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O SINGURĂ DIRECŢIE,

DAR CU ACTIVITĂŢI MULTIPLE
?: — Pentru cei c a re . vă 
cunosc m a i  puţin şi nu  
ştiu prea multe despre 
obiectul de activitate al 
instituţiei pe care o con
duceţi, vă rugăm să vă 
prezentaţi.

— Direcţia sanitar-vete- 
rinară judeţeană este sub
ordonată direct Ministeru
lui Agriculturii şi Ali
mentaţiei, precum şt Di
recţiei Generale Sanitar- 
Veterinare Bucureşti. Ca 
organizare, suntem struc- 
turaţi pe direcţia propriu- 
zisă, cu o serie de labo
ratoare pe profile, precum 
şi. pe poliţia sanitar-ve- 
terinară, toate problemele 
de care ne ocupăm inter- 
ferându se şi prfn atribu- 
ţiunile de serviciu ce ne 
revin.

O importantă activitate 
ce o desfăşurăm este cea 
antiepizooticâ, 'aceasta cu- 

- prinzând în mod -deose
bit circulaţia animalelor, 
respectiv prevenirea prin 
profilaxie specifică a . in
troducerii de boli majore, 
asigurând o permanentă 
supraveghere a mişcării 
efectivului în teritoriu. De 
menţionat că mişcarea a- 
nimalelor în teritoriu, chiar 
şi de la o comună în 
alta, se urmăreşte pe bază 
de documente, respectiv a

Discuţie cu dl IOAN IACOBESCU. 

medic primar veterinar 

directorul Direcţiei Sanitar-Veterinarc 

a judeţului Hunedoara

certificatului şanitar-vete- 
rinar de transport şi a 
actului eliberat de primă
rie. Tot din sfera respec
tivă de preocupări fac 
parte problemele legate de 
urmărirea natalităţii şi a ' 
sacrificărilor. In ceea ce 
priveşte. activitatea ' din

se face numai cu aproba
rea Direcţiei Generale
Sanitar-Veterinare, fireşte 
că permanent suntem în 
legătură cu aceasta şi cu 
direcţiile judeţene de pro
fil. Totodată, pentru ca
zuri deosebite, comuni-.

C O N V O R B I R I  
C U V Â N T U L  LIBER''

laboratoare, acestea au 
secţii de serologie, viruso
logie, parazitologie, bacte- 
riologie, histopatologie şi 
control furaje. în  acelaşi 
timp, dispunem de q bio- 
bază, unde se fac diferite 
testări şi determinări.

— Cu cine colaboraţi ?
— Având în vedere că 

introducerea animalelor şi 
circulaţia lor între jude
ţe sau la import — export
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HODORONC —

TRONC!
Unul care şi-a pus 

iscălitura pe două co- 
perţi intitulate „Floarea 
soarelui**- a participat la 
o conferinţă do presă.

■«Acolo se discutau lu
cruri serioase, în legă
tură nemijlocită cu e- 
conomia rurală, cu vii
torul satului hunedo- 
rean. Erau multe de 

i întrebat pentru cine ştie 
ce să întrebe Ia o con
ferinţă de presă. Dl 
„Floarea soarelui** avea 
şi el o în trebare : „Nu 
l-am văzut de m ultă 
vreme pe dl preşedinte 
al Consiliului Judeţean.
Să fie adevărat că a 
fost suspendat din func
ţie, aşa cumgtbt cerc o 
publicaţie hunedorea- 
nă?“. Ilodoronc-tronc!

După ce şi-a rostit între
barea, dl Ifodoronc- 
ţronc a plecat. Nu-1 
interesa ce se discuta la 
conferinţa de presă. El 
îşi Făcuse numărul • co
mandat.

Păi de ce nu spui, 
dle, că eşti avocatul 

: oamenilor puterii, care 
umblă cu legea... pre 
lege călcând ?

C. IOANID 
**** * * * ******&*
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•  Au trecut 242 zile din 
an, au mai rămas 123.

•  Aşezarea în raclă a

căm prin D.G.S.V., cu in
stituţiile internaţionale de 
profil, în special când este 
vorba de apariţia unor 
boli majore la animale. 
Sub acest aspect este de 
notat faptul că în ultimii 
ani în judeţul nostru nu 
am avut aspecte oare să 
ridice probleme.

— Am dori să detailaţi 
puţin activitatea din do
meniul poliţiei sanitar-

brâului Maicii Domnu
lui.
1870. S-a născut scrii
torul Victor Vlad De- 
lamarina (m. 1896).

1927. S-a născut scrii
torul Radu Petrescu 
(m. 1982), - -

1927. S-a născut poe
tul Dan Deşliu (m.
1992).

In acest număr
•  Viaţa noastră 

cea de toate 
zilele

•  Legea - 
statului

- temelia 
de
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Un al doilea conflict j 
în Balcani? !

veterinare, având în ve
dere că de sănătatea pro
duselor de origine anim a
lă consumate depinde şi 
sănătatea oamerfilor.

— Da. Poliţia sanitar- 
veterinară are, ca o prin
cipală atribuţie, autoriza
rea unităţilor care achi
ziţionează, prelucrează, de
pozitează şi valorifică pro
duse de origine animală. 
In acest sens s-au elibe
rat peste 8 000 de autori
zaţii pentru agenţii econo
mici din judeţul nostru ce 
au solicitat asemenea do
cumente, indiferent de 
forma capitalului cu care 
lucrează. Autorizaţia res
pectivă se emite numai 
după ce medicul veterinar 
din teritoriu emite 'docu
mentaţia de funcţionare din 
punct de vedere al res
pectării normelor sanitar- 
veterinare. •

Pe lângă verificarea1 do-, 
cumentelor de mişcare a 
animalelor, poliţia sanitar- 
veterinară urmăreşte peste 
tot starea produselor de 
origine animală — de la 
sacrificarea animalelor şi 
până la consum, orice

Discuţie consemnata de : 
ESTERA ŞINA, 

NICOLAE T1RCOB

(Continuare In pag. a 2-a)

Se pare că regiunea bal
canică este predestinată 
să aducă instabilitate în 
Europa. Criza bosniacă, 
declanşată acum doi ani, 
evoluează — în continua
re, sfârşitul ei neputând 
fi întrevăzut. Acum, de 
parcă războiul dintre 
sârbii bosniaci şi mu
sulmani n-ar fi însânge
rat suficient populaţia şi 
pământul acestei părţi 
europene, Un nou con
flict a apărut la orizont. 
Este vorba de gravele ne
înţelegeri dintre Albania 
şi Grecia, care ar putea 
degenera într-un con
flict armat, cu urmări 
imprevizibile pentru Bal
cani şi Europa.

La graniţa, dintre Gre
cia şi Albania, acum câ
teva luni a avut loc un 
incident. Albania a a- 
cuzat atunci Grecia că 
militari ai acesteia ar fi 
atacat un post de obser
vare albanez. La începu-

violarea spaţiului aerian 
albanez a fost un act 
personal al pilotului Tho- 
mas Vrakas, care, cu re
surse proprii, a tipărit 
manifestele, pe care le-a ! 
împrăştiat în zona d e ' 
graniţă, pe teritoriul al- j 
banez. I

Incidentele albano — j 
elene se succed parcă toj I 
mai des, iar atmosfera ' 
deosebit de rece dintre | 
oficialităţile la vârf ale > 
celor două. ţări vecine ar | 
putea deveni una in- • 
cendiară. Mărul discor- I 
diei în acest conflict în ; 
devenire este de fapt mi- I 
noritatea greacă din zo - < 
na de graniţă a Albaniei, j 
Recent, cinci etnici grec; I 
au fost arestaţi de poli- j 
ţia albaneză sub acuza-1 
ţia de activitate subver- < 
sivă şi îndemn la alipi- I 
rea regiunii de frontieră ! 
locuită de etnici; eleni la I 
Grecia. Atena dezminte '

I
I

C O M E N T A R I I

tul. luni; iulie, mai pre
cis în noaptea de 7 spre 
8, un alt incident s-a 
petrecut la aceeaşi gra
niţă. De data aceasta Gre
cia a acuzat faptul că 
soldaţi albanezi ar fi 
traversat frontiera elenă, 
rănind grav un grănicer, 
grec.' Incursiunea alba
neză, care s-a petrecut în 
apropierea localităţii Gi- 
rokaster, , a r fi fost răs
punsul la faptul că grecii 
arestaseră zece refugiaţi 
albanezi ilegali, care pă
trunseseră pe teritoriul 
elen. Desigur, partea al
baneză a negat faptul că 
soldaţii săi ar fi pătruns 
in Grecia.

Atmosfera foarte rece 
care s?a instalat în rela
ţiile oficiale albano—gre
ceşti se pare că greu va 
putea f| încălzită. O do
vedeşte şi schimbul dur 
de acuzaţii ce a avut loc 
în urma unui nou inci
dent care s-a petrecut re
cent. Un avion utilitar 
grecesc, furat din insula 
Corfu, a violat spaţiul 
aerian albanez şi a îm
prăştiat manifeste eare, 
potrivit versiunii alba
neze, chemau la răstur
narea ordinii de drept 
în Albania. Dimpotrivă, 
versiunea elenă arată că

faptul că etnicii greci 
arestaţi ar fi desfăşurat 
activitate în favoarea Gre
ciei şi acuză Albania de 
oprimarea populaţie; mi
noritare elene, arătând 
că procesul ce va urma 
este o pură înscenare.

Ambele state balcanice 
nu s-au mulţumit doar 
cu duelurile verbale tă
ioase dintre ele, ci au 
mers mai departe, aler
tând organismele euro
pene şi O.N.U., denun- 
ţându-şi manevrele . reci
proce. ■

Şă asistăm la dezlăn
ţuirea unui nou focar de 
războ-, în Europa ? Să 
sperăm că intervenţia 
NATO, Uniunii Europe
ne, S.U.A., C.S.C.E. şi 
O.N'.U. va avea succes 
şi că acest conflict- va 
fi stins înainte de a ie- 
aprinde. Altminteri, un 
al doilea război în Bal
cani ar fi foarte periculos 
pentru Europa, mai ales 
că se află în apropierea 
războiului din Bosnia, de 
unde, să ne aducem a- 
minte, în 1914, la Sara- 
jevo, a sărit scânteia care 
a aprins flacăra primului 
război mondial. Să ne fe
rească cei de sus I.. ", ,• .Ţ
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OUH3  p 7!
•  Femeia a fost dată bărbatului ea să 

nu se plictisească nici unul, nici altul. Şi 
mai ales unul pe altul...
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•  „ZIUA ÎMPĂRATULUI 
TRAIAN“. Cu ocazia simpozio
nului „Ziua împăratului Traian“, 
Asociaţia filateliştilor din jude
ţul Hunedoara organizează o 
expoziţie filatelică interjudeţea
nă, în zilele de 17 şi 18 sep
tembrie a.c. Cei ce doresc să 
sponsorizeze manifestarea ca 
bani, materiale sau servicii, o 
pot face prin virament in (ton
tul nr. 45101112 la B.G. din De
va, sau adresându-se dlui Nicolae 
Ilişiu, 1$ telefonul nr. 614990; 
<NT. T.). - ■>> -- - /

•  EXPOZIŢIE DE CARTE 
HUNEDOREANĂ. în  incinta 
Bibliotecii comunale din Sarmi- 
zegetusa se află deschisă o inte
resantă expoziţie de carte hune- 
doreană. Aceasta reuneşte volu
me semnate de scriitorii Radu 
Ciobanu, Iv Martino'vici, Eugen 
Evu, loan Evu, Gligor Haşa, 
Ionel Amăriuţei ş.a. (M. B.).

•  CONCESIONARE. La Vaţa 
de Jos a avat loc de curând o 
licitaţie pentru concesionarea a 
şapte parcele de teren, situate 
in Prăvăleni, suprafeţe desti
nate „construirii a tot atâtea lo
cuinţe proprietate personală, l i 
citaţia âaV u t loc Ia sediul con
siliului local ş i s-au înregistrat

două oferte. S-a adjudecat ofer
ta la taxa anuală de 51 lei/mp 
(preţul minim cerut) şi cea. de a 
dbua ofertă fiind de 50 lei/mp, 
anual. (V, A,).

•  TAMPLARIE DE ELITA. 
De mai mulţi an; dl Pompiliu 
Bărboni, tâmplar profesionist de 
elită, conduce secţia de tâmplă, 
rie a cooperativei meşteşugăreşti 
„Bucura** din Haţeg. Lună de 
lună, ân de an, secţia de tâm- 
piărie a înregistrat realizări eu 
totul deosebite. Ca dovadă este 
solicitată cu numeroase comenzi 
din judeţ, din alte judeţe ale 
ţării. In ultima vreme comenzi 
pentru diferite lucrări de tâm- 
plărie au sosit din Bucureşti 
(N. S.).

•  SPOREŞTE NUMĂRUL DE 
TRACTOARE. în  comuna Den- 
suş, numărul tractoarelor parti
culare a ajuns la 53. Oamenii 
dispun, de asemenea, de maşini 
şi alte utilaje agric.ole. Buna 
dotare tehnică explică recoltele 
bune ce le obţin proprietarii de 
terenuri. în acest an — am re
ţinut din discuţia cu dl ing. Pe
tru Micloşoni, de la Ocolul agri
col din localitate —, media de 
grâu la ha a fost de 3300 kg. 
Oamenii au început arăturile» în 
vederea însămânţurilor de toam
nă. (Tr. B.).
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O singură direcţie, dar cu activităţi multiple
(Urmare din pag. I)

produs trebuind, indife
rent de provenienţă, să 
fie însoţit de certificatul 
sanitar-veterinar de origi
ne şi salubritate. Medicul 
veterinar care emite acest 
document specifică toate 
elementele necesare cerute: 
ora Şi data emiterii, mij
locul de transport şi că 
produsul examinat este 
salubru, corespunzând con
sumului uman. Pentru 
cantităţi mai marj se spe
cifică şi termenii! de vala
bilitate în anumite con
diţii de păstrare.
. — Care este colaborarea 
dumneavoastră cu celelal
te organisme de control în 
domenii similare ?

— Colaborăm continuu 
cu Poliţia economică, cu 
Poliţia Sanitară şi cu Ofi
ciul de protecţie a consu
matorului. Ne deplasăm 
împreună într-Un anume 
oraş. Dacă survin pro
bleme şi de altă natură 
— fraudă, spre exemplu — 
sunt atrase în acţiune şi 
Garda Financiară şi orga
nismele financiare ale 
primăriei respective. Există 
în toate pieţele şi circum
scripţiile sanitar-veterina
re câte un medic veteri
nar şi personal ajutător, 
care efectuează zilnic con
troale.

— Vă rugăm să concre
tizat!.

— In pieţe vin şi pro
ducători din jude ţ e  
limitrofe, decj volumul de 
muncă este considerabil. 
Dacă .produsele comercia
lizate provin de la ani
male din gospodăria de 
acasă, controlul se face 
numai Ia carnetul de să
nătate. Pe acest carnet

se specifică dacă anima
lele au fost depistate cu 
boli majore transmisibile, 
la examenul de laborator; 
de asemenea, că au fost 
vaccinate şi, practic, sunt 
sănătoase clinic, iar pro
dusele sunt salubre. La 
producătorii care vin cu 
lapte, miere, ouă se iau 
probe care sunt examina
te, fiecare circumscripţie 
fiind dotată cu minimum 
de aparatură şi reactivi 
pentru a se face analizele 
curente:

Există zece circumscrip
ţii numai pentru controlul

16. S-au aplicat 69 de 
amenzi, în valoare de 
37 877 500 lei, pe baza H.G. 
nr. 794/1993. în  acest an 
în pieţe, ca efect al in
tervenţiilor noastre şi al 
colaborării cu toţi cei răs 
punzători de ordine şi 
igienă, ~ sacrificarea mie- 
lor s-a făcut în locuri spe
cial amenajate, găsindu-se 
înţelegere din partea celor 
ce au organizat tăierile 
Mai menţionez că în ur
ma controalelor s-au con
fiscat peste 60 tone carne 
care nu corespundea nor
melor de consum.

alimentelor de origine a- 
nimală, amplasate în prin
cipalele oraşe. Şi la aba
toare avem încadraţi me
dic, veterinari subordonaţi 
direciţei noastre şi nu so
cietăţii controlate.

— Câte controale s-au 
efectuat în acest an ?

— Numai poliţia veteri
nară din cadrul direcţiei 
noastre a efectuat 284 de 
controale, din care în fer
me şi crescătorii 26, în 
unităţi producătoare 76, 
în unităţi care depozitează 
26, iar în unităţi de des
facere 153. Au mai fost 
controlate 37 de târguri şi 
61 de pieţe agro-alimenta- 
re. In aceeaşi perioadă au 
fost controlate 76 de cir
cumscripţii sanitar-veteri- 
nare şi recontrolate 41.

— Cu ce s-an soldat con
troalele dvs ?

—- Au fost retrase defi
nitiv 49 de autorizaţii de 
funcţionare, iar temporar* ****/************* ******. ********* -*** * •- 

in sol -  numai seminţe de calitate!
Recent, Ministerul A- 

griculturii şi Alimentaţiei 
a comunicat normele me
todologice privind acorda
rea de sume fixe ce se dau 
p e n t r u  seminţele de 
grâu şi orz livrate produ
cătorilor agricoli particulari 
în vederea inşămânţărilor 
din toamna anului 1994. 
Pentru a-i informa prompt 
şi corect pe cultivatorii de 
grâu şi orz asupra aeestor 
norme, ne-am adresat dlui 
ing. Iustin Vasiu, director 
general al Direcţiei Jude
ţene Hunedoara pentru 
Agricultură şi Alimentaţie, 
care ne-a precizat urmă
toarele:

„Normele sunt diferen
ţiate pe judeţe, cele cu 
calamităţi beneficiind de 
sume fixe mai mari. Pen
tru  judeţul Hunedoara su
mele fixe acordate sunt de 
135 de lei/kg la orz şi 
155 de lei/kg la grâu, atât 
pentru sămânţa din cate
goriile biologice elită, cât 
şl pentru înmulţirea I. 
Beneficiarii acestor sume 
sunt S.C. Sem rom 'O răştie 
şi ROMCEREAL. R.A. De
va, precum şi alte societăţi 
comerciale specializate. 
Condiţia pentru acordarea 
acestor sume este ca să
mânţa să fie certificată., 
cu buletine de analiză, to
todată ca fiind tratată cu 
produse de uz fitosanitar 
avizate* de către comisia 
interministerială.

Valoarea seminţelor, ex
clusiv aceste sume fixe, 
se poate achita şi prin 
schimb eu grâu pentru 
panificaţie in echivalent 
valoric. Schimbarea desti
naţiei seminţelor pentru 
care se alocă sume fixe

de la buget constituie con
travenţie şi se sancţionează 
potrivit legii.

Consider că această mă
sură de a suporta de ia 
buget o însemnată parte 
din costul seminţelor este 
în interesul tuturor pro
ducătorilor agricoli, reco- 
mandându-le acestora să 
folosească numai seminţe 
de calitate preluate ' de 
la societăţile specializate, 
ceea ce se va regăsi în 
sporuri corespunzătoare de 
producţie".

In context, interlocuto
rul a relevat faptul că 
pentru a  cunoaşte opţiunile 
producătorilor agricoli a- 
ceştia trebuie să se adre
seze până la data de 15 
septembrie a.c. la centrele 
agricole locale cu solicită
rile proprii ce le au, pe 
cantităţi Şi soiuri. Toate 
solicitările se consideră 
comandă fermă şi canti
tăţile stabilite vor fi pre
luate de cei care le-au Co
mandat.

In  acelaşi timp, potrivit 
prevederilor Legii nr. 83/ 
199$, producătorii agricoli 
care contractează cel pu
ţin 40 la sută din produc
ţie, vor beneficia în mod 
gratuit de îngrăşăminte 
chimice. Pentru a  nu avea 
probleme cu valorificarea 
producţiei, este bine ca 
disponibilităţile de la  cul
turile ce se vor înfiinţa în 
această toamnă să ne  
contractate cu unităţile spe
cializate. Având în vedere 
facilităţile amintite, este 
de aşteptat ca în această 
toamnă să se încorporeze 
în sol numai seminţe de 
Calitate.

NICOLAE TIRCOB

— Consideraţi satisfăcă
toare mijloacele ^coerci
tive pe care le oferă le
gislaţia în domeniu ?

— Da. în  prezent este 
satisfăcătoare. Putem a- 
plica amenzi cuprinse în
tre 100 000 şi un milion 
lei. Doar instanţa de ju 
decată poate anula o a- 
mendă dată.

— Faţă de importanţa 
activităţii dvs privind apă
rarea sănătăţi; şi preve
nirea îmbolnăvirii popu
laţiei, cum este încadrarea 
şi dotarea ?

— încadrarea este insu
ficientă. Avem 438 de sa
lariaţi, din care 124 sunt 
medici veterinari. Referi
tor la dotare, consider că 
aceasta este satisfăcătoa
re. ,Celor 37 de trichi- 
neloscoape cu ecran afla
te în circumscripţii li se 
vor mai adăuga în acest 
ân încă 7.

— Cum apreciaţi starea

actuală a pieţelor din Ju
deţ ?

— Faţă de Bucureşti şi 
de ce  se prezintă lâ TV, 
noi Stăm mai bine.. 
La Orăştie, Vulcan şi 
Petroşani,. în ultima vre
me, s-au făcut eforturi şl 
situaţia este mult Îmbu
nătăţită, organizându-se 
sectoare distincte pentru 
desfacerea produselor de 
origine animală, stabilin- 
du-se boxe speciale pen
tru carne, asigurându-se 
apă curentă, păstrarea la 
frig a produselor anima 
liere, echipament de pro
tecţie pentru cei ce desfac 
mărfurile.

— S-a terminat lupta cu 
trichincloza ?

— In acest an s-au exa
minat peste 34 000 porci 
sacrificaţi (inclusiv cei din 
abatoare), confiscându-se 
peste 180 găsiţi scropozi- 
tivi. Consumatorii trebuie 
neapărat să ştie că pe car
nea corespunzătoare con
sumului se aplică obliga
toriu o ştampilă specială. 
Carnea neştampilată în
seamnă că n-a fost su
pusă controlului sanitar- 
veterinar, prezentând deci 
şi riscuri pentru consum.

★
Am înţeles că probleme

le din domeniul sanitar- 
veterinar au fost şi vor fi 
permanent multiple, im
portant fiind ca producă
torii, gestionarii produse
lor şi consumatorii să 
înţeleagă bine îndatoririle 
ce le au privind supune
rea la verificare a cali
tăţii produselor, sesizând 
totodată orice abatere con
statată de la normele de 
igienă, numai astfel pu- 
tându-se preveni orice a- 
tentat la sănătatea oame
nilor.

Excursii pentru pensiona.!
Pentru această vară, la 

Simeria, s-a luat iniţia
tiva organizării u ţ i o r  
excursii cu trenul, pen
tru  pensionari şi nu nu
mai... Unii dintre ei, be
neficiind de. permise 
C.F.R. cu gratuitate ab
solută (foştii ceferişti), 
precum şi veteranii de 
război, alţi pensionari a- 
vând dreptul la 50 la 
sută reducere pe calea 
ferată, au început şirul 
unor excursii convena
bile. Iubitori ai frumu
seţilor naturii, dornici 
totodată de a  vizita şi u- 
nele obiective turistice 
reprezentative ale ţării, 
de curând Un astfel de 
grup s-a deplasat în 
zona Braşov, unde au 
fost vizitate cabana „Gura 

_ Râului" de la poalele 
masivului „Piatra Craiu
lui", Cetatea Râşnov,

Castelul Bran şi bineînţe
les obiectivele deosebite 
ale oraşului Braşov, ex
cursia încheindu-se cu o  
ascensiune cU telefericul 
pe „Tâmpa".

Pe data de 17 august 
a.c., o nouă asemenea 
excursie, cuprinzând 20 
de persoane, s-a derulat 
de astă-dată în D elta 
Dunării, cu s / J a  ■«« i 
muzeului Deltei din Tul- 
cea, braţul Sf. Gheorghe 
(cu vaporul), apoi ea 
bărci pescăreşti pe ca
nale naturale, cherha
naua din zonă, iar cei 
„cu permis de pescuit" 
au „înţepat" apa timp de 
trei zile.

în perspectivă sunt 
prevăzute şi alte excursii 
şi chiar drumeţi; în îm
prejurimile oraşului.

IOSIF MERCEA.
Simeria

* ♦ * » *****  ***** * * * * * * * ♦* -* * * * * * * * ★■« ■* + •»  ■*•***-

P R E C I Z A R E

Dl. Emil Blinda, patronul societăţii „Transilva
na", una dintre firmele ce au luat fiinţă imediat 
după Revoluţia din Decembrie 1989, fiind deschiză
toare de drum în procesul de privatizare, a venit la 
redacţie şi a dovedit cu acte semnate şi parafate câ 
a achitat toate datoriile ce le avea faţă de Primăria 
Ilia pe anii 1990, 1991, 1992 şi 1993. Pentru anul
1994, conform legislaţiei în vigoare, are dreptul s i  
achite obligaţiile financiare până la finele lunii de
cembrie.

De altfel, cum ne-am convins, dl E. B. are e  
evidenţă foarte bine pusă la punct, în strictă con
formitate cu normele legale. Ne-am convins, de a» 
semenea, că dl E. B. este un om foarte simpatic, un 
interlocutor agreabil, un bun cunoscător al vieţii, al 
faţetelor ei, atât văzute, cât şi ascunse.

Precizăm, încă o dată, că cele scrise de noi (în 
C. L. nr. 1180 şi 1179) sunt culese de la Prim ăria din 
Ilia, deci n-am inventat nimic. Dacă dnii din con
ducerea comunei ne-au dat -  din necunoaştere sau 
interes — informaţii eronate, vina nu ne aparţin» 
nouă, ci domniilor lor.

TRAIAN BONDOR

W H M M H K V I T E Z A  

Ş I  N E A T E N Ţ I A  

Î N  C O N D U C E R E

Caniculă, vacanţă, con
cediu.

Pe scurt, dorinţa spori
tă de agrement, de călă
torie.

Să nu uităm însă starea, 
de oboseală Ia volan, un 
factor de risc pentru cel 
care conduce maşina, să 
nu uităm verificarea stări; 
tehnice a autovehiculelor 
în special a sistemelor de 
direcţie şi frânare şi starea 
pneurilor la plecare în 
cursă.

Recent, pe D. N. 68, în 
localitatea Toteşti, condu
cătorul autoturismului nr. 
HD-01-DZS — Daşcu Be- 
none, din localitatea He- 
leşteni, judeţul Iaşi, stu
dent anul HI la Faculta
tea de Drept, datorită 
neatenţiei în conducere a 
pierdut controlul volanu
lui şl ieşind în afara dru
mului s-a Izbit violent de 
un copan In  urm a im
pactului, Macra Dorin, din 
satul Peşteana, pasager In 
autoturism, şi-a pierdut 
viaţa, lai? conducătorul auto 
a  suferit leziuni grave. 
Un om nevinovat mort şi 
un tânăr pe patul spita
lului, datorită unei clipe 
de neatenţie. .

Viteza şi neatenţia in 
conducere âu fost şi cau
zele accidentului comis în 
municipiul Deva, în ziua 
de 19 august, ora 12,20 
Leorean Cîndea, din Orăş
tie, revizor tehnic la Re
gia Autonomă „Activitatea" 
din localitate, conducând 
cu viteză şi neatent auto
turismul 21-HD-3801, a in
tra t pe sensul invers de 
circulaţie, unde s-a tampo
nat cu un alt autoturism, 
al cărui conducător a  fost 
accidentat m ortal.

La faţa locului, după 
comiterea accidentului, 
Leorean Cîndea părea foar
te senin, parcă nu s-ar 
fi întâmplat nimic. Justiţia 
însă îşi va spune cuvântul

Revenim cu recomanda
rea către conducătorii auto 
de a verifica înainte de 
plecare la drum starea 
pneurilor. In cursul lunii 
august s-au produs doua 
accidente grave din cauza 
exploziilor de cauciuc. în 
ambele cazuri, victime au 
fost conducătorii auto care, 
nemaiputând stăpâni ma
şina, au ieşit din partea 
carosabilă, izbindu-se de 
copacii de pe marginea 
drumului.

Atenţie, deci conducători 
auto i

Maior, MIRCEA NEGRU,
Serviciul Poliţiei Rutiere 

din Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţulu;

Hunedoara

| PĂRĂSITE...
• Din satul Mihăileni, 
| in sus, spre munte, la 
. nici patru kilometri, se 
I află o minunată cabană. 
[ „Poiana cu Dor". Apar*
( ţine Ocolului silvic Brad. 

Dar înainte cu câţiva
( kilometri până a ajun

ge la cabană trecem pe 
' lângă alte două ieste 
| cabane. De câţiva ani 
i părăsite. Ale I.F.E.T.
I Deva Una dărâmată 
! de vreme, alta pe cal» 
| do dărâmare. A fost una 
| bună. Dar ţigla acope- 
| rlşului a fost „culea- 
> să" de oameni întreprin- 
' zători, lemnele din 
j căptuşeala pereţilor, că

rămizile etc., de aseme»
! nea. Noi ne gândim că 
i Î.F.E.T. Deva a investit 
I ceva mărunţiş când le-a 
' construit. Nu-i păcat 
I de bani, de muncă?»
1 GH. I. NEGREA
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Miercuri,
31. 08.1994

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Emisiunea din seara pre
cedentă (reluare); 11,25 
Filme artistice: „Saigon 
commando"; „Gladiato
rul" (reluare); 14,25 A- 
nunţarl •  Publicitate 

(videotext); 18,00 Deschide
rea emisiunii de după- 
amiază; 18,05 Desene a- 
nimate In serial. „Fru
moasa şi bestia" (ep. 2);

18,30 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 18,33 
Publicitate; 18,35 Viito
rul planetei noastre: Să
nătatea pământului; 18,50 
Jazz—magazin (partea I); 
19,15 Anunţuri •  Publici
tate (videotext); 21,00 
Film artistic: „La capă
tul puterilor"; 22,30 Film 
artistic.: „Bursa închi
sorii" (reluare).

&00 BBC; 6,30 Mara. 
ton matinal; 9,00 Bule
tin de ftiriş 9A5 Mor-

ning music; 11,00 Mica 
publicitate radio; 12,00
Cocktail magazin; 13,00 
Buletin de ştiri; 13,05 
Mica publicitate radio- şl 
mtfzică; 14,00 BBC; 14,30 
Program muzical; 15,00 
Actualitatea hunedorea- 
nă ; 16,00 Sport şi muzi
că ; 16,30 Fost meridian 
estival; 17,60 Ştiri; 17,05 
Mica publicitate radio şl 
muzică ; 18,00 BBC; 19,00 
Rondul de seară; 21,00 
BBC; 21,30 „Tristeţea e
liberă"; 22,00 Buletin de 
ştiri; 22,05 Secol XXI |
23.00 Program muzical t
24.00 V ocea A m erieii.



Femei din Lăpugiu
Din satul u itat parcă 

de lume, unde chiar şi 
nisipul clepsidrei curge 
mai anevoios, au plecat 
de-a lungul anilor mulţi 
tineri. Au rămas totuşi 
câteva sute de familii, 

1 credincioase locurilor na- 
j tale, strămoşilor şi ros

turilor lor de-o viaţă. Vă 
prezentăm în rândurile de 
faţă câteva femei care 
duo greul casei şi al 
slujbei.

Dna Maria Cîmpurean, 
secretara primăriei, ter. 
mină de întocmit un act, 
apoi ne povesteşte : „Da. 
că locuim la ţară, trebu
ie să muncim, să ştim fa
ce de toate. In anul a- 
cesta am avut fân, po
rumb, grâu... Ani avut 
mult de lucru... Dimi
neaţa, înainte de a veni 
la serviciu, iau găleţile 
cu lapte şi le duc la 
punctul de colectare. P ri
viţi mâinile mele...“ In 
tr-adevăr, mâinile „vor
besc" de la şine. Iar da
că la primărie dumneaei 
este pentru consăteni 
„doamna secretară", a- 
colo, la Lăsău, este „Mă
rie". Ce altceva decât 
modul de adresare al 
consătenilor poate vorbi 
mai clar despre modes
tie, înţelegere şi apropie
re faţă de oameni ?

...Aşa cum este şi dna 
ingineră agronom Lucia 
Oniţiu. O femeie cu chip 
frumos şi vorbâ domoală.

KEMEMBER ‘

I •  „Cel care nu îubeş- | 
j te pe nimeni, nici nu e * 
I iubit _de nimeni* |
« (Democriî) .

j •  „Un om nobil este J
I dus departe printr-o j 

vorbă bună a femeii". I
j (Goethe) j

> •  „Să ne amintim că «
I trebuie să fim drepţi I 
< chiar faţă de cei mai " 
I mici". I
J .  (Cicero) J

I •  „Viaţă omului nu. |  
I mai atfanci e preţioasă » 
I când urmăreşte un i- I 
» deal".
|  (Liviu Rebreanu) |
% <
|  •  „Mult am greşi da- i
'  că am crede că autori- I 
|  tatea se stabileşte mai j 
I curând prin violenţă | 
- decât prin afecţiune”. j 
I (Terentiu) I

Sfaturile de specialitate 
date cu răbdare celor ca
re i le-au solicitat au fost 
atât de utile la  lucrările 
de vârf în agricultură. 
„Ne-am stabilit aici, în 
comună, de m ulţi ani — 
ne spune. Soţul meu es
te medic veter’nar. Ne
am obişnuit cu oamenii, 
cu satul şi n-am mai ple
ca de aici".

„Nana Dorica" — cum 
îi spun cunoscuţii în Lă
pugiu Teodorei Haţegan 
— şi-a adus în odăi, cu 
migala cusăturilor şi ne. 
vedituiui, câmpul înflorit 
şi răsăritul de soare. 
„Ştrincănitul" (adică tri
cotatul), atunci când vre
mea nu-i favorabilă lu
crului la câmp, a deve
nit obişnuinţă în casa 
dumneaei. Lucrează şi 
pentru cei trei nepoţei. 
Doi ai fiicei, Aurica, e- 
ducatoare în comună şi 
unul al băiatului, Traian. 
„Gospodărie frumoasă 
ca a nanei Dorica vezi 
mai puţine în sat" — se 
spune. Părculeţul cu flori 
din incinta primăriei, ca 
şi ordinea în birouri dum
neaei le întreţine, fiind 
şi salariată la consiliu. 
Zilnic, pune flori în va
ze, fiindcă iubeşte fru 
mosul, curăţenia. Dar îi 
dau mult de lucru câr
durile de gâşte din faţa 
clădirii.

în tre puţinii tineri ră
maşi în sat este Daniela

Popa. Bibliotecară în Oha
ba şi nu de multă vreme fa
milistă şi mamă a unui bă
ieţel, Robert. „Omul sfin
ţeşte locul" — spun ce! 
oare trec pragul institu
ţiei. Pentru că aici to 
tul este pus la punct, în 
grijit, curat. Daniela, de 
câte ori primeşte Părţi 
noi, le prezintă oameni
lor. „Merge ea spre ci
titori" — spun sătenii, ţi 
nând o legătură bună cu 
cei pasionaţi de zăbava 
cititului...

Ne.a impresionat la 
femeile de la Lăpugiu de 
Jos statornicia, dragos
tea de pământ, de familie 
şi copii, ori de meseria 
pe care o continuă de 
câteva decenii ori abia 
au început-o. Dar ne-a 
uimit şi adaptarea la con
diţiile prezentului. „Nu-i 
uşor să răspunzi zilnic 
prezent şi la slujbă şi a- 
casă. Dar altfel parcă lu 
crezi când ştii Că-i al tău 
şi pământul şi roadele 
lui“ — reflecta cu sin
ceritate dna Maria.

...Femei care se trezesc 
înaintea zorilor de zi şi 
se culcă după miezul nop
ţii. Femei care, mânuiesc 
cu aceeaşi pricepere şi 
răbdare, cu aceeaşi dex
teritate cartea, registrul şi 
pixul, ori mătura, sapa, 
iar pentru relaxare an
drelele şi acul de cusut.

ESTERA ŞINA

E  b in e  s ă  ş tim ...
•  Pentru a combate o stare de oboseală, se re

comandă o baie de picioare cu infuzie .de fiori de 
tei (4 linguri de plantă la 3 litri de apă). Sau o baie 
generală cu sare de bucătărie. în  cada pregătită pen
tru baie se dizolvă 2 kg sare grunjoasă.

•  împotriva sughiţului persistent se recomandă 
câteva „m anevre": •  întreruperea respiraţiei cât mai 
mult tim p ; •  inspiraţii profunde şi prelungite, pe 
nas ; •  inspiraţie şi expiraţie bruscă, apoi reţinerea 
respiraţiei ; •  se bea un pahar cu apă rece pe neră
suflate ori' încet, din mai multe înghiţituri.

I

SUCURILE DE LEGUME 
ÎN TERAPEUTICA (III)

•  Prazul. Conţine fier, 
magneziu, sulf, siliciu; so
diu, potasiu, calciu, un â- 
cid fosforic, vitaminele B 
şi C. împreună cu alte su
curi ajută la drenarea fi
catului şi rinichilor. Indi
caţii terapeutice : ateroscle- 
roză, calculi urinari, con- 
stipaţie, demineralizâre, di
uretic, hipertensiune, de
presiuni nervoase, obezi
tate.

•  Păstârnacul. Este un 
depuraţiv al sângelui, un 
drenor al ficatului ş î rini
chilor, un tonic al inimii

M ic i tru c u ri g o s p o d ă re ş ti
•  în  dulapurile cu lenjerie şi îmbrăcăminte se 

pun petale de trandafiri, panseluţe, lavandă, regina 
nopţii. Se adaugă petalele, se usucă, după care se pun 
în pungi mici, din tifon şi se suspendă de plafonul 
dulapului.

•  Pentru a ocupa mai puţin spaţiu în  dulap, pu
loverele se pliază în felul urm ător: se aşază cu spa
tele pe masă, se întorc mânecile pe lungimea feţelor, 
apoi se pliază în trei, închizând mânecile la mijloc.

•  Dosurile de pernă nu se cos in pătrat perfect. 
Colţurile sunt închise în interior, puţin rotunjite, altfel 

'fulgii se adună în aceste puncte şi se bătătoresc.
•  Draperiile <®l&rato cu motive florale se du

blează cu o pânză Intr-o singură culoare, care sâ fil
treze lumina in interior.

•  Obiectele din piele se dau diu când în când 
cu un tampon îmbibat in zeamă de lămâie sau de 
portocale, spumă de albuş sau lapte demachiant vl- 
taminizat.

şi plămânilor. Conţine uri 
ulei aromatic şi . dezinfec
tant.

•  TarhonuJ. Puţin suc 
de tarhon adăugat la alte 
sucuri favorizează asepsia 
căilor digestive.

•  Pătrunjelul. Foarte bun 
pentru circulaţia sângelui. 
Se foloseşte în combinaţie 
cu alte sucuri.
» - .  « -•  •—»—*—*—*—*—*

DULCIURI DE CASA
(Reţetă pentru gospodine

le începătoare)

•  Prăjitură cu fructe.
(Santităţi: 200- grame făină, 
200 grame zahăr, 4 ouă, coa 
jă rasă de lămâie, vanilie, 500 
grame fructe (prune, pier
sici etc... un praf de sare).

Se freacă gălbenuşurile 
cu zahărul, apoi cu untul 
şi mirodeniile. Se adaugă 
concomitent făina cu al
buşurile bătute spumă. A. 
luatul obţinut se aşază în- 
tr-Q tavă unsă cu unt şi 
presărată cu făină.' Dea
supra se - presară o mână 
de pesmet, peste care se 
aşază fructele curăţate de 
coji şi sâmburi şi tăiate 
în  două, Ia rând unele 
lângă altele, acoperind In. 
treaga suprafaţă. Se coa
ce la un foc potrivit. Se 
taie, după ce s-a răcit, In 
bucăţi potrivit de mari şl 
se pudrează cu zahăr va- 
nilat.

T in e r i ş i in iţia tiv e
De mai bine de un an, 

în peisajul comercial al 
municipiului Deva se în
scrie şi Supermarket-ul 
din bdul Decebal, bl. 5 
parter unitate comer
cială de ţinută europea
nă, idee a cinci tineri. A. 
cum câteva zile am stat 
de vorbă cu dl ing. A- 
lexandru Fica, acţionar 
cu capital m ajoritar la 
această iniţiativă comer
cială. „Ideea, a subliniat 
vorbitorul, a apărut da
torită faptului că în De
va n-a existat asemenea 
magazin cu ţinută occi
dentală, iar prezenţa u- 
nui Supermarket ani con
siderat-o oportună. Capi
talul Iniţial al nostru a 
fost aproape zero, am lu
crat totdeauna cu banii 
băncii, cu împrumuturi cu 
dobânda la zi“.
- — Câţi lucrători are 
firma dv ?

— Avem o sută de an. 
gajaţi, de care nu. tre 
buie să uiţi în zilele de 
salarii, apoi de dobânzi
le bancare, de chirii.

— Care este media de 
vârstă a personalului ?

— Până în 24 de ani. 
Ceea ce trebuie însă re
ţinut este faptul că nici 
unul dintre cei o sută de 
oameni n-a fost de spe
cialitate, nivelul actual 
atingându-se doar prin 
practica cotidiană. N.am 
avut probleme deosebite . 
cu nici unul dintre lu 

crători, exceptând doar 
micile scăpări zilnice. Ne 
înţelegem foarte bine, do
vadă fiind faptul că nici 
unul dintre salariaţi n.a 
fost concediat până în 
prezent. Avem şi lucră
tori foarte tineri printre 
care şi Neluţw Hrincesc, 
doar de 14 ani, elev din 
Beva care este angajat 
în vacanţă cu con era ct 
de prestări servicii.

-— Care este media sa
lariului net lunar ?

— Câştigul mediu net 
lunar depăşeşte 110 000 
lei. .

Nu cu mult timp în 
urmă funcţiona un sis
tem de stimulare a cum
părătorilor. Mai funcţio
nează şi în prezent ?

— Şi în prezent acest 
sistem funcţionează. Cum 
s-a mai scris de altfel în 
ziarul dv, la 50 de clienţi 
unul primeşte cumpără
turile gratuit. Cinp este 
acela ? Calculatorul îl 
stabileşte.

Am mai adăuga că servi
ciile comerciale şi amabili
tatea personalului din Su
permarket se ridică la ce
rinţele unui comerţ cu 
adevărat modern. Şi pen
tru  că astăzi 31 august 
dl Alexandru Fica împli
neşte 27 de ani îi dorim 
multă sănătate, succes în 
afaceri alături de un sin
cer „La mulţi ani"

CORNEL POENAR (

Sus, într-un sat din M;un- 
ţii Apuseni, într-o dimi
neaţă încărcată de rouă, 
când zorii zilei abia mi
jeau, am auzit un glas de 
copil: „Hai Bujoara, hai ! 
Hai Florica, hai ! Ho, tu !“.

Copilaşul Bogdan, Bog- 
dănel i-am zis eu, era cu 
bunu (bunicul) şi cu tata 
sâ ducă fânul din poie

B o g d ă n e l

nile munţilor. Dar şi cu 
Bujoara şi Florica la jug. 
Până să mai răsufle vacile 
am stat de vorbă cu Bog
danei.

— Tu te scoli aşa de 
noapte ?

— Da. Am dat şi mân
care vacilor, le-am adă
pat. Apoi le-am tras la jug 
la car cu bunu şi cu tata.

— Da, vacile na trebuie 
puse Ia jug, ele dau lapte.

— Le-o muls buna.
— Tu de la care bei 

lapte ?
— De la Bujoara.
— Io. La noi vacile se 

botează cu nume de flori.
— Dar tu  baţi vacile ?
— Nu, nenea. Numai le 

îndemn. Le arăt nuiaua, 
dar nu dau. Uitaţi-vă la 
ele cum răsuflă. Abur cald. 
îs ostenite. Mă duc să le 
adăp la pârâu.

...Şi Bogdănel a coborât 
muntele, cu Bujoara şi Flo
rica după el. (GH. I. N.).
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M U S IC  B O X  Soundgarden (I)
Nu multe albume de 

hardrock au fost atât de 
aşteptate ca „Superunk- 
novvn" aparţinând grupului 
Soundgardcn. Chris Cor
neli (voce), Matt Cameron 
(bat), Ben Shephcrd (bass) 
şi Kim Thayil (chit.) şi-au 
împlinit năzuinţele muzi
cale cu acest -nou mate
rial discografic. încercat 
cu „BADMOTORFINGER" 
sound-ul grupului Sound-

garden s-a modificat pu
ţin, cei patru muzicieni din 
Seattle pornind într-o a. 
ventură muzicală cu direc
ţii multiple. De aceea „Su- 
perunknown" cu siguranţă 
satisface lunga aşteptare a 
fanilor Soundgarden fiind 
cel mai reuşit produs din 
Seattle al anului Î994. Pe 
parcursul celor 70 de mi
nute (15 piese) timpul tre 
ce foarte repede astfel în 
cât la finalul discului par-

Un zâmbet din comerţ cu ANGELA MARC de la 
„Căminul” Deva, Foto : PAVEL LAZA

că simţi nevoia să-l reas- 
culţi şi la fiecare audiţie 
tot mai găseşti ceva nou.

Format în 1984 la Seatt
le, grupul Soundgarden a 
ales pentru obţinerea suc
cesului, contrar celorlalte 
grupuri tinere, calea chib- 
zuinţei.

Fondatorul grupului es
te Kim Thayil care la pa
tru  ani se stabileşte cu 
familia sa la Chicago. în 
liceu formează un grup a . 
lături de Tom Zutaut, Hi- 
ro Yamamoto şi Bruce 
Pavitt. Mai târziu Zutaut 
pleacă la Los Angeles lu
crând pentru casa Geffen 
şi ajungând producătorul 
lui Guns’N’Roses.

Ceilalţi trei muzicieni se 
întorc la Seattle unde e- 
xista deja o scenă muzi
cală tânără dar rămasă în
că anonimă. De aici ideea 
lansării în Seattle a unei 
case independente de dis
curi care să editeze albu
mele acestor grupuri. Pa
vitt abandonează cariera 
muzicală în favoarea celei 
de producător. în paralel 
el conducând împreună cu 
Susan Silver un club lo
cal. împreună cu un fost 
Dj Jonathan Poneman, Pa
vitt înfiinţează Lapel-ul 
independent Sub Pop.. 
Thayil (care cântă ia chit.) 
şi Yamamoto (un excelent 
bassist) îl cooptează pe so
listul Chris Corneli (ex. 
Skinvard) care era prieten 
cu majoritatea muzicienilor 
din Seattle şi formează un 
grup punk transformat ul
terior intr-unui de power 
metal. După câteva -hovv- 
uri, grupul devine Sound- 
garden, iar la baterie a- 
pare un amic al lui Cor
neli, Scott Almquist,

(Va urmai

IIOU! ' ’- ' EŞAN
Deva



LA.S.E.R. -  ELIE FAURE,

Vreţi să vă îmbolnăviţi clienţii,
oameni

Impacientat pentru fap
tul de a fi cheltuit nişte 
bani degeaba pe o pâine 
infestată cu mezentericus, 
cumpărată de la magazi
nul de pe strada Kogăi- 
niceanu şi fabricată, se 
pare, la Hunedoara, dl 
I.G. spunea cu năduf: 
„Inspectorii oficiului pen
tru  protecţia consumato
rilor ce fac-?!“. Nil ştiu 
dacă l-am convins sau 
nu informându-1 că în 
materie de pâine infestată 
Oficiul -Judeţean de Pro
tecţia Consumatorilor a 
intervenit nu o dată o- 
prind păine de la vân
zare şi loturi de făină de 
la  fabricaţie, ba chiar 
distrugând prin ardere 
şarje întregi de pâine in
festată. Cele ce urmează 
însă sperăm să-l convin
gă că specialiştii respec
tivului oficiu sunt toată 
ziua în exerciţiu pentru 
depistarea şi sancţionarea 
încălcărilor de lege şi 
normative menite să a- 

! sigure protecţia consuma
torilor.

Spicuim din ultimele 
constatări şi măsuri apli
cate de inspectorii OJPC.

Societatea Comercială 
„Durat lmpex“ SRL De
va vindea Vegeta import 
din Croaţia, la pungi. 
Ieftină ca braga : 2 420 
lei punga. Importatorul 
mărfii — S.C. „Fullcom" 
SRL Bucureşti probabil 
şi-a frecat mâinile de sa
tisfacţie când a găsit un 
„negustor" care să-l sca
pe de aşa m arfă : 91 la

sută sare în loc de 50 la 
sută prescris ; cât apa în 
castravete, Să vinzi sare 
cu 2 400 de lei punga 
rentează,nu ?

S.G. „Alimentara" S.A. 
Deva aprovizionează mai 
multe magazine din re
ţeaua sa preluate în lo
caţie de gestiune. Firma 
„Mama" (vitregă mamă 
după cum se va, vedea) 
a achiziţionat en-gros o- 
ţet de mere, ciocolată 
„Malibu", alune. Cât vor 
fi fost ele de apte pen
tru consum în momentul 
achiziţiei en-gros nu se 
ştie. Ce se ştie este că 
aceste produse găsite în 
cantităţi diferite — oţet 
de mere 80 de sticle în 
valoare de 24 000 lei, cio
colată „Malibu" — 400 
batoane în valoare de 
400 000 lei şi 40 de pungi 
cu alune in valoare de 
36 000 lei — la magazi
nul 82 din Deva, aveau 
termenul de valabilitate 
expirat încă din momen
tul achiziţionării lor de 
la alte magazine din De
va ale SC Alimentara. 
Oţetul ca oţetul, dar nişte 
alune râncede şi o cio
colată alterată '  cad aşa 
de bine la ficat încât nu 
poţi să nu-1 ţii la bătu- 
că toată viaţa pe ăl de 
ţi le-a vândut.

Cantina de ajutor so
cial, tot din Deva, pre
găteşte, pe contul -statu
lui, hrană caldă pentru 
dezmoşteniţii sorţii. Se

şi-a zis administraţia 
cantinei 7 Dacă-i poma

nă, merge orice. Nu mer
ge ! Pentru faptul de a 
fi folosit la prepararea 
hranei orez infestat cu 
fluturi şi larve, carne de 
porc-şpu modificări orga
noleptice şi miros nespe
cific, salam Victoria cu 
termenul de valabilitate 
expirat, au fost retrase 
definitiv din consum 313 
kg orez, 16,5 kg carne de 
porc şi 22 kg salam în 
valoare totală de aproa
pe 500 000 lei ! Ce-ar fi, 
dle primar al Devei, ca 
banii aceştia să fie recu
peraţi de la cei care au 
achiziţionat respectivele 
mărfuri ? Sau poate dum
nealor speră să acopere 
paguba prin diminuarea 
cantitativă a porţiilor de 
mâncare ?

Au mai fost „felicitaţi" 
de inspectorii OJPC : S.C. 
Borza Impex SNC, pen
tru comercializare de be
re cu termenul de vala
bilitate expirat şi S.C. 
„Alimens 22“ SRL pen
tru  punerea în vânzare 
a unor mezeluri cu pro
prietăţi organoleptice ne
specifice.

De prisos să mai men
ţionăm că toţi cei prinşi 
cu ocaua mică au fost 
sancţionaţi contravenţio
nal cu amenzi; Ce urm ă
riţi, oameni buni cu a- 
semenea acte de „comerţ", 
să vă lichidaţi clienţii 7 
Păi drumul pe care mer
geţi este drumul spre fa
liment şi nu credem că 
asta doriţi.

ION CIOCLEI

INFORMAŢII 
DIN BRAD

•  PAINE BOAMFA. 
Doamna Felicia Hără. 
guş, patroana S.C, 
PAN — FELE» — CO- 
MEX S.R.L. Brad, a 
deschis recent o brută
rie pe strada Luncii din 
localitate. Zilnic ' aici 
se asigură pâine albă 
de 1 şi 1,5 kg, la pre
ţuri rezonabile. Cei 16 
oameni aduşi din Şo
maj lucrează pe trei 
schimburi şi coc o pâi_ 
ne boamfă de foarte 
bună calitate, mult cău
tată şi apreciată de lo
cuitori.

•  REPARAŢII. Vi. 
Ceprimarul oraşului 
Brad, dl ing. Mihai 
Costina, ne-a făcut cu
noscut că în acest an 
din bugetul local s-au 
atribuit sume importan. 
te de bani pentru re
pararea străzilor şi tro
tuarelor. Până acum au 
fost reparate străzile Li
bertăţii, 1 Iunie, Horea, 
General Vasile Milea, 
Victoriei, Privigheto. 
rilor, Dacilor, Aleea 
Privighetorilor. Valoa
rea totală a reparaţii
lor executate până în 
prezent se ridică la su
ma de 35 milioane lei. 
De asemenea, s.a înlo
cuit îmbrăcămintea as- 
faltică cu pavele pe 
strada Crângului.

•  PRIMA UNITATE 
PRIVATA. în satul Ru
da — Brad, dna Maria 
Groza, patroana S.C. 
„LIVIUS" CDMIMPEX 
S.R.L. a deschis prima 
unitate privată în acest 
sat îndepărtat de cen
tru] oraşului. Locuito. 
rii pot cumpăra mult 
apreciaţii VIRŞLI A LA 
BRAD, produse de pa
nificaţie, dulciuri, cafea 
şi băuturi alcoolice, 
(AU.)

! 0

Iată că, dc o vreme în 
coace, colaborarea dintre 
asociaţiile de prietenie 
franco-rdmână L.A.S.E.R. 
(Lormont, Franţa) şi Elie 
Faure (Călan) a devenit 
ceva foarte obişnuit şi 
ritmic. In luna august a 
acestui an, timp de două 
săptămâni, liceul din Că
lări a fost gazda unei de
legaţii franceze, condusă 
de dl prof. Jean-Mîche] 
Dauriac, vicepreşedintele 
asociaţiei L.A.Ş.E.R. Ca 
de obicei, revederea a 
fost emoţionantă, deşi de 
la ultima întâlnire nu tre
cuse prea mult timp.

în  perioada sejurului 
de pe malurile Streiului, 
elevi si profesori, români 
şi francezi, membri ai a- 
sociaţiilor de prietenie 
franco-fomâne, au ştiut 
să îmbine în mod exce
lent utilul cu plăcutul. 
Au fost zile în care s-a 
muncit enorm, având în 
vedere faptul că a trebu
it să gestionăm şi să dis
tribuim împreună convo
iul umanitar organizat sub 
egida L.A.Ş.E.R., de a.- 
ceastă dată prin inter
mediul unui transcontai- 
ner feroviar. într-o zi am 
fost "oaspeţii comunei Bo- 
şorod, unde am dăruit cu 
căldură câte ceva celor 
mai nevoiaşi dintre lo
cuitorii comunei.

Am pus la punct o sa
lă de informatică în ca
drul liceului din Călan, 
am perfecţionat Bibliote
ca Franceză din cadrul 
liceului, despre care . d-na 
Catherine Dauriac spu
nea : „Nu există, nici
chiar în Franţa, prea mul
te şcoli care-să dispună 
de o aserrienea diversita
te de cărţi !". Printre zi

lele de lucru, amintindu- 
ne de vacanţă, am ştiut 
să ne mai şi destindem, 
în  fiecare seară, practi
cam împreună un sport 
foarte popular în sudul 
Franţei, întâlnit chiar şi 
în celebrul parc parizian 
„Les jardins de Luxem- 
bourg", sport numit „â 
la petanque" la care ro
mânii, deşi începători, 
le-au dat nu de puţine 
ori lecţii „aşilor" fran
cezi. întâlnirile se pre
lungeau târziu, în noapte, 
sub acordurile unei chi
tare ce încerca să des
luşească hotele suave ale 
şansonetelor franceze şi 
care nu uita melodicita- 
tea atât de cunoscută a 
cântecelor populare ro
mâneşti.

Am fost împreună la 
Cluj şi Timişoara, pe u r
mele istoriei transilvăne
ne, la Sarrtiizegetusa, în 
peisajul rustic din îm
prejurimile Călanului. Am 
petrecut clipe minunate 
cu aceşti oameni deose
biţi, în regiunea noastră 
care-ţi oferă frumuseţi 
de neuitat la tot pasul. 
Au fost zile în care ro
mâni şi francezi, alături, 
şi-au îmbogăţit cu câte 
ceva sufletul şi cultura.

Tristeţea despărţirii, i- 
nevitabilă ! Ochii tuturor 
jucau în lacrimi. Erau 
emoţiile' ce ne încearcă 
la fiecare despărţire de 
prietenii noştri atât de 
dragi. Şi totuşi, nimeni 
nu plângea cu adevăra t! 
Gândurile tuturor zburau 
spre bucuria unei noi 
revederi.

COSM1N BAN,
vicepreşedintele 

„Elie Faure" Călan.

| Pentru că in uşa unui magazin un semianalfabet

|„a ştiut" să scrie ANCHIS. consider imperios nece
sar să ream intesc:

| REGULILE
I „Sextil Puşcariu“ pentru scrierea
| literelor „â“ şi „i“
I Literele „â" şi „î“ corespund aceluiaşi sunet, în- 
trebuiriţându-se după următoarele reguli:

a)'„î“ se scrie întotdeauna la începutul şi sfârşi
tul nemijlocit al cuvântului: îl, îmbărbătez, împărat, 
înger, îşi, amărî. coborî, hotărî, târî, urî...;

b) tot „î“ scriem şi în corpul cuvintelor, când,
| prin compunere, „î" de la începutul cuvintelor ajun- ■  
ge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, prea- I 
înălţat...; ■

Vom scrie într-însul, dar dânsul; I
c) în toate celelalte cazuri se scrie în corpul cu- a

vintelor „â“ : blând, când, făcând, gât; mormânt, râu, |  
român, sfânt, vânt... ]

ILIE LEAIIU |

Corăbii" pe valurile vieţii»»
Cu multă bucurie, dl 

Tenie Gorui, notarul co- 
iriunei Sarmizegetusa, spu
nea : „Avem un an bo
gat. In toate privinţele. 
Mă opresc la... noile „co
răbii" care au pornit pe 
valurile vieţii. Zece. Cea

mai tânără are la .. bord 
pe Sorin-Mihai Vrâncea-V 
nu şi Felicia-Marioăra ţ  
Pisat". Din toată inima l 
le dorim ani mulţi cu să- / 
nătate, fericire, bucurii, ) 
casă plină cu copii.

(GH. I. N.)

Clubul energeticienilor din Deva vă oferă posibilităţi multiple de petrecere 
a timpului liber, iar la bar se pot servi băuturi răcoritoare şi alcoolice de

Foto: FA VEL LAZA

!

Discuţia a avut loc în- 
tr-o zi ploioasă de au
gust, la sediul Consiliului 
local al comunei Unirea.

— Când aţi venit la 
Unirea, dle căpitan Ionel 
Catană ?

— In noiembrie anul 
trecut am primit ordin 
să vin aici, pentru a con
tribui la aplicarea Legii 
fondului funciar, fiind to- 
pometrist.

— Ce aţi lucrat până 
acum 7

— Am măsurat tot in
travilanul şi jumătate din 
terenul arabil din extra
vilan, în satul Tuştea.

— Cum se aplică Legea 
fondului funciar 7

— Destul de dificil. 
Mulţi oameni nu au acte 
cu care să dovedească 
dreptul asupra pământu
lui pe care-1 solicită. Ur
maşii celor dispăruţi — 
unii dintre ei nici nu 
ştiu unde este pământul 
ce-I revendică.

— Măsurarea pămân
tului este numai o fază

— e drept -foarte impor
tantă — îri aplicarea Le
gii fondului funciar.

—■ Da. Este urmată de 
întocmirea de noi hărţi 
pentru fiecare tarla, de 
fişe pentru fiecare pro
prietar pe baza eărora se 
completează titlurile de 
proprietate.

— La ceea ce aţi mă
surat până acum au fost 
contestaţii ?

ZIDURI SPARTE

In faţa S.C. „Com- 
bor" (fosta F.N.C.) O- 
răştie, apare un peisaj 
nu prea plăcut, locul a. 
rătând ca după un răz
boi devastator. Construc
ţia care cândva a ser
vit ca organizare de 
şantier nu mai are ni
mic întreg din ea, ră
mânând doar nişte be
toane de la fundaţie şi 
nişte părţi din pereţi. 
Aceste „vestigii" deno
tă că răufăcătorii „uită" 
să-şi facă şi curăţenie 
la locul de muncă. 
(NT.)

— Nici una. Mici nemul
ţumiri s-au ivit, dar le-am 
soluţionat pe loc. ;;

— Cum vă simţiţi la 
Unirea ?

— Bine. Dl prim ar m-a 
cazat chiar în biroul dum
nealui, iar oamenii la 
care lucrez — cei la ca
re le măsor terenul — 
îmi Asigură hrană. ;

Gât veţi sta aici ?
— Până primesc ordin 

să plec. Ştiţi,'" în armată 
ordinul se execută, nu se 
discută.

— Asta aşa e. Vă do
rim să staţi cât mai mult, 
domnule căpitan Cătană !

TRAIAN BGNDOR
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T E M E L I A  S T A T U L U I  D E  D R E P T

Printr-o scrisoare în ca
re la expeditor este tre
cut numclo dlui B. Benia- 
min din Cinciş, însă în fi
nalul căreia se spune că 
aceasta se vrea să fie o 
anonimă, pentru a nu a- 
vea urm ări negative, ne 
sunt aduse la cunoştinţă o

sunt autentificate de către 
Notariatul de Stat local 
Hunedoara, cu nr. 18 200/ 
9.08. 1974 şi, respectiv, 
18199/9.08. 1974. De ase
menea, este făcută preciza
rea că în schimbul aces
tor suprafeţe fostul Inspec
torat silvic şi-a dat acor-

Un răspuns aşteptat
serie de. nemulţumiri le
gate de situaţia păşunii din 
locul numit „Codrişor" şi 
cu alte terenuri ce au fă
cut obiectul unor schim
buri.

Verificând aspectele se
sizate, Filiala Silvică din 
Deva ne.a făcut precizări, 
le de rigoare pe care le 
comunicăm celor interesaţi. 
Astfel, este de reţinut fap
tul că, începând din anul 

.1990, filiala silvică'nu mai 
administrează păşunile co
munale. De menţionat că, 
în baza Decretului 210/ 
1982 şi a ordinului comun 
al Ministerului Agricul
turii şi Ministerului Silvi
culturii nr. 30/1986 şi, res
pectiv, nr. 96/1986, ş-au a. 
probat unele Schimburi de 
teren între sectorul agri
col şi cel silvic, în cadrul 
acestora intrând, şi schim
bul solicitat de către dl 
Costeseu Pavel. Pentru 
clarificarea. lucrurilor, în 
răspuns se arată eă, po
trivit datelor înscrise în 
cărţile funciare, cu nume
rele topografice respective, 
care cuprind o suprafaţă 
totală de 40759 mp, iden
tificaţi pe harta silvică a 
U.P.I. Teliuc, în enclavele 
E 9. E 7, E 8, E 18 şi V57„ 
proprietar este Costeseu 
Pavel şi soţia sa Elisabe- 
ta. în  acelaşi timp, în răs
puns se face specificarea 
că extrasele de carte fun
ciară şi schiţele cadastrale

* — * — * — * — * — * — * - * — *  —  *-

dul să-î atribuie îq U.P.I. 
Teliuc suprafaţa de 36153 
mp (în zona Cinciş, lângă 
terenul > fostei cooperative 
agricole), iar alţi 4606 mp 
în pădurea Chizid, limită 
cu terenul agricol. De men
ţionat că schimbul respec
tiv are şi avizul favorabil 
al fostelor consilii popula, 
re ale municipiului Hune
doara şi comunei Teii ucu 
Inferior, documentele ori
ginale ce atestă valabilita
tea schimburilor respective 
găsindu-se acum la Filia
la Silvică din Deva.

Rezultă cu claritate din 
cele prezentate că, în ca
zul în speţă; nu este vor
ba — aşa cum se spune în 
scrisoare — de aplicarea 
incorectă, şi interpretabilă 
în folosul • lor a -Legii 18/ 
1991. (N.T.)

0 rază de speranţă
Din câte se aude, noul 

proiect de Hotărâre a Gu
vernului prevede ca toate 
instituţiile să fie prinse la 
bugetul statului, acesta sus
ţinând In mod firesc atât 
salariile, cât şi activitatea 
în sine. Credem că e un 
lucru firesc, întrucât prin 
cultură se urmăreşte rea
lizarea unor... acte de cul
tură şi nicidecum ă bani
lor. Doar naivii cred că se 
poate face şi invers. Ce 
s-a întâmplat după, ’89 pâ
nă acum se vede. Bufete 
şi buticuri, jocuri meca
nice şi discoteci patronate 
de străini au invadat ca
sele de cultură şi cluburi
le sindicale, chiar şi unele 
cămine culturale oferind o 
chirie derizorie. în, rest, ni
mic sau aproape nimic. Nu 
e de mirare că mulţi dintre 
localnici au uitat" dru
mul spre aşezământul de 
cultură.

La Căminul cultural Blă- 
jeni, încasările de la înce
putul anului se ridică, du
pă cum ne spunea dl Flo
rin Rusu, directorul insti
tuţiei, la 70 000 lei. Nunţi 
nu se organizează, aici, tra 
diţia determinând ca f e 
care să-şi organizeze în

propria gospodărie acest 
moment deosebit. Baluri şi 
discoteci sunt destul de 
puţine. FiJlhe nu mâi ru 
lează. Din banii încasaţi 
s-a procurat ceva vopsea 
pentru uşi şi ferestre la 
căminele din Blăjeni şi 
Criş, în  bugetul local, prin 
grija primarului Ştefan 
Candin s-au alocat unele 
fonduri pentru mici repa
raţii — înlocuirea geamu
rilor sparte, revizii ale a- 
eoperişului ş.a. /

într-o astfel de situaţie 
de unde sâ se procure a- 
paratură de practică cul
turală, instrumente muzi
cale cu care să se pună 
bazele unor formaţii. Aici 
nu există nici măcar un 
televizor. Situaţia aceasta 
nu e singulară, ea carac
terizează majoritatea in
stituţiilor de cultură.

In  acest, sens, noul pro
iect de Hotărâre a Guver
nului va însemna fără în 
doială un pas înainte. Cel 
puţin la nivelul intenţiilor, 
pentru că la o ţară eu o 
economie în tranziţie nu ne 
amăgim că se vor face mi
nuni. Cel puţin sărăcia va 
fi „gospodărită" mai bine !

MINEL flODEA

C o m p e te n ţe  d e  a u to r iz a r e  
a  c o n s tru c ţiilo r

Potrivit Legii nr. 50/ 
1991, competenţele pen
tru autorizarea construc
ţiilor se diferenţiază 
astfe l:

CONSILIUL JUDE
ŢEAN autorizează :

~  investiţiile care se? 
aprobă de guvern ; ^

— lucrările publice, lă
caşurile de cult, construc
ţiile pentru industrii, co.

merţ, prestări de servi
cii, social-culturale şi 
speciale, care se execută 
la sate ;

— construcţiile şi lu
crările de orice fel ce se 
execută în afara localită. 
ţilor.

CONSILIILE LOCALE 
ALE MUNICIPIILOR Şl 
ORAŞELOR : ''

— construcţii şi, lucrări 
de orice fel din localităţi 
(cu excepţia celor care 
se aprobă de guvern).

CONSILIILE COMU
NALE:

— construcţiile de 'lo 
cuinţe şi anexele gospo
dăreşti, precum şi ane. 
xele exploatărilor agrico
le situate în extravilan

SCHiM B DE
EXPERIENŢĂ

Pentru a pune în eviden
ţă activitatea desfăşurată 
de bibliotecile comunale şi 
oamenii care se ocupă de 
munca cu cartea, Biblio
teca Judeţeană organizea
ză periodic . schimburi de 
experienţă zonale. în  ca
drul acţiunii găzduite de 
Biblioteca comunală Sar- 
mizegetusa ş-a desfăşurat,

cu acest prilej, concursul 
„Recunoaşteţi autorul, r e - j  
cunoaşteţi personajul", <Q 
expoziţie de desene reâHfgj 
zate de bibliotecara N eluţa ' 
Gorui, s-au prezentat Cp 
dramatizare după „Pungu- J  
ţa cu doi bani" şi com it-J 
nicarea pe tema „50 de a n fjj 
de la moartea poetului Ion'" 
Minulescu". (M.B.).

SPUlUiPAM NU
I '

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Nume de sate hunedorene
*— *— ♦ ~ • a » * - - — *•»►*-*

CRIŞENI, localitate con
topită cu oraşul Călan, că

tun locuit de familii de măr
gineni, aparţinând satului 
Orăştioara de Sus. Topo
nimul Crişeni nu noats fi 
raportat la hidronimul Criş 
căci nu mai există nici 
o dovadă că locuitorii din 
aşezările amintite să fi 
venit aici tocmai din ai
cea parte a ţării. Există în 
Transilvania şi alte loca
lităţi (sate şi mai ales că
tune) numite la fel şi un
de. de asemenea, nu poate 
fi vorba de locuitori ve
niţi de pe Criş. Despre u- 
nele dintre ele se păs
trează chiar tendinţa că ar 
fi fost înfiinţate de oa
meni veniţi din alte părţi 
învecinate. Să se compare 
Pârău Crişanului, cătun în 
Galda de Sus, jud. Alba, 
unde, după legendă, s-ar 
fi aşezat cîţiva iobagi ro
mâni fugiţi din închisoa
rea castelului din Galda 
de Sus. La fel Crişeniş, că
tun a] satului Praidorolţ 
(Cărei), Crişeni, sat (Gher- 
la-Cluj), Crişeni, sat (Za. 
lău) ete. Numele acestor 
localităţi sunt de fapt po
recle colective, cu o ac
centuată notă ironică, da. 
te noilor veeini de către 
locuitorii satelor mai vechi 
din preajmă. Prin urmare, 
în toate cazurile citate to_ 
ponimul Crişeni trebuie 
raportat la adjectivul (şi 
substantivul) criş, folosit 
cu acelaşi înţeles, dar nu
mai în expresii ca : crişu 
e u !  crişu lu i! de origine 
incertă. Fireşte, numele de 
locuri Crişeni su n t ' create 
prin antifrază. Să se com

pare, în acest sens, Buni, 
Blânzi, Bogata, sinonime cu 
Vaidei.

NALAŢVAD, localitate 
componentă a oraşului Ha. 
ţcg. Iniţial au existat două 
sate : Nălaţ şi Vad, con
topite într-a doua jumă
tate a sec. XVIII. Nălaţ 
este atestat prima oară în 
1451 cu ocazia unei întă
riri acordate de Iancu de 
Hunedoara unor cnezi pri
vind jumătăţi ale satelor : 
Vad, Nălaţ, Bărăşti şi Ba- 
lomir. La 1453 Nălaţ fă
cea parte din domeniul ce. 
tăţii Deva. Toponimul Nă. 
laţ provine de la Nălaczi, 
numele unei familii m a
ghiare care a stăpânit sa
tul. Familia cnezială ro
mânească din Vad este 
atestată prima oară la 1418. 
Toponimul Vlad derivă de 
Ia substantivul „vad", loc 
situat pe cursul unui râu, 
unde malul e jos şi apa 
puţin adâncă. (Dicţionar 
explicativ al limbii româ
ne). In acest sens menţio
năm situarea satului la o 
veche trecere peste Râu 
Mare, iar faptul că s-a im
pus forma românească 
Vad, cu toată vecinătatea 
maghiară din Haţeg, ple
dează pentru vechimea sa 
ca vad şi aşezare.

TOTEŞTI, sat, comună, 
Prima datează din 1416. 
N. Drăganu susţine că to 
ponimul provine de la nu. 
mele „slovac". De fapt, de
numirea este un derivat 
cu sufixul -eşti de la To
tul (1), tota, Totea, nume 
româneşti.

MIRCEA VALEA

Un om născut şi cres
cut in localitatea de re
şedinţă a comunei şi ca
re n-a plecat, de peste 
20 de ani lucrând ia pri
măria- de aici, în pre
zent fiind secretar al 
consiliului local, susţine 
că Blăjeni — numele lo
calităţii de pe Crişul Alb 
— ar veni de la blajin, 
adică oameni domoli ce 
te cuceresc cu bunătatea 
sufletului lor, gata ori
când să-şi ajute aproa

pele, ba chiar şi pe străini. 
Şi intr-adevăr, oamenii 
comunei cu numele de 
mai sus sunt primitori, 
cu sufletul deschis. Dl 
Petru Polvcrea, secretarul 
consiliului local, ne spu
nea că de_ multă vreme, 
în cele opt sate ale co
munei,' nu s-au întâmplat 
scandaluri, certuri ş.a., 
iar oamenii se ajută foar. 
te mult unul pe altul. 
Se bucură cu vecinii şi 
neamurile la bucurii, se 
întristează şi sunt alături 
de cel în suferinţă la ne
cazuri..: : r  y

Viaţa oamenilor din 
Blăjeni, existenţa lor mai 
bine zis, are ,doi piloni. 
Unul este munca la mi
nă. în  fiecare zi circa 
400 de bărbaţi pleacă să 
muncească în minele din 
zona Brad. Al doilea es
te agricultura. Mai exact 
spus, creşterea animale
lor, căci pe raza comu
nei — cum ne-a spus 
dna Mariana Ciocan, a- 
gentul agricol — există 
numai 644 ha teren ara
bil, în vreme ce supra
faţa păşunilor este de

2859 ha, iar a fâneţelor 
de 1963 ha. In : prezent, 
în cele 621 de gospodării 
ale comunei există 1127. 
bovine, 1851 oi, 805 porci 
ş.a. Ambii piloni sunt so
lizi, în sensul că aduc 
în' gospodăriile oameni
lor venituri bune,- ce le 
asigură un trai mulţu
mitor. Aşa se' explică şi 
faptul că aproape toate

foarte puţini şi acest fapt 
se datoreşte adevărului 
că mistreţii cu lupii nu 

se împacă, nu convieţuiesc 
în acelaşi areal.

Comuna Blăjeni ;— şl 
acest aspect este sesizat 
în toate localităţile ru 
rale din Ţara Zarandului 
— nu cunoaşte fenome
nul depopulării, cel pu
ţin în ultimii ani. Dame.

oameni
comună cu 
blajini

casele comunei sunt noi, 
s-au construit în ultimul 
sfert de veac. Şi i sunt 
case mari, trainice, fru 
moase, înconjurate de a- 
ca re tu ri; num eroase.' Dl 
Polverea ne spunea că 
îşi aduce aminte că pe 
vremea când era copil, 
dealurile ce străjuiesc sa. 
tele erau arate şi semă
nate cu porumb. Acum 
sunt fâneţe sau păşuni şi 
faptul acesta se explică 
prin aceea că în ultimii 
an i s-au înm ulţit foarte 
mult mistreţii. Sălbăti
ciunile fac prăpăd în 
culturile do. cartofi şi po. 
rumb, atacă ' în turme. 
Oamenii îşi păzesc noap
tea culturile, dar porcii 
s-au obişnuit şi nu se 
sperie de tălăngi şi nici 
chiar de bubuiturile pro
duse cu ajutorul carbi. 
tului, iar de câini nu se 
tem. în  schimb, lupii sunt

i
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nii pleacă din sate la lu 
cru, dar sunt puţini cei 
ce s-au stabilit definitiv 
la oraş. Asta în ciuda 
faptului că acasă, după 
ce vin de la mină, au 
foarte mult de lucru. O 
zi de coasă, în acest an, 
a ajuns la 9—10 000 de 
lei, plus mâncarea şi 
băutura.

B-ar părea ca într.o  lo
calitate îndepărtată de 
centrele urbane, cum es. 
te Blăjeni, viaţa oameni
lor este mai sărăcăcioa
să. Nu este adevărat. A- 
proape toate familiile au 
televizoare, aparate de 
radio, şi-au tras apa în 
curte adusă prin cădere 
de la cel mai apropiat 
izvor. Oamenii sunt cum
secade, primitori, liniş. 
tiţi. De mulţi ani n-a fost 
nimeni condamnat şi nu 
se duc la judecată de
cât foarte rar. îşi ies greu

din fire, chiar foarte rar, 
dar —- ca şi ceilalţi moţi 
— când se enervează es
te prăpăd. Şi în Blăjeni 
se organizează baluri, 
nunţi, petreceri etc. dar 
toate se desfăşoară în 
linişte, fără incidente, ast
fel că poliţia are puţin 
de lucru.

Fenomenul cel mai pre
zent este îmbătrânirea 
populaţiei, de aceea este 
firească disproporţia din
tre cei ce se nasc şl eel 
ce părăsesc această lume. 
în  perioada trecută din 
acest an, s-au înregistrat 
doar şapte căsătorii 
cea mai tânără pereche 
ce şi-a pus pe cap cunu
na în biserică fiind loan 
şi Lucica Raţiu —  căro
ra îi urăm casă de pia
tră  1 Este un sat — Dra- 
gu.Brad — pe cale de 
dispariţie, unde mai tră 
iesc doar opt oameni, toţi 
de vârstă înaintată.

Blăjenii nu este o so
cietate închisă. în sen
sul că nu primeşte străini 
în mijlocul ei. în  ulti
ma vreme s-au stabilit 
în localitate — prin că
sătorie, evident — doi 
moldoveni şi uri praho
vean care şi.a cumpărat, 
fiind primul în comună, 
tractor. Noii veniţi în  
comună s-au , integrat 
foarte bine în spiritul li
niştit. blajin şi cumse
cade al oamenilor de pe 
aceste meleaguri ale ju 
deţului şi ale României, 
blagoslovită dc Dumnezeu 
cu frumuseţe şi bogăţie.

TRA'AN BONDOR

ă
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N a ţio n a lă
Azi, începând de la 

ora 17 se desfăşoară 
etapa a  HI-a d in  Di* 
vizia Naţională la fot
bal. Majoritatea me
ciurilor de astăzi se 
prevăd a fi echilibra
te, dar nu se ştie de 
unde sare iepurele.

SUnt Insă câteva for
maţii care au o mo
tivaţie mai mare în 
lupta pentru, victorie. 
B  vorba în primul rârid 
de Steaua şi Univer
sitatea Craiova care 
şi-au şifonat rău bla
zonul în primele două 
etape, nereuşind să 
marcheze decât un 
punct, ocupând locuri 
în subsolul clasamen
tului )• Colegi de sufe
rinţă sunt si fotbaliştii 
de la UTA, Inter Si
biu, Sportul Studen
ţesc şi „U“ Cîuj-N. Se 
pare că arbitrul I. To- 
m a din P iatra Neamţ 
8  greşit sâmbătă ne* 
acordând vin gol vala
bil pentru Steaua. A 
găsit cu cine să gre
şească... Azi Insă, Stea
ua trebuie să aborde
ze cu realism partida 
cu Sportul Studenţesc, 
să iasă din euforia du
pă calificarea în Ligă. 
Studenţii crâioveni se 
află tot în criză şi în
tâlnesc un adversar 
dificil — UTA. Tre
buie să se hotărască 
dacă vrea desprinde
rea de lanterna roşie 

atunci trebuie să 
obţină trei puncte. O 
partidă de mare atrac
ţie va fi la Sibiu (Inter 
«— Rapid), dar şi la 
Bucureşti între FC Na
ţional şi Petrolul. Ce 
o fi, vom şti dlseară.

SABIN CERBU

Adversarii echipelor româneşti în 
Gupa Cupelor şi Gupa UEFA

Vineri au fost stabiliţi, la Gene
va, adversarii echipelor româneşti 
în Cupa Cupelor şi Cupa UEFA. 
Acolo pe unde Steaua a trecut cu 
succes, Gloria Bistriţ». Dinamo şi 
Rapid a avut reprezentare de gra
dul 0. Domnii Jean Pădureanu, Va
sile Angliei şi Mircea Pascu, Con
stantin Cârstea şi Petre Budtint au 
aflat primii decizia sorţilor.

în grupa F a Cupei UEFA Dina
mo va întâlni formaţia turcă Trab- 
zonspor Istanbul (primul meci în 
deplasare), iar în grupa G, Rapidul

are ca adversar echipa belgiană 
F.C. Charleroi (primul meci pe te
ren propriu). Partidele tur se vor 
desfăşura la 13 şi 15 septembrie şi 
returul în 27 şi 29 septembrie.

Gloria Bistriţa, scăpată de gri
jile preliminariilor, urmează să în
tâlnească în primul tur al Cupei 
Cupelor formaţia Real Zaragoza. 
Primul meci se va gaca în depla
sare. Datele de disputare ale celor 
două manşe sun t: 15 septembrie 
(turul) şi 29 septembrie (returul).

Meciurile echipei Steaua în Liga 
Campionilor

•  Prima etapă la 14 septembrie: 
Anderlecht— STEAUA (la Bruxe
lles) ;

•  28 septembrie : STEAUA — 
Hajduk Spîit (Bucureşti);

•  19 octombrie : Benfica ■— 
STEAUA (Lisabona);

•  2 noiembrie : STEAUA —

Benfica (Bucureşti) ;
•  23 noiembrie : STEAUA — 

Anderlecht (Bucureşti) ;
•  7 decembrie : Hajduk — 

STEAUA (Split).
La aceleaşi date se vor disputa 

şi meciurile celeilalte perechi din 
grupa C.

Cinci medalii de argint pentru canotajul devean
In cadrul Campionatu

lui Naţional de Canotaj 
pentru juniori desfăşurat 
la Năvodari, pe canalul 
Cernavodă — Midia, pe 
o vreme schimbătoare, 
dar într-o veritabilă com
panie de elită, alături de 
campioni mondiali şi nu
meroşi componenţi ai Lo
tului naţional de canotaj 
juniori, patru  tineri din 
municipiul Deva, sportivi 
la Clubul sportiv şcolar, 
au obţinut titlurile de 
vicecampioni naţionali şi 
medaliile de argint în trei 
probe.

Ei sunt Daniel Danciu

în proba de schi! sim
plu juniori III, Călin 
Tanchiş, Florin Lupu şi 
Cătălin Bredâu la schif 
2+1 juniori I, şi din nou 
Florin Lupu în proba de 
schif simplu juniori I. O 
menţiune în plus pentru 
Florin Lupu, el fiind se
lecţionat în Lotul Naţio
nal de juniori pentru 

Campionatele Balcanice.ce 
se vor desfăşura la Sna- 
gov în perioada 8—12 
septembrie a.c.. Pregăti
rea acestor frumoase re 
zultate a fost asigurată de 
către Inspectoratul şcolar 
judeţean. Oficiul jude

ţean pentru tineret şi 
sport, Clubul sportiv şco
lar Deva, Clubul copii
lor din Deva, Regia Au
tonomă de Transport Pu
blic Deva, Biroul de Tu
rism pentru Tineret şl 

S.C. Agrotur SRL — Cam
ping Mureş din Şoimuş, 
Cărora cei pairi; medaliaţi 
împreună cu antrenorul 
lor, prof. Mircea Fodorea- 
nu, la mulţumesc, anga- 
jându-se totodată de a 
obţine rezultate şi mai 
bune la Viitoarele regâte.

MIRCEA SIRBU, 
colaborator

DIVIZIA C JUNIORI — ETAPA A III-A

REZULTATE: Favior Orăştie — Min. Şt. Vulcan 
0—3 {neprezentarea gazdelor), Min. Livezeni — Aurul 
Brad 3—2, Min. Certej — Min. Bărbăteni 3—0, Ilaber 
Haţeg — Mureşul Deva 0—4, Metalul Crişcior — Jiul 
Petrila 4—3, Min. Ghelari — Min. Tcliuc 3—0, Min. 
Aninoasa — Victoria Călan 1—4, E.G.C.L. Călan — 
Dacia Orăştie 0—12, C.F.R. Simeria — Construct. Hu
nedoara 7—1. '

C L A S A M E N T U L

1. MUREŞUL DEVA 3 3 0 0 26 1 9
12. Min» Şt. Vulcan 3 3 0 0 19 1 9

3. Dacia Orăştie 3 3 0 0 16 0 9 *
4. Victoria 90 Călan 3 3 0 0 12 1 9 15. Minerul Certej 3 3 0 0 14 4 0 • ."-V
6. Aurul Brad 3 2 0 1 14 3 6 I
7. Minerul Livezeni 3 2 0 1 5 5 6 1
8. Minerul Teliuc. 3 1 1 1 8 6 4 1
0, Minerul Bărbăteni 3 1 1 1 3 4 4 1

10. Metalul Crişcior 3 1 1 1 6 22 4 *
ÎL  C.F.R. Simeria 3 1 0 2 11 7 3 (
12. Minerul Ghelari 3 1 0 2 6 3 3
13. Constructorul Huncd. 3 1 0 2 5 14 3 |
14. Favior Orăştie 3 0 1 2 1 11 1 *
ÎS. jiu l Petrila • 3 0 0 3 4 12 0 |
16. Minerul Aninoasa 3 0 0 3 2 12 0 1• % •
t i .  Haber Haţeg 3 0 0 3 1 14 0 I
18. E.G.C.L. Călan 3 0 0 3 0 27 0 1

B oxeri hunedoreni în  term enu l 

f in a l de la  B ră ila I
Confirmând valoarea şi — ctg. 75 kg DRAGOŞ I 

frumoasa perspectivă de DULHAG — A.S. MINE-J 
a deveni pugilişti consa- RUL VULCAN j >
eraţi în boxul naţional, — ctg. 81 kg SERGlU * 
după etapa de zonă des- ROMAN — A.S. MINE-J 
făşurată în luna august RUL DlLJA. I
a.c. lâ LUGOJ, şi-au câş- După comportarea foar- J 
tigat dreptul- de a  părţi- ,e bună pe care au a- l 
cipa la turneul final de vut-o la etapa de zonă,« 
la BRĂILA, care va a- aşteptăm de la ei con-1 
vea loc în perioada 25 firmarea valorii .prin cu- J 
sept. — 1 oct. a.c. în ca- cerirea de cât mai multe |  
drul Campionatului Na- medalii la turneul fin a li 
ţional de seniori, urmă- al Campionatului Naţio-J 
torii sportivi: onal de seniori şl pentru I

— ctg. 63,5 kg MARIUS îndeplinirea acestui o- ?
DASCĂLESCU — A.S. biectiv trebuie ca pregă-1 
CONSTRUCTORUL HU- tirea lor să fie susţinută * 
NEDOARA ; de conducerile asociaţiilor |

RIN IVANOVIGI — A.S. şi societâtilor comerciale? 
CONSTRUCTORUL HU- din care fac parte, pre-1 
NEDOARA ; cum şl a sponsorilor ce J

— cat. 73 kg IOAN doreso să-l ajute. |
ANDREI — A.S. MINE- «
RULVULGANj Prof. MIRCEA SÎRBU |

SĂPTĂMÂNĂ 31 AUGUST —
6 SEPTEMBRIE A.C. !

BERBEC ţ
In  familie o mică sursă de conflict. Succese pe l 

plan material şi în relaţii amoroase. Vă gândiţi la u n ? 
schimb de locuinţă. Amorul şi banii sunt pentru dv 1 
surse de nelinişte. Păziţi-vă starea de sănătate. I 

TAUR l
■Nu călătoriţi. Pericol de accidente. Relaţiile cu » 

amicii ar putea fi incendiare. Nu vă ambalaţi prea ) 
tare. Fricţiuni cu partenerul. Calmaţi-vă, nu daţi t 
curs impulsurilor. Vă aşteaptă zile bune la sfârşitu l? 
intervalului. J

GEMENI A
Zile contradictorii prin aspecte. Probleme de or- 1 

_ din financiar. Sunt posibile complicaţii privind un ? 
transport. Vă ocupaţi de casă şi de familie. Cresc fi- 1 
nanţele şi posesiunile parteneriale. Chiar şi In amor 1 
totul poate deveni O .K.! /

RAC ?
Capricii, exces de emotivitate. Astrcle vă prote- J 

jează. Nu amânaţi planurile pe ziua următoare. A- \ 
tenţie, nu daţi naştere unei dispute cu un partener l 
de viaţă. Noroc în probleme de afaceri. 7

( LEU i
’ Veţi rezolva o problemă ardentă privind famiha. Dis- / 
pute cu un amic. Oboseala, starea de criză se va rezolva 1 
cu sprijinul familiei. Complicaţii cauzate de un drum ) 
ori de o femeie. Evitaţi conflictele în casă. Veşti i 
bune, ajutor neaşteptat de la rude.

FECIOARA )
E cazul să fiţi discret» Spiritul dv de indepen- ) 

denţă îi Irită p© cei din ju r. Meditaţi: în  tihnă la teie- 1 

ioanele pe care le aveţi de dat, la corespondenţa pe 1 
care o aveţi de rezolvat. Dacă sunteţi student, studiaţi. \ 

BALANŢA
Bun prilej de a demara afaceri cu proprietăţi. I 

Preocupări în sfera completării cunoştinţelor econo- / 
mice. Nu lăsaţi lucrul pe ziua următoare. împreju- 1 
rări favorabile în obţinerea unui sprijin din partea ţ 

i unor persoane autoritare. i
* SCORPION J
) Distracţie prelungită ; atenţie la acţiunile din cu- \
1 lise. Evitaţi riscul unor investiţii. Vă veţi strădui să i 
7 nu iritaţi pe cineva stis-pus. Farmecul dv va fi iz- ? 

vorui succesului într-o situaţie dificilă. Este indicat i 
să ieşiţi la aer curat, să faceţi sport. I

SĂGETĂTOR (
Relaţii tensionate eu partenerul. Stare de agită- ) 

ţie, cădere psihică. Preocupări artistice, inspiraţie, j 
Greu veţi reuşi să obţineţi banii necesari. Sensibiljta- l 
te, dorinţă de afirmare. ?

CAPRICORN 1
Obţineţi bani valorificându-vă casa ori produse ^

create in casă. N-o să vă fie uşor, Discreţie dacă a- 1 
veţi o întâlnire amoroasă ! Aşteptaţi ajutorul prie- ’ 
tenilor. Probleme legate de o călătorie, de relaţii cn \  
străini. I

VĂRSĂTOR. ?
Veţi deveni simpatici, vă vedeţi cu multă lume. } 

întâlniri amoroase :şi ea prieteni. Veţi face sport, vă |  
ocupaţi de un regim de slăbire. Dar totul are un t 
sfârşit, şi, deci, vă veţi gândi şi ia serviciu. Urgenţe- ?
le în casă vă vor ocupa mult timp. 1

PEŞTI
Vă parvine o sumă neaşteptată. Problema de să

nătate e pe cale de rezolvare. O legătură amoroasă .• 
vă dă de furcă. Veţi rezolva chestiuni de familie, ţ 
Comunicaţi prost cu cei apropiaţi. Conflicte cu ru- t 
dele. Ocoliţi însă replicile incendiare.

(Desen de CONSTANTIN GAVBILA
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Organizează concurs de admitere pentru 

forme de învăţământ, facultăţi şi profile:

A. ÎNVĂŢĂMÂNT DE LUNGA DUBATA
1. Facultatea de Construcţii

Profil Construcţii (ingineri — zi, 5 ani) 200 locuri 
Profil Instalaţii (ingineri — zi, 5 ani) 40 locuri 
Profil Arhitectură (arhitecţi «-* zi, 6 ani) 25 locuri 
Profil Geodezie (ingineri — zi, 5 ani) 20 locuri

2. Facultatea de Hidrotehnică 

Profil Construcţii (ingineri — zi, 5 ani) 200 locuri 
Profil Ingineria Mediului (ingineri — zi,

5 ani) 25 locuri

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Profil Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor
(ingineri — zi, 5 ani) 180 locuri

Facultatea de Electrotehnică 

|  Profil Electric (ingineri — zi, 5 ani) 60 locuri
!* Profil Electromecanic (ingineri — zi
I 5 ani) 50 locuri
|  Profil Energetic (ingineri — zi, 5 ani) 75 locuri

* 5. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

’ Profil Electronic (ingineri — zi, 5 ani) 190 locuri

j  6. Facultatea de Mecanică

* Profil Mecanic (ingineri — zi, 5 ani) 275 locuri
| Profil Inginerie Managerială şi Tehnologică
[ - (ingineri — zi, 5 ani) 125 locuri
I Profil Mecatronică (ingineri — zi, 5 ani) 75 locuri
■ Profil Inginerie economică (ingineri
; — zi, 5 ani) 75 locuri

|  7. Facultatea de Utilaj pentru Agricultură
j şi Circulaţie Rutieră

* Profil Mecanic (ingineri — zi, 5 ani) 275 locuri
|  Profil Ingineria Transporturilor (ingineri
* — zi, 5 ani) 25 locuri

S.C, INFOMIN S.A. DEVA I
B-dul 22 Decembrie, nr. 37/A 
In temeiul Legii nr. 66/1993 |

ORGANIZEAZĂ j
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE 
M A N A G E R  I

Ofertele se depun în plic sigilat, în ter- ' 
men de 30 zile de la data ultimei publicări. I 

Relaţii Ia telefon : 054 — 613915.
ţ (090097) !

S.C. „CARMETAPLAST** S.A.
d e  v  a  |

Angajează urgent: j
•  macaragiu autorizat pentru macarale gr. I 

I, II, III, la Atelierul construcţii metalice j 
D eva;
3 mecanici maşini şi utilaje, categ. 4-6, la 
cariera Zam;
1 sudor electric şi autogen, categ. 4, Ia ca
riera Zam;

•  1 electroexcavatorist, categ. 3-5, la carie- i
ra Brănişca ; * «

•  1 strungar pentru strung CARUSEL, categ. I 
3-5, Ia Atelierul prelucrări mecanice;

•  1 frezor, categ. 3-5, la Atelierul prelucrări | 
mecanice.

S.C. „HORTICOLA" S.A. DEVA

II

In fiecare zi, între orele 8—16:
•  PRUNE PENTRU ŢUICA
la preţul de 200 lei/kg.
Vânzarea se face de la Ferma nr. 5 Sîn- 

tuhalm, telefon 620973 şi de Ia Ferma nr. 6 
Deva, str, Călugăreni, telefon 611287.

*  STRUGURI DE MASA
la preţ negociabil, la Ferma nr, 10 Şoimuş.
De asemenea, vinde zilnic, direct din fer

me, pe bază de comenzi: morcovi, pătrunjel, 
ţelină, sfeclă roşie, cartofi, roşii, mere, varză, 

~ gulii, ţuică de prună şi rachiu de mere.
(cm d.)

DIN TIMIŞOARA
anul universitar 1994/1995, la următoarele

8. Facultatea de Chimic Industrială 

şi Ingineria Mediului
Profil Chimic (inginer; — zi, 5 ani) 100 locuri

9. Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Profil Electromecanic (ingineri
— zi, 5 ani) 25 locuri

Profil Metalurgic (ingineri — zi, 5 ani) 60 locuri 
Profil Mecanic (ingineri zi, 5 ani)* 25 locuri

B. ÎNVĂŢĂMÂNT DE SCURTĂ DURATA 
(COLEGII UNIVERSITARE)

1. Colegiul universitar tehnic şi de administraţie 
din Timişoara

Profil Construcţii (subingincri -— zi,
3 ani) 50 locuri

Profil Mecanic (subingincri — zi, 3 ani) 75 locuri 
Profil Electronic (subingineri — zi, 3 ani) 50 locuri 
Profil Electric (subingineri — zi, 3 ani) 25 locuri 
Profil Administraţie — Secretariat

(interpret profesional — zi, 3 ani) 50 locuri

2. Colegiul universitar tehnic din Hunedoara

Profil Electronic (subingineri — zi, 3 ani) 25 locur; 
Profil Construcţii (subingincri — zi,

3 ani) 25 locuri

C. CICLUL DE STUDII APROFUNDATE

Profil Chimie (Facultatea de Chimie) 30 locuri
Profil Construcţii (Facultatea de Construcţii,

Facultatea de Hidrotehnică) 30 locuri
Profil Electric (Facultatea de Electroteh
nică, Facultatea de Automatică şi Calcu
latoare, Facultate;! de Electronică şi 
Telecomunicaţii) ' 60 locuri
Profil Mecanic (Facultatea de Mecanică, 
Facultatea de Utilaj pentru Agricultură 
şi Circulaţie Rutieră) 60 locuri

IIII

j IMPORTANT j
) PATRONATUL NAŢIONAL ROMÂN — UERIP î 
J FILIALA JUD. HUNEDOARA j
1 Organizează începând cu 5 septembrie a.c. > 
1 în Deva, Hunedoara, Orăştic, Haţeg şi Bradi 
\  cursuri de formare şi iniţiere în domeniul eco- \  

\  nomiei de piaţă : ţ
j 1. NOUA CONTABILITATE, pe baza pro- 
| gramei Min. Finanţe;
i 2- Curs complex de formare si iniţiere în 
î NOUA CONTABILITATE MANAGEMENT— « 
[ MARKETING. J
)  Se pot înscrie întreprinzători particulari,) 

precum şi orice persoane ce doresc să desfă-i 
soare în viitor activităţi private sau de mana-j 
geri în unităţile private şi de stat, cât şi în) 
domeniul financiar-contabil. J

Informaţii şi înscrieri se pot face pentru i 
DEVA la sediui UERIP, str. Şaguna, nr, 2,\ 
telefon 611339; \

Pentru HUNEDOARA, telefon 724492 — 
dl Fara;

ORÂŞTIE — la Liceul de Chimie, telefon 
641389 — dna Filimon;

HAŢEG — Liceu, telefon 770020, dna 
Martin;

BRAD, dnul Ghiţă Jean, Coop. „Horea".

S.C. „TERMOREP" S A. 
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel Mare, 1
ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE SELECŢIE A MANAGERULUI 
In data de 29 septembrie 1994, ora 10, la 

sediul societăţii.
Condiţiile de participare şi criteriile de 

selecţie sunt prevăzute în Legea nr. 66/1993 
şi Normele Metodologice nr. 1/1994, elaborate 
de F.P.S.

Candidaţii vor depune ofertele Ia* sediul 
societăţii, în pilc închis, sigilat, până Ia 
data de 27 septembrie 1994, ora 12.

Relaţii la biroul personal al societăţii, 
telefon 054/715842 sau 054/712338.

-  (090098) J

FOTO MIRQN 5 DEVA 

Bdul DceebaJ, nr. 22

DORIŢI SĂ VA ECONOMISIŢI BANII?! 

DORIŢI SĂ VA ECONOMISIŢI TJMPUL?j

DORIŢI O AMINTIRE ÎN MAI PUŢIN 
DE 1 O R A ? |

Doar noi, folosind produsele KODAK, vă 
putem îndeplini aceste dorinţe:
•  developări filme color, toate tipurile
•  fotografii color — dimensiuni diferite
•  fotografii tip POLAROID

Pentru profesionist!: REDUCERI DE PRE
ŢURI. (9944)

S.C. „QUASAR ELECTRO" S.R.L, 
D E V A

Bdul Decebal, bl. R, parter 
Tel./Fax 611261, 614983

VA OFERĂ CU PLATA ÎN RATE
• TV color MEG A VISION, cu şi -fără! 

teletext;
•  Videoplayer, videoreqorder;
•  Instalaţii complete de satelit şi compo-j 

nente ‘;
•  Maşini de spălat automate;
•  Frigidere şi congelatoare ARCTIC;
•  Vitrine frigorifice. ’
De asemenea, vă oferă en gros :
•  cosete audio şi video RAKS.

S.C. „DECEBAL" S.A. DEV A 

Piaţa Unirii, 8
Organizează, pentru punctul de lucru Fa

brică Conserve — şantier Deva

pentru execuţie lucrări de tinichigerie, în 
data de 5 septembrie 1994, la sediul unităţii.

Documentaţia şi relaţii suplimentare îa| 
biroul investiţii, teiefon 611760, interior 38.

S. C. INTELCREDO S.A.

In colaborare cu 
CENTRUL DE PREGĂTIRE IN INFORMATICA] 
BUCUREŞTI ŞI CATEDRA DE CONTABILI
TATE A FACULTATII DE ŞTIINTE ECO
NOMICE CLUJ-NAPOCA,

Organizează, începând cu data de 15.09. 
1994, cursuri de :

•  contabilitate informatizată ( nivel post- 
■ -liceal); ■

•  iniţiere în informatică şi utilizarea micro-' 
calculatoarelor PC pentru elevii clase
lor VIII, IX, X ;

•  analist programator ajutor (nivel post-

Certificatele de absolvire sunt eliberate de 
CPI Bucureşti şi au avizul Ministerului în
văţământului.

Înscrieri si relaţii la sediul firmei „IN'l'EL- 
CREDO” S.A. (în curtea U.J.C.C.), te!. 619000 
şi 619447. (  (cmd)

S.C. „ARCOMB" S.A. ARAD

J g r j j J B j T  M »

•  ouă, călit. I — preţ 100 lei/buc. + TVA;
•  ouă, călit. II — preţ 90 lei/buc. + TVA;
•  carne de găină, călit. I — preţ 2 009

lei/kg.; ' ..<•
+  carne de găina, călit. II — preţ 1 700 

lei/kg.';
•  parcei, 8-15 kg — preţ 3000 lei/kg.;
•  tineret porcin peste 45 kg — preţ 2500 
/  le i/k g .;
•  porci graşi —* preţ 1500 lei/kg. + TVA. 
Informaţii suplimentare la sediul societăţii

din Arad, str. Câmpul Liniştii, nr. 1, tel; 
î  fon 057 — 246530 (90089)

— V iV .W .-. V .V . V . .  . • • . . . . .  .  . .» • V .V iV .'A



a n iv e r s a r i

•  Astăzi, la a cincea a- 
niversare, dragă Louana 
Maria Negrilă, tăticul cars 
te iubeşte îţi urează „Li) 
mulţi ani“ şi tot ce-i mni 
frumos pe lume.

(100119)

VÂNZĂRI ~  
CUMPĂRĂRI

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, telefon 
622612, până la ora 20.

(9553)
•  Vând Ford Orion 1,6 

GL, fabricaţie 1986, înma
triculat. Informaţii tele
fon 611472, după ora 16.

(9555)
•  Vând casă cu grădină 

şl anexe, sat Banpotoc, 
184 — 661584.

(9552)

•  S.C. Monica SRL 
Brad vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate iş nesortate de 
sezon la 3029 lei/kg, 
Inclus TVA, uleiuri şi 
unsori Speedoil de 
înaltă performanţă 
pentru motoare Diesel 
şi cu benzină, BMW 
518, IFA, izotermă 6 t, 
preţuri foarte avanta
joase. Tei. 054/650961, 
după ora 19.

(10024)

•  Societate comer
cială cumpără teren 
intravilan 5000 mp mi
nim în zona DN 7, tra 
seul Mintia. Deva, 
Sintuhalm. Tel. 613668; 
612145. (10037)

•  Vând apartament 2 
camere, zona gării, parter 
—■ privatizare. Tel. 625275.

(10049)
•  Vând Mercedes 200 D. 

VW dubiţă, Mitsubishi Die
sel sport, stare perfectă. 
Telefon 206, Gcoagiu.

(10044)
•  Vând casă cu anexe,

curte şi grădină în Brtz- 
nio, nr. 23. (10043) -

c  Vând BMW 216, ne- 
înmatriculabil, stare per
fectă. Deva , tel. 622168 ; 
629793. (10042)

oioRom
s.a.

. Importator direct . 
Consacrat furnizor de 

. materiale de construcţii

t Industriale din sud-estul 
uropet vâ oferă din stoc

tablă dublu decapată 
pentru ambutisare
calitate A 3K-03, STAS-A9S5 SC 
GOST 1050. şl 16523/98 
tablă zincată g =0,5 mm 
material de bază A 3K-03
plăci azbociment
dimensiuni 1750XU5CX6 
cu 6-8 onduieuri

PRODUSE DE 
PROVENIENŢA c.s .i. 

CALITATE CONFIRMATA DE 
LABORATOARELE 

SPECIALIZATE 
DIN R0MANIA.

CONT ACTAÎI-NE ACUM LA ADRESA, 
6600 laşi. si». Tălărasi, nr.57 ; 

las-sel. IA01-3M 7.30.25.17.27.98!

•  Vând Opel Ascona 1,3, 
700 DM şl dozator fresco

«două capete suc, plus unul 
bere. Telefon 770730 —
Haţeg. (10040)

•  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, etaj
I. Informaţii tel. 617581.

(10036)
•  Vând pui boxer cu

pedigree. Informaţii tel. 
617245. (10030)

•  Vând Fiat Uno Diesel,
înmatriculat, fabricat 1986, 
5 usi, stare foarte bună, 
preţ 3 400 DM. IM a , tel. 
625707. (9906)

•  Vâpd apartament 2 
.camere, decomandate, etaj
4, preţ negociabil. Te .'fon 
616506'. (9980)

•  Vând Dacia I 300, A.
Vlaicu, nr. 48, Telefon 
612865. (9991)

•  Vând1 apartament 2 
camere, decomandate, cen
tral, sau schimb cu garso
nieră central, plus (life. 
renţa. Deva, bdul Li
bertăţii, C 1/34.

(10025)
•  Vând armă vânătoare 

IJ kl6. Tel. 130 — Vaţa
(10021)

•  Vând Dacia 1300, preţ
convenabil. Tel. 201 — Vaţa 
de Jos. (10021)

•  Vând Ollcit metalizat, 
noiembrie 1993, 6000 km, 
3500 DM. Telefon 612480.

(10018)
•  Vând 125 oi si 20

miei, porumb. Informaţii 
telefon 613737, zilnic orele 
18—22. (10017)

•  Vând casă Călugă- 
reni, nr. 82. telefon 611343

(10016)
•  Vând garsonieră, etaj

II, cartier Dacia, Petro
şani. Tel. 614023.

(10014)
•  Vând greblă mecanică

pentru fân, tractată de cai. 
Tel. 614023. (10014)

•  Vând casă, poziţie cen, 
trală, fier beton, parchet, 
dormitei- TM. Tel. 625182.

(10013)
•  Vând sci motor şi 

scaune Mercedes, compre
sor Raba, cauciuc 1100/20. 
Telefon. 618127.

(10013)
•  Vând IMS 461, motor 

Braşov, stare de funcţio
nare sau schimb cu 2 cai. 
Informaţii sat Trestia, nr. 
1, comuna Băita.

(10012)
•  S.C. Viva vinde insta

laţii satelit complete cu 
antene de aluminiu la 
preţul de 420 000 lei. Deva, 
telefon 611761; 626265.

(10009)
•  Vând mobilă sufrage

rie. Informaţii la telefon 
626595. (10008)

•  Vând Dacia 1300, an
fabricaţie 1973, 165 000
km Ia bord, set motor 
nou. Preţ 1 500 000 lei. 
Telefon 616872.

(9967)
•  Vând Ford Sierra

1600, pentru piese. Tel. 
615301. (9937)

•  Vând grinzi lemn. Tel. 
729057, după ora 18.

(9972)
•  Vând Bus „Bubaru Die

sel", an fabricaţie 1990 
Relaţii telefon 623116.

(9973)
•  Vând tractor U 650 cu 

plug şi remorcă. Albu 
Simion, Banpotoc, nr. 2.

(10056)
•  Vând apartament 3 

camere, ultracentral. Tel. 
622777, între orele 16—20.

(10055)
•  Vând Fiat 850, înma

triculat pentru piese 
schimb. Telefon 625124, 
zilnic. 10—20.

(10052)
•  Vând pământ de gră

dină, cal. X, 16 ari. Tel. 
620054. (9975)

•  Vând urgent un ha ' 
pădure (inclusiv loc), a- 
proximativ 400 , mc lemn 
în picioare. Tel. 058/743493. - 
după ora 19.

(9976)
•  Vând apartament cu 2 

camere. Tel. 616023.
(9981)

•  Vând casă in Şoimuş,
convenabil, nr. 217 sau 
schimb în Deva. Telefon 
621553. ' (9999)

•  Vând apartament 2
camere, Micro 15, telefon 
611717. (9990)

•  Vând apartament trei 
camere,' două băi, garaj, cu 
posibilităţi de privatizare, 
etajul II.' Tel. 617177.

(9989)
•  Vând clădire 90 x 7 m, 

materiale construcţii, ţiglă, 
cărămidă, grinzi. laţuri. 
Tomeseu, Gelmar, 93.

(9981)
•  Vând casă, Orăştie, 

Unirii, 46, telefon Geoa- 
giu 279 sau 616590.

(9985)
•  Vând casă. garaj, Hăş-

dat, 155. Informaţii după 
ora 18. (9056)

•  Vând Trabant 601. In 
formaţii telefon 713569.

(9061)
•  Vând 30 oi şi doi ber

beci, comuna Cerbăl, sat 
Arăneş, nr. 13.

(9063)
•  Vând Opel Kadett. 1,2, 

neînmatriculat, piese. Tel.
71344u’. după ora 9.

(9064)
•  Vând urgent casă, 4

camere, plus dependinţe. 
Hunedoara, Dobrogeanu 
Ghcrea, 11. (9066)

•  Vând pereche boi, 15 
oi. Informaţii Suha . Şte
fan, sat Arăneş, nr. 8.

' (90067)
•  Vând apartament trei 

camere, centru civic, Hu
nedoara, bdul Dacia", bl.
B 1, ap. 21, tel. 717714 ; 
735252, orele 18 20.

(9069)
... •  Vând sau schimb a- 
partamen't Pcştiş (blocuri 
Hunedoara), bl. 1, ap. 8, 
cu similar Gherla. Infcu'- 
maţii telefon 722177, o- 
rcle 16—21. (9070)

•  Vând urgent Audi 80. 
unul înmatriculat şi unul 
neînmatriculat, preţ 2000. 
DM. Telefon 712611.

(9071)
•  Vând lăzi frigorifice, 

frigidere, combine, televi
zoare ele., preţuri foarte 
avantajoase. Tel. 712229.

(9075)
•  Vând apartament 2 

camere, Deva, ultracentral. 
Telefon 617925.

(10059)

OFERTE DE 

SERVICII

•  Caut femeie pentru
îngrijire bolnavă şi vând 
masă.-bucătărie.*- Deva, iei. 
611981. (9978)

•  Căutăm femeie pen
tru aju tor menaj. Deva, 
telefon .625705. »

(9997)

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie în Turcia, dumi
nică, 4 septembrie 1994, 
50 000 lei. Tel. 612166.

•  Angajăm croita, 
rese şi tricoteze ma
nuale (tricotaje cu 
croşeta). Deva, telefon 
611981. (9978)

•  S. C. Mega Super 
Trans SRL angajează 
contabil şef. Condiţii: 
studii superioare eco
nomice ; vechime mi- 
nimă în specialitate 5 
ani ; vârsta maximă 33 
ani. Relaţii suplimen
tare la tel. 613445 ; 
614216.

(9993)

PIERDERI

•  Pierdut motan birmn- 
nez, în zona Eminescu. 
Recompensă. Tel. 623411.

(10019)

•  Pierdut legitimaţie, o- 
liberată de AFDPR, pe 
numele Mucichescu Se- 
vastian. Se ctecl'iră nulă.

(9996)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer’ spaţii comercia
le pentru. închiriere. De
va, telefon 614348.

(1002.))

•  Caut garsoniera pen
tru închiriat, nemobilată. 
Informaţii zilnic ia tele
fon 620466, orele 10—20.

(10015)

DIVERSE

- * —*—* —*—*—*—* —«_*—*—*

•  S.C. Sargeţia Fu. 
rest S.A. Deva decla
ră intenţia de majora
re a preţurilor la 
produsele din lemn, 
începând cu data de 
I octombrie 1994.

(10001)
*— * — * * « *- * —* —

D E C E S E

•  Angajăm urgent bar- 
man-ospătar, închiriez spa
ţiu comercial. Informaţii 
telefon 728433.

(9068)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost 

dr. SIMIONESCU 
ALEXANDRU,

om de aleasă omenie, 
din partea familiei 
Mogn.

(10032)

I

Societatea comercială 
„EUROVENUS" S.R.L.

AN U N ŢA '
Ini cadrul Complexului EUROVENUS, situat 

în Deva, str. Sintuhalm, nr. 34A (intersecţia cu 
Hunedoara).

MARI REDUCERI DE PREŢURI 
în perioada 29 august — 18 septembrie 1994, 
la întreaga gamă de remorci şi semiremorci de 
tip „PADIŞ“, produse de renumita firmă MESA 
S.A. din Salonta.

Informaţii suplimentare la tel- şi fax. 
034.626294; 621386 sau direct la sediul firmei.

CUMPĂRÂND ACUM DE LA S.C. „EURO 
VENUS“, VEŢI FACE O IMPORTANTA E 
CONOMIE PENTRU BUGETUL DUMNEA 
VOASTRĂ!

F R E S C O
::m » . p s  j '

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare berc
•  maşini paste făinoase 
Hunedoara, str. N. Bălcescn, nr. 1 Poli

clinica cu plată. et. 3, tel. 054/712832.

CAMERA DE COMERŢ 
SI INDUSTRIE A. JUDEŢULUI 

HUNEDOARA
Organizează următoarele cursuri :
•  Curs dc instruire în problematica înre

gistrării în carnetele dc muncă, Ia Deva, în 
perioada 12—15 septembrie 1994;

Acest curs se adresează persoanelor care 
răspund în cadoul firmelor de înregistrarea în 
carnetele dc muncă şi de evidenţa acestora;

•  Curs de iniţiere în contabilitate (noul 
sistem de contabilitate), la De\a, începând 
cu 12 septembrie 1994 ;

•  Curs dc evaluatori active şi patrimoniu 
în colaborare cu A.N.P. si ÂNEVAR, la

Deva.
Informaţii suplimentare şi înscrieri — la 

sediul C.C.I. — Hunedoara, Deva, str. 1 Dc 
cembrie, nr. 35, tel. 612924, 616792, fax
61 89 73. (cmd)
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BANCA „DACIA FELIX“ S.Ă. 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA 
Vinde la licitaţie publică un apartament 

cu 4 camere, situat în Deva, str. E. Gojdu, bl. 
E 6, ap. 7. Licitaţia va avea loc joi, 01.09 
1994, ora 9, la biroul executorilor judecăto
reşti de pe lângă Judecătoria Deva.

SOCIETATEA COMERCIALA 
TRANSLOC S.A. DEVA 

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului dc

•  MANAGER.
- în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a 
normelor metodologice elaborate de F.P.S.

Ofertele s e  vor depune în termen de 30 
zile de la data apariţiei ultimului anunţ din 
ziar, în plic sigilat. Ia sediul TRANSLOC S.A. 
din str. Depozitelor, nr. 2.

A tk /t ' ■ J t  ’j j jK r  IHf'lfr ’M B* '• j ( Documentele şi informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul societăţii sau Ia telefon 
62 36 45. ' (039782)

S.C. ROMCAMION S.A.

| Cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17, j |

j -  1 *V

I

\

j prin magazinul de desfacere propriu. ;

* •  Anvelope dimensiunea 1100 R20, fabri- |
| cate de S.C. Silvania S A. Zalău, la preţuri a- j 
j vantajoase. <
î S.C. ROMCAMION S.A. Deva angajează: j _ 
I •  electrician auto — studii de specialitate î 
' (şc. prof. sau liceu auto). I
I '

\

REGIA AUTONOMĂ „ACTIVITATEA" , 
ORĂŞTIE -

Anunţă pe beneficiarii săi că joi, 1 sep
tembrie 1994, se întrerupe furnizarea apei 
potabile în localitatea GEOAGIU-SAT, între 
orele 8—16, pentru executarea unor lucrări de 
revizii şi reparaţii curente. (cmd.)
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