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JOCURI POLITICE
Aşa cum este normal, cu 

prilejul alegerilor, fie
care formaţiune politică 
işi ■' face planuri, îşi în
tocmeşte programe, îşi sta
bileşte candidaţii, sperând 
sa câştige posturi' de pri
mari şi de consilieri. 
După primul tur de 
scrutin, când lucrurile în- 
ceir Oarecum să se lim- 
i ezească. dar orizontul 
mcă riu se vede clar, în- 
eii aranja nentele, ’jocuri- 

!« politice, cine cu cine 
-• se auezt. împotriva 
■n. peniţe accederea la 
i.os-.urile u.r fitâ Se dau 
comunicate. se anunţă 
.ii,arpele înţelegerile con- 
v t’*. of .Sun1 lucruri nor- 
rr ale1.

I ■■ na corsomarea p^imu-

tunci când, sub semnătu
ra ‘ aceluiaşi Costel Alic, a 
dat un nou Ordin, în 13 
iunie a.c., prin care amâ
nă şedinţa de constituire a 
Consiliului judeţean, din 
14 iunie în 21 Iunie. Mo
tivul ? „Pentru asigura
rea" desfăşurării în bune 
condiţiuni a celui de al 
11-lea tur de scrutin al 
alegerilor locale ce vor a- 
vea loc în data de 16 ju- 
nie 1990“.

Motiv subţire, necon- 
eJudent, cusut cu aţă albă, 
vizibil clar de. toată lu
mea. Adică: Neajunge- 
rea. la o formulă Viabi- 
i i intre reprezentanţii 
PDSR si” aliaţi (dl Coste! 
Alic este mai nou mom
ea- oi partidului de gu

hn tur de scrutin — din 
iunie ax. —. consilierii 

judeţeni au fost aleşi. 
Conform legii, ei trebuiau 
<■ * • ocaţi .*«* si i r u  dk

instituire a Consiliului
judeţean-st de alegerea 
conducerii acestuia. 'Ca 
i mimare dl prefect Costel 
\iic n emis în data de 7 
iunie a.c.. un Ordin: de 
ccinvoţare a respectivei
şedinţe pentru ziua de i". 
iunie. Norma! şi legal. 
Şi; asa curo se obişnu
ieşte -- şi nu doar la noi 

•. a început o nouă run
dă >'e aranjamente şi Jo
curi politice, de înţele
gere şi promisiuni, astfel 
încât votul secret să a- 
runce zarurile aşa cum fu
sese stabilit. Iar în a-
semenea cazuri câştigă cei 
mai abili. Chiar dacă 
mi-s. poate, şi cei'  mai. 
tionî.- ' -

Trişa • n-au fost deloc 
ahtlf mai marii Prefecfq- 
rîî noastre ji. Se >ne

vernâmânt — n.n.) cu 
care să-şi asigure şefia 
la jJonsiliul judeţean. Ca 
urmare, replicile au venit 
prompt atâ *a ; şefe stură 
cât şi la redacţia ziaru- 
h . o. • tr > î» ’ ris sî te 
lefonic. - 

Iată ce spun în protestul 
lor ‘filialele judeţene Hu- 
nedoarâ ale CDR şi USD : 
..Argumentarea Ordinului 
de" mai sus (de amânare 
a şedinţei de constituire 
a Consiliului judeţean —- 
n.n.) este neconsistentă 
şi nerelevantă. Este cu
noscut că pfentru ziua de 
14 iunie 1996, activităţile 
Prefecturii referitoare la 
turul doi de scrutin sunt 
încheiate, iar pe de altă 
parte consilierii judeţeni şi 
prefectul nu stint impli» , 
câţi îh lucrările Ia zi ale 
acestui scrutin. Ordinul

DUMITRU GHEONEA 

(Continuare lo  pag. a S-a)

Alegeri—iunie 1996
PRIMARI ALEŞI !N URMA CELUI 

DE AL DOILEA TUR DE SCRUTIN
în completarea datelor referitoare la turul al 

doilea al alegerilor de primari, şi la repetarea alege- 
filor în unele circumscripţii electorale, comunicate 
în ziarul de ieri, Biroul electoral judeţean ne-a pus 
la dispoziţie date noi. Astfel,,au fost aleşi primari*.

MUNICIPII ŞI ORAŞE:
BRAD, Aurei Benea — PDSR ;

' CALAN : ■ Petru Bora independent :
, VULCAN : Vasile Giurgiulescu — PDSR;

COMUNE :
BANIŢA: Nistor Costfca — USD ;
CRIŞCIOR: loan Başa — PDAR;
GEQAGlP: TraiUn Gherghef — PUNK;
GţflţLABI: Ioan Toplideari — Partidul

: Pensionariilary' — -* ' ’ '
llARAU: Peţru Băile' — PDAR ;
LUNCOIU JBE JOS: ItefinH Cluckm — 

PDSR;
ORAŞTIOARA DE SUS : Nicolae David — 

USD;
PESTlŞU MIC: Florentin A. llărău —

CDR;
BOMOS: Mircea Pătrânjan — PDAlt;
TOTEŞTI: Iulius Lăpădâtoni — inde

pendent ;
VAŢA DE jps : Gheorghe Rus — PRM.

TURUL AL DOILEA PENTRU PRIMARI 
SE ORGANIZEAZĂ IN CIRCUMSCRIPŢIILE:

Municipală Petroşani, orăşeneşti Lupeni, Petri- 
la, Uricani, comunele Gurasada, Pui, Răchitova Şi 
Vorţa.

Potrivit informaţiilor primite de la Prefectura 
judeţului, turul al doilea în aceste circumscripţii se 
va organiza duminică, 30 iunie.

u n a  p e  z i
•  Dacă vezi un sclav dormind, nu-l 

trezi că visează la libertate.

ROM A NI A
PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 28

O R D I N
. pentru convocarea în şedinţă de constituire 
a unor consilii locale, alese la 3 şi 16 iunie 1996 i

Prefectul judeţului Hunedoara ;
, Având în vedere alegerile locale de" la 2 şi 16 
iunie 1996;

în temeiul art. 16, alin, 1 şi ari. 103 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, 
emite prezentul

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

constituire consiliile locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale alese . la 2 şi 16 iunie 1996, potrivit ane
xei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Deva, 17 iunie 1996. Prefect,
Nr. 91. COSTEL ALIC

ANEXA
la ORDINUL Nr. 91/1996

D A T E L E
‘ de desfăşurare a şedinţelor de constituire
a comisiilor locale alese la 2 şi 16 iunie 1996
25 IUNIE 1996 6. Rapoltu Mare
1. Deva 7. Dobra
2. Brad 8. Ilia
3. Haţeg 9. Zam
4. Călan 28 IUNIE 1996
5. Baia de Criş 1. Densuş
6. Băcia 2. Gheţari
26 Iunie 19% • 3. Lelese
1. Vulcan 4. Ţopliţa
2. Baru 5. Lunca Cernii de Jos
3. Baniţa 6. Sarmizegetusa
4. Luncoiu de Jos 7. Tot eşti
5. Crişcior > 8. Râu de Mori
6. Ribiţa 29 IUNIE 1996
7. . Vata de Jos 1. Mărtineşti

_ 27 IUNIE 1996 - 2. Turdaş
t. Balşa 3. Beriu
2. Băiţa 1. Orăştioara de Sus
3. Romos 5. Peştişu Mic
4. Geoagiu 6. Unirea
5. llărău , 7. Sălaşu de Sus

S-A DESCHIS PESCĂRI \  L;\  PIAŢA
DIN DEVA 1.

in „lanţul-* celor 10 noi magazine ce vor fi date
în folosinţă in Piaţa agroalimentară din Deva, primul
s-a şi deschis: este noua pescărie, bine- aprovizionată
cu peşte proaspăt, dar şi o mulţime de specialităţi.
printre care şi somon, calcan. Din prima zi, pescă-
ria a desfăcut o seamă de cantităţi de peşte, dovadă i
că era nevoie de un magazin ele acest profil si în Dê -
va. (S. C.). *

* ■»
VREMEA

Vremea va fi frumoasă 
şi va continua să se 
încălzească. După-amiază 
stint posibile averse de

ploaie mai ales in zonele f 
de deal şi de munte. Mi- * 
nimele vor oscila între» 
944 grade C, iar maxi- v 
mele între 23-28 grade * 
C. (Raisa Pleter), I

MWANMWAWAV 
i

19 IUNIE 1996
•  1 dolar SUA
•  I marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 Ură sterlină
•  I franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 fire Italiene 

C ursu ri de re fe rin ţă
A RomQhiet

V.VrtV

— 3006 lei
— 1978 lei
— 2756 lei
— 4638 lei
— 2401 lei
— 583 lei
— 195 lei 

ale -B ă n c ii Naţionale
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ŞI-N IUNIE... SE NUMĂRĂ BOBOCII
In ' ultima zi de şcoală, 

Inspectoratul Judeţean - 
Şcolari i ’ rganizat o în
tâlnire" cu -presai, pehţru 
ca echipa managerială 
să-şi prezinte rezultatele 
pozitive eu care a înche- ~ 
iat ’ anul 1993—1996 şi 
spi ţuîţ'Cii âteva di' 
obiefctivefe- perioadei , ime-.* 
■diat următoare. Un  ̂ bi
lanţ' "finial — s-a- precizai ~- 

*a £ posibil v> toam 
nă, şi el'va fi atunci adus 
:» < tiriţa opln j ;

blice. 1 Dar rezultatele ■ cu- 
nostiifte deja sunt" bune 
M "meri ” med atia te 

Activitatea în toate for
mele1 de învăţământ _ — 
preşcolar, primar, gimna
zial, liceal, profesional, 
complementar, post liceal, 
de maiştri, învăţământ

special, cât-..şi în cluburi 
ale elevilor sau .sportive — 
s-a -încheiat  ̂cu bine. Di 
Gheorghe Cândea, Inspec
tor -general, a exemplifi
cat aceste recoltate prin 

. cele- 1Q8 jtemiî şi tnen- — 
' ţiuni' obţinute la faza na-

b - ; i * •
' t conferinţa

- -DE PRESA'

ţională a . olimpiadelor .
 ̂ .i ecte cir a .

vâţământ şii pe meserii.
La ’ matematică' şl . mai 
ales’ la chimie, succesele . 
au fost dedsebite, elevi 
hunşdoreni; .ffind selecţio
naţi în Ioturile ce , vor 
reprezenta ..(gra'.la ’ . faze . 
Internaţionalei fca fel, de 
merituoase’ sunt şi rezul

tatele la, concursul inter- 
iudeţeart „ţTraian Laiescru‘?, . 
ksfzSfS.ral amil ia
Petroşhrii. La ‘ olimpiadele 
inter disciplinare de Ia 
Brăila şi Târgovişte, hu- 
nedoreniî, de asemenea, 
s-au clasat pe locuri frun
taşe, ca şi ia faza na
ţională a sesiunii de refe
rate- şi co&unicări ştiin
ţific» . al» i.elevilpr gmad.a- 
ies la istorie), ,

Pentru că Ia. nivel de- 
minister judeţul nostru e 
cotat ca . unul dintre pri
mele' din ţară,,yşi anul 
-*»e ta ţ ,  ,c,.*u cinstea 
.găzduirii a trei faze na
şi ţie ;5*Cî|-.s«ieâ,T
şcolâre. De asemenea, s-au

VIORICA ; ROMAN

ANINOASA
' »'

După două crime, autorul s-a spânzurai i

(

Noaptea de 15 iunie a.c. ar fi 
trecut în andnimat pentru locuitorii/ 

.oraşului Aninoasa, dacă nu ar fi a- 
vut loc un eveniment ce a zguduit 
întreaga zonă. Pe fondul consumu
lui de băuturi alcoolice, 6 AB0 R 
1QANÎ cu domiciliul în judeţul 
Arad, ai comis două crime, omo
rând cu sânge rece pe concubina sa, 
Viorica Covaciu, de 49 de ani şi pe 
mama acesteia, Anastasia Covaciu, 
în vârstă de 77 de an}.
. .Din primele cercetări, rezultă că 

decesul victimelor a fost cauzat

prin lovirea de mai multe, ori a ce
lor două corpuri, cu cuţitdl. Lâ 
mai puţin timp după dublul aşasi-, 
nat, Gabor Ioan s-a sinucis, prin 
spâtizurare.

Evenimentul tragic din noaptea 
jde 15 iunie din strada Gh. Doja, 
nr. 14 A, Se află .în ateiiţia orga
nelor dc anchetă, iar despre moar 
tea celor două concitadine locuito
rii oraşului Aninoasa îşi vor aminti 
cu tristeţe încă multă vreme. 
(C. P.>.

(Goofinuare în pag. ş 6-a)
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J O C U R I R O I  T IC E
(Urmare din pag, |J

de anulare a convocării 
consiliului a fost' publicat 
numai in ziua în rare a- 
cesta trebuia să se con
stituie, partidele politice 
şi respectiv consiliile a» 
cestora nefiind anunţai 
din timp şi oficial de 
această contramandare. 
Măsura amânării consti-, 
tulrii Consiliului Judeţean 
are grave repercusiuni po
litice, fiind o vădită în
cercare de stopare a 
cursului firesc de formare 
a unui consiliu legal ales, 
de tergiversare a organi
zării acestui organism Ju
deţean. în dorinţş de a 
se Încerca impunerea la 
conducere a unor persoane 
agreate <te putere, defor- 
mândii-se astfel voinţa e- 
lectoratului"..

Sperând să dreagă bu
suiocul şi să explice mai 
clar rosturile amânării 
şedinţei de constituire a 
Consiliului judeţean, < dl 
prefect Coste! Alic a dat 
un Comunicat chiar in 
data când trebuia tinută 
şedinţa din 14 iunie, in 
care explică :

„ ...Emiterea Ordinului 
nr, 88/1996 (are număr!) 
a fost determinată de fap
tul că alegerile din 16 
iunie 1996 in judeţu! Hu
nedoara se repetă in 4 
oraşe şi cinci comune, iar 
turul II pentru alegerea 
primarilor are loc în 36

sie unităţi . teritoriale. In' 
v’ condiţii, a  teiecon- 

fertaţa cu prefecţii, din 12 
iunie, s-a stabilit pentru 
comisia tehnică judeţea
nă, al cărei preşedinte 
este prefectul, cât şi pen
tru autorităţile publice 
Iacale, Sarcini multiple şi 
complexe care să asigure 
pregătirea şi organizarea 
în cete mai bune condiţii 
a alegerilor respective. In 
acelaşi timp, in pregătirea 
acestei etaoe a alegerilor 
locale sunt implicate şi 
partidele, alianţele politi
ce şi electorale-'.

Motivaţii din nou necon
cludente. Se ştia că în 
16 iunie va fi un nou tur 
de scrutin. Se mai ştie 
că în unele judeţe con
siliile judeţene S-ău con
stituit deja, deşi s-a 
organizat şi acolo al îî- 
lea tur de scrutin. Un 
singur exemplu: judeţul 
Maramureş. Gât Teste 
„organizarea în cei/  mai 
bune condiţii a alegeri
lor respective" şi „Impli
carea partidelor, «Hanţe
lor politice şi electorale" 
în eveniment, reprezen
tanţii acestora ştiu cum 
(nu) au fftcut-o. iar noi 
am văzut foarte bine la 
faţa locului. Deficienţe Cu 
duiumul, neimplicare, căi 
dubioase în desfăşurarea 
scrutinului.

Sunt scuze, promisiuni şi 
gafe PDSR-iste de care 
lumea s-a cam săturat.

1
DEVASTATORII

„Piaţa ruşilor", situată noapte şi fără teamă, i 
in Micro 15, "‘din Deva, spărgând şi furând dale- * 
şi-a mărit considerabil le din ciment care Corn- j 
suprafaţa de' expunere a pun gardul acestei pieţe. I 
mărfurilor, prin îngrădi  ̂ Dovadă că edilii " oraşu- J 
rea cu gard de fier până lui sunt nevoiţi prea des 1 
în marginea străzii M. să-l „cârpească" cu bu- 1 J 
Eminescu. Aici Însă,.dŞi- cgt} din taWă «onfec-l 
nme un necaz despre ţionate pe măsură. In- J
care am mai scris. Din
când fai când, indivizi răi, 
neidentificaţi, profită de 
slaba vigilenţă a orga
nelor abilitate cu paza.

ţeresant este că aceste 
..cârpeli" se înmulţesc,
dar, curios şi păgubos lu
cru, nimeni nu»i poate

I
Ei „operează" în • -plină' prinde pe făptaşi.

[ pDSW k
<V.B.) j

Clipe de răgaz 
în mijlocul naturii

O lumină aurie şi caldă 
se strecura pe furiş prin* 
tre copaci, formând oglinzi 
sclipitoare de un farmec 
aparte. Pe Valea Veţelu- 
lui şi îri alte locuri pito
reşti, Izolate, pe unde am 
trecut, mulţi turişti oca
zionali îş; fixaseră loc 
de destindere la liziera pă
durii. Aerul curat şi soare
le strălucitor permiteau 
o relaxare binemeritată îri
mijlocul unei naturi splen- 
' is.di
Am ? stat de vorbă ■: • Cu:J 

- câţiva dinte. cripietenţi ia 
destindere şj uitare de si
ne. „Ne petrecem week- 
eml-ul, chiar şi alte zile 
libere j|r|atif%Spâr4 j|ifSi;.- 
aceste locuri minunate şl 
nu prea îndepărtate de 
casă. La mare şi la munte 
nu ne putem permite lu
xul de a sta din cauza 
preţurilor exorbitante. Un 
sejur într.-o staţiune te 
costă pe puţin un milion 
dfţ lei pentru o familie 
compusă din două per
soane, la care bineînţeles 
se adaugă şi alte chel
tuieli. Aşa că preferăm 
fuga pentru câteva ore la 
marginea pădurilor şi pe 
malul unui pârâiaş limpe
de sl răcoros". îsi dădea 
cu părerea dl Petre .Rar 
poviciu, prezent aici cu 
soţia

Mai sus, din loc In loc, 
la distanţe aproximativ e- 
gale, turişti de toate vâr
stele îşi petreceau minu
nat timpul liber. unii cu 
muzică transmisă de apa
rate, alţii cu cântec de 
păsărele. Un miros apeti
sant de frigărui răzbătea 
în aer de la unii care-şi 
preparau hrana cu grijă, 
i lături de sticlele cu be
re pusă la rece „Numai aşa î 
trial uităm de griji şi de 
necazuri, că sunt 'destule 
pe capul ricstru", rezuma- 
scurt dl Dinu Coriolan, a- 
flat la destindere alături 
de soţie şi de cei doi copii.

„Lumea caută un refu

giu pe care numai In zo
nele retrage de la marginea 
craşelor şl satelor îl poa
te găsi", spunea lapidar 
dna Dorina Doda. exta
ziată de minunăţia peisa
jului

Ne-am rezumat discuţiile 
întorcându-ne prin parcul 
şt zonele verzi din muni
cipiul Deva. Pe bănci se 
odihneau singuratici bă
trâni îngânduraţi. Iar în 
jur zburdau veseli şi fără 
griji copii de vârste dife
rite. Mâini harnice de 
gospodar se desluşesc pe 
aleile îngrijite şi gardurile 
vii tunse. O impresie a- 
parte ne-a oferit strada 
Mineralul. ale cărei alei 
cu gard viu şl zone verzi 
periate frumos, cu tranda
firi săpaţi, delectează pri
virea. In general, muni
cipiul arată bine, dar o 
mustrare tot se cuvine 
celor care nu vor să înţe
leagă necesitatea păstră-, 
rii curăţeniei. în unele 
zone periferice şi nu nu
mai se aruncă hârtii la 
întâmplare şi gunoiul lân
gă contai »cie
VALENTIN BRSTOTEAN

în centrul muniehPlu- 
lul Deva se execută o lu
crare de amplasai*» a u- 
nei conducte de gaz de 
la semaforul de la Poşta 
veche, rii tre .Comtim", 
spre strada EmiriescU. Po
litia rutieră a municipîa- 
Iui Deva a semnaliz.it un 
traseu ocolitor din stra
da Libertăţii spre Piaţa 
Unirii (obligatoriu la dreap- 
tel şi mal departe, pe 
lângă Casa Căsătoriilor 
spre restaurantul Badrus.

Toato ar fi bune dacă 
stimabilii conducători au

verseazâ scuarul spre 
stânga, intră pe -Mite in» 
ver» %ţntru a M ite; 
drepta spre Plaţi Viei©»

: rieL • Alţi), care Vh» din 
Plata Unirii, inraicâ sen* 
sul unic, escaladează *- 
ceiaşi scuar, „taie" circu
laţia din senstîl opus şl 
şa. refugiază in dreapta 
pentru a se îndreptă spre 
Casa de Cultură şi blocul 
turn sau la stânga pen
tru a coborî spre „Liber
tăţii".

încălcarea cu atâta „fan
tezie" şi cu riscuri a

to ar respecta semnifi
caţiile indicatoarelor. Nu
mai că unu dintre ei cir
culă după bunul plac. Ast
fel. cei ce vin dinspre 
magazinul „Flamingo", în 
loc să videze ia dreapta 
sore „Libertăţii", escala? 
dează scuarul destinat 
trecerii d« pietoni, „taie" 
circulaţia din sensul o» 
pus de mers şi intră în 
Piaţa Unirii. La fel pro
cedează si cei ce vin 
de De strada Libertăţii, 
care. in loc să vireze „O- 
bligatoriu la dreapta", tra-

semnificatiei indicatoare» i
lor de circulaţie demon- ] 
streăză cum aceşti COn-j 
ducători auto conduc.., ; 
după legea lor. 'In faţa ; 
acestei situaţii, Poliţia ru- j 
' tieră a municipiului De- î 
va a hotărât să aplice ic- ] 
gea... circulaţiei. Asi- j 
fel, în cursul miel de i 
sâmbătă, 15 iunie a.c., ; 
peste 80 de conducători i, 
auto au suportat , amenzi I 
pentrd rverespectarea in- j 
dicatoarelor de circulaţie; 
în această intersecţie. j 

Aviz amatorilor |

80 de amenzi, într-o singură zi, în acelaşi loc şi pentru aceleaşi fapte. 
Cam mult, nu-i aşa, stimaţi conducători auto din Deva?

Foto : PAVEL LAZA
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A erul " j f ţ t a  j ;£©m§ozŞ|i#, 
naturală ; #  pitapriităţile 
sale a favorizat dezvol
tarea unui anumit tip tte 
viaţă superior organis
melor pe pământ ce de
pinde de componenţii săi 
stabili, fo speţă- oxigenul. 
Intr-adevăr dacă fără 
luară omul poate trăi o 
vreme, fără apă câteva 
zile, fără aer nu poate 
trăi decât câteva.» mi
nute Atmosfera îşi ma- 
n (festă capaoitafeasa de 
ainoepurare Intr-o formă 
specială, anume prin pro
prietăţile Sâle de omogeni
zare şi de diluare până 
la limite posibile, Elimi
narea efectivă a poluan
ţilor în aer se face prin 
sjSăjare, la precipitaţii sau 
prii) depunerea la supra
faţa «olului,

Gravitatea poluării at
mosferice constă . prin
tre altele In faptul că 
prin tendinţele de, dis
persie şi curenţi atmosfe- 
rlcl efect t̂e poluării sunt 
resimţite i» suprafeţe 
mari. distanţe lungi, une
ori mai puternic de că
tre cei nevinovaţi decât 
de către cei ce o,pro
duc. Putem constata a- 
eeste efeete în zonele lo
cuite şi «vartalele de lo
cuinţe din - oraşele Deva, 
tfă'-an, Hunedoara şl Pe
troşani. —

AER NU PUTEM TRĂI
; Marile surse de poluare 
a cerului, industria şi 
transijo-turije pe lângă 
faptul că elimină In me
diul ir conjură tor canti
tăţi uriaşe de poluanţi, 
pentru a funcţiona aU ne
voie şi de oxigen pe carş 
şi-l „pi'ooiră* tot din 
med! î inconj , âtor. Omul 
este astfel sufocat de 
două ori in condiţii na
turale. în aerid atmosfe
ric poluat de obicei sub 
influenta radteţiddrsola- 
re. au loo o serie în
treagă de reacţii de o- 
xidare, îa urma cărora o 
parte din poluanţi sunt
neutralizaţi, alţii activaţi 
.sau apar. - poluanţi. mâ. ca 
— smogul oxidat.

fn arrul 19» s-a eva
cuat in atmosferă un 
volum de gaze rezidu
ale de peste I »  miliar
de mc. cu un conţinut 
de peste. 173 tţM torte 
substanţe poluante, din 
care pulberile au ropre- 
zentat '"a 70 la sută ai 
30 la sută poluanţi go
goşi, In «pedal oxizi de 
carbon şi azot, dioxid de 
sulf, hidrocarburi, amo
niac. hidrogen sulfurat, 
funingine eta Ghiar dacă 
«misiile în atmosferă re

prezintă o seducere cu 
;t4 la sută eantităţilsr . 
faţă .-de niveSul' anului, 
•|994ţ se constată incă 
junel||; depăşiri ale eon- 
centteţiilor maxime ,ad- 
-tnisej| prevăzute de STAS 
l257«88, la bioxid de sulf 
#i an^ pulberi în suspen
zi* afc -depăşiri 
ala ” la .
pulberi sedimehtabile, în

nergetiqe de la CTE Min- 
dfţjjj»' f** Z ’ \

poluartelZ, IsKmd. rt- 
di® probleme complexe, 
ce se- cer a fi . stăpâni
te, emisiile polyanţe tre
buie redusê  acrul tre
buie să rămână curat, iar 
instalaţiile de depoluare
nvictftDto /vomnlotafn
astfeljorat pnn expioa-'
tare şi întrejinpre să, te-

Protecţia mediului inmm^irâter (91)

i ,f ev, Huuţdoara, Ba^u- 
Uave şi Chişcădaga. Ac
ţiunea sinergedcă a  po
luanţilor gazoşi şi a pui- 
berilor In suspensie ’4«- 
ta creşterea agrcs,',»'.;?- 
ţii atmosferei, cu in» 
flţiet4o.n«teste asupra.vă*- 
nătăţil omului, în majo
rităţii Zonelor industriale 
a!.' judeţului Hunedoara.

Semnificativă este pen
tru zona municipiului De
va reducerea . nivelului 
cu pulberi sedimenta* 
bila prin finalizarea lu
crărilor de reparaţii ca
pitale la toate electrofil- 
treto da la grupurile e-

p' «  o eficienţă spor ti 
pentru asigurarea protec
ţiei mediului înconjură
tor

Promovarea Legii nr. 
137/1996 — privind pro
tecţia mediului, asigură 
modalităţile de implemen
tare a principiilor şl e- 
lementelor strategice la 
dezvoltarea ' durabilă a 
Societăţii, prin adaptarea 
politicilor de mediu co
relate oi pjcgrameie de 
dezvoltare şi încadrarea 
fn legisltţia internaţio
nală. Prinepaiele obli
gaţii şl răspunderi oe re

vin p<-rs<anelor fizice şi 
juridice privind protecţia 

-.acrului simt t 
j — respcc-area reglemen
tări krr plivind protecţia 
(atmosferei, adoptând mă
suri tehnologice adecvate 
jde repnere şi neutralizare 
ia poluanţilor atmosferici;

— dotarea instalaţiilor 
tehnologice -care- sunt sur- 
se de poluare, cu siste-

nare, să asigure perso
nal calificat şi să furni
zeze, la care s-au potri
vit solicitările autori
tăţilor de protecţia me
diului, datele necesare;

— îmbunătăţirea per
formanţelor tehnologice in 
scopul reducerii emisii
lor şi să nu pună în 
exploatare teStaJăţiifechre 
depăşesc limitele maxime 
admise;

— asigurarea la cere
rea aQtoi-’tătnor de pro
tecţia medului, diminua
rea, mcdilirarea sau în
cetarea activităţii genera
toare. de poluare;

— să solie1 e autorităţi
lor de protecţia mediului 
acord şi/sau autorizaţie 
de mediu pentru activi
tăţile . Industriale i

— să suporte costul pen

tru repararea prejudi
ciului şi să înlăture ur
mările produse de acesta,
«• condiţiile ante;
rioare producerii preju- ; 
diciuiui; __

— şă; asigure sisteme ;
proprii de supraveghere a - 
instalaţiilor şi prooeşeloş. 
tehnologice pentru con- J 
trolui poluării pe raza 
de incidenţă a activităţi- : 
lor desfăşurate, fn scoja» 
pţeyiirrf # riş;
curilor tehnologice şi e-

— să Informeze aute- 
nări accidentale de po» I 
pulaţia în caz de eUml- ] 
ncri accidentale de -ph- j 
luanţi in mediu, sau de 
accident major;

— adoptarea unor pro-
jtentru r«speotâ»ea 

egisis îel, in termen 
6 Itţni de la intrarea tel 
vigoare a legii«.

— să aplice soluţii a-

desfăşurate şi să asigu
re modificarea şi eon: 
pictarea celor existente]

— aă recupereze şi a5 
valorifice substanţele in» 
du triale d işeurito re? 
zultate din activitatea 
proprie.

C-TIN TEDDORAŞCU, 
Inspector şef \ 
A.P.M. Deva ţ
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CUR0’96
CONTESTAŢIA 
FJR.F. RAMASA 

PARA REZULTAT
Aşa cum e a  de 

aşteptat, scrisoarea des- 
CMeA adresată de Mte- 

' pat” Sandu şi Adafbert 
i (trasai din' partea cofr 
ducerii F.R.F. către 
U£PA nu a avut «r 
fecnd scontat. De fapt 
şt semnatarii aceste* 
scrisori au vrut doar 
să tragă un semnai de 
alarma asupra presta
ţiei Unor arbitri, aşa 
OH a fost cei vizat
— danezul Mikkeisen
— care nu a acordat 
un goi perfect valabil 
bisci» ae D. Muntea- 
#iu Iu mm. 31. al par
tidei România — Bul- 
garm,-In răspunsul se
cretarului generai _ ai 
UEtA se recunoaşte 
viabilitatea goiuiut, 
dur îşi manifestă doar 
surprinderea 'că cerr 
tnuiu şi tuşierui „nu 
au tost capabili săf'oh* 
serve corect traiecto
ria betonului in aeel 
raaraent".

Şt STOiCIKOV 
ACXa/I AKMllKAJUL 

Chiar Ba prontn nmcs 
disputat de Bulgaria 
la HUKO ’96 (i>pa»ui
— i*»*lgarra), Stoicikov 
a înscris un goi va- 
iafcft, dar un tttşier a 
Hdseat steagtii . pese
tei Un presupus ’etr 
«sud. lulrtss iaţerara 
dat Gazetei Dello 
A***» cunoscutul |t»- 
cmmt iswigar ontică 
UEFA şi pe 'unii ■ 'ar
bitri, aJtirmând că #»-

. la acest catar 
erau făcute -de; 

la meeput, fiind lua
ta «maţ şt decizia ci
ne va câştiga compe- 
tMiu. Nemulţumiri, ur 
Bete .justificate, şi 

nu poate treae 
Cu uşurinţă peste, tb 
baterue unor. arbitri. 

NC LIPSESC 
NICI RUMBELE...

 ̂ ' Sâmbăta trecută, la 
orele prânzului, in plţn 
centru comercial ai 
oraşului Manchester. a 
explodat o bombă pla- 
sată se pare de iit-Â. 
(Armata Republicană 

- Irlandeză) in  ziu^ me- 
CHttui Rusia .— ' u e r 
tnanjâ. In acest coş- 

. mar au fost înregistraţi 
g3K răniţi, dintre caste 
9 in stare gravă. Pa
gubele mint mari, se 
cifrează la circa 168 
milioane lire sterline 

BCCCR1E IN 
FAMILIA CRUTFF 
Primul gol- înscris 

de Olandezi în meciul 
kiie împotriva Elveţiei 
a fost înscris de Jordi 
Gruyff şi bucuria s-a 
revărsat nu numai în 
rândul suporterilor e- 
cfaipei şi conducerii 
clubului, ci şl în rân
dul familiei. Tatăl său 
s-a dus' personal la 
Btrmingbam să-l îm
brăţişeze şi să-l feli
cite. Gest frumos, pă
rintesc. Fiul său a de
clarat „Miile de spee- 
tttcii portocalii aflaţi 
in tribune au fost o 
motivaţie specială pen
tru Jocul meu contra 
elveţienilor11.

v^vvw w vvvvvvvvvw vvwvvvvvvwwvv» 

* K A R A T E

JUNIORII DE LA A.S. 
CONSTRUCTORUL 

HUNEDOARA,
CAMPIONI NAŢIONALI

ţ a  Buetffeşfi, intre f  şl. 9  iunie, 
a avut Ioc Campionatul naţional 
de copii, Juniori şi tineret la Ka- 
rate do tradiţional, ediţia a 
V-a. Judeţul nostru â fost repre
zentat de tineri karateka de Ia 
cluburile Jodan Brad, Heian De
va, RYU-DQ Deva, AJS. Michael 
Kliein şi AJS. Constr. - Hunedoara.

Disciplinele de concurs au fost: 
Kata, Kumite, Fuku-Go şi ENBU. 
Karateka de la AJS. Constructu* 
rul Hunedoara au cucerit meda
lii de aur la 9 probe de concurs, 
o medalie de argint la Kumite 
individual şi % medalii de bronz 
la kata /echipe feminin şi Bnbu 
masculin. Rezultate notabile aii 
obţinut şi tinerii sportivi de la 
clubul Heian Deva: medalie de 
bronz la kata echipe masculii» 
categoria 19—21 ani şi tot meda
lie de bronz la .kumite echipe 
categ. 19—21 am.

Ne facem plăcuta datorie să 
menţionăm medaliaţii cu aur ia 
aceste C.N., elevi ai antrenori
lor inmedoreni Ianoş Şimo şl 
Mercedes Şimo: Cătălin Protea» 
nu, categ. 19—21 ani, a cucerit 5 
medalii de aur la kata indivi
dual, kata echipe, enbu masculin, 
Fuku-Go şi kumite echipe; Se- 
bastian Ciopama, categ. 16—19 
ani, a obţinut «e i . 'w s  3? rtc 
Ia inimile echipe, kumite indivfe 
dual şi kata echipe; Bogdan 18- 
cob, o medalie de aur la kumite 
echipe; Dâmlă Cutcan, categ, 
19—21 anii 3 medalii de aur ia 
enbu masculin, kumite echipe şi 
kata echipe. Echipa formată din 
Sorina Steavu, thana Istrate şi 
Irina Graure a intrat in posesia 
titlului de campioană naţională 
la kata echipê  Sorina Sţeava 
obţinând tetei 2 medalii de aur Ia 
categ. 14-—10 ani, la kata indivi
dual şi kumite individual.

fn' urina acestor rezultate, AJS. 
Constructorul Hunedoara s-a cla
sat pe locul I pe ţară In clasa
mentul neoficial,

MIRCEA STEAVD*
•uvwwvwuvvvww^w.

Memorialul Aurel Vlaico
Şi de această dată, 

Aerocltibttl Dacia din De
va a fost o bună gazdă 
a celei de a Vil-a ediţii 
a Memorialului Aurel 
Vlaicu, un adevărat fes
tival aeronautic, la eare 
au participat 79 de co
pii şi juniori şi 36 de se
niori, din 19 jţtdeţei ale 
ţării. Alături de et au 
luat parte componenţi ai 
loturilor naţionale şi re
prezentanţi dm Ungaria, 
Iugoslavia şi Germania. 
(S.c.}

PE SCURT ■  PE SCURT ■  PE SCURT PE SCURT ■  PE SCURT ■  PE SCURT

Ce mai fac ai noştri... fotbalişti ?
Luaţi de vaită turneului 

final al EURO *96 din An
glia, tiu trebuie să-i uităm 
nici pe ai noştri fotbalişti. 
Jiul, nou promovat in D.N., 
îşi strânge din nou rânduri
le, deocamdată nu pleacă ni
meni şi se vor mai face 3—4 
achiziţii. Corvinul a dat a- 
dunarea pentru joi, 20 iu
nie, şi după obişnuita vizi
tă mriiicală, va demara pre
gătirile la Hunedoara, sub 
îndrumarea antrenorului Stan 

' GabrieL Din Divizia B, la 
Vega Deva pregătirile vor 
începe chiar la 1 iulie.

LUNG RĂMÂNE 
ANTRENOR 

LA MINERUL MOTRU

Fostul apărător al buturi
lor^echipei naţionale, Silviu 
Lung, a reuşit să salveze de 
lâ retrogradare pe Minerul 
Motrn (Divizia B, seria a 
III-aj şi drept mulţumire, 

iucerea clubului l-a pro- 
incheierea unui nou con

tract . pentru campionatul 
1996—1997. Chiar de Ieri era 
prevăzută reîntâlnirea cu lo
tul de fotbalişti pentru re
luarea pregătirilor.

RAPID Şl UNIV. CRAIOVA 
SE GRĂBESC

Nu este nici un, secret că 
Rapid şi Universitatea £ra- 
iova ţintesc în viitorul cam
pionat naţional de fotbal 
*96—*97 un loc de frunte. Do
vadă pregătirile demarate 
din timp* căutările pentru - 
completarea loturilor cu ti
nere . valori, începerea jocu
rilor de pregătire în care 
ambii antrenori caută formiri 
le noi. Aflaţi la Poiana Bra
şov, studenţii craioveni au 
întâlnit la Rîşnov pe Rapid, 
rezultatul- fiind egal: 1—1. 
Golurile au fost opera iui 
Olăroiu (autogol, min. 63) 
şi a lui Ganea, care a ega
lat fn min. 82.

lată cele două formaţii fo- r 
Josite de Sorin Cârţu şi Mir- 
cea Rădulescu. Universita
tea: David, Lingurar, Olâ-

roitt, Curt, Năstasie, Cristes- 
cu, Papură, G. Popescu, Tri- 
eâ, Ganea, Ungur. Au mai 
jucat: Nica, Ganea, Nicola, 
Iordache şi Naicu. Rapid: 
Vasile Nieulae, Stanciu, Ma
tei,- Bealcu, Vameş u, Bundea, 
Cmriţă, Constantine viei, C. 
Zamfir, Târţău, Şumundică. 
Au mai intrat pe teren Dui- 
ca, C. Popa, Cliebae, Dur
ii un, Aliu Sa va, Măuţă, Stoi
ca, Ioniţă.

MARCEL PARAU, 
LOCUL 3 PE TARA 

IN MARŞUL POŞTAŞILOR

Cea de-a 20-a ediţie a 
„Marşului factorilor poş- 
tali“ s-a desfăşurat In acest 
an la Iaşi, unde dna Maria 
Pelas (Franţa) a dat o fru
moasă apreciere modului in 
care gazdele au organizat şi 
desfăşurat această competi
ţie sportivă, a strâns nume
roşi participanţi.

Reprezentantul judeţului 
nostru, Marcel Păr&u, din 
Deva, a cucerit locul 3 la ' 
masculin. Felicitări |

Este bme sg ştim Modificări adflse regulilor jocului de fotbal
fn şedhnţa din 9 mar

tie 199% irite a avut loc 
la Copacabana Hotel Pa- 
las din Rio de Janiero 
(BrazihaX International 
FotbaU Asociation Board. 
ale cărei lucrări au fost 
coraiuse de Preşedintele 
FIFA* dr. JOAO HAVA- 
LANGE, a adus mai mul
te modificări regulilor de 
Joc, din cane prezentăm 
pe scurt câteva pentru 
iubitorii fotbalului din 
judeţul nostru:

Ari II MINGEA:
La jocurile disputate 

în cadrul competiţiilor 
FIFA sau sub jurisdic
ţia confederaţiilor , nu 
pot fi folosite decât mingi 
marcate cu inscripţiile o- 
ficiale: „FIFA ÂPRO- 
VEB“ sau „FIFA IN- 
SPECTED» ori „Interna- 
tional-Matchbalt- Stan
dard".

Mingea marcată cu in
scripţia adecvată do
vedeşte că a trecut cu 
succes testul prevăzut de 
regulament. La oricare 
alt Joq faxingea trebuie, 
să corespundă cerinţe
lor formulate de arL II. 
Asociaţiile naţionale pot

să ceară fedosirea exclu
sivă de mingi marcate 
cu inscripţiile de mai sus.

Art. III. NUMĂRUL 
JUCĂTORILOR

Aşa după cum se cu
noaşte, se poate recurge 
la cei: mult trei1 jucători 
de rezrivă în timpul ori
cărui joc disputat în ca
drul unei eempetiţii ofi^ 
ciale desfăşurate sub. 
jurisdicţia FIFA, a eon- 
federaţiiior sana asociaţii
lor naţionale. “

Regulamentul compe
tiţiei trebuie să precize
ze numărul jucătorilor 
de rezervă (care pot fi 
desemnaţii anume - trei 
din cel mult ŞAPTE ju
cători de/ rezervă. O a- 
legere dintr-un ngmăr 
mai mare de jucători 
(şapte) %va duce Ia creş
terea calităţii jocului de 
fotbal (vechiul text pre- 1 
vedea 5 jucători de re
zervă). Restul textului 
art III rămâne neschim
bat. ,

Art V. ARBITRUL
va arăta cartonaşul ro
şu oricărui jucăjor care,

după părerea sa, se face 
vinovat de comportare 
Violentă, de brutalitate, 
foloseşte cuvinte injuri
oase sau grosolane, ori 
se face vinovat de o in
corectitudine care are 
urmare un al doilea a- 
vertisment. Această mo
dificare eră necesară 
pentru ca textul să fie 

-- conform cu acela de Ia 
Ari. XII. (9).
- Âţanci când arbitrul a 

' decis să aplice clauza a- 
vaitajului şi avantajul 
presupus nu se realizea
ză în acel moment, tre
buie să sancţioneze gre
şeala iniţială. Această 
Îmbunătăţire are ca scop 
■să indice perioada în ca
ro arbitrul poate să sanc
ţioneze greşeala iniţială 
dacă avantajul presupus 

-nu se realizează. dând 
posibilitatea arbitrului să 
aştepte şi să vadă cum 
se decurge situaţia avan- 

’ tajuftti. Dacă nu se rea- * 
iizează intr-un termen 
scurt, anume douft la trei 
secunde, arbitrul trebu
ie imediat să cerească 
jocul şi să sancţioneze 
greşeala iniţială cu con

diţia “ca mingea să fie 
în joc (în caz contrar jo
cul trebuie să fie reluat 
conform regulilor jocu
lui).

Ari. VI. ARBITRI A-
SISTENT1

înlocuirea în regulile 
jocului a termenelor „ar
bitru de linie" şi „arbi
tri de linie" cxţ termenii 
„arbitru asistent" şi „ar
bitri asistenţi";

Termenul „arbitri de 
linie“ nu reflectă în mod 
precis sarcinile arbitrilor 
de linie care, de fapt, 
sunt asistenţii arbitrului.

Cei doi arbitri asistenţi 
au obligaţia să semnali
zeze (sub rezerva deci
ziei arbitrului): ;

a) dacă mingea â ie
şit clin joc.

b) echipa căreia îi re
vine lovitura de colţ, lo
vitura de la, poartă, sau 
aruncarea de la margine;

c) atunci când Un ju
cător trebuie să fie sanc
ţionat, deoarece se află 
în poziţie de ofsaid;

d) atunci când a avut 
Ioc o greşeală sau un in
cident în afara câmpu

lui vizual al arbitrului;
e) dacă o echipă soli

cită o înlocuire de ju
cate a t

Boardui şi-a exprimat 
neliniştea cu privite la 
tendinţa actuali ă redu
cerii timpului teal de 
joc. Ca să crească acesta 
a decis ca asociaţiile na
ţionale trebuie să fie In
vitate să organizeze' un 
sistem ad hoc conform 
căruia trebuie să fie pu
se împrejurul terenului 
de joc mingi suplimen
tare şi culegători de 
mingi ce trebuie să le 
dea jucătorilor. S-a suge- 
rat ca cel puţin şase 
mingi de fotbal să fie 
disponibile dintre care'
două aşezate în. mod stra
tegic In lungul liniile* 
de margine de fiecare 
parte â terenului de joc 
şi câte una înapoia fie
cărei linii de poartă, pre 
cum şi alte măsuri care 
să oprească orice pier
dere de timp.

VASILE NEMEŞ, , 
secretar • 

Asociaţia judeţeană 
de fotbal
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Comisarii Gărzii-Financiare în acţiuna
Unde este balanţa ?

La unul din magazinele 
S.C. „Ţara Haţegului" 
S.A., ne referim la cel cu 
nr. 51, comisari ai Gărzii

Financiare au constattat 
lipsa balanţei electroni
ce, 300 000 de lei a costat 
această ilegalitate.

După mai bine de un an..'.
Tot cu 300 000 de lei ţurile şi tarifele 

au fost sancţionaţi şi cei 
de la SC 3 M Comimpex 
SRL Deva. Acest lucru 
întrucât s-a constatat că, 
la respectiva • firmă, în 
cursul anului 1995, şi pâ
nă în martie 1996, au fost 
greşit dimensionate pire-

pentru
lucrările de execuţie, în
călcând astfel legislaţia 
in vigoare.

Dincolo de amendă, la 
bugetul statului a ajuns 
^uma de 4 679 000 lei, bani 
încasaţi necuvenit.

Venit da, documente ba !
Firma se numeşte S.C. 

Comserv şi are sediul la 
Uricani. Aici, în primele 
trei luni ale acestui an, 
Violeta Carom a introdus 
şi comercializat mărfuri 
fără documente de pro

venienţă. Vodcă şi rom. 
„Afacerea" a costat-o mai 
bine de o jumătate de 
milion de lei, respectiv 
100 000 lei amendă şi va
loarea mărfurilor.

Neînregistrată
Dna dintre firmele ca- gistrată în Registrul 

re desfăşoară comerţ la 
Orăştie este şi Asociaţia 
familială „Alexandra".
Foarte bine, veţi spune.
Desigur, numai că ea 
funcţiona fără a fi înre-

Co-
merţului. Amenda va 
ridicat la 100 000 de lei, 
iar banii încasaţi necu
venit au djuns Ia buge
tul statului.

Preţurile trebuie negociate !
Căldură mare ! Cere

rea de suc, tot mai mare. 
Pe acest lucru s-or fi ba
zat şi cei de la S.C. Si- 
fonet Orăştie, când au 
majorat preţul la acest 
produs, fără să fie nego
ciat cu beneficiarii. Pen

au
de

tru această treabă 
primit o amendă 
300 000 de lei. Se adaugă 
alte 206 000 de lei bani în
casaţi ilegal din vânzări 
care s-au făcut venit la 
buget.

Ca Ia piaţă
In piaţa agroalimentară re de provenienţă.

din Vulcan, Gheorghe Mit 
a fost găsit comerciali
zând produse alimentare 
fără documentele necesa-

Pentru dânsul, amenda 
a fost de 100 000 de lei, 
iar marfa în valoare de 
280 000> de lei confiscată.

fg S S ., i
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Caîculaţia, bat-o vina...
S.C. Proiect Beta SRL 

Hunedoara- desfăşoară ac
tivitate de construcţii. A,ici 
s-a constatat că, în peri
oada iulie ’95 — mai 1996, 
societatea şi-a dimensionat 
incorect preţurile la lu
crările executate. Mai e- 
xact, este vorba de faptul

că în calculaţie s-au in
clus preţuri mai mari la 
materiale decât cele re
zultate din recepţie.

Diferenţa de preţ, de 
2 600 000 de lei, a ajuns 
la bugetul statului, iar a- 
menda a fost de 300 000 
de lei.

N E C A Z U R I C U  P Ă M Â N T U L
La redacţie continuă să caz putând să facă, dacă

ne sosească semnale lega- nu vrea comisia locală,
ţe de modul 'cum se apli- numai justiţia,
că sau mai bine zis de-' Un alt necaz ne-a fost 
spre -o serie de nereguli semnalat din municipiul
privind transpunerea în Brad. Deşi, prin adeve-
practică a Legii 18/1991. rinţa nr. 516, din 23.09.
întrev aceste cazuri, care 
ridică multe semne de în
trebare, se înscrie şi cel 
indicat de către, Simion 
Păcurar din Hunedoara, 
în esenţă, petentul ne 
spune că este nemulţumit 
de felul îîn care comisia 
locală din comună Ighiu, 
judeţul Alba, a înţeles 
să-i atribuie — mai corect 
spus, să nu-i dea dreptul 
ce i se cuvine — suprafa
ţa ce-o moşteneşte de la 
părinţi.

Luând legătura cu dl 
S.P., i-am dat relaţiile ne
cesare, lumină în acest

. 1991,; i se / recunoaşte 'cinei 
Faur, S. Marta dreptul de 
preţ rietate asupra unc c 
suprafeţe de 0,58 ha (con
form anexei nr. 3, pozi
ţia 300), în fapt s-a iscat 
un litigiu cu Tiberiu Ticiu 
şi Maria (născută Faur), 
pentru o parte din terenul 
respectiv. Neînţelegerea ce 
a intervenit pe plan lo
cal poate fi însă stinsă 
prin bunăvoinţă şi o in
terpretare în spiritul legii, 
de către ‘ comisia pentru 
aplicarea Legii 18/1991, a 
dreptului de proprietate 
asupra terenului în cau
ză. (N.T.)

Prin natura sa, viaţa in 
colectivitate, fie că trăim 
în oraşe ori în sate, face 
ca proprietatea fiecăruia 
să se afle în strânsă ve
cinătate cu alte proprie
tăţi. Cu sau fără voia 
noastră, trebuie să trăim 
în bune relaţii 'reciproce, 
să nu ne deranjăm dacă 
nu este imperios necesar, 
să nu ne otrăvim viaţa 
inutil, să ne înţelegem, să 
fim concesivi, cu bună
voinţă unii faţă de cei
lalţi.

Este a înţelepciune ele
mentară, din bătrâni, pe 
care cei mai mulţi o au 
dar mai sunt şi unii care 
nu o au, care au impre
sia că trăiesc „în codru”.

De aceea, pentru evi
tarea, pentru combaterea 
unor neînţelegeri, pentru 
o Reglementare legală a 
relaţiilor de bună vecină
tate, legea are o serie de 
prevederi în legătură cu 
acele cazuri în care oa
menii nu ajung prin bu
nă înţelegere la rezolva
rea unor situaţii impuse 
de vecinătatea proprietă
ţilor.

Prin aceasta, cei care 
nu înţeleg să fie buni ve
cini din datoria elemen
tară de a nu deranja sunt 
constrânşi lâ respectarea 
drepturilor celorlalţi.

Se arată în codul civil, 
la articolele 576 şi 577, că 
servitutea este o sarcină, 
o obligaţie impusă unui 
imobil, pentru uzul şi uti-

CURIER JURIDIC

Despre buna 
vecinătate (i)

litatea altui imobil ce a- 
parţine altui proprietar, 
izvorâtă din situaţia natu- . 
rală a focului, o obligaţie 
ce se poate face prin bu
na înţelegere a oamenilor 
sau prin efectul legii,' pe 
cale judecătorească.

Iată, spre exemplu, că 
cineva are o suprafaţă de 
teren mare, cape începe 
de la drum şi $a întinde 
pe zeci sau sute de me
tri în adâncime. Pentru 
anumite considerente, pro
prietarul vinde o bucată 
de teren. Cum însă faţa
da este mică, vinde o 
parcelă situată în fundul 
terenului. Dar cumpără
torul are şi el nevoie să. 
poată avea un acces până 
la terenul săli şi atunci 
părţile convin ea vânzăto
rul să-i permită accesul 
pe un drum, lat de... 2—3 
m (adică atâta cât să 
poată, trece o căruţă ori 
o maşină, de la drum pâ
nă la locul cu pricina). 
Prin acAt mod de rezol
vare, se spune că terenul 
cumpărat are o servitute 
de trecere. . ,

Atunci când vecinii nu
W W JW .V W  ,J

se înţeleg, se apelează ia 
calea justiţiei. Cel care 

. are un teren închis, fără 
posibilitate de acces, cere 
ca printr-o hotărâre ju
decătorească să i se sta
bilească un drept de ser
vitute, o cale pe unde să 
poată ajunge la terenul 
său, pe unde să poată cir
cula. în'fond, , ca să-ţi 
poţi exercita drepturile 
tale de proprietar, un e- 
lement de bază este să ai 
posibilitatea accesului la 
locul în cauză. Nimeni 
nu-şi poate imagina că ar 
trebui să foloseşti în a- 
cest scop . un... elicopter !

Cel pe al cărui teren 
se stabileşte servitutea 
este îndreptăţit fie la o 
despăgubire pentru faptul 
■că el pierde folosinţa u- 
nei părţi a terenului său, 
pentru că o parte a tere
nului său este de neculti- 
vat, de nefolosit, fie la 
primire.- în compensaţie 
— atunci când este posi
bil — a unei alte supra
feţe de teren.

Modalitatea, linia pe 
unde. va fi calea .de acces, 
eventuala compensaţie în

bani sau prin altă supra
faţă de teren — acestea 
se stabilesc pe baza unei 
expertize pe care o dis
pune instanţa de judecată.

Problema este deosebit 
de actuală acum când, o 
dată cu aplicarea legii fon
dului funciar, multe tere
nuri se vor diviza, se vor 
împărţi între moştenitori, 
între dobânditori, astfel 
că la multe terenuri agri
cole sau chiar şi de con
strucţii, nu vor exista căi 
de acces. Sigur că • dacă 
viaţa noastră socială ar fi 
fost — ca să zic aşa ~  
normală, în ultimii 40 de 
ani, dacă nu am fi cunos
cut colectivizarea, aceas
tă problemă nu s-ar fi 
pus du intensitatea cu‘‘ca
re se pune astăzi. Re par
cursul anilor, • schimbarea 
proprietarilor, rurali s-ar 
fi făcut treptat şi astfel 
fiecare şi-ar fi rezolvat 
în timţ) problema. Acum, 
deveşURd proprietară, deo
dată; practic majorita
tea populaţiei ţării, şi pro- 
.blema capătă, alte dimen
siuni.

Şi aici însă cea mai 
bună cale de rezolvare 
este aceea a bunei înţele
geri, o înţelegere determi
nată de buna credinţă a 
faptului că este firesc ca 
cel care posedă un terân 
fără cale de acces -să aibă 
totuşi o posibilitate. Nu 
procesul este cel care să 
rezolve; ci omenia, buna 
vecinătate.

Angajaţi în sprijinul hoţilor
Deşi problemele legate 

de furturile de la S.G. 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara sunt mult mai com
plexe, noi voin încheia 
astăzi seria ’j articolelor 
prin care am adus în a- 
tenţie aceste fapte. Şi 
vom încheia cu câteva să
vârşite de propriii sala
riaţi. Pentru că, să fie 
clar, fără indiferenţa u- 
nora faţă de ce se întâm
plă în jurul lor şi fără 
ajutorul altora, poate nu- 
se petreceau atât de mul
te fărădelegi.

Vom începe, fără pre
tenţia unei cronologii, cu 
ceea ce s-a petrecut în
tr-o noapte în care pazni-

dus vestea că achiziţio
nează plăci de nichel şi 
feroaliaje.

In „afacere" mai intră 
Dan Enache şi Ioah Bu- 
gică. Ei şi primii doi merg 
aşadar, într-o noapte la 
depozit. întâlnesc pe Ro
man, care îi asigură că 
i-a îndepărtat pe ceilalţi 
paznici, iar pentru a fura 
le asigură chiar el paza. 
Frumos, nu ?

La Sebeş ajung astfel 
400 kg de feromolibden. 
Cu un prim transport, trei 
butoaie, - apoi, în s  noaptea 
următoare, încă unul. Ho
ţii primesc în ,jur de 
3 000 0(K) de lei. Prejudi
ciu) cauzat este calculat

cui Ovidiu Ioan Roman . "la 4 434 912 lei!
este de serviciu la depo- Mai trece 0 vreme. Ena-
zitul de feroaliaje. che, Roman, • Diaconu şi,r r i l , , ’ , , * , cp • puşi sa puztrasca avu luiTpate bune şi frumoa- de data aceasta Serg,u firmeL chestiunea este
se, număr ca paznicul are Petculescu se hotărăsc sa
o anume ̂ înţelegere cu Ni-, fure din nou fţromolib- 
colae Vesel şi Sorin Dia- don. Tot noaptea. Tot pa-
conu. Să-i ajute să fure, tru butoaie. Le duc la gar-
adică. Banii vor veni de dul combinatului, urmând 
la mai vechea noastră cu- să vină să le transporte, 
noştinţă: Mihai Marin, Surpriză! Gând se întorc,
din Sebeş, căruia v s-a marfa nu este. Explicaţie:

le-au găsit muncitorii de canice ajj fost o bună vre
me în atenţia celor puşi 
pe „afaceri" pe spaţele 
combinatului. Nicolae Şte- 
fanovici primitor-distri.- 
bditor â reuşit să păgu
bească firma cu 1 796,873 
de lei, furând cu sutele a- 
semenea pânze.

Mai bine de 200 de pân
ze rectilinii mecanice a 
furat şi Gabriei Hera. Pa
guba a fost de 1 166 644 
de lei. Boldizsar Varga, 
Dorinei Buga, Mircea Tul- 
ban, Ioan Bujor ar mai 
fi câţiva dintre cei ce au 
prins drag de pânze...

- Atât deocamdată de
spre cei 66 de condam
naţi de la Hunedoara.

★
Ultima oră. Cu puţin 

timp în urmă, la Judecă
toria Hunedoara a ajuns 
un alt dosar. Grupul in
fractorilor este mai mic, 
iar prejudiciul cauzat 
ICSH de data aceasta se 
ridică la aproximativ 
3 000 000 de lei.

la depozit şi le-au dus 
înapoi.

Urmează alte înţelegeri 
între salariaţi şi hoţi. De 
data aceasta Enache şi 
Vesel pun la cale „aface
rea" cu Gavrilă Raţ. O- 
mul lucrează la depozitul 
de feroaliaje şi, la rân- 
du-i, se înţelege cu un co
leg de serviciu pentru a 
fura feromolibdert. Lui 
Ion Vântu îi promite 
200 000 de lei.

Se fură 150 kg, care 
este transportat la domi
ciliul lui Viorel Pascu, 
din Hăşdat. Tot Pascu îl 
transportă la Strehaia. Se 
încasează 1 200 000 de lei.

Cele spmse până acum 
sunt doar o parte din 
înţelegerile hoţilor cu cei 
puşi să păzească avutul

că şi alţi salariaţi ai „Si
derurgicii" s-qp dedat 
(poate se continuă) la 'a- 
semenca" fapte.

Pânzele rectilinii me-
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răsirc, dna Guşe mărtii-
‘risca să acolo unde ăces- I

turale, aflate în semipă-

tea cru fost reparate, oa
menii aii grijă de. ele şi 
fenomenele de vandalism 
au dispărut.

Despre felul cum îşi 
priveşte dna Guşe . oame-

culturale, ne-am oprit şi din comună nu pu, 
i„ jj*, - team scrre atums% m piş-

litâte în faţa concetăţe
nilor. lor.

In timpul unui raid 
pe la mai multe cămine

* • .. - 
După primul tur de 

I scrutin din cei 24 de pri- 
|  mari aleşi au fost şi două
* femei: Aurica Guşe la
* Bretea Română şi Euge- 
1 nia Mariş la Burjuc. Au 
T mai rămas în cursa pen

tru turul ăl doilea de 
scrutin alte trei aspiran
te la funcţia de primar:
fleana Biscărean la Bă- mmaria din Bretea— ?- 7 ‘; --- r*> *•***& W
cta, Rodxca Moţa, la Be- Romănă Era în ai si mul rând pentru a nu 4  
riu şi Ileana Ciuclan la .. ,. , f  fi acuzată că-i fac pro-
Luncoiu de Jos, Fireşte g S S f %  ™ andă lo ia lă .  Iri- 
ca daca raportam numa- florilJ  îţi’ dădeau ' Senza- ,cw™> era nevoie E-
rul lor la cel al barba- ~ K -£ - lectoratul din comuna a
ţilor, care au reuşit în «“ Amstatde vorbă demonstrat că respec-
alegcri, este mic. Dar radis' Am stat de v0r0a tul e reciproc, dovadă 
este la fel de adevă£at cû  dna Aurica Guşe, pri- cd a ţosţ rcaicasă din 
şi faptul că nu sunt foar- mărifă şi atunci, despre primul tur. Este pozitiv 
te numeroase femeile ca- cultura, fireşte, dar şi acest lucru în primul 
re au curajul şi dorinţa despre aspectul frumos rând pentru continuita- 
să-şi asume responsabi- a\, satelor, despre oame- ţea administrarea tre- 
litatea de a fi . primar acestora. M-a izbit burilor comunei, pentru
sau chiar consilier local încrederea în consăteni, că ceea ce s-a început, 
ori judeţean. Aşa că, ju- in respectul pe care ej îl sa va continua. Este bi- 
decând după numărul manifestă faţă de ceea ne şi pentru că oamenii

ce se face spre binele au încredere în capaci- 
obştii. Dacă după 19S9 tatca de- bun gospodar 
fiecare a luat ce-a pu- şi în sensibilitatea unei 
tut de la căminele cui-, femei.

femeilor prezente pe lis
tele electorale, nu s-ar 
putea spune că acestea 
nu se bucură de credibi-

—*—•.—* — * —*—*—♦—

Aspect din noul compartiment de hemodializă, deschis în Spitalul Judeţean 
Deva. Asistentele Adriana Suba şi Mire ia Angheluţă alături de 2 dintre cei 20 
de bolnavi care lac aici hemodializă. Foto: PA VEL LAZ A
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în 24 iunie ortodocşii 
sărbătoresc naşterea Sfân
tului Ioan Botezătorul. 
Sărbătoarea mai e cunoscu
tă, conform tradiţiei po
pulare, ’ drept Sânzienele 
sau Drăgaica. Şi acum, 
chiar la oraş, putem ve
dea, in dimineaţa zilei de 
sărbătoare, persoane cu 
buchete, de, flori galbene 
(sânziene) Indreptându-se 
spre biserică. Insă prea 
puţine din obiceiurile -le
gate de această sărbătoare 
â solstiţiului de vară se 
mai cunosc astăzi.

Poate şi Ie mai amintesc 
femeile trecute de prima 
tinereţe, deşi ritualurile 
erau practicate în primul 
rând de fete, apoi, de- fe
ciori şi doftoroaiej care în 
această zi culeg buruieni 
de leac (sânziene, ustu
roi, cicoare, cimbrişor, tri
foi alb, spânz, sulfinâ ş,a.), 
în volumul „Vârstele tim
pului", Ion Ghinoiu pre
zintă obiceiurile legate de , 
cea mai lungă.zi, marca
tă prin > două repere —* 
înflorirea sânzienelor şi a- 
muţirea cucului — şi ca
re înseamnă începutul co
sitului şi al altor lucrări 
agricole. în aeeastă zi fe
tele împleteaua din sân
ziene ' coroniţe pe care le 
aruncau pe casă ori în 
oborul vitelor (dacă se 'a-

ninau de un animal tânăr 
aşa le era ursitul, dacă de 
unul bătrân la fel şi sor
titul). îşi puneau, flori în 
păr, in sân, în buzunare, 
la cingătoare sad sub, că
pătâi, spre a-şi visa ur
situl. Noaptea sau dimi
neaţa sg ■ îmbâiau în rouă 
ae pe flori sau în râuri 
spre a fi frumoase şi cu
rate „ca apa neîncepută".

în Moldova, Muntenia 
şi Dobrogea sărbătoarea e 
cunoscută şi atestată (încă 
de pe vremea lui Dimi- 
trie Cantemir) sub nume
le Drăgaica. Tinere fe
te dansează, asemeni „soa
relui care joacă de buqji- 
rie la răsărit". Semnifica
ţiile iniţiale ale obiceiu
lui „par a fi compararea 
fecioarelor din ceata Dră- 
gaicei -cu holdele de grâu 
aflate în pragul rodirii şi 
transferul fertilităţii în 
dublu sens; vegetal şi u- 
man“. Se credea ţă dansul 
are şi rokil de a-i feri pe 
copii de boli, fapt pentru 
care pe ' „steagul" cetei 
mamele micuţilor agăţau 
hăinuţe spre „a fi jucate".

Indiferent de forma con
cretă de manifestare a o- 
biceiului, diferită de la o 
zonă la alta a ţării, această 
zi era, şi poate pe alocuri 
mai este, o sărbătoare a

bucuriei. Sânzienele sunt 
flori îndrăgite prin fru
museţe şi miros, dar şi 
prin simbolul lor calenda
ristic, înflorirea -lor mar
când uri moment impor
tant în viaţa satelor.

P.S.: Jm mUIţi ani tu
turor celor care poartă a- 
cest nume I

Prejudecăţile şi con
venţiile: dăiineazâ edu- * 
cării copiilor. Pentru, 
a le forma acestora ceea 
ce numim „bunul simţ", 
Gurdjieff în „întâlniri i 
cu oameni remarcabili" , 
expune 10 principii ce 
trebuie implantate — l 
susţine autorul — în (

10 principii 
a le  ed u c a ţie i

v —-------------
\ subconştientul copilu-
i lui de la cea mâi fra- 
J gedă vârstă. j
1 Considerând că l-me- 
\ rită, stimate mame,
( să reflectaţi asupra lor,
? iată cele 10 principii: 
y _  convingerea că va 
4 fi pedepsit pentru ne- 4 
i1 ascultare ;
V — speranţa de a l  
\ primi răsplată numai ţ
1 pentru meritele sale ; .
: —  iubirea lui Dum- /
ţ nezeu, dar , indiferenţa j 
4 faţă de sfin ţi; ţ
/  — mustrări de con- i
I  ştiinţă faţă de chinui- 1 
4 rea animalelor şi plan-  ̂
I te lor; i
I - teama faţă de o 
y atitudine prin care îşi \

..Mândru-i portul pop ular şi cântecul moţesc" 
— pare să spună solista din imagine.

Foto: PA VEL LAZA
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in tre  S o c ra te  ş i  X an tip a
O „Ce poate fi mai ruşinos decât să atârne viaţa 

celui înţelept de vorbele celor fără minte ?"
CICERO

© — Sunt destul de îngrijorat în privinţa soţiei 
dumneavoastră, domnule. Nu-mi. place deloc cum a- 
rată, — se adresă doctorul soţului venit să-şi viziteze 
soţia la spital. »

— Nici mie. Şi asta de ani de zile, — răspunse soţuj. 
© „Tu eşti eu şi eu surit tu: acesta era gândul

ţ poate îndurera părinţii ţ nostru. Ce s-a întâmplat acum, că tu eşti tu şi eu sunt 
! şi profesorii; '* / eu ?“. - ‘
|  — lipsă de teamă \ - BIIARTRHAW .

O Un savant celebru intră grăbit în camera fri «are 
se afla soţia lui: >

— Am reuşit să stabilesc legătura cu /narţienii! —■ 
strigă el cu entuziasm.

— Foarte drăguţ din partea ta, îi răspunde soţia, 
dar să dupi rufele la1 spălătorie ai reuşit?

Selecţie de 1LIE LEAUV

teamă
I faţă de demoni, şerpi 4 
? şi şoareci; 4
1 — capacitatea de a î
4 se bucura exact cu ce \ 
i are la dispoziţie; i
i —■ tristeţea’ faţă de ’ 
1 pierderea bunăvoinţei ţ 
i altora; 1 4
? — îndurarea plină de ;
1  răbdare a durerii şi a 1 
4 foam ei; t
l — dorinţa şi capaci- 1  

I tatea de a-şi câştiga } 
 ̂ existenţa încă de la  o ţ 

l vârstă cât mai fra- ţ
gedă.

Pagină realizată de 
VIORICA ROMAN

Ca... •
... moda coafurilor feminine a cunoscut schimbări 

încă din antichitate ? în secolul al VlI-lea j.e.n. femeile 
etrusce purtau părul lung,, fie strâns, fie impletW» Ce
va mai târziu părul este lăsat să cadă în bucle de am
bele părţi ale feţei. In secolul al.V-lea î.e.n. părul era 
împletit-îri jUrul capului, pentru ca un secol mai târziu 
buclele să încadreze din nou faţa. : ă - jr .

... în cetăţile Grecifei .antice se organizau concursuri 
de. frumuseţe, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi % 
La Atena câştigătorul concursului de frumuseţe mascu
lină primea un scut.

... Poppaea, soţia împăratului Nero, punea potcoa
vă de aur cailor înhămaţi la carul oare o transporta ? 
Convoiul ce o însoţea era urmat de 500 de măgăriţe: îri 
laptele lor îşi făcea zilnic baie cocheta împărăteasă.

AV.VZWrtVVWWVV.V.VV.VAV^AV.W.'AW//. ftSV.V.V.V.‘.W.V'.V.WrtW.‘.V.-.V.V, V.-.VAW

Cineva îriii relatase o 
poveste frumoasă, în ca
re iiripresionează cali
tatea umană deosebită a 
celor care o trăiesc. Este 
vorba despre trei femei, 
dintre care una este soa
cră iar celelalte două sunt 
nurori (mai exact fosta 
şi actuala soţie a fiului 
celei mai vârstnice). Ce
le trei femei Se împacă 
bine, se întâlnesc şi stau 
de .vorbă, se respectă. 
Trebuie să recunoaştem 
că nu ne prea întâinim 
cu astfel de situaţii. In 
aşemenea cazuri, între fe
mei, ca şi între bărbaţi 
de altfel, apar tensiuni, 
aversiuni şi chiar ură.

Cu toate acestea, doam
nelor în cauză relaţia lor 
li se pare normală. Şi 
chiar ţine. de normalitate 
ca oamenii să se înţelea-

P re fe ră  a n o n im a tu l
gă, indiferent de rapor
turile existente între ei. 
De aceea, drta care are 
rol de soacră şi care se 
pare este „responsabilă" 
pentru această relaţie ci
vilizată, a considerat că 
nu este cazul să i , se... 
facă publicitate. Cum 
n-ăm folosit nici nume, 
nici un alt indiciu care 
să conducă lâ recunoaş
terea persoanelor în ca
uză, sper să nu se supe
re că le-am relatat po
vestea. Am vrut doar să 
prezint o realitate de ca-‘ 
re ne-am bucura toţi da
că am întâlni-o mâi des,

• dacă n-ar rămâne ceva 
singular.

De mai mult timp cu
nosc (din vedere) o altă 
doamnă. O văd pri de 
câte'ori intru în biserica 
de a cărei îngrijire se 
ocupă. E liniştită, vor
beşte mereu în şoaptă, 
aşa cum se cuvine în- 
tr-un aşemenea loc de 
reculegere şi rugăciune. 
Aş fi dorit să stăm de 
vorbă, să aflu ce gândeş
te despre viaţă (mai ales 
că a ajuns la o anumită 
vârstă), despre oameni 
(căci aici intră mulţi şi 
de toate condiţiile soci
ale). întâi mi-a spus să 
mă adresez „şefilor". Iar 
la replica mea că, fără 
a avea ceva cu şefii, con-

AV.VWMV.WAWV.VAWAV.VWiVMWWW.W.5, V.VAVAViV.W.'
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sider că pagina „Femi- 
na" se adresează femeilor 
în general, indiferent de 

v „funcţia" lor, m-a refu
zat blând, dar ferm. Ar
gumentul a fost că ea se 
consideră „mai jos decât 
cel mai umil cerşetor", 
că n-ar avea ce să-mi 
spună de vreme ce toate 
în viaţa şi în munca sa 

'-.sunt bune. r
In faţa unor oameni 

atât de modeşti, care 
consideră că e firesc să 
rămână nişte anonimi 
într-o lume în care prea 
mulţi se zbat să iasă în 
faţă, în prima clipă ră
mâi descumpănit. Le ad
miri modestia, dar te în
tristezi ştiind că în timp 
ce ei rămân cuminţi în 
banca lor, atâţia alţii se 
„evidenţiază" prin cali
tăţi şi faptê  rele.

v» . ’-* .■V iW /vw jvnw iW
■■VX'- -a&xmmi
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ŞI-N IUNIE . . .
SE NUMĂRĂ BOBOCII

(Urmare din pag. I)

organizat două concursuri 
mwrtTt** pe ţară, pentru 
frmmitt corale şi de in
terpretare. Din cele 25 de 
tmtttli şcolare pilot pen- 
M  " ■ învăţământul prole- 

—. tehnic —' voca- 
1 sunt la noi «gro- 
şcotare industria

la <Ha Hunedoara şl Pe-

Îs»«ctiiie şcolare — 
frontale, de specialitate 

speriate — au «â- 
lucruri poaaive 
e. au condus la 

accesare tapte- 
reformei la ■ta* 
Dna Ana Ar- 

taspeetor geae- 
sublîrtia ma- 

deosebita a în
frânta le (10 ta 

şcolari şt » ea» 
â* specialitate (pene 

tru -m - ajuta cadrate ne- 
caMUBMe» Un control 
dfe esenţă. . In ■ care exi- 
gM|r a rămas dar - reti
cenţele faţă de inspectori 
au dispărut, ajută la iden- 
tMica*e& şi înlăturarea blo
cajelor, soluţionarea pro
blemelor oamenilor.

Deşi a fost un buget de 
austeritate, s-a reuşit do
tarea unoc şcoli cu- apa
ratură Şi material didactic 
In valoare de 400 «riili- 
u a r  de lei in judeţ se 
derulează lucrări de con
strucţii ta 5 obiective mari, 
ca «cima de investiţii si- 
te&adn-ne imediat după 
Municipiul Bucureşti. Dar, 
chiar şi în această pozi
ţie antanta joasă, fondu
rile alocate pentru acest 
«a sunt departe de ne* 
cesar, aprecia dl Oliviu 
Stote. care răspunde de 
tawestiţii ta cadrul inspec
toratului. Oricum, obieeti- 
mfa «or li terminate, fie 
Şi mal târziu, şi vor 
«MStitef puncte de refe
rinţă pentru învăţământul 
romanesc (vom avea cel 
tata fitedern inspectorat 
şcolar, un liceu de artă 
unicat, o şcoală cu pîSci- 

îaeadrâadu-se ta

parametri funcţionali -şi 
estetici deosebiţii.

Benefică a fost şi des
chiderea de după 1989, 
ceea ce a făcut posibil 
ca 4 case dţ copii ţcele 
din Deva, Haţeg şi Brad) 
ta. beneficieze de ajutoa
re substanţiale din partea 
unor sponsori externi. Alte 
probleme ram cete lega
te de cedarea patrano- 

* arului şf ' atribuirea ' de 
terenuri - agricole. Până 
acum au dovedit înţelege
re S.C. Condor S.A. şi 

. Beeia Suitei Petroşani şi
există promisiunea ca şl 
Liceul din Hia va intra 

o 1* patrimomul învăţă
ri uir> tuiul Daţ. arăta dna 
Gabrieia Isoc. juristă, cu 
sputute şi terenurile mai 

. anat probkrrte, au tacă 
meite pro-ese pa tot care 
durează ani de zfle_ şi 
oustă mult {necazuri sunt 
I * T&âţel ţt la dricul 
Şcolar de transport şi 
Tciete nittniCTţii Deva).

în timpul conferinţei 
... de presă s-a mai. vorbit 

despre autoperfeeţîdna- 
rea cadrelor didactice, ce 
se va continua şi peste 
vară (Ioan Andrei, inspec
tor cu perfecţionarea ca
drelor): despre stagiile de 
management pentru direc
tori şt alte categorii de 
personal (Adrian Comşa, 
directorul Casei Corpului 
Didactic Deva); despre 
pregătirea nouluj an şco
lar %i încadrarea perso
nalului pe posturi până la 
I septembrie (Bazar Tur
cit, inspector cu persona
lul); despre planul de 
şcolarizare (Gabriels Bă- 
lăceanui şi despre activi' 
ta t ea financiar-conta-Wlă 
(Mariana Miertoiu).

Se spuse că. toamna se . 
numără bobocii- Nu tatei* 
deasxta. Oricum am înţeles 
că presa va fi invitată şa 
la_  numărătoarea de 
toamnă, t e  optimismul cu 
care e aşteptat acest ui
ta® bilanţ e motivat de 
„reeaUa?* care s-a dovedit 
bogată chiar din ultimele 
zde de şcoală.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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I
I
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I
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Desen CONSTANTIN ©AVICOLA

— ♦—■*

A

lilieeilor şi
şoarecilor

Beani Lifschitz a In
ventat un Instrument 
pentru, a combate neplăr 

(cerile cauzate de lilieci
- rata .ates- că -aceste: ma
mifere dăunează pomi
lor fructiferi şi fiorilor 
de gnădfnS. tastrmnastul 
costă aproape 159 de do*

intenţia noastră era 
de a ajunge la Bătrâna, 
aşemire situată in stm- 
veekmi şi atât de con
servatorul ţinut al pădu- 
retalez. Şansa ne ajută 
să urcăm, cu bine, intru- 
CM era timp frumos. Alt
fel... Biri Dobra ne mai 
,«61*1 sa căs ăpim timp 
strâmta betonat. Ici-colo 
tataie de porumb, cartofi, 
a «Mtrdd, de Vite la păs
cut-.. .Intrăm in salul Mi- 
hâieşti. Râul Dobrei e 
limpede, semn că la mun
te ploile încă nu-şi fă
cusem apariţia. în sat, 
ii» faţa câtorva porţi — 
rmctinaşe cu remarcă..'., 
într-o curbă, apare un 
„bolid” încărcat cu buş
teni. Venea de la o ex
ploatare' forestieră etm 
sons Dobrişoarei. Aveam 
sf. mai întâlnim şi alte- 
te.

Aproape lipit de Mi- 
hitefti e satul Roşeam. 
De aici începem să ur
căm pe drum de pământ. 
In este '— cabane, păstfă- 
vării. toate ale silvicul
torilor. Pe râul Dobrei 
— barajul din beton în

cearcă se reducă viteza 
apei, sau să o îndrume." 
spre bazinele cu păstrăvi, 
ofcrindu-le acestor mi
nimi ala naturii oxigenul 
atât da necesar.

Drumul şa îngustează 
tot .mai mult, forţat de 
valea care mai lasă loc 
de trecere doar apei şi 
maşinilor forestiere. In
trăm intr-un tunet de 
verdeaţă. Apa este tot 

* mai Zgomotoasă, panta 
tot mai abruptă. „Aici 
a fost Moara Merişoru- 
lui”, se spune un apt 
de-al locului întâlnit în
tâmplător. Firul unui fu- 
nictîlar atârnă părăsit-un
deva pa ci vale ce între
taie drumul nostru, ht 
locul fagului exploatat de ' 
forestieri, silvicultorii au 
plantat brazi. Verdele lor 
este crud. Ajungem le 
podul de la Dobrişaara. 
Întâlnim şi primul semn 
atârnat intr-un copac ca
re re® spune că drumul 
pe. care ani apucat este 
cel bun, ce ne va duce 
spre ţinta călătoriei noas
tre. ■■■■,"

Pe V.alca Dobrişoarei

■  ■ ■

— pădurea este tot mai 
rara, pentru că a fost 
tăiată intensiv* Au foit 
lăsaţi doar „sămânţarii", 
între care tufele viitoarei 
vegetaţii a pădurii alcă
tuiesc un covor neasemuit. 
Tot mai multe camioa
ne cu peridoc cară spre 
Dobra. şi Ilia aurul ver
de al munţilor. > 

Urcuşul e tot mai greu, 
drumul tot mai dificil de 
străbătut. Când plouă, 
viaţa parcă se opreşte 
în loc. Băntem unde ar 
trebui să ajungem, dar 
drumul este fără sfârşit. 
Privit de pe ,Acoperişul* 
muntelui, peisajul este 
fantastic. Privim şi nu 
ne mai saturăm de im
presii de care sufletul 
nostru dornic de cură
ţenie est& atât de avid. 
Totul până în faţa unei 
porţi de lemn care ne 
„anunţă“ că urmează o 
aşezare umană. Cu emo
ţie deschidem această 
poartă spre a intra în
tr-o aşezare străveche. A- 
jungeam fa Batr&na, ta 
pădttreni acasă! i c 

MfWEL BODEA
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teri fi emite staiete de 
înaltă frecvenţă, mai ma
re de KW de decibeli, ca
re iî fac pe fflfecî să fu
gă, deoarece ei receptea
ză zgomotul ca pe o ba
rieră în calea lor. Frec
venţa-este prea mase pen
tru ca urechea umană să 
poată percepe sunetuL 
Emisia acestui zgprno* 
poate alunga, de aseme
nea, şoarecii şi alte dău
nătoare.

» •  •  • • * • » » • • • ♦ ■

AFLAU DE PO LITIE

ţ  Aptitudini dê  func
ţionar-? ef Ia vreun ser
viciu de personal — nu 
avea. Avea ta schimb 
fler de escroc. Şi ăşjia 
n-au' mamă, n-au tată, 
fi. găsit-o pe -Szatmary 
Gyongyver gata să plă
tească peşin, dacă cine
va ti angajează băiatul 
ia mină. NE, Ludovic Pe- 
ter, bărbat în plen hodi
nea forţelor, zicea că 
ştie cran aş deschide „la
cătul» către un post la 
mtaât cu o chele de 100 
mărci germane, A făcut 
femeia şuri de ete etnii 
a putut şi I ie-a pus. în 
palmă individului fără 
nici o ocupaţie, trăitor 
pe malurile Jiului de Est. 
Ia Petroşani. Era sep
tembrie 1995.

Prin octombrie al ace
luiaşi an, a mal găsit 
un chilipir. Coca Geor- 
gescu dorea instalarea te
rnii telefon la domiciliu. 
Avea Ludovic Peter oa
meni şl pe la telefoane: 
contra «tatei de 70908 
de lei. I-a luat, a Scut 
ei ce ştia să facă cu ba
nii nemunciţi, şi Coca a 
văzut telefonul cum a 
văzut $i băiatul tui 
Gyongyver angajarea ta 
mină,'

Pentru înşelăciune, Lu

dovic Peter este cerce- ,
tat de poliţie, deocamda- » 
tă în stare de libertate. * 
Dacă pentru asemenea j 
fapte va ajunge pe unde |  
a mai fost, nu e vina al- j 
tora. |

#  Eliberat în 12 iu
nie din Penitenciarul Tg, 
Jiu» unde ispăşise o pe
deapsă privativă de li
bertate, Nlcuşor Moca- 
mi» din Oţelu Eoşu, că
lătorea cu trenul̂ . Cine 
ce să aibă cit ţa  călă
tor pe tren? Numai că 
aeest Nicuşor Mocanu 
urcase ta tren cu o bi
cicletă Pegas şl mai mul
te obiecte de îmbrăcă
minte. Uriaşe, să fie $ă- 
nâttis. Numiţi că bicicle
ta şi hainele i se lipise
ră de mâini ta Ţg, Jiu, 
ta ieşirea din puşcărie. 
Şl nu erau trecute pe 
numele lui, ci pe al unul 
hoţ de păgubaş, din o- 
raşui de dincolo de Car- 
paţi. Au fier poliţiştii 
ăştia de la TFI L-au di
buit pe Nicuşor ta Pe
troşani şi l-au predat 
Pediţiei din Tg. Jiu, s ă 
facă aceasta ce trebuie 
cm el:

Rubrică realizată cu

nou 
medieament 

pentru tratarea
izelor

Un nou medicament, 
primul de acest fel din 
lume, pentru tratarea 
herpesului buzelor a fost 
inventat şi testat cir suo- 
ce* pe subiecţi anintalf# 
înainte de a fi prescris 
oamenilor;. Se numeşte 
„Utravir" şi va fi testat, 
pe subiecţi umani volun
tari ta . Centrul Medical 
Rambam din Haifa, du

pă ce a fost aprobat de 
Ministerial .Sănătăţii şi 
de Comitetul Helsinki. 
Unguentul a fost reali
zai pa bază ele ingredien
te care previn răspândi- 
rea infecţiei. El a fost e- * 
ficient în proporţie de 
39 la sută si, de aseme
nea. poate preveni recu
renta afecţiunii.

e*< 
ii- i

Primăria din Buceş

Foto: PiWTA LAZA
* • * » * • * • * •  » » * . • * *  • » * l  * * * »
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BANCA «DACIA FELIX“ S.A. 
CLUJ-NAPQCA 

SUCURSALA DEVA

: A li V NT A
vânzare Prin licitaţie publica 

a următoarelor BUNURI j
1. Casă, curte şi grădină, situate In Orăştie, str. 

9 Mai, nr. 78; preţ de pornire : 28 000 000 iei;
2. Casă, carte şî grădină situate în Certejul de Sus, 

nr. 229; preţ de pornire; 22 000000 lei;
3. Grajd 730 mp, teren Situat în tec. Bretea 

Română; preţ de pornire: 33 000 000 lei ;
4. Casă 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, grădi

nă, situate în Ioc. Spini, nr. 104; . preţ de por
nire : 13 500000 lei;

|  5. Casă, anexe gospodăreşti, curte, gradină, situate 
1; în «am. Buceş, sat Stănija, nr. 110; preţ de 
[ pornire;: 18500 000 lei;
( 6. Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, situate 
J în com. Bălţa, sat Sălişle, nr. 110; preţ de por- 
|  nire: 22 000 000 Iei;
* . 7. Casă, anexe gospodăreşti, curte, grădină, situate
I în loc. Vălişoara, nr. 65; preţ de porniră: 
! 12 500 000 lei; ;
1. 8. Apartament 2 camere, Situat în Deva, Aleea 
î Moţilor, bl. P 4, ap. 64; preţ de pornire:
| 12 000 000 lei;
I 9. Casă electronică de marcat; preţ de pornire: 
I 1000 000 lei;
I 10. Muşină tricotat MTF 10 TEXIMA; preţ de por-
* nire: 1000 000 lei;
* 11 Maşină de încheiat KEITMETAJLICA F 10; 

preţ de pornire: 1000 000 lei;
12.

13.

IM
I

\
Maşină de tricotat CU cartelă probai», SILVER |  
REED SRP 50; preţ de pornire: 1000 000 Iei; *

Maşină de festonat TRIPLĂ METALO TEHNICA; 
preţ de pornire: 1000 000 Iei.

Licitaţia va avea tec în data de 24. VI, 1996, aia 
10, la Judecătoria Deva, biroul executorilor judecă
toreşti.

Pentru a participa la licitaţie este necesar să se 
depună la C.E.C. 10 Ia sută din preţul de pornire * 
licitaţiei.

Relaţii suplimentare Ia sediul băncii din Deva, 
bdui N. Bălcescu, bL 34, tei. 220796, sau ia biroul 
executorilor judecătoreşti, tel. 214332.

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA

ţ •  Informează clienţii eă a deschis în ca
drul Complexului EUROVENUS din Sintuhalm 
un magazin prin care se. vând anvelope, acu
mulatoare, piese <9e schimb pentru autoturisme 
DACIA şi ARO, diverse accesorii, !a preţuri 
accesibile.

•  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 trapezoidale de 

tipurile;
— carbid, electrozi etc.

FOTO S  PRINŢ
extmşssruoio

FOTOGRAFII
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GRESIE 81 KAIANTĂrmodcl Italia
vopSEA ^arr s  ihluant auto
INCUBATOARE PENTRU PUI DE GĂINĂ. 
APT ryop trsg  electronice ii decUoamdce; 
fibre rafti.rkntbr flfr>,niiigc dctiikeJkRâiM r 
te flnncte^plmioerejboflcie pe jptepBte pe f%

m
i

Se accmâft GARANŢIE tatre 1&  
GARANTAT& L&  MAI
Pentru feti lonUfauH judetdor 
ARml praduade «e vând st cu:

f ( t  IN CELE MAI AVANTAJOASE 
(. 1 c e r n i m  IMN TANA. :

O * to n m rm m B l 2 5  % '
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( Cu 21 de zile înainte» plecării
,  în talare este 

LUAREA ÎN EVIDENŢĂ 
SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGlCĂ 

A ELEVILOR ŞI PERSONALULUI 
ÎNSOŢITOR

In conformitate cu instrucţiunile Ministeru- 
. .... Sănătăţii . nr. 25454/8. 65. 1996, ]
) autorizarea plecării in tabere şi colonii a 
\ lor şi tinerilor este necesară luarea în eviden- 
\ ţă a acestora, precum şi a personalului însoţi- 
( tor, pentru supravegherea cpidcmiologică de 
ţ către dispensarele medicale teritoriale sau şco- 
 ̂ hue, cu 21 zile înaintea plecării în tabere, 

t Documentaţia medicală obligatorie pentru 
i fiecare copil sau tânăr care pleacă in tabere 
J sau colonii va cuprinde : AVIZ EPIDEMIOLO- 
; GIC, eliberat de dispensarul teritorial sau şeo- 
i Iar cu maxim 48 ore înaintea plecării în tâbă- 
i ră şi dovada de vaccinări conform vârstei.
\ Cadrele didactice şi personalul de îngriji- 
\ re însoţitor vor face dovada efectuării exame- 
\ ngfor medicale periodice, conform Ordinului 
y Ministerului Sănătăţii nr. 15/1982 şi vor avea, 
i aviz epidemiologie eliberat eu maximum 48 orr 
i înaintea plecării în tabere.
> Orice reglementări ulterioare privând su 
| ţiravegherea epidemiologică a copiilor şi peţ- , 
J sonalului Însoţitor înaintea plecării în tabere ţ 
1 vor fi comunicate prin presa focală. (474) \
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UCEUL TEORETIC „TRAI AN*1 

D E  V
A N U N Ţ A  P L A N U L  D E  Ş C O L A R IZ A R E  

|  P E N T fiU  A N U L  1996— 1997
Clasa a IX-a — curs de zi 

1 • PROFIL REAL * >
! 1. Matematică-flzică (informatică)
| — 25 locuri
1 2. Matematică-Fizică (limba engleză 
\ bilingvă) — 25 locuri
) 3. Chimie-Biologie — 25 locuri
ţ • PROFIL UMANIST 
j 1» Eilolo^p — 25 locuri
ţ 2. Limba franceză (bilingvă) — 25 locuri
3. Filologie (limba maghiară) _ — 25 locuri

Testul de aptitudini pentru clasele bilingve: |
27 iunie 1996, ora 8 — Limba engleză; |
28 iunie 1996, ora 8 — Limba franceză. Ă 

{ înscrieri: 14—30 iunie (până la 25 iunie  ̂
\ pentru candidaţii ce se înscriu Ia clasele W- \ 
1 Engve). (472) \
\ ---------------------- ----------------- -------- -----
\ sucursala Judeţeană c.e.c.
\ . HUNEDOARA—DEVA , . i
j Informează depunătorii că, începând cu ţ, 
 ̂luna iunie 1996, Casa de Economii şi Consem- t 

l naţiuni a pus în circulaţie un nou instrument î 
(de economisire; , l
(OBLIGAŢIUNILE C.E.Q. CU CÂŞTIGURI — )

SRRIE N O U A  
î de

I O T D T P  XTOTTA ’ 1

| cu valori
1 • 16000 LEI
* • . 25 000 LEI
\ • 50060 LEI *
i • 100 000 LEI. E
\ Prima tragere la sorţi va avea loc la data \
\ de 28 iunie 1996. Se acordă lunar un număr | 
t de 427 câştiguri, cu valori între 1 §00 #00 lei 
j fi 10000 000 Iei. ţ
{ Pe tot parcursul lunii iunie a.c„ obligaţi»- ţ 
| nile C.E.C. cil câştiguri — serie nouă, se vând ] 
| fără diferenţă de preţ.

V
litiBill'işm !  ..... . JliMlMfiiil '4 " „ir I Mii
„TOURING—DOUBLE T“

Prin agenţia de transport totemaţional 
persoane

„CONSIM“ DEVA *
P-ta Victoriei. 2/1 (I.P.H.) '

VA OFERĂ : I
Curse regulate cu autocare moderne pen-  ̂
tru: , Germania, Franţa, Olanda, Belgia, i 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, ţ

•  Asigurări medicale pentru străinătate.
•  închirieri de autocare pentru excursii în ^

. grup. interne şi internaţionale
Informaţii şi rezervări, zilnic orele 9—17. 

Telefon-230690. (6398J36)

i

,VAV,V.!‘,W.WAV,V.V.V.V,SV«V*WpVV.V.V.,.Vx — -
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VANZAKI — 

CUMPĂRĂRI

• Vând tractor Fiat 445,
stare funcţionaro. Lăpu- 
giu de Sus, 111. (399740)

•  Vând casă şi grădină 
Dobra. str. Râului, nr. 29.

(207)
•  Vând apartament 2 

camere decomandate, mo
bilat, nemobilat, zona 
Blpia, şl Dacia'*'1300, fa
bricaţie 1980. Tel. 219045.

(199)
•  Aduc bere Aurora—

(siucaş, la butoaie de 100 1, 
la comandă. Deva, telefon 
222399. (181)

•  Vând motoeositoare
Huswarna. Tel. 616027, 
613265. (209)

•  Vând dozator răcori
toare (4 capete). Telefon 
621842. (162)

•  Vând motoeositoare.
Săinelu de Jos. ryv 14, tel. 
629442. (189)

.* Vând rulotă parking 
bar. Orăştie,- tel. 660566.

' (196)
•  Vând canapea. nouă,

extensibilă. Tel. 214099, 
intre orele 10—18 (30061)

•  Vând pui Colier spa
niei, tricolor, părinţi cam
pioni, cu pedigree, 'Sime- 
ria, tel. 660531. ora 20.

(30060) .

•  Vând casă. Haţeg, str. 
V. Alecsandri, nr, 10. 
Tel. 770316, preţ 90 000 000.

5 . G: (208)

•  Vând loc casă Brad,
2500 mp, drum acces, 
Tel. 216872 (30059)

•  Vând Dacia 1310 
break. fabricaţie 1986. 
stare foarte bună, 7 500 000 
(negociabil). Tel 314073

(191)

•  Vând ARO 10 (1989),
culoare roşie, stare foarte 
bună, 3500 DM Telefon 
6t6779 ' (30062)«r

•  Vând societate comer
cială. Toformaţu telefon 
223664. . între orele 19-22.

(3563)

• Cumpăr lână vând

Fiat 132 A şl închiriez • 
spaţiu. Tel. 647343.

- • (9629)

• Vând maşină de în
gheţată. 1800 DM. Orăştie, 
tel. 642640. (9630)

•  Vând porumb flori
celei Tel. 642144, între o- 
rele 20—22. (330529)

•  Vând . apartament 2 
camere, decomandate,, zo
nă centrală. Telefonaţi la 
213753, după ora 20.

(330533)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara, bdul 
Libertăţii, bloc 10. ap. 
30, telefon 713474 ..

• ■' (9902)
•  Vând apartament 4

cqmere în Hunedoara, etaj 
I, şi garaj, în Ceangăi. 
Tel. 722927. (9903).

PIERDERI
: ;■<• Pierdut certificat cod 
fiscal 5944727, aparţinând 
S.C. Dragos LG Corn. Ifti-
pex SRL Zâm. Se decla
ră nul. (201)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer spre închiriere

spaţiu comercial şi de
depozitare. Deva, telefon 
215602. (192)

•  Caut de închiriat apar
tament 2 cameră. Telefon- 
624409. (20*î)

SCHIMBURI 
|  DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 
4 camere, central, cu apar
tament 2 camere, central, 
plus diferenţă negociabi
lă. Tel. 214254.

(195)

SOLICITĂRI SF 
OFEtTE 

- OE SERVICII
•  Angajez ' şofer profe

sionist şomer sub 30 ani. 
Deva. telefon G11807.

' (399741)
•  Jurist, pensionar, caut

serviciu. Tel. 623207, ore
le 17—22. (180)

*- Societate comercială 
angajează lăcătuşi prelu
crători aşchiere. Informa
ţii tel 615199, după ora 
,16: (204V

ASOCIAŢIA LOCATARILOR NR. 159 
D E V A

cu sediul in bdul 22 Decembrie, 
bloc F. sc. A, etaj 1, ap. 1 

Organizează licitaţie în data de 28 iunie 
1996, ora 9, pentru lucrarea de acoperiş la 
blocul F — hiftroizolaţie. (330590)

! SUNTEŢI PENSIONAR?
l DORIŢI SĂ FIŢI ACTIV?
{ DORIŢI SA VA ROTUNJIŢI VENITURILE? 
(• Lăsaţi-Vă numărul de telefon Ia 064 — 
' 438401 si veţi fi sunat pentru a primi infor-veţi

mafiile necesare.' (477)

S.C BENTOCALCAR S.A. DEVA
Str. Piaţa Unirii, nr. 9, etaj III, ORGANI

ZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ pentru vânza
rea următoarelor' mijloace, fixe disponibile:

•  autorenioreher
•  remorcă
•  autofurgon LEA
•  autobasculante 16 t
Licitaţia se va ţine la sediul societăţii in 

data de 5 iulie 1996, iar in caz de neadjudecare 
sc repetă în fiecare zi de vineri, ora 10, până 
în data de 26 iulie 1996.

Relaţii suplimentare Iu sediul societăţii $uu 
la telefon 054 — 215273; 218943 sau fax.
218917. *(471)

•  Angajez şofer, cate
goria D. Deva, str. Gri- 
gorescu, 21. tel. 611618.. 

i V 1200)

•  S.G. RAM con
fecţionează: acoperiri 
terase — marchize —
22 000 lei/mp (cu 
structura metalică — 
opţional); prelate ca
mioane — remorci —
23 000 lei/mp; hidro-
izolaţii terase blocuri 
— hale — 35 000 lei/' 
mp (10 ani garanţie), 
cu material textil im
pregnat cu PVO,- im 
port Germania. Tel./ 
fax 054 /211128, ora 
8—17. (9808)

\

v- \
MATRIMONIALE

\ •  Francezi doresc căsă
torie cu persoane, seri
oase 118—40 ani). Clarles 
Bolzan, Sain Vivien, 33580, 
Monsegur, France,

(190)

DIVERSE
•  A luat fiinţă Asociaţia 

familială „Marja Harţă-

va
V a c u u m  Sv 
by Z ep te r G

După cum probabil sc 
ştie, compania ZEPTER 
International ne-a oferit 
până acum numai ; 
produse de cea mâi-bunâ 
calitate, comercializate 
’pri ntr-un si stern,specific 
numit .iparty şystcrrf’.
De data aceasta cei de la 
ZERfER Group au venit 
în România cu o 
inovaţie care încă nu 
este pe piaţă
0 astfel de inovaţie este 
VacSy-Vacuum syştehi. 
Acest produs este cea 
mai îndrăzneaţă invenţie 
a experţilor companiei 
ZEPTER. Este o noutate" 
mondială în domeniul 
alimentaţiei, brevetată in 
SUA
Este acel produs cure 
trezeşte în orice 
consumator dorinţa de a 
şi-l procurii cât mai 
repede
VacSv este o necesitate 
pentru fkţcaff*;. * jţ
gospodărie, în special 
pentru femeile 
emancipate care suri
1 mplicate în act i v ităt i 
complexe ce le ţin 
departe de gospodărie, 
neavând posibilitatea 
unei aprovizionări 
zilnice cu hrană 
proaspăjâ)
Specialişti idm industria 
afimentarasustin că Ceî

gani, cu autorizaţia nr. 
11939, având obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, agep- 
alimentare, nealimentare.: 

. ' ■ (193)

•  Bcmnutuî dr. Roman 
Gabriel cele mai sincere 
mulţumiri pentru interven
ţia reuşită, "de care sunt 
foarte mulţumită, şi cele 
ms‘ 'alese sentimente de 
stirnă şi recunoştinţă. 
Davld Teodora, Orăştie.

(9628)

•  S.C. (Jzo Mobila SRL
Hunedoara anunţă .inten
ţia de majorare a preţu
lui Ia produsele de pani
ficaţie. (9901)

DECESE
•  Cu adâncă ^durere 

în suflet, copiii Marfa, 
Ecaterina. Lucreţla, A-

, vram şi Ion, cu familiile, 
anunţă încetarea din via
tă a scumpului lor- tată 

IOAN MATEI 
in vârstă de 82 ani. Corpul 
neînsufleţit se află la 
domldliui din satul Târ
nava, comuna ' Brănişca. 
înmormântarea are loc

azi, 19 iunie ,1996, la. ora. 
18, :, în cimitirul din loca
litate Fie-L ţărâna uşoară!

(330532)

mai mari inamici aj 1 
păstŢăm’Ţiproâspcte ;f 
hranei sunt :
iffn icroorgan ismele care 
schimbă compoziţia 
chimică a alimentelor,
- paraziţii care extrag 
elementele nutritive şi- 
afectează calitatea 
igienei alimentelor
- lumina cc distruge 
vitaminele;
căldura ce duce la 

proliferarea bacteriilor şi. 
la distrugerea* 
preţioaselor vitamine:
* umezeala.' esenţială 
proliferării 
microorganismelor si 
agenţi tor patogeni şi mat 
ales aerul care întreţine 
fermentaţia, producând 
mirosuri neplăcute şi 
oxida rea alimentelor. î ‘ 
Metodele de păstrare â 
hranei au fost . » 
dintptdeauna bazate pe 
principiul prevenirii 
contactul ui a I i mentei or 
cu aerul, foate însă le 
afectează calităţile 
organoleptice (guşi. 
miros, culoare, 
consistenţă) înti o ; 
anumită măsură 
Cea mai naturală si 
■sigură metodă de 
Conservare este 
eacuumarea, ext rage rea 
fierului din recipientele 
■care conţin alimente* ̂  ,

• Familia Cozma 
Rozalia, soţie, Ioari fiu, 
Xrma noră, Irma-Ioana 
nepoată, Justina. cus
cră, anunţă cu ne
ţărmurită durere de
cesul drăguţei lor

IOAN COZMA 
Corpul . neînsufleţit 

se află depus la Capela 
Cimitirului Catolic 
din str. Erhinescu. în
mormântarea joi, 20 
iunie, ora 14, la Ci
mitirul Bejan. Dum
nezeu sâ-1 odihnească!

- (219)

• • Familiile Landt 
ii p &b sunt profund 
îndurerate de trecerea 
în nefiinţă a cumna
tului lor

IOAN COZMA 
Transmit sincere 

condoleanţe familiei 
îndurerate. Dumnezeu 
să-l odihnească!

(2 1 9 )

• Familiile Moldo- 
van Alexandru şi Mol- 
dovan Ioan sunt ală
turi.de familia Cozma 
în .durerea pricinuită 
de decesul cumnatu
lui şi unchiului lor

IOAN COZMA 
Compasiunea lor 

familiei ' îndoliate. 
Dumnezeu şă-1 odih
nească !

(2 1 9 )

• Cadrele Inspecto
ratului de Poliţie al 
judeţului Hunedoara 
sunt alături de colegul 
cpt. Cozma Ioan în 
rnbmen.tele vgrele pri
cinuite de moartea 
tatălui. Dumnezeu să-l 
ierte ! (224)

• Sincere condo
leanţe familiei cpt. 
Cozma greu încercate 
prin pierderea irecu
perabilă a tatălui

IOAN COZMA 
Bunul Dumnezeu ' 

să-l ■ odihnească în 
pace ! Colonel Gheor- 

. ghe Radu.

*tn industria alimentară 
sunt deja ani de eând se 
foloseşte această 
imîtodă
VacSy atinge, actiii 
avantajul foltţsirn 
tehnicii vidului in 
gospodărie si anume 
păstrarea calităţii 
alimentelor un timp 
îndelungat iii condiţiile 
menţinerii vitaminelor şi 
substanţelor nutritive 
Sistemul este alcătuit 
dintr-o pompă de v td. 
aparat electric ce extrage 
•acrul, având o forţnă 
ergonomică. o 
ftmcţionaîejreproşabilă 
si o serie de recipiente 
prevăzute* eu capace 
conţinând o valvă 
brevet ZEPTER- ce iru 
permite intrarea aerului 
odată vidate 
Recipientele au forme st 
mărimi diferite in care 
să poată II păstrat orice 
aliment din gospodărie: 
came proaspătă, 
b rânze tur i, băuturi. 
mâncăruri gătite, lăţitê , 
legume şi fructe. 
Avantajele produsujuî 
.suni deosebite:
- menţinerea sănătate 
printr-o alimentaţie î‘ 
nâtyridâ: " 4 ̂  ■K

- importante economii 
materiale prin 
înlăturarea apariţiei 
resturilor afimeinaie.
raţionalizarea muncii 

in hucătăricjşi economie 
tic timp prin 
posibilitţpea alcătuirii 
unor meniuri complete, 
tiv avans.
Sistemul se răspândeşte 
rapid în întreaga lume 
datorită ,iint calităţii sr 
funeţionalitâţii sale. cât 
şi a repre/cntanţtloi 
firmei care prezinte, 
sistemul de păstiare a 
hranei în vacuum la 
domiciliul clientului 
potenţial, dferindii-sc 
astfel posibilitatea ea 
(irin metoda vânzări lot 
directe acesta să testeze 
produsul înainte de a-l 
achiziţiona
lată că această noutate. - 
mondială pătrunde acum 
si în Deva. C ei interesaţi 
se pot adresa ia sediul G 
biroului ZEPTER Deva 
(054 21 63 2b).

' - *■- 
în lumea ZF.PI KR a 
alimentaţiei sănătoase, 
fohmittl VacSy frftiţţ' ' 
mai intcnvsi mai 
raţionat!
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