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Dacă tn anul trecut, dugă 
cum bine ne amintirii, 0 fe- 

. făcut mult caz la nivel 

. parlamentar pe o proble
mă falsă — cea referitoare 
la producea prea mare de 
grâu. care nu era -preluată 
de la producători iată 
că acum se conturează tot 
mai Clar o adevărată criză 
a producţiei agricole nu 
numai; in ţara noastră, ei 
aceasta se manifestă la 
scară mondială. Potrivit 
prognozelor date de spe
cialişti^ datorită In cea 
mai mare măsură condi* - 
ţiilor climatice nefavora
bile, în special secetei, care 
a compromis; recoltele de 

• cereale şi în uhele State 
americane, se estimează o 
scădere a producţiei mon
diale de grSu, ceea oe «- 

! trageţ evident, după sine,
;• şi o creştere a  preţurilor 
i la produsele alimentare.

De - influenţa nefastă a 
factorilor naturali, la care 
se adaugă şi contribuţia 
unor 'lipsuri organizatorice 
şi de ordin financiar, n-a 
fost .ocolită nici ţara 
noastră. Ca urmare, eu 
toate că parteteentari£i(«4i: 

i a lţţ factori cu putere de 
t decăzie nu se mai alar- 
i mează, atenţia şi h o itu 

rile fiindu-Ie subordonate 
altor obiective considerate 
de ef acum mai impor
tante —  anume câştigarea 
alegerilor cu mice preţ şi 

- cu orice sacrificii — este 
cât. se poate de îngrijo
rătoare situaţia producţiei 
de cereale' şi, implicit, â : 
•  •  • » • • ♦ • • • •  *:

miei animaliere, pentru 
acest anr. In ciuda asigu- 

. rarilor liniştitoare ce se 
dati privind acoperirea din 
producţia internă a consu
mului populaţiei la pro- 

. dusele de bază nedume
ririle sporesc văzând şi 
mai ales simţind zilnic 
cum 1 ofertele scad, iar pre
ţul produselor alimentare 
creşte în ritm ameţitor,, 
mai ales sub prestuneă 
preţurilor din amohteC la 
energie, combustibili, la 
produsele industriale ce 
concură la obţinerea pro
ducţiei agricole a căror 
sporire este iminentă şi 
.necontrolată, fri -V numele 
unei ; economii de .piaţă 
asa-zis sănătoase). > 

în  condiţiile când lupta 
pentru putere: este mal 
îndârjită şi mai impor
tantă decât activitatea 
practică pentru a  asigura 
securitatea alimentară a 
populaţiei, nu maJ sur* 
prinde pe nimeni că sără- 
eia a cuprins peste «toţii 
treimi din populaţia ţării; 
că în ciuda - -

, când toi magaztoe se .gă
sesc mai de toate, dar 
coşul zilnic înghite: peste 
70—80 la sută din veni
turi, ia r nivelul de trai 
este în scădere, că grija 
zilei de mâine a devenit 
preocuparea d e . căpetenie 
a românului de rând sau

» • • • • • # « ♦ * • • * *

: că cea mai mare parte 
a exploâtaţiilor agricole' 
de-abia ^reuşesc*1 să pro
ducă necesarul de hrană 
pentru autoconsum.

Nti insistăm asupra ca
uzelor «rare ' determină sta
rea precară a a scu ltă rii, 
în principal lipsa banilor 
sau acordarea lor cu în
târziere şi în condiţji dure 
afljtodu-se Ia originea mul
tor neîmplinirl, ci «tocim 
să-i sensibilizăm atât cât 
se mai poate, pe toţi cei 
ca'  se* laudă acum că ău 
câştigat alegerile locale şi 
se dau în vânt să le câş
tige «şi pe cele din luna 
noiembrie ax. şă devină 
mai receptivi j  la .nevoite 
şi suferinţele reale ale 
producătorilor agricoli, care 
se confruntă cu o perma-

nentâ criză, să-i sprijine 
efectiV în vederea ieşirii 
din acest grav impas. Im- 

.. portant este să reapucem 
în actualitate valabilita
tea Celor spuse de marele 
savant şi patriot Gheofghe 
Ionescu Sişeşti, care afir-, 
ma că atunci „Când- vor 
încolţi în' mintea organe- . 
lor administrative că îm
bunătăţirea producţiei a- 
gricdle este 6 problemă 
fundamentală a statului 
nostru românesc, atunci gre
utăţile vor fi pe jumătate 
biruite. Dacă va deveni 
unanimă această convin- ' 
gete,- se vor găsi Şt mij
loacele- şi căile pentru 
a se ajunge la scop?. Ciâe ■ 
are, urechi să audă. deci. 
iar cine ave -ochi, să vadă 
realităţile şl să întreprindă 
cejia pentru a schimba ta- < 
cetirile în bine.' Nădăjdu
im că aşa se va şf în
tâmpla. • .- j

NICOLAE TtRCfMl

; Nevoia de modele . a 
f6s ţ un deziderat’ ă l' tu- 

. tcyor -tinipurilor. , S-ŝ u 
conturat astfel- o seamă 
de- modele arhetipale care 
au avut repercusiuni sem
nificative asupra unor 
întregi epoci:, cavalerul 
fără teamă şi prihană, 
sfântul, cdnquistadorul, 
curteanul, „uomo univer- 
sale“, justiţiarul, geniul 
romantic, savantul, în
treprinzătorul ingenios 
şi tenace, ca să numesc 
doar câteva, în ordinea 
aproximativă a apariţiei 
lor. In epoca noastră, 
care încape după al doi
lea război şi are câ bornă 
de hotar explozia de la 
Hiroshima, 'aOeşte repere 
au început să cadă în 
desuetudine. Oricum, sun
tem obligaţi să facem 
diştfhcţie între dinamica 
modelelor în Occident şi 
cea din „lagărul socialist?:

năucitoare., deyăhuăţje,.; 
Dar câţi dintre .câj' feăre-V ’ 
le frecventează sunt -pre- ţ 
gătiţi să facă distincţia l . 
cuvenită şi obligatorie 7 
Intre Mircea Eliade şi |  
Coruţ, între Sandra (
Brow.n şi Marguerite i 
Yourcenar? Exercită a- 
cum o seducţie dubioasă j  
literatură ezoterică o- f 
rientală, tîbetană, india- î 
nă sau aceea din zona J 
paranormalului. Şi aici ) 
predomină însă , textele L 
impostorilor cu priză la J 
cititorul necultivat, lesne 1 
dispus să creadă orice ţ 
elucubraţie, chiar , si a- . 
ceea- debitată cu cretin' * 
aplomb că Adam şi Eva |  
ău  Vorbit: româneşte sau l  
că buricul lumii va fi i 
cât de curând în judeţul \ 
Dîmboviţa. Şi când te ţ 
gândeşti că, citind de J 
la un cap la altul măcar * 
cele patru Evanghelii, ai ^

V
V

, •  A lăsat casă, a lăsat maşă, a lăsat tot 
şi a plriat să cucerească lumea. . Lumea 
tealaltă! .

„zilele drepturilor co pilului*
ţ‘ Manifestările operaţtaO® f i le le  drepturilor ca- 

pilului“ to judeţul Hunedoara se desfăşoară între 
28 şi 29 iunie 1996.

Prima acţiune are loc în "28 iunie, ora 10, ia se
diul Prefecturii şi este o dezbatere pe temele „Co
pilul şi protecţia sa socială'*, „Drepturile Copilului 
reieşite din Convenţia ONU?. Cu a«*laşi - prilej, cinei 
primari vor semna Legământul- solemn pentru pro
tecţii copilului. *. - t  •

în  cea de-a doua zi, manifestările se vor desfă
şura, începând cu ora 10, la Clubul Copiilor şi Ele- 
vilor Hunedoara. Aici va avea loc vernisajul ex
poziţiei de desen cu tema: „Drepturile 'Copilului.,. 
Văzute de «topii1 Şi vor fi premiaţi câştigătorii. Spec
tacolul de gală, realizat sub genericul «.«Bijuterii mu
zicale şi nu numai", va fi găzduit de Clubul „Side- 
rurgistul" Hunedoara. Manifestările sunt -sQrganizate 
de Comitetul Naţional Român al UNICEF, Filiala 
Hunedoara. (V.R.)
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în Occident, reperele mo- putea avea atât de .a- l 
««le s-au amalgamat, de- proape, atât de la-nde-j 
vatorizŞndu-se până Ia mână. modelul, sublim, i 
disparenţă, pe când nouă modelul etern, care te-ar ţ 
ni j - a  impus, într-o pri- scuti de căutări sterile l 
mă etapă»ca unic..model.' prin teritorii străine, l a '  
omul "sovietic, iar în faza care structura noastră 
finală, stejarul din Scor- spirituală n-are te te  >ă& 
nieeşti, aşa eum a fost aderenţă, '
machiat şi Stilizat apo- Sau iată filmele. Fil- 
teotlc <je;înscenările gro- inele acestea, mizerabile, 
tşgti ale yvCintării Roma- paralitice, lipsite de ori- 

Lucidă sau ob- ce idee, de orice mesaj 
j 4eură însă, nevoia de umaib; care se revarsă
* modele a  continuat să se asupră-ne de pe toate 
V .s ^ tă .  Ka există şl azj. canalele şi pe care. mi- 
|  când degringolada e to- Hoane de^tineri — şi nu 
'i tete. ca «armare a fap- -numai tineri —: le ur- 
I  tului că adoptarea unui măresc tembelizaţi, fără 
ţ model e şi mai dificilă a le sesiza trista assrftă*
|  «Hnvcâuza unei generali- nare. Aceeaşi schemă, a- 
t '  Sate confuzii a valorilor, ceeaşi acţiune stupiciă,
* Agrariită de agresiunea jnlonată de împerechleri 
i “teifOimaţională şi pu- 5* păruieli bestiale. Se 
l  blicitară^ alegerea e âs- poate afla aici vreun 
1  tăz-C şi mai grea. In tri) ^odel7 Doar vid şi ds^ 
i Iunie Dopulată de gigi- zumamzare, cale deschisă

kenţi JT spoitori, de bl- 'Pre mlaştinile fără ie- 
|  volari şi .vadimi care „ţin ?lre- 
V afişul" zile şi săptămâni. ■ * Şi atunci care ar fi 
ţ valorile reale, suscepti- soluţia, calea de a m  

bile a deveni modele. înspre modelele necesare, 
se pierd, bunul tor simţ cu preponderenţă mo
le .ţine într-pn plan se- raia? Nu ştiu şi nu  cred 
cund, nivelator, cum să că o soluţie: ar putea fl 
le afli, ciim sâ le alegi? propusă'to câteva rân- 
Priviţi tarabele, dar şi RADU CIOBANII

y rafttiriie librăriilor. Gem ——— -—’ ' ...— ,
 ̂ de cărţi etalate într-o(Co«tinuare în pag. a 2-a)
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REPARAŢIILE CAPITALE LA BLOCURI -  
PROBLEMĂ A FIECĂRUIA Şl A TUTUROR

mă de av 
de dese 
şi in ten 

■ tutui. Ti
---------------  Şi -. inten^ueftri,:;:tee . 'V işf

Vremea »u fl răcoroasă nime vor 
şi instabil*. (Cerul m ai. tre 9—14 grade G, iar 
muR noros. Se vor şem- * maximele între 
nula precipitaţii sub for- grade C. (Ralsa ■ Pleter)

-4 Uri âtef ;
•  -•  t frapc craneez ■;
• m  Itoţ Italteae

zrf âe referinţă
« m m u i

V .V /.V A V W ,

w m ,

. ; Ea solicitarea mai mul- 
ton iOcat^fi şi asociaţii #&£ 
^unitepkil Deva, consem
năm câteva idei, prîVtod 
reparaţiile capitale la Mu
curi. Trei aspecte, con
crete au făcut obiectul dis- 
CP^yioi? de la  RA.G4UL 
Deva cu o parte din cor
pul tehnic — ingineresc 
de spedylltate, cu şefi de 
&mpartlmente, respectiv 
reparaţiile la: subsoluri, 
înstelaţi! interioare şl a- 
ccmerigyrl. '

|  ’ vorbit mai totâi tti» ‘s
'  fficolae Ardelean, 

ctor 'tehnic, c tte  , a  
^ lu cru rflb rp e  nume, 
cum stint ete Ia :6ra 
' ‘to ‘„•dtt^etizărila db , 

acute lăciite la  blo- - 
ts-au putut gc&mla 

rituaţia gr«ta a  jkestsnk 
J h  s& Iaci un luara traf- 
hf« trebuia alocata ten-
m s ,  <Jin n

■ ■ hiii— i tea mi t e m i i i  i

acestea ftu există... Dar 
"vîeâb să fiu bine toţetes: 
aceste blocuri nu mai -a- 
parţto 'de noi..* Ele au ftost 
cumpărate, iar proprietarii 

’tuall aU obligaţia să şi 
lă -  repare. Nimeni din 
afară nu ' va veni la mine 

să să-mi pună ţigla 
căzută de pe pasă, ori 
să-mf facă altă reparaţie 
care este necesară. Dacă 
mai există apartamente de 
stat dispersate în bloctfri ‘ 
proprietate particulară, 
câta upul poăte' pe o scară 
saj»rintr-wn blşc, care n-au 
f«^t. -cumpărate' ş i şteWŞt 
t e ^ ' w ehţ otăigaţii, teci '/ 
acestea nu -se pe* 
fiind to  .comun CU 'f cele 
* ftiife parttoteafă. far 
cu o chirie de 160 ă» lei 
pe care d  plăteşte djî* 
riaşiti ̂ iuhar» vă dăţl »a- 
tea ce s-te utttea &c<^ 

"  to schimb, fetea

m m m m

particulare • specializate 
care ar putea prelua 
execuţiile respective "  în 
urma unor înţelegeri prea; 
labile la preţ"; _ ‘ '

Intr-adevăr, o situaţie 
grea la ora actuală Ia 
miilte blofcuri, pe care 
doar b ' protecţie socială, 
reală, trâmbiţată de obi
cei înainte de alegeri, âr : 
putea-o sahra, dacă n-ar 
ti fost doar un slogan cu 
scop electoral.

Interesat de problema in 
cauză s-a arătat şi dl, 

ing. f Florian <3hergân,* şef 
birou ‘'  producţie. Dânsul 
ne-a vbrbtt to' termeni ţeh- 
n|c! dtebre regenerarea 
patrimoniului, in progrgsie 
gtometrlcă exponenţi
ală. făcând referiri la îţj- 
ţrefuterea ’ ' pterimdniuîui; 
şi Ia posibilităţile mici pe 
care te avem acum. „Sta
rea 'de  expectativă in care

m m m m m m m m rn ii

ne aflăm generează in 
contihuare degradare. Tre
buie iniţiată urgent o ac- 

. ţiune de anvergură pe tare 
numai’ guvernapţii o pot. 
face, Parlamentul, apoi noi 
toţi, printr-uh efort con; 
jiî&at Şj cu banii dispo
nibili pentru treabă. a- 
ceasta". ^ " t ‘

. Idei’ pertinente a avut 
şi dna ing. Carmen Pai- 
canin, şef domeniu idmj- 
nLstraţie-. dădiri din ' ra.- 
drui R.A.GG.L., care ne a 
spţis: „Cunoaştete''siţua-
ţia grea a blocurilor ce 
au absolută nevoie de re
paraţii capitale după v.ţ de 
ani de* exploatare: înţele
gem greutăţile' s materiale 
ale unor segmente de pdpujr 
iaţle (pensionari, , şomeri..

VALENTIN lîRETOTE A N

(Continuare în pag ş 2-a)



Reparaţiile capitale tei blocuri -  
problemă a fiecăruia şi a tuturor
(Urmare, din pag. t) Categoriile defavorizate Lazăr KeJemen» .şef' la  

m>i '.■<» - ' i  -tfe*..»».;',.' social n-au jrftceva de fă- compartimentul proieo 
O <' ’inSprepaflţă cut dăffit să spere intr>o tare instalaţii in construo- 

wş£ ffifre vefiî tarile â- protecge socială reală cat■ ţii, s-a referit In câteva 
stora ;i costul unor re- de ahari» to a tă ' teme*'*. "trlrîtii tff îln illii'wia nţ. 
«atfl de? aşa «fşrqporţil In continuare, dl. ing .. melor In acţiuni sporadice

M W WW W W W I W ^ ^  jj^ntru ^ îm barea faţad^

■ ■ Şini»i*n.ituy?iu ■ >»»*®*** «V» ’ ******
Mărie Stern, Alina Homo- 
rodean. Laura Cbebac. 
Laeian Ursaltef, MSkai 
.Ctaescenea. ţ Dan 1 
Ei au prezentat . obiecte 
de uz casnic şi goşpodă-

: Nărotoe i i r t ih e i  a-a. »»»
freit la necesitatea strin
gent* ce m  această vâri 

: aii a» proeedete Se -rivl*
: w m  repararea m  in- 
loeuirea irastalatoler tete- 

, rioare de încălzire, respec
tiv apă caldă la blocurile 
din cadrul asociaţiilor, mă-
F r£j ât ® W» «uratele m

*J«pta*i ra ţe  anali- e i  fcteva 
• bani s tM ş im -  ' din 
;timp la asemenea acţiuni 
pSna nu vine iarna, răs
punzători pentru nefUne- 
ţionarea lor fiind numai 
locatarii respectivi şj nici
decum H.A.G.CX: Pentru 
lămuriri detaliate ii socia
bile de locatari noi lua 

. legătura cu R.A.O.C.L. cart*" 
este un partener loial de 
execuţje a lucrărilor net»;

1 sare contra cost. ' - y

variate şi însoţite de do
cumentaţii exhaustive.

Membrii cercului de arta 
lemnului de la Clubul e- 
levilor din Deva, pregătiţi 
de praf. Lac Mircea, sunt 
de foarte mult timp cu
noscuţi In întreaga ţară, 
dar şi peste hotarele ţării. 
O  bună parte dintre crea
ţ i e  tonr vor fi prezentate 
într-o extrem de repre
zentativă exuoziţte Orgâ- 
nizată de Consiliul euro
pei lâ Strasbourg ih pe
rioada 23 iunie — 4 luQe 
a.c. Invitaţia participării

a ss. u
4

CUVÂNTUL LIBER

ELEVE CE LA LICEUL DE ARTĂ DE1

LAUREATE ALE (IKUI C M S INIERNAJWAl
In această primăvară, In 

Franţa s-a desfăşurat un 
concurs internaţional cu 
genericul „Mişcare in H- 
beţtate",' in organizarea 
Centrului pentru UNESCO 
I.ouis Francais, Subiectul 
foarte generos — după a- 
precierea dlui Tiron Bu- 
diu, profesor la Liceul 
de Artă Deva, a permis 
abordarea «hei tematici 
variate. De altfel, nimic 
n-a fort . impus, inclusiv 
tehnica de lucra fiind laa - 
legerea.participanţilor: gra
fică, pictură, colaj.

La concurs au trimis lu
crări 43Q0 de cOpii. şi ti
neri din 23 de ţăfi aie 
lumii. Ele au fost supuse 
aprecierilor unui juriu 
format din artişti, profe
sori de arte plastice şi 
studenţi la Arte Frumoase, 
reprezentanţi ai UNB9EQ 
la Paris, , Comisia Fran
ceză pentru UNESCO şi 
Federaţia Mondială a '  -di
sociaţiilor şi Cluburilor 
UNESCO. Juriul a  selec
tat şi premiat 100 de lu
crări. .

Intre laureaţi sunt ş | 
trei fete de la liceul de 
Artă Deva. Premiul al 
17-lea a  revenit Cameliei 
Căzu fds. a  Xl-a), al 26-lea' 
l-a primit Măriuca Maca- 
vei (a iX-a), iar al 21-lea 
Claudia Popa» (a Vl-a). 
,-Imoortantă pentru noi ** 
mărturiseşte dl. Budiu — 
este bucuria participării' la 
concurs şi mai ales ocu
parea «nor locuri teribile. 
Satisfacţia morală e  - mai 
mare decât valoarea pre
miilor".

Această „valoare" va fi 
cunoscută doar atunci 
când fetele vor intra în 
posesia premiilor. Deocam
dată ele au primit doar 
scrisori de felicitare prin 
care li s-a comunicat pe 
premii âu obţinut, căi îjţ*

crările lor vor fi expuse 
îri zilele de 2?—30 iunie 
a.^ şi vor fi prezentate, 
prin proiecţii video şi 
diapozitive, elevilor din 
scoli. De asemenea, aşa 
cum am putut citi în scri
soarea primită do Mări
uca Jlacavei (ea este autoa
rea cologravufii „Ochiul 
interior* pentru care s-a 
clasat a 20-a între cei 
4300 (!) de. participanţi), 
laureatele sunt invitate în 
29 iunie la Troyes (Franci 
spre a-şr ridica premiile. 
După ce-şi exprimă spe
ranţa că se vor întâlni 
cu această ocazie toţi ti
nerii premiaţi, organiza
torii fac şi menţiunea că 
înţeleg dacă unii nu vor 
putea fi prezenţi din ca
uza „depărtării". Intre a- 
ceştia, cărora Ii şe vor 
expedia, recompensele, ie  

. numără şi devefiefie*. pe

care le „îndepărtează" de 
la eeremonia premierii 
„distanţele" materiale.

La un alt- concurs In
ternaţional, ce va avea 
loc la Torun {Polonia), pe 
ţema „Femeile lumii", a 
trimis lucrări o altă elevă 
a liceului devean. Este 
vorba de Ana Maria Pâ
rău (cia. a V-a), un talent 
de excepţie, care Intr-uri 
singur an şcolar a înre
gistrat. progrese şurprinză- 
toarş, încât lucrările sale 
Ii fac pe specialişti să se 
IndcdaseS faptul că 
ele supt făcute de mâna 
unui copil. Să sperăm că 
nu se Va îndoi şi juriul 
concursului din Polonia 
şi Ana Măria va beneficia 
şi ea de Un premiu bine
meritat,- care ar’ Irisemna 
mult pentru evoluţia ei.

VIORICA ROMAN

Desen de ANA MARIA PA RAU

Succese de 
de specialitate ai Ciububd copiilor Deva

Olimpiada naţională de artă populară

'̂«ftotrlvif
mite de
fSdeţean jientru protecţi 
plantelor, în această pe- 
rlojţjtt, -  pănă la 39 ftari* 
a » ; r . * e « e r  «pliem*' 
teaf tp l in te ^ - ^ t toaaiiitage

dăunători şl b*8 cum suart 
BagAwăd şi Şan A«e, S  
o m  ri m m » L» cartofi,
tomate şi ceapă.

In  ceea p e  priveşte Ra
pănul şi* Sen Jose se uti
lizează produsele: Capta- 
din, a» la sută Vort- 
dozeb 0,2 la sută plus De- 
eis 0.05 la sută, Carbetox 
0,5 la sută sau Sinoratoii 
0,2 la  sută. Restricţiile la

In perioada’ 16—19 iu
nie ax »  te  iSibÂţi s-a d»s- 
făşurat Olimpiada naţio
nală de artă populară, de 

"la care grupul d^ elevi, 
membri ai ceretddl de
profil de la Chibul. copi- zan, Lqcedana_ Parascbâv, 
ilor din D«ya, condus d i 
a tât de cunoscută profe- 
sor Mircea Lac, s-a întors 
cu nu maâ pnţiis tie aere 
premii excepţionale Indi
viduale şl alte două pre
mii colective — Premiul 
excepţional pentru tetrea- resc, obiecte de cult, 
ga gamă a lucrărilor si pentru prima dată stâlpi 
puse şi Premiul UNîCKF funerari, ouă încondeiate, 
pentru autenticitatea cos- obiecte prelucrate în os, 
tumelor populare. Practic, metal şi lemn în tehnici

consumul fructelor tratate 
este de 14 zile, iar apicul
torii vor face izolarea «tete 
pilor pe ţintei de 72 de 
ore.

Aceste recomandări pri
vind restricţiile la  con
sum a legumelor şi izola
rea albinelor, în acelaşi 
condiţii, sunt valabile şl 
în cazul aplicării trata
mentelor pentru combate
rea manei.

Mana la cartofi, tomate 
şi ceapă se face cu, produ
sele: Vondozeb 0^  la
şută, Turdaeupral 0.4—0,5 
la sută, Curzate T 0,25 la 
sută sau Ridomd 0^5 la 
şute- Important este ca 
aceste tratamente să se: 
aplice corect pentru a 
avea eficacitatea aşteptată»

* * • c a s a t m *m

N*voâ« d« nwd«l«
. __ ... . , . ...... ....
(Urmare din pag. t) ar avea competenţă edu- 

. H U  şi simţ a t răspun
suri de Bsretă. Un lu- m m , dacă şcoala ar de- 
era  înalţ, cred că e sigur: Deşte formativă şi bise- 
«  »U hde de test si ţiteş mai puţjn contem- 
iuz trenţtw aşteRlitl de plli|vă, nevoia de modele 

'lă.i.el. ' £ j | '  1 l i m l j  IU i 11 sfiitei găsi probabil rezol- 
«ivilă. Sfatul să vegheze vârito- Şi, blneinţeles'dacă 
doar arttora -retowrtărtl fieccre am aspira să de-, 
legii, aceeaşi pentru toţi. veriîm model îri dome- 
Asta ar fi de ajuns. I» «tete nosteret - râmhlăwil 
rest, dacă toţi părinţii totuşi nod îriţine. UtoptiL.

*.a0*a0**

F arm ec ş i
Zi de iunie plină de 

.soare şi mirific în parezi,;
' dendrologic din Simeria.

străbat domol întinderea. 
Vietăţi- de tot felul Işj 
înalţă corul şăgalnic * a î 
glasurilor combinate sau 

fac prezenţa prin mlş- ’ 
care. Peisajul răcoros şi 
divers ce face parte inte
grantă din arhitectura na
turii te îmbie Ia medita
ţie. Ani privit extaziaţi 
curgerea lină a unui izvo- 
raş fermecător ce-ţi su

sură în auz im clipocii 
odihnitor. Frm  frunze tre
cerea unduioasă a  vântateui 
uşor de vază nroduce mu
zicalitatea «hunelor şăgal
nice d ia  poveştile netei». 
ritoare ăHaesme adtşna ate 
toare pkrieac in văzduhul 
fără margini copleşind sen
timental. La aceste stări 
euforice suntem părtaşi 
(te-o viaţă»

O, mamă natură, cât de 
darnică eşti U  frumuseţi 
nebănuite!

VALENTIN BRRTOTEAN

Lumea birturilor
Un şirag de.., (na  dte 

pietre rarei) birturi M  
^trăieşte"-viaţa plină de 
amaruri pentru bei rene 
le frecventează cu regula
ritate. Ultimul bănuţ se 
duce pe apa sâmbetei, iar 
familiile tor suferă, distra?- 
gându-se de multe ori 
ca un bulgăre sfărâmicios 
aruncat ia distanţă. Re
gretele tardive nu-şi mal 
au rostul îri nici un feL 
Bolile d» tot felul ma
cină, scurtând necruţător 
vieţi. Economia de piaţă 
îrt tranziţie a „născut?* 
foarte mulţi asemenea 
^njonştri";distrugători p«p- 
tru om. Şi, spre surpriii- 
dereai geneţţdă, nuă una! 
nu da faliment- Cum • să 
dea când lumea „mus
teşte" în ele ca albinele 
Ini stup? Zi şi noapte me

reu aceesşţ poveste tristă, 
Lângă cisaitirul catolic din 
Deva, vtoavi de „piaţa ra 
rilor", se teşiraie nestin
gherit birturi de toatei 
nuanţele şi culorile, ade
menind lumea ce crede 
că-şi îneacă astfel necazul 
în pahar. Peste drum O 
altă' lume. eu Jrtca luâ 
Dumnezeu, diametral opusă 
celei - t o â i '  ''care- serias^ 
înalţă ru g ile  cer în Sfânta 
Biserică recent construită. 
Lumea de aici jteţte una 
liniştită ş i  credtoeioasă.

Ce va mai aduce oare 
ziua de mâine! 1 Sperăm 
că nu  tot hhrturb Vrem 
să mai «iacă şi altceva. 
O viată maâ bună şi dem
nă pentru to ţi

VALENTIN BRETOTfeAN

fiecare dintre elevii de
veni a fost apreciat la 
superlativ, atât la probele 
teoretice cât şi la cele 
practice: peste 20Q de lu
crări ale acestora fiind 
reţinute în expoziţia or
ganizată Ia Muzeul Teh
nicii Populare din*Sîbiu, 
Universul artistic, stilul 
în care sunt executate lu
crările. cu respectarea 
strictă a motivelor şi teh
nicilor tradiţionale con
feră unitate, valoare şi 
autenticitate întregii crea
ţii a „Şcolii de artă popu
lară de la Deva", dup# 
cum a fost apreciată de 
specialişti.

Elevii cu merite deose-
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Au demarat pregătirile pentru noul campionat

J

ASTA SEARA 
SfcMtf MAIEU

'f'-, Astă seară, djipă două 
p zile de pauză, au loc me

ciurile din seţpifmaleie 
Campionatului European 
din Anglia, după următo
ru l program ;

FRANŢA — CEHIA
ş!

ANGLIA — GHUUNIA 
(ora 21,30)

In primul m ed al semi
finalei, de la ora 18,00, - 

FRANŢA — CEHIA 
prima şansă o au france
zii, de la care va lipsi 
Ougarry, -te: .fimşţV.'Ce.' la 
cehi, nu vor juca 4 jucă
tori din formaţia de bază, 
tnU acumulând 2 cartona
şe galbene, iar fundaşul 

'Latei tv j ( n  <v tonaşul >t- 
şa din uliima partidă. Ori
cum, nici î« S^StC condi- 
ţii nu neglijăm sfjirţjfiza.

O
Esţe lesne de înţeles in

teresul enorm de care se 
bucură în cele două ta
bere, in lumea fotbalului, 
întâlnirea dintru i Anglia 
şi Geripaai*,; jojg^put«g 
O veritâbflâ finala! Sunt 
două echipe puternice, 
4,-rsrn, tiftip ca».,
tatfe nu numai In Europa, 
Ci in fotbaluKmondial.

Aşa cum era de aştep
tai, tn  cete două tabere 
8-a declanşat (şi susţinut 
m  aîass-îi»dta) *-*, 
rat tăeboi psihoteglc. în
trucât culoarea tricouri- 
!or e  fesemânâ us la cele 
două formaţii, tragerea la 
ş n ţ i  a  dat câştig de cau
ză germartilcâ»;, care îşi 
votaţpăstra echipamentul, 
»  ,<ţ5*-e ce «sgtaşSt* trezite  
ss* v schimbe tricourile 1 
Tdr&bunil c r fac în 
presa d in 'tM tgite' şi Ger
mania tnde^mn^, ambele 
«sf-snece s i  m «tiwni pentru 
ca atmosfera dinâinteâ par- 
Udei in m b  m i kt A ipâ 
Încheierea meciului, să 
tui %■’ ^nerezâ fn fapte 
necugetate fia  p artea- sus-' 
ţinâtorilor, a  spectatorilor. 
In acest scop au şi apă
sa t numeroase îndemnuri 
la ponderaţi®. însemnate 
tarta de poliţie şl de ordî- 
u - sun mobilizate pentr s 
a  ţine sub control specta- 
îoril lobate iei, dar şi pe 
germani, ce vor participa ; 
tn  număr mare ta partida 
campionatului 1

Deşi anunţat că va fi 
Indisponibil, vedeta Ger
maniei, Jurgen Klismann, 
s-ar putea să apară pe 
teren i Nu va juca în 
schimb Robie i .4 englezi, 
„piesele t l  bază" 1 auî 
Gascoigne şi Shcarer s-au . 
refăcut şi vor juca.

I
1
f
I
I
t
I
I
I
1
I
I
I
I
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I
1
I
I
I
I
1
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Jiul Petroşani
Promovarea Jiului Petroşani în primă divizie . a 

ţării obligă conducerea clubului să ia  măsuri deor, 
sebite, atât în completarea cu noi valori şi pregă
ti r» a 1 3tulu. cât s- celor o i.v 'rJ  modernizările 
ce s-au prevăzut să se facă la hotelul stadionu
lu i  şl a  cantinei-restaurant ş.a. La sfârşitul săptă
mânii tfecute, întregul lot de jucători s-a reunit la 

iic aici, dur inie seara n porni spre Bu
cureşti, la Centrul ,1c medicină sportivă pentru & 
efectua cuvenită Vizită medicală.

Divizia N a ţ i o n a l ă
Intre timp,- lotul s-a reîntors Ia Petroşani unde 

începe programul de pregătire în care primează pe
rioada de acomodare la efort. întregul lot este pre
zent, mai puţin Ceacusta, plecat în Austria. Până la 
această dată se ştie că sunt câţiva jucători care ar 
dori să îmbrace tricourile alb-negru ale J iu lu i: 
Oloşutean de la Timişoara, Blid de la Inte# Sibiu, 
Oană de la F.C. Maramureş. în plus, se pare că 
şi conducerea clubului, împreună cu sponsorul — 
liderul Miron Cozma, i*«3i au in vedere aducerea 
a 2—3 jucători de valoare, care să întregească lo
tu l Jiului, ce îşi doreşte o evoluţie bună în Divizia 
Naţională.

Antrenorii Jiului Petroşani, Liţă Dumitru (prin
cipal) şi ajutoarele sale, Mache Vizitiu şi Ion Ion, 
împreună cu conducerea clubului, au hotărât să re
nunţe la pregătirea centralizată de la Predeal, ur
m ând ca prerogativele pentru noul campionat 1996— 
1907 să se d« făşoan ma sic Petroşani, la
cabana Ta sca Fior unde există oondiţii i (.*t~ 
cele mai bune de pregătire fizicg, dar ,şi de recu
perare, de ozonificare şi linişte. v

După pregătirea fizică generală şi specifică, va 
începe şi v n  meciurilor de pregs ,!«, antrenorii 
şi cei abilitaţi din conducerea clubului c^Utfitid me
reu să „lege“ viitoarele partide de verificare cU 
echipe cât mai puternice. Vom mai reveni cu nou
tăţile ce vor apărea la echipa Jiul Petroşani, ce ne 
va reprezenta judeţul nostru pe prima scenă fot
balistică a ţării. •

Divizia A
Corvinul Hunedoara

încă de joi, 20 Iunie, 
întregul efectiv al Corvi- 
nului Hunedoara a răs
puns la apelul conduce
rii clubului pentru re
luarea pregătirilor în ve
derea noului Campionat 
de fotbal 1996—1997. La 
reîntâlnirea fotbaliştilor 
au fost prezenţi şi con
ducerea clubului dar şi 
antrenorii Gabriel Stan 
(principal)- şi Virgil Stoi
ca (secund). Au lipsit de 
la primul apel; motivaţi, 
Perşa, ce se află la sa
tisfacerea stagiului mili
tar, Ţibichi, operat la 
Bucureşti de menise şi 

- N. Mitrică, în convales
cenţă, după o interven
ţie , chirurgicală. Te* 
tilennu. se află pe lista 
de transferări. Noutăţi
le în lot ce şe 'aşteaptă, 
nu au apărut încă cu 
adevărat, a revenit la 
echipă Papa, care. a fost 
împrumutat la Motru şi 
este aşteptat ex-hunedo» 
reanul Bona, . de la Me- 
:trom Braşov,” care este 
jucătorul Cdmnului. Mulţi 

p  ■ . nţi şi susţină
tori al hunedorenilor s-au' 
întrebat ce soluţii caută 
conducerea clubului pene
tra  postul de portar,’ 
fiindeăJPopa a inţins-o 
înaintea 'încheierii cam
pionatului la * CSM Re

şiţa, echipa de baştină. 
Răspunsul conducerii, al 
preşedintelui executiv, dl 
Vasile Tătar, este că ţâ- 
nârul portar Lobonţ* a 
dat deplină satisfacţie, - 
fiindcă . un jucător cu 
reală perspectivă ca şi 
r s/erva sc, Pt rei, tot 
fost junior al Coryinu- 
lui. De altfel, la Corvi- 
nul şi-a început activi
tatea şi. o şcoală de por
tari, aşa. că- vpr mai „ră
sări” şi 'alţi apărători ai 
buturilor hunedorene. Se 
au irif vedere * şi 2—3 ju
cători noi, pentru întă
rirea iotului.

După vizita medicală, 
Corvinul îşi continuă 
pregătirile la' Hunedoara; 
apoi, din 1 Iulie, lotul 
se deplasează la Cinciş, 
şi îşi continuă pregătiri
le pentru viitorul cam
pionat, până la 14 iulie, 
când Corvinul îşi va 
susţineprim ul său 'meci 
amical cu C.S.M.. Reşiţa;

Ca obiectiv, Corvinul 
doreşte să-şi formeze o 
echipă competitivă, care 
să se claseze pe unul 
dintre locurile T—8 şi 
dacă formaţia merge bi
ne ,şj. pbate fi o conjunc
tură favorabilă, în retur, 
pretenţiile conducerii clu
bului pot să fie mai 
mari.

GIMNASTELE — SPERANŢELE NOASTRE

Chiar în această pagină ne referim ia şanse* 
I® «e < au sportivii noştri la Ipffţiriîe ©tatpice de 
sa Atlanta ia  cel puţin Ut prob® fdâ t», obţine jre*- 
dalii de diferite străluciri. 5 f - - • enii, aştep
tăm eu nerăbdare şi evqtaţla gijp.tyţsteior noastre, 

ess» m  csmoaşie, dotiă S>*U" m t p i t e i  mă
rime, Lavisia itf'k* wioi şi Gina Gqgean, aa f-ît 
suferinde Gi c a suferit , irtterv.gnţie 
s'1! Lav îia s ■’u,- > entorsă t  M ambele spor 
tive s-au făeut bine şt se vor alăturn-jcelorlalte gim- 
ntote th programul >1* pregătire jje* Olimpiadă 
Sănătate deplină şi succesl, ,s s.-

STEAUA lîl  CUINA 
Ş l ANGLIA ^

între 13-21 iuHe Steaua 
va întreprinde un ; tur
neu în China, unde va 
susţine două partide ift 
16 -şl 18 iulia, iăr apoi. 
la 24 iulje, va întâlni 
într.p partidă amicală in 
Anglia pe . Sunderland. 
Până atunci, conducerea 
clubului militar hii. stă 
cu mâinile îfi sân şi 1-®. 
transferat la Inter Sibiu 
pe fundaşul Baciu, i^r'. 
tratativele cti Gâîmencea ; 
de la Tîrgovişte şi ou 
Denis Şerban dh la Fardl 
Constanţa sunt avansate.

* «-14^ ‘iug!
• e a la ţ r  dhpă ta '?
' penţrU , Ceahlăul T, r

taâţia- dv ă cere ^euze 
cbn.tfueerii clubului Cea-, 
hlSul. •  Luţu care n u ‘. 
sft fiftperci bine Cu' Şala* 
gian,' vrea i t l j o zej* la 
Rapid ‘ şi se pefre că Visul 
i se _vâ tmplini i» 'H rib ' 
şi Nţîa au revenit' (§> Ia 
Steaua ! ia ‘''T.Cr
Braşov.. ;

“ffC fjgăN U  a  t m r s i n
FEROCAR

' Până , Ia îirfnă. Aurel. 
Ţicleanu a  -acceptat şi a .

4» ciunt f s trenor pri .. 
ci{6â pe Rocar Bucureşti, 
din Divizia A, seria î, 
renunţând la o ofertă 
tentantă din Cipru, post 
pentm  eara l-a recoman
dat însă pe bunul său 

■ prieten şi fost coechipier, 
Cieftigi u. noUI 

antlenor al Rocarului do- 
r  şte si >rme o . chipă 
omogenă ca * se re 
maree în rtoul •u.f’,jr*c'.*t

BELODEDICI 
LA MARSILIA?

y ■■,■■■■ ■ -
Cu toate că după slaba 

îVoluţie •> ‘r«c k iî c în 
Anglia se 'pare eă ei nu

sa nai bucură e,o «. 
atenţie pentru eventuale 
transferuri ia diferite «Iu
bii , <>jt spene. după cum 
*c v n it, presă Belo 
dedici .este , curtat de 
Ol^mpiquo MarsSSUIe , ea_ 
tru  postul de libero. Să 
fie cu noroc î

C ASINO ILIA | l  
UTILAJUL PETROŞANI 

IN DIVIZIA C

După încheierea cam- 
■PiooaQilui judeţean ; de 
fotbab Mîriile Valea Mu. 
reşului şi Valea Jiului. 
Casino Ilia i (Jtiiaju; 
■Pt îî  ciasându-se (3 
I rimei? 1 «.j i , . J l-
uă serii, au promovat 
in Divizia C Mult suc. 
ccs ! (SC)

Î JEAN VLĂDOIU, SIGUR LA F.C. KOLN

Primul transfer sigur până acum de la Steaua 
ÎA străinătate e cel al lui Vlădoiu, care a  fost la 
jp it î  a semnat pentru c&no cu a ?irv..4.c a 
**vâî frumos oraş p ,r.»i t. Iu ton s elist, împreună 
bd soţia sa Anca, şi-a ales o casă eu 2 niveluri, 6 ca- 

cu gr-* Clubul militar va încasa 
tru. acest transfer .1,5 milioane mărci. Deci, Vlădoiu 
1! vâ avea coleg de echipă şi...translator pe Dorinei 
Munteanu.

Până luni, doar Stelea Gâlcă, Pârvu şi Panait 
nu su-au reînnoit contractul cu Steaua, existând po- 
slbaifatea să joace peste hotare.
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Se apropie 
OLIMPIADA

Pregătirile pentru OLIM
PIADA ce va avea loc la 
Atlanta, în SUA, sunt în 
toi. România are de-a lun
gul anilor o participare 
onorabilă la cei mai mare 
eveniment sportiv de pe 
Mapamond, de cele mai 
multe ori obţinând un nu. 
măr însemnat de medalii, 
situându-ne printre ţările 
cu frumoase tradiţii în- 

tr <i serie * is . • ji .
tive. Cel mai frumos suc- 
csî i-au rt>*<K/u’ sportivii 
români la Olimpiada de 
la Angeles în 1984.
când s-au clasat pe locul
11 pe naţiuni cu 53 de me
dalii dintre care 20 de aur.

La Olimpiada de la A- 
tlanta, România va fi re
prezentată de 155 de spor
tivi, dar şi 42 de antre
nori. 10 cadre medicale.
12 oficiali ce vor lua star
tul la 19 discipline^ din
tre care, la 10 probe, spor. 
tivii noştri ar putea să 
urce pâ podium. In afqra 
gimnasticii, boxului şi flo
retei, ne punem mari spe
ranţe in rezultatele ce le 
vor obţine Gabriela Szabo 
la 5 000 de metri, Anuţa 
Cătuna şi Cristina Poma. 
cu la maraton; precum ş r

_la întrecerile de la canotaj, 
liaiac-canoe haltere, Lupte 

greco-romane. Toţi spor. 
tivii se află într-un stadiu 
.t  msaţ de pregătire ş se 
gândesc că unul dintre ad^» 
versarii lor de temut vor 
fi temperaturile crescute 
ce se înregistrează la A- 
tlanta, în timpul Olimpia
dei ce depăşesc frecvent 

de r • ade.
Plecarea delegaţiei noas. 

tre eslc prevăzută pentru 
6 august.

S -a  încheiat 
campionatul

»a rugby
La sfârşitul săptămânii 

trecute s-â disputat ultima 
etapă din cadrul Diviziei 
A 1 la rugby, Campioana 
campionatului 95/96 Dina- 
mo a întâlnit la Bucureşti 
pe .,U" Timişoara fi* a 
câştigat cu 7U-36 (48-14). 
Dorind să confirme că o- 
qupă pe merit primul loc 
în clasament, dinamoviştii 
au dominat copios studenţii 
din Timişoara şt au reu. 
şit să finalizeze nu mai 

puţin de IV esetiri în faţa 
. Unei echipe bine cotate 
' în rugby-ul nostru. ’

Reprezentantele . jude
ţului n/Mtm, Minerul Lu- 
peni şi Ştiinţa Petroşani, 

disputat Wt.îra ,m.- 
ttdă in Valea Jiului. în 
devans şi gazdele — Mi
nerul Lupeni *— au câş
tigat cu 17-7. 'Pe bună 
dreptate. Valea Jiului se 
poate mândri cu cele două 
formaţii de rugby. pe pri
ma scenă a României.

în clasamentul final, sunt 
în ordine Dinamo, Farul 
C-ţa, „U" Cluj. Steaua, 
Baia Mare, Minerul Lui 
peni, Griviţa.Castor. Ştiin
ţa Petroşani. CFR Constan
ţa, „U" Timişoara, Me- 
trorex. şi Rulmentul Bâr
lad.

Pagină realizată dc 
SABIN CERBU
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O viaţă de om pentru
câţiva peştişori

Despre - tragedii dtN fe- 
lu l\ celei pe ■ care o să 
vio  povestim acum. am 
rnaj scrjs. Intenţia noas
tră  a fost, atunci ca ş i 
acum? de a-i face pe oa
meni sâ înţeleagă peri- 

. colele care-i paşte când 
se dedau la asemenea 
treburi. 1 ■

Se pare însă că nu toţi 
îşi dau seama că, plecând 
de acasă, pot să nu se 
mai întoarcă. Aşâ cum 
s-a întâmplat cu Monel 
Butaş, din Gurasada. Es
te adevărat că la 26 de 
ani, el nu avea nici o 
ocupaţie stabilă, dar a- 
cest lucru nu înseamnă 
că putea face orice. In
clusiv să meargă la pes
cuit cu un cablu electric. 
A făcut-o totuşi...

Adevărul este că Bu
taş av ea 'd e  mai multă 
vreme un tambur cti ca
blu de aproximativ 100 
de m lungime. Se pare' 
că l-a mai folosit. Cu cât

succes, numai el ştie, 
probabil.

Şi ajungem în acea zi 
în care Butaş se, Înţele
ge cu Ioan Coste şi Ver- 
ghelia Coste, fraţi din a ' 
eeeaşi, localitate, şi ei a-( 
mâtori de peşte prins cu 
curent electric.

Au pornit aşadar da 
treabă. Pe malul unui pâ
râu din zonă întihd ca
blul. Un capăt al aces
tuia era legat de o fur
că.

După o vreme reuşesc 
să prindă opt peştişori 
de 10—12 cm lungime. 
Apoi...

Primul electrocutat a 
fost Ioan Coste. Butaş 
reuşeşte să-l salveze şi 
Să-l scoată la mal.-

El bine, nici, după a- 
ceastâ păţanie nu se li
niştesc. în apă intră Bu
taş. A fost ultimul lui 
drum. Nu l-a mai putut 
salva nimeni!

Şi asţa pentru opt peş
tişori. 7 -

Despre buna 
vecinătate (H)

O altă prevedere lega
lă importantă este şi aceea 
care spune că cel care are 
un izvor pe proprietate* sa 
ii poate da orice întrebuin
ţare, dar fără să deranje
ze pe yecini cu apa care 
se scurge; Desigur, locu
rile situate la un nivel in
ferior sunt supuse, prin' 
însăşi amplasarea Iot, si
tuaţiei isa apele ce vin de 
la locurile plasate mai sus 
sâ cuţjgă pe ele, dar le
gea prevede că este inter
zisă, ridicarea de baraje, 
stăvilare, lucrări şa., care 
să agraveze starea locuri
lor vecine. Este uşor de înţe
les că nu poţi nici să inunzi 
locurile situate mai jos, nici 
mai ales, să laşi să curgă 
spre ele apele murdare, 
uzate, cum se spune, pro
venit^ de la cine ştie ce 
lucrări efectuate de tine.

Se aplică şi aici vorba 
din bătrâni că ce ţi-e nu-ţi 
place, altuia nu face.

De asemenea, proprieta
rul unui izvor, adică cel 
pe al cărui teren se află 
un izvor, nu ii poate schim
ba cursul, dacă apa este 
necesară locuitorilor uneş 
comune, 'unui sat, -unei a - 
şezări. Ar însemna că, pur 
şi simplu, prirt actul tău 
de voinţă, supui la înseta- 
re populaţia unei aşezări

care îşi asigură aprovizio
narea din acel curs de apă.

Articolul 606 din codul 
civil spune că orice gârd 
care desparte două proprie
tăţi se socoteşte comun, in 
afară de situaţia in care 
există elemente ce contra
zic acest principiu. Atunci 
când un vecin înţelege să 
refacă-uh gard despărţitor, 
el poate solicita vecinului 
de care îl desparte gardul 
să contribuie cu jumătate 
din cheltuieli.

O problemă care poate 
da naştere la discuţii este 
şi aceea referitoare la zi
durile ce separă două pro
prietăţi. în principiu, se 
consideră că zidul despăr
ţitor este bUn comun al 
ambelor vecinătăţi, dar a- 
tunej când zidul are- .în 
partea . superioară o pantă 
de scurgere a apei din ploi, 
se- consideră că aparţine 
celuj spre jcare se află pla
nul înclinat.

Selarată că ţin vecin nu 
poate găuri 2idu! comun, 
nici alătura sau sprijini 
de el vreo lucrare, fără 
consimţământul celuilalt 
vecin.

Oficine este ţntereşat, 
spune legea, poate totuşi 
rezolva situaţia creată nu
mai după ce un expert' îşi 
va spune cuvântul.

COMISARII GĂRZII
In primele 2P de zlie ale lunii: iunie a.c., corni— 

sării Gărzii Financiare au controlat în judeţ 34. de 
agenţi economici. Dintre aceştia mai -bine de jumă
tate au fost sancţionaţi. Mai-exact 18. S-au aplicat 
16 ârttenzi, în valoare de 1930 00(1 de lei. . '

Abaterile constatate au fost următoarele: două 
privind impozitele şl taxele, cinci de la respectarea 
normelor de comerţ, tot rinei privind disciplina fi
nanciară, una privind lipsa aparatelor electrice de 
cântărit şi marcat şi alte cinci abateri de la forma
rea preţurilor. 777 7; 7 *̂ ‘ - £■' :

Sumele confiscate s-au ridicat Ia 9 520 000 de lei, 
iar mărfurile confiscate au fost în valoare de 2 170 000 
dc iei.

vânzarea mărfurilor nu.au 
; fost evidenţiate- Profitul 
impozabil a fost diminuat 

.astfel cu '482 000 de lei.
A  urmat amenda de 

300 000 de lei. în  acelaşi 
timp societatea a fost o-

bllgată să recalculeze şi; 
să vireze impozitul pe pro
fit, iar suma egală cu cea 
sustrasă, respectiv' de 
482 000 de lei, s-a făcut 
venit la bugetul statului.

DOCUMENTE NU, AMENZI DA

iei.
Impozitele şi taxele calculate au fost de^ 682 000

In. timpul controalelor s-a virat suma de 162 000 
de lei.

Iată şi câteva exemple.
• 1

NU S AU EVIDENŢIAT PROFITURILE

La Simeria îşi desfâşoa- serv SRL. Aici, comisarii
ră activitatea şi Societa- au constatat că, în luna a- 
tea Comercială' Cup Con- prilie a.c., veniturile din

Pentru că prin S.C. Alim 
Comp Universal SRL Uri- 
cani, Ana Munteanu a in
trodus şi comercializat 
mărfuri fără documente lei 
gale de provenienţă în 
valoare de 250000 de lei, 
ea a fost amendată cu 
100 000 de lei. De aseme
nea, a mai „contribuit" la 
bugetul statului cu 250 000 
de lei.

. Rămânem tot la Uricani. 
De data aceasta insă ^mer
gem la piaţă. Ei bine, aici 
Constantin Nădrag a co
mercializat _ mărfuri ali
mentare pentru care nu 
posedă documente legale. 
Aproape 1 000 000 de lei a 
fost valoarea lor. Sumă ca» 
're a ajuns la bugetul sta
tului. Dacă mâi adăugăm 
şi 100 000 de lei amenda...

TARIFE DUPĂ... ^LIENT

: Probabil că la Asociaţia 
Familială Bucur Comei din 
Dumbrava, tarifele care
se aplică erau in funcţie 
de - client.' Spunem acest 
lucru, întrucât. în atelierul - 
service tiniehigerie auto'

unde Bucur îşi desfăşura 
- activitatea • nu existau afi
şate. la joc -vizibil tarifele 
pentru lucrările prestate.

Acest fapt l-a costat 
250 060 de lei amendă'.

DE LA O MICA DIFERENŢA, LA MAI BINE DE 
5 000 000 DE LEI ÎNCASAŢI ILEGAL

Să ne întoarcem în Va
lea Jiului. La Petroşani de. 
data aceasta,' 'la  S.G, Cad- 
ihir SRL. :

în doar două luni de zi
le, respectiv februarie — 
martie a.c., aici ş-au în-, 
casat ilegal 5 145 000 de, 
leii Cum? Simplu. Firma 
a comercializat 22 370 kg 
deşeuri PVC..'Treaba ■, este 
că nu s-a pututVc^^drrMfe-

gocierea preţurilor -către 
.beneficiar,

• Diferenţa dintre preţul 
-de : cumpărare şi cel de 
vânzare a fost relativ mi
că:, de. 225. lei/kg. Dâ, dar 
S-au adunat, după cum aţi 
văzut,, mai. bine de cinci 
milioane de  Jej. -Care mi- 
lioa»e -au ajuns la bugetul 

,oşH«tuj«i.;_i.pips o. amendă 
•âe SwO OftB de Tei. -

Ţuică de Sibiu. 
Amendă de Hunedoară
în “-piaţa din municipiul 

Hunedoara se vinde şi se 
cumpără o mare varietate 
de produse. Vin aici oa
meni din multe locuri din 
ţară pentru a-şi valorifica 
produsele.
' Foarte bine, veţi spu
ne, şi suntem de acord cu 
asta. Chestiunea este însă. 
că. 0 parte ' dintre cei- ce

vin la Hunedoara nu au 
forme legale pentru pro
dusele pe care le oferă.

Intr-o astfel -de pu tură 
. A fost recent aurpinsă' Ma

rina Dan, venită tocmai 
de la Sibiu să vândă ţui-- 
că. Amenda pe care a 
primit-o a fost de 100 000 
de lei. ^

- - -  - '

Pagină realizată d e : VALENTIN NEAGU

j  ?

îndeobşte" părerile sunt . 
unanime: excesul de al»

■ cool duce la mizerie, de
gradare umană, nenoroci
re. De unii chiar, alcoolul 
este văzut ca izvor al tu
turor' relelor. ‘

Dincolo de păreri există 
însă o realitate pe care 
nimeni nu o poate contes
ta. O realitate vizibilă a- 
proape la tot pasul. Iar 
aceasta înseamnă intr-ade
văr decădere, dezorientare, 
mizerie, moarte. Da, moar- * 
te prematură, nefirească, 
lipsită de sens.

Gele două cazuri pe ca- 
• re le aducem astăzi In a- 

tenţie sunt mai mult decât 
semnificative. Din pură în- 

. tâmplare, ambele sunt din 
Valea Jiului. Acest lucru

99
nu înseamnă că în alte lo
curi mu sş petrece ceva â- 
semănător, ■ .■ . 7

o  g r a m a d a  d e  n is ip
IN MIJLOCUL 

APARTAMENTULUI

Undeva — un bloc din 
Petroşani. Intr-un aparta
ment locuiesc doi bărbaţi. 
.Este vorba de Andrei Kal- 
man şi Vasile Bulgaru. 
Primul are. 59 de ani, al 
doilea 41 de ; «uşi. Ambii 
sunt- sudori lâ UPSRUEM. ' 
De un an de când îşi duc 
traiul aici, vecinii nu hau 
prea văzut treji. Apoi... 

într-o după-ajmiază veci-

m - a «

nii observă că pe la uşa 
apartamentului celor doi 
iese fum. Sunt alertate mai 
muUe persoane şl întru
cât din interior nu răspun
de riijneni, se sparge uşa.

Se ajungfe într-o carae- 
’ ră, iiride oamenii îl găsesc 
pe Kalman. Este culcat în 
apropierea unui reşou im
provizat. Hainele de pe el 
ard mocnit. - Linoleumul şî 
tocul uşii ard tot mocnit. 
Hainele; de pe Kalman 
sunt rupte şi aruncate pe 

.fereastra. îh  zadar. Era 
mort. ‘

’ Bulgaru dormea într-o 
cameră,, alăturată. Este cu 
greu trezit. Prima lui reac

ţie este şă-i scoată afară 
pe intruşi Apoi se dumi
reşte ce s-a întâmplat. în 
cepe să plângă şi U roa
gă pe Kalman să nu moa
ră. Spune' câte ceva foar
te confuz. De altfel, ce poa
te să spună cineva când 
este aproape de comă al
coolică? Aşa era Bulgaru 
în timp ce Kalman îşi 
dădea obştescul sfârşit.

Mai apoi, pompierii au 
constatat că incendiul s-a 
declanşât de la reşoai im
provizat. De fapt, în apar
tament erau mal multe 
Improvizaţii electrice de; 
cât mobilier.

Undeva către mijlocul

apartamentului era şi o 
grămadă de nisip.

Gineva spunea că era 
pregătită pentru a se stin-' 

■ ge vreun iheendiu.
Nisipul acolo a rămas, 

pe când Kalman...

LA CAPĂTUL 
CO RUELINEI

In cea de a doua neno
rocire victima alcoolului a 
fost un om tânăr. Elvis . 
Bălaşa avea 23 de ani. Ia
tă, în esenţă, trista lui po;  
veste.

De prin 1995 s-a despăr
ţit de* soţie. în  apartament

a rămas singurv Un apar
tament în care dezordinea 
era la ea acasă. Dominant 
era numărul de Sticle cu 
tot felul de băuturi.
•Se pare că Elvis a ajuns 

într-o, stare depresivă ac
centuată. Folosea şi pas
tile tranchilizante.

Şi în acest caz vecinii 
observă că cşva nefiresc 
s-a întâmplat. Se întreabă: 
de ce nu a mai ieşit Elvis 
din casă? Este anunţată 
soţia. Elvis este găsit spân
zurat cu o cordelinâ de su
portul becului electric.

în  urţna lui a rămas un 
mesaj şi câteva poezii. Ia
tă şî două versufi dintr- 
u n a : . „Aşa mi-am stricat 
viaţa“; „Aici m-a adus nă
pasta”.
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Lasă-tnă să fiu pasărea ce zboară pe aripi de vânt 
Poarta mereu deschisă — drumeţ aşteptând ţ
Năframa cea albă — sudoarea ştergând ,
Palma neîncetat mângâieri dăruind,
Şi ochii ce caută spre-un nou răsărit. '
Răcoare să fiu pe fruntea fierbinte
şi umărul pe care să poţi plânge — măcar '
să fiu doar cuibul de sub umărul stâng.
O carte deschisă — când vrei să citeşti.
Lutul şi eeara^şi mâna sculptând .
Pânza ce-şi aşteaptă penelul şi ,
să fiu daeă se poate — modelul. , V
Rouă din căuşul palmei — la izvoare.
Aş vrea peste negrele ape-ale vieţii 
să fiu Curcubeul— '
Şi lasă-mă să fiu toate-acestca ţ
uitând cine sunt. . ■ \

IN A DELEANU \

Foto PAVEL LAZAMuzica e viaţa mea.

•  Ardei graşi umpluţi 
cu brânză şi unt. Se frea
că spumă 200 g unt, se ' 
adaugă 600 g brânză de 
vaci trecută prin sită, se 
potriveşte de sare şi se 
pune o legătură de mărar 
tocat mărunt, 10—12 bu
căţi ardei graşi curăţaţi 
se umplu cu această com
poziţie; după câteva ore 
de stat la rece (în frigi
der), se taie in1 felii groa
se de cea. 1 cm, se aşa- 
ză pe platouri şi se deco
rează.

•  Sufleu de vişine sau 
cireşe. Ingrediente» 3 al
buşuri, 100 g zahăr, 2 lin-

guri cu vârf de pesmet, 
il/4 kg de vişine sau cir 
reşe, Vanilie. '  Albuşurile 
se bat spumă tare, se adau
gă 4 linguri zahăr tos 
şi se hăt până se întăresc 
din nou. Fructele, fără 
sâmburi şi rupte în jumă
tate, se presară cu pes
met şi se adaugă în spu
mă, împreigiâ eu vanilia.’ 
într-o formă de 1 litru, 
unsă cu unt şi presărată 
cu pesmet, se pune cam? 
poziţia ş i ; se dă la: cupto
rul fierbinte, pentru, a se 
coace timp de 20 de mi
nute. Apoi, se pudrează 
cu zahăr.1

Să avem
V:.K-.O..'

mereo 
i r  atenţie

— capacităţile şi talen
tele copiilor nu trebuie 
nici supraevaluate , nici 
subestimate;

— să le dăm sfaturi fă
ră a-i obliga să,le urmeze;

— indrederâ trebuie să 
le acordăm chiar dacă 
ne-au dezamăgit; să . le 
dăm o a doua şansă;

— să nu-i obligăm să 
trăiască_dOar după „reţete
le" noastre; oricât de bo- 

-gată ar îi experienţa noas
tră de viaţă «a n-o poate 
înlocui pe a copilului;

■ -?- copilul devine res
ponsabil dacă i se dă mai 
multă libertate de decizie;

— să tratăm copilul -ca 
pe un egal, fără jigniri şi 
dispreţ,-' recunoscându-i şi 
apreciindu-i părţile bune ; 
dacă-1 .respectăm şi el ne 
va respecta;

. — diferendele se rezol
vă prin dialog, nu prin 
forţă; ceea ce nu ştie tre
buia să-l învăţăm cu blân
deţe şi răbdare;

— renunţaţi la cultiva
rea „pilelor" pentru Copi
lul dv,; cultivaţ'i-i în 
schimb spiritul şi mintea;

— dându-vă de exem
plu sau formulând jude
căţi de felul JPe Vremea 
mea...“ s-ar putea să de
veniţi ridicolă în loc; de 
a-i fi utilă; să nU uităm 
că ei vor trăi în mileniul 
trei şi deci nu e cazul să-i 
pregătim, pentru azi şi cu 
atât mâi puţin pentru ieri! 
secolul XXI va fi al in
formaţiei, comunicării,- teh
nologiei înalte, renaşterii 
religiei şi artei; să ne a- 
jutăm copiii să privească 
încrezători spre viitorul 

’ce-I' ăşteapţă. ~ :

M IN ODOR A • EL VIRA 
VIGTtlRIA PLEŞA („du
pă buletin"), căci toată'  
lumea li zice Pupi, este 
o  prezenţă agreabilâ. Pa
rafrazând-o, s-ar , putea 
spune că este „indiscuta
bil indispensabila", mai 
ales în momentele în ca
re  nu eşti prea vesel, 
pentru că are un umor 
care- stârneşte în jurul 
ei / hohote sănătoase de 
râs. Dar s-o lăsăm să se 
prezinte singură, pentru 
a o cunoaşte şi prin 
prisma marii ei pasiuni.

— Respectul fa ţă  de' 
plapte l-am câştigat ur
mând Şcoala Medie Teh
nică de Protecţie a Plan
telor din Blaj. Destinul 
m-a aruncat însă în 
Banca Naţionala. Apoi 
am lucrat, de la înfiin
ţare, la Banca Agricolă. 
Până când m-am pen
sionat.

-— Majoritatea ■ pensio
narilor se plâng, şi pe 
bună dreptate, de costu
rile vieţii. « ‘

— Eu nu mă plâng, 
poate şi datorită faptu
lui că soţul meu mai ■lu
crează. Ţ)ar nu numai din 
acest motiv. Acum câte
va zile, la piaţă, o doam
nă, nu mai în vârstă 
decât mine, voia să cujn- 
pere sunătoare, codda' 
şoricelului... Toate aces
te plante îţi pot „mări" 
pensia dacă nu mai dai 
bani pe *ele. Iar sănăta
tea o obţii nu după ce 
bei ceaiul, ci în timp ce

culegi plantele. Inima 
mea m-a scos la pensie 
cu 5 ani mâi devreme. 
Am avut un infarct. Dar 
plec de la ideea că mun
ca n-a omorât pe ni
meni, dacă nu este prea 
istovitoare.

— Această preocupare 
aduce deci un câştig ma
terial, altul pentru sănă
tate şi în plus te- scuteş
te de plictiseală ?

— Fiecare îşi face via
ţa frumoasă după tem
peramentul lui, după cul
tura lui. Eu nu mă plic
tisesc niciodată. Când am

. timp, clasez plantele, fac 
tot felul de pTeparate. 
(Are o impresionantă 
„colecţie" de plante me
dicinale uscate în pungi 
etichetate şi aşezate în 
cutii, în ordine alfabeti- 

,că; o sumedenie de tinc- 
turi sau ungtiehte din 
plante' şi bitter suedez 
— n.r.). Cine ,a intrat în 
lumea minunată a plan
telor nu are cum să se 
plictisească. .
■>-— Judecând după. 
„produsele finite", după 
plantele întinse mai pes
te tot la uscat, recol
tarea şi prepararea plan
telor e mai mult decât o 
activitate, fie eâ şi per
manentă.
‘ —- A ajunş *0 pasiune 

atât de puternică încât 
atunci când descopăr Ce
va ce căutam de mult, 
şhnt o fericire de ne- 
descris. De altfel, şi me
dicul meu cardiolog sus

ţine eâ tac foarte bine 
că mă ./ocup de plante. 
(Şi trebuie spus că le 
caută Ia diverse altitu
dini, se caţără, • face e- 
fort nu glumă — N.R.). 
.Recomand tuturor bol
navilor să stiidieze plan
tele pentru eă aşa sunt 
pe jumătate vindecaţi. 
Iar ' dacă nu le cunosc, 
pot s$ ia cartea; să ci
tească, să afle unde cresc, 
când trebuie recoltate...

— Cunoscând atât de
binâ plantele şi efectele 
lor, ce boli pot ele vin
deca *? '- , -

— După părerea mea, 
majoritatea Iţolilor pot 
fi prevenite prin plante, 
pentru că ele sunt mi- 
neralizante. vitaminizan- 
te. Iar bolile nu atacă 
un organism fortificat. 
Apoi, o boală luată din 
timp, poate fi rezolvată 
cu ' ceaiuri. Vreau să-ţi 
mai spun câ în dorinţa 
mea de a-i ajuta pe oa
meni, pe unii am reuşit 
chiar să-i enervez prin 
insistenţe. Dar s-au con
vins până la urmă de 
valoarea plantelor şi 
mi-au mulţumit.

- l-am mulfuriiît Şi eu 
lui Pupi pentru informa
ţii şi ne-am despărţit — 
cum se putea altfel — 
în grădiniţa din faţa blo
cului, upde alături de 
roşii şi ceapă cultivă şi 
plante medicinale „trans
ferate" aici din flora 
spontană. - i

VIORICA ROMAN

lin concediu de... visat
Fiecare dintre noi am 

avut partâ de un concediu 
sau poate de mai multe, 
pe oare nu-îl (Ie) vom pu
tea uita. . Ni-am simţit 
atât de bine, de fără griji, 
de odihnite şi chiar fru
moase. Cum vara şi-a in
trat în drepturi, fireşte Că 
simţim nevoia să plecăm 
iar undfcva la odihnă, să 
ne refugiem în natură pen
tru âu C :;'reîncărca „ba-

•  * • * m m m mmmw  m m m mmmm mmm*

■  ■

IDEI PENTRU A NE 
PARFUMA GURA. Plan
tele pe lângă multiplele 
lor haruri ne sunt aliate 
şi în această privinţă.

•  Mirpşul neplăcut pe 
care-1 lasă usturoiul poa
te B îndepărtat rapid şi- 
lesne -mestecând pătrun
jel verde;

■y , î
•  Pentru a „tăia" miro

sul persistent pe care-1 
lasă ceapa după consuma
re, beţi irfiediat o ceaşcă 
de cafea neagră;

•  Mirosul de bere şi de
alcool poate fi înlăturat 
mâncând miezul a câteva 
nuci verzi; 4 . . ,'*

•  Spre a da gurii un 
miros plăcut şi spre a pu
rifica respiraţia se poate 
mesteca o bucăţică de iris;

•  Scorţişoara, cuişoa- 
rele sau coaja de portoca
le pot sluji în egală mă
sură acestui scop (parfu- 
mării gurii).

IOAN JURA, 
corespondent Un viilor fotomodel, Foto LOCŞEI ZOLTAN

teri»le“ cu enerţia soare
lui şi-a apei, pentru 'ĂLSfey 
bucura de liniştea şi fru
museţea muntelui;
■ Din păcate, pentru foar
te multe persoane aseme
nea evadări şe vor petre
ce mai ales în pianul a- 
mintirilor sau al visului, al 
speranţelor că, poate, poate 
la vara viitoare... Totdşi, 
unele se vor mai întâlni 
cU natura. Şi chiar mâi 
mult decât şi-ar dori. E 
cazul „agricultoarelor de 
sâmbăta", care, cu sigu
ranţă, îşi vor sacrifica şi 
concediul (în totalitate săli 
în parte), tot în slujba 
agriculturii. Surit cele . care 
cunosc bine morala 1 fa

bulei „Greierele şi furni- 
*ca“. Sau au la sat părinţii 
bătrâni de a căror gospo
dărie şi de pământul pri
mit în posesie trebuie să 
se ocupe, cum e şi cazul 
dnelor M.T. şi M.Z. ;‘

Sunt şi cazuri mâi „no
rocoase", în sensul ‘ că nfi 
au astfel de obligaţii. Dna 
L.B. sau dra« G.T. ■» au pă
rinţi orăşeni şi nu se vor 
număra printre „furnici
le" ce împânzesc holdele 
ori fâneţele. Dar nici Sn- 
tr-un concediu de lungă 
durată nu-şi vor putea 
permite să plece, în prin
cipal din cauză că nu au 
timp. Cel mult se vor bu- * 
cura de câteva zile, even
tual un week-end, petre
cute la munte sau de ie
şiră în împrejurimile ora
şului (noroc că la Deva, 
după 15—20 de minute de 
mers pe jos, te întâlneşti 
cu natura, cu freamătul 
pădurii).

între cele cu care am 
stat de vorbă pe tema 
concediului, am întâlnit 
şi femei... fericite__Dna

L.L. *se p regătite  pentru
a pleca in striăiidibttc /fa ' 
această” vară. Vor IK •Reâi- 
gur ■ multe alte -doamne «şl. 
domnişoare care vor (ple
ca în staţiuni la oiMlmă 
său tratament, dâoâ "Vor 
avea concediu ş i  mai âles 
bani. Nu s-a nimerit s i  
fie bici una tîmfe -efeae pe 
carie le-am IrtÎTebat « un- 
de-şi vor face tferteediul. 
După cum, nici una dintre 
cele ale căror iniţiale 
le-fân menţionat n-â spus 
direct că n-ar avea bani 
pentru- un concediu, fie el 
şi pentru tratament în 
tr-o staţiune, ca să nu mai 
vorbim de unul... de vis.

Există şi romârice care 
călătoresc mult, îşi fac con
cediile în celfe mai iru- 
frioase staţiuni" ale lumi- 
Recunosc că nu le cunosc 
ş i , '  cred, că sărit puţine 
dintre cele care trăiesc pe 

• aceste meleaguri. Cunosc 
in schimb o româncă îne
cată de mulţi ani în Ger
mania. Din 'vara trecută 

i până acum, prietena mea 
mi-a trimis 4, ilustrate i 
din .Italia, Tupisia, Portu
galia şi, recent, 'din Insu
lele TCnerife (aşa am pu
tut vedea cum arată msi- 
pul negru). Mai de muit 
îmi scria că înainte de a 
decide.. unde să-şi petreacă 
vacanţa (în Grecia, în Ita
lia sau în altă parte), „pro
blemele" ei sunt să esti
meze avantajele şi cona.- 
ţiile existente pentru ca 

-acel -concediu să fie < cât 
mai plăcut. Pentru ceie 
mai multe românce o a- 
semenea eventualitate ţine 
de domeniul viselor. Şi 

. nu de al celor prea apro- 

.piate. Cine ştie, poate în 
mileniul trei...

VIORICA ROMAN
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Ânehetă 
efectivelor de animale

fn tr-0 discuţie pe cart 
'1 âvut-o recent ca dl 

g. Alexandru ipdrea, 
ie ţ î  do Serviciu la  Dîrecţîa 

* judeţeană pentru agricul
tură şi alimentaţie, am 
abordat câteva aspecte e- 
senţiale privind organiza
rea ţi desfăşurarea, in 
perioada 1—10 iulie a.c., 
a anchetei statistice asu
pra efectivelor de ani
male. Aceasta este o  ac
ţiune comună a Comisiei 
Naţionale de Statistică şl 

J a Atmisterului Agricultu
rii 'i  Alimentaţiei. O  ac- 
ti • asemănătoare' s-a 
re . -t parţial —r in  jude* 

: ţe.e -nativa şl HusâedGa- 
ra — n anul ţrecut la 
gospodări* ale populaţiei 
oin câte o  comună. Pa 
baza datelor obţinute s-a 
stabilit ea, pentru acest 
an, ţă  fie prgaaizată 6 an
chetă statistică asupra 
eieeuveior de animale în 
toate Judeţele ţării.

/Lucrarea se va realiza 
; pe eşantioane, cuprinzând 

aproape 5000 de localităţi 
şi 79400 de gospodării 
ale populaţiei. Spre deo
sebire de alte acţiuni an
terioare similare, actuala 
anchetă are uo caracter 
mai complex. In sensul 
ca de această dată sunt 
consemnate date privind 
Situaţia efectivelor de a- 
nimale pe specii şi cate
gorii de animale, evoluţia 
lor, precum şi obţinerea şi 
valorificarea producţiei. 
De asemenea, îrt formu

larele £& : Se completează 
sunt prevăzute date refe
ritoare la suprafaţa de te
ren' deţinută de exploataţia 
agricolă, precum şi inten- 
ţiile de viitor ale gospo
darilor cuprinşi în anche
ta- statistică. ^ în  acelaşi 
timp, mai facem preciza
rea că .acţiunea respecti
vă are şi scopul de a pu
nă In evidenţă şi cauzele 
ce influenţează evgluţia 
favorabilă sau nefavorabi
lă a efectivelor de anima
le, cum ar fi: preţul pro
duselor. situaţia pieţei, or
ganizarea şi valorificarea 
producţiei, starea forţei de 
muncă, calitatea şi randa
mentul efectivelor ş.a. Ur
mărirea acestor aspecte 
denetă preocuparea factori
lor abilitaţi pentru a gă
si şoSuţii la problemele cu 
care se confruntă gospodă
riile particulare în dezvol
tarea sectoiplui zootehnic, 
totodată urmărindu-se lua
rea' măsurilor stimulative 
care să conducă la -conso
lidarea exploataţiîlor a- 
grîcole, la stabilirea unei 
structuri şi dimensiuni co
respunzătoare, care să con
stitu ie. baza sau nucleul 
viitoarelor ferme zootehni
ce privatizate.

«Trebuie precizat că da
tele obţinute şi înregistra
te au caracter confidenţial, 
ele utilizândurse In sco
puri de analiză statistică, 
neiransmiţându-se altor 
organisme sau prin mass- 

- media şi neurmărind, sub

nici un motiv, fixarea de 
taxe sau impozite, legile 
în vigoare prevăzând că, 
în activitatea de creştere 
â animalelor, nu se percep 
sub tuci, o formă obligaţii 
financiare. ’ - “I; ■ _± X < "

Pentru a organiza şi des
făşura corespunzător ac
ţiunea, de "curând s-a fă
cut, la Deva, - Instruirea 
personalului angajat în e- 
fectuarea anchetei statis
tice. Succesul acţiunii es
te condiţionat de declara
rea corectă, la  vizitarea 
gospodăriilor cuprinse în 
eşantion, a datelor solici
tate prin chestionare. Por
nind de la realităţile con
statate, se pot fundamenta 
în perspectivă măsuri ce 
vin în sprijinul şi în in» 
teresul exploataţiilor - agri
cole' particulare, înţelegând 
rostul acestei anchete sta
tistice, este de aşteptat ca 
toate gospodăriile cuprin
se în acţiune să -contribu
ie lâ reuşita deplină a  an
chetei statistice asupra *- 
fectivelor de animale ce 
le deţin.

NICOLAE TlRCQB

Iu-faţa policlinicii şi a Spitalului judeţean Deva. Fota SANDU CAZAM 
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Cum respectăm indicatoarele rutiere
Pe arterele de circula

ţie, conform reglementări
lor în vigoare, sunt • mon
tate trei categorii de indi
catoare rutiere: indicatoare 
de avertizare ; indicatoare 
de reglementare şt indica
toare de informare. In ca
drul indicatoarelor de re
glementare, pe drumurile

AJUTOARE

ţ Ga urmare a  inundaţiilor 
oe a u  avut ioc la începu- 
fad acestei  tuni «mâ grup 
t e  persoane din localita
tea Bălţa li s-au distribuit 

depcimA urgenţă.
de cizme do . 

bocanci, pături, 
vătuite, precum ţj 

®oa- 
provin din 

strategică a Pre
fecturii. (ASJ

i h JPOT DOVIOH
. e u  acn s onctăLE*

4 tM Gteoegbe MHcomiş,. 
domiciliat io  S inctia , str. 
Vraiast, ar. 19. a-a adre
sa* vedacţiel ziarului nos
tru cu rugămintea d e 'a  
face cunoscute unde ne
mulţumiri ce ie are în  
legăturii cu calrulnl pen
siei sale tn acest context, 
intre altele; ne spune cft 
nu 1 s-a luat In conside
rate vechimea totală In 
n o n ei, rezultată din cen- 
traliza torul documentat, 
care. după părerea peten- 
tuiui, este de 31-ani şi 21 
cile, nu numai de 15 ani. 
cam i  n  atahilit de că
tre D.J.M.P.S., in acelaşi 
timp arătând că Ia recal
culare; după aplicarea ho
tărârii Curţii de Apel din 
Alba Iul ia. tn loc să-l spo
rească, cum se aştepta, pen
sia i*a fost redusă.

Ca urmare, dl GH. M. 
cere să 1 se facă dreptate
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Întrucât poate dovedi şi 
susţine cu acte oficiale. Ve
chimea în muncă pe care 
o reclamă. Credem că so
licitarea sa va primi răs
punsul cuvenit, in  - terae- 
hil legii; din partea 
«U.MJ»JSţ Deva. <N.T.)

publice conducătorii auto 
întâlnesc indicatoarele de 
obligare.

In mare măsură, aces
tea se montează în cazu
rile jn care în partea ca
rosabilă a drumului se e- 
xecută 'lucrări ş i este ne
cesară devierea fiuxiHUi 
rutier pentru o -anumită 
porţiune. In municipiul De
va, pe mai multe surâzi 
se execută lucrări de re
facere a  carosabilului sau 
lucrări de. traversare sau 
subtraversare a  drumului.

Se montează în ' ■' ■. acest' 
sens indicatoare care cre
ează obligaţii pentru con
ducătorii auto. O parte 
însă, dintre aceştia, nu 
văd sau mai mult ca si
gur, nu vor să vadă in
dicatoarele montate. < O 
lucrare tnai de amploare 

. s-a deschis pe 6tr. Liber
tăţii, unde vechile . con
ducte de gaz metan tre
buie înlocuite. .

Lucrarea este semnali
zată corespunzător, ' dar 
indicatorul de obligativita» 
te pentru cei care circu-

frecvent încălcată' de că
tre oamenii de la volan. Şi 
nu numai atât.

Schimbarea direcţiei de 
mers hi âoest caz se face 
peste trecerea de pietoni, 
de multe ori aceştia in
trând* în panică îs  mo
mentul câiteyăd  că maşi- 
nile circulă de fapt pe 
unde trebuie şâ circule ei.

S-au aplica* mai multe 
sancţiuni contravenţionale 
de către agenţii de poliţie 
rutieră conducătorilor auto 
care; au procedat tn acest 
fel. 'Printre cei sancţionaţi 
recent, amintim :. Ca raş
ca Mioara din Deva, cu 
autoturismul HD-01-CFY; 
Susai Valentin din Deva 
cu autoturismul 2-HD-lllf j 
Bartok Carol din PetrHa, 
cartier Martie*, cu au
toturismul HD-02-GMK ; 
Bodea Cilstian-Viorel din 
Deva, eu autoturismul 2- 
HDt7189; Alb® Lucian- 
Mîhael dm =Dcva,cu auto
turismul HD - 0 1 -AAN ţ 
Mlteâ' Sorin din “Deva, cu 
autoturismul* . HD-G6-MNS.

Reamintim însă condu
cătorilor auto că indicatoa
rele rutiere montate tre- 
bjgie  ̂i respectate necondî-

lUaior MIRCEA NEGRU. 
Poliţia Municipiului Deva,

•Biroul poliţiei rutiere

înainte de 1969, ca ma~- 
joritatea romanilor, nu am 
avut, prijpjul banal pentrit 
oricare ceti^ean din Velt;' 
să - văd şi alte- ţâri. '  ©upŞ;- 
revoluţie; am  văzut, c 0 - ! 
se poate vedea în dOOŞp 
săptămâni, Glanda şi Ger
mania. Năuceala, acea-, 
ta-i cuvântul — tacă nu 
mi-a trecut. Citisem, vă
zusem filme documentare; 
dar contactul direct este 
sfânt. Năuceală spun. gâh* 
dindu-mă ia cultui pe ca
re olandezul O are pentra 
pământul lui. Teritoriul O- 
tendei este plat, de câmpie; 
iar când vreo colină între
rupe orizontul strivitor al 
plesajului, aceasta este - 
neapărat un parc, o par- 
oela îngrijită impecabil | 
inscripţii te atenţionează' 
că locul este sub protecţie 

ide stat sau privată, crân
gul are îngrijitori, este 
populat cu animale aflate 
şî ele sub protecţie, îngri
jirea este una fără reproş,, 
Orice sfidare a acestor 
parcelări, act de vandalism 
minor, este drastic amen
dată. In oraşe, cochetăria 
aranjamentelor florale im
pune, iar parcurile au ie

zere, Itaaşiezi şi cu peşti, 
lebede, raţe sălbatice, că
prioare, canari ta . mari 

/vetiere. Nimeni nu'se teme 
Câ acestea ar., -putea .fi•g'srr

Am 'Itajebs- e& , o tan d ap  
ite invidiază jtentru mahţi,
apă,. eoiine, văi, iar stupe
facţia faţă de ‘
ecologic din ţara pe 
Dumnezeu a  copleşi 
danul. România, ie 
normală. Când un prieten 
olandez mi-a întors utriteJ. 
tun trăit teroarea de •  9  
ascunde cât pot ţ a  n ş i -  
nea de care, vai, nu sun
tem  conştienţi: a propriei 
mizerii, delăsări, decă
deri, mal cu seamă ta  ceea 
«e priveşte ecologia. M-am 
Chinuit să 11 duc numai in 
locuri „salvate** de distru
gerea anilor, de nepăsa
re. de justificări merefi 
stupide, să li tot explic că 
noi, ca naţie, nu suntem 
aşa «tisa unii fac şi dreg, 
ei doar mizeria ceauşi s- 
muluj ne-a îngălat cu toa
te astea. v

I-am înşirat scuze, vţu- 
te şi nevrute despre gropi, 
gunoaie, dar mai ales de
spre comportamente... I-ata 
vorbit cu optimism despre

; «ia. I-am arăta* :naonuptert- 
m  istorica, undb a ; trebuit 

să i 4m  nou, de
a* sunţ tai balul în  cam 
sunt, de ce '.nu suntem ca
pabili să atragem turişti 
i »  valută, să ne facem 
conoecuţi. Doamne, ce 
greu este să explici o mie 
de asttel de lucruri unui 
ihrăta, când evidenţa te 
contrazice 5 Să-ţi implori 
conaţionalul să nu urle, 
să nu scuipe, să nu facă 
semne triviale străinului 
oaspete, să fie mai ama
bil, să nu pretindă turces
cul peşcheş /ciubuc, să dă
ruie un zâmbet ele gazdă! 
Şi asta tocmai In locuri 
menite să primească tu- 
rişţj, să le arate ce avem 
mai bun.' • •.

Am oprii lângă râuri 
şi pârâuri, am înghiţit re
volta acelui om dintr-o 
ţară  nedăruită de Dumne
zeu eu munţi, ape, dea
luri, care se întreba me
reu, cum e posibil Să a- 
Vmd aşa ceva şi să na în
grijim, să nu protejăm,

ci s i  batjocorim ?  Acest 
cumplit chin ai ftieu, de* 
a  nu putea ascunde crimă 
ecologica, a  continuat şi 
tn oraş, unde ne-am obiş
nuit cu molozul, apele pu
trede din subsoluri, ţân- 
ţarii, şobolami, gândacii. 
Spărturile, .Îngrădirile din 
ţeyi, sârme; table, cuşme- 
ltife din Valea Seacă, bi- 
donvillurile, porcii, găini
le, câinii din groteasca zo
nă  a „dosului Hunedoarei",

- caricaturile de parcele a- 
grioole de acolo, acest 
chiti,' decL m-a angoasat 
«ei m ai IB î. Nici In urbe 
nu puteam să arăt o spe
ranţă de. civUitate ' româ
nească, nici pe răul Cer- 
na, canalul cu ape moar
te, târâtoare, cu mortă
ciuni, gunoaie deversate 

. barbar; nici în bodegile 
noastre „tradiţionale1*, 
marginale, unde curiozi
tatea olahdezuhfi id e  a  
vedea „exotismul popu- 
lar“ s-a transformat în 
grimasă de silă Şi priviri 
acuzatoare. Mi-am jurat 
că nu voi maj îndrăzni . 
niciodată să primesc în 
gazdă un cetăţean din oc
cident, să asist neputin
cios la uluirea lui.

Oricât aş fi eu de „eu

ropean*, mal bine să nu 
se ştie! Vă rOg sgr ît»ţcle-_ 
geţi de ce, cu prflejui u* 
iuţi turneu artistic în Un
garia (tot- ţară ex-sodalis- 
lâ), regâsipd acelş^ citii 
pentru natură, oraşe, cură
ţenie, chiar un antfBe sen- , 
timent de trufie a etalării 
lui, am şuferti şi mai ro
mâneşte. M-a durut, şi mai 
tare şi am Simţit obida şi 
mai a cu t!

.A  acoperi gunoiul sub 
pretextul că eşti m m . 
pătr.iot, este o mare roşi-, 
■lift. A  nft; recunoaşte tiiize-, 
ria In care te complaci, 
a ierta mereu, a Scălda re
volta firească, din iubire 
de propria-ţi patrie, ar
gumente care. „sună! plă
cut celor vinovaţi, este 
tot a tâ t de ruşinos. Va 
trebui să ne deşteptăm, 
într-adevăr, dar vă tre
bui să traducem' Imnul 
Naţional, din româneşte, 
în... româneşte. Prin fapte.

Dar o a re 'n u  risc să fi 
supăr pe cei care tocmai 

■au fost.» votaţi?* Dacă 
suferinţa şi ruşinea mea 
se numesc „alannisme1*, 
atunci sunt un alarmist de 
talift., naţională I

EUGEN E\7U
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j SjC. „GOMAB LUX'* S.RJL, BISTRIŢA ţ

j Vă oferă prin depozitul din Deva  ̂ sir. 1

1 Depozitelor, or. li (Incinta cooperativei «Cau- *
2 cJucuP'V zilnic intre orei* 7—15: I
f  #  cabluri şl conductori efect rid ;
i •  ţevi P.V.CL; [

Î
* #  piese auto. s

Informaţii suplimentare Ia tel. 054/613441, I 
; după ora 17. (336543) \

I S.C. APftOTERRA S.A. SIMBRIA !

t •  Informează clienţii că a deschis în ca- f 
j «Irul Complexului EUROVENUS din Sîntuhaim |  
; un magazin prin care % vând anvelope, acu- * 
|  mulatoare, piese de schimb pentru autoturisme I 
< DACIA şi'ARO, diverse accesorii» Ia preţuri J 
( accesibile, |
I v i •  Vinde din stoc, ta r preţuri avantajoasei, 
j ' — anvelope de toate tipurtlt; I

—• acumulatoare de 55, «6* S& 150 şi ISO j

Str. knm  laoctr, Bf HL |u rte rt ^ ^ | 0P p H 0 K  

Tei. 054 /  21 6196 *J& T

CARE VĂ Of ERA CELE MAI MOI PEOOtffg 
A ii ACUTEI FMMM: A

aptitudini In d o-i

137040,

vineri 8—:
sâmbăta, program scurt

>;<>.VVyyy
v . %
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I SPITALUL JUDEŢEAN HEVA

Cit seditti in Deva, str. 22 Decembrie, iii*.
■
Organizează LICITAŢIE PUBLICA deschi

să eu presefewţie pentru achiziţionarea de mc.
«Beamerite ce se eliberează Tu sistem gratuit pi 
compensat din ambulator.

Licitaţia va avea Ioc la data de 4 iulie 1936, 
la sediul Spitalului judeţean Deva.

Depunerea ofertelor se face până Ia data 
d felitilie 1906.

Documentele licitaţiei şi informaţii supli' 
mentare se obţin de la secretariatul spitalului 
ş i serviciul contencios.

Temei legal: Ordonanţa Guvernului 1ZJ 
1093 republicată, H.G.R. 979/1995. si N.M. 
45184/1996 (M.O. 106/1996). *,

’ '*j& :
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CUMPĂRAŢI ŞI CITIŢI „PANORAMA".

Un săptămânal care poate deveni prietenul 
dus. ‘ T- r , a " ) ~ ‘ 8 ^ )

Vacuum System 
Oy ttpfur Group

D a c â
‘ Sunteţi cap o b iţş iin teftg erii 1 

m * sunteţi perseverent $ sociabif ? !
* vreţi sâ aveţi un câştig nelimitat

'***• A tu n ci
d e a  m ai b u n a  so lu ţie e s te

s â  d e v e n i ţ i  )

co la b o ra to fu t firm ei n o a stre

Menţionâfn cCt începerea cursuM este pravâafe 
pentru data de 24.04.1996, erate 18.00,1a adresa: 

Piaţa Victorie» nr 2, portar,
U4.-Birou ZEPîER Deva, toi: 054/ 21.63.26

f

I
f î *■* acumulatoare de
: AH; A ; V,vvj,;V

, I — folie de polietilenă de
J - — piese de schimb mita,
I şini agricole;
î — rulmenţi, curele trapezoidale de toate .
1 tipurile; |
2 — carbid* «electrozi
1 . . . .  ....................... ... ....... iiiiii— » â . * # « * !* j . i i  ii i ii   • ■ ■ —  |
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„TOURING—DOU8EJE T* I

PlrtU agenţia de transport internaţional l

i
t

\
*  i
i..

v i

persoane
' jCONSZM" dev a

P-ţa Victoriei. 2/1 (IP.R)
• VA OFBRAi i
( •  Curse regulate cu autocare moderne pen- T 
l tru: Germania* Franţa, Olanda* L
I Anglia, Danemarca* Suedia, Spania, Italia. î  

Asigurări medicale pentru străinătate. I 
Închirieri de autocar* penfrn excursii ta ; 

|  . grup, interne şi internaţionale. ]
;  Informaţii şi rezervări, silui» erele 9—17. * 
I Telefon 230690.
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» :
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onghl

-  A SPIR A TO A R E  c i r  ; \  j
-■» ' s i  FÂRÂ ŞPÂLA; E ’• j

9  FILTRE DE CAFEA \
-  M IXERE S I BLEN D ERE  d
* F tA RE  DE CĂLC AT
s FXTRACTOARE SLCURf FRUCTE
* F RITE U ZE  Ş t  C R lL L  LVRI
-  VENTILATOARE
* IN STA LA ŢII AER  CO NDIŢIONAT  |

PO R TA B IL E  1

PLATA Şl IN RATE!
p  . -  '

CĂUTAM DISTRIBUITORI IN
jgr j u d e ţ u l  h u n e d o a r a ^

"ţţrfr- '

1
i

I

UNIVERSITATEA DE 

MEDICINĂ ŞI 

FABMAOE DIN 

j TIMIŞOARA

1 Organizează CONCURS 

DE AUMSTERE î« sesiune» 
septembrie 1996 cursuri 

de d  la următoarele fa
cultăţi şi specializări:

DORIŢI SA CAŞÎIGAŢI 
400000 LEI PE LUNA?

f
} ■  I

Doriţi să lucraţi în presa scrisă? I
Dacă sunteţi dinamici şi Mne informaţi, I 
el « tm ^ n ei Avemi nevoie de dv, iar dvsî 

aveţi nevoie fe  rk& t |
Relaţii Ia tel. «58/830884, 830865. I

(494) I

S.C

cină

db cea mai
te de sezon

cu sediul it\ incinta &C. DACIA SEHV1CE Ş. A.
 ̂ str. 22 Decrmbrit' 1989 ntr, 259* 26f

ANGAJF.AZA
F conom ist

se 
mul 
îşi
discil 
la
Med:

Murgo, 
lor reuşiţi Ii se asigură 
masă şi cazare contra cost.

(743)

între 300—350 kg* 
SPECIALA/ , 

mecanice, tipografii j

I, la cele mai a-

-N., str. Ialht Mar 
-194030' (luni — L

3  ■ I  î- j
sătul Vlaha* tafre lunî.si

: ANUL VIII •  Nr. ţ^64 *

Condiţii <
• Vârstă tnnxwiM
•C h /g i i ţ j im lih îr  Stlf ie ftin ii ?-

*Cnmşc&tQi^f'tftim limbişţ&iiţig titot/.«I ic<ini,̂ ,4
f s r r z fc k  g tn fMHă  1 * ?

•D o m îc U m T in  tH itnictţuul D vr’a  . . ţ - ^

•S a to H u t^ r ie g o c ia k il

}■■■■■;. ,:o ■■ ": A:'•'-crr;': < ■ ; { < ;  ••• . ' ";;i;: •' ;'""CT ^
.A.v.ya ■■ :• ■';

iw^’lmtentuH. la sediul A jjenluu KL'M l K.'\N> 
itf»  E. 1 Vodă rim i nr J c  om p ,  MarRigcnTc'nK* K csîtflS  U nw vâ 

lelcfoirr05>/ 28085ţ  2BOftK»280253,

MIERCURI. 26
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V Â N ZĂ RI — 

C U M PĂ RĂ RI 3

- •
i rie,

Vând mobilă bucăfS- 
canapea, dulap, preţ 

convenabil. VeL ShsGGB.
•  Vând garsonieră 

trai In Deva* sau > ai 
cu Braşov. Informaţii 0681

1 18876Î’. ' (299J
•  Vând apartament trei

' camere' ultracentral, t e i  
16131' (298)

•  Vând -urgent canapea
i fotoliu, toaletă (lemn nua 
! toate), tel. 626260. (285)

•  Vând calculator &§
l taiga 600, tel. 220004, după 
i ora 2C. . (285)

•  Vând apartament trei
'camere ultracentral fiime* 
ria  şi teren intravilan, gaa 
Vroi. teL 660874. (291)

•  Vând apartament două
camere, bucătărie mărită. 
Deva, tel. 629512, (286)

•  Vând mobilă bucătă
rie modernă din lemn; 
masiv nouă, tel. 214667, /

(294)
•  Vând apartament două'

cameră ultracentral, tel, 
,217755. ■ - (294)

•  Vând Seat îbizza 88
Înmatriculat, te i  221058, 
după ora 18, (302)

•  Vindem «ocietate co
m erciali SB% şi mobilier 
viiomerdăl, tel. B21712. (280)
> •  Vând urgent BMW, 
f620 B an fabricaţie 1982,

cutie 5 viteze, neînmatri
culat. plus rezerva două 
arcuri faţă, două stopuri 
spate şi cardan 1600 DM. 
«el. BJŢ391. (289)

•  Vând convenabil ur
gent Volga M 21 DB, 27, 

•preţ convenabil, negocia
ţ i i  triţ. 681584. (283)

•  Vând casă, str. *.- « 
rSlavici, nr. lâ, Deva, zona
Viile Noi, gag metan, preţ 
negoctofeii (284)

•  Vând Mercedes 200
•te se li ; fabricaţie dctom- 
Iteie §|§ft recent adus în 
|M &  tel, 629^96. (301)

* •  Vând gawa 850 stare ,
bună» p re ţ convenabil, In
formaţii teL «73162. (30085)

•  Viănd apartament 3
temere, garaj, boxă, Deva, 
Pituz, M . 621908. (292) '

Vând apartament două .  
ere  ■ semidecomandat, ‘ 

io|du, multiple modificări, 
l e i - 627642. - (30086)

•  Vând apartament trei 
(Camere Piaţa Victoriei bl.
V, ap. 20. (30087)

•  Vând apartament două 
gamere Simeria, str. Sloşca, 
♦1 . 16, iot H, etaj 3. (30088)

•  Vând urgent Dacia
1310 nouă şl cositoare, te i 
$22012, ora 20. (297)

•  Vând convenabil dor
mitor. sufragerie, bucătărie,

poker şi bănci terase, in
formaţii . tel. ,660091. (295)

e  Vând ÂRO camionetă, 
15 000 km, motor Braşov, 
Orăştie, tel. 642726. (9646)

•  Vând casă, moară,
grădină- mare şl anexe. 
B atiz,*m  30. (9647)

•  Vffnd combină cereale,
îeledinţi, nt% 19, comuna 
Sîărtineştl, familia Zudor, 
841414, 0648)

•  Vând vacă de rasă
fioisteln, gestantă, boyler 
8 litri, nou, van i de fontă.- 
«el. 651892. (9206)

•  Vând (0 ari teren,
trona Valea de laturi; Rîu 
Mare, Informaţii tel. 770530, 
Haţeg. (7078)

•  Vând încălţăminte 
două . Import Germania, . 
6000 lei perechea, aspira
toare, videOrecorder SEG, 
•omblnă muzicală Sony,

•ţompresoare pentru irigi- 
■Sere, combini pentru 
trecoltai păloase, Informa
tu l  tefc 712339. (9925)

PIERDERI

.* •  Pierdut carnet student 
numele Moga Gristina, _ 

declar nuL (9924)
•  Pierdut legitimaţie ne? » 

Văzător pe numele Breica 
jfclţă. Se declară mulâ.- -

•  Deteriorat carte de
Identitate a vehiculului, nr. 
IA, S 0298291, pe numele 
Sornean Sornel. © declar 
dtdăi:v/v'^:--: (399750)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuăm transport cu 
au tocam ionde 7,5 tone, 
informaţii tel. 217987.

, ; *> (30084)

. diverse '
•  Su autorizaţia 11796/,

1996 a luăt fiinţă Asocia
ţia Familială reprezentată 
prin Kassai Melinda din 
Bîrcea Mică, cu obiect 
de activitate comerţ (ma
gazin ABS). (287)

•  Brutăria S® Ramş 
Prodimpex SRN Romos 
anunţă intenţia de majo
rare la produsul pâîpe cu 
25 la sută începând cu 
data 4e  26. 07. 1906. (290)

•  SG Ram confec-. 
ţionează: acoperiri te-- 
rase — marchize — 
22000 lci/ipp (cîiystruc- 
tara metalică' — opţio
nal); prelate camioane
— remorci — 23000 
lei/mp; hidroizolaţii 
terase blocuri — hale
— 35000 Iei/m p (10 
ani garanţie); cu ma
terial . textil impreg
nat cu PV0 import 
Germania, tel/fax 054/ 
211128, orele 8—17.

V/, (9898) '

* * * '  YELLOW CflB
TAXIURILE 

* GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE 
2 4  d e  o re  d in  24 ,

ta dispoziţia dumneavoastră11!

- IEFTIN - COMOD
T ax area  ate face  din  m om entul 

preluării clientului

COMEMORĂRI

•  Pios : omagiu fi
nului nostru drag 

LUCACI IOAN 
din Orăştie, la ' 6 
săptămâni de la tre
cerea în nefiinţă. Fiu 
Şi slujitor credincios 
al bisericii noastre 
ortodoxe române. Fa- • 
miliile Brudariu Şl d r . ' 
Păcurariu. " (9648)

DECESE

•  Anunţăm cu du
rere în suflet că s-a 
stins, din viaţă .

CRIŞAN TRAI AN 
In vârstă de 58 ani, 
economist.

Gel ce i-şu iubit 
şî preţuit pot să-l con
ducă pe ultimul drum, 
în data de 27 iunie 
1996, ora 13, de la 
Gasa mortuară Deva. 
Familia. (330701)

•  Colectivul de sa
lariaţi al B.G.R. SA .. 
Sucursala Deva este 
alături, de d-na direc
tor ; Teodora Crişan 
în clipele dureroase 
pricinuite de pierde
rea soţului

CRIŞAN TRAIAN, 
transmiţând sincere 
condoleanţe şj corn1 
pasiune întregii fami
l i i '  (330702)

•  Colectivul de sa
lariaţi. ai BJ3LR. SA., 
Filiala Simeria este 
alături de d-na di
rector Teodora Grîşart 
la  durerea pricinuită 
de decesul soţului său 

CRIŞAN TBAIAN 
transmiţând sincere 
condoleanţe. (330703)

•  Salariaţii B.G.R. 
6 .A., Filială Hune
doara, deplâng dispa
riţia prematură din 
viaţă a . celui care a * 
fost.

CRIŞAN TRAIAN 
şl transmit sincere 
edhdOleanţe familiei 
greu încercate.

(330704)'

•  Colectivul de sa
lariaţi ai B.G.R. S.A. 
Filiala Brad este a- 
iături de d-na director 
Teodora Crişan, în cli
pele grele prl'cinute de 
dispariţia soţului ^  

CRIŞAN TRAIAN, 
transmiţând sincere 
condoleanţe- (330705)

Şalari.aţiţ§«C,B- 
FHiăla Petroşani, t ăţl 
exprimă regretul pen
tru dispariţia celui 

■care a fost 
/  CRIŞAN TRAIAN 
şi sunt alături de fiţ- 
milia , îndoliată, trans
miţând sincere •con
doleanţe. * (330706)

•  Colectivul %G.R. 
S.A., Filiala Eupehi, 
este şlături de d-na 
director Teodora Cfî- 
şan în aceste clipe 

. grele, cauzate de dis- 
gariţia soţului

c r iş a n  t r a ia n ,
transmiţând eonflo-'. 
leante familiei indoli-

,â te ;(^ '.v ir  (330707)

•  Colectivul B.G.R. 
S.A., Agenţia Orăştie, 
în clipele de tristeţe 
pricinuite de dispariţia, 

. celui care a fost 
CRIŞAN TRAIAN 

este alături,de d'-ha 
director ^Teodora Cri
şan şi de familia 
doliată. Sincere con
doleanţe. (30708)

.•  Colegii de muncă 
de la Consiliul jude
ţean Hunedoara de
plâng încetarea din 
viaţă a celui ce a-fost 

CRIŞAN TRAIAN 
şi transmit sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate.

i  - \
SPC l/R SA L A  JUD EŢEA N Ă  HUNEDOARA \

■. Organizează GONGURS • pentru ocupaţia i 
upuFpqşt <le ANALIST-PROGRAMATOR, în ■ 
data de 11 iulie 19.96, ora 10, la sedtţd Su- 

; cursalei din Deva, bl. IA.

•  Salariaţii Su
cursalei judeţene Hu
nedoara —, Devâ . a . 
Băncii Naţionale a 
României transmit 
doamnei Crişan Tao-- 
dora, directoarea Băn-, 
cli Comerciale Române 
Deva şl familiei sin
cere condoleanţe pen
tru pierderea prema
tură a soţului, (310)

•  Gotidtiferea Re-' 
giek Autonome a Hui
le! din România. Con- 1 
sil iul de administra- ' 
ţie ai “ acesteia sunt' 
alături de doamna 

.director a B-Q-îL; De? 
va ă i  greaua pierdere 
suferită de decesul 
soţului V
ec. TRAIAN CRIŞAN 
Sincere condoleanţe 
farrâliei îndoliate.

(4385
I "| I |' i'in.r ■!..

î

"Ut. LA 
AEFON

»53

S.C- FR A T E L 9 S .R .E  DEVA

Angajează urgent INGINER CONSTRUC- 
| TOR, subinginer sau tehnician cu o vechime 
! minimă de 5 ani. Firma produce btdţari de di- 
! ferite mărimi. -Livrarea pe bază de comandă 
I fermă la preţul de producţie.

Relaţii la telefon 211102. . (330659)

W M m w M M w w w m v w A M m w w w v w / N
• *

târguri în luna iulie
DEVA. str.

M Eminescu,hr.2 
Telefon. 616663

In luna iulie, în judeţul 
Hunedoara târgurile de 
mărfuri şi animale 6e vor 
desfăşura după următorul 
program: Seoagiu — |
iulie; Mintia 6 iuliej Eam 
— 8 iulie; Deva — t» iu

lie; Simeria şi Şoimas —: 
1.3 iuUet Băiţa ~  I9 ^ e |  
Bîrsău, Bă'cia, fitrelsângror- 
gîu, riia — 20 iulie, gă- 
cărâmb — 26 Iulie şl Oii*, 
nedoara —■ .86—27 lai!» 
W P J  .

1

1. CONDIŢII: ■
« . absolvent al învăţământului superior 

eqononiic, tehnic saU universitar cu profîl de ţ 
• informatică sau al unor cursuri postumversiţare j 

cu profil de informatică; ' V
■. •  cunoaşterea limbii engleze; . v

. ndnim. 2.ani,vecldmef . t
vârsta maximă 45 ani. {

TEMATICA: ; J
•  sistem de operare P.C.;, ■  ̂ . 1

i •noţiuni despre reţele locale; 1

•  algoritmi; )
•  limbaje de programare: C. PASCAL; \
•  S.G.B.D.-uri: FOX, d’BASE, CLIPPER, (

ACCESS, PARADOX; J
» •  birotică: WORD, EXCEL. .
* 2. Documentele jnecesare pentru înscrierea ^
\ la concurs sunt; , :
\  •  diploma de absolvent al institutului de i

i
 învăţământ superior cu profil de informatică i 
sau diploma de absolvire ă unui institut de in- ) 
văţământ superior şi adeverinţa de absolvire  ̂

ţa  cursurilor postuniversitare cu profil de in-  ̂
\ formaţică; , |
) •  date personale. i
* 3. Dosarele se vor primi la sediul Sucursa- ţ
1 Iei până pe 5 iulie 1996. (497) '

\

S.C. MONDO TURISM S.R.L.

Cu sediul în Deva, tel. 212162.
Aduce la cunoştinţa celor interesaţi că in i 

fiecare joi dimineaţa avem plecare la Istanbul | 
cu firma „ORTADOGU'* la preţul de 185 §06 / 
leL Nu se taxează bagajele. ’

)

\
Anunţă intenţia de modificare a tarifelor \ 

pentru SERVICIILE PRESTATE* PUBLICULUI V 
CĂLĂTOR ŞI CELORLALŢI BENEFICIARI, \ 
începând cii data de 1 august 1996. ' i

Modificarea este motivată -de majorarea î 
preţurilor la.diferite produse şi.servicii, com- ■
. bustibil, anvelope, picSe, materiale şi alte ele- 
inente componente ale costurilor. (330657)

* ______________________________________________
S '  -
J SOCIETATEA COMERCIALĂ „CRIŞBUS“ S.A.

\ 

s 
s

BRAD

ţŞ ien  e d ita t de

mmm

ij JEOITURA 
CUVÂNTUL LIBER.-. DEVA

.oo'plqîe pj c c; (apisd pfipe*
înmatriculata io Rtgitttpi Csmeiţuioi leva at ni, 1/20/618/1991. i 

4C726I3I10 B.C.R. De,a, 'c i  «„«l ’ ÎI68 Î7

' fNSiUUt Jf ADMINISTRAŢIE I‘ ţ.
JuMîiitJ ui‘.,Jjhtn pieţeointv ('«doctor reî; )

X TlStatb ':>;Sâfi. vicepr«ţ«diat (redaclpf fef 4«j.) }
u : n as8u, kîhu sodu, nkouu tIhcoh m **- l

&<i ,t.s ec-',,iî. 2, .0  tiei, ttf 1 n. J
i i .  ..î3sîŞţ.: t'.inedoa'3 ,’pietpsner 2ţ î >/>j H î t  57; 2ÎÎ769; j 
'.ISţrt,; (.■îrec’fp t. ct* ,Ş8Ct*. ?
11 Intreoşo tacpvndeîe penUa «ordmatMi îstjce'-’oi • j

o Setot’.c -i, pp«i»4« rotY‘--'e‘ »8B .9P)«; fesi'ii atthxhl* (
ne-.p«ucţtqi. iiarvh< din p>yţ..o indistivj j  coisnoi'aiftniat. I
- M . î p u i i . i c i r p j -  «ai ac *6 mopoiucc <E,torîlor ţ

I-; J. v /'aed;-- c 5*»e *

. 3 programul de lucru cu publicul: zilaic, de 
|uot;pâuS Intre orele 6—18, Ia sediul
redatei şi fâ telefonul 211275.

»"■■■■ f,"a" liiMreawpieNiwiii
-fU N ffi»l§§«


