
JţOMANIA
PREFECTURA judeţului hunedoara

Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 28

O R D I N
pentru modificarea datei şedinţei de constituire 
a Consiliului local al comunei Teliucu inferior.

„ -̂Prefectul judeţului Hunedoara:
• Având în vedere că în ziua de 21 iunie 1996 

sunt organizate mai - multe acţiuni, printre care şi 
şedinţa de constituire a Consiliului judeţean; •

In temeiul art. 16 şi, 163 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 66/1996 (republicat#) emite pre
zentul '

O R D I N
ART. 1 — Se modifică data şedinţei de consti- j 

tuire a Consiliului local al comunei Teliucu Infe
rior, în sensul că va avea loc în ziua de 22 iunie 1996.

ART. 2, — Ordinul nr. 86/1996 se modifică în 
mod corespunzător. ;

, PREFECT.
Costel Alic

Deva, 14 iunie 1996 
Nr. 90

Moment istoric cu reverberaţii in mileniul trei. 
- Al doilea tur al alegerilor locale sau — după 

caz, — repetarea scrutinului.
în 16 iunie 1996 n-a mai fost nici sărbătoarea 

Rusaliilor, nici vreme caniculară, nici timpul nedei- 
lor.' :: . • • '
\  .A fost exact momentul potrivit ca lumea să se 

prerintC la vot şi să-şi aleagă administratorii loca
lităţilor pentru următorii patru ani.

Vorbind statistic, mai mult de 17 milioane de 
cetăţeni ai României au avut dreptul constituţional 
de a &e prezenta la vot, în 1729 de localităţi (în turul 
ăl-doilea) şi Ih 334 de localităţi (în. care s-au re
petat alegerile) pentru desemnarea primarilor în 55 
de |.unicipii, 118 oraşe, 155 de comune.

Cpm ziarul .„Cuvântul liber**, a scris la timpul

potrivit, şi în judeţul Hunedoara, alegerile s-au re
petat în municipiul Petroşani, în: oraşele Uricani, 
Lupeni şi Petrila, în cpmuneie Gurasada,. Pui, Ră- 
chitova, Sălaşu de Sus şi Vorţa, iar turul al II-lea 
al scrutinului s-a organizat în municipiile Deva şi 

' Brad, în oraşele Călan, Haţeg şi Vulcan, precum şi 
înţr-xin nunlăr de 31 de comune — de la Geoagiu la 
Vaţa de Jos, de la Zani ia Orăştioara de Sus.

Ca şL în 2 iunie, reporteri ai ziarului nostru 
s-au aflat pe traseele scrutinului, consemnând fapte 
şi întâmplări aşa cUm au fost, cu lumina lor dătă
toare de speranţe, dar şl cu umbrele slabei prezen
ţe la urne, carenţelor organizatorice, setei de putere 
prin orice mijloace, absenţei de la datorie a repre
zentanţilor unor partide, direcţionării cetăţenilor spre 
favoriţii anumitor sigle ş.a.m.d..

PETROŞANI: 18 candidaţi datura 18 persoane, re
prezentând 14 formaţiuni 
politice, iar patru au fost 
independenţi. După înche
ierea socotelilor în turui 
II, au rămas în competiţie,

pentru al treilea tur de 
scrutin, Carol Sclireter re
prezentantul P.A.C., cu 
7 901 vdturî si Petre 
Dobre P.D.S.R. cu 2 801 
voturi. ' ■ ■ '

. Duminică, 16 iunie ax., 
mai mult de 38 700 de ce
tăţeni ai municipiului Pe
troşani. au fost chemaţi la 
urne pentru a-i alege pe 
gospodarii localităţii,

După cum am informat 
la timpul potrivit, şi la 
Petroşani alegerile s-au 
repetat, întrucât la 2 iu
nie a.c. nu s-a înregistrat la 
urne decât o prezenţă de 
44,82 ia sută. De această • 
dată participarea la vot 
a fost apropiată de cea 
înregistrată la primul tur 
de scruţin, în cele 25 de 
secţii de votare din loca
litate .constatându-şe un 
pronunţat absenteism. I.a 
secţia de votare--nr'. 8. or

ganizată la Casa de cul
tură din centrul munici
piului, până la ora 11 vo
taseră numai 150 de oa
meni din oei aproape 1 700 
înscrişi pe listele de ale
gători. Prezenţa Ia vot 
s-a îmbunătăţit spre. orele 
amiezii când, o dată cu 
plimbarea cotidiană, o 
parte a electoratului a ho
tărât şă-şi exercite drep
tul constituţional. Secţiile 
de votare din municipiu 
au rămas deschise şi după 
ora 21.

Reamintim că la scruti
nul de duminică ia foto
liul de primar ăl muni
cipiului şi-au pus candi-

In
vrem un om

o ra ş u lu i

în oraşul Vulcan s-a 
desfăşurat, duminică, al 
doilea tur de scrutin pen
tru desemnarea omului 
din fruntea localităţii. La 
secţia de votare nr. 3, 
unde am poposit, dnii Mi- 
ron Haneş şi Fraiicisc Soo, 
preşedintele şi, respectiv, 
vicepreşedintele acesteia, 
ne-au spus că votarea 
merge bine. Până la ora 
aceea insă — 14 — se 
prezentaseră la vot doar .

circa o treime din cei În
scrişi în liste. Am intrat 
în vorbă cu două per
soane — bărbat şi fe-

(Conlinuare in pag. a 2.a)

Potrivit datelor certe doilea de scrutin, pentru 
deţinute de Biroul elec- alegerea primarului, în 
toral al Circumscripţiei circumscripţiile Gurasa- 
judeţene nr. 22 Hune- da şi Vorţa. 
doara, până ieri, la ora . Ş-au definitivat alege- 
9, primele certitudini în rj|e consilieri şi pri- 
legătură cu datele refe- mar Ja sălasu de SiA. 
ritoare la alegerile de D, Petn, Itul reDrezen. 
primar sau de consilieri „ * rT ■ P

tând U.S.D. . (R.D.-F.S.N.
plus P.S.D.R.), este noulşi primar sunt: . -

Dintre circumscripţiile ... ......
electorale. în care s_au Primar al comunei, 
repetat alegerile, au fost Ceilalţi primari care 
aleşi consilierii 'locali şi se cunoşteau până ieri, 
se va organiza turul al Ia ora amintită, sunt:

DEVA, Mircea Muntean — C.D.R.;
HAŢEG, Ioan Glodean — U.S.D.;
BAIA DE CRIŞ, Romeo Farcaş — P.D.S.R.; 
BALŞA, Simion Meteşan —- M.E.R.
BABU, Marcu Popescu — P.D.S.R.;
BACLA, Constantin Fiorea — P.S.M.;
BAîŢA, Ionel Bemus Stoica P.U.N.R.: 
BEKiU, Rodica Moţa — P.S.M.;
DENSUŞ, Dumitru Sorin Ştefani —. U.SJd, 
DOBHA, Mircea lacob Comşa — U.S.D.: 
ILIA, Nelu Ardelean — •P.D.S.R.;
LELKSE, Pica Muşa — independent:
LUNCA CflRNH, Aurel Pascotcscu — P.D.S.R.; 
MARTINEŞTI, Nicolae Bîrceanu — P.S.; 
RAPQLT, Laurean Davjd — U.S.D.;
RIBIŢA, Ioan Paulin Budău — P.U.A.R.;
RÎU DE MORI, Ionel Muntean — P.D.S.R.; ' 
SAHMIZEGKTl SA, Adam Corui — P.D.S.R.: 
TOPUŢA, Ioan Şcndroni — independent; 
TUKDAŞ, Nicolae Simţea — C.D.K.
UNIREA, Ion Traian Pîrvu — P.A.C.;

'“S5ÂM, Ionel Cristian Brezbvan — C.D.R. ;

Serbarea anului şcolar
Şcoala Generală nr. 5 Deva, . Absolvenţii clasei a VllI-a, emoţionaţi si 

marcaţi de regretul despărţirii de şcoala care i-a format, predau cheia cole- 
giltjr mici. Paşii lor se îndreaptă spre alte unităţi de învăţământ. Baftă*
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După turul al ll-lea 
sau repetarea alegerilor

° Alegeri — iunie 1996

TREIA DUMINICĂ 
UNEI LUNI DE FOC

Foto: PAVEA LAZ A



cfl cei 23 de alegători care 
votaseră ptaă la «fa 9,15 
erau dintre cei ce-şi e- 
xercitaseră acest drept 
şi ta turul I.

GURASADA: Repetarea alegerilor

-Şî Ia Gurasadd s-au oricum vor 
repetat alegerile, iar pen- pentru că s 
tru alegerea primarului, vederile leg

rir. 13, de la 
ilor, în schimb, 
Budiu nu a

■#**> '««MB * * «ar i * - TeL
La Secţia St: Deva un vot, cu speranţă pentru

CUVÂNTUL LIBER $

Alegeri — iunie 1996 o Alegeri — iunie
(Urmare din pag. 1) —La alegerile din 2

—--- ------------------- iunie n-am fost. Astăzi
meie — ce tocmai ieşise însă am venit pentru că
din secţia de votare.*Doam- vrem să avem In fruntea
na ne-a spus: oraşului un om de treabă.

Se vet cază Ia Vulcan

BANIŢA: în stricta lumină a legii.
In jurul orei 15. la sec

ţia de vqtşre ŞatlL
în şcoala îMp eenţtţjl-. secr-J 
munei Baniţa se adunaseră 
un grup mare de oameni.

— Prezenţa la vot, mai 
ales în ultima vreme, este 
foarte bună — ne spunea 
dl. Lazăr Drăgan, preşedin
tele secţiei de votare.

In secţie i-am găsit

asistând la desfăşurarea 
-irubocii» şi pe dmi Vâ 
sile Dând şi Petru Albe, 
observatori -4 jn partea 
P.D.S.R. şi Uă D., care 
aveau candidaţi pentru 
funcţia de primar al Io- 
calităţii Amândoi au fost 
de acord că votară merge 
bine, în spiritul strict al 
legii electorale.

HAŢEG: Afluenţă mică

Nici Ia secţia de votare 
nr. 2 din Haţeg nu s-a 
înregistrat; duminica . tre
cută, mare afluenţă de a- 
legători. Dl. Nictiliţă' Ti
mar, preşedintele secţiei, 
ne spunea că votaseră, pâ
nă la ora 17, numai eirca 
un sfert dintre cei înscrişi

în listele de alegători. Ori
cum, zicea dumnealui, 
în ziua aceea se va alege 
unul dintre cei dpi care 
candidau la funcţia de 
primar al oraşului — dl. 
Gheorghe Popescu, ori dl. 
Ioan Glodean. .

Adriana şi Dan Vidu din Haţeg speră, prin vo
tul lor, ia o schimbare în bine a oraşului.

Foto: PA VEL LAZA

UN OM, UN PARTID, MAI MULTE 
- s p e r a n ţ e

La Luncoiu de Jos 
profităm de momentul *» 
xercitârii dreptului la 
vot de ‘către preotul Pe
tru Tiu, Împreună cu preo
teasa. înainte de a merge 
la biserică, pentru «ifcSa» 
rea- slujbei duminicale, şi 
stăm puţin de vorbă.

— Cum receptaţi dv. pă- . 
rin te prezentarea oameni
lor la vot. ca o Obligaţie 
ori ca o responsabilitate 
civică, izvorâtă dM dorinţa 
de mâi bine?

— Oamenii vin cu con
vingerea că treburile 
obştii pot să progreseze. 
Şi este firească speranţa 
continuă a fiecăruia spre 
mai mult şi mai- bine.

— Este şî opţiunea dv.?
— Absolut. Dar asta nu 

stă în puterea exclusivă 
a primarului. Şi primarul, 
m  şi preotul, nu poate 
sluji interesele semenilor 
fitS  eţotcr’ât «ceste» |I 
fără Dumnezeu

— Credeţi că se alege 
un cm sau ui; partid?

—, Fireşt® iÂ nu cm. dar 
fi Jr partid, căci «ret m t 
trebuie să aibă o tfusţirier* 
politică. Si noi sten» cfl 
aici, in comuna noastră 
frumoasă, vom aleg* «noi 
ti mai bun, fa rci«* să-l 

ajutăm să ducă Ia bun 
sfârşit treburile OamUni- 
tăţIL

DEVA: Cu şi fără saci în căruţă

Spre secţia de vfliare 
nr. 1 de la Şcoala generală 
nr. 6, ca de altfel şi spre 
secţia nr. 2 din aceeaşi 
şcoală, nu te ghidează nici

un fel de indicator. Ne-am 
răcit gura degeaba sesi
zând la turul I asemenea 
nereguli. ■

Potrivit informaţiilor

pe care ni le dă dl. Ioan/ 
Doica, preşedintele bi
roului electoral al secţiei 
I, nu se prezentaseră la 
datorie reprezentanţii 
P.S.M.. P.R.M., U.D.M.R, 
P.U.N.R., M.E.R. şi U.S.D, 
Partidele respective se 
socoteau ca sacii în căruţă 
la consilieri, iar cu can
didaţii de primar — ai 
CD.R. şi P.A.C. — nu
prea aveau treabă.

Primul la vot la această 
secţie a fost alegătorul
Gheorghe Bălan. O 
la ora C, înainte < 
pleca la ■
cei care se
la vqt până la 
la secţia nr. 2, 
nu-şt exercitaseră 
drept în tund I

I.a secţia rir.
Sala sportu 
dna Diana 
mai avut c ... 
reprezentanţii 
cum s-a 1. . t " 
mul tur.

Facem un salt de la 
Deva la...

Bălţa, pentru a consemna

LUNCOIU DE JOS: Un Mit care vrea să facă
alegea :

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei tSe‘ vo
tare Luncoiu de Jos, dna 
Ileana Popa avusese pro
bleme şi Să primul tur cu 
dl. Gheorghe Beneâ, mem" 
bru al Partidului Alianţei 
Civice. Se vede faşă că 
dl. acesta are idei pro
prii despre lege şi demo
craţie. Dna Ileana Popa 
ne relata: „De dimineaţă

l-a Întors din drum pe 
Ioan Groza, desemnat de 
P.A.C. In biroul electoral 
de secţie, pretinzând sâ-i 
ia d̂omnia sa locul. Evi
dent că nu puteam ac
cepta". Faptul ne-a fost 
confirmat şi de dna Rţoa 
Gram. Tine dl.. Gheorghe 
Benea neapărat să întunece 
imaginea partidului său?

BRAD: îngrijorare faţă dc absenţa la 
. vot a tinerilor

Secţiile de votare nr. 3 
şi nr. 4. la Brad se află 
ir} clădirea Şcolii generale 
nţ. 1. Secţia nr. 4 a în
cheiat turul 1 , cu ' o pre- , 
zentăi la Wb ;j .fât1
sută. Nici prea-prta, nicf 
foarte-foarte.

„Ceea ce,ne • îngrijorează, 
—- spunea , dl. i. : iaitin 
Bot iei — preşedintele bi
roului electoral de sec
ţie — este absenţa de la 
vot a tinerilor1*.

La secţia nr. 3, până 
la ora 10 votaseră 16 la 
sută din cei înscrişi pe 
liste. Am avut parte pe 
coridorul de la parter al

şcolii şi de un mic inci
dent. de fapt o provocare 
căreia, 'pentru că' i-am dat 
răspuns, am fost poftiţi 
politicos de preşecbnjfcele 
•fe s-x ti: «a iturţăm ojs- 
pfctta verbală în'aftâ parte: 
Nu ne-am supărat. Omul 
,a aplicat - corect legea. ,, 

Da -.aebţia nit 1 din -ace
laşi municipiu, dna Bianea 
Leucean ne relata că 

fpână la acea oră (10.25) 
ia vot se prezentaseră cam 
tot aceiaşi alegători ca» 
re-şi exprimaseră votul şi 
in turul 1. Remarca şi 
domnia sa absenţa de fa 
vot a tinerilor. >-•

VAŢA DE JOS: Un candidat foarte activ 
şl temător să nu-i fie furate voturile

, La secţia de: votare nr 
l oP Va|a de Jv o*-- or: 
pus la patru âce se tot 
agită. Intră în secţie, iese 
pe stradă, observă şi face 
. bswwsţa. ătttm aft ts«  
caRdldattd la funcţia de 
prîtiiar, din parte» P.R.M., 
dl. Gheorghe Rus.

Pentru că Prefectura 
a luat mâsUra de a  mofci- 
liza mijloace de transport 
car* *S meargă p9 
şi să aducă oamenii la . vot, 
«U. Rus se înfuriase foarte 
şi-l şmotruia pe delegatul 
ROMTELECOM cum de 
şi-a permis să pună la

dispoziţie maşină, eând 
domnia sa a cheltuit 8 
milioane de lei cu cam
pania * electorală pentru 
alegerea de primar, anga
jând inclusiv un autobuz.

Nu mai ştim care ale
gători au tava* in mijloa
cele de transport pune In 
«dispoziţie; d l  ffaefeC'Weă 
şi care ia MMimgtd plă
tit de dL Rus.

De la Vaţa de Jos fa
cem o trecere pe In Rl- 
biţ®, pentru a conwMnn 
că totul «te în ordine şi 
poposim b -

VORŢA: Locuri şi «oameni ia sărbătoare
La Vorţa alegerile se 

repetau. Nu ştim dacă 
numai Primăria sau a- 
ceasta şi-a dat mâna eu 
toate forţele politice din 
comună la pregătirea ale
gerilor. dar impresia ge
nerală pe care o lăsau 
cele două sate principale 
ale comunei — Vorţa şi

Visca — trăda atmosferă 
de sărbătoare- v m  
tru care, 
gerllor, merită 
Nu insistăm pe 
temă, dedarea» I» WW# 
. cest ti
de la Vorţa se bucură de 
atenţie diversificată.

eomuna va avea parte de 
facă o chemare la urne.

„I.a noi, spune dna Vio
rica Lueh. dm bittrtd e- 
lectoral al secţiei de vo- 

• ţâre, repeta»® alegerilor 
â devenit modă, după 
1989“.

Numai că este o modă 
carê  costă bani. Era ora 
16.45 fi din cei -'1192 de 
alegători înscrişi în liste, 
la secţia nr. t Gurasada, 
votaseră doar 373. Alege
rile de consilieri locali

un oraş mai frumos.
. PAVEL LAZA

ar fi iest altfel? Cit uri! 
procent de prezenţă €» 
ceva peste 99 la sstây cu 
patru ore înainte de or»1 
21... « .!

llia. De remarcat feudul 
muzical antrenant de , : fa 
secţia de votare nr. 1»

Zam. Nimic deosebii de 
semnalat. Poate doar Jap-' 
tul că la ora l7,l5 la sec
ţia nr. l votaseră deja 
320, di» cel 579 d» dre
gători fawaişl pe lisei.

UN VOT PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNA
Gândurile, cslpt, i care au 

trecut pragul urnelor de 
vot, duminică, 16 iunie 
a.c., au fost i susţiriute fa ; 
mare. pavfa *cfe speranţa 
unei vieţi mai bune. Pre- 
iri îţi la câteva dintre sec- 
tHle de votare, am reţinut 
o parte dintre acestea: 

Gyorgy şi Gyongyi Fu
fa p, ’̂ u'can: „Am venit la 
vot cu speranţa ca noul 
primar să ne facă O viaţă 
mai bună. Noul primar 
trebuie să albă grijă mai 
mare de gospodărirea o- 
reşului, iar cel rnai, mult, 
ce ne doare pe noi, în 
stsseial pe tfaeri, este pro
blema unui apartament. 
Sâ fie mai multă ordine 
şi curăţenie Ia piaţă. Nici 
im ştii pe unde să treci 
pentru că maşinile sunt 
parcate, de -cele mai 

«mâţe ori, pe trotuar"
Ioan Leltuga, Bănită 

„Am venit cu gânduri bune 
să votăm primarul co
munei, ca să m  ajute si 
Pe noi Primarii ar trebui '■

să facă mai .rbufa ifisă ml
prea fac. Nu putem spune 
noi câte ne dor, pentru 
că tot - Se rlâolvifirt 

Adriana şi dan ildu. 
Ilateg: „Am votat pentru 
schimbare, pentru ca ora
şul nostru să arate mai ■ 
bine. mai curat. Credem 
că trebuie aranjat cen
trul oraşului, amenajată 
o parcare, reparate stră
zile şi nu. in ultimă in
stanţă noul primar să se 
ocupe de problema pieţei, 
alimentare, cale a devenii* 
cu timpul, un talcioc. N» 
gândim că există o lege 
care trebuie a Jieată: prow  ̂
dusele a:.r.>a!imentare ca 
produse agr,-«alimen tare, I
iar tiilciocui. talcioc “  
nu ceea ce este in pre
zent". -

Lucian Ziga. Călaa: 
„Am venit ia vot Ctl 
gândul de a alege pe ci-; 
neva care să facă mai * 
mult în Călan — să re- 
zolve problema dUdOfiţ * 
curăţenie, Jv ţvfmf

m  SPUNE UN CANDIDAT B® RRIMAS 
— ©OSTIA NISTOŞ, RANIŢA

«Am venit şi eu la vot 
pentru a desemna s» pri
ma» a! mauad. Dacă VM 
obţtoe mandarei de prl- 

prknta lucru pe «ea»'

re-1 voi face este să caut 
să păstrat liniştea dsaat. 
nei şi să respect legffa Sta
tului".

CALAM: O misiune relativ uşoară pentru 
electorat

Ttmd doi de «faminică, 
. 16 iunie, 'fa. oraşul Călan, 
fa funcţia de ţaMaar i-a 
sâm in prim pkm pe can- 
dtdatU Caatdto ... Ttfim —- 
WMMte, şi Petrti * Bora, 
Independent.

într-o atmosferă liniş
tită, fără probleme deose
bite. prezenţa la cele 13

secţii ,'t votare il» feă- 
lan, până fa ora IC», 
a fost mai slabă dasflt 
acum două săptămâni. 
Dintre cei 19 757 de ale
gători înscrişi fa liste, 
se prezentaseră fa unt* 
2100 de persoane, Compa-

(Cwvtimwe-wi »«f.
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*  EURO ’96 *  EURO
Meciuri ce au vor fi

uşor
Apropiere* sfSrşkului programului din, mie pa- 

' aie tmne*Uii final de la Mmo ’9S di» An-
glia, când lupt* pentru colificătea in sferturi se a- 

dă m*$tmse 4a discute greu previzibile, chiar 
gjt pentru specialişti, cu rezultate dtntre « te  mai 
mţrşrinzătaurc! Cine s-tr fi încumetat să parieze 
pentru victoria cehilor In }aţa itadendor 7 Ckcr M 
prevadă înfrângerea fadei e europene —
W— nharma — m faţa croaţilor ? Sigur, J$nft surpri- 
ze, campionatul eumpea* de fef&mpu de însemna 
ţpmrt lucru, s-ttr desfăşura cu tribune mai 'puţin 
RţaPadaâd* . ©ar mtă «Adastui sp*ct*i:-?ri care udă de 
*mm echipe cu remismg şt <*4 l*ăr«g*£ă prbsirUe 
âL- «ţplăuzele spre fotbalişti modeşti caro n-au fă- 
CUtdeclaraţiî pltnede emfază, cu angajamente, 
d*r‘ gomă fotbal cm adevărat: Cehia, Croaţia, p&r- 
ieŞdroa!

■ -Se mpropfe .-«eeisf*t de mare miză. Azt-f'ranţa — 
' în funcţie âe rezultatul acestei parti- 

wtf 'Şi m$Mnmea România — Spania tpeniry, spa- 
mati) ţi să -şa vorbim de Olanda — Anglia şi chiar 
Scoţia — hivcţki, lied ? Cu ochii pe micul ecran !

ITALIA — CEHIA 
1—2!

O mare surpriză s-a

I produs vineri seara» -la 
Liverpool, in grupa a 

■  IV-a, in meciul dintre
j |  flaua şt Cehia. Repre-

I ssestetiva Italiei mereu 
remaniată de antrenorul

I Arrigo Sacchi a luat prea 
acest meci:, cu una

I dintre revelaţiile turneu
lui final: Cehia. O ade-

|  «8«ată echipă, cu mulţi 
«jţezişti, cu lin joc eia-

I barai, rapid ce surprin
de pe a-dversarj. Antre-

i noroi cehiior a descifrat 
bine 'breşele din defen-

I siva in linie a „sguadrei 
azzora" şi a străpuns-o 

v I de mai mulje ori, creând 
I panică în careul adver-

I săritor, însă o dată cu fo
los şi pe tabela de mar- 

| :J -eaj, câştigând cu 2—1,

I
.. .. muită apă in

|  „barca" italienilor, - Şi 
•curge cerneală nu glumă 
In Întreaga presă la a- 
dresa lui Sacchi 1

CROAŢIA —
. MAKmUMCA-4—@! :

Cei peste 10 000 de 
specmtori din Dahamar 
ca ;4rtţ..... pteeât profund 
dezamăgiţi de evoluţia 
favoriţilor tar. JDanefeii 
au. avuf ia /faţă/ A i  

•adevărat o ECHIPA com
pusă d*h câţiva cunos
cuţi fotbalişti în fotba- 
Itfl european, ce au ju-" 
•Cât cu mare aplomb pe 
Întreaga desfăşurare a

partidei. După primul 
gol înscris de croaţi, în 
min. 54, ei apasă mai 
puternic pe acceler iLor, 
în fazele de atac, bme 
pregătite la mijlocul te
renului, unde au dorm-, 
nat copios. După o uria
şă ocazie în m|n. 79,. 
şi apoi a danezilor prin 
B. Laundrup, in nun. 81, 
Boban reia din apropie
re o centrare de pe stân
ga . în plasa porţii da
neze: 2—0-. Dacă în min. 
85 Sukar nu reuşeşte 
sâ-1 păcălească pe por
tarul danez; când a ie
şit departe din: careu, 
In min. 90 il surprinde 
ieşit dintre buturi şi lo- 
bcază, cu. ristul balonul 
peste portar, in plasă:
3—dl Scor neaşteptat, 
dar bine meritat de 
Croaţi, ce se califică în 
Sferturi!

GERMANIA —
•'«USJA 3*4) \

Ruşii, cti un joc plă
cut, ofensiv, au fost-din 
nou învinşi şi încă la 
acar ; 3—0 de german i. în 
prima repriză ruşii au 
ratat JŞ;f#sazi|"î. iiajăţ (a 
fost ş l#  bară). fr» re
luare, nemţii, fără să 
străteceascâ, marchează 
uv.< Jn trdn. Bf,
77 şi 90, ultimele două 
de Klinsman.

FRANŢA~ 
spania 1—1

Derby-ul Franţa

Spania al grupei a doua* 
a fost aşteptat __ cu unf 
real interes. Ambele 4or-î 
mafii fiind bine cota t*I 
în Europa, consideratej 
ca favorite la acest tur-* 
neu final din Anglia, euj 
frumoase rezultate ’ în§ 
«Rimai timp. Partida î  
n-a fost extraordinară, |  
ci una de luptă, de uzură,» 
în -care spaniolii obosiţi |  
şi fără prea multe idei» 

nai, au -căutat şi|
«bfiRVft cu greu on meci* 
eg i!» gânrfintl proba l |  
Mt In: ultimele ' .partidei 
Franţa va învinge Bul-J 
garia, iar ei vor cueerii 
«teftarm în meciul cu las-* 
mânia. 1

nic şa tactic, cu vakro-l 
şti %>ţ atacanţi, au do-J 
tninad focul şj după mar-1 
earea golului în min. 48 * 
de către Dugurry s-au| 
şi văzut siguri de victo-* 
rie, , neinsţstând cât ar I 
fi trebuit. Şi aşg cum S 
se întâmplă de obicei, |  
spaniolii, când nici ei 
nu mai credeau în ega-

intea încheierii parti-1 
dei,‘ Camînero reuşeştel 
să înscrie în poarta lui I 
Lama! iată că pentrul 
prea încrezătorul an-1 
trenor Aitne Jacciuet.l 
meciul cu bulgarii tre-l 
buie privit cu toată se-| 
riozitatea... ■

i
i
i
i
ii 
i i 
i i 
i 
i 
i 
i

Azi, ultimul meci al românilor, 
cu spaniolii

întâlnirea de azi din
tre reprezentativele Ro
mâniei şi Spaniei dîn 
grupa a H-a a turneului 
final din Anglia are o 
mare importanţă pentru 
spanioli. In cazul în ca
re Franţa învinge Bul
garia, iar Spania pe Ro- 
ntSnia, s-ar putea vedea 
împlinit visul spaniolilor 
de a se califica In sfer
turi. Pentru tricolori, me- 
citd * unul de orgoliu, 
de palmares — după cum 
declara Anghel Iordănes- 
cu. Ai noştri vor încer
ca victoria. Tot cu ace
eaşi formulă de echipă? 
Ambele partide încep 
la ora 13,30 şi se trans- 

, I. mit, alternativ, la TV pe 
i |  programul î.

Iată clasamentul gru
pei B înaintea acestor 

' importante meciuri: Pe 
locurile 1—2 Bulgaria şi 
Franţa, cm câte patru 
puncte, locul 3 Spania, 
cu 2 puncte şi pe ulti
mul loc România, cu ze
ro puncte.

INVITAT DE ONOARE 
AL TURNEULUI, K1IOL

Mâine, mier&irj, 19 iu
nie, la Manchester, ora 
2U9 ae desfăşoară me
ciul aşteptat cu interes 
enorm, mal ales în Ita
lia: Germania —• Italia 
din grupa G, unde situa
ţia In clasament este a- 
larmantă pentru italieni, 
după insuccesul în faţa

i
i
I
I

I i

I !
I )

i 1

ANGAJLV 
iSC©|tA 2-^':

întâlnirile dintre cele 
două formaţii se desfă
şoară aproape întotdeau-1 
na în mari încleştări.* 
Dorinţa scoţienilor a fost |  
mare, de a învinge pe a 
propriul teren pe en-l 
glezi. Şi trebuie să spu- ■  
nem câ s-au ţinut des-1 
tui de bine şi nu era 
mult să producă marea 
surpriză de a egala la i  
scorul de 1—0 pentrul 
englezi, realizat la 8 irn-| 
■nute după pauză, prin I 
Shearer. ■ Scoţienii mu A- 
cedează şi după o rata-! 

^ 3 j-Ş ,i3 îţ j  70, In .  «un.
7f, ’H  ph dtac «pici al •  - 
lor spre poarta lui Sea- I 

. mart, ~<e\ beneficiază de a l  
loviimp cle ăLad: II m, ra-Ă■ 
tată însă de căpitanul I 
lor. I

Azi, Insă, ane ioc ul-1 
timid meci din Grupa AJ 
a (englezilor, eu... O-I 
landa. *

Cehiei: pe primul loc se L 
află Germania, eu şase* 
puncte, pe locurile ÎI—* 
III Italia şi Cehia, cu câ-1 
te 3 puncte iar pe locul •  
4, Ruda, fără nici ung 
punct. Invitat de onoare» 
la partida Germaniei es-* 
te şi cancelarul Helmuth » 
Khoi. §

ITALIENII IN CĂDERE™ |

După eşecul în faţa Ce- |  
li iei, cote pariurilor a * 
provocat o adevărată că- |  
dere a italienilor: de la a 
3—1 cât era înaintea a- * 
cestei partide, la 7—1 i |  
In schimb, a' crescut |  
(cum e normal) eota ce- I 
hilar, de la 150—1 la J  
40—1.

C e ntrul d e  cop ii al J iului P e tro şa n i
Va fi unul dintre cele mai 

renumite din ţara
Intr-unui din numerele trecute ale 

ziarului nostru, după ce juniorii Jiului 
participaseră la turneul inter judeţean 
pentru Cupa „Coca-Cola4*, am relatat şi 
despre preocupările conducerii clubului 
Jiul Petroşani, privind înfiinţarea unu
ia dintre cele mai renumite centre da 
sop,<- din ţ.-t* unde ă-şi cice^ca wo- 
V4>i jucători şi să creeze 
tăţi şi site formaţii din Vj1,’ i

•
Intr-o discuţie la stadionul din Re* 

troşanl cu doi cunoscuţi antrenori, şiş* 
•fuitori de talente de la Jiul — Ionel 
Grecu, actualmente antrenor la juniori 
Bl ;i B > - i, antre y Sa J'i-
niori C am aflat că erau în toiul între
cerilor inter judeţene pentru calificare 
la etapa zonală, după pfirtidele tur- 
retur Jiul juniori Bl — Unirea Alba 
lulia (4—4; 0—2 s-a calificat Unirea 
pentru golul marcat in deplasare) şi 
Jiul, juniori C — Metalurgistul Cugir 
(3—1; 0—1, s-au calificat elevii lui Ro- 
mică Lecă). Iată şi câteva amănunte 
privind organizarea centrului de ecpîî 
•i juniori ii I , o >’ ialivă lua
tă de liderul Miron Cozma, preşedinte 
de onoare al Clubului Jiul, ajutat de 
viceiiderul Victor Bădârcă. După dis
cuţiile purtate cu conducerea clubului 
şi conducerea tehnică, s-a stabilit ca 
centrul să aibă în componenţa sa un 
corp de 8 antrenori în frunte cu bine
cunoscutul Gogu Tonca — coordonator, 
Titi Muia, Ionel Grecu, Nicolae Lixan* 
dru, Petre Grigore, Bebe Nistorescu, Re- 
mulus I.eca, Stelicâ Homan — se ocupă 
de pregătirea portarilor.

Selecţia ş-a făcut în toate oraşele 
Văii Jiului, dar sunt vizaţi şi copiii din 
alte locuri, după. criterii de vârstă, în
cepând de la 10 ani, până la 16 ani.

Fiecare echipă este pregătită de un an
trenor, după o categorie de vârstă. Au 
fost testaţi un număr însemnat de co- ‘ > 
pil dotaţi pentru fotbal Fiecare anxre- 
no şi a riom r aiizat <4rrar0>’ * s s«
bu ură U îi, • stenţ 5 f  suMt t'vc daţi 
Ia o pregătire superioară. S-a asigurat - 
pentru toate echipei* sie copii şî ju
niori întregul echipament necesar, de 
calitate .superioară. Conducerea clutu- - 
! cu s jinul ;>>sA aiului asigură 
participarea la toate competiţiile Inter
ne, dar şi la turnee în ţară şi chiar 
peste hotare, care se bucură 4s un ma
re interes din partea viitorilor fotba
lişti şî constituie un imens stimulent 
pentru cei mici. Chiar in acest an, 2 e- 

. chipe au participat la un turneu . in- ' 
temaţionai Bc", •>• ctmduse «n 
trenqrii Gogu Temea şi Ionel Grecti, şi 
alte două echipe te Franţa, te .frunte 
cu antrenorii» lor Titi Muia şi Romu- 
lu.s Leca. Şi cu toate că la cele două 
turnee au luat parte echipe bine pre
gătite de la cluburi eu renume te fot- & 
balul european, reprezentantele Văii }
Jiului' au făcut o frumoasă propagam- |  
dâ fotbalului juvenil: în Belgia cele două i 
formaţii au ocupat locurile doi şi trei, iar ! 
în Franţa, eele 2 echipe au ocupat prf- i  
mul loc şi locul trei. , J

Promovarea Jiului ta Divizia Naţicg# 
nală a generat importante lucrări ş i. lirnţ 
frumosul stadion din Petroşani, unde l 
şe măreşte, spaţiul pentru cantină şi se / 
modernizează hotelul din incintă. Toa- ] 
te acestea sunt şi în sprijinul creării 
unor condiţii superioare de masă, ca
zare şi pregătire a speranţeiog Jiului 
Petroşani. Dacă yor prinde viaţă toate 
măsurile stabilite, Centrul de copii şi 
juniori de aici va ajunge intr-adevăr 
unul dintre cele mai renumite din tară:

Echipa de copii participantă la Cupa „Coca-Cola", ce s-a desfăşurat 
Deva, „francată" de antrenorii Gogu Toaca şl Romalus Leca, .

Ia

P O P I  C E

I  i

0 performanţă 

a sportivnor din Vulcan
Timp .de două zile, Ia Tg. Mureş, pe arena „E- 

lectro" s-au desfăşurat întrecerile din cadrul Tur
neului final pentru desemnarea campioanei Româ
niei la popice, ediţia 19SHT Au' participat Rulmen
tul Braşov, Cimentul Fieni, Constructorul Galaţi, 
Aurul Baia Mare, CFR Cluj, precum şi Minerul 
Vuican. După un început mai ezitant, în pruna zi 
de concurs,, popiicarii de la Vulcan s-au mobilizat 
mai mult, în a doua zi de concurs s-au concentrat 
la cerinţele impuse de competiţie şi au reuşit să 
câştigş pentru a cincea oară consecutiv titlul de 
campioni naţionali. Iată echipele clasate pe pri
mele trei locuri: I. Minerul Vulcan 11048 pcl; 2. 
Cimentul Fieni 10 847 pd ; 3. CFR Cluj 10 820 pd.

Q comportare foarte bună a sportivilor din 
Valea Jiului, la care se cuvin cuvinte de laudă a- 
duse fn special dlor ing. EmanoiI Gorgoţiu, pre
şedintele Asociaţiei Sportive Minerul Vuican şi 
ing. Alexandru Trestian, preşedintele/ secţiei de 
popice, care au făcut tot ce ie stă in putinţă pen
tru asigurarea celor- mai .bune condiţii de pregă
tire pentru această disciplină sportivă. Şi să nu 
uităm în primul rând lotul de popicari, format din: 
Marius Conduraohi, Ioan Pistoc, Vasile Pol, Con- 
st^ntin Mocanu, Leontin Pop, Ioan Grigorescu, Ma
rius Pieptea, antrenaţi cu competenţă de către praf. 
Vaîeriu Riscdi, care este de. fapt şi antrenorul lo
tului naţional, ajutat cu pricepere de către antre
norul emerit, cunoscutul llie Bâiaş: .

O conducere tehnică competentă, un lot de 
sportivi dornici de afirmare, o atmosferă d# per
formanţă, disciplină, seriozitate şi în special mid- 
tă, multă muncă, iată „secretul" recentului succes 
de excepţie al popicarilor din Valea Jiului.

YIOREL NICLLA

NAŢlbl^At DE r 
MINIBASCKET

Municipiul Timişoara 
va găzdui a 30-a ediţie 
a Festivalului Naţional 
de minibaschet, intre 17 
—21 iunie. Din judeţul 
nostru participă două e- 
chipe la vârsta l î—12 
anii antrenori prof. Csa- 
ba Safar şi, prof. Victor 
Roşu şi cu o echipă la 
vârsta 9—-10 ani, antre
nor prof. Cristian Ma
nea. Subliniem pentru iu
bitorii'de baschet că tâ
nărul jucător al CSŞ De
va Zoltan Safar a fost 
transferat începând cu 
data de 15 iulie la cu
noscute echipă Universi
tatea Sa*. Cluj Napoca. 
Iar alt jucător de per
spectivă Adrian Fiac a 
fost convocat în iotul na
ţional de juniori II.

Ne întrebăm pe când 
şi la Deva o echipă de 
divizia B la baschet, ceea 
ce credem îi va reţine 
pe tinerii baschetbalişti 
la Deva, (Vterei Nicuiaj

> » * * » * * • • * « » «

Pagină realizată de 
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S c r is o a r e

In
Cu un timp in urmă am 

Drimit de la dl Mihăilă 
Ciolocoi, din Orăştie, o 
icrisoare în care, printre 
iltele, ni se cere să facem 
,un Sondaj în satele Cos- 
teşţi şi 'Ludeşti", în legă
tură cu acuzaţiile pe care 
semnatarul le aduce unei 
jersoane.

Dar să vedem întâi mo
tivul pentru care cititorul 
nostru ne scrie. Dumnea
lui are un frate surdo-mut, 
pentru care a reuşit să 
obţină pensie de handica
pat. Fratele, Teofil Cio- 
locoi, locuieşte împreună 
cu sora dumnealor, Emi
lia Ciolocoi, în satul Cos- 
teşti. Şi, susţine semna
tarul scrisorii, „din luna 
a II-a a anului 1995 sora 
n-a mai primit pensia 
handicapatului, nu ştie ci
ne o primeşte căci surdo
mutul nu ştie carte şi 
nu-i capabil să socotească 
banii'(pensia), aşa că poş
taşul Viorel Andreşoi o 
dă la cine vrea el şi cât 
vrea el, că nu vrea să 
spună la cine o dă“.

Se mai spune în scrisoa
re că dirigintele Poştei 
din Orăştie a recomandat 
ca sora să solicite la pri
mărie o împuternicire 
pentru a ridica pensia. La 
primărie i s-a - spus „să-l 
ducă pe handicapat aco
lo", dar „nu a vrut să 
meargă" şi „a rămas tot 
cum a fost înainte”.

Cititorul se întreabă de 
ce soră sa are nevoie de 
împuternicire şi alţi oa
meni din sat nu (care iau 
pensia handicapatului) ? 
„Care este adevărul şi le
gea?* Pentru cai apoi să 
mai menţioneze că dacă 
cel în cauză se va îmbol
năvi" nu are nimeni grijă 
de el, tot la sora lui şi 
la casa părintească trebuie 
să vină, căci străinii îl ţin' 
numai până poate face ce
va şi să-i mânce pensia".

Date fiind' acuzaţiile a-

duse unui poştaş, dar şi 
faptul că cele mai auto
rizate răspunsuri la între
bările cititorului- nostru 
puteau fi date de Oficiul 
Teritorial Deva din Cadrul 
Direcţiei Regionale de , 
Poştă Timişoara, i-am tri
mis acestui organ scrisoa- 

; rea spre cercetare. După 
o minuţioasă cercetare am 
primit concluziile oficiului, 
însoţite de xerocopiile de
claraţiilor date de mar
torii care au asistat la pri
mirea de către handicapat 
a pensiei (fiind necuncscă- 
tori de carte, aceştia au 
semnat pe cuponul de 
pensie). Sunt şapte per
soane care declară în 

"scris că au asistat la a- 
chitarea pensiei de către 
factorul poştal Viorel An
dreşoi, îşi recunosc sem
năturile şi datele persona
le trecute pe cupoane. Cei 
şapte sunt: Antonie Vâ- 
pit, Radu Nâsta, Marga
reta ? Vapit, Saveta Cîo- 
locoiu, Samoilă Teacoiu, 
Ioan Ciolocoi şi Dănilă 
Vapit.

Deci, adevărul este că 
fattorul poştal 1 „a lucrat 
•ihstrucţionâl", că „Teofil 
Ciolocoi a primit lunar 
pensia, dar fiind în cear
tă cu sora lui, refuză să-i 
dea banii acesteia; asta a 
determinat-o să*l influ
enţele pe cel de-al doilea 
frate, Mihăilă Ciolocoi, să 
facă reclamaţia" — se a- 
firmă în răspunsul primit 
la redacţie de la Oficiul 
Teritorial Deva. Şi se a- 
duce în sprijinul acestei 
ultime afirmaţii declara
ţia dnei Emilia Ciolocoi, 
care scrie că ultima dată 
a încasat pensia fratelui 
în aprilile 1995 (nu în fe
bruarie). Dar, „probabil, a 
inţeles el (fratele Mihăilă 
— n.n.) greşit. Reclamaţia 
a fost făcută deoarece fra
tele meu Teofil Ciolocoi 
nu a mai venit acasă de

un an de zile şi noi nu 
ştim ce a făcut cu banii 
din pensie. Şi atunci când 
nu o mai putea să um
ble, cade în sarcina mea 
să-l întreţin”.

Iată care era (şi este) a- 
devărul ! Şi acest adevăr 
era cunoscut de cea de la 
care a pornit de fapt ideea 
„reelamaţiei", şi, cum se 
poate vedea din scrisoare, 
chiar de semnaţarul aces
teia. Şi, totuşi, pornind de 
la o neînţelegere între 
fraţi (ale cărei cauze nu 
le-am mai cercetat, mai 

, ales că, oricum, cearta 
n-o pot rezolva persoane 
din exterior), este acuzat 
de incorectitudine un om 
care-şi vede de treaba lui. 
Aşa că domnule Mihăilă 
Ciolocoi, o rezolvare în 
sensul dorit de dv o pu
teţi găsi doar punându-i 
de acord pe cei doi fraţi 
şi nu formulând acuzaţii 
nefondate Ia adresa unor 
oameni. Noi ne implicăm 
„în rezolvarea unor ca
zuri", cum ne scrieţi dv, 
dar nu facem publice „re- 
clamaţiile" fără să le ve
rificăm. Pentru că dorim 
să cunoaştem şi să comu
nicăm şi altora adevărul 
şi numai adevărul.

Fraudulos spre 6ermania şi Franţa!
Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Hunedoara a 
emis recent mandat de 
arestare pe numele lui 
Traian Telman din Din
eu Mare, comuna Măr- 
tineşti. Mandatul a fost 
emis pentru săvârşirea in
fracţiunilor de înşelăciune 
în paguba avutului privat 
şi la Legea frontierei de 
stat.

Fără a intra deocamdată

îp detalii, s-a constatat 
că în perioada 1992—1995 
Telman a racolat, îndru
mat şi călăuzit cetăţeni ro
mâni în scopul trecerii 
frauduloase a frontierei. 
Germania şi Franţa erau 
ţările vizate.

Pentru acest lucru, Tel
man a pretins şi a primit 
între 500 şi 1500 de''mărci 
germane de la fiecare 
doritor de voiaj ilegal.

Rns’pectoratul General 
al Poliţiei l-a dat în ur
mărire generală. A fost 
reţinut la graniţă.

S-a mai stabilit că' din 
noiembrie 1995 Telman 
şi-a dus traiul prin Iu
goslavia. La Ambasada 
României de dici el s-a 
prezentat ca cetăţean ro-, 
mân pe numele de Du
mitru Tabaeu. Şi-a pier
dut actele, dar... ^ *

P a S u B S i
S a  sau copiui?

DISPAR GROPILE

Strada Mihail Kogălni-., 
ceanu din Deva este tuna 
dintre cele mai bogate în 
gropi şi denivelări. De 
câteva zile au început lu-f 
crările de astupare a gro
pilor, cele de plombare. 
Nu numai oamenii de la
volan se bucură. Şi pieto
nii. Dar cel mai bun exem
plu este că 6 stradă cen
trală > în câteva zile şi 
nopţi a fost nivelată, plomr 
bată, au dispărut gropile. 
Deci, se poate ! (Gh. î, N.)

VIORICA ROMAN H

C O N C U R S M E S E R II

De zeci de ani, Grupul- 
şcolar minier Barza-Criş- 
cior confirmă seriozita
tea şi profesionalismul 
celor care se ocupă aici 
cu pregătirea elevilor In 
însuşirea şi deprinderea 
lor în tainele unei me
serii, De aici foarte mulţi 
foşti elevi au urmat
cursurile superioare ale 
unei facultăţi, devenind

oameni de bază ai mine
ritului brădean. Şi In a- 
cest an, ce s-a încheiat 
recent, elevii grupului 
şcolar au participat la 
Olimpiada judeţeană a 
concursului pe meserii şi 
discipline de specialita
te. La faza judeţeană, la 
care au. participat 14 
grupuri şcolare, cei din 
Crişcior s-au prezentat 
cu un echipaj format din

41 de elevi care în con
diţii de concurenţă seve
ră au obţinut patru lo
curi unu, zece locuri doi, 
nouă locuri trei şi opt 
menţiuni. La faza naţio
nală au fost prezenţi doi 
elevi care au câştigat un 
frumos Joc trei şi o men
ţiune.

ALEXANDRU JURCA, 
Crişcior

CU SPERANŢA 
CA CEREREA MEA..

Din Sîntuhalm, nr. 39, 
eu, Augustin Angliei, mă 
adresez redacţiei cu tot' 
respectul, dar şi cu marea 
rugăminte de a mă ajuta. 
Eu sunt handicapat. Âm 9 
copii. Soţia este casnică. 
Este adevărat că am pri
mit ajutorul social. Până 
în lună februarie. Din 
martie nu am mai primit 
nici un leu. Ce ne facem ? 
Cu ce trăim ? (Gh. I. N.j

„ORAŞ ÎN DEZVOLTARE, 
FARA POLUARE" ‘

Dna dr. Edith Stoica 
şi dl Nicolae Maţiş, din 
Simeria, sunt mari ecolo- 
gişti. Ne scriu : „Lozinca 
noastră este: O viaţă -mai 
sănătoasă, într-o ţară în 
dezvoltare, fără poluare I”. 
Nu putem să nu fim de 
acord I (Gh. I, N.)

FARMACISTUL -  COLABORATOR AL MEDICULUI lN ACŢIUNEA
DE DEPISTARE A REACŢIILOR ADVERSE LA MEDICAMENTE

Marea majoritate a bo
lilor se -tratează cu medi
camente care, la rândul 
lor, pot fi cauză de boală 
sau măcar de reacţii ne
dorite, cunoscute sub nu
mele de reacţii adverse. 
Reacţiile adverse se pot 
manifesta la nivelul fie
cărui organ sau sistem în 
organism şi pot apărea 
când medicamentul este 
administrat în exces, adi
că peste doza terapeutică. 
Astfel de efecte pot apă
rea la fiecare persoană ca
re îşi administrează sub
stanţe active farmacolo
gic, iar reducerea dozei 
duce la îndepărtarea lor. 
in unele cazuri, medica
mentul. administrat în do
ze ce se situează sub do
za maximă admisă deter
mină efecte nedorite nu
mai la unii dintre indivizi 
(reacţii farmacogenetice 
sau imunologice).

Efectele adverse pot a- 
părea şi ca urmare a unor 
greşeli comise de pacienţi 
sau personalul medical. 
Voi menţiona câteva din
tre adestea:

•  consultarea de către 
pacienţi, întif-un interval 
scurt de timp, a mai mul

tor medici de la care iau 
prescripţii de medicamen
te care sumate pot inter- 
acţiona;

•  erori de autoadminis
tram a medicaţiei şi de 
automedicdţie (în special 
la bătrâni);

•  greşeli de administra
re a medicamentelor pre
scrise prin administrare la 
alte intervale decât cele 
indicate, urmărirea numai 
a unei părţi din reţeta ce' 
a fost concepută ca indi
vizibilă, ignorarea indi
caţiilor de posologie trans
mise de către medic şi 
farmacist, autoadminis- 
ţrarea medicamentului în 
condiţiile consum ulfli de 
alcpol: ' '

• erori datorită necu
noaşterii -interacţiunilor 
medicamentoase. '

Acest tip de erori se pot 
diminua numai printr-o 
solidă documentare far
macologică a medicului şi 
farmacistului din surse.
ştiinţifice şi nu numai 
din prospectele sau re
clamele medicale. Medi
cul şi farmacistul au da
toria de a informa conti
nuu asupra eficacităţii me
dicamentelor pe care le

prescriu sau manipulează, 
dar mai ales asupra reac
ţiilor adverse pe care tre- 

*M>uîe să le prevină sau 
dacă nu s-a reuşit aceas
ta să le recurioaşcă şi să 
le semnaleze pentru a fi 
tratate adecvat. „ ' 

Existenţa pe scară in
ternaţională şi naţională a 
unor reglementări privind 
acţiunea de farihacovigi- 
lenţă oferă un cadru in- 
stituţionalizat privind. mo
nitorizarea reacţiilor ad
verse. Centrul de farma- 
coVigilenţă O.M.S. care a 
polarizat în jurul său cen
tre naţionale bine organi
zate (ţara noastră s-a a- 
soeiat din 1974 acestui for) 

"“are meritul de a fi reali
zat o terminologie uni
tară pe baza căreia infor
maţiile privind reacţiile 
adverse pot circula mai 
uşor, iar concluziile pri
vind nocivitatea lor sau 
inocuitatea unui medica
ment se pot trage intr-un 
interval de timp mai 
scurt. In plus, materiale
le emise în cadrul acestei 
organizaţii difuzate larg 
către medici şi farmacişti 
(la noi în ţară sub forma 
periodicului „Farmacovi-

gilenţa", care apare, ce 
este drept, mult mai rar 
în ultimul timp) îi ajută 
pe aceştia în efortul de 4 
se documenta continuu a- 
supra medicamentelor cu 
care lucrează.

Cu toate că sistemul de' 
organizare la noi a reţe
tei de fantiacovigilenţă 
este precis structurat, to
tuşi, după cum se - poate 
deduce din analiza rapoar
telor anuale, se pot con
stata fluctuaţii foarte mari 
în activitatea de depista
re şi raportare a reacţii
lor adverse. Acest lucru se 
datorează atât înţelegerii 
diferite a modului de ra- 

' portare, cât şi, uneori, 
unei optici greşite a unor 
medici, care consideră a- 
ceastă activitate ca ne
semnificativă şi consuma
toare de timp.

Socotind că ar trebui 
acţionat mai intens pentru 

• schimbarea acestei optici, 
consider că nu ar fi deloc 
lipsită de valoare o im
plicare mâi directă, mai 
responsabilă, mai oficia
lizată a farmacistului în 
activitatea de farmacovigi- 
lenţă.

Expunerea greşelilor co

mise de pacienţi în pri
vinţa utilizării medica
mentelor în clinici, spita
le sau in ambulatoriu, ne 
îndreptăţeşte să pledăm 
pentru implementarea far
maciei clinice şi a celei 

rientorientate clinic în activi
tatea din teritoriu.'-

La nivelul spitalului, 
farmacistul se poate face 
util rtu numai prin cali- 

, tatea serviciilor sale • de 
aprovizionare şi distribui
re, ci în conformitate cu 
studiile sale îndelungi şi 
laborioase, printr-o acti
vitate de posesor şi difu
zor asupra medicamente
lor. ' •

A şti să furnizeze me
dicului cea mai corectă in
formaţie asupra unor me
dicamente cu acţiuni ase
mănătoare, (ţar cu bio- 
disponibilităţ* diferite, a-i
reaminti acţiunile gene
ratoare de reacţii adverse 
din medicaţia prescrisă 
sau a-i atrage atenţia a- 

. supra unor aspecte parti
culare privind anteceden
tele medicaţiei unui bol
nav, iată deziderate ale 
activităţii farmacistului cli
nician, ce . ar trebui să 
capete o formă oficială.

In practica farmaciei 
publice, farmacistul este 
ultimul profesionist pe ca
re pacientul îl consultă 
înainte de administrarea 
medicamentelor sau la re
petarea lor. Cu acest pri
lej se poate depista de că
tre farmacişti apariţia u- 
nor reacţii adverse, iar 
pacientul trebuie lămurit 
să se adreseze de urgen
ţă medicului (eventual ' cu 
o formă de trimitere de 
la farmacist), pentru diag
nosticarea completă şi 
tratamentul efectului ad
vers • sau al bolii.

In adest fel se poate ve
dea realizarea plenară în 
spital sau teritoriu a unei 
activităţi farmacoepide- 
miologice cu bază largă, 
utilă atât pentru pacient 
(depistare şi tratare 
promptă) cât şi pentru ca
drele me'dico-farmacşfiti- 
ce (informare reciprocă 
— responsabilitate comu
nă).

Farm. primar drd. 
IOAN MUNTEANU, 
farmacist inspector, 
şeful Laboratorului 

pentru controlul 
medicamentului Deva
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Căldură şi emoţii la 
Universitatea Tehnică 

Hunedoara
Emoţia unor examene 

rămâne uh lucru firesc, 
chiar dacă acestea repre
zintă o linie finală, după 
patru sau cinci ani de stu
denţie.

In aceste zile, la Hune
doara, se desfăşoară ulti
mele secvenţe din viaţa de 
student ale anului V — 
examene care vor consfinţi 
peste puţin timp un sta
tut râvnit de mulţi ani — 
cel de inginer. '

Despre ceea ce a însem
nat până în prezent actua
la sesiune de licenţă, 
dl Simian Jlţian, - decanul 
Universităţii Tehnice din 
Hunedoara, ne-a precizat: 
„Examenele sunt încă în 
plină desfăşurare ia cele 
trei profile — metalurgic, 
electromecanică şi mecani
că. Ele au început decalat, 
ultima zi fiind miercuri, 
19 iunie â.c. Dacă ne re- 
ferim la rezultatele teore
tice, până în prezent, aces- " 
tea sunt mai bune decât în 
anul trecut. Cred .că în fi
nal vom avea un procent 
de promovabiîltate de 98— 
99 la sută, ceea ce e un 
lucru foarte bun pentru 
noi.

; — Ble decan, cum apre
ciaţi „dificultatea subiecte
lor" din actuala sesiune de 
licenţă?

-r- Subiectele au fost fă
cute în aşa fel încât să ur
mărească problemele esen
ţiale din disciplinele de 
examene. Nu cred că sunt 
mai dificile decât în anii 
trecuţi.

— Pentru că se apropie 
admiterea pentru noul an 
universitar, ce ne puteţi 
spune despre perioada de 
înscriere şi sesiunea de

-'examene?.'.:;;
— Cifrele de şcolariza

re pentru noul an univer
sitar, 1996—1997, surit a- 
celeaşi ca şi cele de anul 
trecut: 60 de locuri la pro
filul . metalurgic şi câte 25 
de locuri pentru profilele 
electromecanică şi mecani
că, iar perioada de exame
ne va fi in toamnă, res
pectiv înscrierea la facul
tate se va face între 26— 
31 august; sesiunea propriu- 
zisă urmând a ie desfăşu
ra in zilele de 3—4 septem
brie, pentru probele teo
retice — matematică şi 
fizică.

CORNEL POENAR
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M. ELENA
Iţi faci probleme pen

tru că eşti îndrăgostită 
de prietenul tău dar nu- 
simţi „nici O urmă de ge
lozie când el se mai ui
tă şi după alte fete". Iţi 
pui întrebarea dacă este 
intr-adevăr iubire, dacă 
există cu adevărat iubi
re fără gelozie.

Eu cred că nu eşti ge
loasă, pentru că-1 iubeşti 
rrtult şi pentru că ai în
credere în el, ba mai 
mult — ceea ce este fru
mos' in dragostea ta — 

iii dai libertatea de a te 
iubi el, atunci şi aşa cum 
el o doreşte. Gelozia în
seamnă teamă şi invidie. 
Trebuie să analizezi, da
că intr-adevăr el se com
portă faţă de tine aşa cum 
îţi sunt expectanţele,

iar dacă este aşa nu-ţi 
fă griji, înseamnă că şi 
el te iubeşte şi are în
credere în tine. Dacă 
el însă nd . se com
portă conform expec- 
tanţelor tale afective, 
ci simţi că tu „înghiţi" 
prea multe din partea 
lui şri treci cu vederea 
anumite comportamente, 
atunci’ s-ar părga că ge- 

. lozia ta nu apare doar 
pentru • că ţi-ar fi teamă 
că astfel îl vei pierde. Să 
ştii că totuşi gelozia nu 
este necesară şi nici pe 
departe suficientă să e- 
xiste o iubire. Dimpotri
vă, în iubire trebuie să 
existe libertatea, — pa
re este strict necesară — 
trebuie să-i 'dai persoa
nei iubite libertatea de 
a te iubi în felul său, li
nie, şi nu uita că iubirea 
nu se poate ţine cu for
ţa. Gelozia nu constru
ieşte ci mai mult distru
ge in dragoste. Iubeşte-1,

lasă-te iubită şi totul va 
fi bine, intr-o zi va apă
rea gelozia, invidia, tea
ma... din păcate dragos
tea nu e veşnică, dar tre
buie să ştii trece şi pes
te momentele de criză 
dacă vrei să o prelungeşti 
cât mai mult.

O
MIHAI GAVRILESCU

— Haţeg
Simt că' te-ai supărat... 

eu cred însă că nu ai un 
motiv serios să fii supă
rat pe mine. Sunt prie
tena la la fel cum sunt 
prietena, din umbra pa
ginii de ziar, a tuturor 
celor care-mi scriu, celor 
care mă citesc. Pentru 

. mine flecare sunteţi 
i m p o r t a n ţ i, gân
dul meu bun vrea să 
fie alături de voi toţi. 
Tocmai pentru că vreau 
să fiu imparţială am ho
tărât să vă consider pe 
toţi egali, să nu accept 
întâlniri fată in faţă în

mod special eu nici unui 
din voi, însă am spus 

~ Şi repet că sunt de acord 
.să vă scriu în particu
lar — cu condiţia să-mi 
daţi adresa. Probabil a- 
-veţi probleme ce nu se 
pot spune într-o cores
pondenţă deschisă. Dacă 
pe tine nu te mulţumeş
te doar o simplă cores
pondenţă, dacă vrei mai 
mult — şi mi-ai scris dpar 
pentru că vroiai mai mult’ 
— dacă vrei să mă vezi 
neapărat şi nii mi-ai în
ţeles aceste rugăminţi şr 
motivele pentru care 
vreau să fiu prietena co
respondenţilor mei şi nu 
doar prietena unuia din
tre corespondenţi... atunci 
fii în continuare supărat 
pe mine.

Odată cu explicaţia da
tă pentru tine sper că 
mă vor înţelege toţi prie
tenii mei din faţa pa
ginii tipărite.

INA DELEANU
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Tineri in derivă
PRINTRE boschetari

Paul Ajudeli a venit toc
mai de la Suceava pentru 
a se aciua printre bosche- 
tarii Devei. De fapt, el era 
fugit de la Central de mi
nori din oraşul moldav şi 
se ascundea într-o gură de 
canal din zona Autogării 
Deva. A fost depistat re
cent într-o seară de gar
dienii publici la acest „se
diu" al boschetarilor/ din 
Deva.

I-A CĂŞUNAT PE 
. ŞTAMPILA

Deşi cam greu de înţe
les ce a vrut Iulian Şer- 
ban ceva o fi avut el în 
cap, din moment ce a fu
rat ştampila din casa de 
bilete a Staţiei GFR Pui.

A fost nevoie ca poliţiş
tii şi gardienii publici să 
îl urmărească şi să îl re
ţină pentru ca ştampilă 
să ajungă din nou la lo-

Music box Ozzy Osbourne (XII)
Revenit din convales

cenţă; Ozzy pleacă în tur
neu cu Ugly Kid Joe, o 
formaţie tânără, care toc
mai înregistra un radio- 
hit, „Every Thing Aboiit 
You“. Apoi. Qzzy* a cân
tat alături de Alice in 
Cfîains pentru că în lu
na mai turneul să con
tinue în Europa, alături 
de Love & Hate. Ozzy 
începe să conipună pie
se noi, alături de Frank 
Dunnery (ex-It Bites). El 
anunţă că va mai con
certa în vară, alături de 
Guns’n’Roses şi că din 
materialul înregistrat cu 
acest prilej va realiza un 
dublu album live ce va 
cuprinde 50 de piege.

In august ’92 apare al
bumul „March Or Die“ al 
grupului Motorhead. In
tre invitaţi s-a numărat 
şi Ozzy, care a cântat în 
piesele: Ain’t No Nice 
Guy, Stand şi- Hellraiser. 
Apoi Ozzy cântă în duet 
cu artista Kim Basinger, 
în piesa Shake Your 
Head... Let’s Gq To Bed 
produsă de Was Not Was. 
in toamnă Ozzy este din 
nou în Europa, alături de

Ugly Kid Joe. El a fost 
nevoit să anuleze câteva 
concerte deoarece soţia 
lui s-a îmbolnăvit. Case
ta video Don’t Blame Me 
(SMV/SONY MUSIC) a- 
părută in- noiembrie 92 
durează 70 de minute, 
cuprinzând piese live, vi- 
deoclipuri şi interviuri 
rare cu Ozzy. Turneul 
continuă îri SUA, tot cu 
Ugly Kid Joe. Ozzy a 
donat 100 000 de dolari 
pentru fundaţia Daughter 
Of Republic Texas, ce 
strânge fonduri în vede
rea restaurării lui rThe 
Alamo. Pentru culegerea 
ce ya apărea curând, O- 
zzy ă compus şi trei pie
se noi, Alături de pro
ducătorul Michael Vage- 
ner ei va alege probabil 
doar 25 de piese.

Pe 14 şi 15 noiembrie 
1992, turneul Ozzy/Ugly 
Kid Joe şi Black Sabbath/ 
Judas Priest s-a întretă
iat , la Costa Mesa/Gali- 
fornia. Acesta a fost un 
bun prilej pentru Ozzy de’ 
a cânta alături de vechii 
săi prieteni. JEî au cântat 
piesele clasice NIB Pa- 
ranoid, Iron Rfan şi Fa*.

rries Wearboots. Gel mai 
nemulţumit a fost James 
Ronald Dio (solistul lui 
Black Sabbath), care a 
trebuit să stea în publio 
şi să asiste la show-ul lor. 
La scurt timp după con
cert Ozzy a anunţat că 
va cânta din nou, îri 
Black Sabbath. Această 
afirmaţie a atras rapid 
un proiect în valoare de 
20 milioane de dolari ce 
cuprinde un turneu, în 
1993, de 20 de concerte,' 
în formula Osbourne, Io- 
mini, Butler şi Ward, ce 
va culiriina cu participa-. 
rea la Monsters of Rock. 
Turneul lui Ozzy a durat 
14 luni, în care a susţi
nut 365 concerte. Black 
Sabbath şi Ozzy şi-au lă
sat amprentele mâinilor 
pe celebrul Rock Walk 
situat pe Sunset Bule
vard, din LA. Gasa de 
discuri I.R.S. are în pro
iect un album nou al gru
pului Black Sabbath eu 
producătorul Rick Rubin 
(a colaborat, cu Slayer, 
Red Hot <2151111 Peppers 
şi Micky Jagger). L 

. (Va urma) > 
IIORIA SEBEŞAN

cui ei. Iulian are 17 ani.

PREDAT POLIŢftel

Tot 17 ani are şi Bogdan 
Bocanciu, numai că el es
te din Lupeni. El a fost 
recent predat poliţiei pen
tru că a încercat să acos
teze o elevă din clasa a 

. X-a a Şcolii generale nr. 
2 din localitate. Treaba s-a 
repetat de mai multe ori, 
aşa că mama fetei a fost 

nevoită să c facă sesizarea.

INJURII

Mihai Torni că este mai 
„bătrân" şi este din Deva. 
El are 21 de ani. Ă făcut 
el ce a făcut şi într-o zi 
s-a îmbătat. Numai că, în 
loc să îşi vadă de treabă, 
a început să înjure oame
nii din zona Autogării De
va. Deocamdată a scăpat 
doar cu 20 000 de lei amen
dă.’

CU CINE A VOTAT?

Chiar aşa, oare cu cine 
_ o fi votat Constantin Stoî- 
* ca din Hunedoara? între
barea ne-am pus-o atunci 
când am aflat că el a de* 
teriorat afişe electorale din 
municipiul siderurgiştilor. 
20 000 de lei amendă şi 
pentru el.

Viaţa între două 
puncte

Ultimele date înregistra
te oficial la nivelul Mu
nicipiului Deva «indică o 
creştere sensibilă a numă
rului copiilor nou-născuţi. 
Dacă imanul 1995 până la 
12 iunie erau înregistra
te 488 de naşteri, în 1996 
până la aceeaşi dată s-au 
înregistrat 510 naşteri, deci 
cu 22 de suflete mai mult 
decât în anul 'trecut.

Deşi datele sunt promiţă
toare indicând un bilanţ 
pozitiv, reţinerea familiilor * 
tinere pentru a avea uri 
copil este evidentă, moti
vele fiind date de situa
ţiile materială şi financia
ră ale acestora — lipsa uriui 
loc de muncă, nivelul mic 
al câştigurilor In raport cu 
cel al costurilor vieţii şi 
nu în ultimă instanţă de 
inexistenţa unui acoperiş 
propriu.

Date promiţătoare au în

registrat în perioada luni- , 
lor ianuarie— 8 iunie a.c,. 
numărul familiilor nou îri-j 
temeiate, care faţă de pe>j 
rioada similară a anului! 
1995 a crescut cu şapte, defij 
la 189 în anul 1995 la 19fiF 
în acest an.

Dacă naşterile şi căsăto- ; 
riile au înregistrat creşterii 
o situaţie mai puţin feri-*'! 
cită o consemnăm la de* 
cese, unde numărul acest ; 
tora este eu 56 de cazuri; 
mai mare decât în anul 
1995.

Intre cauzele ce au get 
nerat acest număr marţi 
de decese se; înscriu 
condiţiile de mediu — Ifli: 
special - valul de căldurii; 
din ţ>rimăvară care a eres- ! 
cut considerabil numărui 
deceselor persoanelor cu a» 
fectiuni cardio-vascularei 
(C.P.)

• —*—*—

şi o poantă 
la CLUB T

„Dacă ţii la adevăr cu dârzenie de neclintit, mat 
curând sau mai târziu, duşmanii tăi vor fi învinşi".

STENDHAL

C ;... ☆
BABIA, zeiţa tinereţii, este adorată in Siria, 
încearcă să-i spui aşa unei tinere de ia noi şi.. vezi

• • •M O O S C S S  Ş M M H I m — w w s c s ş s w  h m »

Moment emoţionant la Grupul Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii 
„Transilvania11 Deva: premierea celor mai merituoşi elevi.
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Calele „Om Imn" la Hunedoara
Hunedoara «ste din nou 

câtorva acţiuni cal
de anvergură. La 

acestor -«veni' 
; află :®C ICSH 

RA, managerul său ge- 
•■ejtwS, dl ing. pom Gai
ţa,. Sindicatul liber „Con- 

din cadrul.Mf*idsa • -I m h I*
Despre ce «$4e w -  

3*. dle îiircea Gefan? 
— In a doua parte a 

iunie a.c., ia Cas- 
Goevineftăw, Te-

R saioă «*a-
apreciatele emi

li „Cazuri şi„. «eca- 
«urt in dragoste" (18 iu
nie, ora 16) şi „Ceaiul 
<WH ia  ora cinei" 'O)-iu
nie, ora 17), realizate de

Mărimi Almăşan. Invita
tul „Ceaiului»." este cu

noscutul boxer Mihai Leu.
— fot cu «cest prilej 

s© pare -că va fi lansat 
un CD.

rr Este vorba .de' com- 
pait-discul reunind for
maţia vocal-ţnstrumenta- 
lă „Canon" şi solista Ma
rfa Gheorghiu, compact- 
dlsc realizat la Viena de 
«Sony -music". Producător: 
SC ICSH SA.

— p , totuşi, acţiunea 
Jn care siaiteţi implicat 
cel mai mult..

— Da, este -vorba -ide 
acţiunea din ,12 „iunie ac., 
ora 18, de la Castelul 
Corvineştîlor, realizată cu 
sprijinul SG ICSH SA,

i
i

Televiziunii Române,* 
Fundaţiei culturale „Omţ 
bun" şl Primăriei mani-* 
cipale. Şl anume „Gale- 
le foBc „Om banVUarti- 
cipă formaţii şi ..interpreţi! 
»de marcă: „Pasărea Co- • 
lrfori" (Mireea Vkrtflă, l 
Mireea Banicîu, Florian J 
pîttiş, Viady Cnejevfci), j, 
Ştefan Hruşcă, Victor So- ] 
«teta, Vasîîe Şeicaru, Jli- » 
cu Alifantis, Vaijy Ste* ţ  
mn, Alexandru Andrieş,« 
Doru Stânculescu, Ducu ţ 
Bertzi, Alexandru J&hrj 
nescu, grupai JEcsafl", ţ 
grupul „Canon", Maria « 
Gheorghlu, Sorin ®Bn-« 
ghiat. Prezintă actorul 

Cristea. ‘ |
xt i \ 'n  n n n rt JTT»xivi mjmj . piI

*■—* —*—*—¥—*— -*¥■—*—*— *—*—* —

ÎN ATENPA CELOR 
CE BAJ LA PORŢILE 

«JCEULUI
Inspectoratul Şcolar Ju

deţean ii atenţionează 3»  
abseavenţîi Claselor a Vfli- 
a, care se pregătesc să sosr 
ţină examenul de admite
re la liceu, să se oriente
ze în funcţie de posibilită
ţile lor reale. In «cest ian 
nu se vor mal făt» nici 
fel de suplimentări de 
curi pentru clasele a IX-a. 
Numai ie mzui in care pe 
ultimul tea Între cei ad
mişi, se vor afla î—3 «- 
levi cu aceeaşi medie st 
va permite - depăşirea e» 
feettvului aprobat iniţial.

De asemenea, elevii ad
mişi In clasa -a IX-a a „ţi
nui liceu nu se vor mad 
putea transfera ia un ah 
tul decât la sfârşitul a- 
mitol şcolar şl, fireşte, cu 
examenele de diferenţă ct 
se impun. (V.B.)

[AFLĂM D E LA POLIŢIE f
HOŢII AL FOSŢ 
PHINSI EN ZQffi

In noaptea de J/2 iunie 
aje„ in jurul orei patru, 
o patrulă a Poliţiei 
Rutiere Deva l-a de
pistat pe Finiş Romeo, de 
M  de ani di» Deva, res
pectiv pe Berceanu Oprea, 
de 29 de ani din Călan, 
fără ocupaţie, cu antece
dente penate. In timp ce 
teamşpertau tS ii©’Jachete 
cu elemente reflecteri- 
zante, jachete ce «ti . lost 
sustrase In urata «paupe
r i  unui autocamion TA.R. 
din Republica Croaţia.

Furtul pachetelor flin 
autocamion s-a produs-in 
aceeaşi noapte, te parca
rea din localitatea Veţeî, 
in timp ce conducătorul 
auto dormea în cabală: 
Cei doi infractori au fost 
reţinuţi de către poUţiştii. 
deveni pentru cercetări, 
tar bunurife furate au 
fost restituite.

CERCETAŢI
IN STARE DE AREST
•  -Laubert Robsrt şl

Liikaos Frandsc Zoltao,
-dte Qvooglu. CO antece
dente penale, au .fost re
ţinuţi întrucât în urms 
unor cercetări efectuate 
de către poliţie s-a stabi
li^ eâ sunt autorii a două 
spargeri de autoturisme, 
săvârşite pe raza munici

piul :te '«aQite»
de 2/3 iunie a.c. ■

Jn urma intervenţiei po
liţiştilor, bunurile te va. 
Loara de 860 000 de fel au 
fost recuperate integral.

•  Este cercetat te ştare 
d© libertate Ştir Gheor- 
ghe Daniel, de i i  de ani, 
din Petri La. Motivul cer- 
cetării II reprezintă spar
gerea comisă în noaptea 
de m  iunie a.c., din lo
cuinţa lui Lazăr Marcel, 
din localitate, în urma ca
rete infractorul a sustras 
bunuri In valoare de 
150000 de lei.

RUBRICĂ REALIZATA 
m  SPRIJINUL

m m , hunedoara-deva

£ £ 7  HSfot+n ? S i
•ii yt-, ă r  ta ţ! f i ■%i>n£_ri

,S» recoltează şi se transportă varză de la feriga 
«r. 6 Simeria a S.C. Sansere Siniandrai.

Foto: FAVEL LAZA

■ ' SE INTRODUCE î’i 
GAZUL METAN 
IN PETROŞANI

In municipiul' Petroşani 
continuă — deşi- nu Jn rit- 
mul in care ar vrea lo
cuitorii urbei — introdu
cerea gazului metan în 
bucătăriile locuinţelor din 
blocări. In 24 aprilie a.o., 
s-a aprins primul foc, iar 
un număr de 620 de apar
tamente sunt pregătite să 
aprindă flacăra albas
tră. Ar ii tune şi firesc ca 
noua conducere- a munici
piului să insiste pentru 
obţinerea de, fonduri mal 
mari de la bugetul statu
lui pentru ca lucrarea să 
fie intensificată.

OGRĂZILE
. -  . v

Comuna Lunea Cernii 
de Jos dispune de peste 
3 000 ha fineţe şi aproa
pe 2 200 ha păşuni. Acest 
fapt creează condiţii toar
te bune pentru creşterea 
animalelor şi explică stră
dania depusă de local
nici în acest sens. La ord 
actuală în comună există, 
în cele 476 'de gospodării:

706 bovine, 6220 ovine, '517 
porcine şa. Iar numărul 
animalelor creşte eonti-

CE SĂ fa cA ţ a r a n u  
CU LANA 7 -

In satele de munte ale 
Judeţului nostru — şi nu 
numai aici — există, la 
ora .actuală, mari cantităţi 
de lână de oaie cu care

oamenii nu ştiu ce să facă. 
Lână adunată de la tun
sul din acest an, dar şi 
din anul trecut şi de mai 
înainte. Lâna este pusă în 
podul caselor, în şuri etc. 
şi se degradează din ce în 
ce. Prin sate umblă unii 
întreprinzători ce vor să 
ia lâna, dar oferă pe un 
kilogram mai puţin • decât 
pe un pachet de ţigări 
străine. In aceste condiţii 
oamenii n-o daţi. Oare 
statul n-ar putea organiza 
preluarea şi valorificarea 
acestui produs ?

traian bondor

pe Intortectade 
druHuri de munte

Şoferia este o meserie 
ca oricare alta: cu avan
tajele şi dezavantajele ei. 
4Dar «na este să .şofezi o 
maşină mică şi pe dru
muri asfaltate şi altceva 
să conduci, de pildă, un 
peridoc de mare capaci
tate, pe întortocheate dru
muri ee urcă şi doboară 
ăR şt din munte te ' vale 

având drept încărcătură 
multe tone de buşteni. Din 
această ultimă categorie 
face parte şi dl Gheorghe 
MşMinescu. lată câteva da
te «ŞiiB biografia şi exis- 
tew|a domniei sale : •  are 
49 'de atu şt «ste; mm &m 
răpi te  obraz; m locuieşte 
în «arai Panc-Săiişte, apar- 
ţa m r  comunei tenra, 
uw*e nra o gospodărie de 

- toată » frumuseţea; « Itr 
cţjpnă pe utilaje de trans- 
pmtt «1 buştenilor din lo- 
curtte .«ntte .se exploatea
ză m  unităţile de prelu- 
crtne tfe ia vârsta de 19 
amtm  «Ste căsătorit -şt «re
da* «opii--- o fată fi un
bâte* — stabiliţi In muni
cipiul Hunedoara.

.■■■ fr?:.'9aate& an om ştator- 
nipdie Mari ne» cu de vre
me ce de treizeci de ani 
transportaţi buşteni, am 
zis nutrind intr-o scurtă 
discut«e cu dumnealui.

fiindcă îmi place 
şi meseria şi ceea ce fac.

— Şoferia prin munţi, 
la volanul unei maşini de
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mare capacitate şi pe dru- 
? pateri şsifrem de grele, nu 

este deloc uşoară.
v— Nil, dar îmi place să 

fac luenuri grele, nu m-am 
ferit niciodată de ele. Am 
transportat buşteni în zo
na Orăştiei, a Băii de Criş, 
Gâlanului etc. Acum lu
crez la S.C. „Sargeţia" SA 
şi transport lemn din 
Munţii Poiana Ruscâi pâ
nă la Dobra.

— E un drum lung.
■w~ Estê  dar îl cunosc

C« pe propria gospodărie. 
Şi sunt multe zile «and 
fac trei drumuri dus-în- 
tors. Când e mult lemn 
d© coborât, la ora cinci 
dimineaţa sunt la încăr
cat,

— Aveţi gospodărie ma
re la Panc-Sălişte? . •

— Am şase ha de pă
mânt, iar în ogradă cresc

. © vacă, doi caa, porci, pă
sări etc. Când cobor de 
ia volan nu mă întind la 
odihnă, ci pun mâna pe 
sapă, pe coasă, depinde 
de anotimp. Recent mi-am 
cumpărat o combină.

'— Copiii vă ajută la 
munca câmpului?

— Da. Amândni. ■ Bine
înţeles că atunci când 
pieaeă nu merg -C» «lâna 
goală.

— In vreme ce stăteam 
de vorbă, am auzit, la un 
moment dat, o voce:

— Gata, nea Glieorghe,
eşti încărcat. 4 '  .

— Nu vă supăraţi, dom
nule, ne-a zis şofenil, dar 
mă grăbesc şi trebuie să 
plec. -

Câteva clipe mai apoi, 
peridoeul bogat îneâreăt 
cu buşteni începu să cb- 
-boare. Am zis In gând: ,

— Drum bun, dle Mari-- 
nescu!

TRAIAN BONDOR
A V A V W .V

S.C Agrotransport Deva. După reparaţii, înainte de plecarea la drum, se 
© ultimă verificare a sterii autovehiculului. Foto: PA VEL LAZA

Celor ce-şi- dau inapor 
d erat i

>r-
tanţă mal mare decât o 

„au, mai precis fac pe gro
zavii, fără să albă piei o 
treabă, li se zice, pe me
leagurile ardelene, buri- 
caşi. Ţreaba asta Vine, 
probabtl, de acolo eă-n 
lipsa celor mai firave mo
tive se cred cel puţin bu
ricul pământului. Aşa, 

' tam-nisam, când ţi-e lu
mea mai iubită, dai peste 
unul sau peste una ce se 
manifestă de parcă ar fi 
— cum se zice — cei sau 
cea mai tare din parcare. 
Cu atitudine, cu vorba, — 
căci cu mintea n-are ar
gumente — li sfidează-pe 
mită din jur - sau ca «are 
vine în contact. Lumea, 
când îl vede procedând 
astfel, spune:

Se dă buricul pămân
tului.

Sau :

Făcând pe grozavii...
-r- Face pe grozavul.
Stfntem convinşi, stimaţi 

cititori, că. aţi Întâlnit in
divizi şi individe de felul 
celor de mai sus. Dar să 
ne oprim asupra câtorva 
situaţii în care acest fel 
de oameni se manifestă 
din plin.

Stai, de pildă, la uşa 
imul cabinet medical: îm
preună cu .mai mulţi su
ferinzi. Doctorul sau doc
toriţă se „află In cabinet. 
Au venit cu o jumătate de 
oră mai târziu decât scrie 
în program, gî tot de © 
jumătate de oră stau în 
cabinet de .unde se aud 
vorbe rostite tare, râsete.

Ge-i asta'? Atitudine bu- 
ricoasâ sau mal degrabă

lipsă de bun simţ, combi
nată cu sfidarea.

Te afli la o trecere de 
pietoni. Şi, după ce te con
vingi că nu Vin maşini din 
dreapta şi din stânga, pui 
piciorul pe şosea. Nu a- 
puci să faci doi paşi, că 
un automobil tras pe 
dreapta, câţiva metri mai 
încolo, ţâşneşte în trâfic 
cu mare viteză, făcând 
să-ţi sară inima din piept.

Să luăm un alt caz. Stai 
singur la o masă în co
fetăria unde ţi-ai dat în
tâlnire cu un amic, cu ca
re ai ceva confidenţial de 
discutat. In local, multe 
mese goale. Ţe uiţi des la 
ceas şi când mai erau Câ
teva minute până la ora

întâlnirii, , intră trei indi
vizi care, fără să-ţi spin-' 
nă nimic, se aşază fe. 
tine la masă. Te uiţi la 
fiecare atent şi vrei să-l 
rogi să meargă mai înco
lo. Văzându-i însă cât sunt 
de plini de ei, renunţi. , 

Am putea înşira o infi- 
nitate de situaţii în care 
indivizi de această catego- 
rie îşi dau mărimea mi
cimii minţii şi caractere
lor lor. Concluzia ce se 
pune in strânsă legătură 
cu tema acestor rânduri 
este una singură, credem: 
Sâ nu-i băgăm in sşamă, 
să-i Ksăm în treaba Iov 
şi să ne spunem în gând: 

*— Vai de capul lor l De 
unde nu este minte, bun 
simţ, ereştere de acasă şi 
alte alea -v nici Dumne
zeu nu' cere.

TRAIAN BONDOR

m MARŢI, 18 IUNIE 1996
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suni de aici, spui 
soţie şi muncesc 
podărje, cu vitei 
mâatul, iar soţul 
Deva şi Lucrează 
ţie acolo. Face 
„Del la Deva la ' 
învtrs". „Invers" 
că luna viitoare1 
pot * transfera la 
la Vorţa".

aţi» «a*i
IS IUNIE 1996

^.cs£SSaâflBftK &
VA OFERĂ : |

•  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună j
calitate, bogată in sortimente de sezon |

tricouri» căinaşi |
--*» pantaloni, bluze etc. j
•  balofl mari, presaţi, între 300—350 kg. (

OFERTA NOASTRĂ SPECIALĂ / J
î s  atenţia atelierelor mecanice, tipografii \ 

etc .: . ■ )

•  LAVETE DIN BUMBAC, ia cele mai a- !
vanta joase preţuri, ~ {

Adresa birourilor s. Cluj-N., str. IiiHu Ma- î 
niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 - 194030 (luni — T 
vineri: 8—16),. , . • • J
| f d r a r -  depozit: satul Vlaha, între luni şl V 
vinerii 8—18; ţ

ATENŢIE f — sâmbătă, program scurt j 
8—14. * ' t

italiene
ale Băneii Naţionale

-  iunie i ASOCIAŢIA GENERALA A VÂNĂTORILOR Ş* 4

(Urmară din pag. a 2.s)

rativ cu 2900 acum două 
: săptămâni.
f- Prezenţa pe secţii de 
• vot a fost însă diferită» 
la secţia 1, după cura

; ne-sş feformat dtfâ Fio-

JU<t vuiau 2H3 VUUMM d

rica Lăuşan, preşedintele 
spatiei, până la ora 16 
au Votat 520 de cetăţeni 
d intr-un număr de 14W 
de persoane, cifră mai 
burtă decât data trecută. 
Atât la Biroul electoral 
orăşenesc, ca şi la şeeRil# 
ş#? votare se spera ta o 
participase mai b\mă i« la 
vot. spre orele serii

BARU: Primele voturi s-au dat la Ura 6

A| dt$ea tur de scrutin 
a polarizat atenţia. electo
ratului şi în comuna Baru, , 
pentru a-şî desemna pfi- 
mul, gospodar al obştii. 
După primul tur, de La 
2 iiinie, în Linie dreaptă■, 
au intrat candidatul 
P.D.S.R. -* Marcu Popescu 
şi Pavel Cincora, indepen
dent. Rezultatele din pri
mul tur i-au conferit re
prezentantului P.D.S.R un 
avantaj de circa 200 de 
voturi, care este greu de 
ant|şipat dacă va fi de
cisiv. - -■ * '•

Comparativ eu 2 iunie, 
prezenţa la vot, până la 
ora 14,. a fost mai bună 
si la secţia nr. 1, unde 
din 1599 de candidaţi în
scrişi în liste au votat. 
423. '

Un fapt semnificativ ră-r 
mâne prezenţa Ia vot,
|ncă dei la ora 6 dimineaţa, 
a localnicilor, Elîsabeta şi 

ş Călin Ilie. Anas şl Iosif; 
Kiss, Solanl Giovani şi 
Victor Marc, care şi-au 
exprimat opţiunea electo
rală prMiî: din eranună.

ECUAŢIA VÂRSTELOR LA VISCA

lnft:-o margine; de judeţ 
cam izolată de lume — 
în satul Visca, aparţină, 
tor comunei Vorţa —, 
atmosfera era sărbătorească. 
La secţia de votare de la 
şcoală se prezentau mulţi

tineri. Lrain întrebat pe 
unul dintre ei, ' blonduţ, 
mărunţel, simpatio: „Vo
tezi pentru prima aarS?“ 
„Eu nu că n-am viaşta. 
Soţia votează prima oară". 
„Sunteţi din Visca?* „Eu

■ *î
CUMPĂRAŢI ŞI CITIŢI „PANORAMĂ". >,

.U n  săptămânal care poate deveni prietena»£  
îdvs. m n *

MI R O
VI NDE

t t 'teJL ■ şt» ■Tio T' , ■ «<tâ .. . . •• \ §4 t iteKdff tei 6-* tariie si csritoiu

x emx, plic u r i ,sc otch r «maluri 
tipografice

EXECUTAM
orice fel de tipărituri

TEL&FAX: 311.19.99; 
311.16.49; 6I4.16.24; 
311.16.51 ; 223.49.34

tru viitorul nostru. Să fie I 
mai bine". [

De altă parte, un grup '  | 
de feraeţ mai In vârstă 
comentează cum au votat, 
ce speră de Ia aceste ale
geri. „Noi ne gândim o-o* 
fi mai bine", spune nora 
nonagenarului Oetavian. 
Ioan — o cunoştinţă mai 
veche a noastră". „Şi so
crul dv. a venit la vot?"
„Nu poate face atâta > 
drum. Are 92 de ani şl * I 
soacra 88 de ani. O să se 
ducă la ei cu urna vo
lantă".

Un fapt interesant ne-a 
relatat aici preşedintele 
secţiei de votare: „La
primul tur, din 2 iunie, 
moş ioan Roţ, din Valea 
Poienii, a venit la vot 
fără buletin. I-am spus că 
tiu poate vota fără bule
tin. Nu s-a supărat, A 
mers acasă, cale de vreo 
10 km, şi s-a întors la 
vot cu buletinul. Acura a 
votat din nou, printre 
primii".

Printre primii au votat;
|a secţia din Vorţa, şi 

locuitori de vârsta a 
Toader şi Maria 

rinca, Gheorghe Sorea 
ţi alţii

De remarcat că, de data 
aceasta, Ia Vorţa au ve« 

..Pentru familia noas- fat în număr mai mare
__tânără — Crama So- decât prima dată atât
rina — şi Ioan — şi pen- tineri cât şi vârstnici.

PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA

COMUNICAT

de aici, spune tânăra 
muncesc în gos» 
cu vitele, cu pă* 

soţul e din 
la flota* 
naveta", 

Deva la Visca sau 
„Invers". „Sper 
viitoare să mă

vi âlti lc 
* / HI-*:
ă , Sorine

fera lâ mină

cu ce gând ai vo-

S-a mai încheiat o etapă a alegerilor locale, 
programate îp luna fonie 1996. Şi una foarte, im
portantă. Intr-o serie de lâcalltăţî au fost decişi oa
menii dîn fruntea obştii. -
| Că sunt cel chemaţi ţu adevărat, ori sunt cei 
teşiţi, pur şi simplu,, din drne; rămâne de văzut.
■ Câ vor putea să Schimbe măcar ceva din fizio
nomia locurilor şi a vieţii! celor ce le-au dat ginii 
responsabilităţii eiviee, o da spune timpul.
f Că s-au propulsat în Minte nişte partide, pentru 
interese meschine, ori şi-au construit singuri pro
gramele pe opţiuni Individuale şi promisiuni deşarte, 
va constata electoratul — deziluzionat.

Deocamdată, rămâne speranţa, 
fn ce este — după acest iunie fierbinte, în ce 

va fi — după alegerile generale şi prezidenţiale din 
toamnă, *

Reportaje: realisâfe de ■ i 
DUMITRU GUEONEA, 

ION CIOCLBL 
TfcAIAN SONDOR,

■ T -  CORNEL POENAR

i: i-:’- -
Cu referire la afirmaţiile făcute de domnul senator ţ 

Ioa» Diniş, cu ocazia dezba terii proiectului „Legii forate» J 
lui cinegetic şi protecţia vânatului", adoptată în şedinţa f 
din data de 12 iunie 1996, a Senatului României, pre- S 
luate şi publicate în ziarele Adevărul, Evenimentul | 
zilei, Cronica Română şi Jurnalul Naţional, din data ' 
de 13. 06. a.c., facem următoarele precizări: I

1. Afirmaţiile domnului senator Ioan Diniş stlnt î  .
total nefondate şi au la bază motivaţii personale, f 
străine de interesele membrilor asociaţiei, pentru * 
care â încercat blocarea adoptării legii. * |

Domnia sa a fost „membru vânător" ai unei J 
asociaţii de vânătoare şi pescari înfiinţată cu încăl- | 
carea gravă a prevederilor legale şi care coincidenţă I 
de ltrO întâmplătoare — la 12. 06. a.C» a fost dizolvată j 
de Tribunalul Hunedoara, deoarece scopul şi mlIioB |  
cele prin care se urmărea realizarea-acesteia au fesă':: 
ilicite şi contrare ordinii publice. I

De altfel, domnul senator Ioan Diidş este en* ' 
no scut pentru comportamente, similare şi te alte CB- I 
zuri (disputele cu dl gri. Paul Keiler, cu preferttoŞ ' 
judeţului etc.). |  c

2. A.G.V.P.S. din România este for reprezentativ, J
pe plan naţional şl internaţional, al intereselor vă» s 
nătorilor şi pescarilor Iportivi din România, organl- 1 
zaţ! in asociaţii de vânltoare, de pescuit sportiv aittr !' 
mixte, cu personalitate Juridică şt patrimoniu pro* t  
priu, înfiinţată îa anul 1919. „ , |ţ

3. Domnul Adrian Năstase — preşedintele 2
A.G.V.P.S. din România ales, în araastă funcţie pen. I 
tru prima dată fn 13. 01. 1993 şi reales în 9. 12. % . 
1995, a fost membrii al asociaţiei cu mult înaintea I 
acestor date: Practici şi acute Vânătoarea şt pescui- ' 
tul sportiv, în limita timpului disponibil. De aseme- |  
nea; ia parte la tfflttfe lucrările organelor colective J 
de conducere ale asociaţiei, exerefiându-şi statutar |  
prerogativele do preşedinte al A.GsATJP.S. 1

Nimeni şi în nici o împrejurare m  S -a  felurit |  
de numele şi funcţia domniei safe „ca, paravan?* pen- |  
tru afaceri necurate", inclusiv te dom mări prâeti- r  
cării vânătorii cu străinii, orgaaâsotă câmr de IMte E 
lele RA. ROMSILVA şi ocazional; dă unele asMfeft t  
afiliate A.G.VJP.S,  ̂ ■ '

Biroul Permanent analizează periodic şi siste- * 
matic întreaga activitate desfăşurată de conduc«Mt V  
executivă, asigurând, prin hotărârile luate, depltns J 
respectare a legalităţii- §

4. Actualul preşedinte executiv al A.G.V.P.S. *
nu a fost niciodată „maestru* de vânătoare al Iui » 
Ceauşescu, Anterior alegerii în această- funcţie, a I 
activat în domeniu] vânătorii şi pescuitului sportiv, J 
ocupând posturi de specialitate în producţie, în în* |
« ăţământul superior, la asociaţia de vânătoare din J 
Braşov şi în fostul Minister al Silviculturii, Este doc- | 
tor în ştiinţe, specialitatea cinegetică. .

NC exprimăm regretul că, sub acoperirea imuni- j 
tăţii parlamentare, domnul senator Ioan Diniş şi-a » 
•ifew i»- astfel de atitudini şi afirmaţii, j

BIROUL PERMANENT AL !
A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA t

» * M»

S.C. BENTOCALCAR S.A. DEVA

î Str. Piaţa Unirii, nr. 9, etaj III, ORGANL- 
j ZEAZA LICITAŢIE PUBLICA pentru vânza- 
* rea următoarelor mijloace fixe disponibile:

•  auto remorcher
•  remorcă
•  autofurgon LEA
•  autobasculante IG t 
Licitaţia se va fine la sediul societăţii fn-

I data de 5 iulie 1996, iar în caz de neadjudecafe 
j se repetă în fiecare zi de vineri, ora 10, până 
J în data de 26 iulie 1996. ,
| Relaţii suplimentare la sedittf societăţii sau 
U a telefon 054 — 215&73; 218943 său fa»,
f  218917. "I (471)
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ANIVERSAR»

•  Cei care le iubesc cu 
adevărat şi astăzi, ca în
totdeauna, îţi urează dragă 
ION CIOCAZAN, sănătate, 
bucurii si „La mulţi ani!“.

(186)
•  „La mulţi ani!“ ION

SIOCAZAN îţi urează 
prietenul tău Fiorin, ia 
.ceas aniversar. (187)

VANZAKI —
CUMPĂNĂ tt!

•  Vând apartament 2 
camere, parter. Tel, 025333 
•au 629648.

•  Vând apartament trei
Camere parter sau schimb 
CU garsonieră plus dife
renţă. Deva. Mărăşti. D3, 
16, 225032. (183)

•  Vând convenabil Da
cia papuc şi Datsun • Stan- 
za. Informaţii tel. 218738 
sau 229025, Deva. (1797)

•  Vând Fiat L'no* Die
sel înmatriculat MAU 1700 
DM uşor avariat, tel. 
230852/ (176)

• Vând apartameVit două
camere,' str. Mărăşti, bl. 
D C>. tel. 225390. • (9535)

• Vând lustre. barcă
pneumatică, butelie cam
ping, oglindă veneţiană, 
tel. 221283. (155)

•  Vând doua aparta
mente două camere, eta
jul I, • ultracentral, tel. 
617575- sau 229455. (9900)

•  Vând urgent garso
nieră Deva, str. Bălcescu, 
bl. 29 A, ap 37. tel. 230855.

(169)
)’ •  Vând 'apartament două 
feamere central str. îm
păratul Traian. bl. 12. ap. 
S, etaj 1, int< rmayi la 
'domiciliu. "(30055)

•  Vând casa cu gră
dină Bretea Mureşană. 
Informaţii Deva. (.diacului, 
bl. 19, Â. ap. 26. (30058)

•  Vând tractor 15 CP
Cu cabină, diverse anexe. 
Ilia, Libertăţii 116. tel. 
411. (30056)

ROMANŢASEM.
FILIALA

HUNEDOARA
Organizează in ziua' 

de 5 iulie, nra 10. la 
sediul său din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 
20, licitaţie de închi
rieri spaţii la cinema
tografele din Vulcan. 
Orăştic, „Parâng" Pe
troşani şi eu 'chimbaro 
'de destinaţie a sălii 
cinematograf uf ui din 
Lonea, - pentru activităţi 
comerciale, prestări ser- 
Vtcii şi depozit. în caz 
He ncad judeca re lici
ta ţ ia se va repeta săp
tămânal, în ziua de 
yineîrl, ora 10. informa
ţii la -tel. 212823 sau 
i2152C0. (330527)

5 . C. MUREŞ 11. s. \.
ŞOIMI Ş

Vinde Ia licitaţie, În
cepând cu data de 24.
06. 1996, mijloace fixe 
casate şi materiale re r 
zultate din casarea lor.

Lista cu utilajele sc 
găseşte afişată Ia sediul 
Societăţii.

Informaţii la telefon 
625886. (475)

•  Vând urgent i rabant
GOI stare bună, sat Clii- 
mindia, nr. 98. (194)

•  Vând sau schimb a-
partament cu două camere 
apartament 4 camere cen
tral, tel. 214254. (195)

•  Vând apartament două
camere,, posibilităţi priva
tizare, tel. 624469. (206)

•  Vând urgent 350 li
tri ţuică prună, preţ con
venabil, .Ludeşti, nr. 26, 
comuna Orăstioara de Sus.

(9626)
#-Vând teren intravilan 

pentru construcţie. 2000 
mp, Orăstie, vizavi de parc. 
Tel. 647271. (330528)

• S.C. Panicor S.A. 
Hunedoara anunţă or
ganizarea licitaţiei în 
data de 27. 06. 1996, 
ora 10, în Hunedoara, 
strada M. Viteazul, 
nr. 1, pentru vânza
rea următoarelor. bu
nuri: ' autoduba /trans
port pâine SUD 6135,
6 bucăţi, autospecială 
transport făină, R 10, 
215 F, două bucăţi, 
remorcă furgon izo
termă, 2 bucăţi. Ga
ranţia va fi de 10 la 
sută -din valoarea de 
pornire, iar licitaţia 
se va repeta în fie
care, zi de joi. clin 
săptămână. (8346)

PIERDERI
•  Pierdut ştampilă a- 

parţinând S.C. Km 404 
Veţel. Se declară nulă.

• (177)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb aparta
ment două camere, 
ultracentral, cu trei 
camere, zonă bună, 
tel 616046̂ _ - 087)_

•  Schimb apartament 
trei camere cu două, di
ferenţă, Deva, Bejan, bl. 63, 
ap. 18, etaj 3. sc. 2. (175)

OFERTE w 
DE SERVICII

cu camioane închise 
de 2,5; 8 şî 141 

Te!: 647529 orele 8-17

•  Ofer de închiriat te
ren pentru chioşc Deva, 
Horea, 160. (171)

DIVERSE

•  Jurist (pensionar) caut
serviciu, tel. 623207. orele 
17—22. (180)

• S.C. Ram confec
ţionează:

•  Acoperiri terase 
— marchize — 22000 
iei/mp (cu structură 
metalică — opţional). 
Prelate carrtioane — 
remorci — 23000 lei/ 
mp.

•  Hidroizolaţii " 
rase blocuri — liaie — 
35000 iei/mp (10 ani 
garanţie), cu material 
textil impregnat cu 
PVC import Germania,

tel/fax 054/211128, orele 
8—17. (9898)

• Familia Romaniţâ 
aduce mulţumiri dom
nului dr. Balazs La- 

dislau, directorul Staţiei 
Judeţene de Salvare De
va, pentru grija deosebită

acordată regretatei 
noastre mame, în mo
mentele grele prin care 
a trecut. (203)

• S.C. Apulum Cons 
S.A. Alba Iulia, Şantier 
trei Oraştie, str. N. Ţitu- 
lescu, nr. 78, anunţă ma
jorări de preţuri, după 
cum urmează: bolţari şl 
prefabricate din beton cu 
20 la sută, betoane şi mor
tare cu 15 la sută, balast 
şi agregate sortate cu 20 
ia sută, carcase şi armă
turi cu 20 la sută faţă de 
preturile practicate în pre
zent. (9627)

•  înscriu maşini ” p’rin 
repatriere. Tel. 711955

.. .8350)
COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere a-
nunţăm împlinirea unui an 
de ia trecerea în nefiinţă 
a bunului nostru soţ, tată 
şi bunic >
SABIN NICOLAE BANCIU

Comemorarea în ziua 
de 18 iunie, ora 10, ia ci
mitirul din Brad. Familia.- 

(30057)'

DECESE

•  Greu încercată de 
trecerea în nefiinţă. a 
cele| care a fost o 
mamă şl bunică plină 
de căldură şi bunătate 
sufletească

MARIA 
ROMANIŢÂ, 

familia mulţumeşte 
rudelor, prietenilor, co
lectivului S.C. „Pălării 
Cristina", vecinilor .şi 
tuturor celor care au 
fost alături de noi în 
momentele dureroasei 

despărţiri,. • conducând-0 
cu lacrimi şi durere 
pe ultimul drum. (203)

•  Cadrele din Inspec
toratul de Poliţie al 
judeţului . Hunedoara 
regretă - trecerea în 
nefiinţă a fostului co
leg

cpt. <r) PETRU 
PADUREAN

şl transmit sincere. 
condoleanţe familiei 
îndurerate. Dumnezeu 
să-l ierte şi să-l odih
nească în pace!

•  Locatarii din scara 
2, bl. 45 sunt alături 
de doamna Gajdoş la 
durerea pricinuită de 
decesul soţului

OL1VER GAIDOŞ 
în etate de 68 ani. 
ţPransmitem sincere
condoleanţe. (205)

AERUL CONDIŢIONAT ES TE "CONDIŢIONAT1 DE UN 
' Un produs- FUJITSU GENE HAI. SINGUR NUME r 

Modem Japon __
Tel: 0J - 311-M75 0G E N E R A L  
Fax :01 - 410-0825 R€fl CONDIŢIONAT

•  Familia îndoliată a- 
nunţă cu adâncă durere 
încetarea din viaţă a ce
lui care a fost soţ, tată, 
bunic si străbunic 

FRITSCU WERTHER 
' Ceremonia religioasă va
avea loc în data de 18. 
06. 1996, ora 13, la Bise
rica ortodoxă din Brad, 
Dumnezeu să-l odihnească!

(9200)

OFERTA SPECIALA CALCULATOARE!
Numai pe perioada EURO "96 !

COLOSSEUM™ -100 MHz
4.409.000Lei la tă  “1 1”-le de bază:

(TVA in c lu s}

24 luni
garanţie

[ Software licenţa! MICROSOFT Windbws 95 (manual ir 
limba română) şi programul antivirus RAV 4.0

Stereo Speakers - Mouse MITSUMI 4
8CW Artv . . Mouse pad SPRINT- togo'

Mor.itpf CO»f. 14A
?3 *C2«768. LRNf

Tastatura SPRiNT WIN 95. 
”2" 104 keys, US layoui

-DD 63C MB
CD-hOM 4 c spţ,-t.*J FDD 3.5". L44 MB

Pentium

MB ATLANTiS. ISAPCI. 256KB PBCacbe. 
SoundBlaster 164VideoÂTVMacfi-64 on board ■ , •

. Procesor /  ■ \  16 MB EDO RAM
INTEL Peniium*l00 MEz . ' j INTEL Original

COMSER Tel: 230527 
HUNEDOARA Fsx:716773

L ivrare im ed ia tă  d in  s to c

BANCA DE CREDIT COOPERATIST S.A.

FILIALA ORAŞTIE

2600 Orăstie, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, tel. 
47565; fax 47563; telex 72624.
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Următoarele:

Băi,•  Casă, curte şi grădină, Geoagiu 
str. Şcolii, nr. 20.

Preţ pornire: ,60 000 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină Romos, nr. 241.
Preţ pornire: 15 000 000 lei. . .
•  Casă, curte şi grădină Orăstie, str, Cri- 

şan, nr. 62 A.
Preţ pornire: 17 500 000 lei.
9  Saivan oi zona fostului CAP.
Preţ pornire: 5 000 000 lei.
•  Casă, curte si grădină, Geoagiu Sat, nr.

9. ' ’
Preţ pornire: 7 000 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină, Romos, nr. 186. 
Preţ pornire: 5, 000 000 lei..

. •  Casă, curte şi grădină, Orăstie, str. P. 
Maior, nr. 68 B.

Preţ pornire: 60 000 000 lei.
•  Casă, curte şi grădină, Ocolişul Mic, 

ţ nr. 61.
I Preţ pornire: 11 500 000 lei.

•  Autoturism OLTCÎT SPECIAL, nr. 
3 HD 4946, an fabricaţie 1982, Romos, nr. 39.

Preţ pornire: 4 800 000 lei. *
Licitaţia va avea loc în ziua de 25 iunie 

, 1996, la sediul Judecătoriei din Orăstie — Bt- 
1 roul executor judecătoresc, ora, 10.
\ - Relaţii la BANKCOOP S.A. Filiala Orăş-
\ tie, tei. 647565, 647456. (469)

\ S.C. GEF — FACILITIES S.R.L.
) DISTRIBUITOR EXCLUSIV AL PRODUSELOR

COLGATE PALMOLIVE 

IN JUDEŢUL HUNEDOARA.

Vinde:

— săpunuri, paste de dinţi, creme, şam- 
poanc, deodorante, loţiune după ras, periuţe 
de dinţi etc.

Detergenţi: **
BONA PRIMA 
DERO ACTIV ,
OMO 
ABC
Adaos comercial 0 la sută.
Sc asigură transport gratuit.
Tel./fax: 054/230930.
Str. Apuseni, nr. 1, (Depozitelor), Deva.

(330525)
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CASA DE PRESĂ Şl „EDITURA 
CUVÂNTUL LIBER -  DEVA

scKistste pe acţiuni t» tapitel 
inmainculalr la Registru! Caiuerţului Oevo cu nr. 1/20/611/199!. 
Cant 4072613110 i.C.R. Deva, iei. fiscal: 2116427

CONSILIUL DL ADMINISTRA'! IE

Adresa redacţiei: 2700 -  Deva, str, I Decambr’e, nr. 
35, judeţul Hunedoara, Telefoane: 211275, ‘112M7, 211269; 
625904 (corectura), Fax: 21806L
O întreaga răspundere pentru conţinutul sriicoieler « paartd 
autaiii acestora.
O Redacţia nu răspunde material sau moral pentru articolele 
Mcaetradata trimise xiaruiu; din prunii iniţietivă • tolsberaterîlar, 
O rdanuscriseie (publicate sau nu) no se mapoiocă autahlăr

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