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PETRE ROMAN VREA
Îm pă c a r e  cu m in e r ii?

.[*£» ‘ Conferinţa de presă 
pe . care domnul Petre 
Koinăn — preşedintele U« 
niutw i &fâal»lfemocrAţe 
şi în acelaşi timp prese- 
d-ijtele Partidului Demo
crat (F.5.N.), una dintre 
întrebările noastre începea 
aşa:, „Puteţi isca o evalu
are rBr erorilor de guver
nare-făcute de guvernul 
rexi.il ta t din alegerile 
din mai 1990 şi care gu-

1NMANARE

Biroul ' electoral al Cir
cumscripţiei judeţene nr, 
22 Hunedoara a început 
inroânarea ' certificatelor 
doveditoare ale alegerilor 
consilierilor judeţeni. Fie
care din cei 41 de con-

vern a căzut la presiunea 
unui grup social?'4

Răspunsul privind eva
luarea erorilor- l-am făcut 
public la timpul respectiv, 
la afirmaţia noastră că 
guvernul Roman a căzut 
ţn urma presiunii unui 
grup social, fostul prim- 
ministru a reacţionaţi

„Dacă. prin grupul so
cial înţelegeţi minerii, 
atunci vă atrag ‘ atenţia 
că ■ sectorul' minier însu-

silieri va primi'un astfel 
de certificat doveditor al 
alegerii sale în această 
funcţie, cu care se va 
prezenta la şedinţa de 
constituire a Consiliului 
judeţean convocată pen
tru ziua de vineri. 14 
iunie 1096. (IC.)

rnează 200 de mii de. oa
meni, iar bt septembrie 
1991 la Bucureşti au fost 
5--6 mii de oameni. Intre 
timp cei care reprezentau 
alte sectoare miniere (decât 
Valea Jiuiu? — s.n.) n-au. 
fost de ecord cu ceea ce 

j s-a întâmplat. Eu cred că 
o violenţă la adresa uaul 
guvern şi răsturnarea lui 
prin forţă nu poate fi ex
plicată (justificată — s.n.)“.

Vrea fostul prim-ministru 
ca' prin acest abil răs
puns să>se împace cu de
taşamentul atât de dificil 
al minerilor? Tot ce-i po
sibil în condiţiile şampa
niei electorale pentru ale
gerile parlamentare şi pre
zidenţiale. Cine doreşte să 

•descifreze în acest răspuns 
vreo notă de fariseism po
litic, o face pe propria 
răspundere.

ION ClOCLEI

(Continuare în pag. a *2-a) (Continuare in pag. a 2.a)

ALEGERI — IUNIE 
1996

cateva cifre
INTERESANTE DE ŞTIUT 
PENTRU. VALIDITATEA 

ALEGERILOR
• Electoratul judeţului 

Hunedoara este, potrivit 
listelor electorale perma
nente suplimentare şi spe
ciale, de 419 690 de per
soane, cu drept de vot.

•  Jumătate plus unu — 
condiţie impusă. de lege 
pentru ca alegerile în 
circumscripţia electorală 
judeţeană nr. 22 Hune
doara să fie valabilă. — 
reprezintă 209 846 votanţi.

•  S-au prezentat la ur
ne 226 330 de alegători.

•  S-au exprimat valabil 
prin vot 201 737.

•  Au fost declarate nule 
24593 de-voturi.
PARTIDELE POLITICE 
AU OBŢINUT VOTURţ 

ASTFEL:
In ordinea numărului 

de voturi exprimate în 
fi'voarea lor, partidele po- 

ION ClOCLEI

ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 28

O R D i N
pentru Convocarea unor consilii locale în 
? şedinţe de constituire

Prefectul judeţului Hunedoara;
Având în vedere Rezultatul alegerilor lo

cale de Ia 2 iunie 1996;
tn temeiul art. 16, alin. 1 Şi art. 103 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, 
emite prezentul

O R D I N :
ARTICOL UNIC: Se convoacă în şedinţă tle 

constituire consiliile locale municipale, orăşe
neşti şi comunale alese la-2 iunie 1996, potrivit 
anexei, care face parte integrantă din prezentul 
ordin.

PREFECT, 
j  Costel Alic

Deva, 10 iunie 1996 „ ,
Nr. 86

X*

D A T E JL E
de desfăşurate a ŞEDINŢELOR DE

CONSTITUIRE A CONSILIILOR LOCALE
alese la 2 iunie 1996

18 IUNIE 1996 3. Bunila
I. Hunedoara 4 Burjuc
2. Orăştie
3. Cîrjiţi \
4. Certeju de Sus
5. Şoimits,
19 IUNIE 1996
1. Aninoasa
2. Brănişca
3. Boşorod

5. Lăpugiu de Jos
• 21 IUNIE 1996

1. Blăjeni
2. Buceş < .
3. Bucureşci
4. Teliucu Inferior
5. Veţel

4. Bretea Română 22 IUNIE 1996
5. Cerbul 1. Bulzeştii de Sus
20 IUNIE 1996 2. Tomeşti
1. Simeria 3. Sîntămăria Ori ca
2. Bătrâna 4. Vălişoara ,

ÎN ZIARUL  

D AZI .

sVREMEA
Vreme frumoasă şi f 

caldă. Cer senin, vânt f
slab. Maximele ' vor osci- i

• î® la între 31—35 gratie C. ; 
' (Octavian Jucu). j

k — * -—Şr *—• * -

CURSUL V A L U T A R
-■ 12 IUNIE 1996

' •  I. dolar SţJ7\
• 1 marcă germană
m 100 yeni japonezi

lJiră sterlină-
• 1 "franc elveţian

’ *' 1; franc francez'
• 100 lire italiene

' "  ‘ Cursuri de refeYirifă 
S"Mritiâmei. ; ,
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SER8ÂRIII COMEMORATIVE ION RODAI DELEANII

.VZ.VAV.V.V.V.SW.VJ’AVA’AVJVbVAVZ.VA'.VAVr
— 2978 lei J
— 1940 lei i
— 2734 lei > 
—- 4566 lei 5

. — 2350 lei f 
573 lei Ş 

. — 192 lei 5 
âîe' Dăiiidi Naţionale *-

„ „  I

A b o n a m e n t u l  I â  z i a r u l  i 

„ C u v â n t u l  l i b e r  “
Abonamentul este calea cea mai sigură şi 

tnSi avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentfu informarea operativă, bogată şi corectă 
a.fcilitorilor. * ” ..

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

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

Ediţia I a acestei ma
nifestări iniţiate de In
spectoratul Judeţean pen
tru Cultură a evidenţiat 
o manifestare gândită cu 
responsabilitate de către 
organizatori, care se 
constituie realmente în- 
tr-ur, câştig pentru cei 
care au avut posibilitatea 
să participe la desfăşu
rarea ei .A evidenţiat, în 
acelaşi timp, dorinţă clar 
exprimată de a scoate la 
lumină valorile perene 
ale spiritualităţii hunedo- 
rerie din toate timpurile. 
Ion Budai Deleanu a 
fost un deschizător de 
drum, un creator modern, 
un reprezentant de seamă 
al iluminismului româ
nesc în maniera dezvol
tată de Şcoala Ardeleană.

Zilele comemorative 
Ton Budai Deleanu s-au 
deschis vineri, la oră 11, 
ia sala „Astra“ din Orăş- 
tie cu simpozionul ,.Di
mensiunile ştiinţifice, 
estetice şi etice ale ope
rei lui Ion Budai Delea- 
ou“. Cuvântul de saiut 
a fost rostit de dl. prof. 
loan 'Sicoe, consilier se” 
al Inspectoratului Jude- 
(f-an pentru € u'.tirâ. 
O „Prefaţă la Serbările 
comemorative" a semnat 
prof. Petrişor Cioraar.n 
(Inspectoratul J udei .^n 
pentru Cultură).

Personalitatea multi

laterală a lui Ion Budai 
Deleanu a fost evocată 
prin intermediul urmă
toarelor. , comunicări: 
„Vocile de la subsolul 
Ţiganiadei" (Dumitru Ve
lea, directorul Teatrului 
„I«D. Sârbu“ din Petro
şani); „O bibliografie Ion 
Budai Deleanu" (prof. 'Ma
ca Razba. dir adj. al 
Bibliotecii Judeţene); Gri- 
'•s Hr m odean, Siaudia 
Cocrean, eleve Orăştie:

„Naţional şi' universal 
comicul şi, fantasticul în 
Ţiganiada" (lucrare fru
moasă , temeinic docu
mentată, premiată şi la 
Concursul de comunicări 
ştiint'iice ?! -elevilor!. 
„Ton Budai Deleanu — 
lingv st, în lucrările d? 
refirinţă curente" (prof. 
An*i Marja Mărilă — Bi
blioteca Judeţeană); „Pro
blematica .unui portret 
ion Budai Deleanu" (Ni-

colâe Adam, artist plastic, 
Oriiştie) ■ ..*■■■

Tot vineri. Ia Casa 
# le-cultură din Orăştie 

s-au prezentat două spec-’ 
tacole ale Teatrului. „I.D. 
Sârbu" din Petroşani cu 
piesele: „Măgăruşii} alb" 
de Dumitru Velea şi „Ba
boiul" de D. Velea. după 
I.L. .Caragiale.

MINEL RODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Eleve ale Şcolii Normale din Blaj care au îmbrăcat minunatul costum 
popular cusut în alb şi negru, atât de specific Văii Mureşului şi Sibiului.

Foto: PAVEL LAZA
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PETRE ROIMR VREA 
ÎMPĂCARE CU MINCRH?

(Urmare din pag. 1)

Ne simţim datori să 
observăm că dacă minerii 
iiin. domeniul feroaselor 
neferoaselor şi, nemetalife
relor s-au dovedit parteneri 
de dialog, atât pentru cele 
dcuâ guvernări Roman şi 
pentru ce* petit .a lui Teo
dor Slolojan cât şi cea, 
vai, prea lungă a lui Ni-‘ 
(.clae Vâcăroru, cu minerii 
•lin cârbi ne lucrurile stau 
mal altfel.

în „loviturile de berbec1* 
din iunie 1911' ş. septem
brie 1991, justiţiarilor lui 
Miron Cozma din Valea 
Jiului li s-au adăugat de 
fiecare dată şi „brigăzi** 
din bazinul carbonifer al 
Olteniei. Vrea ex-prim mi
nistrul ş!. candidatul la 
funcţia de preşedinte al 
României să-i izoleze prin 
acest răspuns public pe 
recalcitranţii mineri ai 
Văii Jiului? Să fi foit răs
punsul acesta dat sub im
presia ultirtiufui dezmăţ 
al lui Miron Cozma şi hai
damacilor lui în Valea 
Jiului? Greu de clarificat.

Poate că o nuanţă de 
clarificare rezidă in răs

punsul la altă întrebare, 
la fel de tranşantă, adre
sată de un confrate de 
breaslă şi care poate fi 
rezumată astfel: Dacă veţi 
ajtinge preşedinte, veţi 
accepta ca în continuare 
mineritul din Valea Jiului 
să fie morfinomanul eco
nomiei româneşti, obişnuit 
cu doze zilnice de subven
ţii? La care răspunsul dlui 
Petre Roman a fost: ,Mo- 
raitrente vorbind în plan 
economic, sunt în Valea 
Jiului anumite puncte de 
lucru (exploatări miniere? 
— n.n.) unde costuP* pro
ducţiei reprezintă de 12 
ori valoarea ei pentru 
economie. Diferenţa este 
subvenţionată de la bu
get,- subvenţie pe care p 
plătiţi fiecare dintre dum
neavoastră.

Problema pe care mi-am 
pus-o eu este de restruc
turare a acestui sector, cu 
intenţia promovării unui 
contract social corespunză
tor aspiraţiilor umane ale 
locuitorilor t'ăii Jiului, 
nevoii 
a fca
Cum se ştie fostului prim- 

mm'stru nu i s-a mai lă- 
s ii în 1991 „kc de întors**.

Sa aşteptăm calmi scru
tinul din noiembrie

ALEGElîî IUNIE
19%

(Urmare pag- 1)

îrtico. alianţele pofiUep 
sau electorale şi' candida
ţii independenţi au obţi
nut !

PDSR — 27 641 voturi, 
CDR — 27 202, USD — 
24 495, PSM — 13 717, PRM 
— 13 605, MER — 11980, 
PDAR — 10 012; PUNR

. 9 469, UDMR — 8048, 
PAC — 9599, FDR Ti
mişoara 9878, 'candida
tul independent Iostin 
Vasiu — 5361, PFR 
4 949, PS — 4085, PNŢ 
■*- 4914, candidatul inde
pendent Sigismund Duma 

3 714»_ Pi. ,’M  — - 3SJ3»

oiiacupării eficiente 
cifei ae muncă**.

PUR — 3 SCI/FnĂ - 
Partida î Romilor — 30®, 
Alternativa României — 
2 739, UGRR — 1883, PR 
— 1386.

•  După consumarea pri
mului tar de seratm, din 
cele «6 806 buletine de 
vot, tipărite şi repartiza
te celor 438 secţii de yo- 
tare, au rămas neîntre
buinţate şi au fost anu
late de preşedinţii birou
rilor electorale ale secţii
lor de votare un număr de 
227 753 buletine de vot.

Atenţie, cetăţeni cu 
drept de vot care nu v-aţi 
exprimat acest drept 
constituţional! Pasivita
tea a însemnat numai la 
acest- capitol o cheltuială 
fără folos de circa 50 de 
milioane de lei.

CDR vi oferă
-fi 1

t  9  m m m  W  a m m t #  . » m m m  m  m m m  »  t 9  9  ă m m  9  m m "  0  m m r  •  m m m  0  m m m  0  i r  .0  m m m  0  *

ile comemorative Ion Budai Deleanu
(Urmare din pag. I)

In ziua a doua a ma
nifestărilor, la Căminul 
cultural din Geoagiu s-au 
înmânat festiv premiile 
Concursului ‘de creaţie 
literară-poezie şi proză 
scurtă — Ion Budai De
leanu, ediţia I. Iată câş

tigătorii: Poazie: I. Con
stantin Mirea (Slatina), 
II. And; .-ea Adina Hui- 
ban (Vatiuh HI. Vio
rica Birta (Hunedoara), 
menţiune — V .ctor 'ţa
rină (Cluj-Napoca); Proză: 
I. Nicolae Adrian To- 
dor (Simeria),. 11. Lucian 
Ienăşescu (Arad), III. 
Luminiţa Dascălu (Bră

ila), Premiul Ed. „Des
tin** Deva — NicuşOr Rusu 
(Slatina), Menţiune — 
Daniela Drăghia (Deva).

A urinat un spectacol 
pentru copii susţinut de 
Teatrul din Petroşani şi 
o excursie de documen
tare la, Cigmău, locul 
de baştină al lui Ion 
Budai Deleanu

' __w .... *

şansa schimbării
AP# ■ : MffiSrftftfr ■ —■ ■ ■« ■— ■

VOTAŢI CHEIA I 
candidatul nostru

st muiririDiutui Deva
SUNT̂ MlîtCEĂ MUNTEAN

.. I i > /  / j- >* f * ' , - .r
M-am născut Jaeufn 33 de afci, ţ%ţfâari  ̂ ţiuite jucriiri buşe şl care 

apropierea DeVei,’ mai exâct fe m!-a *pfomis tot Sprijinul său în 
Qristuc, 4şrr;îşnt/c#^efn al al. uintrâtîb eteo-

eazjil- în carp voi ai

' 1IMtI l n k #i#93 
nom'a de piaţă. In prezent sunt 
garantul unei investiţii de circa 
100 OCU de dolari la Deva, a firmei 
SC. „Oterland** Bucureşti şi M~

Orchestra de muzică populară din Giurgiu. Foto: PA VEL LAZA
1 m m m m  0  m m m  0  m m m  0  m m m  - m  ă m m  9  m m m  t  m m m  â  m m m  0  m m m  0  m m m  0  m m m  0  m m m  »  m m m » m  m m m  0  m m m  0  0  m

nicipiidui reşedinţă de iudeţ, 
c\ft şi format aici. 'fată! meu dste 
descendent al familiei Vasile Mol- 
dovan, fost prefect al Legiunii a 
Iii-a, participant la Marea Adunare 
de la Blaj, din 1848, militant con
secvent pentru drepturile românilor rector cu coordonarea şi 
din Ardeal.  ̂ _ gul, având ca obiect de activitate

Candidez din partea Corţvenţiei montarea unor dispozitive modenţe 
Democratice din România la Rine- antifurt şi antiincendii la instituţii
™ de prtmar 5  2 r  k « « .  <0 d « w  cu captai de Metva, propunere onoranta pentru ml- ^ In ^ , nfe LlKrfm
ne, pe care aş vrea s-o perceapă şl 
alegătorii ia dimensiunea sa reală.

Să mă explic In continuare. In 
anul 3937 am absolvit Institutul me
talurgic, am lucrat o vreme în ma
rele combinat siderurgic hunedo- 
rean, sub conducerea excelentului

atât în judeţul Hunedoara, dar şl 
în multe alte oraşe: Constanţa, Ti
mişoara, Oradeâ, Bala' Mari*, Zalău, 
Alba lulia, Caransebeş, Cugir etc.

Deci eu sunt un specialist şi un 
manager Cu oarecare experienţa

manager care este dr. ing. Silvia Rezultatele firmei noastre sunt grâi- 
Samoilescu, de 3a care am învăţat toare în această privinţă.

VOTAŢI ÎN FRUNTEA MUNICIPIULUI DEVA OMUL CARE ŞTIE
SA FACĂ ŞI VHEA SĂ FAC A!

Poate vor spune unii că n-am 
experienţă în administraţia locală. 
Cred că acesta este mai degrabă un 
atu pentru mine şi nu un dezavan
taj. Şi asta deoarece nu mi se pot 
reproşa acte de corupţie, favori
tisme, pasivitate, nereguli de altă 
natură pe care unii, cu experienţă,

•  restructurarea instituţiei pri
măriei, astfel încât să devină un e- 
xemplu de conlucrare democratică,' 
permanentă cu cetăţenii;

#  atenţie responsabilă, consec
ventă sugerii,lor şi doleanţelor ce
tăţenilor, care vor găsi oricând uşa

le-au săvârşit. Recunosc, eu nu am primăriei deschisă şi mâna de spri- 
asemenea experienţă şi nu voi a- jin întinsă;
cumula vreodată.

Eu am încredere în oamenii mu
nicipiului Deva. Am în programul 
meu şi un „Contract cu devenii**, 
pe care, împreună cu echipa de con
silieri — oameni capabili şi serioşi 

— , cu funcţionarii primăriei, cu a 
jutorul locuitorilor; sperăm

•  îmbunătăţirea stării de ordine 
şi curăţenie a oraşului, prin coa- 
cesiaţnarea tuturor activi Uiţilorspe- 
cifice acestor domenii unor firme 
particulare, pe care Ie vom ajuta şi 

*să-l contro*a să-şi exercite atribuţiile la
materializăm aşa cum ne-am pro
pus, pentru ca urbea noastră să 
redevină ceea ce a fost şi încă mai 
mult — un oraş curat, liniştit, fru
mos, select. Să-l facem aşa pentru 
noi şi pentru generaţiile viitoare.

Cum vom reuşi?
Să vă spun câteva din ideile 

mele, ale C.D.R. şi care cred că

standarde europene;

•  dotarea cartierelor cu un nu
măr suficient de containere pentru 
depunerea reziduurilor menajere, 
revigorarea zonelor verzi, roeegje- 
nizarea şl modernizară* arterelor de 
circulaţie şi pietoaale, aplicarea de 4

sunt şi ale dvsi, stimaţi alegători măsuri concrete, ferme, de redo- 
din municipiul Deva: cere a poluării.

' STIMAŢI CONCETĂŢENI/ |
PENTRU CA LUCRURILE 8ÂGândiţi-vă că nu mai putem crede 

în stafiile trecutului. Nu ne-au lă
sat bunicii şi părinţii noştri, nu ne

FIE BINE FĂCUTE, VOTAŢI CAN
DIDATUL C.D.R. LA PRIMĂRIA

lasă tinerii, ne vor reproşa mâine MUNICIPIULUI DEVA!
fiii şi nepoţii noştri 

Veniţi, deci, duminică Ia Urne şi 
votaţi î

Alegeţi CHEIA, cu care puteţi 
deschide porţile schimbării spre un şi despre programul meu la 
viitor demn şi fericit. ria Devei).

EL ESTE MIRCEA MUNTEAN.
NUMAI ÎMPREVNÂ VOV REUŞI. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu. 
(Mâine, alte .detalii despre mine
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ROMÂNIA -  FRANŢA 0-1 J
•  început foarte bun al tricolorii»» •  In «Oftului 25 gafă monu-j

•  portarului Stele» 
consacraţi din

a unori
re! mai bun de ia nai ■ |

să prindem curaj- Până Ia fa-J 
minut 25. Atunci, ta un atac aţg 

Crist

după-amiază, pe stadionul St. 
Ţ&rk din NewcasUe s-a desfâ- 

una dintre cele două partide toar
te tetetesaftte în economia grupei B de 

— Franţa.

n* cu cei doi apărători eentrali sare fă-a 
ră prea multă speranţă eu cepul la ung 
balon şi de neexplicat Stetea iese dini 
poartă dar ezită ţi au se Înalţă, iar fran-| 
cezul loveşte uşor mingea, care se ducea 
încet ai poerta goală. Stupefacţie pe| 
teren, pe banca tehnică a tricolorilor şti 
a suporterilor în faţa televizoarelor. A -| 
cest gol luat cu o uşurinţă de nedescris,! 
intr-un meci la un campionat european,! 
a turnat plumb în picioarele jucătorilor 1 
români. In zadar a încercat Hagi să-il 
pună in poziţii bune pe ai noştri şi chiar! 
să înscrie în poartă lui Lama ! A fosil 
singurul român care a avut puterea să I 
jjtreacă pesţe acest monacdt nefast pen-I 
tru noi. Unde au fost jucătorii cu re-I 
nume precum GScă Popescu, Răducioiu, 1 
D. Lupesc u, Dorinei Munteanu, Selymeş I 
(care încet s-a stinsX, D. Petrescu ? Băl- ■  
bâieli In apărare, desincronizări la îna- I  
itttare. De partea cealaltă, francezii au i  
evoluat eu calm, cu apărare sigură, ac-J 
celerări puternice & fee  le delăfe, d ° '|  
vedind că formează o echipă omogenă, a 
cu jucători ce au multe meciuri jucate §

. împreună. • ■ |
In clasamentul grupei B. Franţa con-i

la Eara *9®': România — Pranţa. De la duce «  3 poneii, pe următoarele locuri# 
primul fluier al arbitrului, românii se sunt Spania şi Bulgaria eu câte un punct •  
instalează '  * “ . . _ . . ~ -in terenul francezilor, i*d- şi pe ultimul loc România, fără

pe ambele laturi ale terenului ac- un punct 
rapide, cu schimbări de locuri, Ha- 

*  Lăcătuş şi D.
Selymeş şi Dorinei

• rapide, cu schimbări de locuri, na- Urmează ca mu- 
Mtcătaş^ D- Uet^cu pe dreapta, noastră să

I n icif 

repre-|lîJW iie,
________. ____  _stârnească echipai

,  - V -. . . .  Bulgariei .ţi apoi (18 iuniej pe cea a l
*n acef* r»dicaţ Lăcătuş ^ a gi t i p ie i .  V««o reuşi sâ trecem peste „ho-,
au p f t t  aestui <îe periculos t® prwita pUj“ Cy francezii, putem spera că aia 
lui Lama. Francezii se apără organizat n05tri pot juca şi amt mm u» m u f e i  
dar, atenţie la contraatacurile lor. Mi- cu francezii? Bine ar fi să fie.l.f
hali şi Ionp| Lupesou fN p s t «I trimtt i m
m m m  m l ■ a i j ţ u i t o »  ' i u n a n  IAi noştri par însă

Antrenorul francez AIME JACQUET; Dinante Bucureşti, prezent şi la comen- 
„România este o echipă foarte bună, ca- tariul partidei la TVR 1: „O înfrângere 
re a început „înţepat" jocuL Din fericire nu aduce decât durere. Este frumos spus 
echipa Franţei a început să capete ex- că o înfrângere poate inspira o victorie, 
perie&ţâ şi a ştiut sâ facă faţă, eu mul- sper că aşa or să stea lucrurile şi cu 
tă inteligenţă, jocului românilor. Dato- echipa noastră naţională. Bulgaria este 
rită jocului colectiv am reuşit să ne un- o echipă ce are şi ea mulţi „vulpoi", dar 
punem din P*»ct de vedere tehnico*tac- nu are coeziunea, tehnica, precizia ţi 
tie şi să evoluăm in continuare cu mult „asamblarea" formaţiei franceze. Mâte 
calm şi stăpânire de sine, mal ales In jiirea Iui Pulu Iordănescu este firească 
partea a doua a meciului Singurul nostru Echipa lui cred că . a gândit foarte bine 
obiectiv este calificarea, dar să nu ui- acest joc, a jucat neaşteptat, faţă de 
tăm că mai avem de disputat două me- ceea ce pe-ain obişnuit, cu o apărare 
ciuri. Sperăm Intr-d bună recuperare „agresivă4*, departe de propria poartă 
după acest joc dificil cu românii". i-a surprins pe francezi de vreo 12 ori

mmăţm

• • • •

ANGIIEL IORDĂNESCU, selecţionerul în poziţii flagrante de ofsaid jucători 
tricolorilor: „Am început cu stângul, cu o mare experienţă — şi la numărul 
Din păcate, începem această compett- ocaziilor de gol am fost egali. După un 
ţie cu o înfrângere, aş aprecia-o ca ne- început foarte bun al nostru, dto păcate 
meritată, după ansamblul jocului. Golul această gafă Ia gol ce nu se poate ex- 
a venit împotriva cursului jocului, în- plică ia acest nivel este poate cel mai 
tr-Un moment in care echipa naţională urât şl dureros gol la acest început de 
a României controla partida, însă este campionat european, pe care l-am în- 
nepermis să primeşti un asemenea gol, oăşat noi şi care a scris „istoria" jocului. 
Ia utt asemenea nivel a! competiţiei, nu fiindcă in rest, chiar dacă francezii au 
pot să dau mei o explicaţie unui aseme- jucat în repriza a doua cu o precizie şi 
nea gol care, practic, dărâmă o echipă coeziune aparte, jocul a fost* destul de 
dih toate punctele de vedere şi In spe- echilibrat şi cif puţină şansă puteam cel 
cxţil psihologic. Aş mai putea să mă raiţia «â egalăm... u 
gândesc că o parte dintre jucătorii
noştri, din partea cărora mă aşteptam BOGDAN STELEA, portarul naţionalei: 
Ia mult mai mult, au avut un randa- „Golul, în proporţie de 95 la sută, este 
ment scăzut şi eu, personal, nu Ie gâ- vina mea. O greşeală personală ca a- 
sese explicaţii sat» scuze. Sperăm totttşi ceasta năruie de obicei munca celor- 
ia ctMUimiern, fiindcă ia fotbal poate Iriţi. Sperma an in meciurile următoare 
sa apară şl imprevizibilul". echipa noastră să joace la fel de bine

ca In cea de îimi, fiindcă jocul nostru 
CORNEL DINU, preşedintele Clubului de ansamblu a fost bun".

Jttnîorii € al Jiului 
s-au eallfleut 
la faza zonală

Am făcut cunoscută cititorilor ziarului nostru 
preocuparea conducerii clubului Jiul Petroşani pen
tru creşterea viitoarei .generaţii de fotbalişti- unde 
CU sprijinul sindicatelor se? dezvoltă un centru pen* 
teu ««fii. La faza interjudeţeană, juniorii G ai Jiu
lui Petroşani au disputa două meciuri eu junimii 0  
al Metalurgistului Cugir. t*e propriul teren, Ia Pe-

«terii lui Blewlnr Lee» — test jucător al 
Jiftiui — au învins cu 3—1, după u» joc frumos, teh- 
ife  ki care ".gazdele au fost tot timpul la cârma

_ ariciul retur de ia Cugir, Metalurgistul a câş
tigat cu t—0, dar edtriţw lui Stanică Leca a-a cali
ficat te etapa de zonă. De remarcat că 2» Petroşani, 
oaspeţii if gueătorD na «temi la ei buletinele de 
identitate. S-a înaintat I» federaţie contestaţie din 
partea ehibuitii litri.

tn cadrul aceleiaşi faze, juniorii B l ai Jiului, 
rettor fauri Grec» au susţinut o dublă întâlnire 

cu echipa similară, Unirea Alba luBa. La Petroşani, 
victoria a revenit Jiului, ea 4—*, tar la Alba a Itr 
vâr» Unirea, cu 2—5, care s-a ţţ  calificat pentru 
faza zonală. Antrenorul Jiului Petroşani, I. (freca, 
şi-s manifestat nemniţum»**”  faţă de arbitrajul păr» 
«teilor pentru gazde. Şi noi cate credeam. c§ n 
te seniori se '

îl

•m*

In virtutea proţocolu- na Cobori, 4a? fi poezia * 
iui încheiat între CLD- d  nxutioa elevilor pre^- I 
BUL COPULOR din m  4? psot. Cornelia î 
oraşul Brad şl, Bocieta* Girco, Dragoţa Marta şi I 
tea Comercială „F lv LJEL 1
SPORT DISC»» Goni SBU, 
care are ca obiect ., de tatorî, 
activitate exploatare» i |  Ac efed* <Ie I* pŢe- î 
nei baze sportive • fer şcolari ţî până 1» elevii f

nataiferi şi spec- 
iH K M : .< diferi-

orâş, s*a desfăşurat de liccru aa te» trataţi 
de curând pe arena de cu dulciuri şi Ia această I 
tenis din Brad — „SAR- a  IV-3 ediţie a unei ina- J
- / .11 }pfr->fu ■'i.ivîjiwiv i |

GIMNASTICĂ, MU7.ICA Şl POEZIE

[
i* .ite;I%*

I
Sărbătorea bucuriei... la Brâd i

BATOARBA BUCURIEI", nifestărl dorite şl apre- * 
la care, ca fi în «nil tre- date te organizarea că- « 
cuţi, au participat pă' reia cei mari S« gândesc I 
rinţi, bănici, da* mai la cei mici, pregăfindu- '  
ales copil, de toate le momente deo» fa 

' cinstea 23tK C50PĂ.U, , 
LUI, ronsideritnd-o ZIUA |  
BUCDBIEL l

sponsori se A 
- ■  ~ • - »

vârstei» cate au trăit 
momente deosebite.

I 'Spectacoltri de 
I că şl de poezie, pregătit 
î de Clubul Copiilor, a 
I fost turnat de ua cama- 
» val, care s-a încheiat cu 
I primirea celor mat tn- 
S genioase „măşti- — ca 
|  dulciuri «l obiecte.
1 S-a bucurat de apre* 

ciere gropul «te gimnas
te, teatral cu pasiune 

, şi dăruire «te dna fiorl-

, Intr*o excelenţă organizare a DJTS Hunedoara,
) pjecum şi a CŞŞ Deva, te  perioada 8—5 iunie a.c., 

a* avut loc la baza nautică Şoimuş-Deva, pe Mureş, 
etapa I a campionatului „Ligii de' vest" ia canotaj, 
competiţie nautică destinată juniorilor I, II şi III 

|  masculin şi femtefa. Au ifeticipat 80 de canotori de 
t lat următoarele gTOpâri sportive: GgŞ Marina Qrşa- 
" vţ, CFR Timişoara, Voinţa Timişoara şi GS! Deva.

- Probele Ia setul simplu vâsle, schîf dublu vâsie, 
sehif patru vâsle pentru -j- I rame şi doi rame fără 

1 cânrniiri, dtefeurad pb o distanţă de 800 m. Cele 
> mai tensionate şi spectaculoase probe au fost cea 
ţ de schi! simplu vâsle juniori H, deveanul Denis Mâ- 
ţ neştire reuşind să ocupe poziţia a doua, la un „cioc 
/ de bară« de câştigătorul probei, Clprian Gmsub, de 

Ia CSŞ Marina Orşova, respectiv cea de afet patra 
vfisle, juniori i băieţi, când echipajul CSŞ Deva, 
format din Claudiu Floreâcu, Căite Bocănici, Valen- 
tfc Irimie şf Daniel (Xurarlu aii fost foarte aproape 
de â câştiga proba, după un traseu excelent,’ dar \ 

efetufui depus au cedat tn final, ocupând
t de a câştiga proba, după un traseu excelent, dar 

t « datorită efwtului depus au cedat fa final, ocupând 
* 1 tecul al doilea. Clasamentul generai se prezintă

1 astfel» 1. CSŞ Marina Orşova 263 p; 2. CSŞ Deva

amintită Socieia- 
ţea gazdă — „FJb. Sjrnrt a 

1 “ a-1Disco Com* SRL, 
şl 6.9. „AMIRAL4* SSth ? 
Bcad şi & a  „MERGUB" |  
&JL. cate au as^urat * 
numeroase premii In I 
dulciuri fi obiecte pen- ; 
tru majoritatea copiilor j 
prezenţi în arenă. J

__  ... ... 63 p;
1125 p; 5. Voinţa Tteiişoara 82 p; 4. CFR Tlmişoa- 
l ră 63 p.
1 • Apreciate evoluţia bună. a elevilor atfarenaţi de 
l  dl prut Mircea FOtiorcaix. Diferenţa fa Cjasameotui 1 
1 general dintre CSŞ Marina Orşova şl Deva se 
1 datorează faptului că gruparea mortiva 
\ nb a. reuşit să prezinte sportivi şi sportive te 
i fa toate probele. CSŞ Deva va participa te 
[d« 6, 7 Mie 1985 la „Regata Internaţională Orşo- 
I v*“ la dsnotaj-juniorî, competiţie ce se va desfăşura 
1 pe apele golfului Gemă, în zona de .sud a oraşului 
---- a. (VIOREL NICULA>

mm
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Spuneam,. într-un articol 
anterior că despre ispră
vile unor filiere de infrac
tori care ău mişunat In 
jurul S.G. „Siderurgica' -̂ 
SA ; Hunedoara vom mai 
discuta. Iată că avem o- 
cazia să o facem astăzi. 
Este vorba de cea în care, 
se pare, Vasile Otvoş a a- 
vut i un rol important.

"Până a intra în câteva 
detalii, credem de cuviin
ţă că ar fi- bine să ; preci
zăm că aceste filiere au 
acţionat de multe ori în 
paralel, s-au intersectat pe 
trasee, iar unii dintre 
meriibrii lor făceau „afa
ceri" în mai multe nuclee 
de ijnfractori.

Ir* câteva cuvinte: Vasi
le Otvoş are 40 de ani, es
te din judeţul Alba. Necă
sătorit, dar cu patru co
pii minori. Are şi antece
dente penale. în judecată 
a ajuns pentru comiterea 
a 15 infracţiuni şi parti
ciparea la un prejudiciu 
de 34 000 000 de lei. x

Dacă Otvoş şi Viorel 
Pascu âu fost căutaţi la un 
moment dat de doi „domni" 
din Strehaiâ, nu a fost de
loc întâmplător. Ei se nu
mesc Tănasie Mihai şi Ion 
Mihai. Iar pentru 'a  nu 
mai reveni, mai spunem 
că în instanţă cei doi Mi
hai nu s-au prezentat. De
geaba. Instanţa a hotărât: 
pentru cele 18 infracţiuni 
ale Ilui Tănasie şi partici
parea' Ia un prejudiciu de 
35 Ot)0 000 de lei; pentru 
cele 15 infracţiuni comise 
de Ion Mihai şi participa
rea la un prejudiciu de 
31000 000 de lei .— cei doi 
au fost condamnaţi la doi 
ani- şi jumătate închisoa
re fiecare.

Aşadar, propunerea celor 
doi Mihai a fost următoa
rea: să se fure de la „Si
derurgica" plăci de nichel,

feroaliaje, pânze 
şl funie de azbes 
cum puţină atenţie: „dom
nii" din Strehaia dau mos
tre şi spun secţiile unde 
se găsesc produsele ce-i 
interesează! Este ceva, nu?

înţelegerile fiind făcute, 
se purcede la treabă. Lân
gă Otvoş şi Pascu mai vin 
să pună umărul Ierusalim 
Stanciu, Dumitru Slusăr, 
Mircea Balaban şi Con
stantin Dinu. De lh O.S.M.,

amănun- 
avea cât

de cât o imagine a felu
lui în care hoţii au „mun
cit" pentru bunul mers 
al combinatului, o să spu
nem câteva lucruri.

La magazie au ajuns pe 
la ora prânzului. înţele
gerea hoţilor era ca Ot
voş să intre şi să rămână 
până noaptea — când se 
va întâlni cu Stanciu.

Profitând de neatenţia

•  Ţiganii din Strehaia dau mostre şi nu
mesc secţiile de unde să se fure.

•  Magazia centrală -— tot ntai des în aten
ţia hoţilor. “

•  Păgubaşul subevaluează prejudiciile.

Stanciu şi Slusăr fură nouă 
plăci din nichel, cântărind 
258 kg. Le- ascund.

A doua zi dimineaţa vin 
clienţii din Strehaia. Nu 
se aşteptau la o aşa mare 
cantitate, deci trebuie să 
găsească un microbuz. 
Pentru 150 008 -de lei, 
transportul la Strehaia îl 
face Alexandru Boldiszar.

Hoţii primesc 1 806 000 
de lei. Prejudiciul este de 
5 022019 lei I Se pare că 
aceasta a fost prima din
tre infracţiunile grupului.

In aceeaşi noapte, tot 
Slusăr şi Stanciu, cărora 
li se alătură loan TalpOş 
şi concubina lui — Mari- 
cica Mâzilu — se depla
sează la ©E1. Fură de 
aici 130 kg plăci de ni
chel. Şi acestea iau dru
mul către Strehaia, înca- 
sfndu-se 840 000 de lei. 
Prejudiciul este de 
2 335 822 de lei.

Vine momentul în care 
gaşca lui Otvoş pune o- 
chii pe magazia centrală 
de la „Siderurgica”. Nu

DE LA POLITIE

ATENŢIE LA 
DEPĂŞIRI

Sâmbătă, 8 iunie a.c. 
în jurul orei 14,30 pe 
drumul judeţean 687, 
în oraşul Gălan, con
ducătorul .auto loan 
Levinte, în timp ce e- 
fectua cu autoturismul 
HD 02 HMR depăşirea 
autoturismului HG 01 
(PGG condus de Dorin 
Dar. F opescu, nu a păs
trat distarţa laterală, 
corespunzătoare acro- 
şându-l. In urma im
pactului ambele maşini 
au părăsii carosabilul 
izbindu-se de copacii 
din partea stângă a 
drumului. Consecinţa a 
fost deosebit de gravă: 
decesul persoanelor loan 
Levinte, Marceş Ştefan 
şi Cristina Ştefan, vă
tămarea gravă a mino-

personalului, hoţul se 
ascunde într-o stivă de 
anvelope. Apoi, după ter
minarea programului, fu
ră funie de azbest, pânze 
rectilinii şi alte bunuri 
pe eare le înghesuie în 
patru saci. Pe la miezul 
nopţii revine Stanciu. Nu 
se mai întâlnesc. Otvoş 
este observat de paznici. 
Abandonează o parte din
tre cele -furate. Scapă. 
Vin cei dhi Mihai. Pre
judiciul este de 1126 076 
de lei.

Furturile din magazia 
centrală continuă. Până 
ă ajunge însă la unul mal 
deosebit, considerăm ne
cesar a mai spune că a- 
tunci când. partea vătă
mată, „Siderurgica" adică, 
şi-a calculat prejudiciul 
la un asemenea furt — 
valoarea unei pânze rec
tilinii a fost apreciată la 
3 494 de lei. Iiî timpul 
urmăririi penale Insă s*a 
stabilit că o asemenea 
pânză valorează 22 734 de 
lei. Exemplul trebuie să

dea cujva de gândit.
Şi ajungem lâ acel furt 

despre care aminteam* 
Este vorba de cel dintr-o 
noapte de vineri spre 
sâmbătă. La magazia cen
trală merg de data aeeas-* 
ta Otvoş, Slusăr şi Bala
ban, Primii doi intră. Ră
mân şî . dorm noaptea a- 
colo. A două zi, fură: pân
ze rectilinii de mai mul
te feluri, cu sutele de bu
căţi, baterii stative de 
duş, lacăte... Mai găsesc 
şi ceva bani. Au avut 
timp destul, deoarece a- 
bia- a două zi seara cei 
doi, ajutaţi de Balaban, 
le scot din unitate şi 
le ascund. Este anunţat 
Tănăsie Mihai. Vine. Tran
zacţiile se fac la Hune
doara şi Călan. Pentru 
marfă se primeşte 1 110 000 
de lei. p r e j u d i c i u :  
11 314 000 de leii

Încă o ispravă a băie
ţilor lui Otvoş şi gata. Şi 
aceasta este legată de 
numele celor doi Mihai. 
Ei vin la Hunedoara şl li 
spun lui Otvoş că Intr-tui 
anume garaj din Peştişu 
Mare s-ar afla vreo 350 
kg de plăţii de ' nichel. 
Otvoş nu are decât să le 
fure, apoi...

Membrii găştii se de
plasează acolo. Surpriză 1 
In garaj nu există marfa 
pe care o căutau. Nu-i 
nimic. Dintr-un alt garaj, 
Otvoş şi ortacii fură a- 
paratură electronică, piese 
auto . şi damigene cu bău
turi alcoolice.

întrucât nu au cu ce le 
transporta, fură şi auto
turismul. La Buituri lasă 
cele furate. Autoturismul 
II duc la Simeria şi îl a- 
bandonează. Prejudiciul 
este de 6 486 000 de lei.

Lâ întoarcere este bun 
şi trenul.

rului Adrian Cosmin î 
Levinte, precum şi a I 
altor două pasagere — j 
Maria Ştefan şi Daniela * 
Levinte —, aflate in |  
autoturism. *

DECES LÂ BRACONAJ !

Duminică, 9 iunie a.c., j 
la ora 16,30, în locali- | 
tatea Gurasada, Buraş » 
Miron Monel, în vârstă | 
de' 26 ani, a decedat e- J 
lectrocutat. Cauza de- I* 
cesului o reprezintă 
ieşirea unui cablu e- 
lectric pe care l-a ra
cordat la reţeaua elec
trică in timp 
cor.a la peşte 
din Idealitate.

Rubrică realizată 
sprijinul

I.P.J. HUNEDOARA

Comisari ai Bărzii 
Financiare în acţiune

•  în ultimele 10 zile ale 
lunii mai a.c„ comisari ai 
Gărzii Financiare au efec
tuat controale la 46 de a- 
genţi economici.

•  Au fost sancţionate 25 
de firme.

•  Valoarea amenzilor a 
fost de 6 147 000 de lei.

•  Abaterile constatate ap 
fost:1 Una privind impozi
tele ‘ şi taxele; şase pen
tru nerespectarea norme
lor de comerţ; tot şase 
pentru nerespectarea disci
plinei financiare; cin<Ţ pen
tru lipsa aparatelor elec
tronice de cântărit şi mar
caţi şase pentru nerespec
tarea prevederilor legale de 
formare a preţurilor etfc

•  S-a confiscat suma de 
15 192 000 de lei;

• Mărfurile confiscate 
s-au ridicat la suma de 
6 146 000 de lei.

Iată câteva exemple, con
crete:

NU S-AU NEGOCIAT 
PREŢURILE

La S.G. Ferm Gonstpiet 
Deva, în perioada noiem
brie 1995 — aprilie ’96, 
tarifele la prestări de ser
vicii către terţi au fost 
majorate cu încălcarea 
prevederilor legale. Prac
tic, nu s-au negociat pre
ţurile.

Societatea a fost amen
dată cu 300 000 de lei, iar 
suma obţinută ilegal, în 
valoare de aproape un mi
lion de -lei, s-a făcut Ve
nit la bugetul statului.

COMERŢ ILEGAL 
CU CĂRBUNE

O chestiune mai puţin 
cunoscută: comerţul cu căr

bune. Un asemenea co
merţ face şl S.S. Phoenix 
Service SRL Lupeni. Trea
ba este că în primele trei 
luni ale acestui an, acest 

'comerţ s-a făcut fără res
pectarea legislaţiei în vi
goare. Este vorba de cel 
derulat între firma din 
Lupeni şi S.G. Mic SRL 
Arad.

Preţurile practicate au 
fost cuprinse filtre 90 000 
şi 120 000 de lei tona, fă
ră ca acestea să fie noti
ficate la Serviciul de pre
ţuri din cadrul Direcţiei 
Generale a Fjnanţelor Pu
blice.

De subliniat că preţuri
le ie stabilesc regiile au
tonome şi societăţile co
merciale care produc a- 
cest cărbune.

Geea ce. era firesc s-a 
întâmplat: 1 000 000 de lei 
amendă, iar suma obţinu
tă în urma aplicării inco
recte a tarifelor a ajuns 
venit Ia bugetul statului.
- Este vorba de 4 500 000 

de lei.

DE UNDE VIN 
MĂRFURILE?

Am ajuns şi la Vulcan. 
Măi exact| la S.C. Mino- 
dora SRL. Comisari ai 
Gărzii - Financiare au con
statat că aici administra
torul societăţii â introdus 
în vânzare produse fără a 
avea' documente de pro
venienţă. Toată treaba s-a 
petrecut de Ia începutul 
anului, până pe la mijlo
cul lunii mal ax:. Valoarea 
mărfurilor a fost de mai 
bine de 3 000 000 de lei.

A urmat amenda. Banii 
proveniţi ilegal din vân- 

. zări s-au făcut venit Ia 
bugetul statului.

) • « * • * • • • • • • • • • •

COVOARELE CU DICHIS

Pentru că au comercia
lizat covoare în locuri ne
autorizate, la Orăştie, Işt— 
van Burcea şi Gurală Stoi
ca au fost amendaţi cu 
câte 100 000 de lei.

Pentru acelaşi lucru, la 
Brad, Karoly Gabor şi Bo- 
roş Gabor au primit tot 
câte 100 000 de Iei amen
dă. Primul -este .din Sîn- 

ttuhalm, iar-cel de al doi
lea din Turda. ■ -

AUREL CEL PUTERNIC

Aurel Bîrsan este din 
Hunedoara şi are 39 de 
ani. Pentru că a intrat cu 
forţa în Consiliul local, de
şi program cu publicul nu 
exista, gardienii publici 
l-au amendat cu 150 000 de 
lei.

ÎN SPRIJINUL 
POLIŢIEI SANITARE

La Petroşani, gardienii 
publici din grupele de or
dine şi linişte, publică au 
acordat sprijin organelor de 
poliţie sanitară, asigurând 
protecţie la un control igi- 
enico-sanitar in piaţa a- 
gro-alimentară din muni
cipiu. . .....v*. /,

Cu această ocazie, poliţia 
sanitară a aplicat amenzi 
în valoare de 20 000 000 de 
lei. ■■■■s '

ŞI-A BĂTUT MAMA

Nu comentăm deocam
dată ceea ce a făcut Gristi 
Ursachi din Aninoasa. Ceea 
ce vrem să spunem însă' 
este că el şi-a bătut ma
ma provocându-i leziuni 
grave. A fost într-adevâr 
beat, dar până a ajunge 
ia această fapfă... A fost 
reţinut şi firedat poliţiei.

CIRCULAŢIE BLOCATA

Nu ştim cât a câştigat 
în .acea zi Dragoş Boboc 
din Hunedoara ca taxime- 
trist ocazional. Cunoaş
tem însă cu certitudine că 
a fost amendat de gardie-. 
nii publici pentru că mi
crobuzul dânsului cu care 
voia să ia clienţi pe ruţa 
Hunedoara a blocat circu
laţia pe Bulevardul „De- 
cebal". La 200 000 de lei 
s-a ridicat amenda.

Pagină realizată dc 
VALENTIN.NEAGU
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Intr-un spaţiu al su
ferinţei, o privire cal
dă, un zâmbet senin, 
venite de la un semen, 
contează enorm. Şi dna 
Olivia Grozoni, infirmie
ră la Spitalul Haţeg, 
nu-i deloc zgârcită cu 
vorba bună, cu surâsul 
deschis, răspunzând cu 
răbdare şi bunăvoinţă la 
fiecare ' chemare a pa
cientului.

în pofida anilor ce au 
trecut (aproape cinci de
cenii de viaţă), se miş
că cu o agilitate de in
vidiat, menţinându-şi su
pleţea, semn ăl obişnuin
ţei cu eforturile fizice, 
încă din tinereţe parti
cipă lâ .toate muncile 
grele din gospodărie şi 
Ia cele din agricultură, 
ajutându-şi părinţii, iar 
mai apoi, în propria gos
podărie, pe care şi-a în
temeiat-o după căsăto
rie, adăugând acestora 
efortul zilnic al unei 
slujbe. In bună înţelege
re cu soţul, Siminic, cel 
care de peste treizeci de

ani li este alături, şi-au 
întemeiat un rost în Ha
ţeg, au avut şi au creş- 
cut doi copii — Mirela 
şi Dan, băiatul căsăto
rit la rându-i. Nu-ţi vine 
a crede că acestei femei 
sprintene — care se 
prezintă conştiincios la

Infirmiera

schimburi, îmbrăcată în 
halat albastru şi bonetă 
albă, cu ecusonul nelip
sit — doi copilaşi de 
2 şi 3 ani, Dan şi Oana, 
îi spun bunică.

— Vă mai amintiţi de 
satul natal ?

— Dar nu-i vorba de 
amintiri» Concediile aco
lo, la Lunca Cernii, ni 
le facem. La sapă, la 
fân, la adunat fructe. Ii 
ajutăm pe părinţi şi la 
animale, pentru că mai 
ţin şi acum oi, vaci, cai,

porci. Ei sunt de-acum 
vârstnici şi alţi copii 
n-au avut...

— Este frumos că le 
veniţi în ajutor, că-i 
cinstiţi şi li preţuiţi, aşa 
cum ne învaţă şi Biblia.

— Aşa m-au crescut, 
părinţii mei fiind oameni 
religioşi cu frica liii 
Dumnezeu. Dacă şi copiii 
noştri vor avea aceeaşi 
grijă de noi... Nădăjduim 
că aşa va fi.

Deocamdată dna Oli
via este în putere. Ii în
grijeşte cu drag pe cel 
mai micuţi membri ai 
familiei — nepoţeii, îi 
ajută pe cei vârstnici — 
socri şi părinţi — şi, în 
virtutea serviciului, pe 
cei ajunşi în suferin
ţă, Cu un potenţial Con
stant. De unde această 
vitalitate ? Dintr-o via
ţă închinată muncii, din 
ambiţia de a fi in 
rând cu cei mai vrednici 
gospodari, din respectul 
pentru strămoşi şi imen
sa dragoste de familie 
şi urmaşi.

ESTERA SÎNA

u)n Parfumuri
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ţii. Tocmai de aici ma- î 
rea dificultate a creato-] 
rilor de parfumuri, pen- ■ 
tru că ei nu vor putea! 
crea un parfum care să ] 
fie preferatul ţuturorv 

Trebuie să-mi recunosc \ 
slăbiciunea pentru par- ; 
fumuri. O prietenă, care i 
lucrează într-o parfume- ‘ 
rie, după ce mi-a testat ■ 
preferinţele, mi-a spus! 
cu dojană: '

— Ţie îţi plac cele ■ 
mâi scumpe mirosuri!

<i— Da, iubesc parfumul; 
cerului albastru într-o 
zi senină, după ploaie!

Rămâne o problemă 
deschisă întrebarea: cum 
ne reprezentăm senzaţii
le olfactive ş i, efectul lor 
asupra noastră.

Se ştie că fiecare din
tre noi avem anumite 
preferinţe in. ceea ce 
priveşte mirosurile. Un 
parfum foarte apreciat 
de o persoană poate pă
rea „urât mirositor" u- 
nei alte persoane. Gu toa
te că la noi, oamenii, ca
pacitatea olfactică este

mult redusă — compara
tiv cu cea a animalelor: 
câine, pisică... — se pare 
că are importanţă psiho
logică apreciabilă» Chiar 
mai mult, unii cercetători 
au emis ipoteza conform 
căreia r»e îndrăgostim de 
cineva şi urmare a mi
rosului său particular. 
Se pare că noi asociem 
mirosurile nu doar cu 
anumite amintiri legate 
de mirosul respectiv, dar 
le asociem cu diferite 
culori şi djferite senza- INA DELEANU

W AVVSW W ^W W W rtW iW WjSVAVViNWViWViVWWWW

PENTRU CELE 
NĂSCUTE IN ZODIA 

RACULUI
Sunteţi purtătoarele u- 

nei puternice afecţiuni 
pentru familia şi căminul 
dv- Destul de rezervate şi 
rezonabile, sunteţi tot
deauna gata de a contac
ta prietenii noi. Aduceţi 
multe bucurii fiinţei care 
este îndrăgostită de dv. 
Eonsideraţi căsătoria ca 
3 responsabilitate în care 
sexualitatea are motiva
ţia ei puternică. Sunteţi 
posesoarele . unei morale 
idevărate şi ştiţi că legă
nările întâmplătoare nu 
iduc decât catastrofe.

Bine dotate intelectual, 
opsedaţi o memorie ex
celentă. Spiritul dv de 
tsimilare vă face foarte 
îhile şi pricepute jn afa
ceri. Faceţi tot ce vă stă 
n putinţă pentru a reuşi 
n viaţă şi, din această 
:auză, situaţiile înalte, 
iar şi .prăbuşirile sunt 
nevitabile. Căutaţi per
manent să vă păstraţi far
mecul propriu şi să fiţi 
moderate în tot ceea ce 
iaceţi. Arătaţi-vă mai in- 
iulgente şi mai generoa
se, veţi evita astfel inu- 
;ile tensiuni.

Vă place Întotdeauna 
iă fiţi pe primul-plan, vă 
ncânţă publicitatea făcu- 
ă în 'jurul dv. Aveţi gus- 
uri artistice dezvoltate şi 
> viaţă dinamică.
RK - . , ;'iat
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Ne sfătuiesc bărbaţii
•  V-AU ROS PANTO

FII? Din diverse motive 
pantofii pot freca şi irita 
pielea până la formarea 
unor băşici cu lichid se- 
-ros. In acest caz trebuie

•  tamponaţi cu un pan
sament îmbibat cit spirt 
sanitar sau să spălaţi bi
ne locul cu apă călduţă 
şi săpun ;

•  să sterilizaţi un ac 
(deasupra unei flăcări şi 
lăsat să se răcească) cu ca
re străpungeţi băşica, fă
când 2 găuri minuscule de 
o parte şi de alta, menţi
nând acul aproape de pie
le ; apăsaţi cu un tampon 
steril spre a înlătura tot 
lichidul, apoj pansaţi cu 
un pansament steril.

•  dacă băşica s-a spart, 
îndepărtaţi pielea căzută 
(tăiaţi cu o forfecuţă ste
rilizată); curăţaţi cu un 
dezinfectant (în nici un caz 
alcool); aplicaţi 2—3 zile 
un pansament steril peste 
un unguent gras.

•  evitaţi utilizarea pan
samentelor preventive ca
re nu permit aerisirea lo
cului, căci favorizează dis
trugerea epidermei; pen

tru acelaşi motiv trebuie 
evitate şi băile prelungite.

•  cerniţi bine încălţă
mintea şi va deveni mai 
suplă şi mai moale la pur
tat.

IOAN JURA 
corespondent

aniversar — 
medalie

Potrivit unei vechi tra
diţii, Societatea Naţională 
de Gruce Roşie din Ro
mânia organizează cursuri 
pentru surori voluntare, 
prin care se asigură cadre 
de rezervă cu o foarte 
bună pregătire sanitară, 
care să activeze în caz de 
conflicte militare sau, în 
timp de pace, în cazul ca
lamităţilor naturale. Foar
te buna organizare a 
cursurilor pentru pregăti
rea surorilor voluntare de 
Gruce Roşie în cadrul 
subfilialei Vulcan, direc
tor dl dr. Marcel Bumb, 
medic specialist, crearea 
condiţiilor şi bâzei mate
riale necesare desfăşură
rii lor, alegerea unor lec
tori competenţi şi cu mul
tă experienţă au avut .ca 
rezultat formarea unei 
grupe care a ocupat locul 
I pe judeţ,

La faza pe ţară, desfă
şurată la Tîrgovişte (jud. 
Dîmboviţa), fetele din 
Vulcan au ocupat locul 
III. Cadre de rezervă cu 
pregătire sanitară foarte 
bună, în împrejurări noi 
(intenţionat create), im
previzibile, cu riscuri co
lective, au etalat perseve
renţă, curaj, stăpânire de 
sine, calm, punctualitate, 
iniţiativă, perspicacitate şi 
orientare rapidă. Din gru
pă fac parte Alina Braşo- 
veanu, Ioana Andruşca, 
Maricica Smeu, Carmen 
Mihai, Glaudia Gălăţean 
şi Glaudia Iacob. Meda
liatele cu bronz âu fost 
instruite în mod special 
de dna asistentă şefă Eli- 
sabeta Kokoş şi de dna 
dr. Marîa Berghean, am
bele de la Spitalul orăşe
nesc Vulcan. La concursul 
organizat în acest al 120- 
lea an de existenţă a So
cietăţii Naţionale de Cru
ce Roşie din România, fe
tele din Vulcan au fost 
însoţite şi de dna Elisa- 
tosta ..Giorofcea, directoarea 
Filialei judeţene de Cruce 
Roşie. Pentru rezultatul 
buri obţinut de grupa vul- 
căneană merită mulţumiri 
şi dnii ing. Iosif Boean, 
director general al R.A.H., 
şi dl ing. X. Bora, direc
tor general al Staţiei de 
Salvare din Valea Jiului, 
pentru ajutorul acordat. 
(Prof. GHEORGHE DBA- 
GUICI SLAVUŢESCU, Li
ceul Teoretic Petroşani).

Pe Golgotele din noi 
ficcare-avem o Cruce, 
fiecare-o Catapeteasmă fulgerată 
şi un întuneric în amiaza mare.

Fiecare nc-am prins în cuie 
câte-o primăvară în amurg, 
câte ut» câmp cu flori de neatins, 
şi un răsărit în care-am plâns.

Pe Golgotele din noi 
fiecare-avem câte un semn, 
câte-o aureolă-n întuneric 
şi at&tea lacrimi, Doamne, luminând.

Fiecare din noi legănat-am 
pe braţele noastre vulcani 
şi nc-am ars în lava fierbinte, 
fiecare din noi pe Golgote, 
îngenunchcat-am şi-am plâns 
înQbrindu-ne în suflet 
Floarea de Woc.. .
Floarea, de Foc ,..

PAULINA POPA

■J
Oul — aliment valoros
Oul este considerat cel 

mai valoros şi mai bun 
aliment de origine ani
mală. Din punct de ve
dere al conţinutului, ouăle 
reprezintă sursa princi
pală pentru mai multe 
vitamine (A, E, D şi mul
te din grupa B). Dar sunt 
aproape lipsite de vita
mina C. In alimentaţia 
omului ouăle aduc pro-

Sala caţalbagelor de la 
trebuie să' facă cititorul

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu" Deva. Aici 
primul pas în căutarea cărţilor care-1 interesează.

Foto : PA VEL LAZA

teină de cea mai mami 
valoare nutritivă  ̂ De a* 
crea oul este luat drept 
termen de referinţă, res
pectiv 100, în aprecierea 
valorii nutritive a celor
lalte proteine.
- Elemente minerale — 

«fosfor, fier, sulf,- ■ sodiu,
potasiu, magneziu şi zinc
— alături de oligoelemenr 
te necesare vieţii comple-; 
tează conţinutul ouluL 
Fiind sărac în sare, este 
recomandat în regimurile 
alimentare declorurate. 
Grăsimile din gălbenuşul 
oului sunt de cea mal 
bună calitate, având efec
te tonifiante pentru acti
vitatea nervoasă superi
oară şi un rol important 
în metabolismul grăsimi
lor. Oul excită secreţia 
gastrică mai puţin decât 
preparatele din carne. 
Gălbenuşul crud sau fiert 
moale se digeră mai uşor 
decât cel tare. Dacă ’ se 
consumă sub forma în 
care digestia sa e mai u- 
şoară, proporţia substan
ţelor hrănitoare absorbi
te de organism este de 
95—97 la sută. Prin va
loarea lor ridicată, ouăle - 
sunt de mare folos celor 
care depun eforturi fizice 
şi întelectuâle mari şi 
pentru lungi perioade de; 
timp. Tqtuşi, nu se reco
mandă a se consuma mai 
mult de un ou pe zi.

!-r £ »
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Bugete de austeritate
ta  această oră se cunosc 

bugetele în limita cărora 
pot acţ.iona consiliile lo- 
cale. Acestea nu pot în 
nici un caz să îndulcească 
impresia pe care primă
riile au lăsat-o celorlalte 
instituţii bugetare în ad
ministraţia cărora acestea • 
se află, în ultima instanţă 
•supra cetăţenilor. Mai a- 
les ia comune, aceste bu
gete au devenit de-a drep
tul... de austeritate.'

La Blăjeni, consiliul lo
cal a aprobat un buget pe 
Acest ăn de 121 milioane 
lei* asistenţei sociale şi cui- 
ţurii revenindu-le 4 şi res
pectiv 5 milioane lei, iar 
pentru învăţământ... în 
condiţiile în care de mal 
mulţi ani se solicită re
paraţia capitală, ebnăWida- 
rea acoperişului şcolii, iar 
la aşezămintele de cultură 
nu ş-a 'reuşit să se efec
tueze reparaţiile necesare, 
doar cele de întreţinere, 
*te spunea dl Petru Pol- 
yerea, secretarul Primăriei. 
|»i astfel de reparaţii ia 
aşezămintele de cultură se 
întind de la pardoseli, ten
cuieli, zugrăveli până la 
acoperiş, la coşuri de fum. 
Şi alte domenii ale bu
getului local stau sub sem
nul austerităţii. în aceste 
condiţii, nici nu e de mi

rare că „lumea arată cu 
degetul spre Primărie". Şl- 

• gur, mai - există şi nişte 
venituri proprii, dar aces
tea nu sunt în măsură să 
suplinească un buget din 
care trei sferturi sunt pre
văzute pentru salarii. ,

Nici bugetul cu care va 
opera Consiliul local Luh- 
coiu de Jos nu este dife
rit. Şi aici este nevoie (fe 
reparaţii la acoperişul Şco
lii Generale de centru, peit- 
tra Căminul cultural din 
Podele, Căminul cultural 
din Luncoiu de Sus (pentru 
care s-a găsii, o sursă |n 
persoana chiriaşului unei 
părţi din spaţiu), în gene
ral* Primăria din Luncoiu 
de dos ş  găsit resurse în
semnate în anul bugetar 
trecut pentru a tace lucruri 
bune şi necesare la nive
lul comunei. Cum, de altfel, 
a găsit resurse Consiliul 
local Blăjeni (a se vedoa 
grupul social din incinta 
Şcolii Generale de centru, 
nerecepţionat Insă până la 
această dată).

Prevederile bugetului 
pentru acest an sunt la 

; toate capitolele subdimen
sionate. E o realitate ne
liniştitoare care începe să 
se repete de la an la an.

MlMiL BOBEA
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Un apel la conştiinţă 
Şi

Recent sam dezvoltat un 
subiect relativ sensibil vi
sând comportamentul ci
fric de circumstanţă. în a- 
eest context, de un real 
'folos ne-mţ iest informa
ţiile furnizate de câţiva 
Cetăţeni şi funcţionari pu
blici din municipiul Deva.

«ta ptm  interlocutor ie
şit instantaneu în cale, ca
re- şi-a destăinuit părerile, 
a to t M VASILE TANA- 
6A.:, «Vrind-nevrând, y «a 
loUtai alfrîc de probleme 
legate de ghişee, dar a- 
ceasta impune respect re- 
câprec cetăţean-funcţionar 
public. Itaii, ce-1 drept mai 
fesfetâ* *  enervează 
des,' iojatA, creând anicno- 
xKăţf ctme nu pot ţine de 
«ttd dvflfeaf.

La fel de contrariat sc 
arăt» «jt #- ADAM PETCU: 
*Me«g‘ la #iişeu să-ţi re-‘ 
MU a problemă şi - din
te-o dată se găseşte câte 
feud gata de ceartă din 
fe nări oe. Nimeni nu zice 
«i * • tdnl şi greutăţi U- 
feqn, dnr acestea trebuie 
ItaltMte paşnic. In bună 
ţlgrlsfeifr Oameni suntem 
fe trebuie sâ dăm dovadă 
de . evMHtttate civică* de 
mfei respect faţă de cei 
-fel' «ore - venim in contact, 
feern  este de vină, să 

funcţionarul public, 
poete cetăţeanul, 

aceasta nu înseamnă 
Irat producerea de al-

- .M fein i de cuvinte 
tadezfeaMie la adresai. ti- 
wor persoane constituie 
figgte* şt poate atrage du» 
f e  ane ctaiar şi pedepse 
privative de libertate. Toa» . 
fer socotea atrag oprobriul 
color din jur nevoiţi să 
nlltr pasivi de . obicei ia 
tot cc se petrece dar în 
ningi - jar hotărâţi să con- 
daiwnc asemenea fapte ce 
ţ in ta  primul rând de e- 
dtefeţle fe cultură.
'' «feibeie frumoase şi la 
Ioni fete, comportarea ci
vilizată suhf atribute e-

senţiale ale omului instru
it", spunea dl / MARIUS 
BOTA, inspector Exploa
tare în cadrul Oficiului te
ritorial de poştă Deva.

Argumente pro şi con
tra ne-a oferit şi dna VA» 
SILICA CIREADA, diri
ginte în cadrul aceluiaşi 
oficiu: „în general, «ei
care ne trec pragul sunt 
oameni corecţi, ne respec
tă şi îi respectăm, Insă 
Stă pot şi tesenfa ţît- po
ziţia pe care o iats unii, 
dar mai ales unele, gata 
de ceartă din orice. întâl
nim situaţii de subterfugii 
prin cereri ale unor drep
turi ce li se cuvin cA an
ticipaţie. Această ĉale nu 
este legală, unele persoane 
repetând. .asemenea testaţi 
{ajutoare băneşti, pensii 
ş.a.). Virarea banilor no 
s • j 4*-.’ face dfetr-t • coi* 
in altul şt lumea trebuie 
să înţeleagă lucrul acesta. 
Un alt aspect negativ cre
ionat de interlocutoare vi
za curăţenia ce nu se păs
trează în faţa ghişeeior, 
aruncăndu-se la totâmpia- 
re mucuri Ss ţigări fe aăt- 
tii de către unele jţ tM te  
erfcrte cu dtscîp&sa ii <*r 

d iw . '
Oefe fia puţin fiiXip sa

lariată la Oficiul 
nr. (ii, dna. CfeJELIA 

. S'KMU, oficiantă, ; 
v îfte ub ghişeu oorapiex 
, vânzări ce timbre e*st~ 
te, recomandate te.% 
reies dânsei a-'t feffllil te* 
os w  w. întâlnise >« w -  
ta»f * carieră fapte repro- 
babîle în relaţia i\ acţionar 
public-oetăţean.

discuţie similară am 
purtat şi cu dna IULIANA 
JUNI* feScfandâ *<s 
oficiu, şi care se ocupă cu 
probleme de şomaj; „Mai 
sunt pi ab *jar„ căutăm 
sâ le amante pe cât pt- 
sibil din „faşă“, cum s-ar 
zice, ca să nu degenereze 
în scandal*.

VALENTIN BRETOTEAN

ACUZAŢII DE FALS SI DE UZ DE FALS
Parchetul; Tribunalului 

Dolj i va cerceta acuitaţiile 
de fals şi uz- de fals adu- 
se candidatului PSM la 
postul de primar, al Graio- 
vei, Vasile Bulucea, de că
tre Uniunea Social Demo
crată (USD).

In plângerea adresată, 
luni, Parchetului USD a- 
rată că, în , conformitate 
cu legea 'm'MH, %r.ivind 
alegerile locale, o persoa
nă poate candida Ia func
ţia de primar to t consi
lier judeţean dacă. are do
miciliul pe teritoriul uni- 
îâţ i, administrativ- tei 11 j -
riale în care urmează sâ 
fie ales. :

„In conformitate cu art. 
38, listele de candidaţi vor 
fi însoţite de declaraţiile 
de acceptare a candidaturii 
semnate şi datate de can
didaţi, împreună cu pre
cizarea că întruneşte con
diţiile legale pentru a can
dida", se arată în plângere.

Vasile Bulucea, fiul Iui 
Mihai şi al Măriei, născut 
la II. 02. 1931, Ia Pruni- 
şor — Mehedinţi, are do
miciliul in Bucureşti, stra
da Radu Boiangiu nr. 15, 
ap. 1, sector 1, afirmă USD.,

„Domnul Bulucea a can
didat atât pentru funcţia 
de; primar al municipiului 
Craiova, cât şi pentru func
ţia , de consilier judeţean 
Dolj, neavâod domiciliul.

liova.
Judeţul Doîj“, declară în 
plângere USD, care a ane* 
xat la aceasta şi declara
ţia lui Vasile Bulucea, în 
care a afirmat pe propria 
răspundere şl a semnat că 
Întruneşte condiţiile lega
le pentru a  candida la Şt* 
legările locale.

USD mal apune că in fa» 
belul unde ar trebui să 
figureze domlcflM candi
daţilor, în dreptul mane* 
Iul Vasile Bulucea este 
spaţiu goL

„Având în vedere cete 
arătate, considerăm că de
claraţiile date pe propria 
răspundere şi semnate de 
Vasile Bulucea sunt .fete, 
iar folosîndu-se de de şe 
face vinovat de fals şl uz 
de fals", se afirmă în plân
gerea adresată Parchetului.

In alegerile locale din 
2 iunie an. din Craiova, 
care nu au fost validate 
din cauza lipsei cvorumu
lui necesar, reprezentan
tul PSM, Vasile Bulucea, 
a ieşit pe locul al doilea.

Neculai Onţanu, şeful 
campaniei electorale a 
PSM, a declarat agenţiei 
MEDIAFAX: „Domnul Bu
lucea are domiciliul in 
municipiul Craiova, iar ac
ţiunea USD nu este decât 
o dezinformare a electo
ratului".

noiembrie pragul de 12 la 
sută, iar USD^pe cel de 
S la sută, dacă aceste coa- 
liţii Îşi vw păstra până a- 
luncl dimensiunea actuală.

Partidul de guvernământ 
â renunţat la creştem» 
pragului electoral de la 3

la sută la 5 la sută, sub 
motiv că procedura legisla
tivă de modificare a Legii 
€8/1992 este prea laborioa
să pentru a schimba, în 
■timp util, acest act legisla
tiv.

NEREGULILE NU AU INFLUENŢAT 
REZULTATELE

Preşedintele Ion Iiiescu tru prevenirea lor în ur-
spreefeză tei „neglijenţele 
de ordin tehnic" şi „ma- 
ffitestarea unor carenţe w- 
ganizatorice" în turul în
tâi al alegerilor locale nu 
au depăşit eadnB fesor fe
nomene minore, localiza
te, şi nu au afectat „cât de 
cât semnificativ1* rezultate
le alegerilor, a arătat, luni, 
purtătorul de cuvânt pre
zidenţial, ambasadorul Tro
ian Ckebeleu.

Este, desigur, regretabil 
că ele s-au produs, a adău-. 
gat Chebeleu, şi este de 
dorit ca factorii cu răspun
deri în desfăşurarea ale
gerilor să ia măsuri pen-

mătorul tur ele scrutin, 
precum şi la alegerile ge
nerale din toamnă.

Preşedinţia consideră că 
r e z u l t a t e l e  confrun
tării electorate reflec
tă tei veridicitate op- 
ţiuniîe populaţiei. Totoda- ■ 
tî. "> -t le I iescu -ţi
exprimă f r a n ţa  tei „no
ta de confruntare civili
zată ş! spiritul clvie* ca
re au caracterizat „în bu
nă măsură» campania e- 
tectorală te primul tur de 
scrutin, se vor consolida 
k» următorul tur, inclusiv 
prin participarea cetăţeni
lor la vot, a arătat Traian 
Chebeleu.

PREŢURI UNICE PENTRU fiGARILE 
ROMANEŞTI

PNŢCD PER CERE MĂRIREA PRAGULUI 
ELECTORAL LA 5 LA SUTĂ

Grupul parlamentar for
mat din PNŢCD şi P£3t 
a depus, luni, la Camera 
Deputaţilor, o propunere 
legislativă de modificare a 
Legii nr. 68/1992 privind 
alegerea Camerei Deputa
ţilor şi Senatului 

Textul depus include un 
articol unic, referitor kt 
instituirea uimi prag e- 
tectorai de 5 la sttiă, pen
tru accederea unui partid 
ta Camere Deputaţilor şi 
Senat

Propunerea grupului par- 
tententer FNŢCD-P®* sta
bileşte pentru .coaliţiile for
mate din două partide un 
prag electoral de 8 la su
tă, pentru coaliţiile for
mate din hei partide un 
prag electoral de 16 Ia su- 
tă, Iar viaira ai-
cătuite din pateu toi fnai 
multe ^irtide un prag elec
toral de 12 -ta sută. Ctm- 
form propunerii PNŢCD, 

' CDR' ar trebui să depăşeas
că la alegerite generale din

Guvernul a decis, tuni, 
ca pentru sortimentele de 
ţigarete de producţie au
tohtonă să fie fixate pre
ţuri unice, care vor fi în
scrise pe pachetele de ţi- 

■ gări.
Astfel, preţul unui pa

chet d^ ţigări „Carpaţi" 
ar urma să fie de 586 de 
lei, faţă de preţul de 1200 
de lei care se practică, ne- 
justificat, la ora actuală, 
se precizează într-tm co
municat al purtătorului de 
cuvânţ al Guvernului, re
mis agenţiei MEDIAFAX.

Aceste preţuri «mice vor 
fi stabflite prin negocierea 

. preţurilor cu amănuntul, 
sub supravegherea Depar- 
ţamentufui de preţuri din 
V Misterul *■ mi iţu ■>», 
precizat directorul Regiei 
fo ten U , te cadrul- anei 
întrevederi axate pe pro- 

agrl
nftmea s-a desfăşurat, luni,

la Palatul Victoria şi la 
ea au participat premierul 
Nicolae Văcăroiu, miniştrii 
de Finanţe, Florin Geor- 
gescu, Şi al Agriculturii, 
Valeriu Tabără, preşedin- 

. teie Consiliului pentru 
Coordonare, Strategie şi 
Reformă Economică, Mir- 
cea Coşea, secretari de stat, 
consilieri şi experţi.

im comunicat şe aprecia
ză că preţul ţigaretelor au- 
tohtone a fost crescut ar
tificial, în uitimeie săptă
mâni, de către angrosişti şi 
intermediari, sub pretextul 
introducerii procedeului de 
marcare a pachetelor de 
ţigări. fe

Ministerul Finanţelor va 
declanşa controale In în
treaga reţea de comercia
lizare a tutunului, pentru 
a bara' orice nouă tenta
tivă de evaziune -fiscală 
şt de speculă. - - ~ :

MEOUrăX

Ir dialog: aRddaiiţi, framosHl şi uttul
Mal zîLela feecute am ră

tăcit voit printre oameni 
şl locuri din D» * cu un 
ţel bine conturat: de a ar 
fia nevoile lor cotidiene. 
li: p“ a, nostru ne-am 
amintit cu nostalgie de 
arte^ăinfento. grădinilor de 
vară de pdirtioară cu an- . 
trenul lw specific. Nu 
pentru că atunci totul era 
infailibil, dar parcă lu
mea era mai sociabilă, mai 
atrasă de aceste „puncte 
de destindere".

Trecăfsî pe ia dotfe 
si» fpLîift/ ete «asă, 
rămas totate surpeinşt tel 
ete j mai eadstă cu tot ce 
tre&uae î-« afară 
dfen^. în ţteatla  cu d l' 
ftsiiieiti ■  riirinii. patron 
la „Crăciun A Co SNG Su- 
per Markste SUS&sţ&ex 
„Baehus"), a reieşit că 
„.„şj-âdmfc' «te aicj P», te*- 
ieşte intens «Aţa twasl 
I mm «urnite ere. „Vssitţs 
la ortee' serii că veţi găsi 
iestolâ lume In ugrădteâ* 
(la orele amiezii nu «sau 
clienţi — na.), care îşi 
petrece In mod civilizat şi 
numai până la ore 2% ex
cepţie făcând sâmbăta şl 
duminica, dtad prograond 
se. prelungeşte doar cu te 
oră Mai târziu nn. *-3, * 
a Oferi-linişte cetăţteiilt»", 
spunea dl Dumitru Cră
ciun.

Intr-adevăr, aici domnea

ordinea, erau mese şi bănci 
frumos arm:jate, te/ jur 
multă verdeaţa şi flori, cu
răţenie peste tot şl încă 
se lucra de zor la amena
jarea ^râdinlh pentru se
zonul estival prezent de
ja. Abundenţa produselor 
alimentare şi a băuturilor 
din import şi indigene, în- 
tr-un sortiment diversifi

cat, hi oferta şi cererea zi
lei, îţi fura miraculos o- 
chiul, ele fiiftd frumos e- 
talate şi, după spusele pa- 
v/vmiiui, fe fee iote joa
se preţuri din oraş.

teterreaă de ptuidema 
pusă In «Bscuţîf s-a arătat 
şt M m, Wstm .ffapwîk!» 
diirarg la Vitalul jude
ţean Deva, care ne-a şpus; 
„Via tetotdeauna cu «cul
tă plăcere fete te timpul 
iîfete, unde constat eoiici- 
tudine faţă de clienţi, dă
ruire dta partea potaona- 
htkti angajat. Ba i /it mult " 

ti, «aLMiCţiC 
există teiiar fe «"'protecţie 
socială a consumatorului, 
fete prestaţtile teşite la 
preţuri mal joase".

De aici ne-am îndreptat 
paşti spre o altă grădină 
de vară care poartă nu
mele generie de 99' JPtod- 
com îămM9* ftota J,0eta- 
te"), unde dl fe tid  ftoece, 
în calitate de administra- 
tw, ne-a fost teterlocuţor 
agreabil. ®tustă Ia poalele 
cetăţii, grădina oferea un

splendid aspect de prime
nire, cu viţă de vie btee 
tegrijită, Intr-o parte a ei, 
ce întregea minu

La o masă
că doar trei tineri se pier
deau te îargheţea taciturnă 
a grădinii, dar pe care nu 
i»am deranjat din preocu- 
pările prea 
psitru ei. La o altă masă, 
mult tuai departe, o -ospă
tară te depăna nestingher 
rită, cu capul proptit în 
mâini, amintirile, probabil 
din anii tinereţii nu prea 

' îndepărtate. Altfel, ţipenie 
de om te tojfeeul ferme» 
cător aI „oazei de liniş- 
te, ■*>%*»iţă şi carat* 
de unde nu-ţi mai venea 
să pteti.

Opiănist din fire, dl Io» 
nică Purece ue-a 'Că 
pe timp de noapte' ̂ există 
clientelă,. .intre wele 9 fe 
22, dar marca salvare fe a» 
ducătoare de câştiguri sunt 
minţile; botezurile; ono- 
masticile care; se orfani- 
loează frecvent în amfatan- 
ţa oferită tei natură mai 
mult ca în altă ţ/urte, locul 
fiind preferat fe pentru i- 
zolarea - sa, mteranjâi»! 
pnra mul t  în jur. -

La ieşire l-am abordat 
direct pe dl Serei Haiduc, 
client ocazional fe jGetă- 
ţii“, căruia i-am cerut pă- 

generali stesjav 
<fe viri dîn

„S&tcer să fiu, zfeea dămut,

acestea sunt zilnic goale, 
omul suferă pecuniar şi 
astfel îşi . ierte b tcuria de 
a util vesel devenind cris
pat de grijiîe zilei de azi 
fe de mâine. Tragic dar 
adevărat. Asta-i economia 
te  piaţă In tranziţie veş- 
nică parcă".

Şi di Ioav» Sima, pensio
nar, consideră că lipsa 
banilor şi scumpetea produ- 
selor sunt cauzele princi
pale pentru care ţumaa 
OU frecventează tradiţiona
lele grădini de vară. „As
pectul bulevardier al crâş
melor şi buticuriior ce 
împânzesc oraşul este de
ranjant. -Adeseori, în mui- 

. te puncte «tiu oraş marca
te <!e acestea, localnicii 
smtt sţresaţi pur şi site^u 
.te  u rle te  tmcar descreio- 

îh h uvizi cwtaţl cu mo- 
fe buna convieţuire 

Inbro societate civilbwte. 
La toate acestea se adaugă '

stridentă t
tofoanelor date la reftîz 
sub ferestrele ' oamenilor 
care nu se pot odtanl ta 
felul acesta o fe te  
muncă {mulţi' fHnd fe na
vetişti). Segmentarea tre- 

pt- trotuare şt străzi 
este iarăşi un »%ptn -nt* 
creat de scaune şl mese 
aşezate ta faţa 
şt buticurfior te  tot ffeul*.

VALENTIN BRBTOWAN'
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I Cel mai mare distribuitor mi gros din ţară de

j ÎMBRĂCĂMINTE balotata import vest

I VA OFERĂ I

|  •  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună
lealitate, bogată în sortimente de sezon

I —- tricouri, cămăşi
— pantaloni, bluze etc.
•  baloţi mari, presaţi, Intre 300—350 kg.

|  OFERTA NOASTSA SPECIALA!
■  In atenţia atelierelor mecanice, tipografii 
fete,:

(" •  LAVETE DIN BUMBAC, la cele mai a
vantajoase preţuri.

1 Adresa birourilor: Ciuj-N., str. Iuliu Ma- _
■niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 -194030 (luni — |  * Interviul ya avea loc joi, 13 iunie 1996, {

I fora 8. J
-• -■ |  î  Informaţii Ia sediul firmei, str. Depozite- ■ 

- «lor, nr. 28 (I.C.R.A.) sau la tel. 224880. (330502)

I
I

.1

S.C. QUADRANT WESTIM S.A. 

Anunţă

CONCURS

pentru postul de mercaadiser şi salcsman. 

Condiţii:.

•  studii medii

•  aspect fizic plăcut

•  repară compresoare bicilindrlce pentru ] 
autobuze (RD şi BCARUS);

•  repară pompe de apă pentru autobuze' 
(RD şi IKARUS);

•  înlocuieşte geamuri Ia autobuze (RD sf!
! IKARUS).

I î  Relaţii la telefon (054) 215829, ing. Spă-i
jtaru D. <pOfJ

* WW W W W W MMW W W W W W W ZBBMIW W

i i M  

t

dexteritate şi agreabilitate în relaţii m

carnet de conducere categ. B

£ Un avantaj îl au posesorii de automobil ) 
proprietate personală, pentru perioada de J 
probă. I

i |  vineri: 8—16).
I Orar depozit: satul Vlaha, între Iqpi şi

| ! vineri 8—18..
f ATENŢIE ! — sâmbătă, program scurt 

;«8—14. -
I
I
I

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

I

I

Ce sediul in Deva» Calea Zarandului DN 7
J(staţia de benzină, vizări de IPSRUM) vinde ea |  
fgros: v

( •apă minerală Borsec 1/1 — 354 lei/sticla 
•  ţigări Assos— 2850 Iei/ pachet.

{ •  Whisky scoţian* — 0,700 — 9 600 Iei/
|  sticlă.

I Preţurile includ TVA.
Pentru apa minerală se solicită 

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

„TOURING—DOUfiLE T“

Prin agenţia de transport internaţional j 
persoane '

j „CONSIM- DEVA

r i
P-ţa Victoriei, 2/1 (1.P.I1.)

VA OFERĂ:

I f •  Curse regulate cu autocare moderne pen- j 
I | tru: Germania. Franţa, Olanda, Belgia, |  
, Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia. »
1 I •  Asigurări medicale pentru străinătate. *

I
I •  închirieri de autocare pentru excursii în |  
* ‘ grup. Interne şi internaţionale. :
I

t ___________
«eeooaeee«9oceoooso

BANKCOOP S.A., 

SUCURSALA 

HUNEDOARA — DEVA 

vigde

LA LK3TAŢJE 

PUBLICĂ

j * .  • ,  Grajd, situat în 
• comuna Hărău, salt Bîr- 

j său (fost CAP).

( Licitaţia va avea loc 
I la sediul judecătoriei 
: Deva, Biroul executori 
judecătoreşti, în data de 

; 14, 06, 1996, ora 9.
| w w y y w w w v w ftw w

S.C. AGROMEC S.A. 

BAIA DE CRIŞ 

Judeţul Hunedoara.

(330044) |  î Telefon 230690.
Informaţii şî rezervări, zilnic mele 9—17. j

(6398138) f

) T “  : ^
ATENŢIE!

\ Mare reducere de preţ pe o perioadă de 
10 zile (3r—15 iunie 1996) de la 3 200 000 lei 
la 2 200 000 lei dozator ştie marca Siemens cu 
trei capete 4- unu sifon.

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

’ 054'— 623859 — Asociaţia Tiron

S.C. TIMEX BG SRL ORADEA

V Î NDE

LA PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE "
„ prin distribuitorul din Deva

MAGAZINUL ULPIA DEVA
•  bere blondă si brună pasteurizată de 

Oradea : FELIX, CLASIC, CRtŞANA
•  aragaze tip Metalica.
Sunaţi-ne Ia telefonul 213575, fax 217929. 
Contactaţi-ne la depozitul din curtea ma

gazinului Ulpia. (9596)

S.C. TlPROTEBIiA SJL SIMERIA
i

cxmissswdo 
" mmmm

F O T O G R A F II
TRU N O ILE  
D |  C O N D U C E R Ij doar H Di mm

■ i t î n r T r -n - Tn^ M im e B . fn Ş r  - 5 ^ -------- i .  - - - -  . . . . . . . . 1,y i ^ r r r ^| r r

Fî fcâre 
fotografie 
este 
unică.

im ag lisa  
durnrteifVOâstrâ 
desme realitate 
datorită 
Celei tftaî moderne 
tehnîs vtde&.

ph cfea-m» fiţjţfa êTîţara zv»tsubism>
FţJTO MtRQfj 5» Oece&aL nr. 22. Tef, 054/61 60 21

ELBA C OM SRL B0 Oecabal bl 23 partef. Tel. 054/21 363fc©*©
... ..................i' ........... .. ' ,»'• > -.'-r-irtvnb.

!

Organizează LICITA
ŢIE PUBLICA în data 
de 28 iunie ffWL ora 
10 şi apoi In fiecare zl 
de vineri până la epui- J  
zarea stocului, pentru 
vânzarea de: tractor 
U 650 M, combină 
C12 R şi ahe maşini 
agricole.

Taxa de participare
10000 fel.

Informaţii suplimen
tare, telefon 107.

(330504)

•  Informează clienţii că a deschis in ca
drul Complexului EUROVENUS din Sîntubalm 
un magazin prin care se vând anvelope, acu
mulatoare, pfese de schimb pentru autoturisme 

’ DACIA şi ARO, diverse accesorii, !a preţuri

Vinde din stoc, la preţuri avantajoase.
— anvelope de toate tipurile;
— acumulatoare de 55, 66, 88, 150 si 180

AH;
— folie de polietilenă de 10 m lăţime; 

piese de schimb auto, tractoare şi ma
şini agricole;

— rulmenţi, curele trapezoidâle de toate 
tipurile;

— carbid, electrozi etc.

V

: a

S C . S.Af
INTERNATIONAL FORWARDERS 

ANO COURIER SERVICE ’

cu sediul in incinta S.C. DACIA SERVICE S.A^
^ str. 22 Decembrie 1989 nr, 259-261

' ■ • J . ••• -- .

a n C â je a z a  |
Economist

Condiţii l W 
•Specialilale 0 
• Vechime : «

Finanţe - Contabili tal 
minimum 5 ani

*Stagiul militar satisfăcut 
* Varsta maxima 35 uni *-■

’  Cunoscător al unei l im b i străine,de c ircu la ţie  in te rna ţiona la  

(engleza, germana)

*Domiciliul in municipiul Deva
•Salariul' negociabil

Informaţii suplimentare ia sediul Agenţiei ROMTKANS Ara^ 
.str. E. Teodoroiu m l . comp. Management • Resurse Uman<£ #  

—*■ 'u . telefon: 057/ 280851,280865.280253

wms';
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VANZARI —
CUMPĂRĂRI

•  Vând materiale de 
construcţie din demolări 
(ţiglă, lemn), tel. C50162.
; > , ; ■ (01.93)

•  Vând casă cu grădină,
500 mp, strada Rotarilor, 
nr. 713, tel. 724320. (8336)

•  Vând apartament 3
pamere, decomandate, etaj 
Â 20 milioane, negociabil. 
JfeL 720268. (8337)

•  Vând VW Jetta, ne- 
irunatriculabil, 1800 mărci, 
CaM Sanyo 250 mărci, vl- 
fleoreoorde» Blaupunkt 200 
mărci, informaţii tel. 717423.

, (8338)
•  Vând urgent talon 

Opel Record, dozator trei 
puţuri, informaţii Peştişu 
Mare, nr. 262, Hunedoara.

. (8339)
Vând tripioc 350 mărci, 

televizor color ITT. stare 
ireproşabilă, 500 000 lei, 
preţuri negociabile. Tel. 
724274, 723674. (8341)

% Vând bufet, canapea, 
birou, ietevuKBţ mobilă 
tineret, tel. 221858. (7196),

•  Vând ‘instalaţie sate
lit automatizată, preţ ne
gociabil. informaţii Deva, 
Micro 15, bl. 63 A, ap. 2, 
după ora 16. (7197)

•  Vând apartament două 
camere îmbunătăţit, cartier 
Dacia, Al. Salcâmilor, bl. 
32, sc. 3, âp; 57, Deva.

(9873)
•  Vând VW Golf Turbo 

Diesel 1986, înmatriculat 
stare, excelentă, tel. 613370.

■' (9534)
m - Vând" urgent Dacia 

1300, fabricaţie 1976, tel. 
216204. (9871)

•  Vând âutodubiţâ Nissa 
1 tonă, ARO 243 pe ben
zină, caroserie nouă, Re
nault 18 Diesel cu motor 
avariat şi jocuri polcer 
mici, tei. 612221, 212527.

(9863)
•  Vând drujbâ rusească 

tel. 626063, după ora 17.
(9858)

•  Vând casă ultracentral 
Deva. Informaţii la tel.

*216565. (9538).
•  Chilipir! Dacia TLX

1990, preţ foarte convena
bil, tel. 611807. (9862)

•  Vând Dacia 1300. 1980, 
înmatriculată şi 1310 ne- 
înmatriculată, 1984, Tel, 
616440, după ora 17. (9866)

•  Vând casă 5 camere,
dependinţe, două garaje, 
grădină. Simeria, str. N. 
Bălcescu, nr. 9, tel; 060488, 
după ora 17. (9384)

SCHIMBURI 
- DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 4
camere cu două zonă cen
trală decomandate Deva, 
bl. 6 A, scara B, etaj 3, 
ap. 21 (faţă în faţă cu 
liceul ' auto). (9858)

I- ÎNCHIRIERI
• Caut de închiriat gar

sonieră sau apartament 
(două camere) de prefe
rinţă nemobilât(ă). Infor
maţii tel. 213376. (14—19), 
412871 (14—20), (330506)

DIVERSE
• Ş.C. Prodandezit SRL 

Crişcior anunţă persoanele 
fizice, societăţile comerciale 
de stat şi private, intenţia 
de majorare a preţurilor, 
între 20 şi 50 ia sută a 
produselor finite, înţepând 
cu dăta de 15 iulie 1996, 
ca urmare a majorării- în 
costurile de producţie

■ ... '*>194)

DECESE

•  Cu adâncă durere în 
suflet, soţia Mariana şi 
copiii Raluca, Oana, Ro- 
drina şi Rodrin anunţă 
încetarea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a fost un 
bun, soţ şi tata ' © •?.

PETRE RADULESCU 
(GARD . 

în vârstă de 46 ani
Înmormântarea va avea 

loc de la Casa Mortuară 
Deva, miercuri, 12. 06. 1996, 
ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (399731)

Cu adâncă durere 
familia anunţă dece
sul celei care a fost o. 
minunată şi iubită so- 
zţie şi mamă

lucreţia dalie
de 47 ani din Bîrsău. 
înmormântarea Joi, 13 
iunie, în Cimitirul Or

todox din Bîrsău. Dum
nezeu s-o odihnească. • 
Soţul Petru, copiii Io
nela, Petru şi Mihai.
* ' (9880)

■ i n  i»1̂ . 1 ■"
)• •  Familiile Gârbea, 
Oprescu .şi Baciu, 
împreună cu nepoţii, 
deplâng din tot sufle
tul decesul fulgerător 
al dragului lor «• 
ing. . HVIU GÂRBEA 

născut în" 11 iuniel 
1926.

înhumarea a AVţut 
loc marţi, 11 iunie a.c., 
îri Baia Sprie '—̂Ma
ramureş. Dumnezeu 
să-l odihnească!

-'"'A (9874)

•  Familia îndurerată 
anunţă încetarea din_ 
viaţă a cela! care a* 
fost un bun soţ, tată 
şi bunic

KAJTAH ANTON 
(Antî bacsi) 

în vârstă de 66 ani.
înmormântarea va 

avea loc miercuri în 
cimitirul catolic din 
str. Eminesdu, ora 16, 

Odihnească-se în 
: pace. ; ;

Familia. (399733)

•  Cu inimile zdro
bite de durere, Ma
rian fiu, Tamara noră, 
Cristina şi Călin ne
poţi anunţă încetarea 
din viaţă, după o lungă 
şi grea - suferinţă," â 
scumpei lor mame şi 
bunici,
MARIA ROMÂNITĂ

de 77 ani
Vei rămâne veşnic 

vie în inimile şi su
fletele r.oastre. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace!

Corpul neînsufleţit 
este depus la lo
cuinţa din strada -A- 
urel Vlaicu, ,nr. 19, 
După slujba de înmor
mântare ce va avea 
loc joi, 13 iunie, ora 
11, cortegiul funerar' 
va pomi spre cimitirul 
ortodox din oraşul'Fă
get.

•  Familia Ciocan, 
cuscri, din oraşul Ştei, 
este alături de familia 
Romaniţă la greaua în
cercare pricinuită de 
pierderea mamei şi 
transmite pe această 
cale sincere condo
leanţe. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

• Personalul fir- 
piei „Pălării — Cristi- 
na“ Deva se desparte 
cu mult regret de ve
nerabila şi buna doarrr 
nă -
MARIA ROMÂNITĂ 
căreia îi aduce un Ul
tim pios omagiu. Sin
cere condoleanţe şi 
Ic ăi a compasiunea 
noastră familiei' îndu- 
rfrâu. -

• Fu sentimente de 
cdâreă compasiune,
• untem alături cu sii- 
f’eţul de familia Ro
manţă în aceste mo
mente de grea cum
pănă cpnd destinul i-â, 
hărăzit- eternitatea • 
distinsei doamne 
MARIA ROMÂNIŢI 

Buhul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veşnică. 
Familia colonel Radu.

AGENŢIILE DE PUBLICITATE
t ■ .*

„cuvântul liber*

I

I
t
I
1Pentru a economisi timp şi bani. pu- § 

|  teii publica anunţuri de mică $i mare pu- j

Iblicitaie în ziarul nostru, apelând la aaen-1 
ţiile de publicitate din : |

|  •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEIy
I iin str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea I 
■ Tribunalului judeţean); — la chioşcul din| 
^CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- j 
I zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR■ ! 
iTIERUL MICRO 15 (Staţia de autobuz I 

| .Orizont"). |I
I •  HUNEDOARA, pe,băut Dacia (lei _ 

716926). |I
{ •  BRAD, strada Republicii
j 550968), la sediul S.C. „MERCUR". I

j •  ORASTIE, la chioşcul de lânaă mn- J
I gazinul „Palia". ' ' ; ■ I

... * • • A- :v: I
| • •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 j
|  în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367 |

I
770735.

promptitudine 
I mică şi mare publicitate
I______________

S.C. BANC POST SJY.

I
I
■

I
I
I
I

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII

”s .. HUNEDOARA ' . |

Vinde prin licitaţie publică în zilele de 121 
iulie Ia D.Tc. Hunedoara şi în 15, 16 şi 17 iulie j 
1996, la Vata Băi, ora 10, mijloace fixe şi o-i 
biecte de inventar scoase din funcţiune. I

, IRelaţii suplimentare la tel.: 204191; 230348.J
(468)

MARSCHALL REISEN S.R.L. |

Agenţie de turism, intern şi internaţional,  ̂
cu sediul în Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 8. \

* f". \ Prţn filiala Deva,: str; Andrei Murcşanu, nr.  ̂
1, în colaborare cu „TOURING-DOUBLET *. 4

• Efectuează curse regulate pentru Ger-şt 
mania, Franţa, Olanda, Belgia, Anglia, Dane-  ̂
marca, Suedia, Spania, Norvegia. _  (

închirieri de autocare pentru, transport â
. , 1

intern, internaţional şi asigurări medicale pentru i
străinătate. ■ ,, |  -yţ

Informaţii şi rezervări de locuri zilnic în- \ 
tre orele 9—12 şi 13—18, Ia: Tel./Fax: 23129 j 
Deva: Tel./Fax: 717035: Hunedoara. ? j

PENITENCIARUL DEVA

porci graşi peste 100 kg; 
tineret bovin femei 6—18 luni.

-Preţ negociabil. Informaţii tel. 226091, până . 
vineri 14. 06. 1996, ora 10.

I

I

I
!■ II Agenţiile ziarului nostru asigură, 

îuxe rezonabile, publicarea cu maxime J 
■ promptitudine a tuturor anunţurilor ăt |

I 
I 
I

aduce în
Casa Du rti nea voastră  

tehnica păstrării 
alim entelor în vid 

- Vacuum  System  -

I 
I
I SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA I

' |  Vinde prin licitaţie publica FERMA ZOO- J

(TEHNICA, situată In localitatea Balomir, jud.| 
Alba, formată din 3 grajduri bovine, 1 grajd» 

|porcine, 3 fanare, 1 saivan, siloz, cântar, podi

I bascul, magazie de cereale şi teren aferent în| 
suprafaţă de 4,5 ha. f ,  |

I Licitaţia arc loc în 14. 06. 1996, ora 12, lai

Isediul Judecătoriei Alba Iulia — Birou execu-| 
tori judecătoreşti. (4(59) ■

I_____  _ , ____________
I ■
|  CUMPĂRAŢI ŞI CITIŢI „PANORAMA*. |

I Un săptămânal care poate deveni prietenul |  
•d vs, •• • (467) j

';i (bata \  icîoiici nr, 2, partci.
I lîll Dcva..tcl.1054/21 b3;2b

%iovi e iîlc v t de

CASA DE PRESĂ ŞJ JEDITUBA 
CUVÂNTUL L IB E R .- "DEVA

tociţ*ts<8 pe a<)i«ai cu capital privat 
| înmatricula!'! la Registrul Comerţului Deva cu nr J / î 9/ $ ! 8 f ) 99!. 

Cont: 40725! 3) 10 B.C.R. Deva, Cod. fiscal: 21I 68 Î 7

C O N S I L I U L  D E  A D M I N I S T R A Ţ I E

K  DUMITRU GHtONfA, prejedinte iredactoi fel)
St TIBIRIU iiTRATt, «icepse^ediute {reiadar ţe l r;dj.)
K  SABIN CtRBU, MINEI B0DEA, tilCOUE TiRCOB, attraWI 

Adresa tedariiei: 270S -  Deva, str. î Dettiukie. ar. 
35, jubeţui Hunedcura, Telefoane: 2H 275; 712157: 211269: 
625904 (corectura}. Fax: 718061
9  întreaga răspundere pentru ronfinutul articolelor o p.-raită 
autorii acestora.
o Redac)i3 nu răspunde material sau moral pentru ar'icelel* 

necsntractate trimise ziarului din propria iniţiativă a colaboratorilor, 

O Manuicricele (publicata sau nuj nu se înapoiază autorilor.

Tiparul execuiat la 5.C. ..Poiidave" S.A. Devc

Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, Intre orele 8—18, Ia sediţil 
redacţiei şi Ia telefonul 211275.
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