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La fioi ca în Bangla
desh: Biroul Electoral
Central nu e în stare să 
dea rezultatele oficiale 
ale alegerilor decât după 
patru zile.- La ora când 
aştern aceste însemnări 
însă, rezultatele prezu- 
mate sunt' atât de lim
pezi,. încât ne îngăduie 
câteva reflecţii cu carac
ter peremptoriu. E amu
zant astfel că primele 
două forţe politice 
PDSR şi CDR se pro
clamă deopotrivă câştigă
toare ale alegerilor lo
cale- Privite din unghiul 
fiecăreia, lucrurile par 
a sta într-adevăr astfel, 
în realitate, ele sunt 
puţirţ mai ‘ complicate.

Trăgând acum linia, 
constatăm un scor oare
cum egal. Ne aflăm în
tr-un echilibru al cărui 
grad de stabilitate se 
va releva cu adevărat a- 
bia la alegerile cele mari 
din toamnă.

Rezultatul de la Bucu
reşti a fost / previzibil 
PŞSR îşi dă abia acum 
seama de enorma gre
şeală: a racola apuse 
glorii sportive s-a dove
dit costisitor şi nepro
ductiv. Electoratul Ca
pitalei nu e totuşi cel 
din Sascuţ, unde Apede- 
seroaiei îşi îngăduie să | 
iasă eu parul in calea 
adverjariîlui politic. în I 
Bucureşti sunt prea mulţi !
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{ PDSR ai'e priză ia.' un oameni ‘ de fineţe pentru ‘
'segrpeht majoritar al e- a le' putea impune un 1 
lectoratului, care e însă primar hipertempera- *

. neavizat, dezinformat sau mental şi lipsit de carte. î 
V ' proât ifflonAt şi lesne ‘Apariţia* televizată în I1
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impresionabil prin pro- „dialog", cu dl. Victor 
m&ftihl p&puliste şi „ca- Ciorbea, în timpul, ■ , cp* j 
raVarre electorale** cu reia a excelat prin mito- |  
gţrqfar şi ţignal. A în- Sănie şi spirit grosier, i-a * 
vins deci prin cantitate. |pst fatală marelui spqr-l 
CDR, dar nu singură, ci tiv de altădată. Nu ştiu . 
laolaltă1 cu celelalte par- dacă şi nu cred că dl. I 
tld'B' care alcătuiesc opo- Victor Ciorbea e soluţia J 
ziţia democratică, are ideală pentru ’ Bucureşti. » 
priză îâ electoratul mari- Graţie proastei inspiraţii " 
lo r centre urbane, avizat, a PDSR însă, el n-a avut J 
cU spirit critic, capacitate practic adversar, în ciu- f 
analitică şi evidentă in- <ja . agresivităţii • şr' a hee- • 
toleranţă la activişti re- tarelor de postere elee-f 

■ ciclaţi Sftu doar travestiţi, toraie -ale acestuia, * > ■» 
Cape se bttţwsesaB să apuce v i a  DeVa, după prim ul! 
.'din ‘-nott pâinea şi cuţitul, ‘tur, lupta >eîeetoraIă S-a * 
•'Arid» uftdfe aceştia au transformat -îdtrip corn- I 
trăitbi^ totuşi (cazai Brâi- petfţfiri Su&fihStoril dom- * 
'■lei, cte exemplu), se pare huliti Virgil Boca, printre I 
' că ~ electoratul s-a -orieh- I
tat după -spiritul gospo- '""•'-"RADU CIOBANU *
riăresc al omului şi n u ----------------   I
după culoarea politică.(Continuare în pag. a 2-a) |
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vSă ne bucurăm, aşadar 
— ne îndemnau absolven
ţii, într-un glas, prin 
solemnul „Gaudeamus i- 
gitur", care a deschis e- 
moţionant ‘şi înălţător Ul
tima oră de dirigenţie, 
din clasa a XIII-a A, a 
Şcolii normale „Sabin 
Drăgoi" din Deva.

Şi ne-arrt bucurat. In 
lacrima şi zâmbetul. ei am 
strâns tot ce a fost mai 
curat şi «hai frumos- într-o

Oră de curs cum rar se 
întâlneşte! De la apelul 
catalogului, unde răspun
sul „prezent" era însoţit 
de o insoiitiţ caracterizare 
(făcută de fiecare coleg 
de bancă), de la'm ărturi
sirile de suflet privind 
frumuseţea meseriei de 
dascăl 4, formarea lui ca 
îndrumător, gândul de 
respect şl mulţumire pen
tru omul care le-a ve
gheat, cu discreţie şi pro-

COMUNICAT
.-.KiUiilL ELECTORAL JUDEŢEAN NK 22 HU- 

NEDOARAlCOMUNlCA:
i a  M e a  Met 78, a l i a .  2, d in  L eg e a  n r .  70/1991, 

p r iv in d  a le g e r i le  lo ca le ,
Pentru alegerea primţraitii municipiului Petra-, 

şani, ai «raţelor Fetrih, Lupeni şi IJricanî, preoţea 
fi al ţbtomelor "Gurasada,
nduf thr de scrutin s-a fixat Ia data de duminică, 30 
iunie 1996.

• Preşedinte
ALECSANDflU IOTOVICI

al doilea în câteva date statistice
•  Numărul total al alegătorilor, po- •  Numărul total al alegătorilor care

,riv* * < » *  P— *  »u. K 3 * f  5 , " T v « U” o^va!abil
nl imentare separate şi speciale — 290 198. exprimate — 136348.

Au obţinut voturi valabil exprimate astfel:
* PDŞR — 35 008, CDR — 25 113, PAC 
18 720. Candidaţii independenţi -- 17 306.
USD (PD — ESN plus PSDH) — 13 768,

’ PSM —'9 900, PUNR — 4 968, MER —
■3.794. PDAR — 3 221. PRM — 2 789,

« MR — 1018, PS — 943, PPR —"
UDC -f  241, PNŢ — 214, PL '93 —.

.200, PUR — 177, partida romilor — 131,
PJ5AB — 87'. partidul Uniunea liberală 
llrătişnu "— 58,

_ In funcţie de voturile valahii expri
mate în favoarea lor, nu au obţinut în 
acest al doilea tur nici un mandat de 
primar: Uniunea Liberală Brătianu, Par
tidul Naţional • al Autamobiliştilor din 
România, Partida. Romilor, Partidul 
Umanist din România, Partidul Liberal 
’93, Partidul Naţional Ţărănesc, Uni
unea Democrat-Creştină, tîniunea De
mocrată Maghiară din România,

___v_______ :____

t« piaţa Devei. Belşugul ca belşugul, dar preţurile ne omoară.
* • Foto: PA VEL LAZA

Baterii 

ia bugetul 

de asigurări 

sociale
Ultimele cifre la nivelul 

judeţului nostru privind 
datoriile agenţilor econo- 

’ mici la bugetul asigurări
lor sociale, însumează 167,8 
miliarde.de lei, dintre care, 
65,3 miliarde de lei repre
zintă numai majorări 
pentru neplata la • timp a 
acestora. > •

Ponderea- datoriilor le 
au Regia Autonomă a Hui
lei Petroşani — 107,9 mi
liarde de lei,' „Siderurgica" 
SĂ Hunedoara — 36,9 mi- 

de lei; ICSH — 5,6 
miliarde de 'lei şi „Avico
la’* Mintia, *

Datoriile către bugetul 
asigurărilor sociale au im
plicaţii deosebite şi cree
ază dificultăţi în plata 
pensiilor şi a, altor drep
turi sociale. Pentru o_ i- 
magine reală a ceea ce 
înseamnă 167,8 m iliarde
de.' lei deficit în bugetul 
asigurărilor sociale, să mai 
amintim şi faptul că va
loarea totală a pensiilor lu
nare în judeţ se ridică la 
circa 14 miliarde de lei. 
(G.Pi)

fesionalism, în cei 5 ani 
de liceu, până lg reflec
ţiile şi îndemnurile profe- 
sorului diriginte şî ' ale 
directorului şcolii nor
male, sau la cântecele care 
au îmbrăcat în sărbătoare 
ora — totul a stat sub , 
semnul emoţiei, bucuriei, 
speranţei.

„Astăzi, inima timpului 
îşi măsoară cu un suspin ( 
popasul. în zare se pre- . 
figurează răsăritul, dar, 
parcă, totuşi, ne doare • a- 
pusul. Sufletul nostru, 
„fiuj toamnei" priveşte 
încă spre ieri, spre colegi,

spre profesori, dar mai 
ales spre cea care a fost 
„Doamna noastră diri
gintă1 — spunea şefa de 
promoţie, Gina , Rotaru, 
adresându-se dnei prof. 
Mărie Damşa. Şi, referin- 
du s<* la munca-i mereu 
neobosită pentru binele 
şcolii, sublinia: „Nu pen
tru bucuriile simple, ci
pentru demnitatea clasei! 
Nu pentru trăiri de o

LI'CIA LICIl'

(C o n tin u a re  în  p ag . a  2-a)
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— Cestele, -ce crezi, cam e mai bine să 
fiBprost sau chel?

— Mai bine chel. Nu-i aşa vizibil...
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Prin grija Biroului re
laţii cu publicul, protocol 
mass-media aL Consiliului 
judeţean, în coordonarea' 
directă a domnului Ci- 
prian Alic, şeful biroului 
respectiv, la dispoziţia ce
lor interesaţi a fost pus 
într-un tiraj restrâns, da
toriţi condiţiilor de mul- 
tiplicare modcşte, un foarte 
interesant documentar. El 
se intitulează „Integrarea 
europeană interregională a 
judeţului Hunedoara, una 

•'dintre "politicile prioritare 
ale Consiliului judeţean".

Cel ce se apleacă - cu 
răbdare asupra - acestui 
documentar, va afla cum 
s-au închegat şi desfăşurat, 
pas cu pas în perioada 
1993 — 1996 relaţiile ex
terne ale judeţului nostru 
în cadrul ARE sau într-un 
sistem de relaţii bilaterale. 
Va afla amănunte intere
sante despre un adevărat 
parteneriat pe multiple

planuri între judeţul Hu
nedoara şi comitatul Hams- 
phire din Anglia, republica 
şi cantonul Jura din El
veţia, judeţul Vas din 
Ungaria.

Tot aici cititorul află 
informaţii despre progra
mele europene în partene
riat cu judeţul Hunedoara: 
„Uvertura", „Tempus", 
„Eurodyssee", „Centufio".

Nu putem să trecem peste 
faptul că o asemenea în
treprindere editorială ar 
fi .avut dreptul la o sus
ţinere financiară tliai 
substanţială , nemaio- 
bJigându-i pe inimoşii- 
redactori ăi documentaru
lui lâ o adevărată activi
tate manufacturierii pen
tru realizarea tirâjulUJ a- 
cestei lucrări âi cărei .a - . 
utofi merită să fie - cu
noscuţi: o

Ciprlan Alic, Fefîciâ 
Itorvat, l)un Eugen Crifi 
şan. Cristian D:in. (l.C,) fi

■“■VWW AW.V.'AV.VAV.'.V.WAV.V.W-
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•  I dolar SUA
•  I marcă germană
•  100 yeni japonezi 
9 I liră sterlină
•  I franc .elveţian#
•  i franc francez
•  100 lire italiene

Cursuri de referii,;,) vărtcii
a României, ,
' ‘Nv.v.vWp^#vv‘#Vv/v'z,v.v,v.'.-.v.

Nutliji

1987 lei
lei2788

4613
2411

leir.s
196 lei

■k
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„SPIRITUL l i

mentare şi două momente 
coregrafice; unul de dam 
rapp, în deschidere, inter-

Terasa localului Lido de îmbrăcăminte „ci să 
din Deva a fost luni (17 etaleze imprimeurile pe 
iunie) după-amiaza mar- Un fond muzical şl core-
tora unui fapt. deosebit, erafiM*. să dovedească pretat de Raluca Păscu- 
un spectacol de creaţie perfectă armonizare a de- lescu <X> şi altUl, în în» 
vestimentară în care pro- taiiului cu ansamblul şi Cheiere, «ub genericul 
tagoniste au fost tinere- cu accesoriile realizate de „Spiritul creaţiei", rea- 
ţea şi culoarea. Specta- tinerii creatori. Uzat de toţi elevii crea-

V' colul a fost realizat de Cel 26 de creatori şi tori, în reuşita speeta- 
ţ membrii atelierului textil prezentatori ai propriilor colului elevii şi dna prof. 

de ia Liceul de Artă creaţii (ce au impresio- Miertoiu- au fost spriji- 
Deva, sub conducerea nat prip varietate colo- Uiţi de patronul S.C. 
dnei prof. Maria Mierto- ristică, prin fantezie, prin Lido, dl. Iliuţă, de Euro- 
*u’ forme insolite şi prin mă- farm, Octan Petrocom,

După spectacolul din terialele folosite) şuţit . Sşrgeţia Forest SkA- Ra» 
decembrie 1995, a cărui elevi ai claselor a X-a dio Deva şi Devasat 
temă a fost „Iartia", în —  a Xll-a. Lavinia, Eli- (sponsori) şi de dnii Du- 
eiclul anotimpurilor a- sabeta, Marfa, Delia, mitru Tâlvescu, Ttcă tta- 
cum a fost, firesc, rân- Claudia, Luminiţa, Da- nea (coregraf, Marius 
dul „Verfl". Gele 2& de nieia, Anoş. Laura, ăDragomir (r#da£tc&r jfaiu# 
costume Realizate de tot tjha (X), Simona Gabl, ziCaljf, Simion făget (ar- 
atâţia creatori ăi atelie- Ramona, Andreea, Car- tist plastic) şi dna Dana 
rului) au avut ca temă men, Dan, Maria* Udike Onetin (coafeză). Ideea 
de inspiraţie „anotimpul (XI), Ovidiu. Cbrina, acestor spectacole de a  

, cald, vacanţa, aerul, apa, Oana, ‘Ruthea, Simona, confrunta creaţiile ate- 
-i pământul şi lumina", cum Andreea, Criştina şi Ma- flerului direct cu publi- 
■■ se precizează în invitaţia- ria (XII) sunt nume cu cUl este Interesantă şi 

program. Iar dacă tinerii care foarte probabil ne mai ales benefică. Atât 
care au prezentat crea- vom mai întâlni. După din punct ‘de vedere ma- 
ţiile vestimentare rtu sunt «cest exerciţiu pe care-1 terial (prin vânzarea u- 
manechlni ci creatorii fac cu succes m expri- nor lucrări expuse), cât 
acestora, fireşte că apa- «narea gustului artistic şi pentru că elevii aiţ po- 
riţia lor îh faţa specta- au şanse să-şi dovedească sibifltatea să afle ce cred 
terilor n-a fost o paradă in viitor inventivitatea şi alţii despre munca tor 
a modei ci una a „cu- talentul (cu ocazia acestui f e c 
iorii, tinereţii, originali- Spectacolul, al cărui tacol s-a făcut şi up son» 
tăţii. curajului, într-un fundal J-au constituit câ» daj de opinie la care au 
cuvânt a creativităţii", ieva panouri cu lucrări răspuns mulţi partici- 
Căci intenţia a fost de realizate în atelierul tex» 
a supune atenţiei publi- ti], a avut alături de o 
cuiul nu nişte modele paradă a modelelor vesti-

1
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panţi).

VIORICA" BOMAX

Fără câteva precizări, 
imaginea alăturată poate 
nu spune prea multe. Deşi 
s-a vorbit mult de gospo
dărirea localităţilor şl în 
campania electorală o 
pajrte 4ia cartiere arată 
încă departe de ceea ce 
ar fi firesc şi pe măsura 
unor pretenţii, fără a mai 
vorbi de unele rjscuji.

Şt pentru dă -«o am ' 
dorit! o probleină ridicată 
la general ci la modul 
concret, fotografia pe care 
v-o supunem atenţiei re
prezintă intersecţia stră-

CIRCţJI
cu:

flE  ., 
i f c ® U t

zilor Minerului cu N. Băl» 
cescu, din Deva', unde, 
după cum lesne se poatf 
observa, lăstărişul a luat 
proporţii, depăşind mal
bine de un metru. Pjţ 
lângă aspectul dezonorant 
al zonei, fiind intersecţie, 
riscul producerii anost e- 
venimente nedorite este
iminent, datorită lipsei' de 
vizibilitate.

Deocamdată noroc cu 
semnele de circulaţie care 
te obligă să opreşti şi a- 
poi să treci în pas de._ 
melc. (C.PJ

Jsi> '% V : ! « ! ! ! »
1 ■  m m m  %

Deva — intersecţia străzilor Minerului cu Nj- 
colae Bălcescu, o zonă uitată de mâna gospodarului.

DISPĂRUT DE LA DOMICILIU
I.; '■?

în ziua de 18 mai a.c. 
a dispărut de la reşedinţa 
părinţilor■* săi din Dobra 
Tiberiu Moise. de 30 de 
ani, cu domiciliul in De
va, strada Mareşal Ave- 
rescu, bloc 21, sc. G. ap. 
36. . .-

Semnalmente: 1,84 m, 
90—95 .kg, atletic, păr şa
ten, tuns scurt, faţă ovală, 
ochi căprui'.

Cine poate da relaţii 
pentru identificarea şi gă
sirea persoanei respective 
este rugat să se adreseze 
celei mai apropiate secţii 
de poliţie, său familiei, de

«or—--
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la adresa sus menţionată. 
(C.P.)

PENTRU OAMENI 
NEVOIAŞI

La Băcia ş-pu acordat 
ajutoare sociale la 58 de 
familii. Acţiunea continuă. 
De O anumită prioritate 
s-au bucurat familiile cu 
mulţi copii, pensionarii, 
oamenii singuri, fără nici 
un sprijin. Familiile Mi- 
hai (cu 12 copii), Toma 
(cu 8 copii), bătrânii Flo
rentin Harciog, Maria Stoi
ca, mulţi alţii. (Gh. I.N-.)

FĂRĂ b o n u r i
La unitatea nr. 104 din 

Petroşani, aparţinând de 
Sacom Unirea (frizerie), 
nu s-au eliberat clienţiler 
bomitl ' pentru : .'•■ •; i zuftieţe 
încasate. In acest caz, 
Garda Financiară a hotă
rât: 58 000 de }ei amendă. 
(V.N.)

♦  * * • * • ♦  |  * •  M  * • * • * • *  •  * • * • * • * • * •  t

S.C. Macon S.A. Deva. Produsele din marmură au o tot mai largă cău
tare pe piaţă. :'v Fote: PAVEL LAZA

•  * * * •  >  • t  •  •  * •  * « * •  * •  * #  * •  * • •  * •  i  • !

CATALOGUL RAHANE DESCHIS
(Urmare din pag. 1)

clipă,' cl pentru frumosul 
clasei î Ne-ati focalizat spre 
tărâmul ideilor pe care 
le-am simţit deseori reci- 
tindu-f pe Eminescu, Bla- 
ga, Arfchezi... Am pâ- 

şi, In lumea logosu
lui tot datorită Dv„ iar 
aici am cântătăi» semantic; 
sintactic şt ideatic cuvân
tul românesc. Ne-aţi im
primat chiar tactul Dv. 
pedagogic In ale iitera- 
turii române". i

„Tot ce aţi înfăptuit iiţ 
acest ilstimp prin trudă 
voastră tânără »— recu
noaşte dna dirigintă — mă 
îndreptăţeşte să confirm 
că aţi fost una dintre cele 
mai bune clase din liceul 
nostru: 30 de elevi cu 
media generală intre 9,05—• 
9,96, un singuf elev cu 
media 8,54. Preroiiie anu
ale în ierarhia clasei —■ 
Diana Iacob, Gina Rota- 
ru, Daniela Nichifor, Că
tălina Jude, Ramona Pârva, , 

f Gianina David, Mihaeia 
Duc, Daniela Corchiş, Cris- 
tina Taţ, premiile la o» 
Bmpiade — la limba ro -, 
mână: Diana, Gina, Lo- 
relley Tanczell, Daniela, 
la pedagogie: Crlstina, Pa-

V"
tricia Puşcă, la logică; 
Cătălina; premiile II P  
III la fazele judeţene la 
'diferite obiecte: Gina, 
Diana, Lorelley, Cătălina, 
Gianina , David, Daniela, 
surorile Simona şi Came
lia Pieşa. Cristina, Came
lia Alba, Nicoleta Sţru- 
garu: premiul I la con
cursul de literatură l u 
cian Blaga“ (Gina. Da
niela. Monica Cornescu), 
premiul a i II-lea la e°h* 
cursul „Epopeea U»irii“. 
$ premii I Ja Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice, nu
meroasele, premii cucerite ' 
pe plan naţional de vii
torul artist, solistul d« 
muzică populară Ciprian 
Roman, despre ar cărui mo
destie se vorbeşte cu res
pect şi care. împreună cu 

>lesul său de bancă,«S
Ffi

să zâmbească şi să— re
flecteze. le-am ascultat | |  
admirat cuvintele, înţelepte 
pentru un adolescent, t i 
nereţea. frumuseţea, nă» 
zuinţele. Iar când prof, 
Pavel ■ Mâr za. directorul 
şcolii normale — fetică- 
tându-i pentru daodvd 
inteligent in car# att cane 
ceput şi desfăşurat ora 
de dirigenţie şi pentru 
demnitatea eu. care ' vor 
schimba, la toanmft. banca, 
cu catedra •— le-a adresat 
mulţumiri, bucuria s-a 
contopit cu mândria. Gi 
nâ e puţin lucru să ţi se 
apună fi« către us. dascăl 
— director: „Vă mulţumim 
pgnim că ne-aţi dat po- 
sibUftitea să va Iubim f“ 

— Veţi pleca „spre alte 
zări", dar sunt convinsă 
că> veţi cunoaate neconte-

Imin Râttaăru. a contrf- nite relrito5a)fceri la  şcdala-fi 1. __îi— ---,,14.™ ___- __...

P E N S I O N A R I  ^
beneficiarii unei pensii 
pentru agricultori/ 

Comparativ cu anul 1989, 
numărul pensionărilor a' 
crescut de Ja 67 937 deci 
cu 34946 de persoane, la 
101983; urmare a  schim
bării unor acte normative, 
privind pensionarea în 
sectoarele cu grad de risc 
ridicat, Intre care şi In 
industria minieră. (GP.)

La 31. 05. 1991 in jude
ţul Hunedoara numărul 
total al pensionarilor se 
cifra la 101 983 de per
soane, Ia care re mal a- 
daugă un număr impor
tant de pensionari al Mi
nisterului de Interne şl 
al Ministerului Apărării 
Naţionale. Din cele 101983 
de persoane, 20 785 sunt

huit la ' reuşita multor 
soectaCote ale liceului şi 
chiâr ale Unor grupe de 
preşcolari iată doar o 
parte ■ din izbânzile ab 
solventilogiţClasei a XlII-a 

■ A.
Şi-atuncl cum să nu te 

bucuri când ora de diri
genţie desfăşurată sub 
sintagma „TTeout-au anii" 
ne-a dezvăluit cât de rod
nică a fost mirabila să
mânţă a instrucţiei şi &■ 
ducaţiei din şcoală! Fie- 
care absolvent din cei 31 
ar merita un portret a- 
parte pentru demnitatea 
cu care şi-a onorat sta
tutul de licean!

Acolo, in ora de diri
genţie neam  bucurat cu 
«li. am cântat şi am apla
udat cu el am zâmbit şl 
am plâns cu ei, ne-am 
amuzat de epigramele şl 
replicile cu care şi-au 
..onorat" obiectele de stu
diu; - făcând u-i pe dascăli

care v-a modelat recu
noştea ‘ dna prof. Maria 
Damşa cu emoţia pe 
care ţi-o dă încheierea ca
rierei de dascăl după 43 
de ani de neobosită mun
că ia “ catedră, dintre care 
26 aici, în liceul pedago
gic. Veţi simţi cheţjnarea 
inimii, niciodată prea a- 
dânc îngropată în vârstă, 
spre leagănul in care, pâ- 
râsindu-vâ pruncia, aţi 
devenit Cetăţeni, OameU, 
Ostaşi. Să nu-i uitaţi pa 
acela care v-au învăţat 
meserie şi care, nu o dată. 
v-au oferit modele de 
ceenpet^iţă profesională 
şi conduită. Sunt convinsă 
să veţi evolua tot atât 
de frâmos spre maturitate, 
câ vă veţi confrunta demn 
cu „marea trecere*. ţg&- 
taic®ul rămâne deschis. 
Chemării sale doresc să-l 
răspundeţi mereu prezent, 
aureolaţi - de' ' împliniri, 
bucurii, fericire.

» —  ,  —  » mmm » m m  » m m *  mm* # —  t  m m  f  m m  * m im  * mmm» a

(Urmare din D

care se numără şi sub
scrisul, nu trebuie să 
dramatizeze eşecul a- 
cestuia. deoarece d i 
Mireea Muntean nu este 
un adversar politic, ci 
un contracandidat care 
se află de aceeaşi parte 
a baricadei, laolaltă cu 
întreaga opoziţie demo
cratică. Ne aflăm deci în 
familie. Caracterul, com
petenţa şl viziunea în 
spirit democrat — occi-

ecţii pişti
dental a celor doi corn- bea — Vătâşescu ar fi
petiţori nu pot fi piue . posibilă, realistă şi be-
la îndoială. In favoarea nefică. £, desigur, doar
dlui VJrgil Boca au ple- ® părere. Important e că
dat experienţa şi conţi- Deva s-a dovedit un o-
nuitatea. Majoritatea ê * ras rhatm- *» luciri m  
lectoratului a optat însă

■ter

pentru aplombul tineresc 
al dlui Mireea Munteam 
Aşa stând lucrurile, o 
colabca-are de tipul ®ior-

t
r m 'mmm* mm* •  mmm * m m  t  mm* • m m  *■ mmi*-*m m  * m m *  mmm *mm

Cât despre modul de 
organizare a celor două 
turmă de scrutin la M- 
velul întregii ţări, ce să 
mai vorbim? El poartă 
pecetea inconfUndabHă a 
geniului administrativ al 
omniprezentului domn 
CoşmSncă.De acum şf 
până la alegerile din 
toamnă, domnia sa va^ 
avea ocazia să^şi erercite 
îndeletnicirea predilectă, 
aceea de a-i destitui in
tempestiv pe nou-aleşil 
primari ai opoziţiei. *

* * m m * m m m m J i

raş matur şi lucid, cu 
nimic mai prejos de ma- 
riie Centre urbane ale 
ţării, unde opoziţia ^de
mocratici s-a impus de
taşat.

)
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Trenul nu Iartă t Bite 
6 mai veche zicală ro
mânească întrucât «MM 
iuţine şanse de a scă- 

dintr-o izbitură de 
tren.' Ignorând «m nifi- 
caţia luminilor de cutea* 
re roşie, de la twoWM 
de cale ferată, la intra
rea in «a*nl Prk»*, Vfi" 
Mie Cantina s at la vo
lanul fnctoraM fiu fit. 
41 H 0 to t a fost sur- 

inS de trenul accelerat 
4*37, |*şPTinaşfi»ra. 

$m s» tractaristuhlt a 
întrucât tu ur-

fost avariat, 
tractorist «r- 

aâ răspundă doar
legii pentru fap*

Evenimentele 
de pa .rumurile publice 
au ia bază de cele mal 
«mdta ori neatenţia, fie 
•  pietonilor sau a «nu
lul de la volan.

Neatenţia avea 0  fie 
cea care, sâmbătă 15 iu
nie a,c., l-a adus în pă
mânt pe loan Costa, din 
comata Pui. In diminea
ţa acestei zile, loan Cos
ta s-a angajat în traver

sarea şoselei, fără a se 
asigura, timp îh care a 
(ost surprins şi accident 
tat tnortal de autoturis
mul QJ 67 AND, condus 
de către Ovidiu Lume* 
zeanu, din comuna Run* 
cu, |ud. Gorj. .

t m  CRIMINAL LAŞ

6ub vaporii alcoolu
lu i Divid ’ d, din lo
calitatea Nisipuri, judi 
Satu Mare, s-a deplasat, 
duraintieă. 16 iunie a.c, 
ţa dwaicflîul soacrei sa
te, dh» V ilei JftiluL Ru- 
«u Marla, unde se afiş şi 

sa, Emilia. Pe fon- 
de alcool 

_  al unor he»v 
_  Cavi Arpad a 
aplicat «Mor două femei 
mai multe lovituri de cu
ţit, In zona toracel ui şl 
a  gâtului, punândule 
viaţa I® pericol, după ca
re a dispărut de la do* 
taiciliu, lăsând un mesaj 
scrie in care se arăta in
tenţia de a  se sinucide. 
In urma agresiunii, cele 
două victime au fost 
transportate pentru în
grijiri la %>italul munici
pal din Petroşani.

Rubrică realizată cu 
sprijinul U4V

Hunedoara — Deva

Din iniţiativa şi eu efor. 
tarile Fundaţiei Culturale 
>1. C. Statea" Dobra, al 
cărei preşedinte este preotul 
Dumitru Popa. parohul Bi
sericii ortodoxe din locali
tate. sala de spectacole a 
Căminului Cultural comu
nal a cunoscut duminică, 
16 iunie, a.c., animaţia unui 
numeros public, disciplinat 
fit cald, venit, contra b*o- 
cheei «urne de 1060 lei/per 
Mfifi&sâ admire spectacolul 
T̂EPfcTOP MINITOP la 

Oofcea". aflat la prima e- 
dlţie, * •

$a faţa spectatorilor şi 
a juriului, prezidat de eu. 
noscuta M îndrăgita fiift- 
tfreaţ* da muzică populară 
Mariana Anghel,, au evo
luat pe saena « . eu câte 
«m cântec popular n i l .  
nete interpretat soto voce, 
un cântec de aceeaşi fac
tură, interpretat cu acom
paniament şi o recitare 
aia lirica româneasca, toate 
la Hfcers alegere a inter, 
preţlior — un număr de 
treisprezece concurenţi —■ 
copil ttel clasele I-Vli la 
Şcoala generală Dobra.

'foţi concurenţii-mici şi 
mari, cu mai mari' sau mai 
mtM emoţii, au impresionat 
juriul şl spectatorii prin 
ţiniita scenică, (majoritatea 
purtând, cu mândrie, fru

moase costume populare pă. 
dureneşti), prin repertoriul 
abordat şi interpretare. Iată 

■ Şi ordinea câştigătorilor.
Locul I. ta valoare de 

20.000 lei fiecare; Lorena 
Lazăr, cls. a Ii-a, Adela 
Luca. cls. a IV-a, Emanuel 
Inişca. cls, a Vll-a şi Ci- 
prlan Popa, ds. a iV -a; 
locul II, fiecare în valoare 
de 15,000 le i: Andreea 
Igreţ, cls. a Il-a> Oana 
Şindea. ds, I. Rpxaua Ju- 
juman, cls. î  şi Cornelia 
BtHOrian» cât. M VÎI-a ; lo
cul III în valoare de 10.000 
lei fiecare; Gina Câtttţa; 
ds. a V-a, Romelia Flore, 
ds. a Y -ţ, Marja Sima* ds.
U V.a, Loredana Şindea, 
ds. a V-a şi Simona Ma
rina, cls. a V-a.

Sponsori ai acestei reu
şite competiţii artistice a 
talentului şi bunului gust 
au fost Fundfcţfa Culturală 
„LG. Stoica* Dotei şi Raza 
de . Recepţie Dobra. Şl-au 
adus o contribuţie meri. 
torte în organizare d-nd: 
ing. Dorin Oliviu Luca şi 
Emil inişcâ-

Reuşiţul „TlP.TOP MINI. 
TOP la Dobra" s_a încheiat 
cu un splendid recital al 

solistei Mariana Anghel, în
delung şl meritat aplau. 
dată.

PETRIŞOR CIOROBEA

Comuna Bretea Ro

mână. Este vremea a* 

dunării şi transportului 

furajelor, lucrare care 

mobilizează un mare 

număr de oameni şi de 

utilaje.

Foto: PA VEL LAZA

nmm»t

SUNTEŢI PENSIONAR ? 
DORIŢI S ă  FIŢI ACTIV? I

DORIŢI SĂ V ă  ROTUNJIŢr’VENITUBILE ? j

tLăsaţi-vă numărul de telefon la 06# —  
1438401 ş l  veţi f i  sunat pentru a primi înfor- 

— necesare. (477)

ŞCOALA NORMALA „SABIN DBÂGOl“

^ :r : :e'-̂ vA ; v
§  A N U N Ţ A

1 şcolarizarea în clasa a IX-a, pentru anul şco- 
j  iar 1S96—199Î, la profilurile:
1 #  PEDAGOGIC: 75 locuri (specializare du-
1 blă, învăţător-educatoare)
2 •  FILOLOGIE-T EOLOG IE ORTODOXĂ: 
| 2 5  locuri
I , înscrierile pentru concurs^ A» Admitere, 
f  la- ambele profiluri, se  face până Ia 23 iunie 
î ,  1996, ora 13,00.
J AUe Informaţii se pot obţine la secretariatul 
I şcolii (telefon: 215146) şi din afişajul de la 
* şcoală.

njiM mim» mţ*&m •;*

SUCURSALA JUDEŢEANĂ C.E.C.

% HUNEDOARA-—DEVA

Informează depunătorii că, începând cu 
luna iunie 1996, Casa de Economii şi Coasem- 
naţidni a pus in circulaţie un nott instrument 
de economisire:

OBLIGAŢIUNILE C.E.6. CU CÂŞTIGURI —  

SERIE NOUA

cu .valori nominale de :

•  10000 LEI

•  25 000 LEI

•  50 000 LEI

•  100 000 LEI.

Prima ţragefe la sorţi va avea loc la data 
de 26 iunie 1^96. Se acordă lunar un număr 
de 427 câştiguri, cu valori între 1000000 lei 
şi 10 000 000 lei.

Pe tot parcursul lunii iunie a.c., obligaţiu
nile C.E.C. cu câştiguri — serie nouă, se vând 
fără diferenţă de preţ. (470)

EURO ’96 * EURO ’961
--------------------------------------- --------------------- ,

|  Tricolorii învinşi şi în ultimul mecil

1 România-Spania 1-2 (l-l)J
expert-! 

Zubizarreta: 1
Pentru noi, miza jocu- sânge rece pş 

1 Iul era mult mai mică menta tui 
■  decât pentru spanioli. 1—1. fţtteuria UcŞreştel.
•  Tricolorii ar fi vrut să în inimile şi sufleteleI' 
I  obţină o victorie de or- noastre, creşte iar spe-i 
I  goliu, de palmares, să ranţa c i al noştri se veri
* mai spele din ruşinea to toarce totuşi o \ne-l 
I  comportării lor la aceas- torie dc la Eur» W, ob-fi 
3 tă ediţie « Campionatu- ţinută chiar îh faţa 
I  lui European din Angfia, niolilor, bine cotaţi —
3  unde n-am reuşit decât fotbalul european. I  
I  să ne şifonam blazonul Toate acestea au durat! 
|  câştigat cu destulă tru- până ia  pauză. După c a -I  
|  dă şl cheltuială (e drept, re> spaniolii vâzSndu-se« 
g  tot cam de aceiaşi jocă- eliminaţi d ln  t|Ursă ( lă l  
I  tori). Să recunoaştem că acest scor sau la o even-a

tricolorii au „realizat" o tua^j înfrângere) a-aul 
adevărată... contraperfor- lansat meteu In atacuri ■  
manţă (1) la Euro *00: 3 spre buturile lui Prunea, I  
meciuri, 3 înfrângeri. Un e drept, şi pe fondul f  
singur gol marcat şi 4 slăbirii ritmului de joc g 
primite. de către tricolori. P ro -|

Deşi primele minute babil, tricolorii *e mul-1 
ale reprizei I ne-au a- ţumeau şi cu un egal.g 
parţinut în meciul cu fiindcă am început săi 
Spania, Hagi, Stângă, ne baricadăm în apăra-1 
llie Adrian, Răducioiu, re. Antrenorul Javier Cle-| 
Selymeş şi' alţi coechi- mente,, constant în cre-g 
pieri avântându-se spre zul său de a întări ata-fi 
poarta lui Zubizarreta, ctil şi de a puncta deci-| 
in min. 11, iar luăm gol siv, spre finalul partidei! 
cu uşurinţă — ca şi în a făcut 3 scliimbări in-l 
partidei» anterioare — spirate. Şi, după 2 ra - | 
Şi spaniolii iau conduce- ţări mari, în min. 85 A-l 
rea prin Manjarin.;, Con- moro a adus o imensă! 
trar aşteptărilor, ai noş- descătuşare a spaniolilor,! 
tri nu cedează şi „sân- înscriind golul de auri 
gele" proaspăt dat for- al promovării lor înl 
maţiei prin introducerea sferturi: 2—1! I
rezervelor Adrian llie, Este clar pentru toată" 
Stângă, Gâlcă, alături de lumea că reprezentativa! 
omniprezentul Hagi, Se- României s-a prezentat! 
lymeş, Răducioiu a dat slab pregătită pentru! 
rezultate: jocul români- această competiţie, jo-J 
io t a crescut în viteză cui său fiind departe. de! 
şi claritatea acţiunilor cel de până acum, în" 
sale ofensive. Şi în mi- toate compartimentele I  
nutul 29 „iese" o fază de manifeştându-se serioase* 
toată frumuseţea, ce se lacune. Scuze, a egumen-1

. finalizează şi cu mUlt te  se Vor gtoif. Im por-

I aşteptatul gol al tricolo- tant este să se efectueze 
riiar. La ua contraatac, o analiză lucidă, după

( apărarea respinge balo- care să se aplice cuve
niţi, care ajunge Ia Gică niţel» nfăsuri pentru ca

I Popescu, acesta îi pasea- în apropiatele prelimi- 
ză lui Stângă, care îl narii âl» CaiHpîc*fetului 
|  angajează pe. Râducioiii, Mondial din 1998 să ne 

ce lasă In urmă pe 8- prezentăm corespunzător. |
I

r
!
I
1
I
I
I
I
I

părătorii spanioli, intră 
în careu şi îl execută eu

1. Franţa 3
•2, Spania 3
3. Bulgaria . 3
4. România 3

SABIN CERBII
I

ai grupai Bj
2 1 6  5 r ^  7 
1 2 . 8  # - 3  5 
1 1 1 3—4 4 
0 0 § 1—4 0 |

I
1

Franţă şi Spania s-au calificat în sfertu-j 
rile finalei. |

I
I

ÎN CELELALTE PARTIDE 
DISPUTATE MARŢI:

I FRANŢA — BULGA- stadionul Wembley, în-l 
RIA 3—1. Meci dominat registrându-se un scor|

I
de la început până la nesperat, nici de cei mai* 
sfârşit de francezi, a că- vajnici susţinători ai e-l

I ror victorie nu a stat chipei engleze: 4—1! Pe» 
«nici o clipă sub semnul olandezi, golul de onoa-I 
întrebării. O adevărată re i-a calificat pehtria* 
echipă bine pregătită de sferturile finalei, în dau-1

I Aime Jacquet. Bulgarii «a scoţienilor!
au satisfacţia că idolul ___

SCOŢIA — ELVEŢIA
au satisfacţia că idolul . ______  I

( lor, Stoicikov, a marcat SCOŢIA — ELVEŢIA- 
şi in poarta iui Lama, 1—0- Scoţienii au jttcatŞ

I dintr-o lovitură liberă de cu o dăruire exempla- „ 
la 16 m. ră, ntr-un ritm alert, |

1 , până în ultimul minut»
ANGLIA — OLANDA de joc, şi au obţinut o ]

14—1. „Portocala meca- victorie meritată, dar las 
nieă“ a fost Umilită pe limită. • |

i__ ________ _________ ______i
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,!SÎ" unăîel“/  fi in
IfcirJ&cfedtş, am ajuns la o ' 
{ i~i ‘de vârf. Pentru vân- 
: ;!im i. clar mai cu seamă, 
neutru cumpărători. Bine
înţeles, ponderea o aveau 
■ ospodineie. Piaţa arată 

î t-ii un stup de albine.
- * —" Am găsit” ce mi-a 

trebuit fre spunea dna 
Ileana Matei, casnică. Dar 

' cu preţurile ce facem ? 
Unde vom ajunge ? Cu 
pensiile noastre...

Adevărul este că piaţa 
era foarte aglomerată. Dar 

. ordine, curăţenie, bună 
rânduială erau.

Dna Olimpia Chiparcă, 
lucrătoare comercială, ne 
însoţeşte în raidul nostru. 
Din curiozitate vedem mai 
intui grupul social din 
piaţă. Spălat, curat, ordo
nat. ~v . ■ ■ ■ . " . ■

;;;; —- Aici aşa este în fie
care zi — ne spune dna

SOLUŢIE POSIBILA

Cele mai mari probleme 
privind stabilizarea ca* 
drelor- .̂ didactice ■ pentru 

|  judeţul nostru .de ridică 
i Valea Jiului. Aici, după 
, ltevoluţie, au avut loc 
1 *■ multe mişcări de cadre.
: Tot aici se regăsesc jumă

tate din cadrele didactice 
l necalificate existente în în

văţământul hunedorean.
Situaţia existentă în a- 

oeastă zonă a judeţului 
; nostru a ajuns în atenţia 

Guvernului. O posibilă so- 
; luţionare s  ei ar fi acor*
; darea unui spor de 20 la 
! sută la salariu pentru ca*
. drele didactice care se sta-.

; bilesc în Valea Jiului (ca 
şi in cazul medicilor). Se 
apreciază că în felul a- 

: cesta se va ajunge la sta
bilizarea personalului ca
lificat în unităţile de în
văţământ din Valea Jiu
lui! (V.B.)

REDUCEK1 LA 

TRANSPORTUL 

ELEVILOR ŞI 

STUDENŢILOR

Conform noilor norme 
pentru acordarea reduce
rilor de 50 la sută din 
tarifele pentru transportul 
elevilor şi studenţilor a* 
cestea nu se vor mai a- 
corda direct prin diminua-' 
rea preţurilor biletelor şi 
abonamentelor. Acestea 
vor fi plătite de instituţii! 
le de învăţământ prm de-. 

”contarea actelor dovedi
toare. Elevii şi studenţii 
care beneficiază de gra
tuităţi (orfanii) vor trebui 
să cumpere legitimaţiile de 
călătorie, urmând să-şi ob
ţină banii după deconta
re la instituţiile de învă*

' ţământ. Ei au şi posibili
tatea să solicite, în scris, 
instituţiei de învăţământ 
achiziţionarea de abona
mente sau acordarea în a- 
vans a sumelor necesare 

.pentru cumpărarea aces
tora.

Pentru a obţine reduceri, 
pe căile ferate sau la 
transportul local (acolo un
de vor mai fi acordate di
rect) studenţii trebuie să 
aibă, pe lângă carnet, o 
„legitimaţie de student 
pentru reducere transport» 
<c*ţ serie, număr şi foto
grafie). De ce atâta biro
craţie şi aglomeraţie Ja 
secretariate? Cui folosesc? . 
Cu siguranţă nu beneficia

rilor şL nici instituţiilor de 
învăţământ; (VJR.)
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în miezul-verii
Dorina Banii. Grupul so
cial este în răspunderea 1 

'mea şl eu ştiu să-mi fac 
datoria.

Vrem să cumpărăm fa
sole verde. Vedem pre
ţurile în mai multe locuri. 
Firesc, ne orientăm spre ’ 
cele mai accesibile.

— Cum daţi fasolea ver
de?-';;'" '';.. . ;

să spun eă ne târguim o- 
meneşte — era de păre
re dna Anica Maier.

In piaţa mare era o for
fotă neîntreruptă. Plină
tate de produse. Foarte 
multe venită din alte ju
deţe. înghesuială mare. Ga 
la piaţă. împreună cu 
dnele Teodora Buta $i Mi- 
haela Popa, lucrătoare co

HAID-ANCHETA ÎN PIEŢELE 
DIN HUNEDOARA SI DEVA

— 2000 lei kilogramul 
— ne răspunde dl Radu 
Bolog.

—- De unde o aduceţi ?
— Din Baia Sprie. Fa

sole ca aurul, dle, să ştii...
— Cc virideţi ? -
— Tot ce 'se vede pe

masă: zarzavaturi, ver
deţuri...

— De unde veniţi ?
— Dintr-un sat de lân

gă Blaj. Eu vând aici de 
ani şi ani de zile. îmi pla
ce cum este organizată 
piaţa aici. /Oamenii sunt 
buni şi înţelegători. Vreau

merciale în piaţă, răzba
tem. Reţinem păreri: „Gă
sim tot ce avem nevoie. 
Aglomeraţia şi preţurile 
sunt cum vedeţi". (Maria 
Dobraş, "contabilă). „în
totdeauna plec din' piaţă 
cu plasa plină. Cu ce am 
nevoie, se înţelege. Pre
ţurile ? Ce să vă spun ?“ 
(Ileana Matei, casnică).

La Deva ne-am înce
put raidul la orele prân
zului. Piaţa aglomerată, 
ca de obicei. Dar tocmai 
la acele ore lucrătorii ca
re se. zice că fac curăţe-

nie trăgeau cu măturoaie
le printre oameni; printre 
şi peste picioarele lor, cu 
un cărucior încărcat cu 
gunoaie după ei. Am vrut 
să-i întreb de ce la ora 
asta se face treaba cu 
măturoaiele ? „Bruneţeii" 
nu au răspuns! In col
ţul pieţei, containerele e- 
rau suprapline. Gând, 
cum, cine le goleşte şi le 
schimbă nu cunoaştem. Le 
vedem zilnic pline, adică 
nedescăreate, neschimba
te. în schimb, piaţa este 
plină cu tot ce caută gos
podinele. „Bogăţie în pia
ţă" (Violeta Pop, pensio
nară). „Găseţc zilnic tot 
ce am , trebuinţă. Bani să 
fie" (Maria Gheorghe, cas
nică).

Gu mulţi oameni am 
stat de vorbă In raidul 
nostru prin pieţele din 
Hlinedpara şi Deva. Gre- 
dem 'că bunele gospodine 
nu ne vor contrazice: pro
duse sunt, bine expuse, 
adică în condiţii de igie
nă. Cum sunt preţurile 
însă ? Asta este o altă 
chestiune.

GH. I. NEGREA

• <• •

A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA ... j

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR S 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI HUNEDOARA j

\

La ferma nr. 6 din Simeria a S.C. Sansere Sîntandrei se efectuează 
praşila manuală la cultura de vinete. Foto:. PAVEL LAZA

Senatul României, in tură cu problemele ju- 
şedinţa din' 12 iunie deţului. ,
1996,, a dezbătut proiec- într-o vreme în Care 
tul Legii fondului cine- pe toate planurile se ur- 
getic şi protecţia vâna- măresc integrarea, co
tului , dezbatere ce a nexiunile, colaborarea,

, fost mediatizată de ma- d-nul Ioan Diniş propo- 
jbritatea ' cotidienelor, văduieşte „independen- 
Până aici toate biine, daf, ţa“ prost înţeleasă, 
aşa cum spune o vorbă, Cu ce drept aţi încer-; 
„nu aduce anul ce adu- cat să stopaţi di.seu ta
ce ceasul", după ce a- rea unei legi vitale pen- 
proape 4 ani n-a auzit tru această mare bogă- 
nimeni de ei în apăra- ţie a ţării, care este vâ- 
rea intereselor judeţu- natul, dle Ioan Diniş ? 
Iui Hunedoara, cine sare Ce cunoaşteţi dvs. in i 
„artistic" la rampă: Ioan acest domeniu, în afară? 
Diniş — senatorul pen- de ă trage' sfori pentru ) 
tru noi al fostei „asocia- „prietenii independenţi “ ? j 
ţii Independente”, 6 or- Vă răspundem noi, ca i 
ganr j. ilicită şi con- să nu vă mai - munciţi.J 
traju .clinii publice, cum mintea: NIMIC ! ţ
clar ş-a pronunţat Jus- vă gândiţi poate ,că, \ 
tiţia. senator fiind, le ştiţi pe i

Neinformat, rupt de toate. Să fina serioşi. ' Noi l 
realitate, depăşit de eve- credem câ vă va expira j 
nimente' şi mai ales în- mandatul şi veţi fi mai i 
cercând să rezolve pro- sărac în cunoştinţe de- 1  

pria sa situaţie politică cât când aţi intrat m ' 
(deloc de invidiat...) pe Senat. \
seama Unui domeniu în Dacă timp de patru i 
care nu a re ' nici un fel ani p.u âţi reuşit să a- .J 
de cunoştinţe, Ioan Di- flaţi problemele reale ţ 
niş se supără şi declară din domeniul vânătorii.( 
presei, vrând să V facă şi pescuitului sportiv din ? 
vâlvă în' jurul persoanei judeţul nostru, credem i 
sale, tot felul de, seu- că mi aţi făcut prea mul-  ̂
zaţi... bazaconii 1 te- «ici în Alte. domenii, i

Nu ştiam de ce, stea- decât poate în a vă im- .• 
tor fiind, acţiona din păuna .cu titlul de sena- ţ 
umbră pentru» sprijini- tor, pe care, prin inter- ţ
rea fostei asociaţii înde- venţia în discuţie, l-aţi

faptpendante, dar iată câ se compromis (şi de 
demască In momentul in nu e prima dată). )
care sunt indicii clare l
eă a pierdut orice legă- . BIROUL PERMANENT >

IN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE LICEU

Secţia de Jurnalistică a 
Facultăţii de Ştiinţe Poli
tice;.. Administraţie Publi
că şi Jurnalistică din Cluj- 
Napoca a fost creată în 
1995, prin transformarea 
fostei secţii (înfiinţate în 
1993) de ştiinţe politice 'şi 
jurnalistică a Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie în Fa
cultatea de Ştiinţe Politice, 
Administraţie Publică şl 
Jurnalistică, având aşa
dar trei ani de existenţă 
şi fiind una din cele 16 
facultăţi ale Universităţii 
„Babeş-Bolyai" din Cluj- 
Napoca. Studiile se întind 
pe o durată de 4 ani, Pen- 
trâ anul universitar 1996/ 
1997, la secţia Jurnalistică 
au fost propuse ministe
rului de resort 50 lopuri 
(40 la secţia română şi 10 
la secţia maghiară). Admi
terea constă în patru pro
be: una orală (o limbă 
străină admis/respins) 
şi trei probe scrise (lim
ba română, literatura ro
mână şi iştorie). Programa 
de învăţământ este perfect 
adecvată nevoilor pragma
tice ale -viitorilor ‘ jurna
lişti, cuprinzând trei ca
tegorii de discipline: obli
gatorii,opţiorfele şi auxi
liare. în acelaşi timp, pro

grama este adaptată stan
dardelor internaţionale, 
fiind compatibilă cu a al
tor universităţi de profil 
din Europa şi SUA, lucru 
absolut necesar în perspec
tiva introducerii sistemu
lui de credite transfera
bile. V ■

Departamentul de Jur
nalistică se află în cores
pondenţă sau relaţii de 
colaborare cu 28 de facul
tăţi europene de profil, 
precum şi cu câteva fa
cultăţi şi universităţi' a- 
mericâne. Ea colaborează 
strâns cu celelalte nouă 
facultăţi de jurnalistică 
din România, cu Gentrul 
pentru Jurnalism Indepen
dent din Bucureşti, cu 
Fundaţia SOROS pentru o 
Societate Deschisă (sub 
egida căreia se vor'tradu
ce Şi tipări în curând ze
ce manuale de jurnalism, 
cele mai bune pe plan 
mondial), pu alte facultăţi, 
(în special cele de litere) 
şi instituţii. Colaborarea 
constă în schimburi de pu
blicaţii, delegaţii (studenţi 
şi profesori), organizarea 
unor acţiuni comune etc. 
Numai în perioada aprilie- 
mai a.c„ de pildă au a- 
vut ca invitaţi trei spe

cialişti din SUA: prof. dr. 
Peter Gross, de la Univer
sitatea din California, 
membru ai Academiei Ro
mâno-Americane de Arte 
şi Ştiinţe; Patricia McGră- 
cken (US News and" World 
Report), .specialistă în 
design şi tehnoredactare , 
computerizată; WKLiam 
Snyder, fotoreporter:, -deţi
nător a tarei premii Pii- 
litzer pentru' fotograf®. 
Este în curs de amenaja-» 
re laboratorul multimedia, 
înzestrat cu tehnică de 
calcul performantă, unde 
studenţii pot învăţa teh
noredactarea computeriza
tă, utilizarea poştei elec
tronice şi a sistemului In
ternet. Facultatea are po
sibilitatea perfecţionării în 
străinătate a unor' studenţi 
şi cadre didactice, atât 
prin programul -american 
Social Sciences Curriculum 
Devdopmeot Project, ad
ministrat de International 
Research and Exchafige 
Board (1REX) şl US In- - 
formation Agency (privi
legiu de care, în Europa, 
se mai bucură doar două 
facultăţi de profil: cele din 
Hudapesta şi din Varşovia), 
cât şl prin programele 
Temjjus, Erasmu3,*,Leonar-

do, Socrates etc. Facultatea 
va edita, în curând, revis
ta Reporter, care se vrea 
o autentică ucenicie pen
tru viitorii jurnalişti. De 
asemenea, urmeaz| şă ' se 
legalizeze Societatea' cultu- 
râl-ştiinţifică a studenţi
lor jurnalişti, care îşi pro
pune să organizeze sesiuni 
şi simpozidane ştiinţifice, 
excursii ,<le documentare, 
lansări de cărţi, întâlniri 
cu oameni politici, cu scrii
tori, artişti etc. Recent a 
fost iniţiat ciclul de con- 
ţferinţe „Mărturii pentru 
mileniul trei“, care a de
butat cu o excepţională 
prelegere susţinută de H.R. 
Patapievici, marea revela
ţie a anului literar 1995» 
Un. alt lucru deirih de men- , 
ţîonat este că, la ora ac
tuală, aproape 50 la sută 
dintre studenţii facultăţii 
sunt angajaţi sau activea
ză la diverse ziare, posturi 
de radio şi Q?V din Gluj- 
Napoca sau din alte loca- • 
lităţi, procentul acesta pu
tând creşte prin atragerea 
studenţilor jurnalişti de 
către unele instituţii, sa-’ 
cietăţi comerciale sau 
bănci, care au birouri de 
presă, purtători de cuvânt 
etc. Ifct felul acesta se re

zolvă problema cea mai 
grea a unui absolvent, a- 
ceea a găsirii locului- de 

. ftiuncă potrivit profesiei 
sale. ■ ■ y/W;;.

Se poate spune că sec
ţia de jurnalistică este 
capabilă să răspundă or 
rizontului de aşteptare al 
tinerilor, fiindcă ea se a- 
sociază cu dinamismul şi 
noutatea, cu dorinţa aces
tora de a călători, de a 
cunoaşte, de a se informa. 
Ea este parte integrantă 
a unei facultăţi tinere, 
creată pentru oameni ti
neri, o facultate .cu un pres
tigiu tot mai mare în via
ţa universitară clujeană.

La examenul din sep
tembrie 1995, pe cele 40 
d,e locuiri, concurenţa a 
fost de 3,5 candidaţi pe un 
loc, media minimă: de in- 

. trare fiind 6,70.
Viitorii candidaţi pot ob- 

.ţine informaţii suplimen
tare de la secretariatul fa
cultăţii (tel. 064/192861), zil
nic între orele 12—15.

Lect. univ. ILIE RAD, 
secrfetar ştiinţific, 

Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administraţie 
Publică şi Jurnalistică 
- din" Chij-Napoca
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Un loc  a p a rte  în  a c tiv ita te a
ed ito r ia lă

Societatea. Comercială 
Intelcredo S.A. Deva are 
înscrisă, în cadrul obiec
tului său de activitate, şi 
preocuparea pentru edi
tură. Ceea ce atrage în 
mod deosebit atenţia este 
faptul că în acest peisaj 
bogat, care a luat avânt ■ 
mai ales după 1989, fir
ma amintită ocupă un loc 
aparte; Dar prin ce' se 
distinge acest loc ?

Din capul locului tre
buie remarcat faptul că 
activitatea de editură s-a 
axat pe publicarea de lu
crări de specialitate teh
nică, economică, ştiinţi
fică şi didactică, domeniu 
de larg şi deosebit inte
res în condiţiile perioadei 
de tranziţie spre economia 
de piaţă.

Discutând cu dna ed_ So- 
nia Bolea, directorul fir
mei Intelcredo, despre 
preocupările în domeniul 
editării de carte, inter
locutoarea aprecia că la 
recenttft Salon naţional ce 
a avut; loc la Cluj-Napo
ca s-a obţintit o recunoaş
tere deplină a 'eforturilor 
făcute şi rezultatelpr no
tabile dobândite într-o 
nouă activitate, tare de
vine tot mai căutată în 
conjunctura actuală, (gra
ţie colaborării fructuoase 
cu cadre valoroase dc la' 
Facultatea de Ştiinţe E- 
conomiee a Universităţii

LA S.C. CONSMIN S A.

Babeş-Bolyai din Cluj-Na
poca, în scurta perioadă 

, editorială ■ au văzut lumi
na tiparului o serie de 
volume cu tematică econo
mică Ce S-âtf bfteurat de . 
un interes-, major în rân
dul cititori lor. - '
: Intre titlurile de specia
litate se înscrie şi seria 
cărţilor: „Contabilitatea
financiară a- agenţilor e- 
conomici din România", 
„Contabilitatea de gestiu
ne în comerţ şi turism", 
„Bazele contabilităţii a- 
genţilor economici din 
România" şi „Contabilita
tea comparată şi aprofun
dată".

Fără a intra în detalii, 
mai spunem doar că' de 
curând, în condiţii grafice 
deosebite, unde . se întâl
neşte fericit şi colabora
rea fructuoasă cu S.C. Po- 
lidava S.A. Deva, firmă 
care a executat tiparul, a 
apărut şi volumul intitulat 
„Bazele prelucrării infor
maţiilor şi tehnologie in
formaţională". Concepută 
ca o carte de informatică 
pentru' management şi a- 
faceri, elaborată cu apor
tul nemijlocit al dlui prof. 
dr. Dan Racoviţan, decan 
al Facultăţii de . Ştiinţe 
Economice şi de - prof. dr. 
Ştefan I. Niţchi, şef de 
catedră, împreună cu co
lectivul de specialişti de 
la universitatea clujeană,

aceasta , aduce o serie de 
date de ultimă oră privind 
informatica economică şi 
de afaceri, bazele teoreti
ce ale prelucrării datelor, 

.arhitectura sistemelor de 
calcul, noutăţile referi
toare la componenta soft
ware a sistemelor de cal
cul şi aplicaţii ale infor- 

: maticii economice. Prin 
conţinutul său, . cartea 
respectivă este de un real 
folos în munca oamenilor 
de afaceri. De reţinut că 
tot în această, serie este 
prevăzută publicarea a 
încă 5 volume cu conţinut 
complementar, cum ar fi: 
limbaje de programare, 
baze de date utilizate în 
informatica economică, bi
rotica, _ proiectarea siste
melor Informatice şi pa
chete de programe utili
zate în informatica econo-, 
mică. De asemenea, mai 
semnalăm şi apariţia re- 
ceptâ a cărţii „Diagnos
ticul firmei", avându-1 ca 
autor pe dl drd Teodor 
Hada. Dna Bolea ne spu
nea că . difuzarea tipări
turilor firmei se face prin 
104 librării din întreagă 
ţară, o dorinţă fiind şi 
aceea de a se perfecţiona 
această reţea şi de a se 
facilita accesul cititorilor 
la informaţia de care au 
permanentă nevoie cei In
teresaţi.

NICOLAE TlRCOB
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După o ia rn ă  g rea , în c e r c ă r i  
de rea b ilita re  econ om ică

O r a tă  a  r e n ta b ilită ţ ii r id ic a tă
Fără falsă modestie, dL 

ing. Luca Suciu, mana
ger la S.C. Consxpin S.A,, 
recunoaşte că societatea 
de construcţii pe care o
conduce este un „vârf 
de lance" între firmele cu 
acest profil din Valea „Jiu- 

' lui. Rezultatele economi
ce ale societăţii, pe 1993, 
vin ca o confirmare a a- 
cestui lucru. Astfel, în 
anul trecut, Consmin-ul a 
înregistrat o cifră de afa
ceri de 12 miliarde de Tei 
în timp ce beneficiul net 
a depăşit 800 de milioa
ne de lei.

Principalul beneficiar 
al prestaţiilor firmei de 
construcţii petroşănene este 
R.A.H. In prezent Con- 
smin-ul are în curs de rea
lizare peste 60 de obiec
tive, din care peste -90 la 
sută pentru Regia Huilei. 
Astfel, la Petrila şi Lonea 
sunt în curs de construc
ţie şi montaj instalaţii de 
extracţie cu skip, menite 
să aducă un plus de pro
ductivitate acestor ex
ploatări miniere. Fiecare 
din aceste utilaje costă 
cca. 6 miliarde de lei, 
fiind preconizat ca la fi
nele acestui an instalaţia 
de la Petrila să devină 
operativă. In 'fază termi
nală se găseşte şi' un nou 
funicular, care va deservi 
Preparaţia de la Coroeşti. 
Pe lângă aceste lucrări 
mai impunătoare, Con
smin-ul construieşte, după 
cum spuneam, zeci de alte 
obiective industriale ma
terializate în staţii de 
ventilatoare, staţii de com-

presoare ş.a. Dl Suciu re
cunoaşte faptul că ceea 
ce permite firmei să fiin
ţeze este existenţa regiei: 
„Pentru Consmin nu este 
altă soluţie dacă facem 
abstracţie de R.A.H. în  
Vale lucrările de con
strucţii* altele decât cele 
cu specific minier, sunt 
mici şi destul de rarefia
te. Chiar dacă regia, bu
getară fiind, nu poate 
plăţi ritmic prestaţiile pe 
care le facem, totuşi, ba
nii vin până la urmă şi 
acesta, după părerea mea, 
este cel mai important lu
cru". Faptul că banii, to
tuşi, vin a permis firmei 
de construcţii să-, se doteze 
cu 4 autotransportoare noi 
pentru beton, cu dotiă 
camioane, din care unul 
de mare capacitate şi cu 
o întreagă gamă de utila
je de mică mecanizare (ma
şini. de perforat, de poli
zat),- care sunt pârghii de 
ridicare a productivităţi). 
Consmin-ul este în măsu
ră să-şi producă singură 
agregatele minerale des
tinate preparării betoane- 
lor şi mortarelor.

Cei de la Consmin Pe
troşani aşteaptă să fie 
convocaţi la F.P.S. în ve
derea participării la lici
tarea celor 40 de procen
te din capitalul 'social al’ 
firmei supus • privatizării 
în acest mod. „Suntem 
pregătiţi pentru a partici
pa la licitaţie pentru cum
părarea de acţiuni, ne 
spune dl Suciu. Având în 
vedere facilităţile la pla
tă create pentru Asociaţia. 
salariaţilor, am speranţa

că vom reuşi să fim noi 
aceia care vom adjudeca 
cota de acţiuni pe care, 
deocamdată, o avem în 
plan. Ulterior intenţio
năm să cumpărăm, în 
funcţie de posibilităţi, noi 
acţiuni".

ADRIAN SALĂGEAN

S.C. „Refractara" ftA. 
Baril este un .nume dtnos- 
cut în peisajul economic 
hunedorean. Acest lucru 
se datorează, în primul 
rând, caracterului aparte 
al producţiei fabricii de 
aici. Este vorba de mate
riale refractare silico-alu- 
minoase, plăci termoizo- 
lante şi prafuri exoterme 
de turnare. DesRre rezul
tatele economice ale fir
mei „Refractara" am pur
tat un dialog la sediul so
cietăţii, avându-i ca par
teneri de discuţie pe dnii 
ing. Iulian lonespu, direc- • 
tor producţie* ing. Ion 
Pocanschi, . inginer şef 
producţie şi Ioan Eantihe. 
contabil şef.

Efectele negative ule 
crizei energetice din iarna ' 
trecută se fac simţite şi 
acum la „Refractara". Blo
carea, temporară, de acti
vitate de la Siderurgica, 
unul din principalii be
neficiari, a generat o sin
copă a desfacerii şi crea
rea unui stoc de produse 
de cca. 800 de milioane 
de lei. în acest context 
nefavorabil, pierderile în
registrate de fabrica ■ din 
Baru. pe primele trei luni 
ale acestui an s-au ridicat 
la 96 milioane de lei. La 
31 martie a.c., creanţele 
Refractarei se ridicau la 
1,36 miliarde de lei, în 
timp ce .datoriile însumau 
1,69 miliarde de lei. Sunt 
mai multe cauzele care se 
opun unei detente notabi
le a societăţii spre zona 
rentabilităţii. în primul 
rând, ne spun interlocu
torii, tehnologia de fabri
caţie este depăşită. Utila
jele se află în exploatare 
de cca. 13 ani, în condi
ţiile în care mediul abra

ziv unde funcţionează ar 
fi impus, de mult, înlo
cuirea lor cu altele noi. 
„Utilajele sunt uzate şi 
necesită permanent repa
raţii, ne spune dl Ionescu. 
Costurile mari ale utilaje
lor carie-ar -trebui înlocui
te (cuptoare şi prese de 
forţă) ne obligă ca, deo
camdată, să ne resemnăm". 
Un alt inconvenient il re
prezintă, conform decla
raţiilor interlocutorilor, 
slaba calitate a materiilor 
prime autohtone cu care

LA S. C.
.REFRACTARA**

s .a . Ba r u

se lucrează. „Este vorba, 
ne spune dl Pantilie, de 
argilele de la Suncuiuş şi 
Anina. De multe ori am 
avut şarje de producţie 
refuzate din cauza slabei 
calităţi generate de folo
sirea acestor argile ca ma
terie primă. Ţinând cont 
de acest aspect, vă daţi . 
seama că ar fi foarte di
ficil să ieşim cu reperele 
noastre pe piaţa externă, 
unde rigorile de calitate 
impun chiar şi culoarea 
materialelor " refractare 
produse".

Fosta centrală care co
ordona sectorul românesc 
al producţiei de material 
refractar s-a transformat 
într-un holding, denumit 
Refarom cu sediul - la 
Braşov. Fosta tutelă s-a 
transformat şi ea într-o 
relaţie de parteneriat pe 
care cei de la Refractara 
S.A. Baru o apreciază ca

fiind bună. „Refarom-ul, 
declara dl Ionescu, est 
ca o interfaţă,- între no. 
şi lymea internaţionala 
afacerilor. ‘Prin acesbS 
holding reuşim să ne a- 
provizionăm cu materî 
primă din import (argij 
lă din Ucraina), ne aprr 
vizionăm cu unele su 
ansamble mai speciale ş' 
sondăm piaţa internaţio
nală pentru eventuale co-3 
menzi".

Ctf toate neajunsurile^ 
starea de spirit a celor deg 
la „Refractara" poate f3»j 
cjjehetată ca optimistă. Se 

r eforturi pentru dizol- 
. ea stocului existent, 
înru acest an se pre-: 

. .uzează o cîfră de afa-| 
ceri de 7,2 miliarde de left) 
şi un beneficiu, ce-i dreptei 
cam modest, de 31 mili
oane de lei. Se are în ve-; 
dere, de asemenea, o di
versificare a producţiei, 
„Intenţionăm să dezvolţi 
tăm sectorul de fabricare' 
a cahlelor pentru sobă$ 
de teracotă. Vrem să aeo; 
perim necesarul pentru»; 
500 de sobe. lunar, neci 
spune dl inginer şef de’ 
producţie, Ion Pocanschi-; 
De asemenea, ne vom spe—I 
cializa pe fabricarea ' de? 
cărămizi termoizolante — 
dialit — destinate înzi- 
dirilor de la cazanele din 
termocentrale, precum şi i 
pe producţia de cărămizi 
de pavaj. Nu în ultimul 
rând aş dori să mai amin-! 
tesc aici bolţarii din cără-' 
midă uşoară, produs pe 
care îl vom omologa în 
acest an şi care, proba
bil, datorită caracteristi-' 
ci lor superioare, va înlo
cui, în construcţii,- bca-ul“,

ADRIAN SAfcAGEAN

VVVW A\W .VAW .VJW AW , >.\S \W A W r,.W .V .V A V A V .V .V .V .‘A W W W .,,V

P ro p r ie ta tea  de gru p  — cau ză  
a  d eclin u lu i coop era ţie i?

Socorri „Unirea" Petro
şani este cea mai mare 
cooperativă din judeţ, 
atât în ceea ce priveşte 
aria de activitate cât şi ca 
număr de cooperatori. Ce
le 148 de unităţi presta
toare de servicii ale aces
tei cooperaţii se întind de 
la Aninoasa, Petroşani, 
Petrila,. până la localita
tea Merişor. Din cei. 606 
cooperator»- ai SOCOM U- 
nirea, 409 sunt angrenaţi 
în activităţi productive.

La sediul acestei coope
raţii din Petroşani purtăm 
un dialog cu dnii Ioan 
Rus, preşedinte şi Viorel 
Popa, vicepreşedinte în 
cadrul^ cooperativei. Ea 
SOCOM Unirea, în ciuda 
tendinţelor generale, sec
torul de prestări servicii 
şi micro-producţie' întoar
ce venituri - substanţiale, 
în 1995 cifra de afaceri 
a cooperativei petroşăne
ne a fost de 7 miliarde 
de lei, iar beneficiul -brut

înregistrat s-a ridicat la 
cca. 147 de milioane de 
lei. SOCOM ţlnirea aco
peră prin unităţile sale 
o gamă largă de solicitări 
în servicii. Este vorba de 
ateliere de reparaţii în
călţăminte; croitorie, fri- 
zerie-coafură, foto, repa
raţii uz casnic, tâmplă- 
rie, servicii-auto, cea 
sornicărie ş.a. Ce consti
tuie un fapt pozitiv este 
că toate aceste unităţi,' 
fie ele de prestări servi
cii, de comerţ sau de mi
cro-producţie, supt inde
pendente financiar una 
de cealaltă, asigurându-şi 
fiecare veniturile necesa
re ' acoperirii tuturor chel- 
tuielflter proprii.

Reţeta pe care o folo
seşte conducerea coope
rativei se numeşte „admi
nistrare de gestiune". A- 
ceastă formulă aoordă o 
oarecare autonomie coo
peratorilor direct propor
ţională cu gradul lor de

cointeresare , ca lucru- • 
rile să merfrgă bine. A- 
cest lucru a permis ca 
multe din unităţile coo
peraţiei din Petroşani să 
sufere reamenajări care 
să le confere im aspect 
plăcut, modern şi func
ţional. De asemenea, fap
tul că decizia în ceea ce 
priveşte modul cum se 
onorează comensile, sur
sele de aprovizionare a- 

- parţin fiecărui coopera
tor ce este beneficiar al 
administraţiei de gestiu
ne, asiguri un flux de ac
tivitate coerent şi sub
stanţial. Rolul nucleului 
cooperativei, ne spun in
terlocutorii, este doar ad
ministrativ, asigurând par
tea de contabilitate şi 
gestiunea cărţilor de mun
că ale membrilor coopera
tori.

încercând să aflăm care 
ar fi cauzele care gene
rează actualul declin al 
cooperaţiei, am solicitat o-'

pinia dlui Rus, ca repre-, 
zântant avizat al acestea 
organizaţii. Interlocutorul! 
a opinat dă ceea ce su
grumă preponderent dez-, 
voltarea sistemului co»J 
peratist este ambiguita-j 
tea generată de proprietari 
tea de grup: „Prin pro* 
prietatea aceasta de grupa 
totul este al tuturor ş® 
practic al nimănui. Este*) 
clar că şi 'interesul este* 
tot aşa, al nimănui". DII 
Rus este de părere că sei 
impune o delimitare câtl 
mai clară a acestei pro-  ̂
prietăţi, delimitare 'ce a® 
permite o creştere a mor; 
tivaţiei cooperatorilor, noi 
numai de a rămâne în; 
cooperaţie dar chiar şi deî 
a dezvolta, de pe poziţii-j 
le de proprietari nominao 
lizaţi, acest sistem, în ca-j 
re, cândva, curgea numai' 
lapte şi miere.

ADRIAN SĂLAGEAN
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Situată Ia altitudinea de 
iţea MO m comuna Bă- 
fina este aşezată intr-un 
teisaj minunat, ce în- 
fentâ privirea şi sufletul 
fizitatorului. Dar, iată, In 
lonttouare, câteva* date 
tolw tie despre ţe a s tă  
MaOttte: •  Bătrâna este 
ilcâtuită din patru sate — 
tel de reşedinţă, ia care 
te adaugă Faţa Roşie, Pia- 
ira şi Răchiţeaua. Cel 
«Mi «wre este Bătrâna* iar 
«el «n«i mic Piatra, •  In*. 
il« sate există drttmuri 
dnwfefeite cu caşul saii 

« •c u  maşini mici
prea — dar . oamenii 

- când merg pe 
- poteci ce şerpuiesc, 

coboară pe pante 
de munte, De la 
ia Roşcani {eoimi- 

aa ©Obraji unde  ̂ exist# 
ieşea asfaltată — un oro 
teee, per - pedes, circa o 
•că f i pună ta te. «'Bătrâna 
iste singurul sat electrifi- 
rat din comună. * In a- 
BMWta parte a judeţului, 
iernile ţin circa şase luni 

•unt foarte aspre. •  
situată la mare alţi- 

in satul de reşe- 
dinţă a comunei apa frea
tică se află aproape de 
suprafaţă, iar apa fântâ- 
hilor CsSe rece ca gheaţa 
p  toane bună la gust. •  
Pământul arabil este pu
ţin şi se cultivă, în gene
ral, «U grâu, dar mai a- 
fees cu cartofi, porumb ş.a. 
Toate terenurile cultivate 
sunt împrejmuite cu gar
duri solide pentru a opri 
pătrunderea animalelor 
sălbatice şi_ domestice.' Cu

toate acestea, mistreţii 
pătrund in culturi şl fao 
mare prăpăd. •  Bătrâna, 
este cea mai mică locali
tate rurală a Judeţului. In 
cele patru sate trăiesc. în 
prezent circa 260 de oa
meni,/ majoritatea 'dintre, 
ei fiind de Vârstă Înain
tată. •  Media de vârstă a 
oamenilor est» în jur de 
§0 de ani, iar In comună 
sunt puţini tineri. •  Sur

sele de trai sunt, Ih prin
cipal, două. tina este mun
ca în exploatările -fores
tiere din împrejurimi, a 
doua creşterea animale
lor. •  In «de 64 de gos
podării ale comunei exis-, 
tă, hi prezent, 250 bovi
ne, 900 de oi, foarte mulţi 
porci ş.a. Oile cu lapte 
sunt organizate în două 
turme şi este interesant 
cum este asigurată păşu- 
narea' şi mulgerea lor. îri 
fiecare zi, patrii oameni 
din satul de reşedinţă a 
comunei le au în grijă. 
Le vine rândul proprie
tarilor de oi să facă trea
ba asta, prin rotaţie. In

funcţie de câte oi are fie
care. •  La toate intrări 
le satului Bătrâna sunt 
montate porţi de lemn, 
pentru a Împiedica intra 
rea animalelor sălbatice 
şi ieşirea celor domesti
ce în parcelele cultivate, 
ee sunt aşezate în apro
pierea localităţii. •  Lapte
le obţinut de la vaci şi fie 
ia ei este transformat în 
brânză, o parte se conşu- 

' mă In familie, dar ajunge 
#  In troaca porcilor. 0  
existat, cu “ ani In urmă, 
un centru de preluare a 
brânzei, dar s-a desfiin
ţat. e In ziua de 2 iunie, 
de fiusalH ded, conform 
unei îndelungate tradiţii, 
la Bătrâna a "avut -Ine."# 
nedeie, ocazie cu care s-a 
oficiat o slujbă Ia biseri
că, oamenii satului, Jn 
frunte cu preotul, au ieşit 
In câmp, unde sfântul pă
rinte a binecuvântat cul
turile de grâu, cartofi, po
rumb ş.a, feâlţându-se ru
gă către Dumnezeu ca o» 
g oarele să rodească bogat, 
e Apropo de 2 iunie a.e., 
la primul tur de scrutin 
al alegerilor locale, dl Cor
nel Moidovan a fost re
ales in funcţia de primar 
al comunei, iar dl Nelu 
Vasiu, actualul vicepri- 
mar, a fost ales consilier, 
astfel că există toate con
diţiile ca aciuate echipă 
din fruntea comunei să-şi 
ducă treaba mai departe. 
Amândoi sunt oameni ti
neri, cu putere de mun
că şi eu gândul de a fa
ce tdt ce se poate pentru 
comună şi oamenii ei.

% • •  • • •  > •  * *  * •  *  9

0  m in u n e  a  lu i  D u m n e z e u
Da, In tvărful muntelui, 

fântânile sunt o minune

9,

Im Dumnezeu! Apa este 
arte hună de băut. Mul. 

dintre izvoare ies la 
Suprafaţă, lichidul lor mi* 
Sacutps umplând „vălăic- 
tp*: din, care se adapă vi
ţei* Oftate la păscut. Do
vadă că, mai mult decât 
orice, apa i-a legat pe oa
meni de astfel de locuri

îndepărtate, în care Viaţa 
este aspră, iernile fantas
tic dc grele. Apa — pri
mul element al vieţii, căci 
mâncare şi-au mai găsit 
ei, au arat fi forţat mun
tele să producă un cartof? 
o boabă de porumb...

Aceeaşi minune a lut 
Dumnezeu se 'mai întâm
plă şi atunci când, omul
se îmbolnăveşte sau are

loc o naştere. Aici nu se 
află nici măcar o asisten
tă medicală, spre a oferi 
un medicament celui in 
suferinţă. In sat sunt 2~3 
maşini cu care bolnavul 
sau femeia gravidă por
neşte prin hârtoape, spre 
a ajunge la spitalul din 
tllă, cale d e , peste 60 de 
km. Cele mai multe nasc 
în maşină. Numai Dum
nezeu mai ţine cu oamenii!

6»i!5AV .» # >»

D l P a v e io n i

Un locuit’or al satului Bătrâna, stabilit 
In Germania. în fiecare vară vine şi pe
trece o lună aici. „ Prietenilor mei, cole
gilor de muncă din Germania, le spun 
că stă duc acasă. Satul mira dat o bun# 
creştere, aici am făcut „facultatea" care 
Ktra îndemnat să dau primul „bună*ziua“. 
Mă Impresiona aşa de mult puritatea 
oamenilor, bunul simţ, inteligenţa lor 
nativă". ‘ -

82 Paveioni a lucrat la Combinatul Si
derurgic Hunedoara. în Germania a ple- 
cât după revoluţia din iB9.

— Cure vedeţi ţara 1* reîntoarcere, .în
fiecare !an$:./:\ ;  i. ■.

- , — Se schimbă şi îmi pare bine, merge 
Intr-o dirţşrţie bună. Sţint şi lucruri mai 
puţin bune. Mă bucur că în sate şe con
struieşte. Şi se construieşte frumos, căci 
românul are sensibilitate, are înclinaţie 
spre frumos. în Germania, se construieş
te ®£AS, nemţii fiind foarte raţionali, ei 
nu fac nimic 1a întâmplare. Dacă exte
riorul este mai auster în Germania, în 
schimb interioarele sunt foarte bine do
tate, funcţionale, au tot confortul nece
sar. Românul, din sărăcia- lui, ţine să 
scoată în- evidenţă frumosul. Nu-mi pla
ce ca Unii din ţară arată spre Apus, ca 
spre un mit, La noi, în România, totul 
te îmbrăţişează cu atâta căldură. Dacă 
am fi un pic mai bogaţi, ce lucruri s-ar 
putea face aici, ce bine rie-am putea a- 
ranja, eâ ne-ar invidia foarte mulţii

•  In comuna Bătrâna există două 
mori. Una este a dltil Cornel Stănilă şi 
funcţionează eu forţa apei, cea de a doua 
a dlui Cornel Moidovan, primarul tocat 
li taţii şi este electrică.

© Aplicarea Legii fondului funciar es
te mult rămasă în urmă. Treaba ăsta se 
explică prin două motive. Primul; oa
menii nu şi-au procurat actele dovedi
toare tă  au drept la pădure. Al doilea:, 
la jurul satelor pădure este foarte .mul-' 
tă, aşa că procurarea de lemne de Con
strucţie sau. de foc este foarte lesnicioasă.

© Printre cei mâi în vârstă oameni 
ai comunei se numără Aron Ursu din 
Piatra şi Petru Pascotescu din Bătrâna.' 
Ultimul a fost văzut, în 2 iunie a.c„ la 
nedeie; bând bere la bufetul din centrul 
comunei, -trăgând din pipă, aşa cum îl 
ştiu consătenii săi.

© Urşh din zonă sunt foarte agresivi, 
t  Cu oarecare vreme ta* urmă, un Moş Mar-, 
ţin i-a ucis dlui Avram Herciu, contabi
lul primăriei, două vaci, din care una 
era gestantă. Pierdere marel r

© Până in 1991 circula un autobuz pâ
nă In Bătrâna. Mergea în localitate lu
nea şi vinerea. în prezent, nu există nici 
un mijloc de transport şi tare ar fi ne
cesar cel puţin o dată pe săptămână 1 - 

© Comuna nu are dispensar uman şi- 
ar trebui să vină* periodic un media de. 
la Dispensarul din Dobra. De trăi săp-InVMnv.I u. « MivnnMÎ /llTll /iVÎflotămânî insă n-a fost nimeni. Nu există 
nici ' asistentă, nici moaşă.

— De câţi ani credeţi 
că sunt învăţător in satul 
Bătrâna, ne-a întâmpinat 
dl fia fu Herciu?

— Să tot fie vreo ze
ce?...

— Lucrez la Şcoala Pri
mară di»  Bătrâna din a- 
nul 1976. Sunt fiu al sa
tului şi mi-am dorit atât 
de mult ca la absolvirea 
Liceului - Pedagog din 
Deva să fiu repartizat aict 
Chiar comisia de reparti
ţie, după ce mi-am expri
mat opţiunea, sat grăbit 
să-mi dea reportai* spre 
a nu mă răzgândi- Ade
vărul este că am vrut să 
revin acasă, intre oame
nii m et Aveam tm motfo 
anume: aici am urmat cla
sele primare 0  fit cel 4 
m i. am avut S învăţători 
necalificaţi- A trebuit a 
vreme, când na i învă
ţător, să urmez şcoala din 
Faţa Roşie, ta p oră fi ju
mătate de dram  dus fi tot 
atâta fitiora.

— Cure este situaţia e- 
levUar, creşte sau scade 
numărul Ier intr-un sat de 
munte?

«  Di»' cauza condiţiilor 
grele de aici, din păcate, 
numărul lor scade. Peste 
doi ani s-ar putea ca şcoa

la «8 te desfiinţeze. Câte
va cazuri oarecum nefi
reşti: din cauza cheltuieli
lor de internat tot mal 
greu de suportat, unii pă
rinţi din Bătrâna şi-au 
vândut ce aveau aici, şi-ou 
cumpărat un loc In Bobea, 
şi-au construit o casă mo-

■mm *mm

destă pentru ea copUt. lor 
să . poată turma - gimnaziul. 
Soeot că copai care pleacă 
din şcoiSa noastră sunt 
bine pregătiţi, nu m§ fac 
de hufinef Ei se ridică la 
nivelul cerinţelor progra
mei şcolare. Eu le predau 
şi religia.
: ./** Câţi elevi aveţi in a- 
cest an şcolar?

— 7 elevi şi doi grădi- 
naşl.

Şala de clasă este foarte 
frumoasă, îngrijită, cura
tă, este dotată cu cele ne
cesare procesatul instruc- 
tiv-educativ. Aceasta prin 
grija învăţătorului şi » 
Consiliului local. Oamentt 
sânt săraci, dar grija pen
tru copiii lor este eviden
tă: toţi sunt bine îmbră
caţi, curaţi şi frumoşi, res
pectuoşi. Pentru ei învă
ţătorul Radu Herciu a 
montat în curte douâ porţi, 
imaginând un mtmtere* 
de fotbal. Din păcate ma
rea majoritate a Umdte/rt- 
tm  « îmbătrânită, 

învăţătorul Radu Bereta 
răspmde fă de tettsftute# 
căminului cultural. După 
revoluţia din *99, dânsul 
m reuşit să alcătuiască afect 
soi- folcloric sa
re valartfM  obiceiuri ţ |  
datini folclorice locale, 
fMti dans 0  cântec, pe 
Rusalii, aici a avut loc ne- 
deia tradiţionali, prilej 
de reunire a fUlot satului, 
tineri fi vârstnici. Ansam
blul folcloric a participat 
an de an la Festivalul pă- 
durenUor de la Ghelari şt, 
mai apoi, de la Poieniţa 
Voinii.
' Frumos, dle învăţător 
Radu Herciu!

Săpătorii
înainte de .a intra In 

satdl de reşedinţă a co
munei —- venind pe dru
mul ce urcă şi şerpuieş
te prin maiestuoase pă
duri de foloase şi râşinoa- 
se — am văzut doi. oa
meni — un bărbat şi o 
femeie la sapă. Era 
foarte cald, razele soare
lui băteau exact în creş
tetul capului, Ne-am a- 
propiat de cei doi, am 
salutat şi i-am întrebat 
cum merge sapa. Ne*a 
răspuns dl -Dumitru Fur- 
car :

— Merge, musai să 
meargă. Vremea din ulti
ma perioadă a fost bună, 
a favorizat creşterea cul
turi tor, dar şL a buruie
nilor.

Cartofii sunt fru
moşi ?

— Sunt, dar porumbul 
este mult mai fain.

— Cât pământ aveţi ?
Ne-a vorbit dna Corne

lia P .:
Mult, slavă Domnu

lui, şt în mai multe părţi. 
Dar pământul la Bătrâ
na nu este prea darnic şl 
cere multă muncă.

— Numai dumneavoas
tră doi, la sapă ?

Ne-a spus dl Dumitru 
Purcar:

— Numa’, că cei trei 
copii pe eare-i avem sunt. 
duşi. Băiatul lucrează la 
siderurgie; în Hunedoara, 
cele două fete trăiesc la 
Oradea.

«  Vin pe-acasă ?
— Băiatul mai ^es, că-i'” 

aproape, fetele mai rar. 
De sărbători, mai ales.

— Ce aveţi în gospo
dărie, mă refer la ani
male ?

— Două vaci cu lapte,
doi cai şi 15 oi. Caii sunt 
colo sus, pe dealul din 
faţă. -

-r-Cine îi păzeşte ?
- r  Nimeni. Le dăm dru

mul să piască «  păşune
avem... din belşug — şi-i
luăm când avem nevoie 
de ei. A . . ;

«  Vă dorim spor* la 
treabă ?i un an byn |

— Mulţumim, din * toată 
inimat • - ■

Ansamblul folcloric din Bătrâna, condus de 
învăţătorul Radu Herciu.

Despre c o m e r ţ • • •

După ee am intrat pe poarta satului Bătrâna {te 
propriu şi nicidecum la figurat), prima casă pe dreapta 
şi una dintre cele mai zdravene era magazinul aparţi
nând cooperaţiei de consum. In interior curăţenie, mar. 
fă însă mai puţină. Nu era o dovadă de slabă aprovi
zionare ci mai degrabă de putere scăzută de cumpăra
re a localnicilor. -

—- Cu ce transportaţi marfa, dnă Cornelia Vasiu, 
gestionară?

«  Cu maşina proprie. Noi ţinem de cooperativa din 
Dobra, al cărei preşedinte este dl loan Uscatu. Şi-tot 
de aici facem aprovizionare: cu pâine m  de două tal 
pe săptămână, iar cu celelalte mărfuri, atunci când e 
nevoie.- ■

De pâine este Intr-adevăr nevoie în satele comunei 
Bătrâna, pentru că în vârful muntelui, grâul este o ra
ritate. Se cultivă în schimb cartoful... Pâine este- sufi
cientă în rafturile magazinului. Şi alături de pâine «  
ciorapi, tenişi, cizme de cauciuc, chibrituri, dulciuri, ulei, 
băuturi, ţigări, pufuleţi, cafea... ;

— Ştim că alei sunt atât de căutate uneltele de co
sit. Nu vedem nici o coasă, o cute...

— Ara adus, dar ş-au cumpărat, cu toate că sunt 
foarte scumpe (d coasă costă peste 30 000 de lei —> n.n.). 
Când o să mai fie nevoie. o să mai aducem. Orarul ma
gazinului l-am adaptat pentru localnici, astfel ca să nu 
întâmpine greutăţi nici din acest punct de vedere^

Un lucru ne-a „izbit« te plecarea din magazin «  
cuvintele gestionarei: „Vă mulţumim că ne-aţi vizitat, 
mai veniţi pe 1a noi!“ Ne aflam 1a Bătrâna, în vârful 
munteluil ©amenl cu bun simţ trăiesc însă pretutindenil

Un al doilea magazin este ce! pentru forestieri. A- 
cesta îi aprovizionează pe zecile de lucrători din pădu
re, care, periodic, vin aici din cabanele şl „vagoanele" 
în care locuiesc pentru a-şi cumpăra cele necesare tra
iului — pâine, slănină, fasole, conserve... E grea viaţa 

aceşti oameni, veniţi în majoritate din Maramu
reş. spre a strânge un ban. Din păcate, cei mai mulţi 
li dau pe mâncare. Puţini reuşesc să trimită acasăl

Pagină realizată de 
TRAIAN BONDOK, 

MINEI) BODEA
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y'W AVAW AVVW W A'/AV.'rtVW VVAVW W VW

S.C. PELîTAROM S.R.L. SIBIU 
Vinde din stoc piele blanc vopsit pentru 

hamuri.
De asemenea, execută la comandă curele 

de transmisie, orice dimensiuni.
Calitate excepţională, preţuri convenabile: 
Relaţii la tel/fax: 069 — 210422 sau tele

fon: 426355, între orele 8—16. \  .„ (469)

'

Vă dezvăluie 
unul din secretele 

ătiinentaţiei sănătoase 
Vacuum System -

Piaţa Victoriei nr. 2. parter, 
i.P.H Deva. tel. 054/21.63 56

Str. Avram lancu, Bl. HI. parter,
Tel 054/ 21 61 96
CARf VÂ OFERĂ CELE MAI MĂI PRODUŞI 

ALl ACIŞIII FIRMK:

-  A SPIR A TO A R E  CU
S I FÂRĂ SPĂ  L Â R E .

-  FILTRE DE CAFEA
-  MIXERE SI BLENDERE
•  FIARE DE CĂLCAT
-  E X T R A C T OARE SUCURI FRUCTE
•  FR1TEUZE S t GRIUL UJtU
-  VEN TILATO ARE
-  IN STA LA ŢII AER CONDIŢIONAT *

p o r t a b i l e }.

PLATA Şl ÎN RATE!

CĂUTAM DISTRIBUITORI ÎN 
JUDEŢUL HUNEDOARA Jg

ŞCOALA NORMALA „SABIN DRĂGOI" |  j  MARSCHALL REISEN S.R.L.
m v A  i  ;

_  ' "t Agenţie de turism, intern şl internaţional,
ANUNŢĂ |  |  cu sediul In Hunedoara, str. Libertăţii, nr. #.

Plin filiala Deva, str. Andrei Mureşanu, nr.

r

TESTARE pentru 1 (una) clasă a  V-a (25 ] j

i%
i

locuri), cu PREDARE INTENSIVA A LIMBII I . . - . .
FRANCEZE, care va avea Ioc în ziua de 29* * h m colaborare cu ..TOURING-DOURLET'
iunie 1996, ora 10. I Efectuează curse regulate pentru Gcr-

Se pot înscrie, până în ziua de 28 IUNIE 1 J mania, Franţa, Olanda, Belgia, Anglia, Danc-
-1096, absolvenţi ai clasei a IV-a, din orice I |  marca, Suedia, Spania, Norvegia.
■scoală. . ■  |  t  ' .

|  |  •  închirieri de autocare pentru trauspert
internaţional şi asigurări medicale pentru]II Informaţii suplimentare se pot .obţine d e] j intern, i

l la  secretariatul şcolii, frână Ia 28 iunie 1996,! f străinătate

Iora 16 (telefon 215146) sau de la profesorii de j 1 
limba franceză: GRUN ECATERflNA ( te le fo n  j !

1612644), BULZ VIORICA (str. Împăratul Tra
■* n «  VA TA

Ilan, bl. 14, ap. l).

Informaţii şi rezervări de locuri zilnic în* 
I l  tre orele 9—12 şt l i —18, la: Tel./Fax: 231291 
I j Deva: Tel./Fax: 717035 Hunedoara. (330538)

S.C. CHIMICA s .a . 
o b ă ş t i e

Anulează ficitaţia 
pentru cele două auto
turisme: Dacia 1310 şi 
Dada BREAK TLX pre
văzută pentru data fie 
26. (Ni, 1996, până la ! o 
dată pe care o vom a- 
nunţa ulterior.

Informaţii telefon : 
641256, int. 228. (476)

SOCIETATEA 
COMERCIALA 

HIDROCONSTRUCŢIA 
S.A. BUCUREŞTI 

SUCURSALA RÂUL 
MARE RETEZAT 
Cu sediul în Brazi, 

comuna Râu de Mori, 
judeţul Hunedoara 

Organizează concurs 
în data de 25. 06. 1996, 
pedtru ocuparea postu
lui de şef serviciu apro
vizionare. Condiţii: stu* 
di! superioare şi 5 ani 
vechimft în domeniul 
aprovizionării. Candi
daţii la coitcurs var 
prezenta un CURRICtl- 
LUM VITAE, (478)

COMSER Tel: 2 3 0 5 2 7  

HUNEDOARA Fax:71 6 7 7 3

l a i n T a r c s  i i m e d s a t ă  d i x i  s t o c  !

BUCUREŞTI, SECTOR t
8-OUL MA6H6RU NR. 1-3, ETAJ 3  

S U L  TEL '.01/615.68 27 FAX : 01/615 68 21

UU1G DISTRIBUITOR IN M M M M  AL 

FIRMELOR PROBUCATOARE ITALIENE:

PIETtOlUIt.MHI F O M U W U .M U F U t .m l

- IM OFERĂ BIR STOC SI LA C0M AR0A:

Linii de patiserie si panificaţie de orice 
capac-tate: PiETRG BERTO si AGIV i-ORNI

Silozuri pentru iam a si pentru lichide:AGRIFLEX

Mori orizontale: 300 - 1200 Kg / ora: AGREX

Maşini de ambalat PFM

-Se asigură montajul, proba sî asfetenta 
tehnica pe perioada de garanţie de 12 luni 
•Se oferă piese de schimb si asistenta, 
tehnica pentru perioada de postgarantie

. FHiala T R A N S IL V A N IA  Teii064/15.66 83 
F ilia la  M O L D O V A  Tet 036/46.99,12 
F ilia la  D O B fcO G E A  Te!: 041/61..20.Ţ6

69.28.07
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

: •  Vând combină Glaas, /
2,50 m, stare ireproşabilă, 
Brad, 651753, 651567, după 
ora 16. (399743)

•  Gumpăr far stânga,
Opel Gommodore nou, tel. 
î i 6401, 721224. ' (399742)

•  Vând casă Brad, str.
Oborului, nr. 2, posibilităţi 
privatizare. Deva, tel. 
620318. (227)

•  Vând urgent societate
'comercială SNC Brad în
matriculată si nefolosită, 
tel. 651974. (223)

•  Vând barcă pneuma
tică rusească şi pompă 
injecţie ARO Braşov, tel. 
£15407. Deva, după ora 
21. (197/98)

•  Vând apartament două
camere, Micro, etaj IV. 
izolat, parchet, stare per
fectă, st«r. Eminescu. i.L 
44, tel. 622316 (220)

•  Vând R 5 Turbo mo
tor, cutie viteze şi alte
accesorii, tel. 617975. (213)

•  Vând tractor U „ 650 
înmatriculat, tel." 225182. •

. : . (2211
•  Vând casă în Mitiă- .

ieşti/ nr. 1.13. Informaţii 
Oobra, 633453 B roş <214)

•  Vând casă şase ca
mere, Deva. tel. 613157, 
după oral8 (218)

•  Vând două maşini VW
Passat si o casă în Dobra. 
tel. 633177. (216)

•  Vând două Dacii în
matriculate hi preţ con
venabil. tel. 217773. (30068)

•  Vând apartament două 
camere ultracentral, eon-

Ifert sporit, tel. 054/629254,- 
*622687. ' (30069)

•  Vând societate cn-
.nŞţBCCială (SRL) activată, în
fiin ţa tă  în iulie 1994. tel. 
661663 (după ora 20). \
i (399203)

•  Vând căţei lup, in- 
forlhaţii Orăştie. " tel. 
64207.4,' după ora 19. (9631)

•  Vând urgent casă cu
grădină* Aurel Viatei), 
informaţii nr, 19. (9632)

•  Vând 2 ha pământ.
Pvleast.- Informaţii Vinerea, 
nr. -94. tei. 257, familia 
Bocan. (9634)-

•  Vând porumb flori
cele. Tel. 642144, Intre 
orele 26—22. (330529) *

•  Vând iarbă 2 ha, ştran
dul Valea Seacă, zilnic 
20—23, tel. 711722. (9904)

•  Vând Dacia break,
fabricaţie 1990, şi Dacia 
1310, tel. 717069. (9905)

•  Vând Lada 1500/ preţ 
foarte avantajos, talon 
Ford Taunus. Tel. 724559.

' (9906)
•  Ocolul Silvic organi

zează licitaţie pentru vân
zarea unui autoturism ARO 
320 fabricat 1991, în 27 
iunie 1996, ora 10, la Brad, 
str. Obor, nr. 3. (225j

•  Societatea :. Agricolă ; 
„Ardeleană", eu sediul în- 
Slntandrei, vinde la lici
taţie următoarele: grajd 
cu locuinţe şi teren afe
rent; utilaje; face închirieri 
de spaţii.
1 Licitaţia va avea loc în 
fiecare sâmbătă, înce
pând cu data de 22. 06. 
1996, ora 11. (210)

PIERDERI

« Pierdut foi . arcurs 
seria 08573—08620'—08416, 
eliberate de S.G. Devatrans. 
Se declară nule. . (211)

, „ d iv e r s e  '

•  Di ecţia Judeţeai ă 
pentru tineret şl 8 p rt 
organizează/ vineri 21 iu
nie ora 10, la sediul Fun
daţiei Judeţene pentru Ti
neret, str. M. Eminescu, 
nr. 2, partea a doua a li
citaţiei pe programe' de 
tineret 1996. Informaţii su
plimentare la tel. 230621.

(243)

•  Prodimpex Madora
SUL Orăştie anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor, până la 40 la sută, 
începând cu data de 20 
iulie 1996. (9633)

•  SC Inex & Sorin Oom- 
pany Comtur SRL Brad 
îşi declară intenţia de a 
construi o unitate de co
lectare şi prelucrare a 
laptelui, în Sătul Rişculiţa 
in incinta fostului CAP.

(9201)

•  Prefabricate Barbură
SRL — Pui anunţă ma- - 
jorarea preţurilor la pre
fabricate începiând cu 1 
iunie 1996. . (7072)

A b o n a m e n tu l la  z ia ru l 
„C u vân tu l liber“

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mai avantajoasă (le procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor."

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor si abonamentelor. Din lună mai. preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic io op* pi gini), iar al abona 
montului de 3000 lei/lună; plus taxele poştale.

"Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lutţă, 
faţă-de cumpărarea cu bucata. , '

— * — f • ¥— V “ V — U— **“¥—*—«—*- .

Vremea Va fi predomi
nant: frumoasă, uşor
instabilă în zonele înalte 
în primele ore ale inter
valului când cerul va

prezenta înnourări tem
porare şi* pe alocuri se 
vor semnala descărcări 
electrice şi ploi cu ca
racter de averse. Vântul 
va sufla moderat din 
sectorul sudic. Minimele 
.vor oscila între H.—16 
grade C, iar maximele 
între 25—30' grade C.

(Eugenia Rus)

•  60 Patl Expres SRL 
Deva anupţă _ liberalizarea 
adaosului eomerâăl, (222)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat 
apartament Deva, tel. 
225255, după' ora 16. (65)

•  Gaut spaţiu de închiriat 
pentru cabinet stomatolo
gic, Deva, tel. 226964. (226)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajez şofer catego
ria D Deva, str. Grîgorescu 
21, tel. 611618. (200),

•  SG Ivoriiciu S SCS De
va angajează vânzătoare 
magazin alimentar, . tel. 
625110, orele 9—18. (217)

•  Societatea Exim-Lemn
angajează tâmplari califi
caţi, condiţii de . muncă 
deosebite. Informaţii după 
ora 18, tel. 624914 sau 
612161. (215)

•  SC Rodipet SA Deva 
face cunoscut că a înce
put contractarea abona
mentelor la revista Pri
virea» . Relaţii la sediul 
unităţii, str Gării, n 
Deva sau tel. 213007.

' DECESE ' .

• .  Sincere condoleanţe 
domnului Herscholics E- 
rnerik la pierderea soţiei 
sale • -

SîtVlA IIERSCIIOVICS 
din partea Marianei şi lui 
.Menaru Blăjan. (30074)

•  Cu nemărj, nltă 
rere, soţia Ileana * anunţă 
încetarea din viaţă a ‘ bu
nului si scumpului ei sot

VRACIU DAVID 
în etate de 56 ani. Chipul 
lui drag va rămâne veşnic 
în inima ei. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

(9203)
•  Cu durere nemărginită 

anunţăm plecarea în eter
nitate după o îndelungată 
şi grea suferinţă a bunei 
noastre mame •

AURELIA ARDELEAN . 
născută. Podelean. Dum
nezeu s-o odihnească > în 
linişte si pace! Familia.

(30071)

v •  Sincere mulţumiri 
celor care au condus 
pe ultimul drum şi au 
fost alături de noi la, 
marea durere prici-, 
nuită de stingerea din 
viaţă a preotului 

PETRU GAVRILÂ 
din Poiana -v- Balsa. 
Familia. - (234)

0  Gu sentimente de- 
profundă compasiune, 
suntem alături su
fletul de familia ept. 
Gozma In aceste clipe 
de mare durere când 
destinul i-a hărăzit e- 
terţiitatea celui care 
a fost

IOAN COZMA 
Fie-1 Dumnezeu a- 

proape şl somnul li
niştit!

Gadrele Poliţiei ora
şului Gălan.

•  Familiile Pavel 
Vasile şi Todosoi Ioan 
din Gălan aduc un ' 
Ultim omagiu celui 
care a fost, cumnatul, 
unchiul şi cuscrul lor 

COZMA IOAN 
şi transmit condo
leanţe familiei îndure
rate. Dumnezeu să-l 
ierte! ' , (237)

•  Familia Pop A- 
lexandru . şi Letiţia 
din Călan este ală
turi du familia Coz- 
mâ, greu încerfcată
prin de cesul unchiului 
ii cumnatului 

COZMA IOAN 
Condoleanţe şi com- 

pâs-unea lor familiei 
îndurerate. Dumne
zeu să-l ierte! (237)

•  Colectivul de: ia 
SG Sargeţia Forest
SA Deva cu profundă 
durere regretă trece- i 
rea în nefiinţă a bu- f 
nei lor colege I

: ing.' OL ESC ti .
EUGENIA

şi transmite condo
leanţe familiei îndu
rerate.

Dumnezeu s-o ierte 
şi s-o odihnească în 
pace! (240)

•  Cu o ireparabila 
durere ne- despărţim 
de prietena si» colega 
noastră

ing. OLESCl 
EUGENIA
(fostă LAI.) 

om de o deosebită no
bleţe sufletească.

Condoleanţe fami
liei îndoliate.

Dumnezeu să te
ocrotească acum la
trecerea în eternitate.

Familia ing. Popiuc 
Ionel şi V'iorica. (241)

!  SOCIETATEA COMERCIALA „ALFAR* S.A.
|  ,  (SERE)

|  - ' ^Cu sediul în Arad, Calea Zimandului, nr. 3.
I Organizează în data de 26. 07. 1996, cu 
■repetare Ia 15 zile, licitaţie eu strigări în vede 
I rea vânzării activului:

• 1. MAGAZIN 40 DEVA 
Str. Libertăţii, fost bdul dr. Petru Ciroza, 
patter, bl. L 2.
Preţ de pornire — 90 000 000 lei plus TVA. 
Fără litigiu sau ipotecă. 1

Suprafaţa»— 122 mp. -
Caietiil de sarcini şi regulamentul de des

făşurare . 1» i aţiei pot fi i bţinule ti*„ ia edîul 
Isocietăţii Arad, Calea Zimandului, nr. 3, înce
pând eu <lata de 21. 06. 1996.

Taxa de înscriere — 100 000 iei şi garan- 
Iţia de 10 la sută din valoarea de pornire a li- 
jCitaţici se vor depune ‘ Ia casieria societăţii,
I conform p r e v e d e r ii  legale.
I Informaţii suplimentare Ia tcL: 235601, |  
1 235112, int. 131 ia ing. Mircla Dabici. (484 ) |

s

MAGAZINUL „VALENTIN “ DEVA 
(zonă Casei 'le cultură) 

Telefon 054/216160, fax Q54/227582.

VA OFERĂ:

•  -vopsele poilufetanice metalizate '•i r* 
metalizate1 executate Ia comandă în orice nu
anţă; '

9  vopsele pentru tâmplăric executate la 
comandă în' diferite nuanţe;

9  paste de zugrăvit tiesse şi mural casa, 
lavabile şi semilavabile;, coloranţi şi role pen
tru zugrăvit;

•  izolanţi acrilici antimucegai;
•  vopsea cpoxidică pentru, căzi de bafb, 

chiuvete, aragaze In nuanţa dorită de dvs.;
•  tapei lavabil şi ultralavabil "— adeviz 

pentru lipit tapet şi fototapet;
•  chituri auto, chit cu fibră de sticlă, lemn 

şi zidărie, lacuri pentru lemn, diluant, şpriţ 
chit, autovapant;

9  produse cosmetice import SALA.
\ 9  flori, plante naturale şi artificiale im-
) port Italia şi Olanda;
j 9  executăm, la comandă, aranjamente fio- 
i rale pentru diferite ocazii, precum şi amena- 
i jări interioare, 
j NOU, OFESRIM:
! 9  vopsele pentru ţiglă şi tablă zincată;

9  vopsele fosforescente pentru marcajul 
* drumurilor.
? Mărfurile se vând en gros şi cu amănuntul.
) Zilnic la dispoziţia dvs,, între orele 7—19 — 
(.Magazinul Valentin. (483)

\ ------ -T— — ----------- ----------------—

\

VA OFERĂ

\ Cel mai marc distribuitor en gros din ţară dc 
\ ÎMBR ĂCĂMINTE BAI.OTATA IMPORT VEST
( ...

\

 ̂ 9  îmbrăcăminte sortată dc cea mai bună
\ calitate, bogată in sortimente de şezon 
\ — /ricouri, cămăşi
\ - — 'pantaloni, bluze etc.
\ . 9  băltii mari, presaţi* între 309—350 kg.

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA !'
| în  atenţia’ atelierelor mecanice, tipografii
) etc«: '
) 9  LAVETE DIN BUMBAC. Ia cele mai a-
/ vantajoase preturi.
7 Adresa birourilor: CJuj-N., str. iuliit Ma- 
I niu, nr. 6. TeJefon/Fax : 064 - 194930 (luni — 
I vineri : 8;—16).
( Orar cle|>oz.it : satul I laba, intre luni şi 
| vineri 8—18.
I ATENTIE ! — sâmbătă, program' scurt 
ţ 8— 14.
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C A S A  DE P R E S Ă  Ş l  E D IT U R A  

C U V Â N T U L . L I B E R , -  D E \ / A

sxieta'e pc atţi.ini rj capital privai 
înmatridilata la Registrul Camerlului Deva tu nr. J/20/6I8/I99I. 
Cant: 4072613110 B.C.R, Data, Cad. fisid: 2116827

coNstiuiL m im w îm p ţ
DUMITRI) GHEONîA, preşedinte (redader^ şef)

3C TIBERIU ISTRATf vltepreşedinte (redecter şef adj.)
X SABIN CERBU, MINEI BOOtfl, NlCOlÂi iÎKCâB, membri 

Adresa redatjîei: 2700 -- Deva, str. ! Decembrie, *r. 
35, judeful Hunedoara, Telefoane: 2)127$; 212157; 31269; 
625904 (totertnra). Fa*; 216061.
O infreagn răspundere pentru toajinutui artkaleiar a perii 
uiiteni aresfsrs.
v Kedaqiti nu răspunde malelai sau moral pentru artkaleie 
nerontractate trimise tiaruiui din propria iniţiativa a colaboratorilor. 
O Mânuse.sei» 'publicate sau nu) nu se înapoiată oarei Ilar.

tiparul executat la S.C. „Poiisava" SA Deva

Programul de lucr-u cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8—18, la sediul 
redacţiei si ia telefonul 211275.


