
„Mi aîmat dom! de sat cântându-i cântecele"
CONVORBIRI 

.CUVÂNTUL LIBER'

Convorbire cu dl. DRĂGAN MUNTEAN, per
sonalitate a culturii hunedorene, binecunoscut 

solist vocal de muzică populară

— Dle Drăgan Muntean, 
pentru public rămâneţi cel 
mai bun solist hunedorean 
de muzică populară şi u- 
nul dintre cei mai buni 
doinitori din ţară. Ce v-a 
îndemnat să vă apropiaţi 
de cântecul popular?

— Primul îndemn pe 
care l-am primit a fost de 
la mama; apoi de la învă
ţătorul pe care l-am avut 
în clasele I—IV, dl. Vio-

rel Herban, tot un pădu- 
rean şi, nu în ultimul rând, 
de la profesorii din Şcoala 
de Muzică şi Liceul Peda
gogic Deva. Din momen
tul venirij mele la Deva, 
copil fiind în clasele V— 
VIII, am simţit că în fi
ravul meu glas se ascunde 
ceva, găsind. înţelegere a- 
tât ‘ la profesori cât şi la 
colegi care m-au ajutat să 
pot să interpretez mai a- 
parte cântece hunedorene. 
Treptat, treptat, au apărut 
mici solicitări — în cadrul 
Clubului copiilor, la mani
festări judeţene şl mai
apoi naţionale. Cu mari

emoţii am participat la 
prima emisiune organizată 
la Sala palatului din Bucu
reşti — „Aplauze pentru 
colegii noştri“. A fost 
greu, dar era un început. 
In timp am luat contact 
cu personalităţi artistice 
care mă încurajau spu- 
nându-mi: „Ai făcut paşi 
mari“. Aceste cuvinte m-au 
îmbărbătat şi, în" acelaşi 
timp, m-au ambiţionat. Nu 
aveam eu atâtea cunoştinţe 
despre muzica populară, 
dar ascultam ore în şir 
interpreţi care mi-au fost 
dragi — din Oltenia, din 
Banat, pentru că Hune.

doara are interferenţe eu 
aceste zone. La vârsta a- 
eeea, în sat eram ocupat 
cu animalele, cu muncile 
gospodăreşti şi nu ştiu dacă 
alţi copii stăteau ore în
tregi pentru a asculta la 
un aparat amărât, fie el 
pikup sau radio. In aceste 
condiţii am participat la o 
întrecere între Cerbăl şi 
Bunila — „Dialog pe a- 
ceeaşi scenă“. Aici am fost 
auzit de profesorii Ion 
Munteanu şl Nicolae Ţâr- 
lea din Deva care, pur şl 
simplu, au asaltat-o pe ma
ma spunându-i să mă a- 
ducă la Deva (asta era în 
clasele primare). Mă rog, 
drumul a fost cu bucurii, 
dar şi cu neîmpliniri. N-aş 
vrea să supăr pe nimeni, 
dar chiar oameni care au 
lucrat în domeniul cul
turii îmi puneau beţe în 
roate. Ei se ştiu, de aceea 
nu amintesc nume pentru 
ca să nu supăr pe nimeni.

MINEI BODEA,
VALENTIN NEAGU

(Continuare In pag. M ^ - a )

CUVÂNTUL
LIBER

cotid ian  independent
Aiuil VI 0  1207 #  Miercuri, 7 septembrie 1991 8 pagini •  70 lei

| IN ATENŢIA J SCANDAL DE PROPORŢII L» „RIBUOfr DEVA
CITITORILOR!

In ziarul nostru*r|

J[ de joi, 8 septem-l 
|  brie a.c. publicăm : *

Proiectul 
! Legii pentru 
| accelerarea 
| procesului 
de privatizare

Interese ascunse pentru acapararea firmei 
Privatizarea prin metoda MEBO poate fi 
ratată
Noul manager al societăţii oprit să-şi prei i 
postul
Legea se pare că este numai pentru unii 
De îa 101 milioane profit la un milion 
Demisii în consiliul de administraţie .

Privatizarea societăţilor 
comerciale cu capital de 
stat a creat numeroase 
dispute în cazul metodei
MEBO deoarece, dincolo
de interesele salariaţilor, 
au apărut interese ascunse 
ale unor grupurj mici care 
susţin o parte a conducerii 
firmelor pentru a-şi satis
face propriile interese, sfi
dând munca de o viaţă â 
multor salariaţi

Nu departe de o aseme
nea situaţie se află şl S.C. 
Bibliofor S.A. Deva, care 
a cunoscut în ultima peri
oadă multiple tensiuni in
terioare privind procesul 
de privatizare, iar mai re
cent scandalul a „aprins" 
până şi F.P.S.-ul. Dar să 
luăm lucrurile într-o oa
recare ordine: societatea de- 
veană (fostul Centru de 
Librării) a optat pentru

privatizare prin metoda 
mai sus amintită, consti- 
tuindu-se în consonanţă cu 
prevederile legii, Progra
mul de Acţiune al Salaria
ţilor (P.A.S.) care, prin 
consiliul de administraţie, 
a făcut toate demersurile 
legale pentru finalizarea 
acţiunii, conducerii socie
tăţii revenindu-i (fie că 
vrea, fie că mi vrea) în
treaga obligativitate de în
tocmire a dosarului de pri
vatizare. Conducerea so
cietăţii de faţă însă a a- 
mânât deliberat întocmirea 
documentaţiei, pentru a se

CORNEL POENAR
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Constaturile cadrelor didactice
Consfătuirile din acest 

an ale cadrelor didactice 
se desfăşoară, după cum 
ne-a precizat dl. prof. 
Gheorghe Cândea, inspec
tor general al Inspectora
tului Şcolar Judeţean, în 
trei etape: 7 septembrie, 
ora 10 — la Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi" din 
Deva. Participă directori şi 
directori adjuncţi din uni
tăţile şcolare, inspectori, 
experţi,' profesori din cen
trele logopedice. In după- 
amiaza aceleiaşi zile au 
ioo dezbateri pe grupe la 
sare participă: 1. directori 
Se grupuri şcolare, licee, 
tcoîi profesionale; -2. di

rectori de şcoli cu clasele 
I—VIII; 3. directori de gră
diniţe; 4. directori de case 
de copii şi şcoli ajutătoare; 
8—9 septembrie — part!- 
cipă toate cadrele didactice 
de specialitate la nivelul 
cercurilor pedagogice, ast
fel: 8 septembrie, ora 9 — 
Deva (zonele Deva, Ilia, 
Simeria, Orăştie, Brad, cu 
excepţia celor de la clu
burile elevilor); ora 14 — 
Hunedoara (zonele Hune
doara, Călan, Haţeg); 9 
septembrie — Valea Ji
ului. 20—23 septembrie — 
consilii pedagogice de ana
liză pe fiecare şcoală în 
parte. (M.B.) . ’ -,».» -*«•

© Reforma şi zootclr 
nia. încet dar sigur, e- 
fectul reformei în agri
cultură se regăseşte şl 
în privinţa dezvoltării 
zootehniei. Ca dovadă, e- 
fectivele deţinute în spe
cia] de gospodăriile par
ticulare din judeţul nos. 
tru au crescut, de la în
ceputul anului, cu , peste 
8 la sută la bovine, 4 la 
sută la ovine, 23,5 la 
sută la porcine şi 36 la 
sută la păsări. Totodată

producţia de lapte a spo
rit cu mai mult de 17 la 
sută. (N.T.)

© Produse şi clienţi. 
Magazinul Comtim din 
Deva, str. Libertăţii, nr. 
1, este frecventat în me
die pe zi de 3000—3500 
cumpărători, numărul pro
duselor aflate spre vân
zare ridicându-se la peste 
250 de sortimente, între 
care numai produsele şt 
preparatele din carne în
sumează 150 de tipuri. 
(C.P.) -

0  Expoziţie de artă 
plastică. In cadrul Lice
ului Teoretic din Haţeg

SCHIMBURI DE EXPERIENŢA
Acum mai bine de o lună 

de zile sosea la Moscova 
Louise Freeh, directorul 
Biroului Federal de In
vestigaţii (F.B.I.) al S.U.A. 
Vizita oaspetelui ameri
can n-a fost discretă, ci 
anunţată pe toate cana
lele mass-media şi pri
vită ca un „schimb de 
experienţă" în materie de 
criminalitate cu omologii 
săi ruşi. Marele şerif de 
la Washington venise în 
persoană la faţa locului, 
adică în Rusia, pentru 
că auzise multe despre 
mafia aceste; ţări şi voia 
să dea o mână de ajutor 
american la stârpirea ei. 
Nu ştim cât şi pentru 
cine a fost folositoare 
vizita, dar se pare că 
oaspetele american a fost 
impresionat de amploarea 
crimei organizate în Ru
sia. Şi £\ci nu putea sa

pare că a insistat mai 
mult pe lângă preşedin
tele american să urgen. 

teze adoptarea de către Gon 
greş şi Senat a Legii împo
triva criminalităţii. Până 
la urmă, cele două orga
nisme legiuitoare ameri
cane au înţeles oportuni
tatea legii şi n-au mai 
stat pe gânduri, votând-o. 
Legea va da, în primul 
rând, mai multe fonduri 
băneşti poliţiei federale 
americane în combaterea 
criminalităţii.

Bine au făcut ameri
canii că s-au grăbit cu 
adoptarea legii anti-mafia 
pentru că, iată, agenţiile 
de presă anunţau de cu
rând că in S.U.A. şl-a 
făcut apariţia şi a înce
put să acţioneze... mafia 
rusească. Nu i-a ma; a- 
juns imensa Rusie ca 
să-şi desfăşoare „talen

C O M E N T A R I I

nu-] furnice şira spinării 
când a aflat că mafia 
rusească controlează circa 
40 000 de întreprinderi in
dustriale mari şl mici şi 
80 la sută din băncile 
şi întreprinderile comer
ciale, că toate acestea 
sunt sub „protecţia" ma
fiotă şi plătesc cote lu
nare substanţiale din pro
fiturile ce le obţin. Şi a 
mai aflat marele şerif 

. că cei ce refuză „protec
ţia" cad sub gloanţele 
asasinilor de profesie şi 
că pe zi, au loc, în Ru 
sia, circa 30 de astfel do 
asasinate. Exact ca în 
zilele bune ale acestui 
început de secol la Chi
cago şi în alte mari me. 
tropole americane. De a- 
ceea, comparând „opera
ţiile" similare ale ma
fiei americane, cu cele 
ruseşti, marele şerif n-a 
mai fost atât de impre
sionat de faptul că îti 
Rusia au loc zilnic cinci 
atentate cu bombe şi că 
în ultimele luni au avut 
loc 118 cazuri de răpiri 
de persoane, faţă des nu
mai 6 în cursul anului 
trecut. De, odată cu tre
cerea anilor şi experienţa 
se îmbogăţeşte!

Din cele văzute şi a. 
Rate la Moscova, şeful 
F.B.I. a tras concluzii nti 
numai pentru ruşi, ci şi 
pentru propriile servicii 
criminalistice. Ce i-o fl 
sfătuit pe poliţiştii din 
Rusia nu se ştie, dar o- 

i dată întors în S.U.A. se

tele“ criminale, aşa că 
a trecut oceanul.. în 
schimb de experienţă.

în ce priveşte Rusia, 
se pare că sfaturile şe
rifului american n-au prea 
fost folositoare. în ciuda 
decretului special al lui 
Boris Elţîn de combatere 
a criminâlităţii (observaţi 

similitudinea măsurilor ru
seşti cu cele americane), 
mafia operează la lumina 
zilei. La Mineralnîe Vodî, 
în nordul Caucazului, în
tr-o operaţie de răpire, 
mafia ucide 4 persoane, 
dintre care trei . copii şi 
răneşte alte 10. în plină 
zi, la Moscova, la un 
centru de schimb valu
tar, trei bărbaţi înarmaţi 
au năvălit în incintă, o- 
morând o persoană şi fu
rând din şeif I 040 000 do
lari şi 35 milioane de 
ruble. Poliţia cipriotă re
ţine 12 suspecţi ruşi care 
operau la Larnaca, ofe
rind „protecţie" celor 
peste 1500 de companii 
din Federaţia Rusă care 
operează în Cipru. Şirul 
exemplelor poate conti-r 
nua.

Concluzia? împotriva 
criminalităţii, chiar şi in 
condiţiile democraţiei, nu 
se poate acţiona cu mă
nuşi. Iar în acest sens, 
experienţa americană de 
la începutul veacului XJfi, 
când crima organizată 
devenise atotputernică, 
poate folosi chiar şi... 
românilor!

GHEORGHE PAVEl

Ou/ţa pe z /
• Oricât rău mi-a; face, tot îmi rămâne 

o fărâmă de bine prin care să te dispreţu
iesc...

s-a deschis expoziţia de 
pictură şi sculptură cu
prinzând lucrări semnate 
de prof. Gheorghe Gulie 
şi Simu Grecu. Sunt ex
puse peste o sută lucrări 
deosebit de apreciate de 
iubitorii de artă. (M.B.)

© Auto. Opt dintre 
autorii furturilor de ma
şini din judeţ au fost 
identificaţi de poliţie în 
prima jumătate a anului 
1994. (V.N.)

A Z I
Miercuri, 7 septembrie

• Au trecut 249 zile 
din an, au mai rămas 
116.

• 175 de ani de la 
naşterea prozatorului Ni- 
colac Filimon.

• Sărbătoarea Naţio
nală a Belgiei.

• 1902, .S-a născut 
scriitorul Camil B t̂a- 
zar.
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„Mi-am alinat dorul de sat cântându-i cântecele'
(Urmare din pag. I)

Aceste obstacole m-au am
biţionat. Un ajutor deose
bit mi-a fost soţia.

— Aţi început, cu tim
pul, si vă alcătuiţi un re. 
pertoriu propriu. Sigur, 
fiecare interpret are per
sonalitatea lui care se re
găseşte în cântecul inter
pretat. Credeţi în faptul 
că fiecare nouă interpretare 
a unui cântec reprezintă, 
de fapt, o recreere a a. 
cestuia, în sensul îmbogă
ţirii sale cu sensuri meto
dice, a forţei sale de ex
presie?

— Fără îndoială. Am 
cules multe cântece din 
judeţul Hunedoara, în pri
mul rând de la mama mea, 
un adevărat rapsod. în
totdeauna când o ascultam, 
doream să pot cânta' ca 
dumneaei. Participând Ia 
multe manifestări artistice 
am întâlnit bătrâni care 
mi-au cântat melodii de 
care m-am putut apropia, 
de care am simţit că tre
buie să mă apropii şi aşa 
mi-am format un reperto
riu pentru care acum sunt 
recunoscut de public. Când 
evoluez pe o scenă mi se 
trimit din sală, prin bi
leţele .titluri de melodii 
preferate, şi, vă daţi sea
ma, ce satisfacţie este a- 
tunci când, după ce ţi-at 
susţinut recitalul, eşti ru
gat să interpretezi şi alte 
cântece îndrăgite în mod 
cu totul special de specta
tori. Intr-o convorbire a 
mea cu „doinitorul Bana
tului" — Achim Nica — 
care este un .om simplu de 
la ţară, acesta mi-a spus: 
„Să te străduieşti. aşa 
să-ţi cânţi cântecie încât 
lumea care nu ţi-a înţeles 
numele când ai fost anun
ţat, ,să ştie că eşti tu, Dră-- 
gan Muntean". Interpreta
rea trebuie pusă pe primul 
plan, pentru că a imita pe 
nu ştiu cine nu înseamnă 
nimic. Repertoriul trebuie 
să definească interpretul, 
personalitatea lui. Dacă 
merg la Sibiu, Cluj, Tg. 
Mureş şi nu interpretez, 
spre exemplu. .Rara bună, 
bade Ioane", «inimă de 
putregai" care »unt atât 
de cunoscute, nu am ce să 
caut acolo.

— Repertoriul dv. este 
cu fotul aparte-,.

— Vedeţi dv., eu mi-am 
ales un repertoriu nu fă
cut neapărat pentru a- 
plauze. Este un repertoriu 
care eă meargă direct la 
sufletul omului. In anii 
când eram elev î« interna
tul Liceului Pedagogie 
unde am stat nouă ani,

singurătatea, depărtarea 
faţă de părinţi, de copiii 
din sat, de animale, de 
locuri m-au făcut să mă 
interiorizez mult. Aici mi- 
am alinat dorul de sat, de 
uliţa satului cântându-i 
cântecele. Cântecele mele 
sunt legate de sat, de pă
rinţi etc. Nud unui care 
să nu fie legat de ceva. 
Interpretarea vine din a- 
eeste melodii cu mult mai 
altfel decât atunci când ai 
interpretat ceva cu care 
să-ţi faci... punctul în 
momentul în care melodia 
nu mai este receptată cum 
se cuvine de public, a- 
ceea nu mai are ce să 
caute în repertoriu.
— Ce a însemnat pentru 

dv. „Floarea din grădină"?
— „Floarea din grădină" 

îşi are istoria ei.. Şi atunci 
am fost atins cu aceleaşi 
„beţişdâre puse în roate", 
de care vă aminteam îna
inte. „Floarea din grădină" 
s-a ţinut odată în judeţul 
Hunedoara. Au fost selec
taţi pentru aceasta inter
prete de care aciim nu se 
mai aude nimic. Atunci 
mi s-a spus cam aşa: 
„Ai timp să te lansezi altă
dată. Lasă, acum sunt al
tele". într-o întâlnire spon
tană cu dna Sitnona Pa- 
traulea de Ia Ţv, dl. Mi- 
hai Miron a spus: „Aţî 
avut concurenţi din toate 
zonele,, numai din Pădu- 
reni n-aţi avut nici Un 
interpret". în două săp
tămâni am fost chemat 
pentru stabilirea reperto
riului eu care aveam să 
evdlUez în faţa publicului. 
Atunci am cunoscut-o pe 
distinsa realizatoare Ma- 
rioara Murărescu. „Floarea 
din grădină" a fost pentru 
mine o nouă formă de a 
mă exprima în faţa publi
cului, lucru pe care l-am 
făcut oarecum în secret, 
fără ştirea celor de la cul
tură. Şă nu mă încurce şi 
de data aceasta. La etapa 
a doua, de pildă, erau 
mulţi care se luptau prin 
Deva ca să nu ajung acolo, 
în întrecere am simţit o 
oarecare răceală, dar pe 
mine nu m-a influenţat. 
Pe banii mei am dus şl o 
formaţie de dansuri din 
satul natal, pentru că aşa 
se cerea. Am vrut să fie 
ceva autentic. După obţi
nerea trofeului, cei eare 
mi-au pus „strâmbe" m-au 
întrebat când voi merge 
la etapa a doua. Din pă
cate pentru ei şi din feri
cire pentru mine, eu a- 
veam „trofeul" fa vitrina 
proprie.

om Din păcate, mai sunt 
şi oameni răi.

— Foarte răi.

— Satisfacţia este insă 
cu atât măi mare, întrucât 
aţi răzbit prin propriile 
forţe.

— Absolut.
—* Aţi fost adeseori me

sager peste hotare al cân
tecului popular românesc.

— Primele deplasări
peste hotare le-am âvut 
cu ansambiurţ hunedorene 
— „Sil vana", „Oetusa", 
„Doina Mureşului", cu cei 
de la Dăbâca la Zâkopane, 
deplasări bine pregătite,
în ultima vreme se pleacă 
doar aşa de dragul de a 
pleca. Nu ne gândim că 
reprezentăm, totuşi, ţâra. 
Mi-aduc aminte de o ple
care în Franţa — Elveţia 
cu ansamblul „Silvana". Nu 
ştiu dacă se va mai pleca 
vreodată într-0 formulă a- 
tât de bine pusă Ia punct, 
în ultima vreme, cu Tg. 
Mureşul am fost în Gre
cia. Ţările europene le-am 
parcurs aproape pe toate. 
Anul acesta am avut bu
curia cea mare trecând o- 
ceanul în Statele Unite, 
încă o dată mi-am dat 
seama cum cântecele va
loroase ajung acolo unde 
trebuie. în avionul cu care 
treoeam oceanul se audia 
de către pasageri muzică 
populară românească. în
tre cei mai buni solişti e- 
ram şi eu cu două melo
dii, fapt ce m-a bucurat 
enorm. Am întâlnit aici 
mulţi români care au ră
mas impresionaţi de cânte
cele luate din vatra satu
lui. Am văzut oameni în 
vârstă care plângeau de 
dorul de casă.

— Vă rugăm să menţio- * 
naţi câteva dintre discurile 
şi caset«t# ce *£ imortali
zează votea..

— Am realizat până 
acum două discuri perso
nale, două colective. „£- 
iectrecordui" mi-a scos 
casetele „Eu cânt pădure- 
nilori* ş| „Sara bună, bade 
Ioane". Cu firma „Vîvo' 
am mâi realizat focă două 
casete, dintre care una cu 
colinde. Am făcut un lu
cru bun împreună cu ta
raful din Vaja de Jos, eon-

dus de Pera Bulz. Re vi
itor intenţionez să fae un 
disc numai cu ei. Ei cântă 
altfel, chiar faţă de o or
chestră din Bucureşti. Sânt 
în lucru şi cu alte mate»

— Ce tineri solişti hU- 
nedoreni apreciaţi mai 
mult?

-m - Pe Ileana Ruş de la 
Orăştie, o prezenţă scenică 
aparte. Pe ea © văd o vii
toare interpretă a Hune
doarei, cu calităţi deose
bite, cu un repertoriu 
foarte bine ales. Deja se 
distanţează foarte mult 
faţă de soliştii care parti- 

, cipă acum la concursurile 
zonale. E bine ca solistul 
să fie modest, să-şi cu
noască locul în judeţ noi 

- mai pvem talente, dar hu 
e cineva să-i împingă, să-i- 
trimită in întreceri.

— Să revenim in înche
iere la filmările realizate 
de curând cu dna Marioara 
Murărescu.

Cea mai bună reali
zare a mea, fără îndoială. 
Dânsa a venit în judeţul 
nostru cu o echipă de la 
Tv făcând un film în Ţi
nutul pădurenilor cu cân
tecele mele. Am întrebat-o 
dacă a mâi încercat aşa 
qeva. Dumneaei mi a răs
puns că nu. In decurs de 
o săptămână am bătut 
pădurenimea cu piciorul, cu 
căruţa, cu maşina, far trea
ba a ieşit deosebită. Tre
buie să spun că este un 
om, profesor, etnomuzicolog , 
de mafe exigenţă, având 
cunoştinţe extraordinare de 
specialitate, dăruit meseriei 
până la Dumnezeu. -Şi-a 
alcătuit şi o echipă de fil
mare deosebită, pe ia mij* ! 
locul lui septembrie, fil
mul va ii dat pe postul 
naţional Tv. Au participat 
o mulţime de oameni .din 
sate, in tocuri «deosebit de 
frumoase. Acest lucru fn-a 
îndemnat să nu mă las, cât 
mă vor ţine puterile, merg 
înainte. .

— Să vi se împlinească 
voia, spre bucuria iubito
rilor de muzică populară
românească.

MIERCURI, 7. 09. 19»
40,00 Ebdsittitea din 

seara mtetdnR (reta- 
are); tL25 Film artistic: 
„Bat 21"; 13,80 Aaunţuri, 
publicitate (Videotext); 
18,00 Deschiderea emisi

unii de după-amiasă; lâjOS 
Desene animate in se

rial: „Frumoasa şi < 
fia" — episodul II; 
Avanpremiera filmelor 
Devasat; 18,31 Viitorul 
planetei noastre: Sănăta
tea pământului; 18,41 
Jazz — Magazin: Festiva. 
Iul Keiu W  *m partea * 
Il-a; 19.15 Anunţuri, pu
blicitate <videotext); 21,00 
Film artistic: Furia to 
asfinţit (western);

ŞCOALA WALfiORF -  ORIENTAU  
STRÂNS SPRE ÎNVĂŢARE (t)

De aproape un an, mai 
exact din septembrie 1993, 
lângă Parcul dendrologio 
din Simeria se petrece ceva 
neobişnuit pentru oamenii 
locului şi nu numai. Din 
stradă, de la intrarea în 
parc, la orele binecunos
cute la care copiii merg 
şi vin de la şcoală, se văd 
venind şi plecând „maşini 
cu copii*4. Se poate deci 
bănui că acolo, In clădi
rea de lemn care se vede 
din stradă, ar putea exista 
o nouă şcoală. Aşa şi este! 
Din anul şcolar 1993/1994 
Ministerul învăţământului 
Bucureşti a emis " Deeizîa 
de înfiinţare în acest lo
cal a Şcolii Waldorf Si
meria —• ca şcoală de stat, 
pentru copii normal dez
voltaţi.

De unde vin copiii! Din 
Deva, Călan, Simeria 
şi Banpotoc. Cum au 
ajuns ei la şcoala noastră? 
Părinţii lor au ales-o în 
urma conferinţelor, de pre
zentare a pedagogiei Wal- 
dorf, care sunt mereu or
ganizate înainte de înce
perea unui nou an şcolar. 
Şcolile Waldorf promovează 
un spirit nou pe măsura 
unei lumi în- perpetuă 
schimbare, bazându-se pe 
o profundă cunoaştere a 
fiinţei umane. Predarea 
este considerată o artă şi 
este protestă ea atare. 
Scopul profesorilor şi al 
educatoarelor este de a 
ajuta copilul să descopere 
Si să iubească Iunie» din 
jur«| său, de a permite 
individualităţii profunde a 
copilului să iasă la supra
faţă şi să se dezvolte. Ast
fel: se poate statali o rela
ţie armonioasă între indi* 
dividuaUtatea profund! a 
copilului, mediul natural 
înconjurător, societatea in 
care copilul urmează să se 
integreze. în practică, în
trebarea permanentă a 
profesorilor şi a educatoa. 
relor este: „Ce anume 
poate stimula cel mai bine. 
copilul în Stadiul Iu; ac
tual de dezvoltare?"

Principiul de bază al pe
dagogiei Waldorf ar putea 
fi formulat succint astfel: 
„Trebuie educat omul In- 

I", adică trebuie sti-! 
şi dezvoltate to e- 

gaiă măsură; gândirea, 
simţirea şi voinţa copiilor. 
Dezvoltarea lor armonioasă 
este de măre importanţă 
pentru viaţă. Elementele 
ştiinţifice, artistice şi meş
teşugăreşti sau de acţiune 
se împletesc în predare in 
mod intenţionat, însă fie
care din aceste trei capa
cităţi trebuie stimulată în 
mod deosebit într-o anu

mită perioadă a vieţii 
piilor. La vârste 
Iară predomină întărirea 
voinţei învăţarea are tea 
în acţiune, prin imitaţie. 
Modelul este educatoarea, 
dar de fapt întregul me
diu fizic Şi social al capi» 
lului. în jocul liber, copilul 
îşi exersează voinţa şi fan
tezia, ceea ce duce la for
marea unei gândiri inde
pendente şi creative.

In primii ani d© şcoală 
şi până la pubertate le
gătura sufletească a copj- 
lulti; cu ceea ce se predă 
este determinantă. Forţele 
sufleteşti ale simţirii se 
cer acum stimulate în mod 
deosebit. Copilul este deo
sebit de sânsibij la frumos 
şi la tot ce este ritmic. 
Muzica, pictura, desenul, 
recitarea pot însoţi cu suc
ces temele abordate. Chiar 
şi introducerea literelor 
este însoţită de elemente 
artistice, apelând la o i- 
magine de basm de care 
copilul se poate lega afec
tiv. începând de la 12 
ani se accentuează dezvol. 
tarea gândirii logice iar la 
vârsta adolescenţei (clasele 
IX-XII) predomină cultiva
rea puterii de. judecată in
dividuale.

Şcolile Waldorf sunt şcoli 
cu 12 clase, precedate de 
grădiniţe. O clasă I este 
preluată de un învăţător- 
diriginte şi însoţită pe par
cursul a 8 ani. Acesta cu
noaşte foarte bine copiii, ■' 
asigură contactul cu casa- ; 
părintească şi reprezintă ' 
problemele clasei sale în 
faţa consiliului profesoral. 
In afară de el alţi colegi 
predau limbile străine (eă! 
puţin Una, începând din 
clasa I), sportul, lucrul 
manual, muzica pentru clte- ; 
sele V—Viil. Sarcină toi i 
de predare constă in să* i 
tisfacerea „instrucţiei de '> 
bază" în cadrul „orelor : 
principale" (8,00—9,401 In 
care sunt abordate ; aşa» 
zisele, teme ştiinţifice, pe ; 
parcursul unei perioade de , 
3 până la 5 săptămâni. Q ! 
astfel de perioadă în tare ! 
de exemplu se predă zilnie 
limba română este numită 
epoca de limbă români, j 
iar elevii realizează pe | 
parpursul «i un caiet de i 
epocă în eare sunt reunite 
prin forţe proprii elemen» 
tele principale .ale conţi» ! 
nulului predării. învăţata; 
rul-diriginte corectează şf j 
apreciază aceste caiete şi | 
informează părinţii 
rezultatelor activităţii 
cărei epoci dar nu sub! I 
forma cuantificatăa note- j 
lor ci în mod explicit.

EUGENIA BORDEAN

(Urmare MM l)

pierde trenul privatizării 
prin metoda MEBO, pro
movând interesul altor 
persoane străine de socie
tate, interesate în mod 
special de cumpărarea ei.

Deşi cu: mari eforturi s-a 
redşit întocmirea documen
taţiei privind privatizarea 
— acţiunea fiind etiche
tată ca cea mai dificilă a 
F.P.S. Hunedoara, expresia 
în sinteză aparţinând unui 
membru al acestui organism 
—■ F.P.S.-ul Bucureşti a 
dat „verde" acţiunii de 
privatizare în 21 iulie a.a, 
însă aprobarea a fost ţi
nută la naftalină, (pe rela
ţia Bucureşti — conducerea 
S.O. Bibliofor S.A. Deva) 
până acum câteva zile, 
când a fost descoperită, 
printr-o întâmplare, de că
tre preşedintele P.A.S..

SCANDAL DE PROPORŢII LA „BIBLIOFOR DEVA
doamna Zoriţa Clipa. Si
tuaţia poate deveni drama
tică pentru că potrivit noi
lor hotărâri — cu toate 
că s-au strâns ban; şi 
certificatele de proprietate 
—, firma s-ar putea să in
tre în reevaluare, cuantu
mul acţiunilor ridicându-se 
la nivele inaccesibile mul
tor salariaţi.

Punctul nevralgic al 
scandalului l-a constituit 
acţiunea de selecţionare a 
managerului, concurs desfă
şurat după toate criteriile 
legii, la selecţie prezen- 
tându-se (in 13 august) trei 
candidaţi: Bdpeid» Şort an, 
Gheorghe Niţescu şi Mo- 
rea Ovidiu Crişan. După 
probele legale, comisia, 
formată din Vtorel Dumi
tru Brânda, profesor doctor 
ineiner la Universitatea

Bucureşti (FJP.S.), Vasile 
Teodor Sicoe, secretar al 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara (F.P.P.), şi Daniela 
Mariana Popa, jurist, au 
desemnat managerul in 
persoana candidatului Ho
rea Ovidiu Crişan, cu 8,80 
puncte, urmat de fostul 
director Gheorghe Nişescu 
cu 8,00 puncte.

Deşi, potrivit prevederi
lor legii, în 18 august a.e. 
s-a semnat contractul cu 
noul conducător (Hore» O- 
vidiu Crişan), aresta este 
împiedicat să-şi exercite 
funcţia în urma depunerii 
maj multor contestaţii da 
către fostul director al to. 
ciet&ţil Presiunile asupra 
noului director (de altfel 
corect atet fie «fthte «mi
sia de examen) pentru a 
renunţa la ealitatea de ma

nager sunt mari, inclusiv 
din partea unor parlamen
tari de Hunedoara, care 
nu au altceva mai bun de 
făcut pentru electoratul 
care i-a trimis în cele mai 
distinse scaune din sfatul 
ţării (şi ale căror., hume 
nu le facem publice , din 
respect pentru instituţie) 
decât să intervină pentru 
promovarea unor interese 
străine de cele ale oame
nilor adevăraţi şj cinstiţi 
din librăriile judeţului. Mai 
amintim şl alte intervenţii 
ale unor personaje de tristă 
amintire care au făcut re
petate drumuri la Bucu
reşti pentru a determina 
F-P.fi.-ul să anuleze con
cursul şi respectiv contrac
tai de manager încheiat.

Desigur, întrebarea se 
pune dacă F.P.S.-ul ar#

dreptul să anuleze con
cursul şi respectiv con
tractul Intre părţi al cărui 
semnatar pe lângă noul 
manager este şi F.P.P.-ul? 
După practica juridică sin- 

, gurul organism abilitat să 
constate ilegalitatea este 
justiţia, actul, semnat (con
tractul) fiind rezultanta u- 
nantenă a trei părţi: F.P.P.- 
ul, F.P.S.-ul şi persoana se
lecţionată în funcţia de 
director.

Balamucul creat la Bi- 
bliofor a determinat demi
sia din consiliul de admi
nistraţie a domnului E- 
ugen îifontec şi n-ar fi ex
clus, intr-un viitor apro
piat, să «sistăm şl kt: o 
demisie a reprezentanţilor 
A.G.A. Care este deznodă
mântul acestui conflict este 
greu de spus pe moment.

. Cert rămâne un singur lu
cru: de la lOl milioane de 
lei profit în anul 1993, îfi 
prezent Bibliofor S.A. De
va a ajuns la un profit de ■ 
tfo ifrilfori: societatea este 
deosebit de rentabilă, de 
unde şi multitudinea de . 
sfori din culise pentru a fi 
acaparată de îmbogăţiţii de 
peste noapte, care şi-au a- 
tras de partea lor salariaţi 
din societate ce provoacă 
diversiune în stânga şi-n 
dreapta; în librării (nu In 
puţine) lipsesc multe lu
cruri necesare elevilor pen
tru noul an şcolar, iar dacă ; 
o parte dintre ele există 
totuşi, preţurile sunt mari, 
acestea provenind din im» ; 
port; tensiunea creată, dar} 
maj «Ies sciziunea în sindh I 
cat, şi între salariaţi poate . 
genera cele maţ neaştep
tate fenomene al căror dez- > 
nodământ ar pune Sn p#» j 
ricol însăşi existenţă so-'f 
cietăţii „Bibliofor". ;



EURO *96
ROMÂNIA — AZERBAIDJAN

Cată, memorabilele 
meciuri de la Campio
natul Mondial din SUA 
•u ajuns, o dulce amin
titei Azi, pe stadionul 
din Ghenoea, se dă 
startul in noua ediţie 
a Campionatului Eu
ropean. fii de această 
dată dramul tricolori
lor va fi lung şi ane
voios. Bine cotată la 
World Cap '«4, repre
zentativa noastră n  
douft adversare de te
mut — Franţa, Polonia 
<— dar nu pot fi de 
neglijat nici ceilalţi 
adversari din grupa f 
— Cehia (îndeosebi), 
dar şi Israelul şl chiar 
adversarul de azi, A- 
zerbaidjanut. Azerli au 
tocat un amical la 
Chişinău şi au pierdut 
ca 2—1, demonstrând 
şt fără „stranieri" o 
bună tehnică de joc, 
cu predilecţie pe atac, 
ha Bucureşti, lotul va 
li complet şi ne aş
teptăm la o replică pu

ternică din partea aze- 
riior.

Selecţionerul repre
zentativei noastre, 
proaspătul general ma
ior Anghel lordănescu, 
tşi va face şi de aceas
tă dată datoria de „os
taş" şi va jpregăti cu 
toată seriozitatea debu
tul formaţiei Româ
niei în Campania' Eu- 
ro *96. Pentru acest 
meci, au fost convocaţi; 
Stei ea, Stângăcia. Pre
dau, D. Petrescu, Mi- 
hali, fielodedici, Sely- 
mes, Glci Popescu, O. 
Muntean, Gâlcă, pan
dora, L Lapescu, Să
niei i Rie Pu-
mitrescu, Lăcătuş, V. 
Meţdavan. Răducioiu. 
lipseşte, fiind acciden
tat, Cică Hagi,

Oricum, cu 9 „ame
ricani" 1b teren, echi
pa României poate să 
ne bucure cu o frumoa
să victorie, caia să fie 
preludiul viitoarelor e- 
voluţii In grupa 1 a 
CE* ediţia *96,
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ţ DORIŢI SĂ VA SPECIALIZAŢI IN SPORT t

Prin intermediul ziaru
lui nostru, Oficiul jude
ţean pentru tineret şi 
•port adresează o între
bare tinerilor până la 25 
de ani, o întrebare sim
plă, directă celor ce 
practică sportul: cine do
reşte să urmeze cursul 
de instructori sportivi 
specializaţi în domeniul 
sportului pentru TOŢI ?

Deci, pe cei care H in
teresează îi informăm că 
Intre 19—25 septembrie, 
la Buşteni, se va desfăşu
ra un curs la care pot 
participa tineri, şomeri, 
hi vârstă maximă do 25 
de ani, ce au ca studiu 
minim liceul, care au 
desfăşurat până acum ac
tivităţi specifice dome
niului {sporii sănătate, tu
rism, agrement). In tim
pul cursului se vor ţine 
cursuri — teoretice |t

practice — In probleme 
de organizare de activi
tăţi sportive, competiţii, 
antrenamente, instruiri 
ete.), ta tehnica Şi meto
dica unor diferite ramuri 
sportive — jogging, gim
nastică de Întreţinere, dans 
sportiv, arte marţiale, cul
turism ş.ă.

Cursurile vor fi înche
iate de către participanţi 
cu susţinerea unui exa
men ce constă în probe 
practice şi teoretice. Cei 
promovaţi vor obţine car
nete de instructori în do
meniul sportului pentru 
TOŢI.

Da remarcat că partici- 
panţfl vor. suporta doar 
cheltuielile de transport. 
Cazarea şi masa o asigu
ră». organizatorii cursului. 
Succes tuturor participan
ţilor !

«••mp" «ti**.

feminin la Deva?
In ciuda- semnatelor repetate, a rugăminţilor 

şl in$istenîel°r de tot felul .1» diferite uşi, mal 
bine sau mai superficial capitonate, situaţia fi
nanciară a clubului de handbal feminin BEMIN 
Deva s-a deteriorat de tot! Pentru a putea efec
tua deplasarea la Satu Mare, pentru primul meci 
dl» noua ediţie a Campionatului *94—*95, cu AJS. 
Autonava Satu Mare, clubul a trebuit să se împru
mute de 250 000 lei, bani luaţi pe datorie, cu pro
cură în regulă! Drumul a fost lung, greu, cazarea 
şi masa au costat, că bietele iste nu au avut bani 
nici de un suc ca lumea! Puse într-o vădită situa
ţie de inferioritate de gazde — iată că la Satu 
Mare sportul este vădit sprijinit — handbalistele 
din Deva au luptat cu demnitate pe teren. în cea 
mai mare parte a jocului au dominat. $! totuşi, 
scorul generai a fost de 20—16. Dar, di» cele 20 
de goluri, ale gazdelor, 14 au fost din lovituri li
bere de la 7 m. Devencete au marcat 14 goluri din 
acţiuni şl numai 2 din lovituri de la 7 m. Clar.

— Cum a fast dle profesor Mătăsaru, la Satu 
Mare, ambianţa de joc ?

—» Extraordinară 1 De veselie, antren mare, ce 
maii In tribună erau prezente oficialităţi ale ora
şului şi judeţului, directori de societăţi, sponsori, 
mulţi patroni Echipa ar trebui să albi.«dpi 4» 
faţa lor. Şi când mă gândesc dacă sâmbătă noi 
vom putea achita baremul arbitrilor la merită din 
etapa a H-a, cu F.Z. Arad l

SFSrâ f< al In divizia B am rămas,
Vom rămâne fi fără handbal feminin 7 
VSa găsj ecs» strigătul tinerelor handbaliste 

te primărie, ridat fii prefectură sau la foşti spon
sori, eventuali agenţi economici, societăţi corner- , 
dale rare «6 sprijine handbalul feminin în rauni- , 
cipiul Deva — CENTRU DE JUDEŢ? -

Şi campionatul ju .ă juniorii amintiţi mai 
rilor a început nava,:..-, sus, dar şi cei de la 
trei puncte la victorie Mureşul Deva, Aurul 
stimulând puternic pe Brad, Constr. Hunedoara 
cei mai buni. Până a- Şl alte cluburi sunt cu 
cum s-au dovedit a fl adevărat ajutaţi să se 
cri mai eficienţi, băieţii pregătească pentru a de
da la Minerul Şt. Vuţ- veni viitorii jucători la 
can, Dacia Orăştie, Vie- cluburile care crase, 
toria Călan şl Minerul Juniorii, eterna poves- 
Certej, care In patru a- te — fără posibilităţi fl- 
tape au abţinut tot atâ- nanriare şl bază mate-
tea Vtetreil cu golaveraje ja stimele trei clasate, 
foarte bune. Nu mai şj perspectiva nu sa; at
este necesar să precizăm nunţă mal luminoasă,» 

REZULTATELE APEI A IV-A A JUNICM 
UI LOB DIVIZIEI C din 4 septembrie: Jiul Petrila 
— Haber Haţeg 4—0; Min, Bărbăteni — C.F.B. SI- 
meria 5—li Construct. Hunedoara — Metalul Criş- 
rior 4—6; Victoria Călan — B.G.C.L. Câte» 2-4 f 
Mi», Triiuc — Min. Aninoasa 0—4; Dacia Orăştie 
—> Fa vio r Orăştie 4—1; Min. $(. Vulcan — Min. 
Liveaeni 5—1; Aurul Bi d — Min. Certej 6—1; 
Mureşul Deva — Min. Ghelari (nu s-a disputat).

C L A S A M E N T U L
L Minerul Şt Vulcan 4 4 * 0 24— 2 12
2, Dacia Orăştie 4 4 0 0 20— 1 12
3. Victoria Călan 4 4 0 0 14— 2 12
4. Minerul Certej 4 4 0 0 15— 4 12
5. Mureşul Deva 3 3 0 0 26— 1 9
6. Minerul Bărbăteni 4 2 t t 8— 5 7
7. ASA Aurul Brad 4 2 0 2 14— 4 6
8. Minerul Livezenl 4 2 0 2 6—10 6
9. Cerate. Hunedoara 4 2 0 2 . 9—14 6

19. Minerul Teliuc 4 1 t 2 8—10 4
ÎL Metalul Crişcior 4 t t 2 6—26 4
12. CJF.R. Simeria 4 . 1 0 3 12—12 3
13. Mineral Ghelari 3 1 0 2 3— 6 3
14. Jfiri Petrila 4 t 0 3 8—12 3
ÎS. Minerul Aninoasa 4 1 0 3 6—12 3
10 Favior Orăştie * 4 0 1 3 2—15 1
17. Hnber Haţeg 4 0 0 4 1—18 0
18. E.GsCX. Căten 4 0 0 4 1—29 0

ETAPA URMĂTOARE ŞI ARBITRII : Favior 
Orăştie — Victoria 90 Călan. arbitri Zlate, Dan- 
dreia şi Cri st ea Costel (Petroşani); Min. Livezii 
— Daria Orăştie, Hanzi, Csiki şi Clinei (Deva); 
Mia. Certej — Min. Şt, Vulcan, Precupaş, Bob şi 
Cost ea M şi la seniori — Mîndru, Dănilă şi Clinei; 
• •bor Haţeg —• Met Crişcior, Tismănara, Kecsedy 

şl Gheorghe E, (Petroşani); Min, Ghelari — Jiul 
Petrila, Pîndărelu, David şi Sebeş (Orăştie); Min, 
Aninoasa — Mureşul Deva, Lagu, Capotescu şi 
Pop (Hunedoara); E.G.C.L. Călan — Minerul Te- 
liuc, Magyari, Ilincea D. şi Rus p. (Hunedoara), la 
seniori — Cirstea lonefi Dndaş şi Popa P. (Petro
şani): Min. Bărbăteni — Constr. Hunedoara, Ca
pră. Costea Ad. şi Oovaci (Slmerte); C.F.R. Sime- 
ria — A.S.A. Aurul Brad, Pintitic, Popescu (Hune
doara) şi Iacob (Deva).

1

i
i%
i%
\*
\■ %
\■■ *
i
\

\■ *
i

Divizia B, seria a IV-a
1fi
\'*?■ ...........■ *

REZULTATE; Parângul Lonea — A.S. Paro- I 
Şeni Vulcan 1—I; Olimpia Satu Mare — West Pe- * 
trom Pccica 8—1; CPL Arad — Minerul Sârmă-1 
şag 2—1; Laminorul Zalău — Chimica Târnăveni « 
3—Jî _ Metalurgistul Cugir — Minailr Zlatna 1—3 ; | 
Avântul Reghin — Olimpia Salonta 1HZ ; Minerul I 
Uricani - f  A.S. Sighet 2—1; Motorul Arad — F.C. î 
Arad 2—1; Minerul Lupeni — Oaşul Negreşti 2—6; 1 
Mineral C'avnic — Sticla Arieşul Turda 2—1.

C L A S A M E N T U L
L Sfinaur Zlatna 
2. OUtupia Salonta 
2. e lfi, Arad
4. Parângul Lonea
5. AJS. Paroşeni Vulcan
6. Olimpia Satu Marc 
7-8. Minerul Lupeni

AS. Sighet
9-13. Minerul Sărmăşag 

1 F.C. Arad
{ Minerul Uricani
|  Motorul IMA Arad
I Sfida Arieşul Turda
I 14-15. Mineral Cavnic 
|  Oaşul Negreşti
* IS. Laminorul Zalău 
I 47-18. Avântul Reghin 
% Chimica Târnăveni
I t*. Metalurgistul Cugir 
f 3*. «Post petrem m ia

1
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 1  
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% •• *****
I

. SĂPTĂMÂNĂ 7—13 SEPTEMBRIE 

B E R B E O
Relaţiile parteneriale vor decurge bine. E cazul- să 

păstraţi o taină. Câştiguri, reuşite amoroase. Trebuie să 
fiţi abil pentru a trece peste provocări. Piedici privind 
o călătorie. Nu abandonaţi credinţa în divinitate. O 
boală se eronicizeazâ, aveţi un inamic ascuns.

T A U R
Deveniţi mai eficient, vă ocupaţi de propria înfăţi

şare. Păziţi-vă de a vă epuiza energia. Veţi reuşi să 
fiţi diplomat, competitiv. Sunt posibile confesiuni. Mo
mente tensionate. Nu stricaţi armonia conjugală t Ne
cazuri în materie de finanţe şi posesiuni parteneriale.

G E M E N I
Veţi fi atras de artă, de divertisment. Păstrându-vă 

calmul, neplăcerile se vor risipi. Veţi căuta armonia cu 
o persoană din casă. Predispoziţie pentru cooperare şl 
comunicare. Veţi achita taxe, veţi returna banii împru
mutaţi,

R A C
Demersuri pentru schimbarea reşedinţei. După u- 

nele disensiuni, vor veni linişte şi bucurii Atenţie la 
sănătatea dv„ ţa aspectul exterior. Un intim vă dă spri
jin în corectarea unor -deficienţe.

L E U
Interes pentru studii şi cercetări, alte ocupaţii mer

eu riene. Va trebui să interveniţi într-o criză familială. 
Urmează zile de odihnă şi recreere. Relaţiile eu subor
donaţii vă vor capta atenţia.

F E C I O A R A
Veţi câştiga bani. Este cazul să fiţi sincer cu pro

pria persoană. Deplasări, vizite, transporturi. Vă veţi 
ocupa de casă şi familie. Veţi pune pe roate o mică a* 
facere, părintele de acelaşi sex vă înlesneşte accesul 
la o proprietate.

B A L A N Ţ A
Mici probleme personale, enervări, dezordini. Dis

cuţie cu un expert într-o problemă importantă. Poto- 
liţi-vă tentaţia de a cheltui bani. Indiferent ce tactică 
folosiţi, nu găsiţi colaboratori. Succese în treburile pro
fesionale şi financiare, dar şi neînţelegeri cu colegii, 
conflicte cu persoane sus-puse.

S C O R P I O N
Cheltuiţi prea mult şi apoi vă miraţi că viaţa-t 

scumpă. Veşti plăcute, referitoare la serviciu. Nu vă 
pierdeţi cumpătul, evitaţi cu abilitate complicaţiile. E 
bine să menţineţi legătura cu o persoană influentă. 

S A  G E T  Â T O R
Acţionaţi retras, acoperit. Feriţi-vă de uneltiri. Pre

simţiri care vă sperie. O persoană perfidă încearcă să 
vă ştirbească autoritatea. Dialogul cu partenerii de a- 
faceri decurge cu sincope.

C A P R I C O R N
Probleme cu acte "de proprietate, cu parteneri de a- 

faceri ori cu cei de viaţă. Tonusul dumneavoastră sca
de. Legăturile amoroase dobândesc o notă incendiară. 
Evitaţi o dispută cu intimii şi nu plecaţi la drum. Vă 
chinuiţi să puneţi mâna pe o sumă de bani, dar nil 
reuşiţi.

V Â B S Â I O R
. O scurtă călătorie, mici afaceri cu articole de modă. 

Veţi intra greu în posesia unor bani fie riBte avdţl ne
voie. G rutfenie vă ştirbeşte autoritatea* ceea ce vă va 
irite. Vă . ajfetâ însă prietenii! Oportunităţi într-o călă
torie ori într-o relaţie cu străinii.

P E Ş T I
Atenuaţi tendinţa spre capricii! Uneltiri la locul 

de muncă ; supravegheaţi-vâ şi sănătatea. Atentat la glo
ria fi funcţia dv. Scandal cu o persoană feminină fiUt 
căminul dv. Cineva face o pasiune pentru dv. Atenţie 
însă, autoritatea vă poate fi ştirbită 1

S.C. „HORTICOLA** S.A. DEVA

S a r i
In fiecare t i,  între orele 8-—16:
#  PRUNE PENTRU ŢUICĂ
Ia preţul de 200 Iei/kg.
Vânzarea Se face de la Ferma nr. 5 Sîn- 

tuhalm, telefon 620973 şi de fa Ferma nr. 6 
Deva, str. Călugăreni, telefon 611827. •

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

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

de primă şi rachiu de mere.

f
S.C. SCORPION SJLL. 

din ifunedoara, str. Constantin Bursan, nr. 
Vă oferă en gros :
#  PULPE DE PUI S U.A.,

Ia preţul de 3000 lei/kg.
Telefon 717439. (090195)
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J$ful care s-a făcut în 
şeptelul de animale ime
diat după revoluţie nu 
credem să aibă precedent 
în istoria acestei ţări. Stă- ; 
tul, cu slabele lui mijloa
ce, s-a străduit cât a pu
tut să vindece aceste răni. 
Uneori a reuşit, alteori 
nu. :

Stăteam de vorbă mai 
în .primăvară cu un spe
cialist împătimit al zoo
tehniei. „Dle, spunea spe
cialistul, desfiinţarea ma
sivă a zootehniei de pe 
lângă fostele CAP-uri, sol
dată cu împărţirea anima, 
lelor între săteni n-ar fi 
trebuit să diminueze e- 
fectivele, dar din păcate, 
foarte multe dintre ele 
au intrat în posesia unor 
oameni care nu sunt ca
pabili să simtă durere 
când moare un animal şi 
astfel cele mai multe au 
luat drumul abatoarelor".

Mare dreptate avea o. 
mul acela! Animalele 
sunt o parte însemnată 
din avuţia ţăranului şi a 
ţării. Din păcate, multe 
au picat pe mâna casapi
lor. Ţăranului adevărat, 
când îi moare o vită, par
că i-ar fi murit un mem.

Crescătorii de animale intre 
bucurii si incertitudini

bru al familiei. Poate că 
acesta este marele nostru 
noroc, că n-au pierit oa
menii care simt astfel. 
Mulţi asemenea oameni 
trăiesc în satele hunedo
rene de munte. Animale
le sunt averea, bucuria 
dar şi incertitudinile lor. 
Despre acestea am stat 
într-o zi pe îndelete de 
vorbă cu medicul şef al 
circumscripţiei sanitar-ve- 
ierinare — dr. Avram O- 
neţ şi cu primarul comu
nei Buceş — Viorel Jorza.

— S-au înmulţit anima
lele în comună, dle doc
tor ?

— Judecând după efec
tive — 1 700 de bovine, 
la 826 de gospodării
pot spune că s-au înmul
ţit. De altfel, aceasta este 
una din tendinţele actua
le ale economiei gospo
dăriei ţărăneşti. Tendinţa 
aceasta însă se poate su
foca într-un noian de in
certitudini. Majoritatea lo.

cuitorilor satelor comu
nei sunt în vârstă. Tine
rii au părăsit satele şl 
procesul de întoarcere la 
vatra părintească se pe
trece doar sâmbăta şi du
minica. Dar vita mănân
că şi se adapă în fieca
re i zii d v v i . .

Statul a venit cât a pu
tut în ajutorul crescători
lor de animale, plătind 
specialişti pentru asisten
ţa sanitar-veterinară şi 
tratamente, medicamente 
pentru profilaxia sau tra
tarea unor boli. Am folo
sit bine “tot acest sprijin 
deoafece mortalitatea la 
animale până acum . este 
zerb. Dar e greu pentru 
noi specialiştii din zooteh
nie să asigurăm asisten
ţa in aceste comune de 
munte, cu sate răspândi
te la mulţi kilometri unul 
de altul. Dotarea circum
scripţiilor : cu medicamen
te şi materiale sanitare 
este totuşi precară, iar

deplasarea specialistului 
la gospodăriile unde e 
nevoie de el — un fel de 
apostolat.

— A devenit foarte greu 
— zice primarul Viorel 
Jorza, să mai organizăm 
păşuni şi izlazuri comu
nale, în condiţiile pro
prietăţii asupra pământu
lui pe baza Legii fondu
lui funciar. Unul vrea să 
facă fâneţe pe pământul 
lui, altul vrea să pască 
oile. Dar pământul lui se 
află taman în mijlocul 
pământurilor celor ce ar 
vrea să organizeze păşu- 
natul vitelor mari. Unul 
are un ha de păşune şi 
10 vite, altul are 5 ha de 
păşune şi o singură vită. 
Cum să le împaci pe toa
te acestea ? / /

Exact, cum să le îm
paci ? Şi iată, aşa, între 
bucurii şi incertitudini, 
ori îndoieli, se deapănă 
viaţa crescătorului de a- 
nimale de la munte. Şi cu 
toate acestea; el şi alţi 
truditori ai gliei nu vor 
înceta să fie mereu bo
găţia şi sarea pământului 
românesc, . ,

ION CIOCLEI

In urmă cu un sfert de 
veac, S.I.R.A.R. s-a con
stituit de facto prin "sim
pozionul organizat, în a- 
nul 1969, la Cluj-Napoca. 
Din acel moment şi până 
în prezent s-au derulat 14 
manifestări de acest gen, 
ultima fiind cea de la Ba
cău, organizată în perioa
da 23—27 august 1994. 
Este un moment jubiliar,

Orăştie, Maria Oprişa, 
Concepţia lui Marin Chi- 
riţescu-Arva, privind ro
lul învăţământului şi şti
inţei agricole; Viaţa ru- 
raiă: Mihai Cerghedean,
Activităţi complementare 
agriculturii în satele hu
nedorene în sec. XVIII— 
XIX, dr. Aurel Oprişa, 
Râşculiţa, sat de spătari

Un sfert de veac de activ ita te

de bilanţ, ilustrat şi prin 
publicarea a 5 volume cu 
lucrările prezentate la u. 
n€le simpozioane.

Cercetătorii hunedoreni 
de diverse specialităţi în
deplinesc şi ei, la rândul 
lor, acest deziderat. Par
ticiparea noastră, pe cât 
de importantă este nume
ric, pe atât de semnifica, 
tivă se prezintă tematic. 
S-au prezentat comunicări 
în toate secţiunile, iar noi 
le enumerăm in ordinea 
programării lor. Agricul
tură generală: Constanţa 
Firczak, Agricultura re
flectată în emisiuni fila
telice; Cultura plantelor : 
dr. Eugen Cernelea, Cul
tura cartofului în judeţul 
Hunedoara în anii 1941— 
1945, Marcela Balazs, So
iuri de mere cultivate în 
Ţara Moţilor, în perioada 
interbelică, dr. Nicolae 
Cândea, Evoluţia manei 
viţei de vie din podgoria 
Ighiu-Alba în anii 1938— 
1950; Creşterea animale
lor: dr. Aurel Oprişa,
Din istoricul însămânţă- 
rilor artificiale la porcine; 
Instituţii, relaţii şi ideo
logii agrare: Gheorghe 
Firczak, Din activitatea 
Camerei Agricole â Jude
ţului Hunedoara în anii 
1929—1933, Vasile Ionaş, 
Arhivele Statului şi priva
tizarea în agricultură, 
Ioachim Lazăr, Acţiuni 
petiţionare şi juridice ale 
satelor hunedorene pentru 
dreptul de folosire a pă
durilor (1850—1870), Ade
la. Herban, Aspecte din 
activitatea Reuniunii A- 
gricole şi Industriale din

după al doilea război 
mondial.

Această acţiune s-a de
rulat prin sprijinul Pre
fecturii judeţului Hune
doara, al domnului prefect, 
ing. Georgel Râican, al 
Consiliului judeţean Hu
nedoara, al altor factori.

Concluzia esenţială este 
că prin participarea noas
tră am adus o modestă 
contribuţie la cercetarea 
istoriei şi retrologiel agra
re, componenţă esenţială 
a continuităţii istorice a 
poporului român.

Drd. GIl. FIRCZAK, 
preşedintele S.I.R.A.R., 

/Filiala Hunedoara

o t  ă Iar
De la Densuş la Peş- 

teana şi Peşteniţa sunt 
câţiva kilometri de drum. 
Localnicii îl folosesc dacă 
au treabă în zonă. Pon
derea o deţin maşinile 
forestierilor, care trans
portă lemn din hotarele 
acestor sate, din pădurile 
din împrejurimi.

— Dar, transportând cu 
maşini grele, distrug şi 
drumurile şi nu le mai

Un răspuns

refac — ne spunea dl So
rin Ştefoni, viceprimarul 
comunei Densuş. Secţia 
de drumuri judeţene din 
Haţeg nu poate repara 
toate stricăciunile de pe 
zeci şi zeei de kilometri. 
Dar sătenii circulă tare 
anevoie pe aceste dru
muri. . /...

...Noi credem că acei 
care se folosesc de dru
muri, să le şi întreţină. 
Aşa ar fi cinstit şi drept.

GH. I. NEGREA

întrebat pe dl Petru Pol-

Sfârşit de vară, august, 
soare şi căldură. Zile pli
ne de farmec şi lumină. 
Zile de vis, încununate 

cu clipe de bucurii şi toi 
ce poate fi mai frumos, 
dăruite din suflet unui 
grup de 9 elevi din Deva, 
cărora le-a fost oferit fe
ricitul prilej să-şi petreacă 
10 zile de vacanţă într-o 
tabără în Ungaria, la Ba- 
laton, în localitatea Zanka.

Primiţi cu drag de 
gazde, grupul din Deva 

.. a dus mesajul prieteniei 
din România celor peste 
100 de participanţi la a- 
ceastă tabără, precum şi 
celor care au organizat-o 

' şi sponsorizai-o.
Zănka, o staţiune spe

cial amenajată pentru ta- 
*—*—* - * —ţ — * - *—* * —*-

Sesizând Ministerului de Interne o serie de ne
reguli în activitatea financiară a Consiliului Jude
ţean Hunedoara şi în cea decizională a preşedinte
lui acestuia, dl Zaharia Mica a primit acest răspuns, 
pe care ni l-a pus la dispoziţie, cunoscând că pro
blemele respective au stat şi stau încă şl în atenţia 
ziarului nostru. , . , -/

„Procedând la verificarea aspectelor semnalate 
în scrisoarea adresată de dv conducerii Ministerului 
de Interne, în care sesizaţi săvârşirea unor nereguli 
de către preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoa
ra, Costel Alic, vă comunicăm că acestea fac obiec
tul dosarului penal nr. 38349/1994, aflat în suprave
gherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hune
doara". / /'jv-/-.; ■■'•■r -■>

Răspunsul este semnat de şeful Direcţiei de j 
Combatere a Criminalităţii Economico-Financiare din \  
Inspectoratul General de Poliţie, dl colonel Florin l 
Sandu şi poartă numărul 101860/25,07.1994.  ̂ 1

Nu acuzăm în nici un fel Parchetul de pe lân-..ţ 
gă Tribunalul Hunedoara,. nici măcar de încetineală i 
în cercetarea faptelor din acest dosar. Ii reamintim , 
însă domnului prim procuror că în legătură cu a- 
mintitele nereguli (care de fapt sunt fărădelegi sa- i 
dea), personal am furnizat instituţiei respective a 
Ministerului Public o seamă de informaţii în legă
tură cu cauza aflată în curs de judecată la Colegiul- 
jurisdicţional de pe lângă Camera judeţeană de 
conturi. !; '■ ^ ■ '

Lăsăm la latitudinea celor ce cercetează aspec
tele penale ale cauzei aprecierea utilităţii respecţi-' 
velor informaţii, exprimându-ne însă convingerea că 
nu vor rămâne neverificate. Şi ca să nu-1 lăsăm pe 
cititor nelămurit, iată despre ce este vorba.

în cauza civilă de la Colegiul jurisdicţional, 
domnul Costel Alic nu poate justifica o creditare de 
20 milioane de Iei făcută Regiei Autonome Direcţia 
Judeţeană de Drumuri şi Poduri (Direcţie, finanţată 
de Consiliul Judeţean şi deci subordonată acestuia),’ 
la sfârşitul anului 1992. Ca din întâmplare, credi- . 
tarea respectivă a fpşt făcută în două etape, una 
de 12 milioane şi alta de 8 milioane. . . . ,

Ca din întâmplare, dintr-o situaţie de plată/ în 
valoare de 16 milioane lei, pentru o serie de lucrări 
făcute de S.C. Condor S.A. (atenţie, tot o unitate de 
subordonare judeţeană!), ta locuinţa personală â 
domnului Costel Alic, acesta achitase la data res
pectivă 8 milioane de iei. Diferenţa de 8 milioane, 
cu care rămăsese dafprlâ S.C.. Condor S.A. a-achi
tat-o în mai multe râte, doar atunci când ziarul 

, „Cuvântul liber" s-a implicat în această chestiune,
1 după un an de zile şi fâră nici un . leu dobândă.
\  , ’ . .
J ION CIOCLEI

Ţigani de m ătase

V

Şarmizegetusa e’ste sin
gura comună din judeţ, 
şi, poate, din tot Ardea
lul, care nu are ţigani.

— Cum aşa, dle pri
mar ? •

Adam Corui a stat pu
ţin pe gânduri, apoi a zis: 

Au fost două fami
lii, mai de mult. Intr-una 
a murit unul din părinţi, 
iar celălalt s-a dus lâ 
neamuri. Cealaltă fami
lie, neavând cu cine vorbi, 
distra ş.a., a plecat cine 
ştie unde. Aşa a rămas 
Şarmizegetusa fără ţigani.

— Asta-i bine sau rău ?
— Şi aşa şi aşa. Ţiga

nii noştri, după cât ţin 
minte, erau de treabă, lu
crau, nu se-ocupau cu 
matrapazlâcuri.

In comuna Blăjeni sunt 
vreo 30 de ţigani, ce tră
iesc în satul Griş. L-am

verea,, secretarul consi
liului local: , '•

— Cum se poartă ţi
ganii?

7 :— Foarte bine. Sunt
muncitori, liniştiţi, cum
secade.'-"/''' •şV?./

— Furtişagurile. . mese
ria lor de bază, nu s-a le- 
gât âc fifea lor ?

—- Nici Vorbă. N-a’r fu
ra un capăt de aţă de la 
cineva: în comportament 

‘ţiu se deosebesc cu nimic 
de consătenii lor.

Intr-o anume împreju
rare, l-am auzit pe un 
necunoscut zicând :

— Domnule, ţiganii sunt 
de două, feluri: ţigani ţi-

; gani şi'ţigani de mătase.
Cei despre care am 

scris ce fel de ţigani or 
fi ? Răspunsul este lim
pede.

TRAIAN BONDOR
— * —

N e u ita te  z ile  de v a ca n ţă
bere de copil, cu împre
jurimi pitoreşti, în care 
la fiecare pas găseşti a- 
tracţii naturale şi în care 
apele lacului dau o stră
lucire mai puternică, în 
special pentru cei care o 
vizitează întâia oară. Ta
băra organizată de Fun
daţia Româno-Maghiară 
„Humanitatea"", partea 
maghiară Szolnok-Buda- 
pesta, . a făcut totul că 
participanţii taberei să se 
simtă minunat în tabără. 
Tema concursului, orga
nizat a fost „Revoluţia 
■din 1948-49", cu expuneri 
bine documentate, prin 
care s-ă lărgit orizontul

cunoştinţelor celor pre
zenţi. Seriozitatea grupu
lui nostru şi interesul de 
care a dat dovadă i-a 
adus prestigiosul loc 1 în 
această întrecere.

Programul taberei a fost 
variat şi bine chibzuit, 
dând posibilitate -elevilor 
de a-şi îmbogăţi orizon
tul intelectual şi de a se 
forma în spiritul celor 
mai bune maniere. Con
cursurile sportive le-au 
călit organismul şi dis
ciplinat ,propria conduită. 
Concursul pentru cea mai 
frumoasă cameră, le-a 
educat gustul estetic şi 
spiritul de ordine. Acti
vitatea „Cine ce ştie", 
■*—*—*—*—* *—*—*—*—*—*—*.

organizată în jurul fo
cului de tabără, a prile
juit mai buna cunoaşte
re intre elevi, indiferent 
din ce ţară sau localitate 
au făcut parte. Bălăceala 
în apa Balatonului a fost 
atracţia cea mai de seamă 
a fiecărei zi pentru toţi, 
iar seriile zilei se inche- 
iau cu clipe deosebite la 
discotecile organizate. To
tul a fost cântec, joc şi 
relaxare, dragoste, pes 
pect şi apreciere.

Neuitate rămân aceste 
zile de august pentru oas
peţi şi gazde, iar dorul 
revederii ţinutului şi re
întâlnirii va rămâne pre
zent în sufletele tuturor.
► *—*.— *— * — *•—*—*

Gânduri frumoase pen
tru Sponsorii acestei ta
bere de pe teritoriul Un
gariei-, printre care amin
tim in mod deosebit 
„F u n d a f i a  
Sf. Elisabeta“ din Buda
pesta. Aceleaşi gânduri 
minunate „Fundaţiei So- 

ros pentru o Societate Des
chisă“ din România, care 
sprijină financiar in per
manenţă acţiunile Fun
daţiei „Humanitatea“* din 
Deva. Mulţumim pe a- 
ceastă cale conducerii a- 
cestei prestigioase fun
daţii, precum şi societă
ţilor care au întins o 
mână de ajutor pentru 
reuşita acţiunilor noastre.

BEKEY ELISABETA 
CSONGRADIEVA



M-a rugat să nu-i dau îşi spunea ea. La fel gân- ... Primii ani au fost 
numele şi-i respect do- dea şi el: „Este cea mai frumoşi. N-aveau unde sta.
rinţa... Când s-au cu- minunată fiinţă pe care am Locuiau cu bunica lui,
noscut, erau aproa- inţătnit-o. Nimic nu ne într-o cameră. A venit
pe copii. Colegi de clasă, va despărţi vreodată“. Au pe lume, la un an,_ un bă-
Sentimentul iubirii şi-a fă- urmat clipe şi jurăminte de ieţel. Dar şi greutăţile...

Un zâmbet de la Angela Similea.
Foto PA VEL LAZA

J u ră m in te  u ita te ...
cut loc în inimile lor ti
nere. Ea o frumuseţe ti
pări c : brunetă ,cu părui 
negru şi ochii de un al
bastru intens, umbriţi 
de gene lungi. El 
blond, atletic, cu părul 
nisipiu şi tenul creol.

In inimile lor s-a înfi
ripat deopotrivă sentimen
tul dragostei. -In pauzele 
dintre orc erau mereu îm
preună, apoi la cinema, la 
câte o seară distractivă, 
în excursii — nedespărţiţi. 
„Nu încape nici o îndoială. 
Cu el îmi voi petrece toa
tă viaţa de aici încolo" —

amor.
Au trecut câţiva ani. Nu 

mai erau toată ziua împre- 
uiM, dar îi uneau aceleaşi 
sentimente. Poate mai pu
ţin înflăcărate, dar mai 
adânci. Cel puţin aşa cre
deau atunci. La un an au 
hotărât să-şi unească des
tinele. Părinţii i-au sfătuit 
să mai aştepte, dar au ce
dat în cele din urmă in
sistenţelor tinerilor îndră
gostiţi.

în aceeaşi toamnă, ea a 
îmbrăcat rochia albă de 
mireasă, iar el şi-a pus 
cămaşă de mire şi papion.

Se spune că dragostea 
învinge totul. în cazul lor 
n-a fost aşa. Treptat, au 
venit şi neînţelegerile şi 
certurile. Repetate, In fi
nal, hotărârea de a se des
părţi. Nimic, nici copilul, 
nici intervenţiile părinţilor 
sau naşilor n-au avut ecou 
în sufletele lor. S-au des
părţit. Acum revendică fie
care. copilul. De ce au a- 
juns- aici ? „Destinul" — 
spun unii. „Destinul e cum 
ţi-l faci" — zic alţii. Nu-i 
important ce se spune... 
O familie s-a destrămat. 
Păcat... (E.S.)

Mici gesturi...
Să nu uităm câteva gesturi aparent 

neînsemnate :
— Aşezându-vă la masă, nu faceţi im

politeţea de a şterge cu şervetul dv. ta
câmurile Este un gest nepermis, faţă de 
gazdă în primul rând.

— Fumatul pe stradă este, orice s-ar 
spune, o impoliteţe- din partea femeii.

:J-. Urcând pe o scară, lăsaţi totdea
una persoana mai în vârstă să se spri
jine de balustradă.

— în autobuz, metrou sau tren, când 
citiţi ziarul, deschideţi-1, în aşa fel încât 
să nu deranjaţi. vecinii de vizavi ori să 
faceţi zgomot.

— Intrând şi ieşind dintr-uri birou, ma
gazin, restaurant, manevraţi uşa cu a- 
tenţie şi cu un fel de blândeţe.

— întreruperea în plină conversaţie
a interlocutorului este o nepoliteţe, chiar 
dacă în cele susţinute acesta nu are drep
tate. ■' P

Cabinet
cosmetic

După o baie de aburi a 
feţei, aplicaţi pe obraz o 
mască, aleasă in funcţie 
de natura tenului. Se şter
ge mai întâi faţa cu un 
tifon muiat în lapte „Doi- 
na“, apoi se dă cu o cre
mă grasă în jurul ochilor. 
Se fierbe. într-un vas cu 
apă, timp de 2 minute, 
flori de muşeţel şi petale 
de trandafir şi se ţine o- 
brăzul deasupra, pupând 
pe cap un prosop, cam 
10—16 minute. Punctele 
negre se scot presând uşor 
cu degetele înfăşurate în 
tifon sau se freacă porţi
unile respective cu mălai. 
După ce dezinfectăm cu 
alcool, sc face un masaj 
uşor cu degetele pudrate cu 
talc. Mişcările în jurul 
ochilor trebuie să fie cir
culare, din afară, spre in
terior şi de jos în sus pe 
obraz, frunte şi bărbie.

Pentru ten gras, se pre
găteşte o mască din droj
die de bere cât o nucă. 
jumătate linguriţă de miere 
şi jumătate albuş proas
păt bătut spumă. Pentru 
tenul uscat sau normal, al
buşul se înlocuieşte cu o 
jumătate de gălbenuş. Se 
adaugă şi puţin ulei de 
măsline. Se fac apoi ma
saje pe faţă şi pe gât, stând 
culcată pe pat, fără pernă. 
După 20 minute, se spală 
faţa cu apa în care am 
fiert muşeţel.

Reţete culinare
• Dovleci pane. Şase do- 

vleci mici, două ouă, 3 
linguri pesmet, sare, ulei 
pentru prăjit. Alegem do
vlecei mici, tineri, îi spă
lăm şi-i ştergem într-un 
prosop. Se taie în felii, pe 
lung, se dau prin făină 
combinată cu pesmet şi 
ou bătut şi se prăjesc în 
ulei fierbinte. Preparatul 
se serveşte drept garnitură 
Ia fripturi.

• Salată de sfeclă roşie 
cu hrean. O sfeclă roşie, 
oţet, sare, două rădăcini 
de hrean, ulei. După cc 
spălăm sfecla, o punem la 
eopt în cuptorul fierbinte. 
Când este gata, o dăm prin 
răzătparea mare ; în para
lel, se curăţă şi se rade 
hreanul. Se combină totul 
cu oţet, sare şi ulei.

Sucurile de legume în terapeutică ( IV )
• Ridichile. Sucul de ri

diche neagră este un dre- 
nor al ficatului, este anti- 
scorbutic şi antirahitic 
conţinând cantităţi mari 
de vitamina C şi iod.

• Ţelina. Sucul de ţe-

lină fortifică stomacul, este 
drenor pentru rinichi, fi
cat şi plămâni, tonic al
nervilor şi stimulent al
glandelor endocrine. Este 
un remineralizant şi epu
rator al sângelui. #

Să râdem...
— Nu vă supăraţi, văd 

că de o jumătate de oră 
ţineţi receptorul la ureche 
şi nu vorbiţi. Daţi-mi voie 
mie şă dau un telefon:

— Nu mă deranjaţi, vă 
rog vorbesc cu soţia...

★
— Ce-ai făcut duminică ?
— Am fost la pescuit

de caraşi. ; -
— Şi ai prins mulţi ?
— Nici unul.

— Atunci de unde ştii
că erau caraşi ? ?

— Tinere, nu vrei să 
cedezi locul doamnei ? V

— Fii serios! Este ne
vasta mea.

★
— Să ştii că înaintea 

ta m-au curtat zece băr
baţi, se laudă soţia.

— Atunci de. ce nu te-ai 
căsătorit cu primul nătă- 
fleţ care a făcut greşeala 
să te ceară de nevastă ? 
v—- Păi asta am şi făcut!

>

Admitere si sesiune la Hunedoara
, Pas crucial în viaţa unui om, admi
terea în învăţământul superior repre
zintă în aceste zile un moment de in
tensă emoţie pentru acei dintre tineri 
(şi nu numai) care au trecut poarta 
Facultăţii de Inginerie din Hunedoara 
eu intenţia de a deveni studenţi — vii
toare cadro tehnico.

între două momente fierbinţi — ad
miterea, deci, şi respectiv sesiunea de 
toamnă, — i-am solicitat dlui Simion 
Jitian, decanul facultăţii hunedorene, 
câteva amănunte :

— Spre deosebire de anul trecut, o- 
pina domnia sa, impresia pe care o am 
este că va fi un aflux mai mare de 
candidaţi la facultatea noastră, numă
rul de locuri menţinându-se ca la ad
miterea din ’93 — an însă când am avut 
mai puţini candidaţi decât numărul de 
locuri. Ce vă pot spune insă că anul tre
cut la secţia electromecanică s-a intrat 
cu media cea mai mare din întreaga 
Politehnică Timişoara, de fapt şi media 
ultimului intrat la Hunedoara, la elec
tromecanică, a fost mai mare decât 
primele medii de intrare pe întreaga 
politehnică timişoreană.

în acest an, pe toată facultatea, avem 
110 locuri la ingineri iar la colegii 50 
de. locuri. Din cele 110 locuri, 25 sunt 
în profil electromecanică, 25 în profil 
mecanic,, şi 60 pe profil metalurgic, ul
timele fiind, pare-se sunt mai puţin că
utate datorită situaţiei în care se află 
metalurgia românească.

— Ce condiţii asiguraţi celor care vin 
în anul I ?

— Condiţiile pc care le oferim sunt 
mai bune decât cele din anul trecut, 
urmare a unor dotări, amenajări de 
săli — ce permit o derulare mult mai 
bună a procesului de învăţământ. în 
afară de laboratorul din cadrul insti
tutului, anii mai mari fac multe ore de 
pregătire practică în secţia uzinală.

Avem şi un atelier de producţie — pre
lucrări mecanice unde se face acti
vitate didactică dar şi practică. Sperăm 
să rezolvăm şi problema halei tehno
logice pentru a realiza producţia de 
acum câţiva ani — profile laminate etc 
-*■ eu oameni de specialitate dar şi eu 
studenţi.

—. Pentru că anul studenţesc *93—*94 
se apropie de final cum îl apreciaţi din 
piinct de vedere al rezultatelor ? -

—- Cred că faţă de anul precedent 
rezultatele sunt mai bune pentru câ 
s-au luat câteva măsuri din timp. âu 
fost unele „îngrădiri'' pentru anul I şi II 
(prezenţa obligatorie la cursuri), studen
tul nemaiavând posibilitatea de a se pre
zenta în sesiune dacă absenţele depă- 
'şeau 1/3 din orele de curs. Spre deo-' 
sebire de sesiunea de anul trecut, când 
după examenele din vară se putea merge 
în toamnă cu toate examenelg nepromo
vate, în prezent s-a introdus obligati
vitatea ca cel puţin jumătate din exa
mene să fie luate .după sesiunile din 
iarnă şi vară.

•— Ce doriţi să transmiteţi celor care. 
sunt în febra admiterii precum şi celor 
care sunt studenţi ai facultăţii hune
dorene ? :

— Pentru cei care aleg instituţia noas
tră de institut superior pot să le spun 
că nu fac o alegere greşită, condiţiile 
de învăţământ create sub toate aspec
tele permiţându-le o pregătire temeinică, 
Pentru cei care dau admitere le doresc’ 
mult succes, iar pentru cei care sunt 
studenţi şi mai au restanţe baftă şi 
spor la învăţat.

■rS Aceleaşi gânduri şi din partea 
noastră domnule decan, iar pentru acei 
care nu! mai au emoţiile examenelor 
restante, vacanţă plăcută!

P rea co m p lica t
Viaţa se deschide în faţa mea 
îi ghicesc umbrele... 
fntr-un colţ tc-am zărit pe tine 
Figura fără nume, trup necunoscut,
Te-am văzut întinzând palmele amândouă
Ca o rugăciune implorând tăcere, repaus, stagnare.
Am simţit că-ţi voi dărui iuhire,
Ochii mei încă te reflectă.
M-am lăsat prinsă în propria mreajă, \ .
In flirtul privirii, surâsului tandru.- 
Atunci, credeam c-am uitat să iubesc _
Şi-acum sunt înfrântă de mine însămi.
E prea complicat să-mi explic 
Nevoia de-a fi lângă tine 
Gândul rebel câre te caută 
Privirea care te urmăreşte 
Şi din toată pasionanta poveste 
Eu nu înţeleg nimic.

MONA JUSCA,
' studentă

CORNEL POENAR

0  veste bună 

pentru tinerii 

din Haţeg
Intr-adevăr, o veste bu

nă pentru tinerii sportivi 
din Haţeg. Asociaţia spof- 
tivă „Racheta**, preşedintei. 
Daniel Nicoară, a iniţia#1 
amenajarea a două te)®- 
nuri de tenis de câmp, M 
cartierul „Aurel Viate ufV 

Lucrările sunt destul d« 
avansate, sperându-se ca I 
în această toamnă sâ fi* 
date în folosinţă. O con
tribuţie financiară hotă* l 
râtoare ia realizarea a* ! 
cestor terenuri o au „Elew I 
trocentrale", S.C. „Hâbe** 
şi S.C. „Gardian Oii”, toate 
din Haţeg.

MUSIO BOX Soundgarden
După câteva single-luri 

obscure, a urmat un prim 
EP intitulat „Screaming 
life“, realizat in 1987 la 
casa Sub Pop cu produ
cătorul Jack Endino (Skin- 
yard). EP-ul a fost înre
gistrat în studiourile Re- 
ciprocal, din el extrăgân- 
du-şg pe single Nothing 
to say şi Hunted down. 
Muzica lui Soundgarden, 
ceva nou, un hard rock 
modificat de multiple in
fluenţe ce merg de la 
hardeoore la metal, blues 
şi chiar psihedilic aducând 
sunetul la originile rock
ului anilor '60—’70.

în 1988 mai realizează 
EP „Foop“ înregistrat în 
studioul Moore Theatre 
|cu producătorul Steve 
Fisk. Din el s-a extras pe 
single Kingdom of come. 
Tot în 1988 proaspătul 
Labei Sub Pop lansează 
o culegere „Sub pop 200“ 
pe care figurează toate

grupurile aparţinând cu
rentului „Sub Pop“. Pe 
acest disc Soundgarden 
cântă piesa Sub Pop Rock 
City.

Corneli, liderul grupului 
Soundgarden, nu este mul
ţumit de rezultatele vân
zărilor albumelor şl de a- 
ceea trece la label-ul in
dependent SST Rec, care 
distribuie discuri prin re
ţeaua Rough Trade şi în 
Europa.

„Ultraomega OK" este 
primul album realizat de 
Soundgarden la SST Rec, 
un LP psihedelic şi foarte 
apăsător, la realizarea că
ruia riff-urile de chitară 
joacă rolul esenţial, iar 
inflexiunile vocii lui Cor
neli se suprapun perfect 
acestei atmosfere depri
mante. Dintre piesele a- 
cestui album se remarcă : 
Circle of power, Beyond 
the wheel ( o piesă epică 
hard core cu influenţe

punx), Mood for troubîe 
(piesă folk) dar şi douâF 
piese ce fac notă discor
dantă faţă de stilul mu
zical al albumului Smb- 
kestack Lightning (un old 
blues) şi One minute si- 
lcnce (compoziţie John, 
Lennori).

în anul 1989, casa 
SST Rec realizează şt 
un maxi-smgle intitulat 
„Flower", ce cuprinde două, 
extrase din ultimul album 
(Flower — piesă psihede- 
liciă şi Head injury), şi o 
piesă inedită, Toy box, 
Popularitatea în creştere 
după acest album este sus
ţinută de numeroase con
certe în compania altor 
grupuri din Seattle.
Soundgarden semnează un 

contract cu casă A & M, 
fiind prima trupă din Se
attle care realizează un con
tract cu o casă de marcă. 

Va urma)
IlORIA SEBEŞAN



L E G i L E  — T E M E L I A  S T A T U L U
/  ILegea 61/1991 sancţio- 
Aeazâ o serie de fapte de 
Ip^leare a unor norme de 
Seonvieţuire socială, de tul- 
jbtirare a ordinii şi liniş- 

! publice. Astfel sunt 
sancţionate cu amendă de 

3—10.000 lei: săvârşi- 
In public de fapte, 

sturi obscene, pra
de injurii, expresii 

[Igaîtoare sau vulgare, a-

mă băuturi alcoolice, după 
ora de închidere;

—■ Servirea cu. băuturi 
alcoolice în localuri pu
blice a consumatorilor a- 
flaţi în stare de ebrietate 
sau a minorilor;

— Consumul de băuturi 
alcoolice în locuri pu
blice;

— Refuzul de a da re
laţii pentru stabilirea iden-

uturilor alcoolice; provo
carea sau participarea la 
scandaluri în locuri publi
ce; refuzul patronilor sau 
responsabililor de localuri 
publice de a da ajutor po
liţiei la restabilirea ordi
nii publice tulburate în 
unităţile respective; tul
burarea fără drept a liniş
tii locuitorilor; alungarea 
din locuinţa comună a so-

Sancţionarea încălcării normelor 
de convieţuire socială

linţarea cu acte de 
a persoanelor său 

itor acestora de na
şă provoace indigna- 
sau să lezeze demni- 

’tetea cetăţenilor sau in- 
âtttaţîilor âMice.

Sunt sancţionate cu în
chisoare corecţională de la 
tă zile la trei luni sau cu 
amendă de la 5 la 15,000 
Iei următoarele fapte:

—- Alarmarea fără motiv 
întemeiat faviz celor dis
puşi să facă glume cu ser- 
yiciile «ie salvare sau cu 
P̂ompierii);
— Scrierea sau desena

rea pe pereţii clădirilor sau
':pe garduri ori obiecte de 
ifolosinţă comună ampla
sate în locuri publice, dis
trugerea reclamelor ori dez
lipirea fără drept a afişe
lor (atenţie părinţi la exer
ciţiile grafice ale copiilor. 
Răspundeţi pentru fapte
le lor);

— Lăsarea în libertate 
Ori fără supraveghere a â- 
nimalelor care pot pre
zente pericole pentru per
soane sau bunuri;

— Refuzul de a părăsi 
Qn local de, alimentaţie 
publică te eare se consu-

tităţli proprii, de a te le
gitima, de a te prezenta la 
sediul poliţiei la cererea 
justificată a reprezentan
ţilor acesteia aflaţi fa exer
ciţiul funcţiunii;

— Neluarea măsurilor 
necesare pentru a împie
dica de la săvârşirea de 
fapte de vagabondaj, cer
şetorie sau prostituţie pe 
minorul în vârstă de până 
la 16 ani sau alienat ori 
debil mintal încredinţat 
spre creştere şi educare sau 
îngrijire; lăsarea fără su
praveghere a Urnii bolnav 
mintal periculos precum şi 
neanunţarea organelor sa
nitare sau ale poliţiei în 
cazul scăpării lui de sub 
supraveghere.

întreruperea fără drept 
a iluminatului electric în 
locurile publice; deterio
rarea, ridicarea sau mu
tarea fără drept a indica
toarelor de orientare tu
ristică, rutieră, ori a celor 
care semnalizează pericole 
pentru viaţa persoanelor; 
servirea cu băuturi alcoo
lice în localuri publice în 
zilele sau la orele când lo
calurile sunt închise sau 
este interzisă desfacerea bă-

ţlei, soţului, copiilor, sau 
altei persoane aflate în în
treţinere, împiedicarea a- 
utorităţilor de urmărire pe
nală sau menţinere a or
dinii de a legitima şl a 
conduce la sediul poliţiei 
persoane contraveniente.

Sunt sancţionate cu în
chisoare contravenţională 
de la o lună la 8 luni sau 
cu amendă de la 10 la 
30.000 lei: organizarea, în- 
găduirea sau participarea la 
jocuri de noroc de natură 
să lezeze bunele moravuri; 
portul fără drept al arme
lor albe sau folosirea ar
melor de tir în locuri său 
împrejurări care primej- 
duiesc viaţa sau integrita
tea persoanelor; pătrun
derea fără drept in sediile 
organelor de stat, institu
ţiilor publice, formaţiuni
lor politice sau apolitice şi 
refuzul de a le părăsi; ne- 
respectarea măsurilor sau 
regulilor stabilite în caz de 
calamităţi naturale sau pen
tru buna desfăşurare a 
'manifestărilor cultural 
sportive; îndemnul sub 
orice formă a minorilor la 
săvârşirea de contravenţii.

ION CIOCLEI

Şi particularii pot cumpăra, cu 
facilităţi, tractoare şi utilaje agricole

In articolul intitulat „Pe 
ce discriminare ?“ publicat 
în tir. 1193 al ziarului nos
tru a fost abordată pro
blema procurării de trac
toare şi utilaje agricole în 
condiţiile acordării de cre
dite cu dobândă subven
ţionată de stat în propor
ţie de 70 Ia sută, preve
dere de la care erau ex
ceptaţi însă producătorii 
agricoli particulari. Com
pletările ulterioare aduse 
Legii 83/1993, care se re
feră la sprijinul acordat 
de stat producătorilor agri
coli, au venit însă doar 
parţial în ajutorul produ
cătorilor agricoli particu
lari

Sesizând aceste anoma
lii numeroşi oameni inte
resaţi de progresul agri
culturii fie ei ş! indivi
duali, cu posibilităţi mate
riale mai reduse pentru 
a-şi permite realizarea unor 
investiţii costisitoare, s-au 
adreşat presei, organisme
lor judeţene şi parlamen
tarilor pentru a interveni 
la guvern în scopul corec
tării omisiunilor din lege, 
mai mult sau mai puţin 
voite.

Fără răutate, dar consi- 
derându-se frustat de anu
mite drepturi, domnul 
Mircea Avram din Brad, 
str. Luncii, nr. 9, ne scrie 
că pentru a beneficia de 
prevederile H. G. nr. 
267/1994 — care stipulează 
că se acordă credite cu do
bândă subvenţionată te pro
porţie de' 70 la sută doar 
producătorilor agricoli cu 
personalitate juridică, a- 
soeiaţiilar agricole cu per
sonalitate juridică şi so
cietăţilor comerciale pres
tatoare de servicii pentru 
agricultură cu capital pri
vat — ar dori să înfiinţe
ze cu alte familii o socie
tate sau asociaţie agricolă 
pentru ca astfel să-şi poa
tă cumpăra o cositoare me
canică. Iată însă că acum 
are posibilitatea să cum
pere utilajul respectiv fă
ră a se constitui în ase
menea ■ forme organizatori
ce, deoarece prin Hotărârea 
Guvernului nr. 542, din 12 
august a.c., se aduce o 
completare la H.G. 
2671/1994, în sensul că pot 
beneficia de credite cu do- 
bândă subvenţionată de 
stat şi producătorii agri

coli individuali.
Pentru orice eventuali

tate însă, dacă cei inte
resaţi doresc să înfiinţeze 
o societate, asociaţie de 
producţie sau prestatoare 
de servicii în domeniul a- 
griculturii, pot face acest 
litere, stabilirea obiectului 
de activitate fiind la la
titudinea celor ce îşi ex
prima opţiunea să se aso
cieze. Toate detaliile în le
gătură cu formalităţile ce 
trebuie îndeplinite In Sco
pul constituirii asociaţiei 
sau societăţii se pot obţine 
de la Camera de Comerţ 
şl Industrie a judeţului 
Hunedoara.

îmbucurător este însă 
faptul că s-a luat măsura 
ca şi producătorii agricoli 
individuali să poată be
neficia de credite cu do
bândă subvenţionată te 
scopul cumpărării de trac
toare şi Utilaje agricole, în 
care sens trebuie să se a- 
dreseze Direcţiei judeţene 
pentru agricultură şi ali
mentaţie şi la Banca Ro
mână de Dezvoltare prin 
care se derulează aceste 
credite.

NICOLAE TÎRCOB

Unde duce ncrespech» rea regulilor de circulaţie... Foto PA VEL LAZA

O  NOUA RE-RE-REMAJORARI: 
A PREŢURILOR !

Aşa cute am prevăzut, 
an fiecare trimestru (lună 
de tei&Ş preţurile urcă 
jPBrtiglnoS, afectând grav 
.Şnitetearui: populaţiei a- 
foâfâte şi sărăcite, care 
Mite îşi duce traiul vieţii 
de pe o -te pe alta.

■ Astfel Sn trimestrul 
ţâre a trecut (II, ax.). In
duşi Statul a început cu 
fNtetefurea benzinei, câre 
•  atras în lanţ urcarea 
preţurilor la toate produ
sele de cane are nevoie 
«atăţeanul român. Asta 
au aşteptat speculanţii I 
Ştiind că preţurile simt 
total „Liberalizate1*

iE < j

modelul economiei de pia
ţă — zice-se) şi că adao- 
ate comercial este nelî- 
ridtat tprin H.G. Nr. 206/ 
4993), au început a-şi fixa 
preţurile după bunul plac, 

cea mai nemi- 
speculă pe spinarea 

populaţiei nevoiaşe.
in  telul acesta, înseşi 

Alimentele de bază ca : 
păhărel, pâinea, laptele. 
Uleiul etc., şî-au dublat 
preţurile, cu toate asigu
rările repetate ale guver
nului că la aceste produ- 

preţuriîe nu se vor ma-
ţora*

în cursul trimestrului

Stofe-, In te i etape (apri- 
— mai — iunie), pre

ţul laptelui s-a mărit de 
Ja  136 teţffitrul la ăSQ/H. 
trai. te aferatei, de la 
1389 totfWtrul. la 2 006— 
#266 leiftitn.il, zahărul, 
de la m  îcifkg, la 1 100— 
1309 M/kg. Cât priveşte 
pâinea albă, ca să nu pri

ceapă consumatorii cum 
şi cu cât s-a scumpit, s-a 
scos din comerţ (cei pu
ţin la Brad aşa-i), pâinea 
de un kg, care se vindea 
cu 160 lei bucata, şi scă- 
zându-se gramajul, se 
vinde acum franzelă albă 
de 700 gr, cu 365—400 lei 
bucata (la particulari cu 
500—550 lei, se vinde pâi
nea albă în greutate de 
800—900 gr bucata). Nu 
mai vorbim de preţurile 
la covrigi, comuri tex.

La celelalte articole, de 
care cetăţeanul are ne
voie, ce să mai vorbim ? 
O cămaşă bărbătească 
costă 11505 iei; o pereche 
de sandale bărbăteşti din 
curele — 17888 lei.

Sigur că, în bătălia 
majorării preţurilor nici 
„RENEL" nu s-a lăsat 
mai prejos, crescând de 
la 28 lei, la 40 lei/kW 
curentul electric pentru 
consumul casnic şi prin 
H.G. _Nr. 380/iulie 1994, 
energia termică, de la 
9 000 lei/gcal, la 12 000 lei/ 
gcal, iar PECO, ca să fie 
„în rând cu lumea", a mă
rit preţul unei butelii de 
aragaz, de la 2 700 lei la 
4 500 lei. .

Pentru trimestrul III 
a.c., odată cu anunţarea 
indexării salariilor şi pen
siilor, guvernul a şi apro
bat majorarea taxelor pen
tru TV, de la 280 iei. Ia 
560 lei lunar (dublaj şi 
pentru radio, la 400 lei 
lunar.

în acest timp, când 
populaţia ţârii se zbate In

USER
nevoi, necazuri şi mizerie, 
guvernul anunţă indexa
rea pensiilor şi a salarii
lor cu un procent de 6 la 
sută pe trimestrul III.

Unde mai pui că se şî 
susţine tă indexările ţin 
cont de creşterea preţu- 
rilor şi a tarifelor. (Erei. 
MIRAI PGPOViCI, Brad)

ORGANELE VIZATE RĂSPUND
„La sesizarea abonaţi}- In urma notelor expli-

- lui Otescu Nicolae, CU- 
numărul de telefon 621321, 
prin care Îşi exprimă ne
mulţumirea faţă de felul 
cum a fost i deservit de 
telefonista de serviciu în 
data de 13 iulie 1994, vă 
aducem la cunoştinţă ur
mătoarele :

Iii urma cercetărilor «- 
fectuate de către noi, am 
constatat că în data de 
13.07.1994, ora 18,45, abo
natul a făcut o comandă 
prin serviciul *991", cu O- 
ficiul Ruşchiţa, La ora 
19,00, abonatul a fost su
nat să i se aducă coman
dă, dar nu a răspuns la 
telefon. La ora 19,02, te
lefonista a reclamat pos
tul telefonic sus-menţio- 
nat la masa de verifica
re. de unde electromeca
nicul cu nr. 9 a comuni
cat că telefonul este hun 
la verificare şi nu răs
pund© abonatul. La rea 
19,20, din nou a fost sunat 
să i se aducă convorbi
rea, abonatul nerăspun- 
zând nici de această dată. 
De la ora 20,06, oficiul 
Ruşchiţa nu mal avea pro
gram. ...—-— —-—

cative luate mai multor 
telefoniste, inclusiv tele
fonistei de serviciu, s-a
constatat că abonatul O- 
tescu era în stare de e- 
brietate, ca de altfel şi de 
alte ori când a mai făcut 
comenzi la „991“, nerăs- 
punzând la apelurile tele
fonistelor. De altfel, ni
s-a adus la cunoştinţă că 
abonatul foloseşte expre
sii injurioase la adresa te
lefonistelor*.

Răspunsul este semnat 
de directorul Direcţiei de 
telecomunicaţii Hunedoara 
şi de şeful Biroului de
relaţii cu publicul,

O singură afirmaţie ne
dumireşte In răspuns: 
cum s-a constatat că dom
nul O.N. „era în stare de 
ebrietate” V Nu cumva ne 
jucăm cu vorbele şi adu
cem, fără să ne dăm sea
ma, injurii publice?

ciaţie fruntaşă în ceea ce 
priveşte încasarea debite
lor de la populaţie, că nu 
urmăreşte calcularea co
rectă a taxelor comune.

Mai întâi «fi- Todor nu 
ă fost corect cu dv. în 

ţa sumelor reale pe 
le-a plătit la asocia

te lUna thai şi iunie 
pentru apă rece, apă 

caldă şi gaze lâ bucătărie. 
Pe luna mai nu a plătit 
apă rece 4400 de lei ci 
4269 de lei, iar pe iunie; 
3699 şi nu 3900 cât afirmă. 
La fel şi to cazul celorlalte 
elemente de calcul. Ceea 
ce nu v-a mai spus este că 
aceste costuri le-a plătit 
pentru 3 persoane, nu pen
tru una cum lasă să se 
înţeleagă. (In scrisoare dl. 
M.T. se referă la „familia 
mea" n.n.).

Menţionăm că apa caldă 
s-a distribuit de două ori 
pe săptămână, şi gâze la 
bucătării în permanenţă.

(Intrarea la ştrand costă 
400 lei/persoană. iar o 
butelie de aragaz 4500 de 
Iei). Referitor la consumul 
de apă pentru spălarea 
maşinilor, comitetul aso
ciaţiei s-a togrijit să se 
afişeze 1* toate blocurile 
că cei ce folosesc apă de 
lâ reţea to acest scop vor 
fi taxaţi In pitiş cu 7,5 
me pe lună, existând fa 
«teri scop prevederi le
gale. Na am fast inştito- 
ţaţi niciodată de dl. To
dor c& la blocul dumnea
lui se spală maşini. fn 
ceea ce priveşte spălâtei 
covoarelor, apa rece se 
plăteşte pauşal, nu există 
reglementare legată pen
tru perceperea unor plăţi 
suplimentare- 

Cu stimă şi respect pen
tru cotidianul dv. Victoria 
Banca, preşedintele Aso
ciaţiei de locatari nr. 8, 
Orăştie.

POŞTA RUBRICII

numărul din 18 au-

•  Gheorghe Bilrnea —
Deva. Am citit cu atenţie 
rândurile pe care ni le-aţi 
expediat, referitoare la 
romii din Sîntuhalm îm
bogăţiţi după revoluţie şi 
la medul de a-şi petrece 
timpul. Considerăm câ pro
blema este de competenţa 
Poliţiei Deva. Fără o cer
cetare amănunţită nu pu
tea da publicităţii nu-

ţele judecătoreşti trebuie 
să ţină seama to judeca
rea unei cauze. Dacă aveţi 
ceva concret cura că ţa 
judecătorie s-a procedat 
altfel, daţi-ne elementele 
concrete ale cazului să ne 
putem interesa.

•  Silvia Lăbuneţ — Hu
nedoara: înainte de pri
mul terme® pentru„ ... . . „......„ dez-

gust al ziarului, la ru- nrin «afi-vâ cu cerere
brica „Tribuna Cuvântului ^ n̂ erate de dv* pnn Judecătoriei din
liber", dl. Mircea Todor, scnsoare* 
din Orăştie, str. Mureşului, •  Crenel Şerbescn 
bl. 24, ap. 33, «cură cami- Deva. Da, prevederii© din
tetul asociaţiei de locatari Codul familiei sunt preve-
nr, 8 din Orăştie, fl ggfe deri legale, de eare instan-

semă 
Caracal, 

pentru declinare de com
petenţă cătf© Judecătoria 
Hunedoara. Eventual con
sultaţi în acest demers 
şi un avocât.

*



In ultima perioadă de timp. prin pătrunderea U- 
nor persoane străine, în special copii, in instalaţiile 
electrice ale RENEL — FRE DEVA, au avut loc acci
dente prin electrocutare care s-au soldat ctt pierderi 
de vieţi omeneşti

Toate acestea s-au datorat următoarelor caiace:
— pătrunderea prin distrugerea încuietorilor sau 

, gardurilor în incinte care conţin instalaţii electrice
sub tensiune;

— atingerea sau apropierea de conductoarele sau 
stâlpii liniilor electrice aeriene căzuţi Ia pământ;

— urcarea pe suporţii liniilor electrice aeriene in 
intenţia sustragerii unor materiale din instalaţii, în 
special cupru şi fier.

RENEL — FRE DEVA FACE URMĂTOARELE 
PRECIZĂRI:

— Orice stâlp al reţelelor electrice aeriene poate 
Ij pus sub tensiune accidental ca urmare a unor de
fecţiuni ce pot apărea în urma unor fenomene ale 
naturii furtuni, descărcări electrice etc.}. -

— Orice construcţie metalică ce conţine instala
ţii electrice poate fi pusă accidenta] sub tensiune, 
deşi prin concepţie este prevăzută şă protejeze per
soanele Care ating din greşeală orice element exterior 
al acesteia.

RENEL — FRE DEVA FACE URMĂTOARELE 
RECOMANDĂRI:

cuprinse pe tăbliţele 
de ia blocuri şi pe

VA
— Tăbliţele avertizoare montate pe stâlpii reţe

lelor electrice aeriene, pe firidele metalice de la blo
curi cât şi pe îngrădirile instalaţiilor electrice, au 
scopul de a prevenj persoanele neavizate asupra pe
ricolului existent prin atingere, urcare sau pătrunde
rea in interiorul acestor instalaţii, care pot fi cu ten
siuni de la 380 volţi la 20000 volţi.

Nerespectarea avertismentelor cuprinse pe aceste 
tăbliţe avertizoare poate avea urmări grave asupra 
integrităţii fizice sau vieţii celor ce nu Ie respectă.

REDĂM MAI JOS câteva cazuri grave petrecute 
în instalaţiile electrice din judeţul nostrui în anul 
1994.

— La staţia 110/20 KV Căprişoara din Valea Ji
ului, un copii a sărit peste gardul de beton în incinta 
staţiei, s-a urcat pe suportul de beton la un separa
tor de 20000 volţi, în intenţia de a demonta contac
tele separatorului (care se atiau sub tensiune) fiind 
electrocutat Pe gardul exterior erau montate vizibil 
indicatoare de securitate (tăbliţe avertizoare), care 
avertizau şi interziceau accesul în interior şi avertizau 
asupra pericolului Ia , care se expun cei ce pătrund 
înăuntru.

—- La postul de transformare nr. 94 din munici
piul Hunedoara, în luna iulie 1994, patru copii mi
nori au intrat in incinta interioară a postului prin 
distrugerea încuietorii, fiind electrocutaţi, trei dece
dând datorită arsurilor produse de arcul electric.

Tot în luna iulie 1994, ia halda de zgură a Com
binatului Siderurgic Călan, un buldozerist a atins cu 
cabina utilajului conductorul unei linii electrice de 
110 KV, producând electrocutarea mortală' a unui ce
tăţean ce se afla lângă .buldozer.

Iată deci numaj câteva situaţi! în care s-au ig
norat inscripţiile de pe indicatoarele de securitate, 
care au condus la pierderea de vieţi omeneşti. Dar 
ce este mai grav că în aceste evenimente au murit 
trei copil minori.

Facem un apel la asociaţiile de locatar; şi ia 
toţi cetăţenii judeţului, în cazul când Observă insta
laţii electrice la care au fost distruse sistemele de 
blocare, încuietori, sâ anunţe imediat unitatea noastră 
din zonă, pentru a lua măsuri operative de închidere 
şi blocare, în vederea prevenirii pătrunderii persoa
nelor străine, în special copii, în incinta acestor 
instalaţii v

MENŢIONAM CA RENEL — FRE DEVA nu are 
personal care să supravegheze permanent toate aceste 
instalaţii (posturi de transformare, puncte de alimen
tare, firide) prevăzute fără personal. Durata de veri
ficare periodică prevăzută în normativele de exploa
tare este anuală. Cu toate acestea se fac controale 
periodice mal dese, dar au Pot fi făcute zilnic, În
trucât volumul acestor instalaţii este foarte mare şl 
nu poate fi acoperit cu personalul existent-

**•**»•*•****•*•***•***•**«

RADIO D E V A

MIERCURI, 7. 0». 1994

0,00 Vocea . Amcrieii;.
6.00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Buletin - de 
ştiri; 9.05 Momit® masfc;
12.00 Cocklail magazin; 13,00 
Buletin de ştiri; 14.00 BBC;
15.00 Actualitatea hunedo- 
reană; 16,30 Post meridian 
estival; 17,00 Buletin de 
ştiri; 18,00 BBC; 19,00 Ron- 
dui de seară; 21,00 BBC; 
22,05 Secol XXI; 23,00 
Program muzical; 24.00 
Vocea Americii.

* * # A£A;#*********4* ***** ? .

! UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" BLAJ I 
I Organizează admitere în ziua de 18 sep-j 
« tembrie 1994 Ia: j
| *  Facultatea de istorie-geografic j
* •  Facultatea de ştiinţe agricole, speciali- *
| zare management agricol jf
| •  Colegiul tiniv, do contabilitate, comerţ»
I Şi turism, specializare contabilitate |
j •  Colegiul univ. pedagogic de institutori * 
J Candidaţii respinşi la alte (acuităţi cu me- J 
| dii peste 5 se pot înscrie fără examen de ad- t
> mitere. J
| Informaţii la sediul Universităţii Blaj, tel. I
* 058/711258. !

I--------------------------- i
; S.C, „SIDERMET“ S.A.
I CALAN I
1 Organizează la sediul său din Călan, str. î 
I Furjfialistului, nr, 17 I

GmiiM OCRMANY

O F E R Ă  E C H IP A M E N T E  M O D E R N E
PENTRU

CREŞTEREA PORCILOR
•  INSTALAŢII DE FURAJARE
•  ECHIPAMENTE PENTRU MICROCLIMA
•  BOXĂRf INTERIOARE

NECTARE Şl CONSULTANTĂ 
•  Sporuri in greutate 
-  Economie do furaj

d a n bD# s .r .l.
Str. Jan^rkR#rNfl tiT-2, «actor 1,

71586 Bucureşti
Tal: 01-212.04.40; Fax: 01-212.06-32

meri

S.C. „ARCOMB" S.A. ARAD

I I
11 '

| pentru închirierea unui imobil situat Ia a-i 
* ceeaşi adresa, cu suprafaţa totală de 605 mp, I 
| pentru activităţi de producţie.
I Licitaţia se va organiza cu oferte în plic |  
1 înehis si va avea Ioc în data de 26 septembrie !
j im . 5
5 Preţul de pornire a licitaţiei *»■ 1000 le»/| 
j mp. 5

Informaţii biroul MARKETING, telefoane: |
| 054/730051; 054/730560, int. 196. ţ

F R E S C 0

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorific»
•  refrigeratoare bere
•  maşini paşte făinoase ,
Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr. 1 Poli

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

"COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat în DEVA — SlNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara).
Vă oferă prin
SUFERMARCHET-ul METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară:
•  Un bogat sortiment de mobilier: bucă

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon
tarea mobilierului Ia domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic între orele 8—-20 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
626338, 626294; 621386.

~ w  m  m  m »

• ouă, călit. I — preţ 100 lei/buc. + TVA; *
• ouă. călit, n  — preţ 90 lei/buc. + TVAjI
• carne de găină, călit. I — preţ 2 000;

+ carne de găină, călit, II — preţ 1 700î
• purcei, 8-15 kg — preţ 3000 iei/kg.;
• tineret porcin peste 15 kg — preţ 2500

________ I
I%I*Ii -I•*I*I 
iVIhII%I0
1%I%I
*
I*
I« ■I«
I■A.I. h'
I
i

• porci graşi — preţ 1500 lei/kg. + TVA. *
Informaţii suplimentare Ia sediul societăţii« 

din Arad, str. Câmpul Liniştii, nr. i, tele
fon 057 — 246530. (90089)

v- ,•/ .. r-'-' . ' -'.".V' : •' • '2
DEVA,str.A Sagună nr 4 ,tel:05“4 "6115H  
REPREZENTANTA ŞC INTERVALCQ BAIA MARE 
(depozit str .Depozitelor 17-C0MFRUCT*m5: 

? VINDE DIN STOC;  I

B E R E  H 0 P F E
Vodca FiRIZA,rachiu MERA,ţuica 48jrd 
lichior kivi cafea,bartsne cherrij

Bere Eggenberger
Vodca RUSSEIKA.vhisky ,gin .coniac

SOCIETATEA COMERCIALA „ARDELEANA*2 
S.A. DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

MANAGER
in conformitate cu Legea nr, 66/1993 şi a not» 
melor metodologice elaborate de FPS.

Ofertele se vor depune în termen de 3* 
zile de la data apariţiei ultimului anunţ &n 
ziar, în plic sigilat, Ia sediul S.C. „Ardeleana'* 
S-A. Deva, din str. N. Grigorescu, nr. 45-

Documentele şi informaţii suplimentat# 
se pot obţine Ia sediul societăţii sau la telefon 
615554; 619484. (90123>



VANZAK1 
CUMPĂR AHI■T#— • . t

• Vând npartamSnt 
doua camere deco
mandate, stare foarte 

: bună; ocupa bi! ime
diat, tel. 617895

• S.C. Monica SRL. 
Brad vinde en gros 
haine import Olanda, 
sortate şi nesortate de 
sezon la 3029 lei/kg. 
Inclus TVA, uleiuri ti 
unsori Speedoi! de 
înaltă performanţă 
pentru motoare Diesel 
şi cu benzină, BMW 
518, IFA izotermă o t, 
preţuri foarte avanta
joase Tel. 054/650961. 
după ora 19. (10024)

•  Vând urgent garso
nieră spaţioasă, instalaţii 
noi, apă caldă permanent, 
gâze, Orăştie 641133.

' (90398)
•  Vând apartament 2 

camere, mobilat, ultracen
tral. Deva, tel. G17736, o-

. rele 17—19. (30354)
•  Vând aparat pentru

îmbuteliat răcoritoare, pa
tru guri, adaptabil şi la 
îmbuteliat sifon, telefon 
625002, între orele 16—22. 
-V (90361)

•  Vând apartament 2
camere, confort sporit, e- 
tai II, 57 mp, hol centrai 
3/3. Tel. 625663. (9664)

<• Vând casă Simeria, 
Str; C. Brâncoveanu, nr. 
?, preţ 38 milioane

•  Vând apartament două
camere, urgent, 4 000 000, 
Hunedoara, bdul Dacia, 
bl. V 1/61. ((9108)
iţii Vând Opel Kadett 1,3, 

neînmatriculat. Tel. 717562.
? , (9709)
•  Vând en gros miere

Se albine, preţ convenabil 
şi 10 famili; albine. Hu
nedoara, M. Viteazul, nr. 
13, bl. B 1, ap. 5. (9111)
A#' Vând apartament 3 

camere decomandate, te
levizor Sony, Trinitron ste- 
ifo, >dîâgonala 72, combină 
muzicală Sansui, garaj, 
'Audi 100 înmatriculat (a- 
yâriat). fel. 724986. (9112)

?*! Vând. masă biliard şi 
maşin; pop-oorn. Relaţii 
fel. 721030.. (91Î3)

•  Vând mobilă sufrage
rie, preţ foarte convenabil. 
Tel. -71-1543, orele 9—22.
■■ l  7 (9114)

• Vând apartament două
camere, • etaj 4, renovare 
deosebită, zona Dtmărea. 
Tel. 715731. (9115)

•  Vând apartament două
eâmere*cărămidă, str. Mi
nerului. Informaţii tel. 
628632: (90514)

•  Vând convenabil ca
zan nou, încălzire centrală 
pe gaz, cazan încălzire cen
trală cărbune-lemne şt ma
şină de spălat „Albalux 8“ 
toate, în stare perfectă de 
funcţionare. Deva, tel. 
613168 -- zilnic dnpâ ora 
16.30. (90414)
s 0  Vând urmă vânătoare, 

ţarabină, stare perfectă.' 
Brad, tel. 650115. (9573)

•  Vând armă I.i, cali
bru 12 şi cavou în Simeria. 
Cel. 612423. (90383)
rm Vând spaţiu comercial

piaţa agroalimentară Că
lim, tel. 730300. (90385)

Vând urgent aparta
ment două camere din că
rămidă. bdul Dacia, tei 
625633. (90382)

• Vând tractor 650 eu
remorcă şi plug. Orăştie/' 
tel. 642991. (90381)

•  Vând casă, poziţie cen
trală, fier beton, cauciucuri 
1100/20. Tel. 625482. (9037.3)

•  Vând casă veche, 10 
- ari pământ. Bretea Mure;

şană, nr. 122. (90380)
•  Vând IMS 461, stare 

perfectă, tel. 622553, după 
ora 15 sau sat Balata, nr

/■ Aă-iţ'v;-; -ci-j; iv:.; / :/(90376): 
:iU; şţ Vând apartament 4 

camere parter, condiţii pri- 
. vatizare,.tel. 623726. (90425)

•  Vând loc de casă, in
travilan, posibilităţi apă,

. gaz. Deva, str. Cozia, tel. 
620915. (90502)

• Vând Barkas marfă 
1988, stare excelentă, tel. 
616753, după masă. (90507)

•  De vânzare: ladă fri
gorifică cu capac 400 1, 
maşină uscat haine, maşină 
spălat vase; televizor -co
lor, , tel. 628557, (90447)
,<-■ •  Vând maşină tricotat 
electrică Singer nouă, eu 
cartelă, maşină cusut, te
levizor, ofer apartament de 
închiriat, tel. 618463, după 
ora 10. (90501)

•  Vând casa cu etaj,
grădină, Deva, Mate; Cor- 
vin, 13. (90443)

• Vând videoproioctor 
color Philips, computer 
I.B.M., imprimanta- Epson 
1170, format A3, noi, eu 
toate programele de con
tabilitate generală. Casă 
cu grădină (3000 m pătraţi) 
Gurahonţ, jud. Arad. Tel. 
625094, după ora 20.

/, (90423) ţ)
» Vindem rulotă comer

cială-dotată cu aragaz, fri
gider, chiuvetă. Informaţii 
tei.: 641569, 641295. <90416)

•  Vând televizor color,
cameră video, remorcă 
auto, binoclu, pat dublu, 
bicicletă, cărucior copil. 
Tel. 616483. (90392)

•  Vând maşini de cusut • 
.şi tricotat şi apartament r 
două came rc. Tel. 621460

(90423) ■
•  Vând batoză. Fornă-

dia, nr. 35. (90421)
•  Vând apartament 3

camere decomandate, . De
va, tel. 624344, după ora 
15. . (90420)

•  Vând apartament 3
camere, str. Eroilor, Oraş 
fie, preţ negociabil. Tel. 
647295, (90419)

•  Vând apartament două :
camere zona Astoria. preţ 
5000 DM, negociabil, tel. 
626929. (90418)

•  Vând Dacia 1300, an
fabricaţie 1976. Tel, 615179, 
între orele 17—20. (90415)

•  _Vând ţiglă,-lemn, că
rămidă şi casă în Şibot. 
Tel. 642604. (90411)
- ♦  Vând apartament mo

bilat, două camere deco
mandate, bloc, cărămidă, 
tel. 620053. - (90413)

•  Vând apartament două
camere ultracentral. Infor
maţii tel. 613271, după ora 
18. /■; (90412)

• Vând apartament două 
camere în Deva, tel. 651654.

(90410) ,
• / ♦  Vând apartament 3 
camere parter, Mărăşli, bl. ; 
D o sau schimb cu casă în 
zona Haţeg — Pui/ Tel. 
01.3021. (90408)

•  Vând casă Călugăreni.
nr: 82, tel, 611345. (90411)

• Vând casă, grădină,
apa, gaz, Deva, Al. Socu
lui 10 (lângă str. Călugă
reni). (90404)

• Vând Lancia Prisma 
şi BMW 5. Tel. 617628.

(90400)
• Vând casă cu grădină, 

apă, gaz, încălzire cen
trală, str. Viilor, nr. 22,. 
Deva. InfoşMaţii tel. 618938,

orele 14—22 si 611279, o-
rele 9—19. (90399)

•  Vând Renault 10. In
formaţii suplimentare tel. 
615393, după (,ra 17. (90304)

• Vând prune pentru
ţuică, calitate’ excepţională. 
Deva, tel. 611460. (90389)

•  Vând dulap 3 uşi,
canapea ?i două fotolii. 
Tel. 620648. (90395)

•  Vând Lada 1200, a-
variată, la preţ convenabil. 
Informaţii la tei. 651947, 
după ora 20. (90396)

•  Vând urgent 6 tone 
fân, preţ negociabil. Lunco- 
iu de Sus, nr. 31, lângă 
şoseaua naţională. (90388)

•  Vând apartament. 2
camere, cărămidă, str. Mi
nerului. Informaţii tel. 
628632. ’ (90514)

PIERDERI
• Pierdut chei, bdul 

Dacia. Găsitorul este ru
gat să sune la tel. 713330.

(9110)
• Pierdut carnet şomer, 

pe humele Tiţeica Adria
na. Se declară nul. (90430)

• Pierdut carnet şomer 
nr. C—1623 — 6 — 22, e- 
liberat de D.M.P.S. Hune
doara — Deva, Oficiul Si- 
meria. îl declar nul. (90446)

ÎNCHIRIERI
•  Garaj de închiriat, si

tuat în str. Cuza Vodă, tel.
.618572. , . (90387).

•  Solicit închirierea unui 
apartament în Deva, zonă 
centrală, ,1a, parter (pentru 
firmă), plata în valută, tel. 
718807, orele 16—23. (90417)

iir îndririem spaţiu 
peritru en gros, biro- 
ur-, sau producţie. In
formaţii la tel. 621762, 
între orele 9—15.

(90396).-.v .v .v  nvns'M wvvA
•  ,Dacă dispuneţi ţie spa

ţiu comercial "dê  închiriat 
în Deva, adresati-vă la .tel. 
623744. . (90428)

Ş OFERTE DE 
: SţERVICII

•  Mişti I.uppa anunţă
excursie Polonia, duminică 
11 septembrie, 40 000 lei şi 
Turcia, duminică 18 sep
tembrie. 50 000 lei. fel. 
612166. (90132)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb sau vând gar
sonieră cu apartament 2 
camere sau garsoniera nu
mai parter. Tel. 624631. -

- -  ■ ' ' (90375)

•  Schimb apartament 3 
camere cu apartament 2 
camere. Informaţii tel. 
623512, după ora 16.(90424)

•  Schimb două aparta
mente a câte două camere, 
cu apartament 3 camere. 
Informaţii după ora 16, tel. 
621014. (90424)

DIVERSE
• S.C. Intersat S.R.L. A- 

rad, filiala Brad, cu se
diul în Brad, str. Repu
blicii, bl. 19, ap. 14, îşi 
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor la racord 
TV, cablu şi abonamente 
TV cablu, începând cu 
data de 15. 10. 1994. (90405)

•  S.C. Arad Prod Corn 
S.R.L. Simeria, cu sediul 
în Simeria, str. Streiului, 
nr. 2, angajează ospătari 
şi bucătari la tel. 661366.

(90433)- *•— *«—♦ — ' • X.i» '
•  Restaurantul Asta- 

ria Dăva organizează 
nunţi, r botezuri, mesfe 
festive, la preţuri foar-

■' te avantajoase. Infor
maţii' la tel. 621762.

(90396)

•  Firmă particulară 
caută spre închiriere

- autovehicule 3,5—5 
tone, pentru transport 
marfă, angajează doi 
băieţi, condiţii: ab
solvenţi de liceu, 
vârsta maximă 25 ani, 
domiciliul în Deva. 
Informaţii tel. 617536 

(90505)

•  S.C. „Sigma Plus'1 
Coiriimpex ;S:R/L. De
va organizează, înce
pând cu data de 19.
09. 1994 cursuri de 
formare operatori -şi, 
analişti programatori 
asistenţi. Absolvenţilor 
li se âsigţiră diplome, 
înscrierile se fac până 
în data de 12. 08. 1994. 
Informaţii • Ia fel. 
612661, ' 614888, „ str,
A. Iancu, bl. HI, par
ter1. A"'*" - (90512)- —•—* — * _,
•  S.C. Ghimtex S.R.L. 

'Sjineria anunţă intenţia de 
modificare a adaosulu; co. 
mercial, începând cu data 
de i5 septembrie 1994.

(90416)
COMEMORĂRI

•  Mereu în gândurile 
noastre, cinstim memoria 
dragului nostru

dr. TOMA NISTOR 
Familia. (9107)

S.C. 4  AS PRODIMPEX SRL DEVA
OFERĂ SPRE VÂNZARE

FABRICI DE BERE tip KALTENECKER, 
cu capacitate între 650—1300 Uzi la preţuri şi 
condiţii avantajoase.

T» PREŢURILE DE VANZARE conţin şi 
următoarele servicii:

— asigurarea proiectării pentru instalarea 
fabricii de bere;

— transportul întregii instalaţii la destina
tă-

— montarea instalaţiilor şi predarea lor la
cheie,- - /•:. ■/■H-:- AA.;"/r' "

•  SE ASIGURA:
— un an garanţie pentru piesele în miş

care;
— cinci ani garanţie pentru rezervoare;
— zece ani piese de schimti;
— reţeta de fabricaţie a berii.
Informaţii şi alte relaţii suplimentare la ţ

sediul firmei, str. B, Şt. Delavrancea, nr. 13, i 
ap. 5 — Deva sau Ia telefon: 612145 şi telefax: 1

•oriţi să  vă  econ%fnisiH.bâţiu?. s»
D oriţi să vă economisiţi;Smpul^
Doriţi o am intire In mai pHÎin de o .o ră?  t

DOAR NOI,
în colaborare tu 

cele moi prestigioase 
firme internaţionale 

din domeniul fo'n «â 
putem îndeplini . 
aceste dorinţe!

.* Fotografii color - dimensiuni M e n te

m a n it o p m i

■ m .m-..mmmm w mmmm m m m m . m mmmm m mmmm w -m. w «... ■ ■1 ■
I f IjGheia succesului dvs
j S,C . „FARES" S.A . j

j ORĂŞTIE I j
i S.C. „FARES“ S.A. ORĂŞTIE. Str. Plan- | 
! telor, nr. 50, tel.: 054/641940; 054/647572. Fax I 
| 054/641942; Telex 72612. ■
» Asigură o gamă variată de produse la cele ; 
| mai mici preţuri: A |
J •  BĂUTURI ALCOOLICE: (
I — lichioruri (banane, căpşuni, frăguţe, ana- j
I nas, caise, vanilie, cacao, cocos, mentă, mango, •
* pepene galben) —• 900 lei/ St. 0,5 1 I 

-i — rom, vermut, rachiu — 1050 — 1250 j
îlc i/s t. 0^1 »
| •CONCENTRATE PENTRU BĂUTURI j
! RĂCORITOARE pe bază de zahăr şi arome e- J 
| xotice şi indigene:
» — cola, kiwi, mango, căpşuni <— 690 lei/kg.;
| 695 lei/sL 0^ 1 |
J — orange, banane, ananas, piersică — 750 i 
I lei/kg, 695 lel/st. 0,51 , - , |
l — cătină, măceş, soc —- 630 lei/st. 0,5 1; 
» «  AROME DIN FRUCTE EXOTICE ŞI IN- j
jDIGENE —14 000—25 000 lei/kg. î
} Potrivit tradiţiei firmei noastre, vă oferim, | 
' pentru sănătatea dvs;, următoarele produse na- * 
| turale: " |
! •  Ceaiuri ambalate la doze (tei, muşeţel,'
J măceşe, mentă, sunătoare, aromat) — 350—1000 {
* lei/cutte a 50 doze. j
{ •  Ceaiuri din plante medicinale —- 175— J
| 500 lei/punga a J00 g.
IA •  Sirop contra tusei„Plantusin" —* 630 *

! | lei/st. 0,5 1. {
•  Băutură tip bitter suedez, „Toniplant"» 

| — 815 lei/st. 0^50 1. |
i AŞTEPT AM OFERTE pentru: j

\

I — alcool etilic 96 grade
« — zahăr
I — acid citric
; CONTACTATI-NE ŞI NU VEŢI KEGRE- j
\ TA! (0090119)

I S.C. „QUASAR ELECTRO" S.R.L. 
/■A. D E V A

I
* Bdul Decebal, bl. R, parter 

Tel./Fax 611261, 614983
VA OFERĂ CU PLATA ÎN BATE

• TV color MEGAVISION, cu şi fără
teletext; ' ■ ............... ... -

• Vidcoplayer, videorecorder; :; ■ :
• Instalaţii complete de satelit şi compo

nente ;
• Maşini de spălat automate;
• Frigidore şi congelatoare ARCTIC;
• Vitrine frigorifice.
De asemenea, vă oferă en gros : '
• {«sete audio si video RAKS. .
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