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Alegeri —

ffl

in  ciccursui a numai 
două. săptămâni de zile, di 
!>cc,t.. un.v . dr. Nipoloe 
kanolcscu preşedintele 
Tartictuldi Alianţei Civi
ce. î-ă afla* de două ori 
■n Pevs, pentru a-1 pre
ţuia şi a-1 susţine pe 

candidatul Ia funcţia de 
urudar al municipiului re-
C•'tX'fn: a1» In>!ni nn+iTdlllI

Aîcepriniar dl V'irgii
(loca Duminică, 9 iunie 
a.c.. la ora 17, pe o
vreme caniculară, 'care a 
chemat multă lume la iar
bă verde şi la ştrand
(inclusiv ziarişti) ori a

DUMITRU GHEONEA

pţâ de judeţ, actualul (Continuare în pag. a 2-a)

l urograui ut* v ,,

România pregăteşte

Cum deja se. cunoaşte. 
Convenţia Democratică 
din România a obţinut 
rezultate deosebit fie bune 
în primul tur al alege
rilor locale din 2 iunie 
ac. Un mare .număr de

C  O  H U N I C A T
Alegerile din 2 . iunie 

1993. au arătat, prin re
zultatele înregistrate şi, de 
ce să, n-o spunem, prin 
absenteismul mare, ne
mulţumirea, populaţiei faţă 
de actuala stare de lu
cruri şi dorinţa de schim
bare adevărată, de schim
bare, irr bine. La nive- 
I ul judeţului nostru, ale- 
gătoîif--şi-au exprimat Olar 
opţiunea majoritară faţă 
de partidele din arcul 
opoziţiei democratice.

Ualunea Social Democra
tă salută aceste rezultate 
şi, maj ,;ales, faptul • că. 
la Deva. municipiul re

şedinţă de judeţ primii 
doi clasaţi in competi
ţia pentru primărie sunt 
reprezentanţii a două for
ţe democratice, domnii 

. Virgil Boca — Partidul 
Alianţei Civice şi Mircea 
Muntean — Convenţia. De
mocratică din România.

Uniunea Social' Demo
crată invită alegătorii să 
se prezinte la vot în tu
rul doi pentru a da girul ' 
lor acestei importante vic
torie “ ■ ' ' ' '• A : "
, FÎdeli protocoalelor
semnate cu partidele din 
arcul democratic, .suntem

hotărâţi să le respectăm 
în litera şi spiritul lor.

Ne exprimăm speranţa 
şi convingerea, totodată, 
că peste tot, la Deva şi 
în judeţ, unde partenerii 
noştri satţ candidaţii USD 
se vor afla în competi
ţie cu ocazia turului doi» 
cei mai' bine plasaţi din
tre semnatarii protocolu
lui vor primi întregul spri
jin dtp partea forţelor 
democratice.

Comunicatul este sem
nat de reprezentanţi „Ia 
vârf* ai PD (FSN) şi 
PSDR din judeţul nostru.

, ;c£mdid;>ţi ia poşitu-ile de 
primau au învini din pri
mul “ tur, iar. în echi
pele consilierilor locali şi 

^judeţeni au fost aleşi, 
de asemenea, mulţi re
prezentanţi ai CDR. . Aco
lo unde primarul nu , a 
fost decis în 2 iunie, e- 
lectoratui fiind rechemat 
la urne îri 16 iunie, în 
întrecere ău rămas încă

d u m it r u  g h eo n k a

(Continuare îd pag. a 2-a)

<% Vă oferă:

Ta R A IiS A M l'M  şi
prin produsele sale: : C-AL.ilATh

lichiorurile crema L A D Y M
[ciocolata, ciocolata cn vişine, ciocolata cn cocos, ciocolată 

cn alune, cacao, cafia . banane, cocos, v a n ilie )

b ra n d y-u l BROOS

•  Visul prostului ? 
Să ajungă mediocru.

IN ZIARUL DE AZI:

Festivalul muzical-artistic 

„Sabin Drăgoi*, ediţia a doua

„Talentul se dezvoltă
din dragoste de muncă../4
Cuvintele lui Liviu Re- 

breanu au fost confirmate 
pentru â câta’ oară sâm
bătă şi duminică de e- 
voluţia elevilor şcolilor 
normale şi colegiilor peda
gogice din întreaga - ţară, 
prezenţi la a doua ediţie 
a Festivalului muzical- 
artistic „Sabin Drăgoi", 
organizat de Şcoala Nor
mală din Deva, cu spri
jinul Ministerului. Învă
ţământului,, inspectoratu
lui Şcolar Judeţean, Mi
nisterului Tineretului şi 
Sportului, Direcţiei pentru 
tineret --şi sport din jude-a 

nostru A fost o ma
nifestare de-'prestigiu, care 
a -bucurat ochiul şi sufle- • 
tuf ..celor prezenţi, ia  vă
dit necesitatea punerii în 
valoare a calităţilor artis
tice» ale .viitorilor . învăţă
tori şi educatori, care, la 
rândul lor,, vor i descoperi 
şi afirma •, * talente-, fără 
de >-oare. .nu suntem /-în 
măsură să .evidenţiem bo
găţia spirituală a poporu
lui din care ne tragem, 
intr-o astfel de acţiune;, 
ambiţiile au fost L mari, 
chiar dacă nu a Jos t o în
trecere propriu-zisă. iar 
merite.e organizatorilor 
deveni cate au iniţiat a- 
cest feirival, merită, toa
tă lauda -

Aşadar. sâmbătă şi ■ du- 
. minicâ, au ' evoluat forma» 
ţiî corale, dar şi for
maţii muzicale — instru
mentale, interpreţi vocali 
şi instrumentişti. Locui 
de desfăşurare — Casa de 
culţură din Deva.

In prima zi au -evoluat* 
formaţii de la şcolile nor-, 
ţnaîe şi colegii din Ale
xandria, Constanţa, Arad. 
Câmpulung Muscel, pro- 
beta Tr. Sever in. Cluj- 
Napoca, Galaţi, Giurgiu, 
Iaşi, Stau-Mare, Târgo- 
vişţe. Evoluţii aplaudate 
au avut: corul -mixt, for
maţia- vocal-însthimenţală. 
grupul vocal corâl din 
Alexandria, eorUl dîn Arad, 
ansamblul muzical — co
regrafic, orchestra - şi so
liştii de muzică: popu
lară, dansurile populare 
din Câmpulung Muscel, 
corul de fete „Animus", 
taraful şi soliştii de mu
zică populară din Gluj- 
Napoca, formaţia instru
mentală din Constanţa,

cxirul de voci egale şi for
maţia de muzică folk din 
Drobeta Tr. Severin, co- 

’ rul „Camerata Juventus“ 
din Galaţi, corul „Natu
ral", formaţia de dansuri 
populare, solişti la pian 
din Giurgiu, corul mixt 
din Iaşi, grupuri vocal- — 
instrumentale Târgovişte, 
corul „Adagio" din Şa’tu-

- Mare.
Sâmbătă seara, la ora 

18, la Catedrala ortodoxă 
,,.S£. Nicolae" din Deva 

' s-a desfăşurat un con
cert de muzică sacră,

■ susţinut de câteva for- 
• maţii corale prezente In 
festival . şi anume cele 
din ; Giurgiu, Oradea,

. Braşov, Galaţi, , Satu-
- Mare, Bucureşti, . Cluj- 

NapOca, Bacău, Deva ... '
Piesele prezentate, a- 

parţlnând unor ' remarca- 
: bill compozitori români 
■şi străini, au entuziasmat 
pe câi prezenţi. Şi tot 
sâmbătă, pentru interpreţi, 
in curtea Şcolii Normale 

, „Sabin Drăgoi"' s-a orga
nizat, o discotecă. ‘ 

Duminică au evoluat şcoli 
normale" şi colegii din 
Bacău, Botoşani, Braşov. 
Cluj-Napoca, Zalău, Ora
dea, Topliţa, Bucureşti, 
Timişoara, Odorheiu Siecu- 
iesc, Deva. S-au evidenţiat 
corul pe voci egale, grupul 
vocal-mstrumental, tara
ful şi soliştii de muzică 
populară (Bacău), ansam
blul folcloric din; Blaj, 
corul de fete din Boto
şani, corul „Melos" şi so
listul la pian (Braşov), co
rul „Euterpe" din Bucu
reşti, qorul „Ars Carmi- 
ms“, corul de cameră, 
grupul vocaMnstrumental , 
corurile reunite din Ora
dea — Beiuş, solişti , de 
muzică cultă din Topliţa, 
taraful şi solişti de mu
zică populară din Zalău, 
orchestra de muzică popu
lară, solişti vocali şi in
strumentişti, Orchestra de 
mandoline, formaţia de 
dansuri populare, for
maţia de tulnicârese, gru
pul cdral- ,;Maranata“ 
de la Şcoala Normală 
Sabin Drăgoi" Deva. Pe 

scena sălii de. spfcctacole 
a şcolii organizatoare au 
otcluat si alte genuri de 
formaţii.

MINEI, BOBEA

Festivalul m uzical-artistic „Sabin Drăgoi" din Deva s-a deschis cu o 
paradă a form aţiilor participante.

F oto : PA VEI. LAZA '
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continuare 
încrezător in şansa sa

Aşa cum procedează toa
te partidele şi alianţele po
litice, şi delegaţia perma
nentă a Organizaţiei jude
ţene a PDSR s-a întrunit 
sâmbătă, 8 iunie, pentru a 
evalua rezultatele primu
lui tur de scrutin al ale
gerilor locale de la 3 iu- 
nie. ■ :

La încheierea şedinţei, 
membrii' marcanţi ai de
legaţiei, între care sena
tori şi deputaţi în Parla
mentul României, au sus
ţinut o conferinţă de pre
să.

Ziariştii prezenţi au a- 
flat, cu acest prilej, că 
delegaţia permanentă a- 
preeiază drept corespunză
toare activitatea delega
ţilor săi, in diferite com
partimente tehnice ale 
alegerilor; că după eva
luarea rezultatelor; primul 
tur este încurajator pen
tru partid; că în turul al 
doilea se speră #într-o 
reuşită de 20—25 la' sută; 
că între preocupările Ştai
fului judeţean al PDSR 
s-a aflat şi © justă dis
tribuire a bugetului pe 
municipii, oraşe, comu
ne; că în ce priveşte loca
lităţile din Valea Jiului, 
-unde se vor repeta alege
rile — Petroşani, Lu- 
peni, Uricani şi Petrila 
— alianţa dintre PDSR şi 
Liga minerilor n-a fvaio- 
ţionat şi altele.

Incitant* pentru ziarişti, 
o seamă de afirmaţii ale 
membrilor marcanţi ai 
partidului ■— dnii dr. Mi- 
hail Rudeanu, preşedin
tele Organizaţiei judeţe
ne, dl senator Ioan Di- 
niş — au stârnit întrebări, 
care n-au prea lăsat spa
ţii de manevră fin râs- . 
punsuri.

Întrebările n-au ocolit 
nici controversata pro -

blemă a apartenenţei 
prefectului de Huiredoa- 

*  ra la PDSR şi cum rămâ
ne, în acest caz, eu de
misia din partid a dlui 
senator Diniş, La ©are 
dl senator a găsit totuşi 
„spaţiu de manevră"; De
legaţia permanentă a a- 
probat adeziunea dlui Cas
tel Alic la PDSR, jar 
domnia sa a votat pentru, 
întrucât nu reprezintă in 
acest organism pe mem
brul de partid Ioan Diniş, 
ci organizaţia municipală 
Hunedoara a partidului. 
Referitor la nefuneţiona- 
rea în Valea Jiului a  
pactului dintre PDSR şi 
liga minerilor, dnul sena
tor a afirmat: Am im 
presia că liderii care au 
dialogat cu noi şt au  
făcut destul de multa 
promisiuni, mi prea mai 
sunt ascultaţi de mineri. 
Dacă ar fi fost ascul
taţi, atunci minerit s-ar 
fi dus la  vot, să voteze 
indiferent cu cine, dar să  
nu se fi ajuns, kt situaţia 
de a se repeta alegerile.

Una dintre întrebările 
noastre a fo s t:

— Rezultatele primu
lui tur de scrutin al ale
gerilor locale reprezintă 
ceea ce spera PDSR îna
intea lor ?

— Da, în linii mari 
rezultatele au cam con
firmat aşteptările parti
dului nostru — a răspuns 
dl Mihail Rudeanu.

Vii controverse a stâr
nit rugămintea noastră 
de a se comenta faptul că 
an de an Valea Jiului 
primeşte din bugetul ju
deţului o- parte dispropor
ţionată in raport cu nu
mărul de locuitori trăitori 
aici. Despre asta Insă, cu 
alt prilej.

ION CIOCLEI

Partidul Alianţei Civice 
speră în
(Urmare din pag. l)

reţinut-O în faţa televi
zoarelor, „invitată" ia 
Campionatul european de 
fotbal din Anglia, liderul 
PAC, împreună cu dnii 
Laurian Oniga şi Dinu 
Tunase — Vicepreşedinţi 
ai PAG, cu îndrăgitul 
actor Ştefan Radei — 
senator în Parlamentul 
României, ş l  cu stafful 
Organizaţiei regionale Hu
nedoara, au avut o în
tâlnire la Primăria De- 
v.ei cu membri şl sim
patizanţi ai PAG, aliaţi 
din partea conducerii ju
deţene a USD, ziarişti 
— în spiritul transparen
ţei totale pe care o pro
movează formaţiunea po
litică a , criticului literar 
Nicolae Manolescu.

După ce i-a prezentat 
pe oaspeţi de la centru şl 
pe participanţii din Ju
deţ, dl prof, Simion Mol- 
nar, preşedintele Orga
nizaţiei Regionale Hune
doara a PAG, a anunţat 
scopul acţiunii. „Nu este

un miting electoral — a 
spus domnia sa, ci o În
tâlnire cu membri şi sim
patizanţi ai PAG, cărora 
să te mulţumim pentru 
eforturile depuse în aceste 
zile grele de campaşdee- 
lectorală, care ne-au Con
dus ia rezultate btme fia 
primul tur ai alegerfior, 
asigurându-ne „pârtie" 
favorabilă pentru între
cerea finală d* !a îe i t i -  
nte. bl municipiul 
şl dându-ne speranţe şi 
la Petroşani, unde «an» 
didatul PAG  a  obţinut un 
număr de voturi superi
or adversarilor, deşi a- 
legerile se vor 
Ajmi a invitat 
la dialog.

întrebărilor puse de pu- 
linii ziarişti prezenţi $1 
de câţiva alţi participanţi 
le-au răspuns cu solicitu
dine şi claritate dnii Ni
colae Manolescu şi Ştefan 
Radof, de la centru, dnii 
Simion Molnar şi Virgil 
Boca — „loco". La una 
din întrebările noastre 
referitoare la faptul dacă

pragul electoral de 3 la 
sută, prevăzut in Legea 
electorală, cate nu se va 
modifica până la alege
rile parlamentare, avan
tajează ori defavorizează 
vreo formaţiune politică, 
dl Nicolae Mfmolescu a 
rostit. un discurs stamplu, 
din care consemnăm câ
teva idei, chiar dacă nu 
coincid cu părerile noas
tre : „Când s-a discutat 
problema pragului electo
ral în parlament, acum 
câteva luni, noi am sus
ţinut ridicarea lui la 5 la 
sută. în  momentul «te 
faţă, în baza unui interes 
legitim şi anume ca . ale
gerile generale şi prezi
denţiale f#  se poată 
deşfŞMSfti'-M  toastai, ; mA; 
se va mai aduce vreo 
amendare Legii electora
le — pentru că nu mal

p*
stipulat te  
că 3 ta sută, 
patra ani.

Dar nu
că avantajează o tî

pledează pentru ra 
politică românească săra  
desfăşoare In mfnjjţfl 
normele; bl aşa fel ca toa
te segmentele electora
tului, indiferent < 
rte ifl Bl ţwHrtU
| v b S r  <T2L

buiau şl puteau fi înfăp
tuite firi ultimii patru 
ani, când a  îndeplinii 
funcţia dd' viceprimar al 
mujşiţsnteiui Deva, şi na  
au fost realizate şl ce 
obiective importănte, ne- 
ce& m  şt Şwsibil de bw . 
deplinii tS vor sta pţte* 
ritai te atenţie 'dacă '.tit 
câştiga fotoliul <fe, pri4W | 
âî munteiţîfului reşedin
ţă • de judeţ, dl Virgil 
Bcca a răspuns doar la 
partea a doua a întrebă
rii. „Obiectivele de bază 
pe care le-am gândit, i- 
niţiat şi 
continuate, aşa cum glă-

JUksl£/ - si jdncţjmiii nnttni
E vorba de reabilitarea 
sistemeior ' de alimentare 
cu
municipmlui, ca şî a ce
lor de termoficare şi 
sponsorizare. Dacă voi 
ajunge primar — această 

prin susţinerea de că- 
fn tefe  coli tic* cur

de ridicai* *  
şl criteriile extrem de 
severa de im m m m
partidelor, pot duce la li
mitarea numărului de par
tide, la diminuarea drep
tului de asociere al popu
laţiei n  i formaţiuni prâi- ; 
tîce. ^  treb u it ■ lăsat ; da 
timpul. să rezolve aceste" 
probleme. Încet—încet, 
formaţiunile-. politice r- ;se  : 
vor cristaHţa ■ bine, 
se vor reduce, se vor con
solida câteva".

Întrebat de noi ce o-} 
biective importantf î

»trâ-
aT

din
1 r- _■

Avem n  pro- 
gramul nostru şt a t »  o» 
biective foarte mari pa 
care le  vom demara m  
perioada următoare. Repet, 
e  vorba de alimentarea cu 
apă, prin reali) mea 
conduct* paralele ca  
tuala, cu 
reeo de mBinreri, d a la  
SbrttonărtoOriea ş l până 
la Deva. De asemenea, 
vom mai moderniza une
le drumuri, în Deva şi în 
localităţile aparţinătoare 
şi. Vom introduce. gatul |  
metan in: C dsttr (fii t Irt 
Bîrcea Mică. Şi nu în ul
timul rând vom. re3!'23» 
cu şprijipiţl unor spon-

pentru atragerea investi
torilor străini în această 
teftă" .; ! ■ f i
. i. «s . ’

tru a le mediatite fa
voriţii.

Un dialog condensat şl 
interesant cu ziarişti 
din presa scrisă ş i audio
vizuală a avut sâmbătă, 
la peva, dl Etofi Con- 
standnescu, preşedintele 
Convenţiei Democratice 
din România, alături de 
care s-su  - aflat dl Radu 
BorOiamt, vicepreşedinte 
al CDR, alţi reprezen
tanţi „la vârf" al - Con
venţiei, staffui acesteia 
din judeţul. Hunedoara 
şi, evident, dl Mircea 

te to
rul §1 JJ-ie» ai alegerilor 
pentru funcţia de primar 
al municipiului Deva, în 
competiţie ett- > actuahil 
Virapriafer,. tend iddtet’ 
PAC, dt Virgil Boca.

în cuvântul introductiv, 
dl Emil Constantinescu a 
sublimat dorinţa şi strâ- 
dfenia CDR d* a-şi con
solida succesul de acum 
patra ani şl te  vestul ţăriL 
Iar acest lucru *e şi in- 
tlmrââ. releva d i “  ^

România pregăteşte 
noi

1# ora actuală. CDR »  
ajura — aşa cian o  do
vedesc fără dubii, re
zultatele alegerilor din g 
iunie W  p r ii»  forţă po-
lt»eă djn Românişi. tn  
pciida d atelor incomple
te, trunchiate, anunţate 
de cuveni s l da 
Electoral Central - 
Televiziunea Română -t-y 
îaceroându-se din nou ma
nipularea populaţiei, as
cunderea adevărului de 
către PDSR. a înfrânge
rii sale de câ te  CDR, 
datele rţttte toi fiu putui 
f î ţinute secrţt - prea tflult v ; 
timp. Ca urmare, noi am 1 
obţinut, în primul tur de 
scrutin, 16,44 ia sută din 
n u m ită  voturilor exprU i 
matei ?RDBR ;4- 16.28 j ă l  î 
sută, USD — 10.5 la sută 
şa.m.d.

Dl Emil Constantinescu 
s-a referit apoi la aşa- 
zisa .Lovitură de teatru" 
dată zilele trecute de 
PDSR şi de alte partide 
în privinţa renunţării la 
modificarea Legii electo
rale şi a  urcării pragului 
electoral la Ş la sută, 
procent pentru care însuşi 
partidul de guvernământ 
îşi exprimase acordul,

unuiconstittfiKll 
fără PDSR.
!, Intel* Întrebat pe di ■ 
Emil Constantinescu dacă, 
în judeţul nostru, se va  
proceda la mult discutata 
alianţă CDR — USD, pen
tru turul al Il-lea al a- 
Jegerilor locale, ştiindu- 
ăS că aici USD — PAG 

PL’93 — UDMR au în
de mai multă vreme 

un protocol prin care fie 
care grupare se  anga
jează ca la al Il-iea tu» 
de scrutin să-l susţină la  
funcţia de primar pe can
d id ate  ral mai bine plasat. 

4  Răspinsul dlui Emil 
Constantinescu a fost scurâ 
şl clar :* „Am discutat 
despre o asemenea alian- 
ţă pentru a l e g a R e g e -  
nerale. Pentru „ktoUe* am  

'lăsat la latitudinea or
ganizaţiilor din fiecare jt»« 
d*t să facă alianţete p ş  
care la  consideră nece
sare, încât să ajvtgft fn  
fnmtea local Hă! 
menii cei mai .

i-rea pus o  fntteaune 
«i dlui Mirara Muntean 
fa antone: „Care var i i  
primele trei obiective cu  
rare vă veţi începe * 
tivMatea la primăria D*> 
voî ajunge fia

ei?" „în prăntd 
reabilitarea ş i re»

r i-

(Urmare din

destui candidaţi ai CDR. 
Ca urmare, mai marii 
Convenţiei de la centru

întreprind turnee electo
rale pentru susţinerea pro
priilor candidaţi, turnee 
în cadrul cărora se fio- 
tâlnese şi cu presa, pere-

la tergiversarea inten
ţionată *  acfejdăiii)  l«feU 
partidelor politice şi a 
Legii electorale, a alege
rilor locale şi acelor ge
nerale, a  distribuirii căr
ţilor de alegător, la cer
titudinea victoriei CDR •
in alegerile generale şi

. ş i funcţionare* 
el «tete in ter itta  ri 8 -  
tera leg ii; ' reorganizarea 
ri*tra,ului de drumrai d
mei pietonale al muni
cipiului j iniţierea de
mersurilor pentru reali
zarea acoperişurilor In

de care este atâta ne
voie".

Dl Emil Constantinescu 
d  râăjţumd; i eletSarJdului 
din judeţul Hunedoara 
pentru opţiunile din ale
geri îndreptate spre can
didaţii CDR, şi-a e x 
primat îndemnul şi spe
ranţa într-o participare la 
vot masivă în municipiul 
Deva şl că electoratul 
se va orienta în număr 
mai mare asupra candi
datului CDR, ca tânăr re
prezentant al unei for
maţiuni politice puternice, 
hotărâtă şi capabilă să 
schimb^ lucrurile In bine 
£  in  Jpdeţul Hunedoara 
şi în ţară. „Mai ales că 
din toamnă, România va 
avea şl wi guvern a l CDR 
şi chiar preşedinte ai 
ţării din rândul opozi
ţiei", a concluzionat d) 
Emil Constantinescu.

Mulţumiri cj flSfffUrăfi
•  între orie 20 d e  comune din judeţul nostru unde 

primarul a fost ales din primul tur de scrutţn — la 
I  tenie a.c. — se numără şi Buceş şl Blăjenl, localităţi 
din Ţara Moţflor de Son, unde au ieşit victorioşi, 1a 
mare diferenţă faţă de adversari, reprezentanţi a i 
Partidului Unităţii Naţionale Române. L e Buceş, ale
gătorii bau preferat pe d l prof. Viorel Vultur ar, iar 
te Blăjenl, fotoliul de primar a fost câştigat de 
maistrul instructor şcoter Traian Lazăr.

Cei doi noi jalmari ţin să le mulţumească acelofa 
care le-au acordat tecrederea, asiguraadu-1 că râd 
fi mereu alături de că şl că, împreună cu ei, vor 
trudi fără preget pentru mai bine şi progres,

•  Unul dintre cel mai activi consilieri locali şl 
judeţeni, dl Aurei Aura, din Haţeg, ÎŞi îndreaptă 
gândul cu respect şi preţuire către alegătorii baţe- 
gani, care i-au acordat încrederea pentru un nou 
mandat, situându-se pe primul loc intre cei 1? can
didaţi independenţi la funcţia de consilier local la ale
gerile din 2 iunie an. Bun cunoscător al oamenilor
şi realităţilor din Ţara Haţegului, dl Aurel Anca speră 
să rezolve multe alte probleme in folosul oamenflo* in 
mijlocul cărora trăieşte. (D. G.).

0 explozie eu doi
După cute informam 

cititorii te  ziarul nostru 
de sâmbătă, in noaptea 
de 6 /7  Iunie ato„ la Ex
ploatarea Minieră Deva a 
avut toc o puternică ex
plozie in  urma. căreia 
şi-au pierdut ' iaţa doi 
angajaţi. Explozia care s-a 
proctos, la Circa cinci 
metri de depozitul de ex
plozibil, a  fost generată de 
detonarea a 132 de ţţilo- 
grame de dinamită şl 70 
de capse electrice, In timp 
ce acestea erau transpor
tate pe calea de rulare 
spre punctul de distri
buire.

Efectul expiratei a fost 
fatal pentru artificierul 
Deoancă Nicolae Radu, de

36 de ani — tată a l 
copii minor — şl  
Tac Sorin, de 38 
Căsătorit, cu. trei 
ultimţii fiind 
suflul exploziei, 
ximathr 150 de metri. j

Deşt s-au făcut m a i; 
multe 'supoziţii privind dre ' 
f-lansarea exploziei, cau
zele reale ale accidente" 
lui nu se eunasc, cazul 
fiind încă in cercetare.

Să mai notăm sprijinul 
substanţial, material ş l ţ 
financiar, pe care 1-aU. j 
acordat conducerea Ex- i 
ploatării Miniere Deva, | 
colegii de muncă, celo» i 
două familii putemio a- ! 
fectate de evenimentul ; 
din 6/7 iunie a.c.

CORNEL POENAR
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TURNEUL FINAL 
DIN ANGUA

MAREA INTBECEBE

. Marea întrecere a  
fo tbalului de elită eu- 
Topeau se află ta  p li
na desfăşurare. După 
tre i zile  „de foc" s-au 
f i  desfăşurat deja  $ 
partide interesante, a- 
petisante - pentru nu
m eroşii spectatori şi 
sutele ie  milioane de 
telespectatori.

D ebutul a fo st făcut 
i e  întâlnirea Anglia 
— Elveţia dar prim ul 
meci a fo st prefigurat 

un grandios spec
ii de mişcare, cu

loare şi virtuozitate, 
susţinut de un însem 
na t num ăr de tineri, 
sportivi şi artişti.

In tribunele celor 
9  stadioane, in  faţa  
sutelor de milioane ie  1 r: 
televizoare, suporteri 
înfocaţi, iubitori ai 
sportului-rege, fotba- , 
h tl, se vor uni în  sus- 1 
ţinerea com patrioţilor 
lor.

Noi suntem  cu găn- 
dul şi cu inim ile ală- J 
turi de tricolori. La a* 1 
pariţia acestor rânduri ţ 
aşteptam  cu ln frigura-\ 
re începutul m eciului 
ROM ÂNIA  — FRAN
Ţ A , de care ne legăm 
ttutri sperattţe. Indife
ren t de scorul înre
gistrat, vom  f i  In con
tinuare cu ai noştri, 
TRICOLORII.

SABIN CEEBU

Date Localitatea 
08 iunie Londra 
10 i unie Btrmingfaam 
13 iunie Btrmingham 
15 iunie Londra 
18 iunie Binninghain 
18 iunie Londra 
GRUPA B
09 itttiie Leeds
10 iunie Newcastle 
13 iunie N etrcntie 
15 iunie Leeds
18 iunie Newcastle 
18 iunie Leeds 
GRUPA C

Angiia , 
O la n d a  

Elveţia

Bulgaria — ROMÂNIA 
Franţa Spania 
Franţa — Bulgaria 
ROMÂNIA — Spania

Cehia— Germania 
Italia'— Rusia 
Cehia —f  Italia 
Rusia — Germania 
Italia — Germania 
Rusia — Cehia

Danemarca — Portugalia 
Turcia — Croaţia 
Portugalia — Turcia 
Croaţia — Danemarca 
Croaţia — Portugalia 
Turcia — Danemarcă

1—1

Ora transm. TV : 
eră 17,00-TVR 1 
ora 18,30-TVR 2 
ora 21,30-TVR 2 
ora 1Î.W-TVR 1 
ora 21,30-TVR 1 
ora 21,30-TV R 1

ora 16,30-TVR 1 
ora 21,30-TVR 1 
ora 18,30-TVR 1 
ora 20,00-TVR 1 
ora 18,30-TVR 1 
ora 18,30-TVR 1

0—2

1— 1

09 iunie Manchesfer 
11 iunie Lrverpool 
14 iunie Liverpool 
16 lume Manchester 

. 19 iunie Liverpool 
J 19 iunie Manchester 
\ GRUPA D
| 09 iunie Sheflîeld 
» 11 iunie Nottingham 
'  14 iunie Nottingham 
i 16 iunie Sheffield 
\ 19 iunie Nottingham 
i 19 iunie Sheflîeld 
j SFERTURI
\ 22 iunie Wembley 
| 22 iunie Liverpool 
l 23 iunie Manchester 
i 23 hune Liverpool 
i SEMIFINALE
\ 26 iunie Wembley semilinalista 2 - semifwiulista 4 — * « a  18,30-TVR 1 
\ 26 iunie Manchester semilinalista 1 - semifinalista 3 —— era 21,30-TVR 1 
\ Finala este programată la 30 iunie, ora 21,00, pe stadionul Wembley-TVR 1

Loc 1 gr. A 
Loe 1 gr. B- 
Loc t  gr. C - 
Loc 1 gr. D ■

«loc 2  gr. B 
Ioc 2 gr. A 
Ioc 2 gr. D 
loc 2 gr, C

ora 19,00-TVR 2 
ora 18,30-TVR 1 
ora 21,30-TVR 1 
ora 17,00-TVR 1 
ora 21,30-TVR 1 
ora 21,30-TVR 1

ora 17,00-TVR 1 
ora 18,30-TVR 2 
ora 21,30-TVR 2 
ora 17,00-TVR 2 
ara  18,30-TVR 1 
ora 18,30-TVR 1

ora 17,00-TVR 1 
ora 20,30-TVR 1 
ora 17,00-TVR 1 
erâ 20^0-TVR 1

ANGLIA — ELVEŢIA 

1—I

, Desfăşurat pe renumi
tul stadion Wembley, me
ciul de deschidere a ce- 
Iri-tfc ' a K -a  edîţ« a 
Campionatului European 
dă fotbal dintre Anglia 
şi Elveţia a atras fn tri
bune peste 700OS de spec
tatori. Iar ta faţa sări
lor «crane sute de mi
lioane de telespectatori.

De; la Început s-a vă- 
ztg e i  elveţienii ntt aveau 
de gând »  : cedeze 
In faţa experte 
jucători englezi, care, ce 
li drept, au avut te  pri
ma repriză iniţiativa, a- 
tăcând pe ambele laturi 
ale terenului poarta ad- 
versarilor. După câteva 
încercări nereuşite, Shea- 
rar reuşeşte totuşi să 
deschidă scorul In min. 
36; 1—0 pentru Anglia. 
La reluare, reprezentati
va ţării gazdă a turneu
lui face greşeala „con
servării" rezultatului şi 
îşi întăreşte apărarea, In- 
vitându-i parcă pe elve
ţieni la atac. Şi aceştia 
reuşesc egalarea în mi
nutul 75, când Turkyi-

maz transformă cu sânge 
rece o  lovitură de la 11 
m şl scorul devine egal* 
1—1. Rezultat rămas 
neschimbat, te ciuda e-  
forturilor făcute de en
glezi pentru a-şi adjude
ca rnuH râvnita victorie.

A fost prima "surpriză 
a turneului final care a 
adus mult* amărăciune 
te  sufletul suporterilor 
a  ţ ă  pun tateebarea ^te
c i  n-ara reuşit să-l te» 
viagera pe. elveţieni, ce 
facem dacă întâlnim 
Germania?". Chiar aşa.

B U L G A R IA  —

SPANIA I—I

Â fost prinţul mecTdin 
grupa B, grupa conside
rată a fi cea mal echi
librată, în care s~au În
tâlnit două viitoare ad- 
versare ale reprezentati
vei noastre. Iată de ce 
antrenorul naţionalei Ro
mâniei, Anghel Iordănes- 
cu, a  fost la „faţa locu
lui" studiind atent Jocul 
adversarilor.

Meciul s-a încheiat ne- 
decis, aşa cum au dorit-o 
şl româna, fiecâre din
tre ădfversârele Româ

niei pierzând, practic, câ
te două puncte — bul
garii *U trecut pe lân
gă victorie, fund mai a- 
proape de a obţine cele 
Ori jpuncte în joc, dacă 
ne gândim că lui Stoici- 
t e r  t s-a anulat un gri 
— se pare — pe nedrept. 
Totuşi, el a  adus avan
taj echipei sale printr-o 
lovitură de la  41 m, dar 

■ ii au reuşit să e- 
grieae prin Aifonso nu 
ca  mult înainte de înche
ierea meciului 

Partida a  fost viu dis
putată, arbitrul Pierro 
Ceccarini. din Italia Îm
părţind cu nonşalanţă 
cartonaşe galbene şi două 
roţii. De la bulgari s-au 
reaumcat Stoieikov — tai* 
previzibil In faţa porţii, 
reluând din orice pozi
ţie, pe care spaniolii nu 
l-au putut „păzi" ca lu
mea • Ivanov, Lecikov, 
portarul Mihailov. De la 
spanioli, portarul ZuWza- 
retta şi linia de apărare 
au ieşit mai mult în evi
denţă, o  zl mai slabă au 
„prins* -Vizz) Donato şl 
Căminero de la care s-a 
aşteptat să facă mai mul
te breşe în apărarea hui-" 
gărilor.

CEHIA — GERMANIA
0 —2

Cehn au început par
tida vijelios şi în pri
mele 15 minute au fost 
la cârma jocului. Trep
tat, nemţii şi-au rtvenft 
şi cu toate că a lipsit 
Klinsman,' au reuşit să 
puncteze de două or! de
cisiv, 2—0! Cehii au ju
cat destul de bine te  
câmp, s-au zbătut mult, 
dar n-au reuşit să „per
foreze" poarta Iul Kopka. 
Echipa Germaniei se a- 
nunţă ca pretendentă ia 
finală. * -

DANEMARCA —
PORTUGALIA 1—1

A  fost cel mai frumos 
meci de duminică în ca
re fazele au alternat de 
la o poartă la alta, tâ
năra echipă a portughe
zilor dovedindu-se a f i  
buni tehnicieni. La da
nezi, fraţii B. Laudmp şi 

- M. Laudmp. demonstrea
ză aceleaşi calităţi şi vor 
avea şi în continuare un 
Cuvânt de spus. Un meci 
terminat la egalitate 1—1, 
dar spectaculos, aplaudat 
fd  tribune,

Astăzi prezentăm echi
pele calificate la Euro 
’96. Grupa B este grupa 
care ne interesează în 
*mod deosebit, deoarece 
din ea face parte şi se* 

/lecţienata României. In
tre paranteze este trecut 
numărul de selecţii ale 
fiecărui junior în repre
zentativa ţării sale.

ROMANIA

\

\ I

I

PORTARI: 1. Bogdan Stelea (32), 12. Florin, , 
Prunca (30), 22. Fierin Tene (4).

FUNDAŞI: 2. Dan Petrescu (50), 3. Daniel Pro- ' 
dan (31), 4. Miodrag Belodedici (46), 13, Tibor Se- | 
lymes (27), 15. Anton Doboş (6), 16. Gheorghe Mi- ' 
hali (30), 17. Iulian Filipescu (2). • V F

MIJLOCAŞI: 5. loan Lupescn (47), 6. Gheorghe | 
Popescu (61), 8. Ovidiu Sabău (47), 10. Gheorghe ! 
Hagi (56), 11. Dorinei Munteanu (45). 14. Coste! Gâl- |  
că (16), 18. Ovidiu Stângă (11), 19. Adrian Iile (2). « 

ATACANŢI: 7. Marius Lăcătuş (75), 9. Florin I 
Răducioiu (36), 29. Viorel Moldovan (7),-21. Ion Vlă- * 
doiu (17). ■ V ' |  ,

ANTRENOR : Anghel Iordăneseu.

F R A N Ţ A  ;
{

PORTARI : 1. Bemaid Lama (26). 16. Fabien » 
Barthez (2b 22. Bruno Martini (31). I

FUNDAŞI: 2. Jocelyn. Angloma (33), 5. Laurent « 
Blanc (47), 8. Marcel Dcsally (21), 3, Eric Di Meco I 
(21), 4. Frank Leboeuf (8), 12. Bixente Lizarazu (18), * 
20. Alain Roche (27), 15. Lilian Thuram (9). i

MIJLOCAŞI f 7. Didier Dcschamps (48), 6. Vin- « 
cent Gucrie (U ), 19. Christiaa Karembeu (15), 14. J 
Sabri Lamucbl <î), 2L Corentin Marthts (13). 13. I 
Reynald Pedros (18), 10. Zinedine Zidane (10). J 

ATACANŢI; % lori Djorkaefl {15), 13. Christophe I 
Dugarry (19), 11. Patrice Lăko (12), 17. Mtekacl Ma- - 
dar (2). 4 ■ |

ANTRENORI: Aime Jacquct,

BULG ABIA

Di-

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

I I

i i
I I

PORTARI; 1. Borteiav MihaBov (92), 12. 
mi tar Popov (13), 22. Zdravko Zdravkov (0).

FUNDAŞI: 3. Trifon Ivnnev (59K 4, Hian Xk 2 
riakov (M i i .  Petar Hubcbev (SOfc 17. Emil K rc-» 
aenlicv  (24), 18. Tanko ŢvetanoV (33K 19. Go.şo 1
Gwincev (3). I

MIJLOCAŞI s 2. Badostia Kirişev (6). S. Zlatfcfr ■ 
laakwv (48), 18, KrasUnir Balakov (51), 11. iordan I  
Lecikov (33), IX Banei» Gueocev (9), 15. Ivaifo lor- î  
danov (22), 16. Daniel Bornoirer (21) 20. GbcOrghi |  
Deaknv ( t )  21. Iv» Giieorghiev ţ«) *

'ATACANŢI: 7. Enril Keetadteev (59) *, B risto l
Stokikov (59) % Linboslav Peaev (4% IL N a şto ,  
Sirakov (79) ■

ANTRENOR : Dimităr PCHCvt ■■ . ■ 1
I

-  : SPANIA *
~  ■  ̂ 1 

PORTARI: 1. Andoni Zubizarreta (106), 13. »
Santiago Canizares (9) 22. Jose Francisco Molina (1). , |  

FUNDAŞI; X Alberto Belsue (12) 4, Raiael Al- |  
korta (35) X Abetard» Fernandez (18) 12. Sergi Bar- j  
juaat (18) 16. Jorge Otero (9) 20. Miguel Aagel Na- 1 
dai (30) |

MIJLOCAŞI; 2. Juan Mantiei Lopez (6) 6- Fer- I 
nando Hicrro (41), 8. Julen Vuerrefb (22) 10. Do- ' 
nata Gama da Silva (11) IX Jose Caminero (19) IX I 
Guillerom Amor (18) 21. Luis Enrique (22) '

ATACANŢI: 7. Jose Amavisca (19) X Juan An- I 
tonio Pizzj (11) 11. Allonso Perez Mu boz (11) 14. î  
Francisco Kiko (8) 17. Javicr Manjarin (6), 19. julio l 
Salinas (54). I

ANTRENOR: Javier Clemente. I
r .*  m p •  •
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a grupat in jurul său 
două dintre nedeile tra- 
diţiqnqie organizate în 
comuna noastră, ne-a 
spus dna Mariana Şte
fan, directorul Căminului 
cultural- din Vălişoara. Ca 
de fiecare dată, medeia 
reuneşte aproape întrea
ga suflare a satului şi, 
toi ca de fiecare dată, 
alături de localnici se a- 
flă oaspeţi din multe lo
calităţi învecinate. Pri
ma nedrie a avut Joc ia 
Dcalu Marc. chiar ..in zi
ua.-de Rusalii. Acest sat 
se constituie intr-un ade
vărat focar de c-onservare 
şi valorificare a folclo
rului tocai. Roate, tocmai 
pornindu-se de aici, de 
Rusalii a acut loc un 
spectacol de obiceiuri fi 
datini populare, organizat 
de dna învăţătoare Bol- 
dura. Manifestarea a fost 
inedită pentru că de a- 
ceastă dată obiceiurile au 
fost aduse în scenă de 
către copii, care, îndru
maţi cu grijă, sunt în 
măsură să perpetueze fol
clorul locului. De fapt, 
nedeia de aici a fost orga

nizată, in acest an, de 
comitetul de părinţi de 
la Şcoala primară. Pentru 
merite deosebite la în
văţătură şi in promova
rea tradiţiilor locale, ^co
piii au fost recompensaţi 
cu o ' excursie. Şi tot din 
banii încasaţi s-au cum
părat şi premiile ce vor 
fi atribuite elevilor la în
cheierea anului şcolar.

Cealaltă nedeie a avuţ i 
loc a doua zi de Rusalii,,, 
-în satul Vălişoara, la a- 
ceasta participând ; peste 
250 de persoane — de la 
bătrânii aşezării, până la 
tineri şi copii. Dar au ve
nit. după cum ne spunea 
directorul căminului cul
tural, şi din Deva, Brad. 
A fost un prilej de re
întâlnire a fiilor satuTjii 
care nu se va uita până... 
anul viitor de : Rusalii. 
Următoarea nedeie — la 
Săliştioara, în prima du
minică de după Rusalii.

. — Mai sunt atraşi lo
calnicii spre viaţă artis
tică â comunei, dle -di
rector ?

A  Ei chiar doresc a- 
cest lucru, îi stimulează

întrecerea, în tru c â tc re d  
că sunt printre cei mai 
buni. Formaţia de teatru 
folcloric din Deatu Ma
re, unică în judeţ, a do
rit să participe la Festi
valul internaţional de la 
Suceava. Din păcate nu 
au fost bani pentru de- . 
plasare. De fapt, in acest 
ah nu s-au -.prevăzut: bani 
în bugetul local pentru  
cultură. Şi mai sunt ne
cesare reparaţii la aşeză- 
mintele culturale...

— Credeţi că aţi. putea 
găsi' o modalitate prof 
prie de finanţare, cât de 
mică ? itijlţi;.:;,; . A ,

— Intenţionez să în- 
c.hiriem cele uouă încă
peri de la etajul cămi
nului cultural de centru, 
dacă este cineva interesat 
de acest lucru. Putem să 
ne asociem chiar cu ci
neva. Totul in scopul a- 
tragerii tinerilor la cămi
nul cultural, dar şi să 
câştigăm ceva bani, „a- 
jutându-ne" în acţiunea 
de gospodărire. Vom în
cerca şi alte' soluţii !

MINEL BODEA Directorul Căminului cultural din Vălişoara.

Noi forme de administra-, 
re a insulinei sunt In curs 
de cercetare. Oamenii de 
ştiinţă vorbesc despre re
alizarea unei pilule cu in- 
sulină, iar unul dintre far-' 
macologii de la Colegiul 
de Medicină din Texas 
spune că va veni ziua în 
care diabeticii îşi vor ad
ministra insulina cu aju
torul unui instilatof, la 
nivelul ochilor. Ambele po
sibilităţi sunt încă îh stu
diu, iar rezultatele vor ve- 
nj peste câţiva ani buni.

Şi cum tot SUA sunt 
fruntea, a apârtJt de cu
rând şi insulina vegetală 
superioară celorlalte iasu- 
line de până acum, în pre
zent în fază de experi
ment, ce va fi răspândită 
în toată- lumea. Cu propri
etăţi . terapeutice . superi
oare, noua insulina se va 
administra la jumăţafşa 
dozelor insulinelojr actuale, 
indiferent de orarul me
selor şi cu o speranţă de 
viaţă .ridicată. Asocierea ei 
cu medicaţie orală antidia- 
betică ii • sporeşte eficienţa 
terapeutică. (V.B.)

Continuând analiza Le
gii pentru protecţia me
diului. vom analiza Capi
tolul IV intitulat _ „Atribu
ţii şi răspunderi". Aici 
sunt detaliate, obligaţiile 
autorităţilor centrale pen
tru protecţia mediului, la 
art, 67 prevăzându-se fap
tul Că inspectorii numiţi 
de autoritatea centrală 
pentru protecţia mediului 
pot intra, în condiţiile le
gii, oricând şi în orice 
incintă unde se desfăşoa
ră o activitate generatoa-

punde (din toate punctele 
de vedere!) pentru ceea ce 
a dăunat, indiferent dacă 
este sau nu probată culpa 
(vina) sa. Apoi se preci
zează faptul că răspunde
rea este solidară, adică în 
cazul mai multor autori 
ai unei'pagube, fiecare vă 
răspunde singur, indepen
dent de ceilalţi. La alinea
tul 2 al aceluiaşi articol 
80, se precizează obligati
vitatea asigurării activi
tăţilor generatoare, de risc 
major din punct de vede

e de impact negativ asu- 
>ra mediului (şi, adăugăm 
îoi, să ia măsurile cores
punzătoare).

Din cadrul secţiunii a 
2-a, amintim art. 78, 
;are prevede faptul că Po- 
iţia şi Garda Financiară 
sunt obligate să acorde 
iprijin la cerere reprezen
tanţilor pentru protecţia 
nediului în exercitarea a- 
;ribuţiilor lor ce le revin 
arin lege.
Trecând la secţiunea a 3-a, 

analizăm articolul 80, ca
re prevede faptul că răs
punderea .pentru prejudi- 
liu are un caracter obiec- 
iv, independent de culpă, 
ar în cazul pluralităţii de 
mtori răspunderea este 
«Udară. Acest prim ăli- 
îeat trebuie „tradus» pen-, 
ru a' fi mai bine înţeles. 
Astfel, se precizează că 
■ăspunderea pentru produ- 
:erea Unei pagube (dau- 
ie) are un caracter obiec- 
;iv, adică persoana care 
1 produs paguba va răs

re ecologic. Adică, societă
ţile de asigurări sunt 
obligate să încheie asigu
rări pentru acele între
prinderi cu activitate de 
risc, iar pe de altă parte 
şi întreprinderile (indife
rent de forma de proprie
tate!) sunt obligate să se 
asigure. Desigur, acest lu
cru este deocamdată un 
deziderat, deoarece nici 
societăţile de asigurări nici 
întreprinderile riu sunt 
dispuse la un asemenea 
angajament. Pe de o par
te, societăţile de asigurări 
afirmă că tehnologia în
treprinderilor poluante şi 
cu risc major de poluare 
este atât de învechită, în
cât este mult prea riscan
tă încheierea unei asigu
rări. Pe de altă parte, în
treprinderile nu sunt dis
puse să plătească primele 
de asigurare — care se ri
dică la sume importante 
pe an — fără a fi obli
gate. Rămâne de văzut în

viitor ' cine şi mai ales 
cum va rezolva această 
problemă.

Un articol important es
te şi art. 86, care prevede 
că organizaţiile neguverna
mentale au drept la acţiu
ne în justiţie în vederea 
conservării mediului, indi
ferent cine a suferit preju
diciul. Acest articol este 
o recunoaştere a dreptu
lui organizaţiilor neguver- 
namentaie (în special cele 
ecologiste) de a acţiona in
clusiv iii justiţie, pentru 
protecţia şi conservarea 
mediului. Dar, se Impune 
o mai mare prezenţă a a- 
cestor organizaţii îri viaţa 
publică pentru apărarea 
mediului.

Legea protecţiei mediu
lui conţine şi două anexe 
care se referă pe de o 
parte la explicarea unor 
termeni în sensul prezen
tei legi precum: <

— „dezvoltare durabi
lă" este acea dezvoltare ca
re corespunde necesităţilor 
prezentului,- fără a com
promite posibilitatea gene
raţiilor viitoare de a le 
satisface pe ale lor.

— „poluant" este orice 
substanţă solidă, lichidă, 
ggzoasă, sub formă de va- 
pori sau orice altă formă 
de energie (termică, foni
că, radiaţie), care introdu
să în mediu modifică e- 
chilibrul constituenţilor a- 
cestuia şi al organismelor 
vii şi aduce daune bunu
rilor-materiale.

Pe de altă parte,- anexa 
2 cuprinde lista activităţi
lor supuse în prealabii au
torizării de mediu.

Concluzionând, putem a- 
firma câ această lege este 
binevenită şi este în con
formitate cu standardele 
mondiale. Dar, în primul 
rând este impiortantă res
pectarea ei, dacă ne res
pectăm pe noi înşine, NA
TURA şi ce vom lăsa ge
neraţiilor viitoare.

JURCA MARCEL 
CRISTIAN, 

avocat stagiar

VIRALE (I)
Hepatitele virale acute 

sunt boli infeeto-contagi- 
oase foarte răspândite, mai 
ales în rândul copiilor şi 
tinerilor. Hepatita virală - 
A prezintă caracteristici
le generale ale bolilor in- 
fecţioase care se transmit 
pe cale digestivă. Infe'cţia
cu virusul hepatitei A e- 
voluează în majoritatea 
cazurilor favorabil, spre 
vindecare completă şi de
finitivă, acompaniată de o 
imunitate specifică dura
bilă. Rezervorul natural de 
virus este în general - cel 
uman, reprezentat de per
soane infectate aflate în 
perioada de incubaţie (mai 
ales în ultima ei parte) şi 
ÎO primele zile după de
butul bolii. “ *

De la omul infectat, vi
rusul este eliminat pe ca
le intestinală şi ajunge 
în mediul extern, unde poa
te persista timp îndelun
gat, datorită rezistenţei sa
le deosebite. Hepatita vi
rală A face parte din ca
tegoria bolilor infecţioa- 
se cu transmitere fecal- 
orală. Transmiterea bolii

de la om la om, fie indi
rect prin apă, .alimente, 
veselă, lenjerie, jucării, ori 
prin intermediul muşte
lor sau gândacilor de bu
cătărie şi este favorizată 
de aglomerările umane, în 
creşe, colectivităţi preşco
lare, şcolare şi militare, pe
nitenciare, şantiere, inter
nate, cămine.

Un rol esenţial in trans
miterea hepatitei virale 
A îl au mâinile murdare. 
Calea hidrieâ este extrem 
de importantă, ■■■„ realizând 
transmiterea hepatitei A 
prin trei modalităţi:
- a) —  consumul de apă 
contaminată cu virus'; t

b) — spălatul (mâinilor, 
dinţilor) cu apă contami
nată ;

c) — scăldatul în bazi
ne poluate şi insuficient 
dezinfectate.

Cei mai înalt potenţial 
de poluare îl au apele de 
suprafaţă in care se dever
sează ape uzate, fecaloid- 
menajere, provenite mai 
ales de la marile aglome- 

Tări urbane. m
Transmiterea prin ali

mente Şi prin băuturi con- 
n AîtA r*aîe

importantă de transmite- 
re a hepatitei virale A. A- 
limentele care pot trans
mite boala fac parte din 
categoria celor neprelucra
te termic (salate, fructe, 
lapte) fie din cea a mân
cărurilor contaminate du
pă prelucrare, de către per
soane aflate în contact cu 
acestea şi care elimină vi
rusuri.

Cele mai importante şi 
•mai eficiente măguri de 
prevenire a apariţiei şi ex
tinderii infecţiei cu viru
sul hepatitei A sunt cele 
comune tuturor bolilor in- 
fecţioase ■ transmise pe ca
le digestivă, respectiv :a- 
plicarea permanentă şi ri
guroasă ă măsurilor de i- 
gienă comunală (aprovizi
onarea cu apă potabilă, 
îndepărtarea apelor rezi
duale şi a gunoaielor, a- 
sigurarea unor condiţii co
recte de locuit), de igienă 
alimentară, şcolară şi in
dividuală.

As. LASCONI MARIA, 
Laboratorul de promovare 

a sănătăţii şi educaţie 
pentrir sănătate al 

I.P.S.M.P. Deva

Casă veche din Blăjeni. Foto: PA VEL LAZ A
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JRAŢI-MI UN MOTIV SA TRAIESC!“
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M O N I G A

Ai reuşit să treci peste 
despărţire, te simţi eli
berată de fosta, iubire,, 
te simţi într-adevăr li
beră însă... Ţi-e teamă 
de o nouă iubire. Ţi-e 
teamă de o nouă des
părţire.

Monica, atât timp cat 
simţi teamă pentru ce 
va fi, nu eşti' „liberă” 
aşa cum spui tu, temon- 
du-te nu vei mai accep
ta niciodată o altă dra
goste, astfel rişti să ră
mâi singură. Nu uita 
Monica: nu există dra
goste veşnică între doi 
oameni. Poate că da, e- 
xistă dragoste până la 
moarte,- asta atunci. când 
moartea survine în tim
pul iubirii, văzându-se 
moartea ca o nedrepta
te ‘ care îi desparte pe 
ce j doi îndrăgostiţi. A- 
tunci, în schimb, ştii ce 
se întâmplă ? Cel care 
rămâne va idealiza a- 
ceastă iubire, o va face

de neatins, nici o altă 
dragoste nu va mai fi 
ca. aceea. Ştii de ce ? 
Pentru că prin moarte a 
fost salvată însăşi moar
tea iubirii dintre cei doi, 
s-a anulat posibilitatea 
dezamăgirii, a despărţirii 
prin dispariţia iubirii. 
Dragostea vine şi plea
că fără să-şi ceară voie 
nici la sosire nici la ple
care. Asta: este. Dar pen
tru astă iubim iar şi 
iar, ne îndrăgostim şi e 
minunat. Nit porni cu 
prejudecăţi, lasă ideile 
preconcepute. Ce te face 
să crezi că „Marea dra
goste" a fost cea care 
tocmai a trecut şi nu 
va f i  cea care va veni? ! 
Rămâi deschisă spre iu
bire. Nu te teme, dar 

■ mai ales împ'acă-te ,cu 
gândul că dragostea e 

trecătoare, dar e . cel 
mai de preţ bun pe ca- 
re-1 putem avea în viaţă.

_• IN A DELEANU, ' 
str. Horea, nr. 4, ap, 24, 

3400 — Cluj-Napoca

1 Rândurile ce urmează 
se adresează în mod spe
cial tânărului Adi (de 17 
ani), care în urmă cu pu
ţină Vreme trimitea pe a- 
dresa redacţiei noastre o 
scrisoare al cărei început 
echivala cu un apel aproa
pe disperat: „Daţi-mi un 
motiv serios să trăicscl" 

N-o să avem pretenţia 
ca o astfel de „problemă 
de viaţă şi de moarte" 
(cum o numeşte Adi) sărşi 
găsească întreaga rezolva- 

. re în conţinutul răspunsu
lui (comentariului) nostru. 
Am dori însă ca măcar o 
parte din gândurile sale 
(mărturisite ori. subînţele
se) jsă devină mai lămu
rite şi mai încrezătoarei 
Cu atât mai mult' cu cât 
frământările între care se 
zbate Adi, privite cu mai 
puţină disperare, pot fi 
comune multor colegi ai 
generaţiei lui. Şi mai do
rim ca astfel, tânărul nos- 

) (tru (şi poate alţii ca el) să 
afle că există „urechi de 
auzit" şi pentru asemenea 
probleme; iar dacă în pri
vinţa celorlalţi şi-a pier
dut nădejdea -de a putea 
fi înţeles, noi încercăm, ■ 
atât cât putem, să-i ofe
rim acea. „mână întinsă", 
câtă vreme ar avea nevo

ie de ea şi l-ar putea in
tr-adevăr ajuta.

înainte de toate. Adi, re
nunţă la orice complex de 
inferioritate (faţă de cole
gii tăi, mai ales) pentru 
că nici . brtiiîa, nici emoti
vitatea ori felul fău mai 
reţinut de a fi nu justifi
că o asemenea stare. Iar 
faptul că ai reuşit să ex
primi în scris, în felul. în 

- care ai făcut-o, sentimen
tele prin care treci îţi dă 
dreptul să fi mai îngădui
tor cu tine, cu posibilită
ţile tale.

Descurajarea şi tendin
ţa do' renunţare apar pen
tru că, spui tu, eşti „unul. 
care a înţeles' ce sens are 
viaţa Iui şi nu poate să 
accepte acest sens". Bine, 

-nu poţi accepta acest sens, 
dar atunci încearcă să-i 
găseşti un altul, pe mă
sura puterilor şi- a gân
durilor tale. Scenariul de 
care vorbeşti nu e chiar 
„bătut în cuie", nu sun
tem doar executanţi. ori 
nişte marionete neputin
cioase, altfel de ce ne-ar 
mai fi lăsat Dumnezeu ca- . 
paritatea de a hotărî, de 
a alege — între bine şi 
rău, între frumos şi Urât, 
între curat şi murdar... Tu 
însuţi recunoşti că există 
motive pentru a trăi: „să

I

Cine-i mai frumoasă? Foto: LOGSEI ZOLTAN

m u s i c  B O X  OZZY 0SB0URNE (XI)
In faţa a 13 0Ş0 spec

tatori, Ozzy a arătat o 
formă de zile mari, el 
desfâtând publicul cu o 
cascadă de titluri cele
bre. Era primul show 
la LA, după .doi .ani de , 
absenţă. Cu acest prilej 
Ozzy a pus ochii pe ba
sistul •Mike.s Inez (Alice 
In Chains), propunân- 
du-i să cânte în grupul 
său. După , spectacol, 
Ozzy a organizat o con- , 

, ferinţă de prCşă în care 
spune:. „No More Tears 
va fi ultimul album din 
cariera mea şi va fi ur-- 
mat de un turneu de 
adio. Cine ştie ce voi de
veni ? Există multe căi 
muzicale pe care să Te 
urmez. Nici una nu va 
încrucişa însă pe cea 
numită Black Sabbath".

Octombrie '91. Albu
mul No More Tears (Co- 
lumbia/Sony Music) a- 
pare pe piaţă ş i ' figu
rează pe locul III în re
vista Metal Hammer,

primind media 7,6. Mad- 
man se întoarce cu un 
album excelent, ce Cu
prinde 11 piese, dintre 
care patru balade. Zakk 
Wilde este un chitarist 
de excepţie, care dă al- 
bu'mului un. plus de 'va
loare, • având nişte so- 
louri de chitară. - secon
date perfect de chitara 
bass â' lui Bob Daisley. 
Ceilalţi muzicieni folo
siţi pe disc de Ozzy au 
fost Randy Castillo (bat) 
şi John Sinclair ţkey- 
boards). Cu un aşa al
bum, nu se poate spune 
că Ozzy se pregăteşte de 
pensionare. De remar
cat colaborarea ’ la pie
sele I Don’t Wanna 
Change The World şi 
Mama I’m Corning Ho
me, cu celebrul Lemmy 
(Motorhead). Mr. Tin- 
kertrajn este o piesă în 
care se simt influenţe 
Beatles, Gheap Trick. 
Deşire aminteşte de

Bark At The Moon, în
să cea mai reuşită pie
să de- pe disc este fără 
îndoială Mama I’m Co
rning* Home, in care 
Ozzy se întoarce la pe: 
rioada de glorie 81—82, 
când. cânta. alături -de 
chitaristul Randy Rhoads, 
deşi refrenul se asea
mănă foarte mult cu cel 
din piesa Home Sweet 
Home, aparţirfând lui 
Motley Ccue. La finele 
lui ’91, în revistă Metal 
Ilarnmer, Ozzy figurea
ză pe locul VII la cate
goria Male singer, Wylde 

' pe locul VIII la chitâ- 
rişţi, albumul No More 
Tears pe locul VII la 
albume, iar premiul spe
cial al revistei Golden 
Oldie li revine lui Ozzy 
Osbourne, cea mai spec
taculoasă reveni® a ac
riului. în revista Hit 
Par ader, albumul No 
More Tears figurează pe 
locul V, iar Ozzy pe lo

cul II la categoria re
venire a anului.

In februarie ’92, Ozzy 
începe turneul de adio 
eu titlul Theatre Of l$ad- 
ness — No More Tours 
în SUA, alături de Mo
torhead. La scurt timp 
însă el trebuie să în
trerupă turneul deoarece 
şi-a fracturat piciorul 
stâng în timpul unui 
concert desfăşurat la 
Chicago. El a încercat 
să continue tttmeul, dar 
in urma unei infecţii, a 
fost sfătuit de medictil 
său să. facă repaus to
tal. Pentru a sărbători 
10 ani de la decesul chi
taristului Randy Rhoads, 
Ozzy organizează un 
show de caritate desfă
şurat la LA. Albumul 
No More Tears figurea
ză pe locul II în UK, 
No 5 în Italia şi No 7 
în USA (disc de plati
nă). (Va urma)

HORIA SEBEŞ AN

zicem că viaţa merită trăi
tă... pentru frumos, pen
tru fericire, pentru iubi
re. pentru amintirile care 
se vor aduna...". Numai 
că pentru ting acestea sunt 
doar „teoretice", valabile 
în filmele - cu happy-end, 
şi că „în adevărata viaţă 
totul va fi o mare păcă
leală; eşecuri pas cu pas, 
suferinţe şi dureri.,.". Cu 
toate astea, nu uita că 
sunt în lume atâţia tineri 
nevăzători, paralizaţi ori 
cu alt handicap, care s-au 
îndârjit să caute şi să gă
sească un rost vieţii ' lor, 
care în cele din urmă reu
şesc să dea adevărate lec
ţii de viaţă celor mai tari 
dar în acelaşi timp mai 
slabi ca ei. . \ 7

Pe de altă parte, ţi-ai 
stabilit nişte . ■ „principii" 
necesare vieţii „ca să fi 
tentat să <j trăieşti", prin
cipii care se apropie de 
adevărate norme de mo
rală pentru orice om, pen
tru orice creştin. Deci ai 
dat o anumită valoare vie
ţii. în plus, ai luat deja 
o hotărâre de luptător 
(„am decis că voi lup
ta să iau bacalaureatul, 
să termin douăsprezece 
clase cu diplomă"). Or, asta 
te obligă s$ mergi mai de

parte. Adică îţi poate da 
încă un răspuns la între
barea: „De .ce nu pot a- 
vea BUCURIA DE A 
TRAI?"

Eu cred că., ia un mo
ment dat, în viaţa fiecă
ruia apare, fie doar şi pen
tru câteva clipe, o astfel 
de întrebare (chiar dacă 
n-o recunoaştem deschis). 
Şi mi cred că întotdeau
na putem fi în stare să 
găsim un răspuns. Poate 
că aşteptăm prea multe 
de lâ ceilalţi, dar totodată.

. poate că privim prea rar 
ori prea puţin în suflete
le noastre şi în ale cqloş 
de lângă noi; poate uneori 
simţim mult prea apăsă
toare • povara singurătăţii... 
Ceva. e prea mult şi alt
ceva e prea puţin... Dar 
tu, Adi, fereşte-te să mai 
cazi în păcatul de a te 
asemui cu Dumnezeu a- 
tunci când îţi închipui.că 
astfel poţi decide dacă tre
buie, dacă merită sau nu 
să trăieşti;-::; 1 •

Iţi trebuie ceva mai mul
tă încredere, încă un strop 
de curajţ- şi ai să vezi că, 
cel puţin, o să poţi răs
punde singur zbuciumate
lor tale*. întrebări...

GEORGETA m u l a

Război sau pace? i
„Războiul este una din 

constantele istoriei, con
stantă care nu s-a dimi
nuat odată cu civiliza
ţia sau cu democraţia", 
scriau Will şi Ariei Du- 
rant în „învăţămintele 
istoriei", „Dacă acesta 
este războiul, atunci pa
cea reprezintă o stare 
de echilibru instabil, 
care poate fi păstrat nu
mai prin recunoaşterea 
supremaţiei sau prin e- 
galitatea puterilor".

Chiar dacă de_a t lun
gul istoriei mari perso
nalităţi ale vieţii 'politi
ce au luptat pentru pa
ce, au făcut planuri pen- 
.tru realizarea ei, pacea 
trainică a ocolit omeni
rea. De ce ? Cei doi Du- 
rant au încercat să dea 
un răspunsa „Cauzele, 
^războiului", scriu ei, 
'„sunt identice cu cele 
ale concurenţei dintre 
indivizi: setea de câştig, 
dorinţa de luptă şi mân
dria, dorinţa de hrană, 
de terenuri, de combus
tibili, de putere". In
tr-adevăr, dacă privim 
în jur observăm că ome
nirea se confruntă cu 
astfel de probleme. Fie- 

. care .stat vrea puterea 
I doar pentru el; vrea să 
I aibă un câştig mai ma- 
i re decât al celorlalte

state; la fel „cum indi
vizii sunt de multei ori 
invidioşi unii pe i alţii 
şi chiar se urăsc; exis
tă state care „pe faţă" 
se numesc prieteni, iap 
„pe dos" se duşmănesc, 
se luptă...

Elic Wienl, laureat al 
premiului Nobel, scria 
odată: „Din timpuri
imemorabile, oamenii au 
vorbit despre pace fără 
să' o realizeze. Ne lip* 
seşte oare numai o sufi* 
cientă experienţă ? Deşi 
vorbim de pace, purtăm 
război. Uneori purtăm 
război chiar în numele 
păcii. Poate că războiul 
se identifică prea mult 
qu istoria pentru a fi 
eliminat". , iţ :

Este viitorul nostru 
atât de sumbru ? in loc 
să discute pe marginea 
subiectului PACE, oare 
n-ar fi mâi' bine ca oa
menii, indiferent de lo
cul de unde provin ei, 
şă încerce să realizeze 
pacea mult dorită I De 
ce nu pun ei armele jos 
şi ml se unesc într-o 
horă. jţ, păcii ? De ce jm 
aleg odată pentru tot
deauna între RĂZBOI 
şi PACE ?

MIHAELA GLIGOR, .
Brad

Prietenii pompierilor
Recent la Deva s-a fi

nalizat. etapa judeţeană a 
concursurilor tehiiico-aplica- • 
ţive între cercurile de elevi 

‘ „Prietenii pompierilor", cer.
: curi care funcţionează în 

şcolile gimnaziale din ju
deţul nostru. '
_ După desfăşurarea eţapel 
de zonă ce a avut Ioc pe 
nouă centre, câştigătoarele 
locurilor I s-au întrecut pe 
Stadionul Cetate, stabilindu- 
se echipajele care vor re-

fţezenta „Prietenii pom- 
ierilor" din judeţul Hu_ 

nedoara Ia etapa pe ţară. 
Locul I a fost ocupat de

echipajul Şcolii Generale 
nr. 5 Pelrila, condus de 
înv. Iulian Doda.

Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele şcoli
lor generale Veţel, nr. 4 
Hunedoara, nr. 2 Simeria, 
nr. 1 Orăştie, lila. Baia de 
Griş, nr. 2 Lupeni şi nr. li 
Haţeg.

Felicitări tuturor echi
pajelor pentru rezultate şl 
urări de succes.

Compartimentul 
de informare publică 
din Grupul de pompieri
al judeţului Hunedoara
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t'n conflict suspendat temporar
— Dle preşedinte. de 

curând, în cadrul Sindi- 
catului Ambulanta a a- 
ffd  iac o manifestare de 
pcwt st, urmată şi de o

- ţjŞMM a  foamei la Ilueu- 
M  tiWireşal cu 15 co
l ţ i i  Mm ţară. Care au fost 
motivele ca au generat 
eoofltctul şi care este In

‘ f a i e t t  sfadînl reatfvării 
icebiemeJer ridicate la

Motivele care au ge*
. nerat etatea conflfctuaîă.
- I» nivelul sindicatului 
nostru au fost date tn 
primul rând de dotarea

: fmmââă a  serviciului : --cu
- mnlmianţe faţă de stan

dardele internaţionale; do
tare* fiecărei ambulanţe 
cu aparatură medicală 
pentru asistenţa de ur
genţă» înzestrarea între
gul*! personal operativ 
din serviciul de ambulan
ţă cu uniforme omologa
te de Ministerul Sănătă
ţii. Se adaugă nemulţu
mirile 'legate de drepturi
le salariile şi de per-

. «uosfe majorarea salariu
lui In procent de minim 
40 la sută, având în ve
dere Că în anul IMS pro
misiunea Ministerului Să-

. nâtăţH a fost de 60 la su
tă, variantă ce a fost ac- 
ceptată de Guvernul Ro
mâniei — cu materializa
re tn două etape — dar 
care a rămas doar o sîm-

Dîscuţie cu dl IOSIF CRĂCIUN, 
lider de sindicat la Filiala Ambulanţa 

a judeţului Hunedoara

plă promisiune; acorda* 
rea sporulu de periclitt 
te pentru condiţii deose
bit de periculoase şi vă
tămătoare conform art. 
9. a l  a, din H.G. 281/93 
personalului medico-sani- 
tar de intervenţie, pre
cum şi şoferilor de pe 
autosanitară serviciul 
de ambulanţă şi, nu în 
ultimul rând, schimbarea 
grupei de muncă din 3 
în 2 a întregului perso
nal din serviciul de am
bulanţă care lucrează pe 
autosanitare în teren.

— După mişcarea de 
protest — grţva pe care 
aţ{ declanşat-o ia . Bucu
reşti. care a durat nouă 
zile, s-a schimbat ceva?

—■ Conform convenţiei 
nr. 1039/14 mal a.c., În
cheiată la sediul Guver
nului de către reprezen
tanţii acestuia şi liderii 
Federaţiei Naţionale Am
bulanţa* s-a elaborat un 
proiect de lege privind 
salarizarea personalului 
din serviciul "de sănătate, 
care, după cum am înţe
les, ,a trecut de Senat şi 
se află pe masa Camerei 
Depistaţilor, unde pună 
la data de 1 iulie a.c., se

va lua o hotărâre, sperăm 
favorabilă.

In  ce priveşte sporurile 
de periclitate. Ministerul 
Sănătăţii urmează să fina
lizeze până la 1 iulie toa
tă documentaţia, iar de 
la această dată va £1 a- 
eordat personalului medi- 
co-sanitar şi şoferilor de 
pe autosanitare un spor 
de 10 Ia sută din salariul 
de bază. De asemeîiea, 
pentru personalul în func
ţia de operator-registrator 
de urgenţă se va acorda, 
tot cu data de 1 iulie, un 
spor de 15 la sută, con
form ârt. 8, litera b, din 
H.G. 281/1993.

Având în vedere con
diţiile in care se desfăşoa
ră activitatea in servicii
le de ambulanţă, pentru 
anul 1996 Ministerul Să
nătăţii va aproba, con
form reglementărilor în 
vigoare, plata orelor su
plimentare până la 360 
de ore pe an.

— Cum va fi rezolvată, 
totuşi, problema dotării 
tehnice şi a serviciilor de 
ambulanţă ?

— Ministerul Sănătăţii 
va continua derularea pro
gramelor existente In a- 
eeastă direcţie, recurgând.

la licitaţii internaţionale, 
atât în ce priveşte am
bulanţele, cât şi dotarea 
cu ' aparatură «  acestora. 
Referitor la  uniforme, s-a 
omologat un model uni
tar pentru toată ţara,

-a- Conflictul s-a stins 
sau a  rămas descins?

— Având In vede o- «Ie 
enunţate anterior, con- 
flictui declanşat acum o 
lună s-a suspendat pfinâ 
la I iulie, timp In care. 
In urma protocolului în
cheiat la Bucureşti In 14 
mai ac., partea guverna
mentală s-a obliga* să  fi
nalizeze propunerile fă
cute Şi consemnate la 
masa dialogului. Dacă nu 
se va respecta ceea ce 
s-a semnat, urmează să 
redeschidem conflictul la 
data de 1 iulie ac.

Sperăm ca acest lucru 
să nu mai fie necesar, pe 
noi interesându-ne rezol
varea unor probleme de 
strictă necesitate pentru 
serviciul de ambulanţă şi 
nu declanşarea unor miş
cări de protest. Măsura 
de declanşare a grevei 
foamei de acum o lună. 
a fost impusă de faptul 
că noi nu puteam declara 
grevă generală având în 
vedere importanţa deose
bită a acestui serviciu 
pentru salvarea vieţilor 
omeneşti.

CORNEL POENAU

.BA MAI ŞI RADEM

Primirea
Un AHO a oprit in  fa 

ţa  prim ăriei din. B. şi din 
maşină a coborât un dom n 
Care *  intrat in clădirea 
Mm centrul, satului de re- 
şedinţă a comunei, Ime- 
d ftt  ce a p ă ţit peste 
p ra f, » în tâ ln it un om. 
M usafirul *  întrebat dacă 
prim arul este f t  i s-a spus 
c i  e  plecat ta judeţ. A 
fMrebat de tdeeprimar ţ i  
f  «•* răspuns că şi dum- 
nrmhti lipseşte. A între- 
bat d e secretarul primă
riei.
. Eu sunt — i-a zis 
Omul întâlnit tn cale.

Cei d o i şi-au strâns 
mâin ile  şi au in tra t in 
tr-u n  bisau unde s-au a- 
şeto i. M usafirul i-a spus 
f/sedei că este inginer la 
f i l i a l a  de reţele e- 
bmtriae ţ i  că vrea 'să 

până in  satul R^ 
şl neelectrifioat din  

şi că ar vrea 
dărŞ însoţească câteva  . de 
f o : primărie. - Secretarul 
s-a o ferit im ediat şi cei 
doi s-au urcat cu grăbire 
{% mmţrna ce stătea • în  
drum. După © vrem e au

ajuns în  sa tu l unde voiau 
să ajungă. Au coborât din  
maşină, inginerul a dese
nat şi a scris ceva în car
net, apoi a întrebat:

— . tinde aş putea bea 
s a  pahar cu apă, că este 
foarte cald şi... ?

Să intrăm  aici, la  
casa .arig — *  răspuns se
cretarul zâm bind  ia  ţinea  
lu i. Haideţi cu m ine. 'f

A u in trat amândoi pe o 
poartă şi s-au îndreptat 
spre casa din fa ţa  Iar. 
Când au ajuns la  câţiva 
m etri, de treptele acesteia, 
o fem eie uscăţivă le-a ie
şit în  calc. Secretarul a 
g ră it:

— Bună ziua, Savetă. 
Bina te~am g ă sit!

—- Bonă pe dracu’ — i-a 
răspuns fem eia. Nu vezi 
că nu plouă şi se uscă 
toate în  câm p ?

—r Ei, poate eă bunul 
Di s; ru zeu  »4 «I» <■ pîm ia.

— Pe tine te  cunosc, 
grăi fem eia, da’ dom nii’ 
cine mama dracului ţi, că 
nu l-arh rhai văzut ?

~  ţjc _la oraş. Nu tc

superi, dar n-ai să ne dai 
câte un păhar cu apă ?

-  Cum d -aci ' să n-am. 
Da* po ftiţi în  casă, că e 
răcoare. ' ».

Cei doi au urcat cele 
cdteva trep te  ş i au in tta t 
în tr-o încăpere intr-ade
văr răcoroasă şî, obosiţi 
şi încălziţi, s-au aşezat 
pe sm irnele pe Care ti. 
mrltet, un gest aî mM- 
nii, stăpână .. casei Femela 
a ■ tn  camera,. d e .
aNUmi, d e  *ctl- * v; întors 
după o vrem e m  o pâi" 
ne la  subţioară ş i . ajmţnd 
în  sţ&ngă t "îr|s,»•
i >■ *•* slănină tăiată »,** 
nard, iar tn  * .a  dreaptă, 
una cu brânză. Le-a pus 
pe toate pe masa şi a zis:

— Dacă to t a ţi venit 
până aici, să gustaţi ceva, 
dracu’ să vă pom enească!

—■ Nu trebuia să te de
ranjezi, Savetă, zise se
cretarul. .
. — Tu, Pătrate, taci drq- 
cului din gură! A t mat 
fost pe la m ine şi întot
deauna..-. Aşa că luaţi şî 
mâncaţi că v o  f i  foame, 
c<H Ora prânzului.

, M usafirii începură să 
ia di* toate felurile  de  
mâncare. După o vrem e, 
au m ulţum it frum os -pen
tru prim ire şi s-au ridi

cat să plece. Femeia i-a 
condus până la poartă şi 
vând au a ju n s , acolo în 
trebă :

— De ce-af zis  că a ve
n it domnu’, Patrule ?

— Să  aducă electrica în . 
satul tKtsfru.

— Să~l laşi, domnule,
dracului de curent, că noi 
de când ne f ttei ,tr lum i
năm  cu petrol. Da’, dacă 
rfeî dum neata c i  asta-i
hifîe, b ine o ţi.

M usafirii doam nei Sa- 
veta  au m ulţum it pentru  
trataţie, s-au îndreptat 
*ro. moşi *4 0  *■& % " ’t. 
După ce ARO-uI a par
curs o  oarecare distanţă, 
Secretam! prim ăriei din 
B,.t8 tis  :

—  Faină, nana S a vcta !
— Aşa este, a confirm ai 

inginerul de la FMJB., dar 
uite că apă nu ne-a dat.

Cei doi nu ştiau că, ciii* 
pă plecarea |or, Saveta  
M. m ie şit fn poartă b» Jo 
cană' m are plină oue apă 
rece ca gheaţa, luată din  
fântâna din  curte, ia r  când 
a  văzut că.- nu m ai este 
nim eni in  drum , a z is : 

U nde mama dracului 
ou dispărut, că «u şi-au 
băut apa!

TRAJAN SONDOR

DIN ORAŞTIE
GAZ METAN, 
C & M A M ZA m  

In ultimii 3—4 ani, în 
mai multe casa j ur- 

tim tore, mal cu seamă 
din r-.ărgî3?^, aîe
mHiddpitilal G ratie,  ̂
fo »  introdus gAJrt- me
tan. Paralel s-au făcut şi- 
laaărite ** extlBctea a 
cmtalizaril. Dar de lucru 
« i i  este..

strai o piaţă nouă, în zona 
Spitalului nou. In aceste
zone se vor amenaja şi 
spaţii de Joacă pentru 
copii.

ILUMINATUL PUBLIC
Reţeaua de Iluminat pu

blic a fost refăcută aproa
pe în întregime. Atât pe 
străzile principale, cât şî 
în zona Pricazului, Mure
şului, Avram Iancu. Lu
crările vor continua şi în 
alte puncte din munici
piu.

DIN HAŢEG 
AP&S’MMESîTîSL.

-3? tiv iug» construite 
şi I-4 suii tn 
timii ţrei-patru sini. Cen
trala termică asigură apă 
caldă pentru toate blo- 
curiîe v u  zona P*.. i v , 
plus blocul de garsoniere 
C 3.

PENTRU OAMENII 
NEVOIAŞI

Pe lângă cantina care 
există va fi Înfiinţată o 
cantină-pensiune. Aici se 
va servi oamenilor o mân
care bună, la preţuri cât 
se poate de accesibile. în 
că o dovadă a grijii pen
tru oamenii necăjiţi..

MODERNIZAREA
PIEŢELOR

SOCIETĂŢI
COMERCIALE

Au fost înfiinţate 249 
de societăţi comerciale şi 
au fost eliberate 124 au
torizaţii de funcţionare la 
asociaţii familiale sau la 
persoane independente. 
Buna servire a ■ haţeganî- 
lor, a populaţiei din zonă 
este mai bună.

GII. I. NEGREA

DIN BR AD

Piaţa mare din centrul 
vechi ai municipiului a 
fost extinsă, moderniza
tă. S-au deschis pieţe mici 
în zona străzilor Grădiş- 
tei. Mureşului. Se va con-

NAŞTERI
Pe primele cinci luni, 

la Consiliul local munici
pal Brad, Starea Civilă, 
au fost înregistrate 45 că
sătorii şi 112 noi născuţi. 
Ultima sosită fiind Elena 
Mădăliiîa Ivan din Brad,: 
str. Timişoarei. Tuturor 
micuţilor cât şi părinţi
lor acestora mult noroc şi 
sănătate, iar tinerelor fa
milii — „casă de piatră*.

AL. JURCA

m. *' * -+ -•  *

î  saci

Micul acordeonis! par* Iris*. Nu prea se adună 
in , cutia acordeon uhu săa, deşi ar merita.

' EI mi cerşeşte... to rn i IB C S B  ZOLTAN

AFLĂM  D E  I A  P O L IŢ E  ţ  ]

UNDE DAI ŞI UNDE 
CRAPA1

- Viorel Murgoî şi Gheor- 
ghe Perşinaril, oameni 
în puterea deplinei ma
turităţi tde 48 . şi respec
tiv 43 de ani), erau cer
cetaţi de poliţie în sta
re de arest pentru re
cuperarea prejudiciului 
şi dovedirea altor fapte.

Poliţia, având în evi
denţă dosare cu autori

necunoscuţi, compară şi 
coroborează declaraţii, 
fapte şi date şi nu o 
dată, cercetând fapte şi 
autori cunoscuţi, ajunge 
să descopere şi pe necu
noscuţii autori ai altor 
fapte.

Aşa s-a întâmplat şi 
în ’oazttt celor doi. în  
cursul cercetărilor s-a 
dovedit că el sunt auto
rii spargerilor săvârşite 
In noaptea de 24/25 au

gust 1995 la 6.C. „Marş 
General" 'SRL şi soldată 
CU un prejudiciu de 
167 740 1:1 fă In noaptea 
de 10 februar!* 1996, la  
Biserica Evanghelică din 
Batiz, soldată cu un pre
judiciu de 1 800 0t0 de 
lei.
, Fură hoţii şi de la 

Domnul şi dacă arjputea 
l-ar prăda şl pe Dracul
de smoala pentru caza- 
nele Tartarului; că are 
preţ. Numai că acela e 
patronul, lor,

Rabrieă realizată 
cu sprijinul I.J.P,

Prima praşilă la porumb. Foto: PAVEL LAZA
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Â Şt DIN l
Petre Roman, preşedin

tele Partidului Democrat 
(PD), a solicitat Partidu
lui Republican, din Statele 
Unite discutarea iniţiati
vei sale privind extin
derea NATO cu „factorii 
politici din România". ” 

Această iniţiativă a fost 
lansată ca urmare a pro
punerii lansate în Congre
sul american, de liderul 
republican Bob Dole, pri
vind extinderea' rapidă a 
Alianţei, prin primirea 
Ungariei, Cehiei şi Polo
niei ca membri cu drep
t e i  depline.

„Faptul că Congresul 
SUA ar adopta o decizie 
privind invitarea Unga
riei, Cehiei $i Poloniei spre 
a deveni membre NATO 
rteprerintâ,,pi^.jBB!R»8<̂ ttt8. 
O imagine a plasării Româ
niei — “ £t- “iâSseiik'

Petre Roman solicită

despre extinderea 
NATO

gur # 1  puncte d<f 
al securităţii ; SaJe xaţîo- 
nale“, se arată într-am 

• -  ............................. ........... .

comunicat remis Agenţiei 
MEDIAFAX de P.D.

O asemenea evoluţie a 
Alianţei nu corespundă, 
In opinia liderului P.D., 
cu Sarcina fundamentală 
a organismului, indicată 
in . cele 4&ai recea|§ do
cumente ale sale, amane

“  p i  M i i  j t -
,TJndi»pensabil#l|||eri* 

tru un oliraai sţalţ#^-: de 
swuritate în Europa^ ba-

zat pe creşterea institu
ţiilor democratice şi an
gajamentul pentru rezer
varea p e  cale paşnică a
disputelor",

Suntem  în măsură, în 
temeiul realizărilor Româ
niei p ep â leâ  democrati
zării societăţii ş i creării 
unei economii de Piaţâ, 
să afirmăm că ţara noas
tră, ca ţară liberă, suvera
nă şi democratică, se pla

sează clar şl fără echivoo 
tn  rândul şi la egalitate cu 
ţările care aspiră a-fi 
membre în NATO, aşa 
cum sunt Ungaria, Cehia 
şi Polonia?*, conchide do
cumentul c itat  

Bob Dole este candidat 
din partea Partidului Re
publican la preşedinţia 
6tatelor Unite, repre
zentând un adversar re
dutabil al lui Bîll 61in- 
ton în alegerile din toam
nă. El a propus ca le
gislativul american să 
susţină aderarea rapidă a 
celor trei state „favorite"
gdt. .  1 i  : l n « ,
•Ş l

în structurile NATO prin 
acordarea unor fonduri 
americane, estimate la 60 
dC miliarde (ba dolari. 
Clinton a anunţat că spri- 
fină o extindere „mal 
teBo^ată1- a NAT<\ care 
să se producă lent şi 
gradual.

/
•  VIERGHOWOD 

1NCA $N  AN L A J U -  
VENTUS. PîetrO. Vier- 
chowod şi-a reînnoit con
tractul cu Juventus 
pentru s  e z o n u 1 

1996/97. Procuratorul Clau- 
dio Pasqualin ş i  reprezen
tantul clubului, Luciano 
Moggi, au ratificat con
tractul pentru o sumă nu 
cu mult mai mică de 
600 000 dolari net, cât a 
primit jucătorul în acest 
sezon. Pietro a declarat: 
A m  decis să continuu din 
două motive: fizic stau 
bine şi încă mai doresc 
să joc. Antrenorul Lippi 
mi-a spus In timpul tur

neului că ar avea «e- 
vo:e de năine, dar nu-ml 
poaţe certifica poziţia 
de titular. Am fost de 
acord. Ca atâtea; * întâl
niri în campionat, cupă 
şi Liga Campionilor va 
fi Joc pentru toţi Jucă
torii din Iot- .

•? ISARADONA IL DO
REŞTE PE BATISTUTA 
LA BOCA JUNIOItS. Die. 
go Maradona a declarat 
că ar fi bine ca Boca 
Juniors să-l achiziţio
n e z  pe atacantul Flo
rentinei, Gabriel Batis- 
tOia, pentru Si „este cel 
mai puternic atacant din 
lume la ora actuală, mai

puternic decât Vialli, Klin- 
sman sau Kîuîvert**. Xttst 
Maradona a  mai comple
tat ir» interviul pe care 
l-a dat săptămânalului 
argentinian „El Grafice** i 

'„Aş dori sâ Cu antrenor 
la Boca şi de ce nu, chiar 
la naţio» aKL In privinţa 
lu i Batistuta voi discuta 
cu preşedintele Gordon 
sâ îl achiziţioneze, pen
tru că îl cunosc bine din 
perioada când ne-am an
trenat împreună Şi un 
miiitav două sau ţrel nu 
co n tra i pentru un club 
cafe obţine ceea ce vrea*.

•  BORDEAUX ŞI NAN- 
TES SE INTERESEAZĂ 
DE CROATUL MORNAR. 
Chiar dacă nu participă la 
Euro *66 cu ; naţionala 
Croaţiei, Ivica Momar pfte-

Execută la comandă: m

*  firme şi reclame;
: f i  reclama ş i ^ i e  î r *  ayto$olţ.nt%f î 

' . ■ f i risdlatM stram li; 1 * *

•  panouri propagandă vizuală şi a- 
vertyzoare pentru protecţia muncii;

' î  im prim erie textilă.
Informaţii la ieditU firmei din Dâva, 

strada Călugăreni, nr. 2.
T el 054/615062.

S C IMPRIMEX Silfi,.: 1 I

i. % %.

Vinde en gros p ru tu l de îngheţată la 13 570 
lei punga, inclusiv TVA.

ARA — IHSVA)J

invită pensionarii, foştii salariaţi şi pro- 
ducătorii agricoli afla# In relaţii contractuale 
cu Societatea Comercială JDecebaT SJV. să par
ticipe la cumpărarea pachetului de 51 la sută 
deţinut de F.F.S, in conformitate cu contractul 
de vâuzare-eumpărare încheiat Intre asociase

f si f .p s :
i Reiaţii suplimentare se pol obţine l a : 
î ■  Sediul asociaţiei «fin Deva, Piaţa Unirii, nr.
18, te l  2ll?60.J,2 
» ■  Abator Haţeg, telefon 770660,1 
) ■  Abator Petroşani, telefon 542893. (437)

J
| Cel mai mare distribaltor en gros din ţarS de î  
1 ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT VEST I

V A  O F E R Ă  tI 
|

♦  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună*
| calitate, bogată în sortimente de 
i — tricouri, cămăşi *!
I —  pantaloni, bluze etc. ^

I •  baloţi mari, presaţi, Intre 300—350 Rg. î

1

zintă un mare Interes pen
tru riuburiie Bordeaux 
ş l Nantes. Suma d e trans
fer este cuprinsă între 
1,5—2 milioane dolari. 
Transferat în sezonul tre
cut de la Hajduk SpUt la 
Eintracht Frankfurt, cnsa» 
tal a avut tui debut foar
te apreciat, dar a fost 
şi peraiiza* da comisia 
de dîscipBnă cu 7 etapa 
de suspendare . Absenţa 
sa a coincis cu perioada, 
ee a decis retrogradarea 
echipei germane ta  di
vizia secundă. Fiind un 
atacant pe) cutant, el este 
deja în vederea a încă 
2 mari cluburi: F.G. Se- 
villa §1 Lazio <care do
reşte să umple golul lăsat 
de plecarea altui croat,

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA 1 j la  atenţia atelierelor mecanice, ti;
* efc.: i

•  LAVETE U N  BUMBAC, la cele rari â- ? 
{ vantajoase preţuri. jL
; Adresa birourilor; Cluj-N., str. lullu Ma- * 
I nlu, na*. 4  Telefon/Fax: 064 - 194«30 (hmi •—
I vineri î 8—16).
I Orar depozit: satul Vlaha, între foni şi 
j vineri 8—18.
I ATENŢIE 1 — sâmbătă, program 
j 8—14,
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AN SNC ABRUD 
ALBA

_ ^  ̂ ^ următoarele
w  W m tiiu wCBlfllCŞ
— rachiu alb 96© Ici 1/2 I
— vodcă 109# lei 1/2 1
— alfcool 8f gr. 2*50 lei 1/2 1 j

Preţarile nu includ TVA. *
Relaţii la tel. 058/780562 ; fax 058/780223. |

(330041)!

V
ATENŢIE!

Mare reducere de preţ pe o perioadă __ . 
10 zile (3—15 iunie 1996) de la 3 200 000 Iei I 
la 2 200 000 lei dozator suc marca Siemens cu j 
trei capete 4- un» sifon.

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

054 — 623859 -r- Asociaţia Tiron
.1

(fosta Bază 6)
■C f ....
j; Oferă agenţilor economici şi persoanei» 
■[fizice din depozitele şi magazinele sale Ia pre- 
■îţnri acceptabile o gamă dîveTsă de produse:
* •  plăci de gard din beton şi stâlpi din be-; [

ton;
•  bolţari;

carton asfaltat ş» bitum; 
ciment, var, ciment alb, cherestea, par

chet;
căzi de baie, biciclete, cuie, mobili;

unguri, geam tras» ogiinua, 
confecţionează la CMaandă plasă din 

sârmă zincată şi neagră;
•  benzi laminate la rece pentru butoaie, 

profile laminate;
tablă decapată, zincată şi neagră; tablă 

ondulată;
•  ţeava zincată si neagră, ţeavă rectangu

lară.

S.C. „Metalul" S.A. pune în vânzare plăci 
ondulate din fibre organice impregnate cu bi
tum pentru acoperişuri şi pereţi exteriori- A- 
ceste plăci vor revoluţiona sistemul de acope
rişuri şi pere# exteriori la construcţiile civile 
şi industriale prin aspectul lor elegant şi pre
zintă următoarele caâtăţi; . •

— simt elastice, rezistente, estetice, mon
tare simplă şi rapidă, nu ruginesc, nu putrezesc, 
nu se exfoliază, impermeabile şi anticorozive. 
La o placă de 2 mp — greutatea este de numai 
6,4 kg. •

Pentru persoanele fizice, la valori mai 
mari de 300000 lei se vinde şi ca plata în fale.

Vă aşteptăm zihttc între orele 7,30—13^10.

^ V ^ V W W A W .V ’A W ySW V A V V V V A V A V .V JW

ALPREST SERVICE INTERNATIONAL.
3JOO0ai-flcţ»oa. lot 06<MM586 

sau fei./iax: 064-124580

vinde Pastă de Tomate
(în cutii 70g borcane 420m!

Bulion s i  Ketchup

Dorftl sa va inlomatizati activitatea? 
Akgeti SOLUŢIA COMPLETA;

10.000 U folucte, 
9.999 H âpr«clâ»l 

Nimeni na e 
/ modul v i putetv 

societăţii i  
CONTABILITATE; Balanţa, CaHe 
Mare, Jurnale TVA Regiatra Jvrnal 

. CONTABILITATE BUGETARA: Urmă
rire codări de t>«ţet, Batanta analitica 

• GESTIUNE COMERCIALA: Stocuri, , 
Facturi, Note de recepţie» LA ZT î 4

> MIJLOACE FIXE : Amortizare liniara, 
degresiva, fiscala

> SALARII: State de plata, flut«rasi,9.

Detalii la D U A L : 2 3 0 4 4 9
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FELICITĂRI

•  Cu ocazia ani
versării zilei de naş
tere, dragă MIIIĂIŢA 
STOICA, buna din 
Deva iţi urează ‘ „La 
mulţi a n i!“.

(9801)

VANZARI —
CUMPĂRĂRI

•  Vând firmă produc
ţie, decembrie 1994, fără 
activitate, tel. 230465.

(9872)
•  Vând VW Golf, ne- 

Inmatriculat, Căstău, nr. 
38, preţ convenabil.

. (9619)
•  Vând' 1 ha- pădure 

fag, stejar, şat Crisan,' tel. 
01/6158996.

(9190)
•  «Vând combină de

recoltat cereale Cîass, ma
sa 3,6, preţ avantajos.. 
Tel. G5(ţ352, • între orele 
18—23. (9191)

•  Vând vaca Ilolstein
şi materiale construcţii, 
Brad, 651225. după ora 
16. (9192)

•  S.C. Cristian Sârmis- 
pom SRL Sarmizegeiusa 
produce şi vinde bău
turi . alcoolice la urmă
toarele preţuri cuprinse 
între: vodcă 1 /2 , 30 gra
de — 1075—1500; rom-1/ 
Q, 30 grade — 1098 — 1500: ' 
rachiu 1/2, 26 grade — 995

î300rvodcă 1/4, 30gra- 
fle — 650—900; rom 1/4. 
00 grade, — 670—900.; ra
chiu 1/4, 26 grade — 630 
—•850. (7069)

•  Vânt, casă, teren 
intravilan, 12 an. Casa are 
demisol, parter, mansardă, 
suprafaţa locuibilă 330 
mp, cu gaz metan, preţ 
85 milioane, negociabil. Ha-v 
ţeg, str. Oborului, nr. 54.

(7070)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate. Hu
nedoara; lângă postă, tel. 
728319. (8318)

•  Vând casă mare, - 
central, chioşc dotat, Lip
scani Tel. 711955, 722425.

(8330)
•  Vând câine lup Alsa

cian, negru, 6 săptămâni, 
negociabil Tel 712018.

 ̂ (8334)
•  Vând' * d ruj bă ru

sească. Tei .626963, după 
ora 17. (9858)

•  Vând 20 familii albi
ne. Debelean Ioneli im. Toc, 
93, jud. Arad.

- i . " (9841)
•  Vând rulotă 7 v 2.40

mp, posibilităţi de adap
tare spaţiu comercial vul
canizare, sţupihă locali
tatea -Aurel * VIhlcu, nr. 
1531 ; (9850)

•  Vând, dormitor'.' sufra
gerie, bucătărie, preţ tni-■, 
nim. Te!* 660091.

, (9847)
A V ând in Smirna .1-

•  Pierdut capotă spate 
Dacia, culoare verde, zo
na Deva — Veţel. Găsito
rului bună recompensă. 
Tel. 211269, orele 8—14, şi 
215729, după ora ‘ 16.

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat gar

sonieră. Tel. 624670, orele 
8- 20 (9809)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
trei camere cu două, plus 
diferenţă. Tel. 611371.

(9532)

CONVOCARE

•  Zuddas Lucica aduce
la cunoştinţa soţulUi său, 
Zuddas Paolo, că la 25 
iunie 1996, ora 8, are fi
xat termen pentru jude
carea procesulfii 'de di
vorţ. dosar' nr. '4410/1995, 
la Judecătoria Hunedoa
ra. ' ' '1 .: , (9855) ,

OFERTE 
DE SERVICII

Exrcutăm
TRANSPORT MARFĂ 
cu camioane închise 

cin ?,5, ci si 14 t 
Tel: 647529 oţele 8 - 17

; •  Angajăm : barman» 
ospătară, studii medii,, 
vârsta" maxim 25 Vani. Tel. 
612864.

(9854)
•  S.G. Crolux SRL De

va angajează confecţio- 
neri « marochinărie. In
formaţii 212100, între o- 
reie 7—15. ' . 7-'

(9859)
•  S.C. Cordial Haţeg 

organizează concurs în 15 
iunie 19981 pentţu anga
jare barmani -şi vânzători.

(7071)

DIVERSE

•  Mulţumesc şi pe a- 
ceastă calfe; dlui • dr. Paş- 
tiu Visalon, , dnei profe
soare Paştiu Georgeta şi 
întregului personal medi
ca? din cadrul secţiei 
neurologie a Spitalului 
municipal Hunedoara, pen
tru deosebita grijă şi 
competenţa cu care m-au 
ajutat să-mi recapăt să
nătatea. Sing. Vesa Con- 
stanfn.

(8335)

DECESE

•  Familia Tănasie .mul
ţumeşte tuturoi acelora, 
care i-au fost alături în 
momentele grele prjeihtiite 
ele pierderea prematură a 
fiului - s

CONSTANTIN
TANASIE - ' <

Bunul Dumnezeu -sa-i ‘ 
dea odihnă veşnică 1

(9871»’ ’

IKirtaoH'm : : cită. . camere,, v
uhrăberitral Tei ' 716896.

d'5191 .
• V’ânc! casăp si 58 ari, '

pătţânfe- Sinieria. Cioeâr- ■
liei. nr. 8;

(9852) •
V ana -Urgent apar*"

tarrţent 4 camere . etaj 2,
zona 1 ili.ic i,lui. telefon
219471fl,'214f'2 - -.4?

• Vâna
(9861) 
pţtenf cu

dc.'hiî camere /'str Mine-
rul ui., bl...alU : - sc- 1, et. 3.
ap, 15 ' Informaţi i ia .'io-
m irilit. UIÎ’lrTV
a»,
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• Pierderea celui 
■ care, a fost

IIEO 4\<  . .1)1
minunat Soţ, - tată ; şi - 
ginere,' şef dc cteppţiţ ; 
i: E.IU Deva, ne 1 
!. entru .rt ea
ga 11 ... riemângâiaţi ' 
Dorim să. mulţumim 
r' tn tot sufletul con
du ,i tuturc
rudelor, apropiaţilor 
şi celor oare au fost 
alături de noi la grea- 
1 a piei i re . uferit i 
Familiile Oun!.: şî 

^Deoancă.

CURSUL

. ‘ ' — 2977 lei
— 1944 lei
— 2727 lei

: -  4596 lei
— 23564«i

574 iei
‘ a . T «  Iei

ale Băncii Naţionale

11 IUNIE 1996

•  1 dolar SUA"- '
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi |
•  1 liră stenină : ’■
•  1 franc elveţian -
•  1 franc francez
•  100 lire italiene "> ’
■ ' '. Cursuri de referinţă 
a României.

^ v o v w v w o w z r A V W W iW « w v * « * w * m tw w w

Vremea se menţin? Gă
unoasă şi călduroasă. Ce-I 
rul mai mult senin. Mi
nimele vor oscila între 
15—20 grade C, iar», np- 
ximeie între 30—35 grade 
C, (Lucian Nistor).

VREMEA

I

DISTRIBUITOR EXCLUSIV AL 
PRODUSELOR COLGATE — PALMOLIVE

â n g a je a z a
- 0  u g e n ţr  com ercia li-cu 'dA rn ic iliu l în  H une-

doar a, Orăştic, Petroşani
Condiţii: studii niedii sau superioare. 
Telefon 230930.

S.C. OCTAN PETROCOM -S.R.L. DEVA \

-  Cu sediul în Deva, Calea Zarandului DN 7 
j (staţia de benzină.' vizavi de IPSItUM) vinde en 
t gros:
? -" > #  apă mineral a Borsec 1/1 — 354 lei/sticla 
) •  ţigări Assos — 2850 lei/ pachet.

Whisky scoţian — 0,700 — 9 600 Iei/
sticlă.

Preţurile includ TVA.
Pentru apa minerală se solicită ambalaj 

în navete PVC 1/12 Ia schimb. Informaţii su
plimentare Ia sediul firmei sau la telefon 227543.

(330044)

S.C. ALIMENTARA S.A.
D E V  A

Organizează în data de 20. VI. 1996, ora 10, 
la sediul societăţii, bdul^fcecebal, bl. F, parter,

s
pentru lucrarea de confecţionat acoperişuri 

ţ metalice la unităţile comerciale. (330050)

j S.C. ALIMENTARA S.A. .**
} - D E V A
t Organizează licitaţie publică pentru selecta- 
\ rea ofertelor în vederea întocmirii raportului 
ţ de reevaluare, privind vânzarea dc active.
I Licitaţia va avea loc în data de 25 iunie 
ţ 1$96, ora 10, la sediul societăţii, bdul Decebal, 
|  bl. F parter. (330050)

CONSILIUL LOCAL SIMERIA 
str. Avram Iancu, nr. 23 

ORGANIZEAZĂ 
LICITAŢIE PUBLICA 

în data de 25 iunie 1996, 
pentru vânzarea patrimoniului fostului Com
plex de creştere a mieilor Simeria.

Ofertele se depun Ia sediul Consiliului 
ilocal Simeria — biroul urbanism, până la data 
de 24 iunie 1996, ora 15.

Informaţii suplimentare la telefon 660050, 
biroul urbanism.

CHIMICA S.A. ORAŞT1E
A N U N Ţ Ă . .

In perioada 17. VI. — 31. VII. 1996, la se
diul S.C. CHIMICA S.A. ORAŞTIE se vor 
distribui ' dividendele pentru anul 1995 tutu
ror acţionarilor care au depus CARNETE CU 
CERTIFICATE DE PROPRIETATE în lunile 
martie — aprilie 1995.

Menţionăm că pentru ridicarea divi
dendelor sunt necesare următoarele acte :

— Adeverinţa de acţionar;
— Buletinul dc identitate.

(458)
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TRAGEREA LOTO SPECIAL 6/49
DIN 9 IUNIE 1996 

■ ■ 1, 35, ST, 9, 14, 36.
TRAGEREA NOROC

DIN 9 IUNIE 1996 —
7 6 1 2 9 9 0.

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O R T  

• DIN 9 IUNIE 1996:
C etită  -c  'BresCia 
Chievo — Avellino 
Coscnza — Bologiia (pauză);
Cosânza — Bolognă (final)
Gcnoa — P. Andria 
Litcchese — Foggia 

p a lm n o  — Ancona ;
Perugta — Verona (pauză)
Perugta — Verom* (finul)
Pescara —. Saiernitana ** (pauză) 

f Pescara — Şaiemitana- (final)
Pistoiese — Venezia 
Reggişna — Kegginu

1—2 2.
3—« 1
0—2 2
0—3 : 2

: 2—4) : 1
5—1 1
Z-r-% , 1
2—1 1
3—2 I
0—1 2
l —l X
2-l3 9
1—3 '. 2

Stt Avram lancu fll.. H1 ©artei,
Tel 0 5 4 /2 1  61 96
CARE VA OFERĂ CELE MAI NOl PRODUSE 

ALE ACBSTII FIRME:

- y i  s  T* Ut A T  O ARE C l
S I FANA S P Ă LA R E

-  F IL T R E  D E  CA FEA
-  M IX E R E  S I B L E N D E R E
•  F IA R E  D E  C Ă LC A T
-  E X T R A C T  GARF: S V C V R I F R U C T E
•  F R IT E U Z E  S I G R IL E  IĂ R I
-  V E N TILA TO A R E .
-  IN S  T A L A Ţ II A E R  C O N D IŢ IO N A T

P O R T A B IL E

PLATA ŞI ÎN RATE!
CĂUTĂM DISTRIBUITORI ÎN 

JUDEŢUL HUNEDOARA
j

Jux.%

CASA DE PR E S Ă  Ş l,E D IT U R A  
C U VÂ N TU L L IB E R -  DEVA

uto pe otlivni cu capital privat 
iîimatrlciilata Io Reşistrui Caraertului Deva nt ar J/20/618/ î 99 i. 
Cont 40776)?! ’O 9.C.R Deva, (ei fncot: 7ÎÎ6ŞÎ.7

C0NSIUUI DE ADMINISTRATA
Jt OUMilSU ţHtOHÎÂ  pr»je4i»re (^«Jtrr ş«f,

TiBERtU ISTRA'E, viceprejedinte (redactor şef edf.) 
m SA81N CERBII, MiNEL 800», HiCOUE TÎ8C0B, membri 

Sdresa redacţiei: 2709 •• 0» î s . ?fr, ) Orcembr», nr. 
35, judeţul Huneâaeia, Teletucne: 21 1275' 212557; 2HÎ49; 
625904 (cert Fa*: 218061.
O întreaga rcuprindere pentru conţinutul articeieiar a poarti 
autorii acettara.
>3 Redacţia nu răspunde material sau moroi pentru arti'oMe 
recontractote trimise tiarului din proprio iniţiativă o colaboratorilor. 
■> Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A. Deva

Programul de lucru cu publicul: zilnic, dc 
luni până vineri, între orele 8—18, la sediul 
redacţiei si Ia telefonul 211275.
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