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Dureri si retete în sănătate
* 9

în urma unor afecțiuni 
minore .—• insuficient In
vestigate și tratate etc. 
Statisticile consemnează 
că starea sănătății popu-

în ultima vreme, presa 
a consemnat o multitu
dine de aspecte negati
ve din domeniul sănă
tății. Pe lângă lacune 
mai vechi (zone neacope
rite cu personal calificat, 
starea precară a unor 
clădiri, uzura pronunța
tă a dotării tehnice, lip
sa medicamentelor), s-au 
înmulțit cazurile de su
perficialitate a exercitării 
actului medical, soldate 
cu creșterea numărului 
de bolnavi, cu bolnavi 
abandonați, cu decedați

domeniului de bază pen
tru asigurarea stării de 
sănătate și de vigoare a 
unei națiuni —, dar și 
subiective — care țin de

nemulțu- 
dureri 
mate-

lațieî din România 
una dintre cele 
care din lume.

Toate acestea 
potrivă cauze 
— principala fiind insu
ficiența fondurilor alocate

mai
este 
pre-

deo-au 
obiective

conștiința datoriei, de e- 
ducația în cultul mun
cii șl al Iubirii de semen, 
alimentația necorespun
zătoare, igiena defectuoa
să. Aceste fenomene ge
nerează dispute, discuții

contradictorii, 
miri șl mai ales
— fizice, psihice, 
riale. i

Departe gândul 
țară nu s-au înregistrat 
și progrese în domeniul 
sănătății; o serie de u- 
nități au fost dotate cu 
aparatură modernă de a- 
naliză și investigație, s-au

că în

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. c 2-a)

Duminică, Orăștia a găz- 
maialul, o sărbătoa- 
lunii mai, a primă- 
prilej de reluare a 

tradiții ce dăinuie în 
ora-

duit 
re a 
yerii, 
unei 
memoria locuitorilor 
șului „Paliei" de foarte 
mulți ani. Au reaprins fla
căra maialului Primăria 
și Despărțământul local 
al „Astrei". Locul de des
fășurare — perimetrul tu-

Maialul orâstian
9

ristic al cabanei „Poieni
ța" din imediata apropie
re a localității

Oaspeții maialului au 
plecat din fața Liceului 
Teoretic „Aurel Vlaicu", 
în frunte cu fanfara Clu
bului elevilor, în urma 
căreia s-au înșirat forma
ții artistice într-o atrac
tivă paradă a portului po
pular. O dată ajunși la ca
bana „Poienița", cel pre
zență au avut posibilita
tea să asiste la un program 
artistic oferit de formații 
și interpreți de la insti
tuțiile școlare, precum și 
la. o demonstrație de ka
rate a sportivilor de la 
Clubul „Dacicus", foarte 
apreciată de spectatori. Cu
vinte de salut au adresat 
la deschidere dnii prof. 
Aurei Ursu, președintele 
Despărțământului Orăștie 
al Astrci și ing. Iosif Blaga, 
primarul orașului

0 manifestare integrată 
maialului a fost concursul 
fasonatorilor mecanici de 
la „Setil" Orăștie, faza pe 
unitate, desfășurată în 
parcul orașului. Goncuren- 
ții au etalat temeinice cu
noștințe din domeniul ine-

ii

cnejilor Cîndea.

Este unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură roma- 
stăpânea 

Foto: ANTON SOC ACI

Biserica moninnent istoric din Sîntămărie Orlea, construită din piatră, 
în sec. al XlII-lea, în stil gotic, pictată în primele decenii ale secolului al 
KV-lea. —L. ---- “
nească, ce a aparținut obștii țărănești din Sîntămărie Orlea, unde 
familia

Pomenim și sărbătorim 
azi pe sfinții împărați „în
tocmai cu apostolii" Con
stantin șl mama sa Elena. 
Tatăl său a fost. împăratul 
Constantin Clar, care dom
nea peste Insulele Brita
nice și Galia. Murind ta
tăl său, la domnie este a- 
dus fiul Constantin, aju
tat de buna și credincioa
sa sa mamă Sf. Elena.

în vremea aceea la Ro
ma domnea Maxentie, îm
părat păgân, care prigo
nea pe creștini și dărâma 
biserici. Deși avea oaste 
mai mică decât a lui Ma
xentie, Constantin pleacă 
cu război împotriva lui. 
Dar singura lui nădejde 
în victorie în acest răz
boi era ajutorul lui Dum
nezeu și rugăciunile ma
mei sale.

Intr-o amiază iată pe 
cer o cruce strălucitoare, 
iar pe ea săpată cu 
de foc: „Cu acest 
vei învingeT*.

Cunoscând că e un 
al lui Dumnezeu

literei 
semn

semn 
cel a- 

devărat, Constantin a po
runcit tuturor ostașilor să 
pun., semnul Sf. Cruci pe 
haine, pe coifuri și pe ar
me, în numele căruia va 
merge la lupta. Biruind 
pe Maxentie care piere în 
apele Tibrului. intră trium
fal la Roma in anul 313

n

MINEI 8ODEA

(Continuare in pag. a 2-a)

încoronat ca îm- 
întregului imperiu

Un „bingo" în valoare de 5000 de mărci
Sâmbătă, 17 mai, în jurul orei 5, Claudiu Mihalo, 

de 17 ani, din Hunedoara, fără ocupație se afla împre
ună cu Seorge Nica, de 28 de ani, muncitor la „Side
rurgica" S.A. în salonul „Bingo“ din Complexul „®am- 
brinus Hunedoara". Cei doi au profitat de starea de 
ebrietate în care se afla Victor Vlaic, din Hunedoara, 
sustrăgându-i acestuia 5000 de mărci și 50 000 de lei.

Identificați de către organele de poliție, cei doi ur
mează a fi prezentați Parchetului, informează un comu
nicat al Inspectoratului de Poliție al județului Hune
doara. (S.B.)

Doi elevi au împiedicat o sinucidere
Doi elevi de la Școala Profesională din Călan au 

sprijinit lucrătorii de poliție în acțiunea de împiedicare a 
unei sinucideri, informează un comunicat ai Inspecto
ratului de Politie al județului Hunedoara.

Vineri, 16 mai, în jurul orei 17, Poliția orașului Călan 
a fost sesizată că în zona barajului de alimentare cu 
apă industrială a S.C. Sidermet S.A. Călan, de pe râul 
Strei, o persoană este în pericol de înec. Dcplasându-se 
operativ la fața locului, polițiștii au fost ajutați în ac
țiunea de salvare de tinerii Cătălin Iscu și Cristinel Va- 
siloni, care se aflau în zonă. Ulterior, persoana salvată 
Rozalia Tofalvi, ele 86 de ani, din Călan, a declarat că 
intenționa să se sinucidă. (S.B.)

și este 
părat al 
de apus.

Ca semn de mulțumire 
lui Dumnezeu, Gonstantin 
cel Mare dă un act în tot 
imperiul prin care religia 
creștină să nu mai fie per
secutată, ci dimpotrivă 
să fie prima. Crucea să 
nu mai fie obiect de sufe
rință, ci de sfințenie, iar 
în orașe să se zidească bi
serici, act cunoscut până 
azi sub numele de „Edic
tul de la Milano".

Sfânta Elena, credincioa
sa lui mamă, în anul 319 
merge la Ierusalim pentru 
a găsi cea mai sfântă din
tre cruci, crucea răstigni
rii Mântuitorului de .pe 
Golgota.

Aici s-a rugat mult 
Dumnezeu împreună 
Sfântul Macarie, episcopul 
locului, și după multe os
teneli a aflat crucea Dom
nului, iar pe acel loc a 
înălțat o biserică care dăi
nuie până azi. O parte din 
lemnul Sf. Cruci este dus 
de la Constantinopol la Ro
mă. A trecut în veșnicie 
la vârsta do 80 de ani.

lui 
cu

Pr dr IOAN 
OCTAVIAN RUDEANU

(Continuare în pa^ a 2-a)

CURSUL VALUTAR
20 MAI

7087 
4202 
6308 

11697
5036 
1247
427

Ia bază 
sfl c/eo- 
listă na 

tn tran-

dolar SUA 
marcă germană 
yent laponezi 
liră tlerlină 
franc elvețian 
franc francei 
lire italiene

Sursurile incluse In această lista au 
cotații ale societăților bancare autorizata 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
implică obligativitatea utilizării cursurilor 
zacții efective de schimb valutar și înregistrări con
tabile.

PDAR—HUNEDOARA PROTESTEAZĂ
Filiala județeană Hune

doara a PDAR protestează 
față de proiectata schim- ’ 
bare din funcție a actua
lului consilier șef al In
spectoratului pentru Gultu- 
ră al județului Hunedoa
ra. Potrivit celor declarate 
de dl Gheorghe Dreghlcî, 
președintele filialei județe
ne a PDAR, „se știe cine 
vine în locul actualului 
consilier șef. Noi, cu un 
conductor arhitect care nu 
a .lucrat nici o zi în cultu
ră. nu puteTn fi de acord. 
D) Sandu Borbeanu, repre-

zentantul UMRL, a fost a- 
vizat de GDR, USD sl 
UDMP".

întrebat despre o proiec
tată schimbare la Inspecto
ratul pentru Cultură, pre
fectul județului Hunedoara, 
dl Pompiliu Budulan, a a- 
rătat că în cauză este vor
ba despre organizarea unei 
presclecțil pentru funcția 
amintită, ©ricine poate Can
dida pentru postul de con
silier șef, fără a se ține 
seama de orientarea politi
că, urmând ca funcția să 
fie ocupată de cel mai bun.

IN INTERESUL 
ACȚIONARILOR

SIF Banat-Grișana face 
cunoscut, pentru toți acțio
narii din județul Hunedoa
ra care nu și-au ridicat 
certificatele de acționar, că

distribuirea acestora se a- 
sigură prin Centrul de dis
tribuire situat în Deva, pe 
bdul Libertății, bloc l A, 
parter, lângă cofetăria Sca
la. Programul de lucru es
te în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 9—17. (N.T.)

■ 
I
I
1
I
I
I
I
I I

în organizarea Gasei 
de cultură din Deva și 
a Ansamblului folcloric 
„Rapsozii Zărandului" din 
Arad, astăzi, de la ora 
19,30, are loc un concert

Spectacol
folcloric

— spectacol folcloric, 
susținut (în sala mare 
a Gasei de cultură) de 
soliștii și instrumentiștii 
ansamblului amintit, con
duși de taragotistui Pe- 
trică Pașca. Invitați sunt 
interpreții Nineta Popa 
șl Nicu Novac, precum 
și' Mircea Păcurar, cu 
ale sale momente vesele 
(G.B.).
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Sfinții împărați Constantin 
si Elena

Purtați pe drumuri

(Urmare din pag. t)

Constantin cel Mare 
domnește până în anul 
337, când își dă sfârșitul 
în numele Domnului.

în această mare sărbă
toare a creștinătății, Bise
rica noastră ortodoxă a 
așezat CINSTIREA MA
MEI.

Cu gândul la nemuri
toarea Elena, care a fă
cut din fiul său păgân, un 
apostol al creștinătății, Sf. 
Biserică a neamului nos
tru își îndreaptă cuvântul 

către mamele de pe toa
te ținuturile locuite de 
români.

„Cuvântul nostru cel din
tâi e numele de mamă, Ah 
dulce e acest cuvânt, e 
dulce fără seamă"

Așa glăsuiește poetul, așa 
e cuvântul mamă, cel mai 
dulce și mai nobil din 
lume.

Numai bunătatea lui 
Dumnezeu poate să întrea
că bunătatea inimii unei 
mame.

în brațele adevăratelor 
mame se va ține și plă

mădi viitorul neamului 
nostru românesc.

Se cuvine să cinstim cu 
rugăciuni de laudă pe Sf. 
împărați Constantin șl 
Elena și să înălțăm rugă
ciuni de mulțumire lui 
Dumnezeu pentru toc ce au 
făcut ei în lume și să ne 
rugăm în fața icoanei în
vingătorilor păgânității, 
zicând:

„Sfinții împărați, întoc
mai cu apostolii, rugați-vă 
pentru noi, pentru fami
liile noastre și pentru su
fletul nostru".

• De curând s-a prezen
tat la redacție dl Romeo 
Lică, domiciliat în Timi
șoara, aducându-ne la cu
noștință, pe bază de do
cumente, un eaz ce de
notă că se menține încă 
în actualitate practica de 
a purta oamenii pe dru
muri. Referindu-se la o 
situație concretă, dl R.L. 
ne spune că în anul 1994 
a cumpărat un imobil în 
Deva, situat pe Aleea Cri- 
șului, nr. 1, ap. 45, de la 
proprietarii Musak Alexan
dru șl Voichița-Rodica. La 
cerere, noului proprietar 1 
s-a eliberat extrasul de 
carte funciară nr. 6464/ 
45.

în luna mai a.c„ peten- 
tul a depus o nouă cere
re pentru eliberarea unui 

astfel de extras, la care 
i s-a răspuns că primul 
proprietar a înstrăinat a- 
partamentul respectiv de 
două ori. întrucât în car
tea funciară a fost ope
rat numai cel de-al doi
lea contract de vânzare- 
cumpărare, rectificarea se 
poate face numai pe bază 
de hotărâre Judecătoreas
că, fiind necesar ca acum 
dl R.L. să cheme în jude
cată pe vânzători și toa
te persoanele care au do
bândit ulterior dreptul de 
proprietate asupra imobi
lului în cauză.

• Nici dna Floarea Rus, 
din comuna Luncoiu de 
Jos, nu-și prea găsește li
niștea de care ar avea ne
voie acum. Pe lângă um
blaturile într-un proces 

privind un accident de cir
culație, în care este impli
cată ca parte vătămată, 
nu-și poate dobândi drep
tul de proprietate, chiar 
și după demersurile făcute 
la Prefectură, asupra a două 
parcele de teren, una în 
suprafață de 17 ari, iar 
alta de 2 ari.

Părerea dnei F.R. este 
că — așa cum s-a mai 
semnalat în presă și cum 
se prezintă situația în ca
zul său — dacă ești sin
gur nu te ajută nimeni, 
cu toate că printr-o cla
rificare a lucrurilor la ni
velul comisiei locale pen
tru aplicarea Legii 18 /’OI 
s-ar fi nutut stinge coa- 
flictele legate de pământ 
și de dreptul de proprie
tate asupra acestuia. (N.T.)

♦ o-e-0

Dureri și rețete 
în sănătate

(Urmare din pag. !) dicamentelor din import,

importat medicamente cu 
grad ridicat de eficiență, 
fără să mai spunem de 
foarte multele cadre medi
cale de înalt profesio
nalism și civilitate. care 
nu cunosc liniștea și 

1 odihna pentru alinarea 
I suferințelor bolnavilor și 

redarea lor în plinăta
tea forțelor societății. 
Sunt lucruri care ne bu
cură și de care avem 
atâta nevoie.

O știre de presă anun
ța de curând că Minis- 

■ ierul Sănătății este pri- 
1 mul din cadrul guvernu

lui Ciorbea, care a de 
finitivat pachetul de legi 
necesare schimbărilor de 
structură — organizato
rică și calitativă —, iar 
alta menționa că minis
trul Ștefan Iosif Drăgu- 
lescu a dat drumul re
formei în sănătate. In 
scurt timp, mai exact de 
la 1 iunie a.c., 'vor fi 
disponibilizați 27 000 de 
salariați, proces extrem 
de dur, pe care sindica
tul „Sanitas" și direcțiile 
județene sanitare îl con
testă cu virulență. Mi
nistrul precizează însă că 
nu va fi afectată calita
tea actului medical. în
trucât restructurarea îi 
va viza doar pe anga- 
jații aflați în pragul pen
sionării și pe cei din 
serviciile auxiliare, refor
ma fiind, la această oră, 
și în domeniul sănătății 
un rău deosebit de nece
sar. Cu atât mai mult 
că ministrul s-a zbătut, 
a cerut și a obținut o 
majorare sensibilă a bu
getului inițial asigurat 
în acest an Ministeru
lui Sănătății.

O măsură, de aseme- 
i nea contradictorie, este 
J cea privind reducerea cu 

14 la sută a prețului me-
I
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prin diminuarea marje
lor la adaos ale importa
torilor, distribuitorilor și 
farmaciștilor, MS asigu- 
rându-și astfel o econo
mie de 150 de milioane 
de lei, cu care va putea 
cumpăra mai multe me
dicamente pentru bolna
vii din spitale. Farmaciș
tii contestă măsura, moti
vând că vor avea mai 
puțini bani și deci vor 
importa mai puține me
dicamente, că unii vor 
fl nevoiți să-și închidă 
unitățile.

Și alte „dureri" bân
tuie în domeniu. Legali
zarea bacșișului este con
siderată ca aberantă, în 
timp ce contractarea de 
către unitățile spitalicești 
a unor prestări de ser
vicii (de efectuare a cu
rățeniei, reparațiilor, con
tabilității, serviciilor de 
farmacie) poate concura 
benefic indolența unor 
salariați în privința că
lită)' ii anumitor lucrări 
și prestații. Se așteaptă 
încă legi și măsuri care 
să asigure protecția me
dicului, să-l ferească de 
tentația banului necu
venit, să-i stimuleze ac
tivitatea, să-i așeze mun
ca nobilă în hotarele fi
rești, dincolo de ale func
ționarului public, unde 
este plasat acum. Este 
nevoie și de introduce
rea unui sistem solid 
și coerent de asigurări 
sociale pentru sănătate, 
de întărirea autorității 
Colegiului Medicilor și 
nu în ultimul rând de 
salarizarea corespunză
toare a medicilor, a în
tregului personal din do
meniul sănătății. Sănă
tatea națiunii — mai 
presus de orice.

Decât șomer la RATA, mai bine cioban la tata. Fotoi ANTON SOCACI
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6,00 România: ora 6 fix!; 

8,20 Lancelot Link (s); 9,10 
Sângele altora (r); 10,00
Știri; 10,05 Sfinții împărați 
Constantin și Elena (d);
11,30 Orizonturi culturale;
11.40 Div. muz.; 12,00 Știri; 
12,05 Șeicul Ir); 13,30 Sce
na (r); 14,00 Știri; 14,10 
Muz. pf. toți; 14,35 TVR 
lași; 15,00 Fotbal (d); 17,00 
Știri; 17,10 Viața școlii;
17.40 TVR Cluj-N.; 18,30 
Reflector; 19.05 Salvați de 
clopoțel (sj; 20,00 Jurnal; 
21,00 Pământul făgăduin
ței (f. Polonia 1975); 23,00 
Jurnal; 0,15 Secolul XX; 
1,10 Fotbal. Meci din Se
mifinala Cupei României.

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 Un arhi

tect din Chicago (do); 8,30 

D.a; 9,00 Ora de muzică; 
10,00 Lumină din lumină 
(r); 11,00 Lumea — altfel 
decât o știm (do); 
Punct de întâlnire;
Savannah (r); 14,00 Trans- 
focator (r); 14,30 America 
sălbatică (r); 15,30 De
lingua latina; 16,15 Secre
tele nisipului (s); 17,10 Tri
buna partidelor parlamen
tare; 17,35 Șeicul (s); 18.30 
Em. în Ib. maghiară; 20,00 
Arte vizuale; 20,30 Ziua 
de mâine; 21,05 Credo; 
22,05 TVM Mesager; 22,35 
Misterele S.P. (s).

12,50
13,10

[ANTENA 1)
7.00 Știri/Rev. presei; 7,15 

Văduva (r) 9,50 Ocolul Pă
mântului în 80 de zile (r); 
10,20 Viața în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (s); 12,00 
Avocații străzii («)j 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00
Știri; 14,20 Nash Bridges 
(r); 15,10 Sparks (r); 16,00

Lumină călăuzitoare (s); 
17,10 Iluzii (s); 18,00 Oco
lul Pământului în 80 de 
zile (s); 19,30 Văduva (s); 
----- ----- ; 21,30 

1989, 
23,15 
0,30

20.30 Observator; 
Prima zi (I. ist. SUA 
p.lt); 23,10 Știri; 
Milionarii de la...; 
Kassandra (s).

(PRO-TV)

15,00 Vâ- 
oameni (s); 

și 
16.45

7,00 Ora 7, bună dimi
neața!; 9,00- Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut (re
animate; 
gostei (r);
de urgență (r); 12,00 Acca- 
pulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13.00 Jurăminte de iubire 
(f. SUA 1988);
nătorul de 
16,00 Tânăr 
niștit (s);
dragostei (s); 17,30 Răz
boi în viitor (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18.35 
Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (sc); 19,30

10,00 Desene 
10,30 Forja dra- 

11,15 Spitalul

neli- 
Forța

Maialul orăștian
(Urmare din pag. 1)

seriei, dar șl o măiestrie 
care a încântat pe speci ■ 
liști, precum și publicul 
prezent. Primele locuri au 
fost ocupate în ordint de: 
1. loan Bîldea, 2. Adam 
Szekely, 3. Sorin Gălătușl, 
mențiune — Doinei Stoicoi. 
Primii trei concurenți au 
primit dreptul de partici
pare la faza superioară a 
întrecerii pe SO „Sargc- 
ția Forest" SA.

După-masa, pe scena a- 
menajată în aer liber la 
cabana Poienița, au avut 
loc un spectacol folcloric 
susținut de ansamblul Ca
sei de cultură din Orăștie, 
precum și un program 
muzical și discotecă; or
ganizate de Radio Color și 
TV Sica Orăștie. Manifes
tarea s-a încheiat cu ' fo
curi de artificii, oferite 
de ROMPIRO.

Știri; 20,00 Puterea iubirii 
(dramă Italia '95, p. I);
21.45 Fotbal. Internaziona- 
le Milano — Schalke 04 
(d); 23,30 Știri; 23,45 Fa- 
ță-n față cu Itie Șerbănes- , 
cu.

(DEVASAT+)
7.00 Dulce ispită (s); 

8,00 Desene; 8,30 Provo
carea naturii (doc); 9,00 
Când inima așteaptă (s);
9.30 Farmacia de gardă
(s); 10,00 Strada Grosvenor 
92 (f); 11,30 Maeștrii cas
cadori (s); 12,30 Brigada 
de șoc (s); 13,00 Cazul
Thornwell (f); 14,30 Video
text; 17,00 Dulce ispită (s); 
18,00 Desene; 18,30 Radi
cal power (doc); 19,00 
Când inima așteaptă (s);
19.30 Farmacia de garda
(s); 20,00 Din nou acasă 
(f); 21,3(f Maeștrii casca
dori (s); 22,30 Kelly (s); 
23,00 Revenirea (f); 0,30
Serial erotic.

adj.)|

•'V 
trimis*

•—•-■■■ . ■ ■
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|VEGA DEVA—pas hotărâtor spre promovare|
Prin victoria sa categorică în Am consemnat cu plăcere aplau-| 

’ fața fostului lider al seriei a III-a zele galeriei severinenilor Ia sfâr-i

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

fața fostului lider al seriei a III-a 
din Divizia B, Vega Deva a făcut 
un pas hotărâtor spre promovare 
în Divizia A, obiectiv prioritar al 
asociației sportive, dorință arză
toare a suporterilor deveni.

După cele 90 de minute de joc, 
spectatorii își manifestau bucuria 
și mulțumirea pentru succesul 
formației Vega, pentru spectaco
lul fotbalistic oferit tribunei, ceea 
ce a atras aprecierea unanimă a 
spectatorilor și specialiștilor pre- 
zenți la acest derby al returului.

zele galeriei severinenilor Ia sfâr-a 
șitul partidei, precum și eviden-l 
țierile pozitive la adresa joculuiI 
de ridicat nivel tehnic al gazdelor! 
și spiritul de fair-play de pe teren | 
și din tribună făcute de observa-1 
torul federal, dl M. Neșu și brî-J 
gada de arbitri condusă impecabil | 
de Sorin Vădana din Cluj. s

Să ne bucurăm de victoria de-l 
venilor, să strângem rândurile ini 
jurul asociației și echipei, să o aju-. 
tăm mai mult pentru a ne împlinii 
mult dorita promovare I

Rădos, Danciu, Popa au 
ajuns de câteva ori 
duel cu portarul advers.

Din această fază, Danciu, aflat în careul oaspeților, șui caza cu sete 
înscrie primul gol al meciului: 1—0 pentru deveni.

Fotografii de ANTON SOCACI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Cristi Covaci, juniorul formației devene, în plină cursă pe stanga, ajun 
ge în careu, șut cază puternic, portarul respinge și Popa, pe fază, reia în 
gol : 2—0 pentru Vega !

Ing. SIMION 
TODONI, ȘEFUL 
SECȚIEI FOTBAL
Consider că victoria ob

ținută de Vega în fața li
derului încununează efor
turile făcute de conducerea 
asociației și a secției de 
fotbal pentru buna desfă
șurare a pregătirilor pen
tru actualul campionat (în

g condițiile tot mai grele 
când ne confruntăm cu lip
sa fondurilor bănești). Do 
resc să remarc evoluția de 
excepție a fotbaliștilor noș
tri, care ne-au dăruit nu 
numai o importantă victo
rie ci și o comportare spor
tivă ce o etalează pe toate 
terenurile de fotbal. M-a 
bucurat mult dragostea cu 
care a fost încbniursrâ e- 
cnipa, purtând-o spre o fru
moasă victorie, prezența în 
tribună a dlui primar, a u- 
nor conducători de institu
te, bănci și societăți comer- 

; ciule, agenți economici și 
patroni. Dorim să vină lân
gă noi toți cei care doresc 
ca și Deva să aibă o echi
pă în eșalonul fotbalistic 
secund al țării. O merită 
toți iubitorii frumosului de 
la poalele Cetății!

II
I
I
I
I
I
I

I 
I

I■
--- —

IONEL STANCA, 
ANTRENOR 
PRINCIPAL 

împreună cu conducerea 
asociației și a secției de 
fotbal, cu secundul meu, 
Nicolae Alexiuc, întregul 
lot de jucători am trăit a- 
devărate clipe de bucurie 
și satisfacție. îi felicit pe 
jucătorii noștri care au reu 
șit să-și învingă tracul l- 
naintea acestui meci deci 
siv în lupta pentru promo 
vare și să uite insinuările 
făcute în unele ziare la a- 
dresa formației, combătu
te acum, după acest joc 
care a arătat valoarea su
perioară a formației noas
tre față de adversari.

Doresc să mulțumesc și 
eu tuturor spectatorilor ca
re au fost alături de noi. 
companiei de pompieri din 
Deva, Secției gospodărie 
municipală a primăriei, 
dlui l. Popa pentru ajuto
rul prompt acordat pregă
tirii excelente a terenului 
și incintei stadionului, pen
tru acest derby.

Ne vom pregăti în conti
nuare cu toată răspunderea 
și hotărârea de a evolua la 
un nivel ridicat, pentru a 
ne atinge scopul propus: 
clasarea pe primul loc în 
seria ă III-a a Diviziei B 
și promovarea în Divizia A.

Juniorii 
Corvinului 
calificați 

in faza națională
Așa cum v-am relatat în. 

tr-unul din numerele tre. 
cute ale ziarului nostru, e- 
chipa de juniori B 1 a Cor
vinului Hunedoara a învins 
pe terenul propriu, cu 5—0 
în meciul de calificare în 
zona interjudețeană, pe CSS 
Tg. Jiu. în partida retur, 
de la Tg. Jiu, ce a avut 
loc sâmbăta trecută. Cor- 
vinul a reușit să obțină un 
rezultat de egalitate (1—1, 
golul hunedorenilor fiind 
înscris de Radu Naghi) și 
s-a calificat pentru faza 
superioară. în zilele de 23 
și 31 mai, va juca cu CSS 
Aripile Pitești. Primul meci 
va avea loc la Pitești.

Pentru câteva amănunte 
ne-am adresat antrenorului 
echipei, fostul jucător al 
Corvinului, Nicolae Jurca, 
care ne-a furnizat cu ama
bilitate informațiile nece. 
sare. De la bun început a 
ținut să remarce sprijinul 
ce l-a primit echipa tot 
timpul din partea condu 
cerii FC Corvtnul în pre
gătirea tinerilor fotbaliști 
fiind asigurate bune condi
ții de antrenamente și sus
ținerea meciurilor în de
plasare, conlucrarea bună 
dintre Centrul de pregăti
re și Grupul școlar econo
mic Hunedoara, unde sunt 
elevi majoritatea tinerilor 
fotbaliști. De aici a pornit 
și Bogdan Andone, ce se 
află acum la Rapid, pentru 
toți constituind un motiv 
în plus să persevereze la 
antrenamente, pentru a a- 
junge mari fotbaliști. Iată 
și care este formația de 
bază a juniorilor B 1 hune- 
doreni: Pascal, Bozga, Bol- 
dizar, Duduia, Mariș, Scur- 
tu, Cărăbuș, Ordean, Radu 
Naghi icpt.), Catrlnoiu, 
Ghebrea (Micloșoni). Din lot 
mai jac parte: Dumbrăvea- 
nu, Todea, Stângă, Calistru, 
Enăchescu, Cidoiu, Panda, 
lache, Marinescu. Golgeterii 
formației sunt-Radu Naghi 
— 57 de goluri și Catrino- 
iu 43 de goluri.

Le dorim mult succes
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ARBITRII ȘI OBSERVATORII DIN 25 MAI, j
DIVIZIA C 1

(Ultima etapă) >
— FAVIOR ORAȘTIE, * 

Liviu Precupaș și Andrei I
------ __ «

MIN. BARBATENI
arbitri: Stan lianzi,
Csiki, obs. Dorel Târsa.

UTILAJUL PETROȘANI — MIN. GHELARI; î 
Danie] David, Traian Melha și Adrian Boldor, obs. I 
Laurean Hui. *

A.S.A. AURUL BRAD — MIN TELIUC: Io- | 
ncl Cârstea, Remus Azamfirei și Adrian Boldor, * 
obs. Doru Toma.

CONSTR. HUNEDOARA — MIN. ȘT. WL-! 
CAN : Claudio Suciu. Adrian Radu și Eugen Am- 
bruș, obs. Alexandru Groza.

C.I.R. SIMERIA — VICT. CALAN: Ionel 
Adam, Valentin Gayrilă și Gabriel Macavei, obs. 
Pavel Marincău.

MIN. ANINOASA — METALUL CRIȘCIOR : 
Zoltan Gergcly, Daniel Ilincea și Cornel Pop, obs. 
Sever Bogdan.

MIN. LIVEZENI — DACIA ORAȘTIE: Daniel I 
Haidiner, Beniamin Popescu și Erno Magyari, obs. « 
Lazăr Kelemcn.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN *
FORESTA ORAȘTIE — FOTBAL START DE- I 

VA : Teodor Sava, Sorin Barbă și Stelian Chiriță. , 
obs. loan Simion ii

AVÂNTUL ZDRAPȚI — RETEZATUL HAȚEG; ■ 
Claudiu DurJescu, Daniel Tirt și Răzvan Avram, J 
obs. Mircea Pădurean. II

GLORIA GEOAGIU — MECANIZ. ȘANTAN- J 
DREI : Silviu Medrea, Daniel Lada și Adrian Cos- | 
tea, obs. Nicolae Stanciu. •

RECOLTA BACIA - SANTOS BOZ : Marin I 
Ormenișan, Tiberiu Haidu și Cosmin Danciu

CIF ALIMAN BRAD — VICT DOBRA: Virgil | 
Gherghel, Alin Tibichi și Flavius Sterian. 1

II GHELARI — GLORIA BRETEA RO- > 
loan Chinei, Florin Bobâlcă și Bogdan I* 

I
— - I. a. a.w* •

Arbitrii Valentin Verdeș vi Constantin Dineș I 
din Brad au fost suspendați pe 2 etape pentru ne- J 
utilizarea corectă a codului de semnalizare, la me- I 
ciul CASINO ILIA — MIN. TELIUC. Arbitrul Va- » 
sile Pintilei — Hunedoa ra. a fost suspendat 4 | 
etape pentru acordarea unui gol marcat în condi- . 
ții neregulamentare, la meciul MIN. BARBATENI | 
— VICTORIA CALAN. J

ȘT. VUL-,
■ *I

I
*

*

I

MIN. 
MANA : 
Radu.

DE LA SUBCOMISIA 
DISCIPLINA ARBITRI

a Corvinului Hunedoara,Echipa de juniori Bl 
antrenor N. Jurca.

REZULTATELE ETAPEI DIN 18 MAI . Met. 
Crișcior — Min. Livezeni 3—1; Victoria '90 Călan 
— Min. Aninoasa 3—1; Min. Șt. Vulcan — Casino 
Ilia (neprezentare) 3—0; Min. Teliuc - Constr.
Hunedoara 0—3; Min. Ghelari — A.S.A. Aurul 
Brad 2—3; Favior Orăștie — Utilajul Petroșani 
(nedisputat) ; Dacia Orăștie — Min. Bărbâteni 2—1. • 
C.F R. Simeria a stat. (După retragerea echipei ț 
Jiul Petrila. clasamentul a Eost refăcut).

—

Utilajul — Min. Ghelari; Aurul — Min. Teliuc; 
Constr. Hd — Min. Șt. Vulcan; Marmosim — Vie- . 
toria; Min. Aninoasa — Met. Crișcior; Min. Live- l 
zeni — Dacia. Casino — stă. ț

CLASAMENIUL
1. AURUL BRAD 27 25 1 1 117— 15 76
2. Constr. Hunedoara 27 22 n t. 3 99— 26 70
3. Min. Bărbăteni 27 18 1 ti SI 49 55
4. C.F.R. Simeria 27 17 1 9 PS— 46 52
5. Dacia Orăștie 27 15 3 9 66— 51 45
6. Metalul Crișcior 27 14 1 9 56— 43 45
7. Min. Șt. Vulcan 27 13 1 13 67— 46 40
8. Min. Livezeni 27 12 3 12 58— 65 39
9. Victoria Călan 27 12 1 14 45— 48 39

10. Min. Aninoasa 27 10 1 13 45— 50 34
11. Casino Ilia 28 9 1 18 43-— 82 28
12. Min. Ghelari 27 8 2 17 44— 64 26
13. Min. Teliuc 27 6 3 18 49—118 21
14. Favior Orăștie 26 4 3 19 28— 96 15
15. Utilajul petroșani

ULTIMA ETAPA
26 4 0 22 37—134 12

Min. Bărbăteni — Favior ;
ț

AZI, 
SEMIFINALELE 

CUPEI ROMÂNIEI 
LA FOTBAL

Azi, de la ora 17,00, 
la Pitești se dispută pri
ma partidă din semifi
nalele Cupei României la 
fotbal, dintre Steaua și 
Universitatea Craiova, țâ
re va fi arbitrată de Dan 
Dragoș Crăciun. Al doi
lea meci se va desfășura 
la București, în nocturnă, 
de la ora 20,30. între F.C. 
Național și Dinamo (pe 
Stadionul Național) și va fi 
arbitrat de Sorin Corpo- 
dean.

Este de prisos să sub
liniem interesul enorm 
ce-1 suscită aceste 2 par
tide în rândurile amato
rilor de fotbal. Drept ur
mare, ambele partide vor 

' fi transmise pe TVR 1 
(ora 17,00) și TVR 2 (ora 
20,30).

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

_
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DURA LEX, SED LEX DURA LEX, SED LEX
„NEDREPTATEA NU SE BAZEAZA NU 

MAI PE PUTERILE EI, CI SI PE CREDULI
TATEA SI FRICA ALTORA**.

Manzoni

O nouă instituție a statului de drept
Recent, a fost adoptată 

de Parlament și promul
gată de președintele Ro
mâniei „Legea privind or
ganizarea și funcționarea 
instituției Avocatul Popo
rului".

Instituția Avocatul Po
porului are drept scop apă
rarea drepturilor și liber
tăților cetățenilor în rapor
turile acestora cu autorită
țile publice.

Pentru a înțelege mai bi
ne necesitatea ei, se impu
ne o scurtă explicație. Pro
curorul reprezintă intere
sele generale ale societății 
și apără ordinea de drept, 
precum și drepturile și li
bertățile cetățenești. Dar, 
in procesele penale, intere
sele generale sunt în con
tradicție cu Interesele in
dividului inculpat. în a- 
ceste procese, procurorul, 
ca reprezentant al intere
selor generale, în intenția 
de a înfăptui actul de jus
tiție, apare față de incul
pat ca un acuzator, exis
tând chiar riscul încălcă
rii unor drepturi ori li
bertăți ale cetățeanului in-
'.•-WAWrsWAW

ACTE CRIMINALE I
I FĂPTUITORUL A 

FOST ARESTAT

Dintr-un comunicat al 
IPJ Hunedoara am reți- 

. nut că prin* iunie 1995
I Sandor Mihai, de 28 de
; ani. din Ghelari, munci-
I tor la Exploatarea minie-
' ră din localitate, trăia în
{concubinaj cu Gyorj Ro

zalia, de aceeași etate. 
' Atunci, pe fondul consu- 
I mului de alcool, între a- 
‘ cesta și concubină au a- 

vut loc mai multe alter- 
- cații, îh urma cărora Mi- 
| hai a lovit-o de mai mul- 
■ te ori. Femeia a murit, 
j După ce i-a curmat via

ța. a dus-o într-o pădure 
' și a îngropat-o. A fost 
2 găsită cu puțin timp în 
| urmă. Criminalul a fost 

culpat. De aceea, legiuito
rul a prevăzut instituția 
apărării, prin intermediul 
avocatului ales. Drepturile 
avocatului ales sunt limi
tate, însă în cazul în spe
ță, acesta neputând, acțio
na preventiv pentru alții.

AVOCATUL POPORULUI
Pe de altă parte, individul 
intră în conflict cu statul și 
în alte domenii decât al 
dreptului penal, respectiv 
cel al dreptului adminis
trativ.

Ca și avocatul ales, jus
tiția rezolvă numai cazuri
le cu care a fost sesizată. 
Și aceasta, după o proce
dură greoaie.

Instituția Avocatul Po
porului vine tocmai să com
pleteze aceste goluri în a- 
părarea drepturilor și li
bertăților individului.

în conformitate cu preve
derile legii. Avocatul Po

.YiVr,Yn!>VlVMV,V.‘AV.VMVAW,V,V.V

arestat. El trăia cu o al- J 
tă femeie, tot în concu* > 
binaj. Cu aceasta are un I 
copil de 4 luni.

CUTITUL DIN 
INIMA

*

în municipiul Deva, în | 
noaptea de 14. 05, ora > 
01,30, Chiss Sigismund I 
39 de ani, din Deva, fă- ' 
ră ocupație, a avut o al- t 
tercație cu Pap Iosif, de • 
30 de ani, tot din Deva, j 
șomer. Pe for.dul consu- I 
mului exagerat de alcool, » 
Chiss l-a lovit cu un cu- I 
țit în zona inimii. Vieți- • 
ma a decedat. Fapta s-a I 
comis la domiciliul auto- ’ 
rului. Chiss Sigismund a « 
fost arestat pentru să- I 
vârșirea infracțiunii de , 
omor. | 

porului este independent 
față de orice autoritate pu
blică și nimeni nu poate 
săi oblige să »e supună 
instrucțiunilor sau dispo
zițiilor sale.

Activitatea Avocatului 
Poporului, a adjuncților 

săi și a salariaților care 
lucrează sub autoritatea a- 
cestora are caracter pu
blic.

Avocatul Poporului este 
numit în funcție de către 
Senat, pe o durată de pa
tru ani și poate fi orice 
cetățean român care înde
plinește condițiile de nu
mire a judecătorilor la 
Curtea Constituțională. își 
exercită atribuțiile din o- 
ficiu sau la cererea per
soanelor lezate prin încăl
carea drepturilor sau li
bertăților cetățenești de 
către autoritățile adminis

Despre permisele 
de conducere si

9

certificatele de înmatriculare
în ședința de Guvern 

din 23. 04. 1997 a fost a- 
probată Hotărârea privind 
completarea și modificarea 
Regulamentului pentru a- 
plicarea Decretului 328/ 
1966.

Hotărârea prelungește da
ta limită de preschimbare 
a vechilor permise de con

trației publice și decide a- 
suora acestor cereri.

„Conducerea penitencia
relor, a instituțiilor de re
educare și resocializare, 
precum și Ministerul Pu
blic și organele de poliție 
— se prevede în art. 17 din 
lege — sunt obligate să 
permită, fără nici o restric
ție, persoanelor care exer
cită pedeapsa închisorii 
sau, după caz, se află a- 
restate sau reținute, să se 
adreseze în orice mod A- 
vocatului Poporului cu pri
vire la lezarea drepturilor 
și libertăților lor, cu ex
cepția restrângerilor lega
le. Această obligație revi
ne și comandanților unită
ților militare în privința 
persoanelor care își satis
fac serviciul militar obli
gatoriu sau serviciu] uti
litar alternativ, cu privire 
la lezarea drepturilor și 
libertăților lor, cu excep
ția restrângerilor legale".

Urmează să se adopte 
Regulamentul de organizare 
și funcționare a instituției 
Avocatul Poporului.

ducere până la data de 31 
martie 1999, iar cea a cer
tificatelor de înmatricula
re până la 31 decembrie 
1999.

Permisele de conducere 
au valabilitate 10 ani. Ge- 
le deja preschimbate își 
prelungesc valabilitatea la 
10 ani de la data eliberării.

INFRACTIONALITATEA 
SUB CONTROL

Discuția avută cu dl plu
tonier major Dorin Lugo- 
jan, șef de post în comuna 
Băița, a avut ca subiect 
problema infracționalității 
la nivelul comunei și sa
telor aparținătoare.

Fiind o comună mare, 
poliția se confruntă cu un 
divers spectru de Infrac
țiuni. Gele mal frecvente 
sunt infracțiunile de furt 
șl silvice, mai numeroase 
pe timpul sezonului rece 
abia încheiat. Sunt șl In
fracțiuni rutiere, depășirea 
viteze] legale sau condu
cerea sub influența alcoo
lului. De precizat că multe 
din fapte, în special cele 
cu caracter penal, sunt să
vârșite de persoane venite 
din afara comunei.

în 1996 pe raza comunei 
s-au înregistrat 64 de In
fracțiuni. în perioada scur
să din acest an numărul 
de infracțiuni înregistrate 

este de 30. Interlocutorul a 
precizat că se observa g 
scădere semnificativă a in
fracțiunilor cu violență, 
semnalându-se, totodată, 6> 
sporire a furturilor șl a 
Infracțiunilor economice de 
abuz în serviciu. Sunt nu
meroase diferendele dintre 
anumițl cetățeni privind 
împărțirea pământului sau 
dreptul de proprietate a- 
supra unor imobile. Există 
o stare conflictuală chiar 
și între o mamă șl fiică, 
care de ani de zile își dis
pută dreptul de proprietate 
asupra unei case.

Dintre cazurile mal gra
ve se evidențiază cel al Iul 
Ioan Lazăr Demean, 24 de 
ani, din Hărțăgani, arestat 
pentru tentativă de viol a- 
supra septuagenarei V. P., 
din aceeași localitate ce 
locuia singură într-o casă 
Izolată. Acuzatul riscă e 
pedeapsă de .până la 7 
ani.

r,

IN COxMERȚ — CELE MAI 
MULTE CONTRAVENȚII

în ultima perioadă, co
misarii Gărzii Financiare 
au verificat 34 de agenți 
economici din județul Hu
nedoara.

Valoarea sumelor sus
trase privind impozitul pe 
taxe și majorări de întâr
ziere s-a determinat în 
508 000 000 de lei.

De asemenea,. s-au con
fiscat 4,774 milioane de lei.

Valoarea amenzilor a fost 
de 4 000 000 lei, cele mai 
multe contravenții consta- 
tându-se în domeniul co
merțului. Urmează cele din 
disciplina financiară.

CONSTRUCTOR] 
INCORECȚI

La SC Palmex SRL ©răș- 

tie, comisarii au constatat 
că în perioada octombrie 
— noiembrie 1996 s-au exe
cutat lucrări de construc
ții pentru Liceul de -Chi
mie și Casa de copii din 
localitate. Foarte bine, nu
mai că societatea și-a di
mensionat incorect pre
țurile introduse în devizele 
de lucrări. Este vorba de 
cheltuieli cu utilajele, fă
ră a efectua concret aces
te cheltuieli.

Societatea a fost obliga
tă să vireze la bugetul sta
tului suma încasată necu
venit. Este vorba de 
4154 000 de lei.

GARDA FINANCIARA CONTRAATACA
ȘI LA VIOLET?

O treabă asemănătoare 
s-a petrecut la SG Violet 
Prod Com SRL Hunedoa
ra. Numai că aici, dimen
sionarea incorectă a pre
țurilor s-a făcut la diferi
te produse, prin introdu
cerea cotei de 32 Ia sută. 
De fapt s-a introdus GAS 
și ajutor de șomaj aferent 
personalului cu contracte 
de prestări servicii.

Amenda aplicată a fost 
de 300 000 de lei, iar suma 
încasată ilegal în valoare 
de 3 053 000 de lei s-a fă
cut venit la bugetul statu
lui.

TOT FĂRĂ CASE 
DE MARCAJ ?

Obligațiile în ceea ce pri
vește cântarele electronice 
și casele de marcaj pen
tru magazinele și puncte
le de desfacere en detail 
sunt îndeobște cunoscute 
de mai multă vreme.

Totuși, în ultima perioa
dă, comisari ai Gărzii Fi
nanciare și au verificat mo
dul eum se aplică acestea.

6-a constatat că în mul
te locuri ele nu sunt respec
tate. Iată câteva exemple i 
SG Garna Corn SRL și SG 
Gesim Prod Impex SRL 
din Ilia au fost amendate 
cu câte 100 000 de lei pen
tru că nu aveau aparate 

de marcaj electronice. Ea 
Vețel, od Gitro Serv Le- 
mona SRL a trebuit să plă
tească aceeași sumă pen
tru același lucru.

Garda Financiară atrage 
atenția că se vor continua 
controalele privind dota
rea cu aparatele amintite.

NUMERARUL
G problemă mal veche, 

de asemenea, dar o să in
sistăm asupra el pentru 
că nu se respectă — plățile In 
numerar către persoanele 
fizice sau juridice. Astăzi 
vom vorbi despre SG ®o 
Prod Gom SRL Hunedoa
ra, care a trebuit să plă
tească o amendă de 2 mii. 

de lei iar suma cu aaoe 
s-a depășit plafonul legal 
să o vireze la buget. iNe 
referim la alte 3 640 000 de 
lei.

neînregistratA
SG Braischi SRL Wîrgu 

Jiu are un punct de lucru 
și la Petroșani. Nimio deo
sebit, numai că nu era În
registrat la Camera de «O* 
merț și organul fiscal te
ritorial.

încălcând Legea 12/1990 
— societatea a fost amen
dată cu 600 000 de lei laț 
suma încasată nelegai s-a 
confiscat. Este vorba de 
1,5 milioane de let

Pagină realizată des i 
VALENTIN NEAGU, 
ADRIAN SALAGEAN
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Dorința de comunicare
cu Marele Creator

poetă sunteți cu
ca foarte prolifi 

cărți pentru copii 
Spu-

— Ca 
noscută 
că : 18 
și I pentru maturi, 
neți-ne cum s-a născut și 
ce planuri aveți eu Edi 
tura EMIA ?

— Am avut bucuria de 
a trăi câțiva ani în mij
locul copiilor și în mun
ca mea cu aceștia am cu
noscut lipsa acută a căr
ților pentru copii. Acolo 
mi-am propus înființarea 
acesteia și am văzut-o ca 
pe o editură a copiilor, 
care să promoveze litera
tura pentru ei. în acest 
sens am pornit colecția 
„POVEȘTILE COPILĂ
RIEI-*, care ilustrează pa
gini literare cuprinse în 
programa preșcolară șl 
școlară. O altă colecție. 
„DIDACTICA" vine, de 
asemenea, în sprijinul 
procesului formativ-edu- 
cativ. Nu voi neglija nici 
celelalte genuri literare și, 
atât cât va fi posibil, îi 
voi sprijini pe tinerii scrii
tori.

— Când timpul vă în
găduie, ce altceva vă pla
ce să faceți ?

— „Nu poți uita timpul 
decât servindu-te de el", 
spune Ch. Baudelaire, iar 
eu mă servesc de timp șl 
mi-1 fac mie supus, îm- 
părțindu-1 între cele trei 
mari pasiuni ale mele : 
Pădurea, Poezia și De-

senul. Îmi place să mă 
plimb prin pădure în pri
măveri, 
pirația 
zei ce 
târziu, 
afundă 
Iubesc 
florile 
pure în sălbăticia 
poate de aceea se 
sesc prea des în 
mea.

când se aude res- 
putemică a frun- 
crește, ori 
când pașii
în frunza 
până la 
policolore,

toamna 
mi se- 
uscată. 
lacrimi 

prea 
lor șl 

regă- 
creația

De vorbă cu poeta 
PAULINA POPA

— Multe dintre poeme
le dv sunt „psalmi", 
„cuvinte sărutate de 
geri". Cât contribuie, 
acest fel de a simți 
zia, calitatea dv. de preo
teasă ?

— Un poet francez spu
nea: „Copilăria este cel 
mai prețios lucru pe care 
l-am avut". Ea fel pot a- 
firma și eu. Am copilă
rit într-o casă 
creștini. Acolo în poves
tirile bunicului 
întâlnit prima 
Dumnezeu.

sunt 
in
ia 

poe-

de buni

meu l-am 
dată pe 

Se vorbește

copilărie s-a adăugat a- 
poi viața mea de familie,

mereu despre „cei șapte
ani de acasă** și nui este
un slogan ieftin. Eu
cred că amprenta „ce-
lor șapte ani este
evidentă și cu mari cono-
tații în maturitate. La

la 
bi- 
Aș 

ceva
bine

cu lecturile teologice 
care am avut acces în 
blioteca soțului meu. 
dori însă să adaug 
ce este, de altfel,
știut: creatorul este foar
te aproape de Dumnezeu, 
rămânând doar dorința de 
a comunica, prin Duhul 
Sfânt, pe care toți îl a- 
vem de la botez, cu Ta
tăl Sereso — Marele Srea- 
tor.

— Cum se împacă poe
zia cu celelalte roluri, mai 
prozaice, de soție, mamă, 
gospodină ?

— N-aș numi aceste 
roluri „mai prozaice". Eu 
cred că fiecare rol are 
„poezia" Iul (câte nu s-ar 
putea spune despre fru
musețea și poezia rolului 
de mamă ?) și pentru toa
te trebuie foarte multă 
dragoste. In acest sens, 
dați-mi voie să închei cu 
un citat din „întâia Epis
tolă către Gorinteni a 
Sfântului Apostol Pavel“ ; 
„Și chiar dacă aș avea 
darul proorociei, și aș cu
noaște toate tainele și toa
tă știința i chiar dacă 
avea 
încât 
n-aș 
sunt 
acoperă totul, crede totul, 
nădăjduiește totul, sufe
ră totul".

Interviu realizat de 
VIORICA ROMAN

aș 
toată credința, așa 
să mut și munții, și 
avea dragoste, nu 

nimic (...), dragostea
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Invitați la „FEMINA44
O Dintr-o total necu

noscută, Margaret Mit. 
cheli a devenit o celebri
tate mondială prin roma
nul „Pe aripile vântului*.

— Cartea ta este minu, 
nată, a lingușit-o o bună 
prietenă. De fapt, pentru 
că veni vorba, cine a 
scris.o pentru tine?

— Mă bucur foarte 
mult că ți-a plăcut, i-a 
răspuns Margaret Mit
chell. De fapt, cine a ci- 
tit-o pentru tine?
0 Lupta pentru eman

ciparea femeii în Belgia 
a înregtstrat un succes 

deosebit în anul 1921, când

Marie Jansson Spaak a 
fost aleasă în Parlament. 
In acest fel prima feme
ie belgiană a pătruns in 
rândurile deputaților. La 
numai câțiva ani, fami
lia Spaak s-a mândrit cu 
o altă victorie politică: 
Paul Henri Spaak, viito
rul ministru de externe, a 
avut cinstea să devină 
membru al Parlamentu
lui. în înalta instituție 
politică, fiul și-a început 
primul său discurs ast
fel:

— Mamă, dcfcmnelor și 
domnilor!

0 Un discipol l-a între, 
bat pe Socrate dacă U 
povățuiește să se însoa
re sau să nu facă acest 
pas.

— In orice caz, i-a spus 
filozoful, c isoară-te. Dacă 
ai să nimerești o femeie 
de treabă, fericirea vc fi 
de partea ta, iar dacă al 
ghinion și nimerești O 
femeie rea de gură, lene
șă sau geloasă, alunei 
nu-ți rămâne decât să te 
apuci de filozofie, fapt 
pentru care omenirea are 
să-ți mulțumească!

Selecție de 1LIE LEAIIU
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PărințiSe cauta

intuitivă, 
societate

Femeia 
gemeni

(21 MAI — 21 IUNIE)

rosti 
d is

greaca

rău.cu
să-ți 
(De-

de la 
sfârși.

cau 
va

îm- 
căi

omu- 
este la

înce- 
(Eu- Mai multe grupuri de 

specialiști străini, după 
studii și teste serioase șl 
îndelungate, au constatat 
căi

când faci

Când am intrat din- 
tr-o dată 17 mogâldețe au 
alergat spre mine precum 
aleargă puii spre cloșcă. 
Ca și cum m-ar fi cunos
cut dintotdeauna. Ca să 
le fiu mai aproape, m-am 
așezat pe un scăunel și 
ei s-au lipit de mine, cu-

! Din înțelepciunea
«■I
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• Atunci 
bine, ia seama cui îl faci, 
ca nu cumva acesta, ti
călos fiind, la bine

■ răspundă 
mocrit)

• Ge-i 
put, rău 
ripide)

■ Nimeni nu s-a 
bog ițit repede pe 
cinsti te. (Epicur)

• Gunoști firea 
lui când acesta > 
putere. (Pittacos)

• Niciodată nu 
achita de datoria 
de părinți. (Aristotel)

• Mulți dintre cei ca
re săvârșesc acțiuni mur-

te poți 
față

dare se întrec în a 
cele mai frumoase 
cursuri. (Democrit)

• Fii atent la ceea ce 
spun dușmanii, căci el 
cei dintâi îți descoperă 
greșelile. (Antisthenes)

• Să nu te prinzi 
varăș cu cei răi, ca 
n-o pățești alăturea 
ei. (Babrios)

• Dacă vei munci 
tinerețe, vei avea o 
trânețe fericită. (Menan- ■ 
dru)

Moderna moara 
valțuri din Deva, cu o 
capacitate de prelu
crare de până la 620 
tone grâu pe zi.

Tânăra Daniela Po
pa, din imagine, are o 
profesie mai puțin o- 
bișnuită pentru femei 
— este morar. 

prinzându-mi umerii șl 
brațele, încercând să-mi 
mângâie fața și mâinile 
cu palmele lor micuțe șl 
fierbinți.

Intr-o clipă eram pre
cum un mușuroi năpădit 
de furnici.

Îmi căutau disperați 
privirea și repetau ca in
tr-un bocet: „Mama Ma
ma Mama..." Încercând 
să ocupe cât mai mult 
spațiu din trupul meu, 
dorind să le aparțin în 
întregime șl ei să-mi a- 
parțină mie. ~ ” 
mea". „Ba nu, e a mea". 
„Ba nu!" „Ba da!" Fie.

„E mama

care ar fi vrut să intre 1 
în posesia mea, să-mi a- ( 
tragă atenția doar asupra i 
sa. Niciodată nu am mai ’ 
întâlnit atâta foame dis- \ 
perată de iubire, atâta l 
dragoste ce se vrea dă- 1 
ruită. Nu mai puteam să 1 
fac nici o mișcare, eram ( 
imobilizată de trupurile ! 
lor calde, eram prizonie- J 
ra iubirii lor. Educatoa- ț 
rea i-a îndepărtat cu greu, 1 
cu promisiunea că eu voi ) 
mai veni și în altă zi, în- ) 
cercând să-mi explice; l

— „Cu toată lumea fac ’ 
la fel, își caută disperați ’ 
o mamă, un tată, sunt ) 
plini de iubire și noi sun- î 
tem prea puține pentru , 
ei". 1

Când am ieșit, lacrimi- ț 
Ze îmi curgeau liniștite l 
pe față, aș fi vrut să fac J 
ceva pentru acești mi- ) 
cuți părăsiți și mi-arn ț 
zis:

O să <
ca publicitate:

„Se caută Părinți".

Este în multe cazuri zvej» 
tă, având gesturi și miy* 
câri feline, cu trăsături re* 
gulate și nasul drept. Sim* 
patică, veselă, 
strălucește în 
stârnind o admirație aproa* 
pe unanimă. Face față ori» 
cărui subiect abordat ÎA 
cursul unei discuții. @eea 
ce o împinge către auto 
didacticism este marea 
sa curiozitate, trăsătură 
prezentă la orice nativ dim 
gemeni.

Gu toate că nu e genul 
de gospodină atașată că* 
minului, își aranjează foar
te bine casa și face față 
cu succes obligațiilor sale 
familiale, fără a-și neglija 
nici aptitudinile legate de 
studiu, profesie sau socie* 
tate. Din păcate, adeseori 
predispoziția sa spre co
municare se transformă în 
simplă pălăvrăgeală, ori, 
mai rău, devine bârfitoa- 
re și acest lucru îi atrage 
neîncredere Și antipatii. Na 
prea știe ce-i discreția în 
ceea ce privește actele șl 
discuțiile sale și uneori a- 
junge agasantă prin între
bări multe și inoportune 
îndeosebi atunci când se 
îndrăgostește, fn această si* 
tuație e de regulă foarte 
surescitată, nervoasă și în
cepe să-și bombardeze a* 
leșul inimii cu tot felul de 
fleacuri.

Performanțe44...

Când ai ajuns la I 
ui sacului,' degeaba •ifundul sacului,

mai economisești. (He
siod)

• femeile sunt mai cău
tate și atacate de țânțarii 
pe locul doi în preferința 
acestor consumatori 
sânge se află bătrânii 
pe trei copiii |

de 
iar

tră-• bărbații căsătoriți 
lese mai mult decât celi-

dau anunț la mi- ) 
licitate: ț

(
INA DELEANU

preven m 
și tratam 

afteie

comparative
batarii iar aceștia mai mult 
decât cei râmași văduvi; 
femeile au o durată mai 
lungă de viață, indiferent 
de starea civilă;

performanțe; cauza? Unul 
din trei bărbați suferă de 
daltonism, de 
pacitatea de a 
nele culori;

unde inca- 
distinge U-

• capacitatea de a dis
tinge nuanțele culorilor es
te mult mai dezvoltată 
femei; muncitoarele din 
dustria textilă ajung 
distingă până la 200
nuanțe de roșu iar bărbații 
doar la jumătatea acestei

zilnică a- 
Și

la 
in
să 
de

• supărarea 
fectează diferit femeile 
bărbații; aceștia din urmă 
se supără de șase ori 
săptămână, iar femeile 
numai trei ori; în ceea 
privește însă violența 
cestor supărări, primul 
îl dețin femeile.

pe 
de 
ce 
a- 

loc

Aftele sunt bășicuțe mid 
care apar pe mucoasa gu» 
rii — buze, gingii, limbă, 
Ele trebuie să fie preve
nite printr-o igienă corec
tă a mâinilor, a gurii șl 
alimentelor. Dacă au apă* 
rut, se tratează cu glice» 
rină boraxată care se gă- 
sește în farmacii sau pria 
pudrarea de 4—5 ori pe 
zi cu bicarbonat de sodiu) 
un remediu de asemenea 
bun este vitamina 0 ca* 
re se găsește în sucul de 
lămâie sau de portocale. 
Tamponarea fiecărei afte 
se face cu un tampon ste
ril.
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Pentru evitarea trichinelozei

Teste efectuate gratuit

k

Pentru a preveni și 
stopa îmbolnăvirea de 
trichineloză a populației 
(județului Hunedoara, in 
laboratoarele Poliției Sa
nitare se efectuează GR/ 
TUIT TESTUL DIAG
NOSTIC AL TRICIIINE- 
LOZEI, Testul este sigur 
și se realizează prin re
coltarea unei prize foar
te mici de sânge (3—5 
ml) de la orice persoană 
care a consumat carne

de porc infestată sau pro
curată de la surse neau- 
torizatc.

Doritorii pot apela, de 
luni până vineri, între 
orele 8—15 (vineri până 
la ora 13,00), în Deva, la 
Laboratorul situat în stra
da Emincscu, nr. 99, tel. 
625927 și 
nedoara, 
situat în 
nr. 14, 
713820, iar în Petroșani,

■ • a na a aat a nata a a

625242, în Hu
la laboratorul 
strada Victoriei, 
tel. 712682 și

strada
nr.

la laboratorul din 
1 Decembrie 1918, 
137 a, telefoane 543318 și 
542360.

Adresându-vă pentru 
teste laboratoarelor de mal 
sus, evitați o boală mor
tală sau care se poate 
Croniciza, producând com
plicații cardio-vasculare, 
mialgii (similare dureri
lor musculare reumatis
male), tulburări psihice 
și neurologice, manifes
tări alergice ele. (E.S.)
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PDAR pregătește Congresul extraordinar
Congresul extraordinar 

al Partidului Democrat 
Agrar din România va 
avea loc în perioada 27— 
28 iunie, s-a anunțat in 
cadrul unei conferințe de

l f-------  ----------- -------

ședințe al PDAR șj de 
membru al Delegației Per
manente se vor putea de
pune candidaturi până 
la 10 iunie. Trierea can
didaturilor, astfel ca pen-

0
V

presă a filialei județene 
Hunedoara. Conform ce- 

llor declarate de dl. Gheor- 
ghe Dreghici, președin
tele filialei județene a 
PDAR, Hunedoara va fi 
reprezentată la Congres 
ide o delegație formată din 
15 membri, selectați din 

' rândurile primarilor, vi- 
I teprimarilor, consilierilor 
județeni sau locali și 

i persoanelor cu funcții în 
i administrația județeană și 
locală.

| Pentru funcțiile de pre-

tru fiecare funcție să ră
mână numai trei propu
neri, se va realiza în pe
rioada 10—12 iunie. Con
form spuselor dlui Dre- 
ghici, delegația ce va re
prezenta județul Hune
doara la Congres va sus
ține ideea implicării mai 
mari în viața de partid a 
organizațiilor din terito
riu și, în mod direct, în 
structurile de conducere 
de la centru „pentru că 
politica agrariană nu se 
face la București".

Potrivit Raportului e 
laborat de Consiliul Na
țional al PDAR (din 11 
aprilie a.c.), se speră de 
la „Conferințele județene 
și Congresul extraordinar 
că vor răspunde 
țin la întrebările: 
încotro ? • ce 
politică din cele 
prezentare europeană 
avea PDAR ? • ce atitu
dine politică trebuie 
urmeze PDAR față 
guvernare ? • cu cine șl 
când va face PDAR alian
țe și dacă va mai face a- 
lianțe ? • cine și cum va 
susține financiar PDAR ?“.

ce] pu- 
• PDAR 
doctrină 
cu re- 

va

să 
de

SORIN BLADA

• ••••••••»••• • • •

UN PATRONAT
S-au împlinit doi ani de 

când, la Deva, din iniția
tiva Direcției Județene a 
Drumurilor R.A. Deva, a 
luat ființă Patronatul Re
giilor Autonome de Dru
muri și Poduri de Interes 
Județean — Deva, Româ
nia. Constituit în prezen
ța reprezentanților desem
nați de către 25 de Regii 
din țară, care sunt mem
brii fondatori ce au ela
borat Statutul asociației, în 
conformitate cu Legea nr. 
21/1924 și H.G. 503/1991, 
Patronatul a fost legali
zat prin Sentința Civilă 
nr. 30/PJ/1995 a Tribuna
lului Hunedoara. în ședin
ța de constituire au fost 
alese și organele de con
ducere ale , Patronatului i 
Comitetul de Conducere, 
din 9 membri (Deva, Timi
șoara, Suceava, Constanța, 
Buzău, Sibiu, Cluj, Vâlcea, 
Alba) și Biroul Executiv, 
format din ing, Titus Io- 
nescu, manager general al 
D.J.D.-R.A. Deva — pre
ședinte, ing. Nicolae Oiță 
(Timișoara) și Mihai Pri- 
cop (Suceava) — vicepre
ședinți. în prezent. Patro
natul R.A.D.PJ.J. Deva cu
prinde toate cele 41 
Regii de specialitate.

Conform statutului adop
tat la constituire și, legal, 
devenit șl regulament de 
funcționare, Patronatul re
prezintă interesele comu

de

ne ale membrilor săi In 
raport cu forurile depar
tamentale și guvernamen
tale de resort, inițiază 
consultări și demersuri cu 
organele legislative pen
tru elaborarea actelor nor
mative în domeniul con
strucției, modernizării, re
parațiilor și întreținerii 
drumurilor de interes ju
dețean și comunal. De a- 
semenea, este partenerul 
de dialog cu Federația Sin
dicală „Drumuri Județene" 
(F.S.D.J.), care își are se
diul tot la Deva, al cărei 
președinte este dl Marius 
Vintilă.

De menționat că în anii 
1995 și 1996 Patronatul șl 
F.S.D.J. au negociat con
tractele colective de mun
că și salariile, aplicate în 
regiile membre ale Patro
natului.

în 1996, Patronatul a in
tervenit direct la Adminis
trația Națională a Drumu
rilor și la Ministerul Trans
porturilor pentru regle
mentarea unor criterii o- 
bieclive, corecte de aplica
re a Legii nr. 118/1996 
— Legea Fondului Special 
al Drumurilor, în sensul 
repartizării fondului de 35 
la sută, afectat județelor 
pe criteriul lungimii rețe
lei de drumuri din fiecare 
județ. O activitate susți
nută pe multiple planuri

XXV-a

„ÎNTÂLNIREA 
MOȚILOR CU ISTORIA 

ediția a
De 25 de ani, în prima 

duminică a lunii iulie, 
locuitorii Țării Moților 
și nu numai ei, ci toți 
„cei cu inima română" se 
adună la locul istoric de 
Ia Dupăpiatră, pentru a 
cinsti, după cum se cu
vine, victoria românilor- 
moți asupra invadatori
lor maghiari în luptele 
din timpul revoluției ro
mâne de la 1848—1819.

De la- dl profesor Vio
rel Vulturar — președin-

,Vetrei Românești
— am aflat că ma- 

cultural-patrio.
va ‘fi 

într-un mod 
acest an. De 
profesor Vul- 
și-a exprimat 
că, fiinc edi- 

a
va

I

Multe boli ale aparatu
lui cardio-vascular, prin
tre care cele mai frecven- 
jte fiind insuficiența car- 
Idiacâ cardiopatia ische
mică cronică și hiper
tensiunea arterială (dar 
și altele), pot prezenta ca 
simptome de inceput o- 
boseala fizică. Caracte
ristic pentru aceste boli 
este faptul că oooseaia 
are un caracter progre
siv apare la eforturi din 
ee în ce mai mici, pentru 
ea ulterior să fie prezen
tă și în repaus. Momen
tul în care spare senza
ția de oboseală poate da 
indicații asupra gravită
ți, bolii respective ast
fel: o oboseală ce se ac
centuează treptat, la efor
turi fizice din ce în ce 
mai mici arată de obicei 
că afecțiunea se agravea

ACTIV

tele „ 
Brad - 
nifestarca 
tică și religioasă 
organizată 
deosebit în 
asemenea, dl 
turar Viorcl 
convingerea 
ție jubiliară, 
manifestarea 
un mare sprijin 
tea conducerii 
nostru. (M.B.)

XXV-a, 
obține 

din par- 
județului

SARMIZEGETUSA. Templul mare — reprezintă cel mai impunător edi- 
Dacia romană, având un vestibulum flancat de două co- 
pronaos prelungit cu colonadă pe latura interioară.

Foto ANTON SOCACI
ficiu de cult din 
Ioane corintice, un

a fost concentrată asupra 
observațiilor și propuneri
lor pentru îmbunătățirea 
Proiectului Legii Drumu
rilor, ce urma să fie a- 
doptată de Parlament.

După difuzarea Proiec
tului la toate consiliile ju
dețene și regiile de spe
cialitate din țară, la Pa- 
trenat au fost centraliza
te observațiile primite, ca
re au fost apoi transmise 
Ministerului Transporturi
lor și Secretariatului Ge 
neral al Guvernului. în 
acest demers, un sprijin 
efectiv l-au dat domnul 
Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, pre
cum și Asociația Preșe
dinților Consiliilor Jude
țene. care, la rândul său, 
a susținut propunerile Pa
tronatului la Guvern. în 
urma acestor intervenții a 
fost acceptată poziția co
mună Consilii — Patro
nat față de prevederile 
art. 61 din Proiectul Legii 
Drumurilor, care intențio
na să treacă drumurile de 
interes județean în sub- 
ordinea Administrației Na
ționale a Drumurilor — 
fapt ce contravine princi
piilor Constituției de des
centralizare, de creștere a 
autonomiei locale. Acest 
demers constituie un real 
succes al Patronatului, o 
acțiune reușită de protec
ție a regiilor membre ca
re, altfel, ar fi dispărut.

Mai menționăm că, de 
curând, Patronatul a ade
rat la Confederația Națio
nală a Patronatului Ro
mân. fiind reprezentat cu 
3 voturi, ceea ce sporește 
reprezentativitatea Patro
natului în dialogul cu Gu
vernul și sindicatele. O de
legație a patronatului 
RADPIJ a fost prezentă la 
Guvern, unde a avut con
vorbiri, la nivelul Depar
tamentului pentru Rela
țiile cu patronatul și sin
dicatele, în prezența unor 
consilieri și experți guver
namentali și a reprezen 
tanților Ministerului Tran. 
porturilor. Departamentu
lui Administrației Publi
ce, F.P.S. Dialogul Gu
vern-Pa tronat s-a axat pc 
necesitatea instituționall- 
zării unor criterii și prin
cipii clare privind tranzi
ția regiilor județene de 
drumuri și poduri la eco
nomia de piață.

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

ză, pe când instalarea fe
nomenului și în condiții 
de repaus semnifică o 
formă avansată a bolii de 
inimă. Alături de feno
menele caracteristice sen
zației de oboseală fizi
că, în mod normal mai 
apar ș, alte simptome ca
re conduc la suspiciunea 
de afectare a aparatului 
cardio-vascular: palpita
ții, dureri în regiunea ini
mii, d'ficultate în respi
rație (dispnee), dureri de 
cap etc. In acest context 
bolnavul trebuie să se 
prezinte la medic pentru 
precizare de diagnostic și 
recomandări terapeutice 
de specialitate.

în afecțiunile cronice 
ale ficatului (îndeosebi 
hepatita cronică și ciroza 
hepatică), oboseala fizică 
este simptomul dominant

multă vreme, ea arc ca
racter permanent și se ac
centuează pe măsură ce 
boala evoluează. Faptul 
că la unele persoane o- 
boseala fizică se accentu-

stituie pe fondul unui 
consum cronic de alcool 
sau la un interval mal 
lung de timp de la vin
decarea unei hepatite acu
te virale. Apariția ictc-

MEDICUb VA SFĂTUIEȘTE

OBOSEALA FIZICA (III)
ează după mese, apar du
reri în regiunea ficatu-, 
lui, senzația de balonare 
imediat după mâncare, 
grețuri, scăderea poftei 
de mâncare și slăbire in 
greutate trebuie să con
stituie un semnal de alar
mă, mai ales dacă simp- 
tomele enumerate se con-

rulul (culoare galbenă a 
ochilor șl tegumentelor), 
precum șl urina închisă 
la culoare reprezintă sem
ne majore de afectare a 
ficatului șj impune pre
zentarea bolnavului cât 
mai repede La un consult 
medical, deoarece tra
tamentul se face numai

sub îndrumarea medicu
lui.

Bolile reumatice și mai 
ales cele cronice (artroze, 
spondiloze etc.) se mani
festă cu grade variabile 
de oboseală, care se ac
centuează uneori în legă
tură cu schimbarea vre
mii, îndepsebi în perioa
dele care preced schim
bările meteorologice bruș
te. De regulă, oboseala se 
însoțește de dureri în ar
ticulațiile bolnave, arti
culații care au și o mobi
litate mai scăzută, iar In 
unele cazuri este prezen
tă și o alterare moderată 
a stării generale (scăde
rea poftei de mâncare, ten
dință la somn, ușoară crește
re a temperaturii, transpira
ții etc.). în mod normal, du
pă un tratament cu me
dicamente antireumatice

sau chiar în absența a- 
cestuia, după o perioadă 
de timp senzația de obo
seală fizică scade pe mă
sură ce durerile se ame 
liorează. însă există o ca
tegorie de bolnavi la ca
re datorită fricii de du
rere la mobilizarea mem
brelor bolnave se poate 
instala un grad de .obo
seală .psihogenă și care, 
prin neutilizarea prelun
gită a articulațiilor artro- 
zice, poate agrava sufe
rința articulară. în acest 
sens, este recomandabil 
ca la tratamentul efec
tuat cu produse farma
ceutice să se adauge 
mijloacele fizioterapeutice 
și, mai ales, gimnasti
că medicală. (Va urmii)
Dr. NICOLAE BRANESG 

Policlinica din Călan

i:x-x<
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D.M.P.S. — OFICIUL FORTE DE MUNCĂ 
ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA — DEVA 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ 
VACANTE, LA DATA DE 20. 05. 1997

Agent comercial 47; Agent contractări și achiziții 2; 
Agent de asigurare 59; Agent reclamă publicitară 30; 
Ambalator manual 1; Arhitect clădiri 4; Arhitect urba
nism, peisagistică și amenajarea teritoriului 1; Artificier 
la lucrări de suprafață 2; Barman 28; Bijutier metale 
prețioase 1; Bobinator aparataj electric 1; Brutar 2; Bu
cătar 13; Buldozerist 3; Carmangier 2: Cofetar 5; Con
fectioner tricotaje după comandă 20; Consilier economic 
I; Contabil 1; Contabil șef 1, Croitor 70; Croitor-confec- 
poner îmbrăcăminte după comandă 5; Cusător piese din 
piele și înlocuitori 11; Cusător piese la încălțăminte 31; 
Dactilografă 1; Depanator de aparate radio și TV, redre- 
soare și amplificatoare 2; Director general societate co
mercială 1; Director societate comercială 1; Dulgher pentru 
construcții 3; Economist în industrie 3; Electrician de 
întreținere și reparații 6: Electrician în construcții 1; 
Electrician montare și reparații cabluri electrice subte
rane 1; Electromecanic 19; Electronist 3; Faianțar 6; Far
macist 1; Gestionar depozit 1; Inginer automatist 1: In
giner construcții civile, industriale și agricole 4; Inginer 
electromecanic 2; Inginer în industria alimentară 1; In
giner mecanic 2; îngrijitoare de copii 1; Îngrijitor clădiri 
4; Instalator apă, canal 4; Instalator frigotehnist 2; Ju
risconsult 4: Lăcătuș mecanic 14, Maistru în industria 
textilă — pielărie 1: Maistru mecanic 1: Mașinist la insta
lațiile hidraulice 1; Mecanic auto 1; Mecanic montator 
instalații cu cablu în silvicultură și explo 1; Modelier 
lemn 2; Muncitor necalificat 31; Muncitor plantații și 
amenajare zonă verde 15; Operator calculator și rețele 2; 
Ospătar (chelner) 35; Parchetar-linolist 1; Paznic 22; 
Pictor pe sticlă și ceramică 5; Secretară 2; Secretară dac
tilografă 1; Șef depozit 1; Șofer autocamion 4; Spălător 
vehicule 1; Strungar universal 5; Sudor autogen 6; Su
dor electric 3; Tehnician proiectant construcții 2; Țe- 
sălor-restaurator manual de covoare 18; Tâmplar manual 
6; Tâmplar universâl 7; Tinichigiu carosier 3; Tractorist 
2; Vânzător 45; Vânzător ambulant de produse alimenta
re 1; Vânzător ambulant de produse nealimentare 3; Vop
sitor auto 2; Vulcanizator de produse industriale din 
cauciuc 1; Zidar rosar-tencuitor 7; Zugrav, vopsitor 4.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE = 671
NOTA : Informații despre locurile de muncă va

cante comunicate de către Oficiu] de Forțe de Muncă 
și Șomaj Hunedoara — Deva puteți primi de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și la Birourile de 
Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara. Călan, 
Orăștie. Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, 

Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
Orele 9—12.

1
PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA l

Organizează licitație publică în vederea •„ 
concesionării terenurilor pentru construcții, ( 

* situate în intravilanul orașului Petrila : 1r
î 

I * 
I 
î

I

AMPLASAMENT NR. 1: Teren în 
suprafață de 2,28 ha cuprins între străzile 
Tineretului și Școlii, în spatele Complexu
lui Comercial, pentru realizarea a 38 de 
locuințe individuale P + 1 E;

SC „SIDERMET" SA CĂLAN

SOCIETATEA COMERCIALA FAVIOR & 
BLANURI VIDRA S.A. ORĂȘTIE

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, vinde prin li* 
citație, în fiecare joi. ora 12,00, mijloace trans* 
port, utilaj agricol etc.

Relaț. suplimentare la sediul societății, tel. 
641560 — interior 336.

i

S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA !

I

cu sediul in Călan, str. Furnalistului, nr. 17 
Reamintește doritorilor că în fiecare vi

neri din lună organizează licitații de vânzări 
de utilaje și închirieri de spații.

Lista mijloacelor fixe și a spațiilor de în
chiriat se poate consulta la sediul societății — 
serviciul mecanic șef.

Informații la telefon : 054/730560 — 561, 
interior 554.

i
BANCA AGRICOLĂ SA

Anunță intenția de autorizare din punct 
de vedere al protecției mediului a următoare
lor sedii :

Sucursala Deva — bulevardul Decebal, bl. 
B, parter;

Filiala
Filiala
Filiala
Agenția Baru Mare — comuna Baru, bl. 

J, parter;
Agenția Ilia — com. Ilia, str. 22 Decem

brie, nr. 57.
Toate reclamațiile și sesizările se primesc 

pe adresa APM Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 15 zile de la data publicării.

Călan — str. Independenței, nr. 13; 
Hațeg — str. Bisericilor, nr. 2; 
Orăștie — str. N. Bălcescu, nr. 4;

i
i

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII, LUCRĂRI 
PUBLICE, URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI HUNEDOARA — DEVA

Anunță susținerea examenului de atesta
re a diriginților de șantier în data de 28 mai 
1997, ora 10, la sediul S.C. CONDOR S.A. De
va, pentru zona Valea Mureșului.

4
11

AMPLASAMENT NR. 2: Teren în 
suprafață de 2700 mp, situat in cartierul 
Brătianu, pentru construirea a 7 locuin-uiauaiiu, pviiÂiu tiniăLiunua a • iuluiu- 

i țe individuale, având regim de înălțime (
♦ n 1 r.

♦ 
i 
I c 
I
■r _ .__ _ _
| pentru Amplasamentul nr. 2.

r ...
* gală cu redevența minimă anuală pentru supra - *

Taxa de participare la licitație este de»—
Documentațiile licitației se pot ridica con- • 

«tra cost de la Primăria orașului Petrila, servi- f 
•ciul urbanism. Ofertele se pot depune la se- j
* diul Primăriei orașului Petrila, până la 11 iu- j' 
•4 nie 1997, ora 15.
| Licitațiile vor avea loc în ziua de 12 iunie J 
’ 1997, la sediul Primăriei, începând cu ora 10.

■

r
i
*

. tuată in Orăștie, str. Unirii, nr. 1;
— mașini de tricotat WKTM, finețe 5-—8;
— mașini de încheiat surfilat, KETT;
— mașini de tricotat MIM, finețe 5. 
Informații suplimentare Ia tel. 054/211853.

p + 1 E: î 

Durata concesionării va fi durata existen- J
♦ ței construcției.
| Taxa minimă anuală este de 3000 lei/mp j
* pentru Amplasamentul nr. 1 si de 2000 lei/mp L
1 ’ i»

Garanția de participare la licitație est'* e- » 
I gală cu redevența minimă anuală pentru supra - » 
i fața de teren din ofertă. »

Taxa r'------- ---------- ----------------------- !
J250 00C lei.4

CREDIT BANK DEVA

Cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu
Hunedoara, nr. 1. j

Organizează licitație în data de 19. 06. 
1997. ora 11,00. Ia se4i<»| Direcției Tehnice ’lez* 
voltare Mecano — Energetice din cadrul So* 
cietății pentru închirierea unui spațiu în su
prafață de 36 mp din incinta Centrului de Cal* 
cui Hunedoara.

de

Relații suplimentare se pot obține la tel. 
054—716121, interior 2526 — Serviciul Mecanic 
—- Biroul Plan sau 1040 — Direcția Admi
nistrativă.

Documentația de licitație se pune Ia dispo* 
ziția eventualilor doritori, de la Serv. Mecanic.

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(Industria Cărnii)

Cu sediul în Deva, Pi^ța Unirii, 8.

Organizează licitație pentru închirierea 
spațiilor disponibile de Ia Complexul zootehnic 
Hațeg, str. Râu Mare.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, tel. 213322, 211760, 1, 2.i 

î 
loc î 
str. J

I 
i * 

.1
GRUPUL ȘCOLAR 

DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ORĂȘTIE 
str. O. Goga, nr. 25

Organizează licitație pentru realizarea ur- f 
mătoarelor lucrări: j

•
— revizuit acoperiș din țiglă; 1
— reparații cazane centrală termică. •
Ofertele se primesc până in 5 iunie 1997. »

î

la licitație publică, ce va avea
22. 05. 1997, ora 12, în Orăstie, 
1:

Vinde 
in data de 
Unirii, nr.

— camion IF A, an fabricație 1987;
— distilerie — instalația tip BLAZE, si-

* '

<

9 9—B 9 9 V* 9 9

IN ORICE

OCAZIE

PUBLICITATE

PRIN

„CUVÂNTUL

LIBER*1

r

Licitația va avea loc în dată de 2 iunie cri 
ora 11, la Complexul zootehnic Hațeg.

CURSURI PENTRU
ADULȚ1 ȘI COPII

— inițiere în utilizarea calculatoarelor P.G. 
—• grupă pentru avansați în utilizarea P.G.
— secretariat computerizat
— contabilitate computerizată

înscrieri : tel. 661451, 627327.

R.A.G.C.L. DEVA ANUNȚA

(5361)

Ștrandul R.A.G.C.L. Deva s-a deschis 
începând cu data de 17. 05. 1997.

Tarifele practicate:
— 3 000 lei adulți;
— 1 000 lei copii, elevi, studenți.

SU Calea Momești nt 14 Bocau. $500
Tel 034/117400. 117622 176080

Fax 034/113096.034/116680/AMB/iC
CEL MAI MARE PRODUCAIOR DE PAS1E FĂINOASE DIN ROMANIA
Cauia I STRIBUrrORI In județul HUNEDOARA pentru o diversificata gama 

de paste făinoase produse pe cele mai performante tehnologii din lume!

Spagnete
* Macaroane

* Fidea
* Taitei
* Paste scurte

^Doar Io noi puteti 
qasi întotdeauna

I produse io cele moi inc^e
1 standarde mtema^ole.

: I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—
Scrisorile de mtentie pol ti trimise prin tdx: 034-1 76680 sau. 

daca doriți, va invitam la sediul tirmei in cursul lunii mai pentru interviu.

Vizirali-ne la Tibco '97, Pavilion A, stand 217 Ci

iuuiuuunmiiuiillimn.
Ft>l Ot MAI 1MS
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Valea Jiului-sub presiune
Accidentul colectiv de 

muncă produs în data de 
49 mai a.C„ la Mina Dîlja, 
din Valea Jiului, a făcui 
ocolul țării. Aprinderea 
Unei pungi de gaz metan 
în abatajul frontal nr 
41^3, orizontul 300, din 
sectorul II, a produs 13 
victime. Trei persoane (ing. 
ii. Scoarță, adjunct al șe
fului de sector. Pinczes 
Zollan și Iosif Bogdan) 
și-au pierdut viața, opt au 
fost grav accidentate, iar 
doua au suferit răni u- 
ȘO; ire

O echipă de medici din 
Timișoara a sosit în ace
eași zi la spitalul din Pe
troșani și a hotărât ca șase 
dintre accidentați, cu ar
suri de peste 80 la sută, 
să fie transportați la Spi
talul Municipal din Timi
șoara. Patru se află în sta
re extrem de critică.

Ieri la amiază, prefectul 
județului Hunedoara, dl 
*ng. l’ompiliu Budulan, s-a 
■întâlnit cu reprezentanți 
ai presei pe această temă, 
în drum spre Valea Jiu
lui, s-a oprit Ia Deva șl 
a participat la întâlnire 
dl Vlad Roșea, ministru 
secretar de stat pentru re
lația guvern-patronat-sin- 
dic-ito.

S-au anunțat si primele 
ajutoare : din partea Guver
nului României — câto 
cinci milioane de lei pen
tru familiile celor dece. 
dați si câte trei milioane

de lei pentru ceilalți acci
dentați, iar din partea Re
giei Autonome a Huilei 
Petroșani — câte 15 mili
oane de lei pentru fami
liile decedaților.

Ieri, a sosit la Petroșani, 
o echipă guvernamentală 
din partea Ministerului 
Industriei și Comerțului, 
condusă de dl secretar de 
stat Nicolac Stăiculescu, 
care a alcătuit o comisie 
tehnică pentru stabilirea 
cauzelor și împrejurările 
în care s-a produs nedorf- 
tul eveniment.

întrebat de ziariști de
spre oportunitatea prezen
ței sale în Valea Jiului în 
acest moment, de accen
tuată presiune generată 
de gravul accident colec
tiv de muncă de la Mina 
Dîlja, dl Vlad Roșea a spus: 
„Am venit din omenească 
solidaritate cu cei care au 
avut de suferit de pe urma 
acestui tragic accident. 
Deși nu m-au invitat, deși 
nu i-am anunțat, voi avea 
o întâlnire cu lideri ai mi
nerilor din Valea Jiului, 
eventual cu conducerea 
RAH Petroșani, poate voi 
intra și în mină, în zona 
unde s-a produs catastrofa, 
vom discuta despre condi
țiile de muncă ale mineri
lor, vom gândi unele mă
suri de prevenire a unor 
asemenea întâmplări tra
gice".

DUMITRU GHEONEA
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■z CUVÂNTUL LIBER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA

BUGETUL LOCAL PE ANUL 1997
— MII LEI —

t

Nr. 
crt.

1.

2.

EXPLICAȚII Program 1997

VENITURI TOTALE 
din care :
— venituri proprii 7 338 000
— sume defalcate din impozitul pe salarii 8 288 000
— transfer de la bugetul de stat pentru investiții 4 600 000
— subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică

si transport personal 4 240 000
CHELTUIELI TOTALE 24 466 000
din care :
— învățământ
— sănătate
— asistență socială, ajutoare și indemnizații
— cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret
— autorități publice
— servicii și dezvoltare publică și locuințe 
din care :

a) . întreținere și reparații străzi
b) . iluminat public
c) .
d) .
e) .
fJ
g)-

— acțiuni economice
din care :

a), transport în comun
— alte acțiuni economice
— fond de rezervă

salubritate
întreținere zone verzi 
energie termică pentru populație 
locuințe
investiții Gospodărie comunală

24 466 000

3 468 000
5 100 000
1 437 000

592 000
1 469 000

11 600 000

1 882 000
900 000
498 000
300 000 

3 340 000
500 000

3 580 000
700 000

700 000
50 000
50 000

K4 i-L.1
PlbLICIÎATe
• i ,a mulți ani lui Gheor- 

gti<- Marian, din Deva, de
- ziua lui. Rodica, Cristi, 

Carmen. Claudiu. (5271)
•- Wind (sohimb) aparta

ment două camere ultra 
dotat, Simeria, cli casă mo
distă. tel. 219121, după 
ora 17 (5280)

■ \ ând tractor U 650,
inlormații la tel. 224184.

(5278)
f .Vând vaci, brună și 

Holstein. Sîntuhalm, nr. 
28 F. după ora 18. (8442)

• Vând ladă frigorifică 
5 serbare Informații, tel. 
z.H0°.2. preț convenabil.

(4418)
• V ând Dacia 1310, an

1988. impecabilă, preț 3200 
DM, negociabil. Vând Da
cia 1310, an 1984, preț 
2500 DM, negociabil, tel. 
SWt*. '621242. (5267)

• \ân<l convenabil PAL
melaminat, diverse culori. 
Deva. 215602. (5268)

• Vând convenabil a-
parTamcnt decomandat, 2 
camere. Deva. Micro 15, 
bl. 61. ap. 11. după ora 
I.-, (6265)

• Wmd hârtie igienică
69:> |< i, bolțari zgură 2650 
lei. str. Eminescu, nr. 48, 
tel. 232715, prețul inclu
de TVA, (5261)

o Cumpăr porci pentru 
sat licăre Vând abator 
tune dotat, spațiu 92 mp, 

■ mu complex Viile Noi, 
ambalaj bere, angajez a- 
gent comercial, 232214, 
21II12 (5263)

e ' ând apartament două 
cai rre, str. Zamfirescu, 
1 •! O. •>. tel. 221649. (5257)

• ’land apartament două 
earn re îmbunătății, Deva, 
Al Armatei, bl 4, ap. 49, sc.

(5256)
• ' and Opei Kadett 1,6 

Di s. I, an fabricație 1987, 
înmatriculat, 5 u.și, preț

5900 DM, tel. 221162.
(6259)

• Vând presă bolțari,
Viile Noi, nr. 25, tel. 613651 
Deva. (5289)

■ Vând urgent biblio
tecă, covor persan, masă, 
canapea, bicicletă, telefon 
223071, după ora 17.

(4414)
• Vând casă, pământ a-

rabil, sat Lunca, comuna 
Băița, tel. 641180. (4335)

• Vând remorcă Padiș 
500, înmatriculată, . stare 
foarte bună. Turdaș. nr. 
58, familia Ursa. (4336)

• Viind talon VW du
blă cabină, fabricație 1981, 
motor benzină 2000 cmc 
și caroserie. Tel. 647694, 
după ora 22. (4337)

• Vând urgent casă în
Deva, grădină 2800 mp, 
tel. 212529. - (95168)

• Vâncl Fiat Ducato Die
sel, izotermă 1,8 tone, a- 
partament Micro 15, con
venabil. Tel. 218392, 625809.

(5379)
• Vând caroserie R 18,

break și normală, talon 
ARO 10, remorță 5 tone 
și motor 1600 cmc, R 18. 
Tel. 777274. (9348)

• Vând Skoda' 120, mași
nă de spălat vase. Tele
fon 715496. (5056)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1988. Informa
ții tel. 668131, după ora 13.

(5266)
• Vând ladă frigorifică 

și chioșc metalic. Preț 
negociabil. Tel. 621053.

(184620)
• Pierdut legitimație 

serviciu, emisa de CGP 
Hunedoara — Deva, pe 
numele Gâmpian Traian. 
Se declară nuia. (9273)

• Angajăm bucătari și
ospătari. Informații, tel. 
641918. (4332)

• Căutăm producători
maturi de sorg, pentru 
export. Relații 064,197956. 
(19-20). (0181617)

• Asistent universitar 
meditez matematică, orice 
nivel. Relații la tel. 230719.

»-(i2f>9)

• SC Ioan D. Alisa Exim
SRL angajează două vân
zătoare la barul Melody, 
Mintia, nr. 131 A, lângă 
INC. Program 24 cu 72, 
carte muncă, salar 200000 
net. (5291)

• Oier spre închiriere
spații comerciale — biro
uri. tel. 614348. (5274)

■ închiriez garaj, zona
pieței, tel. 611375, după 
ora 16. (5377)

• Caut casă nemobilată
pen1 *u închiriere în Sime
ria. tel. 6G06G1. . (4416)

■ Tânără, doresc cunoș
tință - intelectual. Adresă' 
OP 6, C.P. 7 Deva. (5270)

• Bărbat în vârstă de 
34 ani, brunet, 1,80 m î- 
nălțime, ortodox, nefumă
tor, caut fată sau femeie 
fără- obligații, 29—35 ani, 
căreia să-l placă,, agricul
tura, 
racă. Aștept scrisori 
vizite 
ce zi 
Birtin, nr. 
ța de Jos.

• NOU !

și mame
ELENA

înmormântarea — joi, ora 
14, de la casa mortuară 
la Cimitirul Bejan. Dormi 
în pace suflet generos. Te 
vom păstra vereu Vie în a- 
mintirea noastră. (0184618)

• Aducem un ultim pios 
omagiu dragei noastre 
rișoare

ELENA 
și suntem alături de 
rămași nemângâiați. 
miliilo Petrovan și Mihai.

(0184619)

chiar dacă este să- 
sau 
ori- 
sat 

Va- 
(grt) 

Punct farma
ceutic veterinar în stația 
CFR Ilia, program 8,30— 
15, 16—20. (5260)

• Luni, 26 mai, la ora 
11 va avea loc o nouă pre- 
selecție pentru reporteri 
știri Ia postul de radio PRO 
FM Deva. Cel interesați 
se pot adresa la sediul 
PRO TV Deva, de la eta
jul 4 al bl. IPII. (5284)

• în dosarul nr. 1080/ 
1997 al Judecătoriei Deva, 
LINGURELU IULIANA cu 
ultimul domiciliu cunos
cut în Deva, Aleea Lale
lelor. bl. AB 1, sc. 3, ap, 
58, este citată pentru a 
se prezenta la judecată, în 
data de 20 iunie 1997.

• S.G. „DENISA COM 
PROD“ SRL Simeria a- 
nunțâ intenția de autori
zare din punct de vedere 
al mediului pentru maga
zinul alimentar din Sime
ria, Piața Unirii, bl. 18. 
Sesizările și reclamațiilc 
la APM Deva, în termen 
de 15 zile de la data pu
blicării anunțului. (5258)

• Familia Lăzurcă Du
mitru anunță cu nemărgi
nita durere fulgeratoarea 
dispariție a scumpei soții

la domiciliu în 
din săptămână,

17, corn.

• S-au scurs patru 
ani de zile de când 
ne-a părăsit

o
și

ALBA ELENA 
bună coție, mamă 
bunică. (5276)

re moartea fulgerătoare' a 
dragului lor 
bunic

iplf. adj. (r) 
PAUL 

în vârstă de 
mormântarea 
azi, 21 mai 
la Cimitirul

Fie-i țărâna ușoară ’
(4421)

soț, tată

KIS TOTII 
(POLI)

! 59 ani. In- 
va avea loc 

1997, ora 14 
Reformat De-

—

• Colectivul de sa- 
lariați din cadrul SG 
Univers SA Deva d£ 
plânge trecerea pre
matură în eternitate a 
colegei lor

ELENA LâZURCA
Transmit sincere con

doleanțe familiei în
durerate. (5285)

• Cu adâncă durere 
în suflet familia a- 
nunță încetarea din 
viață a celui care a 
fost

BURZA ROMOLUS 
(ROMICA) 

soț, tată, socru și bu
nic. înhumarea va a- 
vea loc astăzi, Ia Ci
mitirul Popa Șapcă din 
Hunedoara, ora 14.

(0184621)

• Soția Elisabeta împre
ună cu copiii Lili, Serioja, 
și Anca anunță cit dure-
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• Astăzi se împli

nesc 17 ani de la dece
sul bunului meu prie
ten

mr. (r) GEORGE 
ANDREȘESC-

Odilinește-te în pace! . 
Lt. col. (r) 
Aurel,

Nicorici 
(firt)

Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE EN GROS SI 
EN DETAIL

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.G. POL1DAVA S.A. 

din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 
telefon 22 59 04

BIBORTENI, 1.5 I PET.Apă minerală
Bere
— BEGUN
— SILVA

33
32

Vodcă
Rom

Hârtie igienică.
PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 

PROPRII de 
liber" din DEVA (lângă „Comiim" șl în

grade 
grade

difuzare ale ziarului „Cuvântul 
_ .i ..Mi

cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia'. BRAD 
fla sediul S.G. „Mercur"), ORAȘTIE (lângă 
Palia"), HAȚEG (secția foto)

SE AFLA IN VANZAREt
• Imprimate pentru preschimbarea per

miselor de conducere auh
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
9 plicuri
In aceste unități funcționează AGENȚII 

PENTRU PRIMIRE A ANUNȚURI! OR DE 
MICA SI MARE PUBLICITATE.

GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV DEVA
Organizează concurs de prcselccțic pir. 

clasa I și grădiniță, gimnastică și pentru clasa 
a V-a secția atletism băieți și fete. Informa- 

| ții suplimentare la telefon 2Î7015. Concursul 
» de selecție va avea loc în datele de 7 si 8 iunie I 1997.

• «MHilii _____________
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