
Va rămân» Universitatea în D*yq ?
jasti-ebaMia. 'Buiîţpitt -Wâa- ■ 

tlă întrucât problema 
Universităţii Eco- 

Ungiisc devine ince tă" i- 
praful noului an 

tonveraitar, Ultimele zile 
au r consemnat numeroase 
dtfrâersuri pentru o soluţie 
acceptabilă. Prezent !a 

-Ceva. . dl DOLPHI DRT- 
TÎIKR rectorul Universită
ţii Ecologice din România, 
opina : „Constat cu mare 
tristeţe că. faţfi de alte 
oraşe, care dense centre 
universitare, în Deva suni 
personalităţi ale . oraşului 
:are pare că r i doresc 
universitatea. Moi am În
fiinţat această universitate 
cu foarte aere entuziasm 
şi am bănuit că pe măsu'ă 
ce amt ano lucrările 
vor schimba, mal ales că 
profesării care jnmdaur aici 
sunt practic ' «şi: mai buni- 
Am Ţară. Am. WsmM ci va 
exista sî tea m&ets
al i'filoteBtilţtior pentru ten-

pământCnirea universităţii 
din Deva. N-am progresat 
foarte mult ■ în privinţa 
spaţiului, n-am progresat 
foarte mult în privinţa 
sprijinului pe care trebuia 
să nt-1 dea cetăţenii, a- 
cum gă»indu-ne în situaţtă 
probabil de » muta *>• 
denţii la Arad. La Deva 
am avut convorbiri di di 
prefect, dar încă nu putem 
lua o decizie definitivă 
deocamdată, Ceea ce am 
r tar noi b» ’cetm la Deva, 
repet, a fost o dorinţă a 
oamenilor şi nu ceva îm
potriva dorinţei acestora 
Dacă totuşi se consideră că 
nu e bine t-uea ce am ts 
cut, înţelegând de lasă. 
ei parlanţartarU Uim Deva 
-a  ţ j  t de «eoni câ 
wsm» afeţ, r,< răspunzând
tir * tfel * b faţa alegă o 
rflor lor» urmează să luăm 
tdteixia fă teansfor a  uni
versităţii

— ExHrtă bă anUme grup

parlamentar care se opune 
acestei idei a dv. î  

— Din discuţia cu dl 
prefect a rezultat câ grupul 
parlamentar majoritar ai 
fi împotrivi acestei uni 
versităţi din Deva. Ei tre
buie să .răspundă de te 
sunt împotrivă şi probabil 
ar trebui să răspundă m 
{aţa studenţilor şi a pă- 

. rinţilor acestora.
—- Dlc rector, care este. 

de ia pt,nodul gordian a]
. problemei ?

Nodul gordian îl con
stituie -un spaţiu adecvat 
pentru universitatea' din 
Eteva. Mia « .  s-.vr părea 
nprtnai — aşa cum s-a pe
trecut in foarte multe o- 

din ţară unde primă 
ia »<î*esHt <et rfw 

ce a<> - vut mai bun, uîv 
tru a sţ>rî}Inî procesul dă 
învăţământ superior — ca 
.fţ. I^rim âţia::Dfya .-.pi-. ■ ş*  

S '^m ţă tc k  ’f'
efaţul Bevar primăria am

foarte puţin patrimoniu 
Iar prefectura nu este de
cisă să ajute substanţial 
universitatea. .

— Fiind rectorul Univer- 
«CtăţH Ecologice din Româ
nia sunteţi cel mai auto- 

■ .fixat să faceţi o apreciere 
asupra filialelor din ţară.

—- Diferenţa este ea, de 
la cer la pământ. La Arad 
Timişoara. Braşov am fast 
ajutaţi foarte mult. Am 
exemple de universităţi d<n 
oraşe care nu au nici un 
trecut universitar — Vas
lui, Botoşani —, unde pri 
_i*-4îie s- i in dicat foarte 
mw-,’. pe îtr t că este 
ba trirrtre altele şi ie a 
lega "i telectuatftatea «.«? 
zonă Noi urmează să tn. 
acreditaţi In perioada ar« 

** mâtoare. Orfcina ar «sni 
In dSrfifea ar sr re 
cunoaşte . * este P clădire 

- CORNEL POKNAB ,

(Coatiauar* in pag. a b fi
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CERINŢE, CONTROL, EFICIENŢĂ
Aveai în faţă o serie de 

acte dopstatatoare ale u- 
nor contravenţii săvârşi-e 
-  oameni ...» sau fără o 
tf iţte do» In mod i-gui 
pre iad !jş*ăt< i't* aw.r-- 
ţii individului sau unor 
mulţimi Se indivi i. Se nu
mesc contravenţii , pentru 
cu im. aipdat .* l^jea ru 
le incriminează altfel. Ele, 
faptele, au fost constatate 
de specialişti ai unor or
ganisme abilitate de stat 
să vegheze la protecţia ea», 
tăţesamttui şi ia sănătate1» 
publică, deci In afară da 
orice bănuială de subiecti
vism gazetăresc.
-în Ut august a.ty făcând 

o inspecţie de rutină la mai 
multe societăţi comerciale, 
dl ing. Gheorghe Socacio, 
inspector în cadrul Oficiu- 
lui Judeţean de Protecţie 
a consumatorilor, a „călcat" 
şi societatea comercială 
„Cevdet Prodimpex" S.R.L 
Hunedoara; având sediul 
în localitatea Sântuhalm 
nr. 1 şi Unic asociat pe ce. 
tăţeapul turc Cevdet Ayaz 
Unitatea .administrată prin 
delegat (dna Laura Florina 
Popesc») prestează servi
cii de alimentaţie publică 
de cazare şi de parking 
Ce constată- inspectorul 
O.J.P.C. ? Că produsele de 
bucătărie. In cea mai mare 
parte specialităţi ale bucă
tăriei turceşti, nu au reţe
te de fabricaţie, dar nu 
sunt râd . însoţite de in
formaţiile necesare despre 
preţ, gramaj etc. Pe scurt 
cel care apelează la servi 
ciile unităţii n-are decât s§ 
consume ce 1 se pune di
nainte In farfurie sau ia 
pahar, să plătească atât 
cât i se cere şi „să facă 
paşi", N-are nici un fel 
de posibilitate de a verifi
ca cinstea sau , buna-cre- 
dinţă a celui care-1 serveş
te. Aşa o fi şi pe malurile

Bosforului ? Sancţiunea a- 
plicată, de un, milion de Iei 
amendă, a fost achitată sub 
forma plăţii pe ioc a jJ- 
mătate din minimum : 50 OAC 
lei Aferim! Au fost sesi-' 
n 'i  în Icsj timp ţî*»i 
sîul econom : .-J poliţiei 
Garda Financiară.

In aceeaşi zi a fost vizi
tată şi o unitate a socle- 
tăţii con ei i it, , ânycom* 
SRL. Nu ştim şi nici nu ne 
pronunţăm în privinţa cu
noştinţelor despre cometţ 
ale patroanei societăţii, dar 
aprovizionarea pe care a 
făcut-o nu dovedeşte o 
bună cunoaştere a cererii, 
pieţei- Două din preparat*- 
le de came pe care le eo-

i
T renuri

repuse în 
circulaţie

mercializa în ziua contr > 
lului — câmaţi „Muntenia ‘ 
şi salam „Bucureşti", de
păşiseră termenul de vala
bilitate. Brânza „Traplst" 
aprovizionată în 13 iulie 
si având ca durată de vi- 
Iabilitate 20 de tile de la 
data fabricaţiei ,după o 
lună şi ceva de „stagiu" ^
în magazin făcuse - perniţe ] 
de mucegai. Evident, pen- ţ tişti.
tru aceste nedorite pre- î  începând de luni, 13 sep- 
zenţe, ca şi pentru altele, 4 tembrie a.c., se reintroduc

|  in circulaţie : trenid cursă 
de persoane 2353 pQ dis

I O teîegramfi a Regionalei 
J de căi ferate Timişoara a-

!
* dresată subunităţilor sate

din Deva şl Siateria ca 5' 
altor servicii' Interesate a- 
nunţă o veste îmbucură- 

pentru mulţi nave-

patroana a fost sancţionată 
cu amendă de 500 000 lei. 
Sună drastic, nu ? A achi-

fON CIOCIE3

fConttimare tn pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE ASTAZI

•  Coincidenţe spu destine
•  In -Obor oameni mutţi, , cumpărători .puţini
•  „Şţjinţa" de a torpila afaceri
* Spor t

tanţa Simeria — Ilia, cu 
fdecare din Simeria la o- 
ra 1,4,13 şi sosire In Ilia 
la ora 15,05 şi trenul cursă 
de persoane 2354 pe distan 
ţa Ilia — Simeria, cu ple
care din Ilia la ora 15,30 
şi sosire la ora 16,2».
. Cele două trenuri au opriri 
în staţiile de cale ferată Să- 

j uleşti. Deva, Mintia, Mintia- 
f Haltă, Veţel, Brănişca, Bre- 
ţ tea Mureşană, pe ambele 
4 sensuri de mers. (IJ.j

M BUDAPESTA. — Mi
nistrul de externe al Un- 
garîel, Geza Jeszenszky, va 
efectua o vizită oficială în 
România, în cursul lunii 
septtstibrie, prima de acest 
,<■«< 'i fftr prăbuşirea ea- 
monismului In Europa de 
t i  - tr tas r ’.t jţliîe
MTI şi Reuter, citând sur. 
se guvernamentale din 
Budapesta. Jeszenszky va 
viata , Bucureştiul, Incc- 
pâad de la 15 septembrie, 
i-j invitaţia ţciuîus 
maţ iei române. Teodor 
Meieşcanu — a declarat 
purtătaral de cuvânt al 

upţ&e-
Se- aşteaptă — ca acoartă 

şă detensioAeza 
roîstiSÎK* s» »»r4ate 4b> t-o 
cete ţări, ui privinţa
â ceea oe Ungaria coaside- 
îjS a S tnitamei^al aeca- 
respiHH&tor . al mbmrltătii 
ungşre din Românii*, lor 
rt4-*4e<4i*d dr3Ş»f 't !-•«*•;$- 
tism maxilar — come»- . 
teuzi Reuter.

de peste 
de dOîarl
secolului. __
. Acest plan, informmu8~~~~ 

Associated Press, prevede 
eliu*te*şpoa s pesţe 250 <k)6 
de postări din «traetnrBe i 
guvernameatsî®..

' P  PRAfiA. — Mntistirnl 
:C^-^:;dlKtei»e, I a d  fie- 
' lenjec, a. sţdatat «titudlnoa 
Btnâdei f â f  de Iwehfj.y 
rm aiwrt 4» r*W3-
trfeZe eu Reşamtişa Cehă 
i Ij> mm»t coope-

tâff tM*4 sirKsme m 
bpae de securitate — 
transmite agenţia' CTK. 
rrferindu-se la conferinţa 
de presă ce a urmat înţâ]- . 
nirii cu ministrul de e\- 
tepne aomâz. Tb-'dr Me- , 
leşcZnăi. ? Josef Tfleîehîec a - 
safotiniat că pregătirea a- 
c<4 Imitfi fîr p3 - vo.
luează bine.

■  WASHINGTON. — 
Cina Albă a anunţat un 
amplu plan de reduceri ş-‘ 
schimbări îa modul ne 
funcţionare a instituţiilor 
federşde care ar trebui să 
permită economii la buget

■  CIHŞINAU. —' Agen
ţiei Moldova-Pres i-a fost 
emisă spine difuzare o de
claraţie a ieromonahului 
Anastasie Peteu, pe care 
domnia Sa a adresat-o IMS 
Marian Enarfie, ambasade- 
rtrl e.xtrâprdînar şi pleat- 
pfvp si îteaântei sa 
Republica .Moldova, Copiile 
documentului au. fost tri
mise preşedintelui Republi
cii Moldova, dl Mircea 
Saegur, preşedintelui Par- 
l&mtn'.'iJjsH, , Petrtî Lu-
^nsebi, mfotstrutel. cuUu.. 
rii şi cailelor, dl leu Ua* 
gureanu, preced şi amba- - 
sadei S.U-A. p  umhesadrî 
Turciei la Ctd^năa. Re ba
ia unor «warma» date 
concrete — O M BRil te 
leteniee, calomnieri pubti- 
ca, adresa tm,'
ca ziarist şi ca a n d n  *h 
ContaMtaţii bisericeşti, ce 
IdJRâ peatr# sţ-hwtesţ -dctşi 
iWt precum %■ |a 
unor feţe Bmfaefi căra 
*  afB pe tMe «mR|li 4e> 
-c8t orie ale piesţlmO pre- 
tnescovlte Iwnaaeaabil 
AnastaHe iteteit dezvăluia,
In declarafia mu Roade- 
ca inseportablîă pe cam * 
areeazt noeeomnniştii ia 
jacul românilor fcannlunl 
ortodocşi şl rangă ambasa
dorul român «ă «dacă ia 
n n a şR ^  popondnt agai,' 
CitedactHfi Româplei Ol-  ̂
mosfera grea, de geir rid 
Moral, care peraiştă nici 
împotriva cicşUuiloi or. 
todocşl români din Basa
rabia, menţionează agen
ţia citată.

IN ATENŢIA AGENŢILOR 
ECONOMICI

ORDONANŢA NR. 23/25 AUGUST 1393

privind unele măsuri de redresare şi soluţionare 
a cazurilor d® incapacitate de plată 

a agenţilor economici
ARTICOL UNIC. — In cazul în care incapa

citatea de plată a agenţilor economici nu a fost 
înlăturată în termen de { luni de la constatare, po
trivit Legii nr, 76/1992 % se aplică dispoziţiile re- 
ferHoare la MASURILE PREVENTIVE DE- REDRE
SARE $1 LA FALIMENT DIN CODUL COMER
CIAL ROMAN,

N o t ă : ’) Legea 76/1902 a fost republicată jii
M.O., Partea I, nr. 172/22 talie 1992.

u n a  p e  z l
Al-— Cele mai fericite luni le datorez 

pilor. -
— Dar tu n-ai foSt niciodată în Alpti
— Eu nu. Dar soţul meu, da ! *..

din Vedea Jiului — se va desfă
şura ,in lupa octombrie, (L. LJl

O LA ORIZONT — „CÂNTE
CUL ADÂNCULUI". Revine tn 
actualitate o frumoasă, * tradiţie 
in muzica uşoară românească. 
Festivalul de interpretată muşi. 
cedă „Cântecul adâncului" de la 
Petroşani, cunoscut aici Ide peste 
două-, decenii, fşi anunţă, pentru 
această toamnă, o nouă ediţie. 
După cum, d precizat dl pro/. 
Ion Dulămiţă, directorul; Casei 
de Cultură a StndJcatetor din 
Petroşani, nqua ediffe — prilej 
de lansare a tinerelor talente

o  NOUTĂŢI EDITORIALE. 
La librăria „Gheorghe Lazăr" 

1 din centrul municipiului Deva, 
printre noţle apariţii editoriale 
se detaşează românele scriitorilor 
Ilf şi Petrov „Viţelul de aur” ,-i 
„Douăsprezece scaune*, romanul 
poliţist „In arşiţa nopţii“ de John 
Eall, iar iubitorilor muzicH rock, 
loan Mihai Coehinescu le pro
pune „Depeche rock”. (II. C.J.
o ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

„PRO BASARABIA ŞI BUCOVj. 
- NA", FILIALA DEVA invită 
membrii, simpatizanţii şi spriji
nitorii sdf Iu întâlnirea ce va a- 
uşa loc in ziua de marţi, 14 sep. 
tembrie 1993, ora 17, în sala de

şedinţe, etajul I, a Primăriei mu
nicipiul Deva. Urmează să fie 
discutate probleme foarte impar. 
fante.

© EXCURSIE. Clubul spor
tiv „Mureşul" Deva organizează 
duminică, IZ septembrie a.c., o 
excursie gratuită la meciul de 
fotbal de Divizia C, Victoria 90 
Călan — Mureşul Deva. Pleca
rea se face la ora 9,30, din faţa 
Casei de Cultură. (S .C.j.

Q  FOTO „EXPRES“. Noua 
firmă, ce aparţine R.A.G.C.L. De. 
va şi-a început activitatea in
tr-un local renovat, pe str, l De
cembrie, la parterul blocului A. 
Dl Virgtl Onatu asigură presta
ţii de calitate si la tarife acce
sibile. (N.T.).

; © A PA CHIOARĂ. Cam aşa
s-ar fi numit cafeaua preparată 
din boabele pe care le com:<-cia- 
lîza S.C. ,Anycom" S.R.L Deua, 
având ca patron pe dna Arta 
David. 'Caracteristicile „ciulei" 
prezenţa masivă d drojdiilor şi' 
mucegaiului, gust şi miros spe
cifice slab sesizabile, boabe pră
jite până aproape de ars sau 
sparte. Concluzia laboratorului 
Larax: nu corespunde condiţii
lor de admisibilitate prevăzute 
de normative. (I.C.j,



(Urmare din pag. 1)

adecvată învăţământului su. 
perior. Dar, faptul că airi 
nu mai putem sta, schim
ba unele date ale proble
mei. Noi avem • o respon
sabilitate fată de studenţi 
ţi faţă de pregătirea ltr 
Cineva ne întreba: de ce 
n-aţi construit ? In, Deva 
am încercat acest lucru, a- 
yem un proiect care ne-a 
costat o sumă mare de • 
bani. Chiar dacă am vrea 
să construim o universita
te, nu se poate realiza în 
2—3 ani. Ea se constru
ieşte în 10, 15, 20 de ani 
Dar aceasta însă cu spri
jinul Primăriei. Dacă vrei 
să faci ' o universitate cu 
actualele preţuri nn te în
cumeţi nici Să sapi' tere
nul, dar noi nu-1 avem nici 
măcar pe acesta. >

— Cum apreciaţi pregS->
tirca studenţilor de ,.la - 
Deva ? ■ ,« . *

— In toată Universitatea. 
Ecologică am adus cadre . 
de primă mărime dar , in 
Deva, în special, am adus 
profesori din Bucureşti, 
Cluj, Timişoara care au 
contribuit substanţial la 
pregătirea studenţilor. Noi 
ne-am preocupat nu numai 
de pregătirea teoretică şi

profesională, ci şi de cea 
de trecere de la viaţa \ de 
elev la cea de student. Toc
mai faptul că au fost mul
te aprecieri foarte bune 
din partea cadrelor didac 
tice, care au predat la 
Deva, mă face să mai ză 
bovesc pe gânduri. Mo
mentul " estp deosebit de 
important întrucât acum se 
pregăteşte o lege a acredi
tării instituţiilor de învă
ţământ ' superior, iar noi 

' trebuie să ne îngrijim să 
răspundem cerinţelor ţ  a- 
cestei legi. _ ■

— Personal apreciaţi cî 
lucrurile se vOr rezolva 
totuşi ? ’ -
i — Nu ştiu încă. Sunt 

foarte îngrijorat după 
discuţia cu dl prefect,! care 
a fost foarte categoric , in 
legătură cu această clădi
re. Eu riu contest faptul 
că prefectura trebuie să 
stea . înir-o clădire civili
zată. dar de cc tocmai în 
asta ? Clădirea de faţă 
este mult mai eficientă 
pentru învăţământul supe
rior decât pentiji. altceva: 

Să mai notăm că din 
ţotălul studenţilor, mai 
bine de jumătate sunt din 
Deva, iar ceilalţi — circa 
45 la sută — sunt din ju 
deţ.

CERUTE, CONTROL, EFICIENTA
(Urmare di» pag. 1)

tat pe loc jumătate din 
minim — 25 000 lei, şi ne
gustoria merge înainte. In
spectorul O.J.P.C. a interzis 
prin încheiere de acte ta 
faţa locului comercializarea 
în continuare a produselor 
cu termenul de valabilitate 
depăşit. Să ne oprim puţin 
la acest aspect.

Despre scoaterea de la 
vânzare din acesţ ; motiv 
a unor mărfuri de origine 
animală extrem de pericu 
loase pentru sănătatea pu
blică, ia cunoştinţă, după 
caz, poliţia economică, po 
liţia sanitar veterinară şi 
Garda Financiară, care: 
tot după caz, confiscă sau 
distrug marfa oprită de la 
vânzare. Cei astfel averii 
zaţi iau măsurile' la care i 
obligă legea şi statutul lor 
în funcţie de timpul pe ca 
re-1 au la dispoziţie1: pes
te o zi, peste 2 sau mai 
multe. Io acest timp agen
tul economic poate comer
cializa mai departe marfa 
oprită de la vânzare in- 
locuind-o ulterior pe> cea 
vândută cu alta proaspăt a- 
chiziţionată şi demonstrân- 
du-i astfel următorului or
gan constatator că i s-a o. 
prit de la vânzare o mar
fă- bună. Nu este vorba

aici de un proces de in-’ 
tenţie. Este posibil aşa ceva, 
deoarece agentul constata-, 
tor al OJPC nu este abili
tat să ia pe loc toate mă
surile care se impun. Si
gur, când legiuitorul a li
mitat competenţele unui 
organ, a . dorit să elimine 
posibilitatea de apreciere 
subiectivă sau tentaţia a- 
buzului, dar a lăsat ast
fel loc altor fenomene din 
aceeaşi categorie, de cea
laltă parte a baricadei. Să 
ne scuze cei nominalizaţi 
mai sus, dacă insistăm a 
tât pe" exemplul oferit ode 
dumnealor pentru unele 
demonstraţii. Poate cin s-
va ne va învinui de pură 
speculaţie intelectuală. Dar 
poate demonstra că aseme
nea fenomene nu au loc ?

Atât înainte de revolu
ţie cât şi după. a fost cu 
tenacitate condamnat con
trolul în brigăzi complexe 
alcătuite din specialişti re
prezentând mai multe or
ganisme de control. Cine 
însă tuna şi fulgera îm
potriva unui asemenea mod 
de control conex ? Cei a 
căror activitate era supu
să controlului. Penţru -e- 
fieienţa lui însă, metoda 
s-a dovedit, în toate cazu
rile utilă. Şi atunci ?

C

Oamenii din împreju-, 
rimi ştiu că, joia la Brad 
e zi de târg. Din tim
puri străvechi, moţii lă- 
-sau lucrul, părăseau ,;cuş- 
rnele" dealurilor şi ve
neau in „capitala" Ţării 
Zarandului cu doniţe, 
ciubere, butoaie, lucrate 
cu multă pasiune şi sâr- 
guinţă, cu scândură şi 
var. Părinţii obişnuiau 
să ia uneori cu ei şi co
piii, să-i recompenseze cu 
o turtă dulce şi o pere- 
che-două din renumiţii 
virşli de Brad. Dl Avram 
Ivaşcu, de la firma 
AVROCOOP Universal 
S.C. Transcom Impex 
Orina Brad, cu asociatul 
său . Marioara Domşodi,

După decesul său soro
cit la 23. III. 1962, rămă
şiţele pământeşti ale sa
vantului român, acade
mician ' prof. dr. Silviu 
Dragomir, au fost înmor
mântate în Cluj-Napoca, 
localitate în care locu
ise şi muncise (la Univer
sitate şi Institutul de 
istorie). Mormântul său 
se află în Cimitirul cen
tral —. careul R — cu 
intrarga mai apropiată 
prin Calea .Turzii.

Silviu Dragomir fiind 
prieten intim cu supra
vieţuitorul dr. Victor Şu- 
iaga din Deva, un nepot 
de-al acestuia a avut 
sarcina concretă de-a.de 
pista mormântul, pe care, 
pe vertical nu l-a des
coperit, pentru că, prac
tic .decedatul nu are o 
cruce care să-i aparţină. 
In schimb, mormântul a 
fost „descoperii® pe ori- 

. zontal, având pe el o ef’ 
gie şi-o pisătiie. *

Odată cunoscută împre
jurarea ţie . Stai sus, 6 
firesc sâleunriaşteţn câte
va amănunte şi despre 
răposaţii. întiu Domnul 
Simion şi Reghina — pă
rinţii lui Silviu Dragomir 
— care-şi dorm somnul 
de veci, in cimitirul din 
Gurasada, la umbra unei 
bisericuţe monument is
toric, cu o vechime de 
peste. şapte veacuri şi-un 
stejar dP aceeaşi vârstă. 
Amănuntele bk>grafice ă - 
mai jos sunt menite să

aducă în atenţie prezen
tul istoric al decesului 
lor.

De necrezut. Amândoi 
— Simion, notarul co
munal şi Reghina, soţia 
sa .casnică —■ au dece
dat în aceeaşi zi şi lună 
şi, ceea ce-i mai curios, 
după o viaţă de numai 58 
ani fiecare. Moartea pre
matură a lui Simion Dra
gomir îşi are explicaţia 
în faptul că în campania 
electorală din 1903 a pri
mit o bătaie/ soră eu- 
moartea din partea unui 
pantofar de etnie maghia

murit cu .inima împăcată. 
Pe de-o parte, pentru că. 
în fiecare din poeziile 
de profeţie ale lui Octa- 
vian Goga (apărute In 
1905) — pe care- victima 
le citise, recitise şi însu
şise — â desluşit în ele 
nădejdea ascensiunii nea
mului din care-a odrăslit, 
împrejurare confirmată la 
1 Decembrie 1918. Pe de 
altă parte, câ om al bi
sericii, care- l-a învătat 
să se roage pentru cel 
ce i-au vrăjmăşit viaţa, 
a iertat pe pantofarul a- 
gresor, cu convingerea că

Coincidente sau destine?
Trei sferturi de veac de la Unirea cea Mare 

*(191.8—1993)

.. ră din 0%, pe eonside 
tvftîi că -victima vdUH 

Vj» ' d ep u sa  român "Au
rel Vlad din Orăştie. Tra 
diţia nuri«*a transmis 
amănunte cu privire la 
gradul de vătămarp , cor
porală adus victirtei. Io 
schimb, bietul român „vi* 

* novat" de-a fi votat pi 
un candidat din etnia sa 
a mai „trăit” 4 ani, până 
la 16 decembrie 1907, ctad 
a decedat.

Simion Dragomir — a. 
semeneă multor patrioţi 
şi martiri români — a

şl-af mor
ţii ţine , o contabilitate 

săvârşită, a- celor c* 
curmă viaţa semenilor teri 
Decesul lui Simion Dra
gomir, chiar dacă s-a 
produs după 4 ani de la 
agresiune, a avut dreţit 
cauză unică violenţele a- 
plicate.
■ Reghina Dragomir —

■ mama fraţilor Alexandru 
(n. 1886) şi Silviu — a 
decedat tot la 16 decem- 
brie, dar în 1922, după 
4 ani împliniţi dri lu fău

rirea României Mari. Re 
ghino, dormi în pace ! A 
doua ta odraslă — Silviu 
— trup din trupul tău şi 
sânge din sângele tău, la 
începutul veacului nostru 
'dobândise uri doctorat iu 
Teologie la Cernăuţi, in
trase în istorie şi cu stu
dii din î apusul Europei, 
cunoştea 8—9 limbi, fără 
să fi fost os dfi domn, fu
sese declarat membru 
corespondent al României 
de peste Carpaţi (16. IIT. 
1916), dar mai presus de 
toate să fii mândră că 
ai purtat în pântec pe 
cel care, în replică la 
sloganul din 3/15. V. 1848: 
„Vrean să ne unim cu 
Ţâra", a avut privilegiul 
să iasă primul din sala 
celor, 1228 dş delegaţi 
vestind plebiscitarilor — 
de peşte 100 000 — câ 
„Transilvania s-a unit cu 
Ţara"/ '■ , ,

Dacă Ia prima vedere 
i cele; 3 date calendaristi
ce legate de decesul feri
ciţilor părinţi par nişte 
coincidenţe (ziua. luna şi 
vârsta), la o aterită veri* 
ficare se pare că ele dau 
doar dimensiunea destine
lor: cât va fi piatră pe 
piatră în bisericuţă’ şi-n 
cimitirul cuvios de ţară, 
vor >; fi vrednice de pre
ţuire şi de pomenire 3 

i persoane: Reghina, Si
mion şi Silviu.

CONSTANTIN PREDA 
Deva

că iui poţi 
salariul...

sa-a iei

Căminul Cultural din Be_ 
riu. O instituţie bine gos
podărită prin grija Consi
liului local, în care, real
mente. îţi face plăcere să 
intri. Director este dna Si- 
inona Rujoi. De când 7 ,

— Din 1992, dar am stat 
un an acasă pentru îngri
jirea băieţelului meu. Mî- 
am reluat activitatea doar 
în luna februarie â.c.

— Şi de atunci ce s-a în
tâmplat la căminul - cultu
ral ?

— în luna mai am or
ganizat un „Carnaval al 
florilor" însoţit- de prezen
tări de măşti.* Apoi, în ăi 
lie, am iniţiat un concurs- 
de frumuseţe dotat cu pre
mii asigurate prin grija ţi
nui generos sponsor, fostul 
director de cămin cultural, 
actualmente patron, dl Nî- 
colae • Brânduş. Filme ne

mai rulează întrucât apa
ratele au fost ridicate. In
tenţionez un concurs de 
dans. Tinerii sunt entu
ziaşti. Când am apelat la 
ei, m-au ajutat. Alături 
de cămin există un club 
unde se mai organizează 
discoteci, audiţii muzicale,

— Ce formaţii artistice a- 
veţi? '

— Căluşeri şi colindători 
copii. M-am gândit să fa
cem o formaţie de dans 
modern.

— Cum vă descurcaţi în 
condiţii de autofinanţare ?

— Cu banii-mă descurc 
foarte greu. Luna aceasta 
n-o să-mi iau salariul. Sin
gura sursă de venituri o 
constituie nunţile şi balu
rile. Uneori mă mai spri
jină Consiliul local. Şi 
când simţi că nu poţi şă-ţi 
iei salariul, riu te mâi tra
ge inima să faci ceva. Da.

că bani nu sunt, nu ai cu 
ce să faci reparaţii. Mă
doare inima pentru Că
minul Cultural diri Căstău 
care se află intr-o. avansa
tă stare de degradare.

— Credeţi că Inspectora. 
tul Judeţean pentru Cul
tură v-ar putea ajuta in
tr-un fel ?

— Da, dar nu ştiu dacă 
şi dânşii mai au ceva bani 
în buget. Aşa că, probabil, 
mulţi ani vom rătriâne cu 
Căminul Cultural din Căs
tău în această stare.

— Vă place mur.ca pe 
care o faceţi ?

— ,Imi place, o doresc din 
toată inima, simt că pet 
face mai mult. Mă bucur 
că tinerii din comună sunt 
alături de mine ! Din ‘pă
cate, banii...

MINEL RODEA

bine ajutaţi de Ana To- 
dor şi Gheorghe Indrieş, 
se străduiesc ca în piaţa 
alimentară, în obor, cei 
care vin cu produse agro- 
alimentare, cu diferite 
bunuri materiale, anima 
le şi cereale, să aibă con
diţiile necesare prezentă
rii. desfacerii în cele mai 
bune condiţii a mărfuri
lor. Aşa se facă câ in 
piaţa agroalimentară s-aa 
amenajat încă 6 mese be 
tonate şi s-au procurat 
42 de tăvi din plastic 
destinate desfacerii pro- 
duselor lactate şi came 
«— şi se va da în folosin
ţă o nouă încăpere unde 
se vor distribui cântare. 
Pgntru timpul friguros, în

hala mare a pieţei se vor 
completa geamurile lipsă.

— Cum merge piaţa la 
Brad, dle Ivaşcu ?

—• Bine. In piaţa de 
alimente este abundenţă 
de legume şi fructe de 
sezon, produse din carne 
şi lactate, tot timpul- 
proaspete. Avem noroc 
cu arădenii, ei ne ţin 
piaţa cu legume. Preţa- 
rile sunt cam mari, dar 
nu exagerate. In schimb, 
în obor se. "remarcă o a- 
numită scădere a vânză
rilor de animale şi de ce
reale. Lipsa furajelor dîn 
acest an determină pe 
mulţi să-şi vândă din a- 
nimale, multe nici nu mai 
ajung în obor, le vând

direct din ogradă la di
feriţi cetăţeni, dar şi îfl 
alţi oameni din judeţele 
limitrofe. Am avut zile 
de tfirg când s-au vândiţj 
30—35 de bovine — ma
joritatea vaci de lapv«, 
miei, ovine, iar la porci 
vânzarea creşte în urmă. 
toarea perioadă. Cu tot 
preţul ridicat, se caută 
porumb (3 400 lei măsura 
— 29 kg), dar şi grâul şi 
alte cereale pentru fura
jarea animalelor. In zi
lele când e bâlci, vânză
rile surit mult mal mari.

La Mintia, duminica 
trecută a fost zi de târg 
de vite. Lume multă, 
cumpărători mai puţini. 
Erau vaci de lapte, viţei

si porci la discreţie. Coa
dă era la... bere şi gus
tări. Purcelul dd 8 săp
tămâni — 8 000 lei. Cu o 
săptămână în urmă, la 
llia o pereche de purcel 
de 6 săptămâni a fost ta 
5 000 de lei. Vine toam
na, urcă preţurile la porci. 
Pe un porc la 80—90 kg 
se oprea 90000 lei. . Cei 
care au avut bani au pa- 
tut să-şi cumpere tot ce 
au dorit. Mulţi au târ
guit la butoaie pentru 
prunele ce se culeg de zor 
mai ales în zona Ulei, 
unde în acest an este o 
producţie bună. Măcar 
ţuică să %  din belşug..,

SABIN CERBU

Persoana
importantă
După Revoluţie a ajuns, 

crede el, o persoană im
portantă. Cum? Prin ce 
mijloace şi împrejurări ? 
N-are importanţă. Prind, 
pal e că şi-a atins scopul. 
S-a înconjurat de indivizi 
ce-i corespund prin tră
sături de caracter asemă
nătoare. Şiret şi diplomat 
reuşeşte , cu dibăcie să 
manipuleze naivii. Şi de 
pe poziţia cucerită a în
ceput să împroaşte cu noroi 
pe unii şi pe alţii, în pri
mul rând şi mai cu seamă 
pe cei socotiţi potrivnici 
lui. Calomnia este arma 
lui preferată. Ros de in
vidie, ; meschin şi avar, 
pervers şi parşiv, pus nu
mai pe căpătuială, nu pier
de o clipă să-şi rotunjeas
că avutul- personal...

Se zbate din ' răsputeri, 
tremură din întreagâ-i fiin
ţă şi aplică în rezolvarea 
dorinţelor proprii şi a a- 
Vantajului -personal princi
piul : „Scopul scuză, mijloa
cele !“. Sfidează bunul 
simţ şi minte cu neruşinare, 
astfel reuşind să scape 
din situaţii critice.

Intre vorbele şi faptele 
lui există o discrepanţă a 
semănătoare cu distanţa 
dintre cer şi pământ. Ca 
oamenii de rând este dur, 
înfumurat şi impertinent, 
demagog şi superficial, ne. 
socotindu-le iniţiativa şi 
contribuţia. Faţă de cei 
mari este mereu cu zâm
betul pe buze, are coloana 
vertebrală elastică, te do
cil, slugarnic şi devotat, 
comportări necesare păstră
rii funcţiei. Urmăreşte Un 
singur scop, să urce cât 
mai sus... ca s-o ducă 
cât mai bine. Nu dorim 
să fim maliţioşi, dar gân. 
direa Iul.n-a ajuns să per
ceapă înţelepciunea, că s- 
yantajul cuceririi „înaltei" 
trepte Ierarhice este ' In
vers proporţională eu pră
buşirea...

Prof.'LIVlU LUCACIU 
Baia de Criş -



„Românii sunt oameni 
cu sufletul desqhiş"

Devenite frecvente,
schimburile turistice şi 
culturale dintre diverse 
regiuni din România şi 
Franţa reprezintă încă o 
ferească spre cunoaşterea 
realităţilor, economico-
sociale dintre Est şi Vest,

In această idee, în pe 
rioada 31 august — 8 sep
tembrie, la Brad, la in- 

, vitaţia Ansamblului Fol
cloric „Doina Crişului“ 
din localitate, un grup 
de 45 de oaspeţi francezi * 
din regiunea Nord — Pas 
de Calais şi-au petrecut 
o mică vacanţă în Ţara 
Zaranduluî şi în împre
jurimi, nelipsind din < 
programul grupului câte. 
va dintre punctele de re . 
ferinţă ale judeţului: Par 
cui Dendrologic Simeria 
Castelul Corvineştilor, Ţe- 
bea. Muzeul Aurului 
din Brad, precum şi mi
nunata zonă a Peşterii 

'■'Urşilor. ■" ♦
într-o discuţie cu dl 

Francois D’Effontaineş, 
preşedintele Asociaţiei 
„Montreuil Amitie Vo. 
yage“, prezent la Brad, 
domnia sa a afirmat: !
„Am fost foarte hine pri- 
miţi in România, cu deo
sebită căldură şi priete
nie. Sunt îngrijorat că 
atunci când ̂ românii vor 
venj in Franţa, in -re
giunea noastră nu vor 
p̂utea f i , primiţi aşa cum 

-- am fost primiţi noi. Peste 
tot, deşi ştiam că sunt 

* — *—♦—*---------------- ----
- DRUMUL ANINOASA—ISCRONI,

DW  NOU ÎN LUCRU
Reparaţiile, începute in septembrie 1989, au 

stagnat din lipsa fondurilor necesare pentru -lărgi- • 
rea a 7 podeţe. Lucrarea a demarat în acest an cu 
fondurile primăriei (8 milioane) la eare s-au adău
gat, cu - sprijinul Consiliului judeţean Hunedoara 
încă 10 milioane. ' Lucrătorii Filialei Petroşani a 
Secţiei de drumări judeţene execută lărgirea po
deţelor şi turnarea mixturii asfaltice. După cum ne 
informează dl Ilie Botgros, primarul oraşului Anh- 
noasa, se speră ca lucrarea să fie încheiată la 31 
octombrie a.c. (L. L.).

probleme cu existenţa, nu 
s-a reflectat niciodată in 
ceea ce au făcut brâde- 
nii pentru noi. Vizita 
.noastră în zona Brad a 
însemnat o reîntoarcere 
în timp cu câţiva zeci 
de ani, intr-o lume cura
tă şi pură a satului^ pe 
care am trăit-o şi noi în 
copilărie. s :

Dincolo de scopul tu
ristic. vizita noastră, la 
invitaţia Ansamblului 
„Doina Crişuiui“ din Brid 
a reprezentat şi o cate 
de a schimba impresii 
despre viaţă şi aceasta, 
mai; ales trăind alături de 
rorfiâni câteva zile.

Intenţionăm o colabo
rare în viitor, pe mai 
multe planuri culturale, 
Spirituale, pentru a lega 
o prieteni^ trainică între 
regiunea noastră, Nopd — 
Pas de Calais şi Brad" 

Din programul vizitei;* 
la Brad n-a lipsit nici 
momentul festiv, -marcat 
duminică, £ septembrie, 
la restaurantul „Crişul’* 
din ‘localitate, undit âfu- 
pul de francezi a oferit 
o masă festivă, fiind, 
totodată, impresionaţi de 
evoluţia artistică a an
samblului folcloric bră- 
deân — prilej în care sen
sibilitatea - artistică a 
dansatorilor s-a împletit 
cu aplauzele şi, considera
ţiile oaspeţilor.

„Ştiinţa" de a torpila afaceri
• Omul care a ţinut să ne 
relateze faptele ce urmea
ză este cetăţean germatj 
de origine română şi <? re
prezintă o firmă de . co
merţ din Dusseldorf. Afa
cerea pe care . dorea să c 
încheie in judeţ era una 
cil oţel, cu asigurarea u- 
nui aport valutar ispititor 
pentru rezerva noastră va
lutară, mereu mai aproa
pe de punctul mort Afa
cerea însă nu s-a perfec
tat eu partenerul român 
vizat — S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara. S-a > în-4 
chejat cu un partener din 
Italia şi verzişhrii intră rit- • 
mic în băncile peninsulari, 
lor, tot de gintă latină ;* 
dar asta nu ne încălzeşte 
cu nimic. Cursul dolaru
lui la momentul respectiv 
era de 680 lei. Acum se a- 
propie vertiginos de 1009 

Să vedem însă în ce a 
Constat afacerea,; şi da ce 
a eşuat ea pe pământ ha 
nedorean. -

O firmă oarecare din 
SiU.A. a contactat firma 
pe care „ o reprezintă în 
Germania' domnul M.B. 
pentru a lansa în Europa 
o comandă de 400 000 tone 
oţel-beton, în tranşe luna
re de câte 25—30 de - mii 
de tone în timp de un an 
cu posibilitatea de pre
lungire a contractului până-

la 5 ani, In- acelaţi regim 
de livrare lunară, Banca 
creditoare a respectivei 
companii americane . (Im
perial Bank Int. Div. la- 
gelwood C.A. din Los An 
geles) deschisese în contul 
firmei germane interme
diare acreditivele: ex 
10011616 — tr I în sumă 
dP 2835000 dolari — două 
scrisofi-âcreditiv de ace
eaşi valoare, ex. 10011597 
tr I în sumă de 2 680 000 
dolari şi ex. 1011592 — tr. 
2 în sumă de 2 250 000 do
lari; In total — acrediti
ve oricând verificabile pen
tru credibilitate la Banca 
Comercială din Dusseldorf 
— în valoare de 10,6 mili
oane de dolari. La data 
respectivă, preţul oţelului 
la bursa- de la Bruxelles 
era între 180—210 dolari 
tona. Suntem atât.-de bo
gaţi în rezerve valutare 
câ să ne permitem să a- 
lungăm de Ia poarta%oa:s- 
tră o asemenea ofertă ? Şi 
toţuşi a fost alungată.

„Când am luat prima 
dată contact cu reprezen
tanţii S.C.„Siderurgica" 
S.A. Hunedoara — rela
tează cu îndreptăţită in
digna^ dl M. B. — entu
ziasmul domniilor lor; pen
tru afacere era mare. Când 
m-am prezentat a doua 
oară' cu acreditivul în ser

vietă spre a perfecta con
tractul, lucrurile s-au 
schimbat. Am fost poftit 
politicos la biroul de pro
tocol al societăţii, âm Aş
teptat ca pe jar trei sfer
turi de oră, după care în 
sfârşit s-a prezentat “la 
protocol un domn inginer 
mai tânăr. L-âm întrebat 
dacă este mandatat de 
firmă ■ să încheiem tran
zacţia şi mai întâi dacă 
cunoaşte detaliile ei. Nu 
le cunoştea, mi-am dat 
repede seama de asta. Am 
întrebat care-i preţul pe 
tonă pe eare-1 pretinde pre
supusul'meu viitor partener 
de afacere. „280 de dolari 
tona", mi-a răspuns, lă- 
sându-mă fără replică. în 
zadar am încercat să-i' ex
plic care este preţul oţe-, 
lului pe piaţa europeană.

. Dumnealui avea fixul celor 
280 de dolari/tonă. L-am 
înţeles nefiind el cel man
datat să tratez  ̂ afacerea. 
Conciliant, la /sfârşitul dis. 
cutiei mi-a spus : Trebuie 
să mergeţi la Bucureşti, 
pentru perfectarea con
tractului. Ce să fac Ia 
Bucureşti, când, oţelul se 
produce la Hunedoara ? 
Am perfectat afacerea cu 
un partener din Italia şi 
ea se derulează de două 
luni".

Să auzi şi să nu-ţi crezi

ureciiHor. Se pare că în 
materie. de .afaceri, mana- 

: gerii noştri sunt atât de 
timoraţi , încât se tem şi de 
umbra lor. „Ştiinţa" de a 
torpila afacerile ' profita
bile ţării,- datorată bleste. 
matei centralizări şi co
rupţiei la vârf, se consti
tuie, precum se vede, Iri 
cea mai teribilă şi maî 
parşivă frână în calea 
transformării administra
torilor societăţilor noastre 
comerciale, în adevăraţi- 
oameni de afaceri. Pent-rU 
că, dinamismul care-i ca
racterizează pe oamenii de 

- afaceri dta ţările unde e- 
conomia de piaţă este aşe
zată* pe baze temeinice, a- 
-tunci când se izbeşte de 
lâncezeala, de încetineala 
în acţiune- de lipsa cu
rajului. de decizie de la 
noi, nu se poate împăca 
cu aceste-racile ale noastre.

Ca tot rpmânul disp> 
nibii * a facp haz de ne
caz, îmi amintesc o poatL 
tă, de import, este ade- 
vărat, care circula la ruşlî. 
„Ce fac pescarii sovietici 
când nu găsesc peşte? Or
ganizează o •'şedinţă. Dar 
pescarii japtonezi ? Acela 
caută peşte?!".

Se pare însă. că noi şi 
când găsirii peştele ii pier
dem prin găurile nâvodu-* 
lui !

ION CIOCLEI

CORNEL POENAR
* *1

Una din sursele* «te-trai 
ale oamenilor din- comuna 
Orăştioara de Suş este: creş
terea animalelor, mai- 'bi
ne zis valorificarea produ
selor acestora; Iar printre 
produsele lor se numără 
laptele de vacă. La ora ac
tuală ta localitate, există 
1730 bovine, marea majori-- 
tate a acestora fiind vaci
le cu lapte. încărcătura de 
bovine este mai mare de
cât două capete pe gospo
dărie şi sunt foarte mulţi 
cetăţeni care ţin 8—10 a 
nimale mari şi chiar mai 
multe. în această situaţ e 
este'firesc ca in localitate 
Să se obţină lapte de va
că în cantitate mult mai

l Q p t « l «  c u r q e ,  

d a r  u n d a  t a  d u c a  ?

mare decât nevoile / de 
consum ale populaţiei. Ce 
se face cu laptele în plus ? 
Evident că nu se aruncă 
— deşi se mai dă şi în 
hrana poţcilor —* ci se va
lorifică;. Cum ? în principal 
pe două căi: vânzarea ia 
fondul de consum sau vân
zarea in piaţă, în special 
în cea din Orăştie.

Din evidenţa ce o ţine 
dna Magdalena Mărginean 
de la Ocolul agrieoi din 
localitate reiese că în pe
rioada trecută din acest an

Avancronica fotbalistica
După partida susţinută 

de reprezentativa ţării 
noastre cu fotbaliştii din 
Insulele Feroe (câştigată de 
tricolori cu 4—0), se reia 

.Jompionatul Diviziei Nat} o. 
-hale cu etapa a V-a.* In 
general, această nouă eta
pă se caracterizează prin 
echihbru. Dacă Steaua 
(pe teren propriu) nu poa
te scăpa prilejul de a ob
ţine ambele puncte în par. 
tida sa cu Gloria Bistriţa, 
sau Dinamo cu Petrolul 
în schimb, Universitatea 
Craiova la Sibiu, sau Pro
gresul Bucureşti — la 
Brăila — vor face multe 
minute grele gazdelor. Stu
denţii craioveni pot să a- 
ducă de la Inter măcar un 
punct care să-i menţină în 
lupta pentru primul toc 
în clasament. Va sparge 
gheaţa Electroputere în 
meciul săli de acasâ ca 
Oţelul Galaţi — învingă- 
toarea lui Dinamo din ul 
tima etapă ? Un examen 
greu au de dat Ceahlău] 
P. N. îri faţa studenţilor 
din Cluj, dar şi U.T.A 
cu Poli. Timişoara.

Jn Divizia A, Cor vinul 
trebuie să treacă peste 
«greutăţile avute ta pre
zentarea celor mai în for
mă jucători, să ocolească 
neşansa ce au avut-o î» 
ultimele două partide *n 
care n-a jucat rău, dar... a 
pierdut. Jocul său cu Me- 
tromi Braşov 'nu este deloc

uşor. Braşovenii joacă 
fără nici un fel ' de com
plexe şi în deplasare unde 
deseori au obţinut puncte. 
Corvinul, conducerea ;sa : „ 
tehnică nu-şi mai poate 
permite un eşec pe te
renul de la Brad. Jiul Pe 
troşani se deplasează lă 
Baia Mare pentru întâlni
rea cu Phoenix şi ar pu
tea aduce un punct. Noua 
promovată s-a clătinat din 
prima etapă şi poate ceda 
un punct şi în jocul ca 
Jiul Petroşani.

Şi in Divizia C se-anun
ţă câteva ' meciuri intere
sante- Mureşul Deva ■ — 
cea mai ta formă echipă 
â momentului, va juca la 
Victoria ’90 Călan, 'forma
ţie ce sş află pe tin ne
meritat loc 14, după două 
înfrângeri în deplasare şi 
un singur egal acasă cu 
Haber Haţeg. Suntem con
vinşi că va fi unul dintre 
cele mai disputate meciuri 
ale etapei. Nici Minerului 
Bărbăteni nu-i va fi uşor 
la Aurul Brad. De rezul
tatul acestor partide va 
putea beneficia Minerul 
Ghelari (joacă acasă cu 
Min. Vulcan), dar şi Mi
nerul Certej (cu Dacia 
Orăştie) tot pe teren pro
priu. Haber Haţeg.— O- 
cupă locui 3 în clasament 
şi are de disputat partida N 
sa de duminică la. -Con

structorul Hunedoara a- 
flată pe ultimul loc în cla
sament.-Cu toate că parcă 
altă , echipă iiunedoreană 
a început acest campionat.

de data aceasta însă va 
lupta pentru predarea lan
ternei roşii.

SABIN CERBU

CLASAMENTUL ECHIPELOR 
DE JUNIORI

a Diviziei C din judeţul Hunedoara 
Rezultatele etapei din 5 sept 1993: C.F.R. Si

meria — Min. Ghelari I—i ; Min. Şt. Vulcan — Jiul 
Petrila 16—0; Dacia Orăştie — Armata Aurul Brad 
1—0; Min. Bărbăteni — Constr. Hunedoara £—2 ; 
Haber Haţeg — Minerul Teliuc 4—1 ; Cema Cristur 
— Victoria Călan 9—0 ; Mureşul Deva — Minerul 
Aninoasa 2—0 ; Metalul Crişcior — Minerul Certej 
1— 2.
1. Min.. Ştiinţa Vulcan 3 3 0 0 * 37— 1 6
2. Mureşul Deva 3* 3 0 0 27— 2 : ■'»
3. Dacia OrSşiie 3 3 0 0 7— 0 6
4. Min. Bărbăteni 3 2 10 9— 3 5
5. Armata” Aurul Brad 3 2 0 1 14— 2 4
6. ‘Cerna Cristur 3 2 0 1 13—: 2 4
7. Min. Ghelari 3 2 0 1 : ■ 8— 6 4
8. Haber Haţeg 3 2 0 1 6— 5 - 4
9. Minerul Certej 3 1 1 1 7—15 3

10. Victoria *90 Călan 3 1 11 5—10 3
11. C.F.R. Simeria 3 ' 10 2 13— 9 2
12. Constr. Hunedoara 3 0 12 6—10 1
13. Min. Aninoasa 3 0 0 3 0— 7 0
14. Min. Teliuc 3 0 0 3 1—12 0
15. Metalul Crişcior 3 0 0 3 1—22 0
16. Jiul Petrila 3 0 0 3 0—48 0

Etapa viitoare, 4 sept. 1993 : Aurul Brad —Min.
Bărbăteni (arbitri Dănilă, Mândru, Popescu — Hu
nedoara);" Min .Certej — Dacia Orăştie (Brânză, 
Gheorghe E. şi Popa P. — Petroşani); Jiul Petrila
— Metalul Crişcior (Hârâci, Munteanu şi Simcso
— Deva); Min. Ghelari — Min. Şt. Vulcan (Csiki, 
Hanzi şi Stanca — Deva); Victoria Călan — Mu
reşul Deva (Melha, Pândărelu şi Sebeş — Orăştie); 
Min. Teliuc — Cema Cristur (Medrea, Deac şi Nis- 
tor — Simeria); Constr. Hunedoara — Haber Haţeg 
(Dudaş, Cârstea 0. şi Tismănaru — Petroşani).

oamenii din Orăştioara de 
Sus au valorificat aproape 
14Q0 hl lapte de vacă. în 
jur de 450 hl lâ fondul de 
consum, iar 920 la piaţa li
beră. Un lucru se cere pre
cizat : spre deosebire de 
vremurile de altădată, as
tăzi nimeni nu-i mai im
pune producătorului cum 
şi unde să-şi vândă mar
fa. Iar dacă — precum in 
cazul nostru, cantitatea vân
dută la liber este mai .mult 
decât dublă faţă de cea 
predată la stat, faptul nu 
este deloc nefiresc. Căci 
vinderea la piaţă a produ
selor are un imens .avan
taj : producătorul ia banii 
Pe el imediat. Este adevă
rat că biletele de autobuz 
sunt tot mai scumpe exis
tând riscul, mai des vara,

să se deprecieze marfa. Ori» 
cum, una peste, alta, avan
tajele. sunt în favoarea a< 
cestei forme, căci statujţ 
plăteşte laptele periodici; 
iar tărâţele promise le dis-* 
tribuie crescătorilor de a- 
nimale cu mare întârziferei 
In aceste condiţii se justi
fică de ce laptele curge naf 
spre stat, ci spre pieţe. I; 
statul — cei ce preiau 
prelucrează laptele, nu ii 
ţeleg un lucru foarte sim
plu şi anume acela că nu poţi 
acţiona, în condiţiile eco
nomiei de piaţă, cu vechi
le practici ale economiei 
centralizate — căci nu a# 
alt mijloc decât acela de 
a duce la faliment. Ar fî 
bine ca acest faliment să 
nu se producă inairite de ai 
intra în acţiune iniţiativă! 
particulară ce are, iată, tai 
domeniul valorificării lapte-. 
lui; câmp foarte larg de 
acţiune ’ ,

TRAIAN BONDOR

- î

| IMPORTANT!
( S.C. KOKTE S.R.L.
i JOC DE ÎNTRAJUTORARE
!) S.C. KOKTE S.R.L* este înmatriculat la 

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI din 
judeţul Braşov, sub numărul J 08/2416 din 23. i 
VII. 1992, cod SIRUlîS 08/3197842.

Din data de 14 aprilie 1993 funcţionează 
cu mult succes în cadoul societăţii jocul de i n - |  
trajutorare KOKTE, care este foarte cunoscut * 
sl. apreciat In Ardeal. .

REGULI DE BAZĂ 
Banii se trimit numai prin mandat poştal. No >. 

primim mandate telegrafice.
Adresa expeditorului să fie scrisă complet, 

citeţ, cu litere de tipar, în special pe c lo n u l  
din stânga mandatului poştal.

Suma minimă este de 5 000 (cinci mii) Iei 
pe un mandat poştal.

Se pot depune numai sume multiplu de 
5 (CINCI). Ex. 10 00», 15 000 ; 20 000, 25 000,
30 000, 35 000, 40 000, 45 000, 50 000, 55 000,
60 000 etc.

Se câştigă de 5 (CINCI) ori suma depusă, 
De exemplu : depunere 30 000 lei, câştig 150 000 
lei. Alt exemplu: depunere 50000 — câştig 
250000 şi aşa mai departe.

Câştigurile se primesc tot prin mandat 
poştal, în aproximativ 70—80 de - zile de la vi
rarea hanilor in contul nostru.

Sumele depuse pentru participarea la joc 
se expediază pe adresa S.C. KOKTE S.R-L. CV 
4072419166 B C R BRAŞOV — 2 200. >

Telefoane 092/16 17 25 — 15 10 11, între 
orele 8—17. (921030)



RflmaM
Reprezentativa ţ i . r i l  

a î»«rt miercuri 
seară Încă un pas fearte 
imfxsrtant pe greul dna» 
al oiHficârii pentru W- 
neul «nai ăl Camplonsta- 
lui liow»al de fotbal ce ee 
va de^asura anul .viitor

In ywHinlia tlila C M  
INSULELE FEROE — ROMÂNIA

In aOA. Sigur. m>»etol rre 
se iVnrrrT dificil pentru 
fotbaRştti români, teha»* 
săriţ i i ,  cu toate asuprite 
furnicată In urm» cu câtva 
timp cted au învins «* 
prezeteativa Acriei, aa 
au pus probleme serioase* 
echipelor componente al* 
grupei h IV-a din aceste 

nin'irii -A fost mei 
mult o partidă pentru Şp.... 
bunătă^am goiaveajukal

formaţiei noastre şi ce s-o 
« nârit cel Jtl «uit. ** 
dăm goluri, dar să f»U pri
mim nici unul.

Instalaţi din primbl mfr 
mit ta careul gazdelor, ro
mânii au a tacat neîncetat 
forţând pe Jucătorii din 
»sute să se apere săţtra- 
raimeric. S-a ratat şi d*  
această dată 'fc*rte « o »
VlădOtU. Hagi. Răduciai»»,

al doilea în clasament, dar, 
după cum '■ţ", ii M- 
teaptâ două meciuri gre’e 
— luna viitoare cu 
la Bucureşti şi apoi, în 
deplasare, cu Ţara GalBor. 
Dacă învingem pe belgi
eni, putem obţin® un punct 
ta al doilea med, care 
ne-ar aduce calificarea mult 
visată de toată suflarea

• PătremP * şt - alţi e#®~ 
ehipteH de-sd tot «a ?*-

tetbaîisticS din ţara noas
tră. Meciul n-a rost den.

«  »  * » * .  *  CLASAUK.TW.
■ mersă, dar rotatei R»d«- 
efoid e reuşit s i Şniad» 
de 4 Wift). fiind « •» >  
prezent lă fitiâfttare.
' Indnglmd cu 4—2, iumâ̂  

nii ocupă In prezent tena*-- .

seMt, al dorind să
înscrie cât mai multe go
luri, s-au pripit in atac, 
au ratat din apropiere o 
s& mi â.- ©eaxit tn
na viitoare antrenorii îmi 

-revăd filmul meciului ş! 
i*i face unelg retuşuri 

Ir- al. doilea f««4 al i<«* 
pei, Ceho-Slovacia a reu
şit un egal 2—2 tai Ţara 
Galilor, după o partidă 
frumoasă, In care rezulta
tul a fost incert până tn 
ultimele secunde ale -Jo
cului.

1.«eMă' ' 87 0 115— 3M2. M̂iânla 8S t t :.25—10413, 8 12— 2M4.|M Gabter 8*22 -16—10m5,apre . 8212 8—1356.iritetelb Feroe .. 1022 W*■̂386
# Vted wtrtşwtei* ttet 

camere. Oiafăt, itfe ®Mâ-
îpr, «L 36, ap. 3f.

62|

jas&',
_ aparetatent d
cartier Gten.teL 

mele

. P'-tahad: wgent, ieftin, a-, 
partament două camere, 
parter înalt, Gojdu (lângă 
poştă). fVL «15002. (921434)
• Vh.j Vniirn~n'mrnn B a 

19fi) *i Volkswagen Passri 
19H. «tare excepţională, 
preţ eoavenabil Tel. 227643.

(821330)
•  Ifltad scaun handica

pat /nanieră, butelie ara- 
g a fe le '€21283. (921350)

•  vând loc construcţie 
Băcdt. Informaţii 612723, 
Intre orele 19—21.

(921441)
h-Vând apartament 4 ca

mere, zonă centrală. Seva, 
telefon 82747», orele 20—22 

(921451)
* V*nd mere pentru con- 

sum- «au borhot Seva, 
teleft»n*2063ţ>.

(921432)
•  Vând autoturismTraL 

bană — an 4985 şi Wartt- 
burg — an 1987. Infor
maţi «Inie intre 16—23, 
telefon €15722.

(921423)
•  Vdad autoturism Da-' 

cia 1300, state bună. Si
meria. telefon 661409.

(921413)
•  Vindem brutârip şi li

nie' Răcoritoare. Relaţii tei. 
627SS8. orele 8—14.

; (921411)
•  Vând Audi 19% tamp-»- 

nat faţă. Sat Aurel Vlaici, 
nr. 147. (921413)

•  Vând to m  intravilan 
Căten, 8 830 mp şl ţigjă. 
Informaţii telefon 621827, 
Dev», după oră 20.

(921404)
•  Vând autocamion Ha- . 

nomag Henohe-1 Diesel (dj- 
bă). 4,5 tone, piese rezer
vă. Informaţii 613487. ’ 

(921364)
•  Vâhd Trabant 661S, 

preţ, convenabil. Deva, AL 
Streâilui, bL 82. ac. 2, ap. 
27. (921449)

•  Vând televizor color, 
Stare bună, preţ 95 000 lei. 
Tel. «28639. (921446)

•  Vând apartament 2 . 
camere. Deva, str. Scări- 
şonrs fe) 34, * *. 3, H i
ap. t-8 (lângă piaţa nouă), 
preţ 2509 000 lei. ’

(921448)
•  , Vând apartament 2 

cântare, confort f, Magno
lia şi mobilă. Telefon 
71731». (920139)

•  Cumpăr urgent Opel 
Record, benzină, indiferent 
de «tarea tehnică, înma
triculat, fabricaţie 1933. 
Telefon 711442.

' . (920138)

S2.. Firenşe, S014% ItaUa..
(929137)

v • V̂Bld
■ ment . .
I. etaj t, bHS-ăştl, . . 
«23199. 9941452)

- - i •  Vând apartament 2 
•camere.

1924460)
•  Vând apartament ultra

central, alMtă camere de
comandate, cu telefon. In
formaţii la tel. 616290, in
tre orete 18—22. (921457)
■ ~ « Vând chioşc..metalic,
deosebit, interior lemn,
5 mp. .Telefon 618399.

(921461)
•  Vând Fiat" Hlftae îlfe 

sel. Informaţii tel. 622758.
(921305)

•  Vând convenabil te
levizor color Funai, japo
nez, multisistem, sigilat, 
garanţie, «5493.

(921307)

PIERDERI
•  Pierdut caniet stu

dent, eljberat de Univer
sitatea Ecologică Deva, pp 
numele *Peîegdi Andreea. 
Se declară nul. (921420)

•  Pierdut autorizaţia nr
37O0fî991, emlsâ de Pre
fectura Judeţului Hunedoa
ra, pe numele Rădulesc 
Mariana din Deva. Se de. 
clară nulă- (921396)

•  S.C. Vinaîruet SJft.fc. 
Deva declară mile filete 
C.E.C., seria C 2, nr. 0982377 
şi. seria C 2, nr. 0982878 — 
beneficiar S.C. Feleaeul 
Cluj. fiind pierdute.-

. (921411)
OFERTE DE 

SERVTCn
•  Cauţ femeie pentru 

menaj şi îngrijit fatiţă de 
5 ani. Telefon <24604.

(921308)
, •  S.C. Tutus Transport 

3.R.I . u v.vi, >î „■», pevă
str. M. Kogălmoeanu, nş.

-10, angajează contebîl -»ab-: 
solvent I.S.E.. promoţia 1S90
— 1993. Relaţii la tele-
fon 619387, 838814. ' 4

■ '-#814#)
•  '•&>cietatp comercială 

angajează vânzător ambu
lant inclusiv • tzoaw , - 
ce ' .Tel. 619526, 629968.

(921435)
•  Decontăm pe loc ’n 

. valută A;F.A. Deva, tel. 
621543, seara şi dimineaţa.

• (921453)

MATRIMONIALE
. •  Italian, 38 ani, pre
zenţă plăcută, poziţie sa. 
cial-economieă optimă, do
reşte să cunoască , tânără, 
prezenţă plăcută, maxim 
30 ani, în scop matrimonial. 
Disponibilitate de a se 
transfera imediat în Italia. 
Trimiteţi fotografie şi date 
personale (eventual telefon) 
pe adresa: Maile servioe,

, Box 141/3, Viate Briffore '

•  'Indfehta .
...................... 623466,

fB21«flh
ajip. informaŞU, teL l
după ora 19.

830

•  Cu autorizaţia 8313/ 
£>. 07,1993, emisa 4-t C«fB- 
«iliul Judeţ«¥> ttunedoaţa, 
% j - l , i «  stA a.s'ea. dupta*lentâ,. .Mip-şasmatâ. 
prin Uivari Lenuţa, din 
Căten, Piaţa Libertăţii, mr. 
5 A,, Uvâed ca obiect de 
acttvitate • tricotat manual 
şi mecanic articol  ̂ de îm_ 
teăctamwte -'şi comerciali
zarea lor. (921424)

•  S.C. Blaneon SJtaL., cu
sediul î» Orăştie. str. Vie» 
tor B .beş S, judeţul Hu
nedoara, anunţă benefi
ciarilor intenţia de majo
rare a preţurilor, taxjfetaf, 
adaosului comercial, înce
pând cu data de 1 octom
brie 1993. • (921*17)

DECESE
•  Fiii cu familiile a. 

nuntă încetarea din 
viaţă a celei care a 
fost mamă şi bunică 

IRENE STUREK 
înmormântarea sâm

bătă, de la cmaela ci
mitirului catolic Deva. -

C U t f E l M l l

•  Au trecut 6 tura 
tgcrfotâ şl durere de 
despărţirea de scumpa 
P’ aga KKVj-.'r̂

•  Soţia Maria, fiii Dan 
Şi Daviniu, nora Smaranda 
anunţi cu profundă durere

S.C. NITACOM 
produsele

* \
\

concernului ţ

Perşii, Omo, Torni, Netty, ţ

ără->ţ

i

Vă oferă ®  p f e  
gennan HENKEL:

#  detergenţi :
• Silan

#  produse pentru veselă, sticlărie, hale, 
ceramică, suprafeţe metalice: Clin, Prii, 
Ata

. #  săpun F A
9  şampon Isahel
•  scutece „Libero“, chilot-scutec şi apără

tor scutec, diferite mărimi
•  batiste igienice,» bandaje şi tampoane

diferite mărimi, precum şi dulciuri: 
ciocolată, turtă dulce, biscuiţi fVik »*— 
Iugoslavia), toate le găsiţi Ia tfbpozitul 
Sarmintcx S.A. (IC.R.T.I.), str. Apu

seni, nr. 1, Deva. (32103S)

SC. „PROSERVICE* S.A.
BAIA MARE 

str. V. Lucaciu, nr. 162, 
leL 099/415339, fax 099/416755 

Execută la preţuri avantajoase:
•  GATER DIAM. 800 CU 15 PÂNZE
•  - MAŞINA UNIVERSALA DE TÂJSI-

PLARIE {4 OPERAŢII)- (674)

-

SABIN CERIttl

încetarea din vte£i •  celai 
care a fost un bun 4i 
tată ̂vaşsis

înmormântarea va ş t 
tec astăzi, 10 
ora 14, tn

4p-i«m

str. E. Gojdu, nr. 73
Organizează in condiţiile Ordinului Minis

terului Transporturilor nr. 150/22. IV. 1903, 1» 
sediul societăţii, în ziua de 7 octombrie 1933,, 
ora 15, licitaţie publică pentru vâoearea da uU- 

i laje d  mijloace auto disponibile, după cam ur
mează :

9  ferăstrău alternativ FA-300;
41 instalaţii de sudură ICM 315;
•  freze universale FU-36, FU-32;
•  staţii aeetiieni;
H  tractor
I  autoturism Dacia break 1319;
•  Batocasfon SRD —  6135 de 5J5 t o :
•  coftcnseare cu Impact. 

r Itficmnaţii Jta telefoanele «27106,: *27199- *
mx-M 'rnmmBţ-Mmm

pimtru participarea la licitare se  v».«utea  
n&taliia datade 6  octombrie 1993 ,ota 14, o  t u â  

f de 3 $99 )e| d  garanţia de 1* Ia sută 9 » *u~ 
m&iimmîmt i tm  IkHate.

la
şi

VIORICA GBOPEAN 
(născută TRIF)

Viorica suflet bun. suflet 
curat/ Dor şi jale ne-ai 
lăsat/ Din lume când ai 

■ plecat/ Ai lăsat casa-ntris- 
ţatăj Scumpă mamă Şi 
scump tată/ Soţ, fiu, frate 
şi cumnată/ Cu durere, îărâ 
a ta mângâiere/ Cu dorul 
tău vi <1 v «an £xIC», pe himt 
vom. trăi
' Comemorarea Va ivea loc ■ 
dumkifcă, 12. IX. IS93, orş Î3 
în cimitirul ortodox din 
str. Eminescu, Deva. Fami- 
iia. ■

S.C. CARMETAPLAST S-A-
D E V A

s il v ic a
d e v a

■1

Aduce la cunmitiaţa agenţilor eceaomiu 
autorizaţi că «mute la licitaţie publică mesă 
lemneasă pentru exploatare în raza Ocolului 
sfflvfc ' '

Licitaţia va avea loc la sediul Ocolului sil- ’ 
v|c impenl, luni, 13. DL 199^ ora 12. ' ,
: Pot particip ia licitaţie agenţii economiei^ 

cşire nu au daloril faţă de Filiala silvică Deva.
Relaţii uplimentare se pot obţine de | ş  

Filiala silvică Deva, telefon «616026, respectiv • | 
Ocolul silvic Lupe ni, telefon 568574.

I

GRUPUL ŞCOLAB INDUSTRIAL MINIER 
D E V A .

str. Minerului, nr. 24, 
telefoane 621280; 621266 

A n u n ţ  ă
Concurs d« admitere Ia ŞCOALA POST 

LICEALĂ, In perioada 27—29 septembrie 1993, 
îp :

•  Specialitatea TEHNICIAN PRODUCŢIE 
—  Durata de şcolarizare: 2 ani, m ts de

—■ Şcolarizarea este ^rarnitâ, se p m  » .#  
da burse ;

—■ Se primesc absolvenţi de liceu cu diplo
mă de bacalaureat, băieţi şî fete, până 
la vârsta de 30 de an i;

— Se asigură, contracost, cazare ş l masă 
la internatul liceului.

A  Înscrierile se fac ia secretariatul fi cea
iul, în perioada 9—24 septembrie 1993.

•  Examenele au loc în' perioada 27—29' 
septembrie 1993, la matematică şi fizică. 4

Reiaţii suplimentare se obţin la secreta 
riatal liceului.

QDASAR SJt.L.' DEVA 
bdul Decebal, bL'R 

VA OFERĂ :
•  Televizoare M^gavision
•  Televizoare Sharp
•  Televizoare Goldstar
•  Instalaţii de satelit

complete 380—606806 lei
•  Calculatoare de birou 71 «95 lei
Informaţii suplimentare la telefon 611261.

(921029)

355060 lei 
355 000 iei 
365 669 lol

COMAT HUNEDOARA S A. 
str. Depozitelor, nr 5, DEVA 

O F E R Ă ;
•  SOBA DE ÎNCĂLZIT cu combustibil l i 

chid la preţul (inclusiv TVA) de 27 810 lei/bu
cata. -
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