la sediul Judecătoriei Hunedoara, 
camera- Executori Judecătoreşti.

Informaţii la BANKCOOP S.A., FILIALA 
HAŢEG, tel. 770030 sau Judecătoria Hunedoara, 
712438, int 18 —- Executor Judecătoresc.

ATENŢIE! ~ ;i- '
Mare reducere de preţ pe o. perioadă de 

10 zile1 (3—15 iunie 1996) de la 3-200 000 lei 
la 2 200 000 lei dozator suc marca Siemens eu 
trei Capete i  unu sifon. ; ‘

•Vindem prafuri de îngheţată. '
Strada Zamfirescu, bl. Q, ap. 2, telefon : 

j 054 — 623859 — Asociaţia Tiron , :
l ■

S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTIE
tf~- • '? . '■■■> . -. i ■;■■■£ .

Vinde la licitaţie publică în ziua de 26. 06. 
1996 şi in fiecare zi de miercuri următoarele:

#  Dacia 1310 — 1 buc., an fabricaţie 1990
#  Dacia BREAK TLX — 1 buc., an fabri

caţie 1991
#  Maşini de injecţie, diferite tipuri 
• . Alte mijloace fixe
Relaţii suplimentare la tel. 641250, int. 228.

| SOCIETATE COMERCIALĂ DIN ALBA IULIA î

I Vinde!
I*
I 

I
I — două pompe AVERSA NC 100, 80, 160, ; 
î 60, 30, cu motor ASA 160 MR2, 11 kw, 3000 I

rezervor combustibil 100 mc;

[ ture, 380 Vr
I. Relaţii Ia tel. 058/830864, 830865, fax 058/ î 

1813863. j

I

I%
I
i Cel mai mare distribuitor ea gros din ţară de
; îmbrăcăminte balotată import vest

VA OFERĂ :

•  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună 
J calitate, bogată in sortimente de sezon 
|  " — tricouri, cămăşi
î — pantaloni, bluze etc.
|  •  baioţi mari, presaţi, între 300—350 kg.
* OFERTA NOASTRĂ SPECIALA / 
t In atenţia atelierelor mecanice, tipografii
î etc.: „
J •  LAVETE DIN BUMBAC, Ia cele mai a- 
j vantajoase preţuri.
; Adresa birourilor: Cluj-N., str, IuHu Ma- 
j niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 -194630 (luni — 
' vineri : 8—16).
| Orar depozit/: satul Vlaha, între luni şi 
J vineri 8—18.
1 ATENŢIE! — sâmbătă, program scurt 
|8 —14.

I
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Doriţi sg ta iaforaaibati activilaîea? 
Alegeţi SOLUŢIA COMPLETA: -

10,009 îl foietesc, 
9.009 ti apreciaza 

I Nimeni nn e perfect) 
Tel / modul va pute ti

organiza w
•C Q ffT A IIL lM : Balanţa, Carte 

Mare, Jnmale TVĂ, Regrâtru iarna I
- CONTABILITATE BUGETARA: Urmă

rire cadmri de bogei, Balanţa analitica
- GESTIUNE COMERCIALA; Stocuri, 

Facturi, Note de recepţie, LA T I!
- MIJLOACE FIXE : Amortizare liniara,
î defresira, fiscala ~.
- SALARII: State de plata, flutura^s.a.

Detalii Ii i D U A L : 230449

A lPREST SERVICE INTERNATIONAL
V. 34QQ-Slaj-NdpE>G6, ten; 06 -̂438586

sau tef/fax-.064-,124580 ■.<■■■■• •■■■/5
" ■ ,-•  ̂. •-‘f- 'r- A- , ̂  [ ' 1' '

vinde Pastă de
(îb .cuiii 70g ŞlT borcane 420ti\l.
: ’ ?:' -..' • ''".c i- %• ' ’r v- "c

Bulion v  Ketchup
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