
•  HAITL ’ Preşedintele 
Bill Clinton a anunţat du* 
minică seara într-un discurs 
televizai că liderii militari 
din Haiti „au acceptat să se 
demită" şi a afirmat că pre- 
şedinţele ales al repub ueii, 
Jean-Bertrand Aristide, va 
reveni la putere, după. 3 
ani. după ce a fost înlătu
rat în urma unei lovituri 
de stat militare.

Preşedintele american a 
precizat că s-a. ajuns la a- 
ccst acord de ultim mo
ment de către delegaţia a-

mericană condusă de fostul 
preşedinte Jimmy Carter, 
în timp ce „61 de avioane 
americane se aflau în zbor" 
pentru a participa la inva
zie In Haiti, a cărţi de
clanşare o ordonase pentru 
duminică scara.

Bili Clinton a adăugat că 
forţele americane vor de
barcă Iii Haiti luni pentru 
a asigura o tranziţie paş
nică a putorii. „Preşedintele 

- Aristide se va reîntoarce In 
Haiti, în vreme ce dicta
torii vor pleca", a spus el.

Clinton a precizat că mi
litarii haitieni au acceptat 
să se retragă după votarea 
unei Iegj de amnistiere şi 
că plecarea lor va avea loc 
„nu mai târziu de 15 oc
tombrie". -

O sursă apropiată re 
subiţilor militari haitieni a 
anunţat duminică seara 8- 
genţiei .France Presse că 
aceştia nu vor accepta tri
miterea de „trupe de ocu
paţie" şi că işi rezervă 
dreptul de s  discuta moda
lităţile de desfăşurare a 
misiunii ‘militare internaţio
nale de cooperare cu co
mandamentul său.

•  BOSNIA. ONU a «* 
meninţat duminică seara 
cu lovituri aeriene împo
triva forţelor sârbe şi .bosni
ace după izbucnirea unui 
val de violenţă la nord de 
Saraievo, care s-a soldat cu 
cel puţin 12 răniţi civili 
şi militari.

Acest val' de violenţă a

’.â.d m .al» » m la.

H în timp ce ora
şul, asediat de sârbi din 
aprilie 1992, este lipsit in 
întregime de apă, electrici
tate şi de gaze, o penurie 
totală de care guvernul 
bosniac şi OKU acuză auto- 
ritSţHesârbeşti. ‘

•  FRANŢA. Preşedintele 
Frontului Naţional, de ex
tremă dreaptă, Jean-Marie 
Le Pcn, a anunţat formal 
candidatura sa pentru ale
gerile prezidenţiale din mai 
1995.
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— Doamnă director, pen

tru o -mă; bună punere in 
temă a cititorilor ziarului, 
v-am ruga să faceţi o pre
zentare globală a Băncii 
„Dacia Fclix". -

— Sucursala din Deva a
Băncii „Dacia Felix" s-a 
înfiinţat în 4993. Sediul ei 
este în Deva, pe bulevardul 
Bălcescu, la parterul blo
cului 34. Dotarea de care 
beneficiază Banca, ne per
mite să asigurăm clienţilor 
o servire civilizată, fără 
pierderi de timp şi eu ex
cluderea oricărei erori de 
calcul. . ‘ '■

—- tn  judeţ, ca şi în ţară, 
aii. apărut după 1999 mai 
multe bănci. Cum vă di
ferenţiaţi de ele, cum eon • 
lucraţi?

— Apariţia mai multor 
unităţi bancare nu trebuie 
să sperie' pe nimeni, dim
potrivă, trebuie să-j ,dea 
clientului o doză de sigu
ranţă în privinţa unei eco
nomii active, iar procesul 
de privatizare are nevoie 
de un sistem bancar bine

CONVORBIRI

Cu doamna Lucia Luraciu, directorul Sucursalei 
Deva a Băncii „Dacia Felix"

toarea întregului • sistem 
bancar — ‘Banca Naţională. 
La începutul activităţii, 
Banca „Dacia Felix" a  por. 

. nit ■ cu- un capital do trei 
t miliarde. Acum are un ca

pital subscris de 100 . mi
liarde de lei. Aceasta-ne va 
asigura, sperăm, un doc de 
vârf în topul băncilor din 
judeţ; .Capitalul este îh  în- 

: tregime privat „Dacia Fe- 
, iix“ este o bancă recunos
cută in ţară, cu o reţea de 
43 de unităţi -*-■ sucursale 
sau filiale— , iar pe plan 
extern are peste 40 de 
bănci -d® corespondent în
lume. Suntem singura 

pus la, punct. In ce priveşte bancă românească cu re-
colaborarea pe plan local prezentanţă la Dijon, deci
cil băncile, ea are loc în dacă suntem singura bancă
termenii cei mai loiali, în recunoscută în exterior,
primul rând eu coordona- asta spune multe despre

credibilitatea de care ne 
bdeurăm. Conectarea la 
sistemul internaţional Swift 
permite operativitate în 
decontările exterioare. In 
general, în maximum 4—5 
zile se ponte definitiva o- 
rice operaţiune în exterior. 
Grija centralei noastre pen
tru derularea activităţii în 
cele ma; bune condiţii re
zultă şi din dQtaraa exem
plară a tuturor unităţilor 
băncii, ea şi în relaţiile, 
contractele eu partenerii 
externi

— Au fost discuţii despre 
implicarea Băncii „Dacia 
Felix" în politică, în cir
cuitul Cari tas. Care este 
adevărul?

— Banca („Dâcia Felix" 
face politică; chiar inten
sivă, dar o politică bancară,
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fără vreq coloratură ‘ de 
partid. In ceea ce . priveşte 
afirmaţia Că ani fi avut 
legături cu Caritas, in a- 
fără de făptui că şi banca 
noastră şi Caritas-ul aveau, 
una sediul, iar celălalt 
principala activitate în 
Cluj-Napoca, nu a existat 

nici q altă legătură. De altfel, 
Cârîtas-ul îşi are contul 
la Banca Agricolă din 
Braşov. In bancă noastră 
sunt restricţii cu privire 
la deschiderea de conturi 
de către agenţi economici, 
în sensul că acei agenţi 
care au în Statut, ca acti
vitate, jocuri de întrajuto
rare, nu pot deschide cont 
la Banca „Dacia Felix". Le
gătura care se face între 
banca noastră şi fenomenul 
Caritas este sau răuvoitoare, 
sau în necunoştinţă de ca
uză. ■ . ’v':/.

— Vă rugăm să îmbogă
ţiţi puţin informaţia citito
rilor noştri despre fondul

Au adresat întrebări 
şi au consemnat răspunsurile 

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

„DIES TRAIANI"
Originea latină este un 

motiv de v mândrie pentru 
poporul român. Aceasta, 
ne-a luminat existenţa de-a 
lungul mileniilor şi ne va 
lumina mult timp drumul 
în viaţă. Prin originea noas
tră latină am intrat de mult 
în Europa, întrucât de 
2000 de ani existăm în E- 
uropa, alte popoare fiind 
la acea vreme inexistente 
pe harta continentului. Da
torăm mândria, situaţia 
noastră privilegiată împă
ratului Traian, „săditor şi 
părintele românilor", cum 
au menţionat participanţii 
la Simpozionul ştiinţific de
dicat Zilelor împăratului 
Traian, găzduit de judeţul 
nostru în zilele de 17—18 
septembrie a.c.

Manifestarea a debutat la 
Deva, în Sala festivă a 
Prefecturii judeţene Cu
vântul de deschidere a fost 
rostit de dl. prof. loan 
Sicoe, consilier şef al In
spectoratului Judeţean pen
tru Cultură. Au fost pre
zenţi cercetători din Cluj- 
Napoca, Sibiu, Bucureşti, 
Caransebeş şi din străină
tate. Din partea Ministeru
lui Culturii au adresat cu
vinte de salut şi au prezen
tat comunicări dna Cornelia 
Stoica şi dl. Liyiu Mărghi- 
tan, care au remarcat un 
fapt semnificativ, cândva 
amintit de istoricul Vasile 
Pârvan, că Transilvania, 
prin elementele sale arheo
logice, se constituie într-un

impresionant muzeu arheo
logic de primă importanţă 
pentru Europa. In cadrul 
său. Hunedoara cuprinde 
biserici şi fortificaţii, dar 
maj ales cele două capitale 
— cea dacică şi cea ro
mană — ultima fondată 
de Traian, învingătorul şi 
părintele dacilor. Emoţio
nant a vorbit dl- Comeliu 
Stan, din San Francisco, 
insistând pe necesitatea 
păstrării vii, permanente, a 
conştiinţei romanităţii noas
tre.

Comunicări cu totul a- 
pafte privind rezultatele de 
excepţie ale unor cercetă ' 
arheologice efectuate la Fc 
rul Roman din Sarmizege-' 
tusa au prezentat prof, univ. 
dr. Ioan Piso şi lector dr. 
Alexandru Diaconescu, da 

la Universitatea din Cluj-Na
poca. A fost evidenţiată, deo
potrivă, colaborarea cu ceţ- 
cetătorii Bernardt Schwai- 
ghafer şi Harold Mul- 
ler, de la Universitatea din 
Viena, pe tema „Carierele 
de marmură din Dacia Ro
mană". Alte comunicări au 
vizat tactica armatei ro
mane, trupele auxiliare ate 
lui Traian din Dacia, îm
păratul Traian în spiritua
litatea românească etc. ..

Duminică, participanţii la 
simpozion au efectuat o 
excursie de documentare la 
Ulpia Traiana Sarmizege- 
tusa.

MINEI BODEA

A B O N A M E N TU L
LA „CUVÂNTUL LIBER“ j

( Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru I 
mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de ■  

I abonamente. Costul abonamentului la ziarul ]  
■  ‘„Cuvântul liber" Deva este de 800 de lei, plusa 
I taxele poştale-. ]
I  Factorii poştali şi difuzorli de presă efsc- ]  
I tuează contractarea abonamentelor pe luna a 
|  viitoare. Grăbiţi-vă t Cel mai sigur mijloc de 1

I a intra in posesia ziar ifai preferat este abo-] 
namentul. |

0  Invitaţie. Veteranii de răz- 
boj înscrişi în Liga judeţului Hu
nedoara sunt rugaţi să se pre
zinte la sediul acesteia cu bule
tinul de identitate şl legitimaţiile 
de veterani. Prezenţa este nece
sară în vederea întocmirii tabe
lelor pentru înmânarea Medaliei 
„Crucea comemorativă a vetera
nilor participanţi în cel de al 
îl-lâa război mondial", conform 
Legii nr. 68/1994. (Tr.B.)

© Apă caldă. Cu câteva zile in

urmă, ne-a relatat domnul ing. 
Nicolae Moga, primarul oraşului, 
că la Brad şi la Gurabarza se 
furnizează apă caldă menajeră 
prin cele 12 puncte de termofi- 
care. Deşi sunt încă multe gre
utăţi în achitarea datoriilor de 
către agenţii economici şi per
soane fizice faţă de R.A.G.C.L., 
totuşi, s-a găsit o soluţie. In ea- 
zul că datornicii nu se vor grăbi 
să-şi achite obligaţiile la iarnă 
caloriferele lor vor fi reci. (Al.J.)

0  Utilaje agricole. Prin inter
mediul S.C. Agromec Hunedoara 
s-au vândut şi se vând în regim 
de consignaţie o serie de utilaje 
agripole. Posesorii de tractoare şi 
de pământ au astfel posibilitatea

să cumpere pluguri, semănători, 
maşini de fertilizat şi altele. (N.T.)

0  Ah, telefoanele. Cândva, 
- din Geoagiu-Băi se puteau forma 

direct numere de telefon din 
judeţ şi în ţară de la trei Iele* 
foane publice amplasate în exte
riorul Oficiului poştal. Acum nici 
imul din aceste aparaţe nu func
ţionează. Două sunt întregi dar 
nU au ton,'iar al treilea este com
plet dezmembrat. Ar fi cumplit 
să se împlinească înjurăturile a- 
dr’esate vinovaţilor — adică unora 
care le-au smuls cu sălbăticie de 
la locul lor, ca şi celor care nu 
ic redau tonul. (E.Ş.)

0  Transport privat. Aşa cum
se cunoaşte .traseul Brad — Deva

era asigurat prin S.C. „Crişbus" 
Brad şi alte trei societăţi comer
ciale private. De câteva zile pe 
acest traseu s-a înscris încă Q 
unitate privată, cea a domnului 
Romulus Achim (un autobuz 
,,Robur“). Faţă de preţul unui 
bilet de 950 de lei la un transport 
practicat de „Crişbus", cele p r i 
vate taxează călătorul doar eu 
700 de lei şi sunt mult solicitate 
de către aceştia, atât pentru pre
ţul mai acceptabil, cât şi pentru 
condiţiile excelente de călătorie. 
(A1.J.) '
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ţ •  Au trecut 263 zile * 
« din an, au mai rămas 
|W 2. ,

t  •  1866. S-â născut, scri- 
* itorul englez Hcrbert 
j George Wells (m. 1946).

“ •  1911. S-a născut scri- 
! itorul Alexandru Jar.

•  1939. A murit Iosif 
| Nădejde (n. 1879), ziarist 
[ şi om politic român.

1934, A murit isfo- 
! ricul literar Gh. Bogdan 
Iluică (n. 1865).

•  1939. Este asasinat» 
i  de legionari primul mi-l 
T nistru al României, Ar-J, 
jmand Călinescu (n. 1893). I

i  •  1961. A murit scrii-1 
J toarea Claudia Millian 1 
|  (n. 1887). y |

*—*—*—»—*—*—*—*—*—*—*-

s

•  Şi fructul oprit poate, 
face viermi.

î
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„Dacia Felix": ce este cl, 
cc avantaje oferă şi altele.

-r- Fondul „Dacia Felix” 
s-a înfiinţat cu trei luni 
în urmă. Valoarea unui 
titlu de investitor la în
fiinţare a fost de 10 000 de 

lei. Acum ea este de 13 400 de 
lei. Aceasta înseamnă că, 
în condiţiile când dobân
zile la creditul pentru re- 
finanţare şi la capitalul în 
depozit sunt în scădere, ti
tlul de investitor la fondul 
„Dacia Felix" asigură o 
creştere a valorii sale de 
135—140 la sută pe an.

— Dacă am ajuns la in
vestiţia de capital, vă ru
găm să ne vorbiţi despre 
capacitatea investiţională a 
băncii

— Banca se poate an
trena în investiţii proprii 
cu capitalul său sau poate 
punT la dispoziţia agenţi
lor economici credite pen
tru investiţii.

— Şă vorbita puţin despre 
dobăuti

—Jîn  condiţiile când ni
velul dobânzii de refinan- 
ţare practicat de Banca 
Naţională este în scădere, 
noi fie menţinem la un ni
vel superior, atât în ce 
priveşte creditul, cât şi de
pozitul. Ordinea de mărime 
a procentelor de dobândă 
la depozite este una inversă: 
se menţin mfii ridicate nive
lurile dobânzilor la depozite

le pe termene scurte. Se con
sideră că, in conjunctura 
economică, actuală, oamenii 
nu-şl pot permite să men
ţină blocată o sumă mai 
mare sau mai mică — dă® 
pentru deponent foarte im
portantă — pe un termen 
mai lung. La prezentarea 
la ghişeu pentru deschide
rea unui cont de depozit se 
întocmeşte un contract cu 
clauze bine conturate. In
diferent de fluctuaţia d°* 
bânzii de refinanţare, pe 
toată durata contractului se 
menţine dobânda stipulată 
în contract

— Sucursala dv. împru
mută capital de la Banca 
Naţională pentru refinan-
ţare?

— Sucursala noastră nu; 
dimpotrivă, noi avem exce
dent de capital, pe care-1 
disponibilizăm Băncii Na
ţionale.

— Se pune la dv, pro
blema retragerii masive de 
capital din bancă?

— Problema se pune pu
ţin altfel. Sunt zile când 
se fac retrageri din bancă 
de nivel mai ridicat, dar 
aceasta se întâmplă la ex
pirarea contractelor de de
pozit. Necontinuarea con
tractelor este în directă le
gătură cu curba ascendentă 
a preţurilor. Oamenii ape- 
lează la depozitele de ca
pital pentru a cumpăra bu
nuri a căror scumpire este 
iminentă.

— Este posibil să ne daţi 
câteva Informaţii despre 
Capacitatea i e  creditare in 
yalutele altor state a  Băncii 
„Dacia Felix"?

— Pe baza unor docu
mentaţii care să justifice 
Credite în valută, banca 
noastră poate acorda credit 
în orice valută raportată la 
dolar.

— Dobânzile dv. de cre
ditare în lei se diferenţiază 
cumva în funcţie de sco
pul, de folosinţa creditului?

— Bineînţeles. Dobânzile 
de creditare sunt corelate 
cu cele pe case noi le a- 
eordăm la disponibilităţi şi 
cu activitatea pe care o 
desfăşoară solicitantul de 
credit. Pentru investiţii sau 
producţie, dobânda este mai 
mică decât pentru comerţ.

— Banca „Dacia Felix", 
sucursala dv. face sponso
rizări?

— Sponsorizăm financiar 
activităţi culturale, spor
tive, sociale, de învăţă
mânt. Pe plan local, deşi 
fiinţăm doar de un an şi 
jumătate, de sprijinul 
nostru au beneficiat .şi cul
tura şi învăţământul şl 
sectorul social A® sprijinit 
financiar cu sume conside
rabile cluburile copiilor din 
Deva şi Hunedoara. Ad
ministraţia taberelor şco
lare, Casa de copii de la 
Baia de Criş. Am sponsori
zat spectacolul de colinzi

de anul trecut, manifestă
rile de la Costeşti, festiva
lul „Felician Fărcaşu", : 
multe alte acţiuni De spri
jinit însă, în special în pro
blema obţinerii unui teren 
pentru construirea unui se
diu propriu, nu ne-am prea 
bucurat de reciprocitate. A- 
jutorul, cât ni s-a dat, a 
venit de la Prefectură şi 
de la Consiliul judeţean.

— Vorbiţi-ne, vă rQgăm, 
despre măsurile pe care le- 
aţi luat pentru a  asigura cli
enţilor1 dv. o servire cât mai 
operativă.

---O  bună servire vine 
în primul rândŞdin calita
tea personalului. Cel al 
băncii noastre este bine 
pregătit, competent şi ser
viabil. ■ fii cea< ifiai mare 
parte, angajaţii sunt tineri 
şi Cu pregătire superioară. 
Am luat hotărârea ca pro
gramul de funegonăre al 
băncii noastre pentru cli
enţii noştr; să fie dC ia 
8,30 la 19, inclusiv 
sâmbăta. Intr-un program 
de ia 8 Ia 12, foarte greu 
e^ţr putea încadra atât a- 
genţii economici, cât şl per
soanele fizice angajate. Pro
gramul acesta se referă &- 
tât la contabilitate cât şi 
la casierie. Dispunem de 
mijloc de transport blin
dat care ne permite colec
tarea încasărilor de la a- 
genţii dispuşi şă încheie 
contract cu noi în acest 
sens.

liceul „Avram lancu" din Brad — 125 ani
m■ f  . .

Elfjvii gimnaziului pro- 
venaeu în majoritate din 
familii de ţărani şi munci
tori ?din bazinul Crosului 
Alb.scei mai mulţi din Ce
rn ţta|ul Zarand. In lipsa 
unu* internat, aceştia erau 
cataji la particulari, în 
oraş* adesea în condiţii 
dest(|l de , modeste.

In toată perioada la care 
ne referim, profesorii erau 
încadraţi; pri%coneurs şi 
erau recomandaţi Consisto- 
ruhij care hotăra confirma
rea acestora. Au funcţionat 
ca profesori: supleant (pro
fesori suplinitori, unii chiar, 
absolvenţi de < universitate), 
provizori (cţl diploma de 
pipfesor) şi ordinari defini
tivi (cu studii academice şj 
definitivat). Obligaţia la 
catedră era de 15 ore pe 
săptămână pentru director. 
20 dfe ore pentru profesori, 
ajungând ia maximum 18 
pentru director şi 26 pen
tru1 profesori

Pe1 lângă pregătirea şco
lară a elevilor,'. în sfera 
preocupărilor profesorilor 
intrau şi conferinţele a- 
nuale de stat, ţinute la 
Directoratul suprem şcolar 
din Sibiu, unde se discutau 
probleme legate de plănui 
de învăţământ, de progra
mele şcolare, aspectele noi 
în didactica şi pedagogia 
vremii. Ministerul de In
strucţie Publică a interzis 
din 1910 participarea pro
fesorilor -la cursurile de 
vară de la Vălenii de Murite, 
precum şi la Congresul 
Studenţesc de la Iaşi. Ac
tivitatea ştiinţifică a profe
sorilor a fost concretizată 
în lucrări, comunicări şi 
referate, publicate' în anuar 
şi în revistele epocii. Pen
tru stimularea activităţii 
ştiinţifice a cadrelor di- 
cinetice, dtn iniţiativă pro
prie, a fost creat „Fondul 
dr, Iosif Hodoş", al cărui 
statut a fost aprobat în con
ferinţa profesorală din 31. 
VIII/13. IX. 1904

romaitectecci in
Pe lângă activitatea de 

pregătire a elevilor în 
şcoală; profesorii se ocupau 
de educarea tinerilor din 
or;»?, casele acestora, mai 
ales în vacanţe fiind des 
frecventate. O legătură be
nefică se stabileşte între 
profesorii liceului şi căr
turarii satelor. împreună 
înfiinţează, neoficial, uh 
cerc de lectură. Aici şe 
pregătesc şi prezintă piese 
de teatru, se ia primul con
tact cu nuvelele lui Şla- 
vipi, cu baladele şi idilele 
lui Coşbuc, cu operele lui 
Alecsandri, Caragiale, E- 
minescu. Creangă, iar Jtiai 
târziu Delavrancea, Goga, 
Ş t O. Iosif, Sadoveanu, 
Iorga. Se lecturează . presa 
vremii se comentează ştiri 
din viaţa politică şi social- 
culturală a vremii.

Activitatea „Astrei", în
cepută în 1861, îşi găseşte 
adepţi şi la Brad. Ţelurile 
„Astrei” privind cultura şi 
literatura poporului român 1 
se refereau şi la ridicarea 
sub raport comercial şi 
industrial a românilor. De 
la despărţămirite se ttece 
la cercuri culturale şi a- 
gehturi. Se scot broşuri, iau 
fiinţă şcoli de alfabetizare 
a adulţilor, forme organi
zate la activitatea' cărora 
profesorii gimnaziului şi-au 
adus o însemnată contribu
ţie. Urmează apoi confe
rinţe în Brad şi în satele 
din jur. Se prezintă lucrări 
legate de cultivarea pămân
tului, pomicultură şi zoo
tehnie. Se organizează se
rate literare, proiecţii cu 
skioptikonul (sursa lumi
noasă era o flacără produsă 
de acatilenă).

Profesorii gimnaziului se 
găsesc .-printre fondatorii 
băncii „Crişana" din Brad 
(1891), a „Băncii zărăndene” 
din Băiţa (1897), « „Coope
rativei pentru maşini agri
cole”.

- Localul gimnaziului nu 
mai corespunde Cerinţelor 
de dezvoltare şi extindere 
a activităţii. La stăruinţele 
entuziastului director dr. 
Pavel Oprişa, reprezentanţa 
gimnazială din 2l mai 1906 
a decis înfiinţarea fondului 
pentru o nouă clădire; sursa 
de fiinţare — colectă pu
blică in întreaga Mitropolie 
ortodoxă a Transilvaniei. 
Se emit liste de subscripţie; 
pe baza acestora se adună 
suma de 280 000 de coroane. 
Banca „Crişana" din Brad 
donează 50000 de coroane 
şi vinde terenul pentru 
noua construcţie cu suma,J 
simbolică, de 4000 coroane, 
în primăvara lui 1914 fon
dul gimnazial dispune de 
300 000 de coroane, la care 
se adăuga suma.de 10Q00O 
coroane ~  sumă donată 
de boierul basarabean Va- 
sile Stroescu. In vederea 
alegerii arhitecturii, prof. 
dr. I. Radu şi prof. X. Keri 
fac deplasări de documen
tare în mai multe oraşe, 
ajungând chiar până la 
Budapesta. în final, se ac 
ceptă planul arhitectului 
loan -Daşci, inginer tânăr, 
venit din România şi sta

bilit ia Braşov. Preţul lu
crării se -ridică ia âtooikî
coroafie. Lucrarea urma că 
înceapă imediat (primăvara 
lui 1914) şi să se termine 
în 1916. începutul războiu
lui aduce' cu sine greutăţi 
în procurarea materialelor, 
creşterea preţurilor.  ̂ In
1915, construcţia ajunge la 
acoperiş. Mobilizarea lu
crătorilor, necazurile pri
cinuite in procurarea ma
terialelor determină, In
1916, sistarea lucrărilor. A- 
cestea sunt reluate abia în 
1920 sub conducerea lui I. 
Tampa din Braşov. Se lu
crează in regie. Construcţia 
este terminată în 1922 cu 
ajutorul gumelor primite de 
la Consiliul Dirigent al Ar
dealului şi de la guvernul 
României întregite. Anul 
şcolar 1922—1923 începe in 
noul local-

Conferinţa din 20 iunie 
1919, la propunerea direc
torului Ştefan Albu, aprobă 
ca liceul să poarte numele 
eroului naţional Avram 
lancu.

. Prof. SmiAN CIRC O, 
directorul Liceului „Avram 

lancu'* Brad

j W M M W J ţW W W W W V W W W V W W W I W W W I ;

MOMENT FESTIV LA TV DEVA
Vineri la prânz, Tele

viziunea Deva a cunos
cut un moment deose
bit — reluarea emisiuni
lor acestui studio —■, mo
ment festiv marcat prin 
tăierea oficială a unei 
panglici de către dl. Vir- 
gil Boca, viceprimarul 
Municipiului Deva. Au 
fost prezenţi, pe lângă 
oficialităţi locale, colegi 
de breaslă de la studi
oul de televiziune Deva- 
sat, ziarul „Cuvântul li
ber", publicaţia „Că- 
t i u a "  Radio Deva etc.

Intre intenţiile colegi
lor de la ŢV Deva, re
feritoare la noua struc
tură de programe, ani 
reţinut o rubrică inedită 
— „Tribuna omului necă
jit". — care îşi propune 
un dialog direct intre 
autorităţi şi această ca
tegorie Socială.

Momentul festiv a test, 
de asemenea, marcat 
de o cupă de şampanie, 
ocazie prin care cei pre
zenţi au adresat Tele
viziunii Xfeva mult suc
ces în activitatea profe
sională viitoare (C.P.)

reţelelor electrice, pe 

firidele metalice de la 

i blocuri şi pe îngrădirile 

instalaţiilor electrice

PROCEDÂND 
ASTFEL, VĂ 

PROTEJAŢI VIAŢA !
In ultima perioadă de timp. Prin pătrunderea U- 

nor persoane străine, în special copii, în instalaţiile 
electrice file 1 EL — fS B  DEVA, an avut loc acci- 

‘ dente prin electrocutare «are s-au soldat cu pierderi 
de vieţi omeneşti.

Toate '■ acestea s-au datorat următoarelor cauze:
— pătrunderea prin distrugerea încuietorilor sau 

gardurilor Cn incinte caro conţin instalaţii electrice 
s«b tensiune;

— atingerea saa apropierea de conductoarele sau 
stâlpii liniilor electrice aeriene căzuţi la pământ; _

— urcarea pe suporţi! liniilor electrice aeriene în
intenţia sustragerii unor materiale din instalaţii, în 
speriat cupru şi fier. .. ; ... . . .... ,

RENEL — FRE DEVA FACE URMĂTOARELE 
PRECIZĂRI;:

— Ori » stâlp al reţelelor electrice aeriene poate 
fj pus sub tensiane accidental e» «rmaTO a unor de
fecţiuni ce pot apărea in urrha unor fenomene ale 
naturii (furtuni, descărcări electrice etc.).
■>.« n  Orice cmiatructie metalică ce conţine instala
ş i  electrice poate fi pusă accidental sttb tensiune, 
<te|i prin concepţie aste prevăzută să protejeze per
soanele caro ating din greşeală orice element exterior 
alncesteia.

w * --fS » '^ E V A  FACE I KMATOARELB
RBCOMANDARI; .

— Tăbliţele avertizoare montate pe stâlpii reţe
lelor electrice aeriene, pe firidele metalice | e  ia blo
curi cit 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- 
stttni de «a 380 roiţi la 20000 volţi l

Nerespectarca avertismentelor cuprinse pe acest# 
tăbliţe avertizoare poate avea urmări grave asupra 
integrităţii fizice sau vieţii celor ce nu ie respectă.

REDĂM MAI JOS câteva cazuri grave pptrecute 
te instalaţiile electrice din judeţul nostru, In anul 
1994. ■ - :

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

— La postul de transformare ar. 94 din munici
piul Hunedoara, în tuna iulie 1994, patru copii ml. I  
oeri au Imteaf In incinta interioară a postulai prinţ 
distrugerea încuietorii, fiind electrocutaţi, trei deco
dând datorită arsurilor produse de arări electric.

Tot în luna iulie 1994, la halda de zgură a Com
binatului Siderurgic Cilan, un buldozerist'a atins cu 
cabina Utilajului conductorul unei linii electrice de 
HO KV, producând electrocutarea mortală a unui Ce
tăţean ce se. afla lângă buldozer.

Iată deci numai câteva situaţii fa> către s-au Ig
norat inscripţiile de pe indicatoarele de securitate, 
care au condus la pierderea de vieţi omeneşti, {iar 
ce este mai grav că în aceste evenimente au murit 
trei copii 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 do 
blocare, încuietori, să anunţe imediat unitatea noastră 
din zonă, pentru a lua măsuri operative de închidere 
şi blocare, In vederea prevenirii pătrunderii pers»ta- 
nelor străine, în special copii, în incinta acestor 
instalaţii.

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 exptoa- 
tare este anuală. Cu toate acestea se fac controale 
periodice mai dese, dar nu pot fi făcute zilnic. în
trucât volumul acestor instalaţii este foarte mare şi 
nu poate ft acoperit, cu-personalul existent



T s u n

DIVIZIA €  -  Juniori

Rezultatele etapei din 18 septembrie : Jiul. Pe- 
trila — Min. Aninoasa 0—0; Met. Crişcior >-» Min. 
Ghelari 0—2 ; Construct. Hunedoara — Haber Ha
ţeg 3—0 (echipa Haber Haţeg s-a retras de pe te
ren în repriza a Il-a); Mureşul Deva — E.G.C.L. 
Căîan 0—T ; Victoria ’90 Călan — Min. Livezeni 
3—5; Min. Teîiuc — Favior Orăştie 3—1 ; Dacia 
Orâştie — Min. Certej 5—1; Min. Ş t  Vulcan — 
G.F.R. Simeria 11—0; Aurul Brad — Minerul Băr- 
băteni 2—2.

C L A S A M E N T U L
1. Minerul Şt. Vulcan 6 6 0 0 44— 4 48
2. Dacia Orăştie 6 6 0 0 31— 5 18
3. Victoria *90 Călan 6 « 0 0 21— 5 18
4. Minerul Certej 8 4 0 2 |S—15 12
5. Minerul Bărbâteni 3 •*" 1 18— f 11
0. Aurul Brad - 0 3 1 2 10— 6 10
7. Minerul Teliuc 6 3 I 2 13—11 1»
8. Mureşul Deva ■ . . -f: 3 0 2 26—19 9
9. Minerul Ghelari $ 3 0 2 11— 7 9

40. Constr. Hunedoara ■ W -- * 3 0 3 12—22 9
14. Minerul Aninoasa 6 2 1 3 17—12 7
42. Minerul livezeni 6 2 0 4 11—19 6
13. Jiul Petriia 0 4 4 4 9—18 4
44. Metainl Crişcior ' 0 1 1 4 S—31 ' 4
15. C.F.R. Simeria 6 4 0 5 12—25 3
4S. Haber Haţeg 0 1 0 5 4—48 3
47. Edî.C.L. Călan « 4 e 5 8—34 3
48. Favior Orăştie 6 0 l 5 4—22 1

Etapa de joi, 22 septembrie 1994 şi arb itrii:
Favior Orăştie — Mureşul Deva (arbitri Tîrsa D., 
Pană şi Pintille — Hunedoara); Min. Livezeni — 
Min. Teliuc (Palko, Melha şi Sebeş — Deva şi Orăş
tie); Min. Certej — Victoria Călan (Precupâş, 
Lucaci şi Cîtlăuş — Deva), la seniori, (Bogdan, 
Csiki şi Ambruş — Deva); Min. Ghelari — Haber Ha
ţeg (Henzl — Deva, Costea şi Covaci — Simeria); 
Min. Aninoasa — Metalul Crişcior (Dânilă, Gher- 
gheî şi Torok — Hunedoara); E.G.C.L. Călan rr 
Jitil Petriia (Munteanu — Deva, Capră — Simeria 
şt Cobzarti — Huned.) şi Magheari şi Popescu, la 
juniori — Hunedoara ; Min. Bărbâteni —- Min. Şt. 
Vulcan (Kelemen L., Suciu — Deva şi Diniş — 
Brad); GMMj, Simeria;— Dacia Orăştie (Cîrstea C., 
Ciolca şi Dudâş —̂ '-Petroşani) la seniori; şt (Lada, 
Costea şi Bob — Simeria, la juniori); Aurul Brad 
—- Constr. Hunedoara (Cîrstea L, Kecsedy şi Pbpes- 
p u -i* * P etro şan i), lâ tseişiori şi (Manoli, Verdeş şt- 
Junea Hadrian — Brad, la juniori, 
f  (VAStLE NEMEŞ. colaborator)

Handbal fem inin
_ ? : tp . ' ' ;a-î:

Azi, începând de la ora 
17,30, în Sala sporturilor 
din Deva are loc întâlni
rea de handbal feminin 
'dintre Remin Deva şi Rul
mentul Braşov (divizia A) 
care se află în drum pen
tru  a susţine meciul de 
campionat. O bună repeti
ţie ţi -pentru Remin Deva, 
care, sâmbătă, 24 septem
brie, ora 10, îşi dispută par
tida sa de campionat cu 
Poli AEM Timişoara. (S.C.)

Geolgău, antrenor 

la Jiul Petroşani
După schimbările ce au 

avut loc la Jiul Petroşani 
(V. Grossu şi-a anunţat 
demisia, iar Gogu Tonca 
a trecut din nou ca antre
nor la Centrul de copii), 
Gheorghiţă Geolgău este 
acum antrenor principal la 
ifflul Petroşani. Şi In etapa 
trecută, deşi Jiul a pier
dut cu 3—2 Ia ASA Tg. 
Mureş, a făcut un joc bun 
ţ i  chiar in min. 00, Jiu] 
a  ratat egaiarea. (G.S.)

Rubrică realizată de: 
lai„; SABIN CERBII

------ —

P  R O G E  A M U L 

TURULUI CAM PIONATULUI JUDEŢEAN 
DE FOTBAL SENIORI,

SERIA „VALEA MUREŞULUI *,

j; > EDIŢIA 1994— 1995

ETAPA I — 25 SEPTEMBRIE 1994 :

Mureşul Brânişca — Gloria Bretea
Fotbal Start '91 Deva — Tractorul Bărăşti _____
Recolta Rapolt — Recolta Băcia _____ _
Victoria Dobra —1 Avântul Bobâlna ____ ....

ETAPA A 1I-A — 2 OCTOMBRIE 1991 :

Gloria Bretea Română — Recolta Băcia ______
Avântul Bobâlna — Recolta Râpolt _____
Tractorul Bărăşti — Victoria Dobra ... ........
Mureşul Brănlşca — Fotbal Start Deva _ ___

ETAPA A HI-A — 9 OCTOMBRIE 1994 :

Fotbal Start Deva — Gloria Bretea
VicteriŢ Dobra — Mureşul BrănişCa __ ___
Recolta Rapolt — Tractorul Bărăşti ______
Recolta Băcia — Avântul Bobâlna ............

ETAPA A IV-A — 16 OCTOMBRIE 1991 :

Gloria Bretea — Avântul Bobâjna . - . . .
Tractorul Bărăşti — Recolta Băcia ______
Mureşul BrănişCa — Recolta Rapolt ______
Fotbal Start Deva — Victoria Dobra

ETAPA A V-a — -23 OCTOMBRIE 4994 :

Victoria Dobra — Gloria Bretea ; ...... ..
Recolta Rapolt----Mureşul Start Deva
Recolta Băcia — Mureşul Brăhişca _____
Avântul Bobâlna — Tractirul Bărăşti- ____ ___

' ETAPA A VI-A — 3» OCTOMBRIE 1991: .

Gloria Bretea — Tractorul Bărăşti ..........
Mureşul Brănlşca — Avântul Bobâlna •* ...
Fotbal Start Deva — Recolta Băcia ... £____
Victoria Dobra — Recolta Rapolt :

ETAPA A VH-A — 6 NOIEMBRIE 1994 :

Recolta Rapolt — Gloria Bretea ____ _
Recolta Băcia — Victoria Dobra .............

" Avântul Bobâlna -— Fotbal Start-IX-vi, __,___
Tractorul Bărăşti — Mureşul Brănişea ............' s(. . ; . . fc' • >5» . - - -S* ' . . .y ■■

D I V I Z I A  B

SERIA A III-A
Rezultatefe etapei a 4-a: U.M. Ti

mişoara—  Metalul Bocşa 0—1.; Unirea 
Alexandria — Minerul Venus Motru 
1—1 ; Electro C. de Argeş — Vega Deva 
1—0 ; Minerul Anina —- Sportul Dră- 
găneşti Olt 2—0; Minerul Mătăsari — 
Petrolul Ţicleni 4—1; Minerul Rovi- 
nari — Metalurg. Sadu 2—0; Constr. „U“ 
Craiova — ARO C. Lung Muscel 3—3 ; 
Petrolul Videle — Drobeta Tr. Sev. 3—1; 
Arsenal Reşiţa — Min. Berbeşti 3—2; 
Vulturii Lugoj — Petrolul Stoina 3—0. 

CLASAMENTUL
3 0
3 0

4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 2 
4 2 

2 0 
4 2 0 

2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9— 2
4— 1 
7— 8

10— * 3
11— 5 
6— 4 
6—  

6 —  

3—
5—

6—

1. Vulturii
2. MINE Rovihari
3. Metalul Boeşa .
4. Min. Motru
5. ARO Câmpulung
6. Minerul Anina 
7» Arsenal Reşiţa 
8. Minerul Mătăsari 
9-11. Metalurg. Sadu

Petrolul Stoina 
Petrolul Videle 

12-13. Petrolul Ţicleni 
Drobeta Tr. Sev.

14. Unirea Altar.
15. Victoria C. de Arg.
16. Sp. Drăgăneşti OH
17. Constr. „U“ Cv.
18. Minerul Berbeşti
19. Vega Deva
20. U.M. Timişoara 

ETAPA VIITOARE (25 septembrie):
U.M. Timişoara — Electro C. de Argeş; 
Metalul Bocşa — Min. Mătăsari; Petro
lul Ţicleni — Constr. Craiova; ARO 
Câmpulung — CS.M. Alexandria; Min._ 
Motru — MINE-RAL Rovinari; Meta
lurg. Sadu — Arsenal Reşiţa; Min. Ber
beşti — Vulturii Lugoj; Petrolul Stoina 
— Petrolul Videle; Drobeta Tr. Sev. — 
Min. Anina; Sp. Drăgăneşti Olt — VEGA 
Deva.-,

6
4
3
5
4 
7

4— 5
5— 7 
4— 7 
3— 7
6— 14 
8— 9 
3— 5 
2—  6

9
9

#
7
7
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3

SERIA A IV-A
Rezultatele etapei a 4-a : Minerul 

Cavnic — Oaşul Negreţti-Qaş 5—0; Q- 
limpia Satu Mare — Parângul Lonea 
1—0 ; Metalurgistul Cugir — Minerul 
Sârmăşag 5—9; Avântul Reghin — Chi
mica Târnăveni 2—0; Laminorul Zâlâu 
— Vest Petrom Pecica 1—2; Sticla
Arieşul Turda — F.C. Arad ţ —2; Mi
nerul Lupeni —  Sighetu Marmaţiei 1—2; 
Motorul Arad — Olimpia Salonta 4—0 ; 
C P i .  Arad — AjS. Paroşeni-Vulcan 
0—1 ; Minerul Uricani — «SMinaur Zlat- 
na 2—0. ; "

CLASAMENTUL
1. A.S. Paroşeni Vulc. 4 3 1 0
2. Minaur Zlatna
3. Sighetu Marm.
4. Olimpia Salonta
5. Parângul Lonea
6. Olimpia S. Mare
7. Minerul Cavnic
8-9. Arieşul Turda

Motorul Arad 
10-11. Minerul Uricani 

C.PX, Arad

6— 1 
11— 3 
9— 4 
7—’7
6—  6

4 3 0 1 
4 3 0 1 
4 3 0 1 
4 2 1 1  
4 2 0 2 13— 5 
4 2 0 2 7— 5 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 

0 2 
1 2 
1 2 
0 3 
0 3 
0 3 
0 3

7— 6 
6— 5 
5— 5 
4— 4
4— 8
3— 8
5— 12
6—  6
8— 10 
6—  6 
5— 9 
3™* 7
4—  9

10
9
9
9
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3

12. Min. Sărmăşag
13. Oaşul Negreşti
14. Petrom Pecica
15. Minerul Lupeni
16. F.C. Arad
17. Metalurg. Cugir
18. Avântul Reghin
19. Chimica Târn.
20. Laminorul Zalău 

ETAPA VIITOARE (25 septembrie):
Olimpia S. M. — Minerul. Cavnic; Pa
rângul Lonea — C.P.L. Arad; AS. Pa
roşeni — Laminorul Zalău; Vest Petrom 
Pecica — Metalurg. Cugir; Min. Sărmă
şag — Avântul Reghin; Chimica Târ
năveni — Min. Uricani; Minaur Zlatna 
— Motorul Arad; Olimpia Salonta — 
Min. Lupeni; Sighetu Marmaţiei — Sti
cla Turda; F.C. Arad — Oaşul Negreşti.

t e w n
S Ă P T Ă M Â N Ă  21— 27 SEPTEMBRIE

I 
I 
I

■  BERBEC |
I Neînţelegeri cu cei apropiaţi. Vegheaţi asupra ■  
" menţinerii autorităţii dv. Dificultăţi financiare şi ma- |  
I teriale dar vă sprijină părintele de sSx opus. Preo- ■

I" cupâri în domeniul comunicaţiilor publice. I
TAUR |

Pregătiţi o acţiune. Vă vor amuza manevrele as |  
I  cunse aie „binevoitorilor". Sensibilitatea dv creşte. ■

I* Dispuneţi de oportunităţi financiare, veţi contacta o |  
persoană avizată în finanţe. Veşti de la rude înde- |  

.  pariate. I
f GEMENI |

( Vocaţia organizatorică vă deschide calea unui § 
■  succes, unei afirmări. Inamicii trag sforile. Norocul !  

* va veni de la credinţă, veţi avea succes în preocupări 1 
de ordin spiritual. Evitaţi cearta cu cineva. Onoru- 1

I rile publice pe care le doriţi vor întârzia. *
BAC §

 ̂ Cineva atentează la demnitatea dv. Menţineţi-vă *u i i i c v a  a tc H w ra z a  t a  u v u i m v a t c a  u v .  ţ u i c v a  «
poziţid cucerită ! Speraţi in ajutorul unui prieten, d a r l

t e posibil să nu-1 primiţi. Manevrele ascunse ale ina- 2 
micilor revin. VeţU'lace act de caritate, veţi deveni 1 

|  mai melancolic, mai meditativ. ”

I
LEU I

Filozofia, religia, legislaţia vă pot interesa. Lipsa 1 
loialitate a cuiva vă calcă pe nervi, poate izbucni 1 

|  o criză nervoasă. Nu cedaţi acuzelor ori provocărilor#

( subtile. Veţi fi mai aproape de atingerea unui tel, s e #  
consolidează poziţia dv. socială ori amoroasă. |

FECIOARA I
Plătiţi-vă datoriile I Aveţi grijă să nu intervină §, 

I  o ceârtă într-o relaţie amoroasă. Neşanse în dome-§ 
■  niul financiar. Cineva încearcă să vă ştirbească preş- g 

tigiut Nu daţi curs provocărilor !
BALANŢA

1 Discuţii pe teme de bani. Cheltuiţi prea muit 
* Veţi observa in sfârşit că partenerul se străduieşte să 
I vă facă plăcere. Speraţi într-o schimbare favorabilă

I" a situaţiei dv. Veţi pune accent pe activitatea profe
sională şi pe sănătate. >

|  SCORPION
I  Veţi renunţa la obligaţii, devenind cam comod, s

(Atenţie, vă lipseşte tactul ! Nu cedaţi în casă, fiindcă S 
aveţi şansa promovări: propriilor planuri. Profituri ■  

I  substanţiale, surplusuri băneşti. Modificări de plâ- * 
■  nuri. evenimente ce vă scot din ritm. Nu cheltuiţi |  
I  fără . rost.

SĂGETĂTOR I
Veţi lupta pentru a vă menţine autoritatea. Feri- I  

ţi-vă de duşmani. O singură,., persoană, o femeie vă I  
este priete*^ ReteţiRădu irtfeTiorfe O r i j » e ă i  p o t!  
fi bune. StfbccsC fmftnriare Ori pe ■ plan sânnmtental. ■ '

CAPRICORN r, I ’
I  .Deveniţi mai cooperant, adoptaţi un nou regim •

I1 de viaţă. Vă va preocupa dragostea. Idei de pe urm ă#, 
cărora veţi câştiga bani, vă veţi reechilibra material, a 

.  Atenţie, gloria dv. este afectată. E nevoie de diplo.- #  
I maţie. . - mÂ
| VĂRSĂTOR .A x\; C
I  ■ Vă veţi ocupa de transporturi, comunicaţii, tt-

I părituri. Veţi fi avansaţi, veţi demara o vânzare î 
cumpărare. Cei credincioşi vor fi activi in practica i

I religioasă. Demersuri secrete, acte de caritate. Aju- l 
toţ dirr partea subalternilor ori protectorilor. 1

I  PEŞTI I
- In casă apar controverse. Diverse motive de în- f  
I grijorare. Prietenii yă sunt aproape, deşi sunteţi sus" 1 
|  picioşi faţă de ei. Legături cu străinii, eventuale de-, 1 
I  plasări in străinătate. Vă ocupaţi de aspectul dv.ex-1

I terior, încercaţi să rearmonizaţi relaţiile deteriorate 1 
cu partenerul. I

• - ' ’ : . 's. ■

I
»

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
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CEA DE TOATE ZILELE

Unde eşti, politeţe?
Am pierdut-o şi n-o 

mai găsesc. Nu ştiti cum
va unde s-a ascuns, un
de a aterizat, unde poate 
fi ? Am căutat-o peste 
tot pe unde am bănuit că 
s-ar piti... Am intrat mai 
întâi în antecamera unui 

- director. Speram că ea, 
politeţea, va lua chipul 
frumos şi. senin al unei 
tinere şi cu o voce caldă 
mă va invita să iau un 
loc pe scaun în aşteptarea 
clipei când masiva uşă 
capitonată se va deschi
de şi voi fi poftit înăun
tru. Dezamăgire!

Am căutat-o apoi în spa- 
tMe unui ghişeu, de unde 
aşteptam o relaţie. între
bă*»» mea a rămas sin- 
gşdSiră, suspendată undeva 
îfirttMinr ungher, fiindcă 
„||B0teţea“ n-avea urechi 
d&r auzit şi ochi de văzut. 
Era absorbită- de relata
rea colegei de vizavi de
spre modă şi o poveste 
de amor.

Unde eşti politeţe ? Poa- 
v te că am s-o găsesc în
tr-un cabinet medical... Da 
de unde! La unul n-a 
sosit încă medicul şi bol- 

. tiavii de la uşă au devenit 
nerăbdători, pe uşa celui 
de alături abia a intrat 
os soră ’ imaculată, cocoţa

tă pe tocuri, cu ceştile a- 
burinde de cafea, radio
grafii „nu se mai fac azi, 
vino mâine", la „ochi" 
s-au epuizat repede bonu
rile şi-apoi rişti să fii 
poftit afară dacă nu-i pla
ce cuiva mutra „îndrăz
neţului".

Am căutat-o şi la „931", 
Sun, dar răspunde greu. 
Iar când îţi dă totuşi in
formaţia, greşeşte; (Chiar 
n-o fi ştiind ce prefix a- 
re Brăila ?). Sau vorbeşte 
cp un automatism de ne
înţeles. Să nu realizeze că 
la capătul firului este o 
fiinţă pentru care numă
rul’ aşteptat înseamnă e- 
norm, o fiinţă cu inimă 
şi nervi, hu un robot ?

Intru şi într-un maga
zin. Nu cel mai sofisticat, 
dar nici prea modest. A- 
cum, cu atâta concurenţă, 
— comerţ pe stradă şi pe 
trotuar, în garaj sau în
tr-o tarabă, în piaţă ia 
o masă, într-un chioşc, 
chiar pe o scară sau un 
intrând -— aveam siguran
ţa că voi găsi o bogăţie 
de amabilitate, de respect. 
Că voi fj tras de mâne
că să mi se ofere sorti
mente, culori, modele, ca

litate. Dar domnişoara n-a
vea timp de aşa ceva. îşi

Tinerii şi liniştea
|  Un domn ce locuieşte înf blocul din apropierea 

Fftţtei din centrul Devei m-a oprit într-o zi. Ne-am 
safotat, apoi 1-amîntrebat:

. Ce mai faci ? ,
f- — Aşa şi aşa. De mai multe nopţi însă nu pot 

sMUmmi, aproape deloc.
A&insoninii ?

• ■ i m . 'Nişte tineri nu ne lasă să ne odihnim. 
*TfML lijiţl nrplir Locuiesc în bloca! ce are la parter 
cafietMMtt „Scala". După ce se întunecă, pe băncile 
dtt ffcţfe poştei şi sub copertina cofetăriei şe adună 
tineri, ce stau de vorbă până noaptea târziu. Asta 
n-ar fi rid, dar strigă, zbiară» râd în gura mare, in- 
jură. Am încercat de câteva ori — eu şi alţi vecini — 
să-l potolim, vorbindu-le din fereastră. „Tact; că-ţi 
spargem toate geamurile" — mi-au zis. Pe o doamnă 
au făcut-o cum le-a venit la gură. înţelegem exube
ranţa specifică tinereţii, dar de ce respectivii tineri 
nu merg în parc sau în alte locuri să se distreze, a- 
Colo unde nu tulbură liniştea oamenilor ?

Chiar, de ce ?
TRAIAN BONDOR

farda ochii şi pomeţii, as- 
cultându-şi cunoştinţa ca- 
re-i povestea despre ce a 
mai văzut la Istanbul.

Nici în autobuzul de 
Hunedoara 'n-a poposit 
Sperasem să ia înfăţişarea 
urnii tânăr în blugi care 
în vreme ce se ridica de 
pe scaun pentru a ceda lo
cul, sau în vreme ce .ur
ca în maşină, să rostească 
politicos ■; „Poftiţi doam
nă*. Vise...

Âm întâlnit-o o clipă la 
rând. Printre oameni sim
pli, modeşti, cinstiţi. Prin
tre cei care-şi dau respec
tul cuvenit, nu sfidează şi 
care nu intră în faţă chiar 
dacă-1 cunoaşte pe den
tist; pe frizer, pe casier 
sau vânzător, ori pe funo- 

'ţionarul de la fişier. Prin
tre acele persoane care 
preţuiesc mai mult decât 
banul înzestrarea spiritu
lui, > curăţenia sufletului. 
Arăta ca o zână minunată, 
într-o rochie albă, de mu
selină. Era firavă şi n-a 
avut putere să-şi facă loc. 
Au risipit-o curând, mult 
prea curând cei fără scru
pule. Cej cu obrazul gros 
ee-şi fac loc cu coatele şi 
cu şuturile... Păcat!

Politeţe! Unde eşti ? , 
ESTERA ŞINA

Dimineaţa când am so
sit în autogară toate cele 
opt autobuze active erau 
în curse. Unele făcuseră 
chiar mai multe.

— Pe ce trasee ? am în*

DL Efraim H. dinţr-un 
sat din apropierea Devei» 
a venit într-o zi la redac
ţia ziarului nostru şi ne-a 
spus cu gura domniei sale:

— Sunt foarte necăjit. 
Mai necăjit ca mine nu e 
nimeni în lumea asta.

— Gum aşa ?
E.H. a început să lăcri

meze şi cu ochii în lacrimi 
ne-a spus ce l-a adus în

dalul. In legătură cu gâs
că, nora-sa a zis că oră- 
tania nu-i aparţine lui. 
S-au schimbat vorbe grele 
şl se zice — ceea ce E.H. 
nu recunoaşte — bătrânul 
ar fi lovit-o pe femeie.

Gând a venit acasă, bă
iatul l-a luat pe taică-său 
la bătaie, l-a trântit la pă
mânt şi a tăbărât pe el cu 
picioarele. Nu se ştie ce

ce i-a dat viaţă şi l-a cres
cut ?

— ? !
— De la ce v-aţi luat ?
— De la o gâscă. A tă

iat una ce nu era a dum
nealui. Când i-a spus ne- 
vâsta-mea asta a îmbrân
cit-o şi a lovit-o.

— N-am lovit-o. M-a 
ameninţat că mă va mai 
bate.

Totul a pornit de la o gâscă
aşa măre necaz. Cu ani în 
urmă a părăsit casa ce o 
avea într-un sat lângă Ha
ţeg şi a cumpărat o casă 
în satul de lângă Deva. 
Şira luat cu el şi feciorul 
care era mic pe vremea 
aceea. La un moment dat, 
soţia a decedat şi el, după 
un timp, s-a căsătorit cu 
O.P. şi s-a mutat la casa 
acest) ia. Femeia avea doi 
copii mari, care nu s-au 
împăcat cu aceastij situ
aţie şi cel mai mare din
tre ei i-a spus, întâi pe 
ocolite, apoi răstit, să plece. 
Omul n-a avut încotro şi 
a plecat. Facem aici o pa
ranteză pentru a ; preciza 
că între timp^ E.H. a în
ceput construcţia unei ca
se cu şase camere ia par
ter şi etaj. Când a fost a- 
lungat de cei doi, a ten- 
cuit două încăperi şi s-a 
mutat acolo, ţmde locuieşte 
şi fiul. Fiu şi tată se hâ- 
râiau des, se certau chiar, 
dar lucrurile mergeau îna
inte .într-o zi E.H. a tăiat 
o gâscă din cele 9 ce le 
avea. 9 avea şi băiatul 
împreună cu nevastă-sa. 
Ei, de aici a pornit scan-

s-ar fi întâmplat dacă n-ar 
fi intervenit un vecin.

— Ce să mă fac acum ? 
a încheiat E.H. cu ochii în 
lacrimi. M-am dus şi la un 
cămin de bătrâni, dar n-au 
vrut să mă primească a- 
colo. Ce să mă fac eu în 
această ̂ situaţie ?

Dl. E.H. ne-a mai spus că 
băiatul lui — Daniel — nu 
lucrează ; niciunde şi 1-â 
ameninţat că, daeă-l anun
ţă la poliţie sau îl dă în 
judecată, îl bate iar şi 
bietul om îi e frică să facă 
aşa ceva. .

Am fost, chiar în ziua 
când a venit la redacţie, 
acasă la E;H. I-am găsit 
acasă pe toţi cu care voiam 
să stăm de vorbă, adică 
reclamantul' şi reclamatul. 
L-am abordat direct pe 
Daniel H .:

— E adevărat că l-aţi 
bătut pe tatăl dv. ? V
o_? ţ v-
— De ee Vă interesează ? 

> -  Este adevărat sau nu ? 
—* Da. Şi ce-i cu asta ?
— E bine ca un copil 

să-şi bată părintele, pe cel

— Şi am &-o fac. Că. eşti 
spart la gură. Domnule 
(către mine) noi stăm într-o 
cameră, iar dânsul în mai 
multe.

Casa este mare, dar nu-s 
toate camerele locuibile. 
De aceea am zis :

— Păi terminaţi şi ce
lelalte camerei

— Nu vrea să pună de 
loc mâna la terminarea ca
sei, a intervenit E.H. Dacă.-i 
zic s-o facă, mă înjură, mă 
ameninţă cu bătaia. A zis 
să plec din casa pe care 
am făcut-o cu mâna mea.

N-am reuşit să-i împac 
pe cei doi, i-am lăsat eion- 
dănindu-sg.

Sfătuim cele două părţi 
să îngroape securea de răz
boi, mai ales fiindcă sunt 
rude de sânge şi încă foarte 
apropiate. Să lase fiecare 
din ele din arţag şi să în
ţeleagă că pot şi trebuie 
să trăiască în aceeaşi ogra
dă şi în aceeaşi casă. Chiar 
şi Biblia spune că trebuie 
să-ţl iubeşti aproapele ca 
pe tine însuţi. Cu atât mai 
mult c p . cât cei doi sunt 
tată şi fiu. Nu z'ieem bine ?

TRAIAN BONDOR

rănescu, şofer. Conducerea 
autobazei, dl Silviu Thir- 
theu, se zbat să asigure 
motorină, piese de schimb, 
uzura este uzură Un au
tobuz nou nu am mai vă

elevi navetişti sunt mulţi. 
Apoi vine iama. Gum o să 
vă descurcaţi ?

— Asigurăm călătorii — 
navetişti, elevi, mai cu sea
mă, — că’ne pregătim bine

Pieciri şi sosiri cât mai punctuale

trebat-o pe dna Elena Cris- 
tea, casieră în autogară şi 
Impiegat de mişcare, 
totodată.

— La Deva, Dâncu Ma
re, Costeşti, Geoagiu-Băi, 
peste tot unde călătorii, în 
primul rând abonaţii, ne ' 
solicită.

— Dar parcul nostru de 
autobuze este ţmbătrânit 
— a intervenit dl Paul Ti

zul de ani de zile. Le câr
pim cum putem. Cu me
seriaşii noştri.

— Cu toate că autobu
zele sunt „bătrâne", uzate, 
printr-o bună întreţinere 
mai circulă — continuă dl 
Constantin Cornea, un alt 
şofer de lăudat pentru mo
dul în care îşi face datoria.
' Au Început şcolile,

Anul 1928 a fost un an 
important: din punct de 
vedere economic .pentru 
Orăştie. In acel an, prof. 
Samoilă Ciumaşiu. profe
sor de ştiinţe naturale lâ 
Liceul „Aurel Vlaicu", a 
fost iniţiatorul şi fondato. 
rul Cooperativei de plante 
medicinale „DIGITALIŞ", 
înfiinţată >cu scopul valo
rificării acestei bogăţii na
turale a zonei şi de a aju
ta pe cei nevoiaşi. După 
ce s-a consultat cu învă
ţătorul Nicolae Creţu, di
rectorul şcolii primare, şi 
cu farmacistul Ândrei _Fa- 
rago, obţinând acceptul a- 
cestora de a se asocia cu 
el; în luna septembrie s-au 
întrunit la şcoala prima
ră, unde au hotărât- „Azi, 
22 sept. .1929, se înfiinţea
ză Cooperativa „DIGITA- 
LIS", statutele acesteia 
fiind aprobate de către In
stitutul Naţional al Coo
perativei Bucureşti, cu

65 ani de ia înfiinţarea cooperativei
i i

numărul 29594/14 noiem
brie 1929. Actul de consti
tuire şi statutele au fost 
autentificate la Judecăto
ria din Orăştie, prin dele
gaţii S. Ciumaşiu şi N. 
Creţu, ia 10 decembrie 1929.

Cooperativa „DIGITA- 
LlS“ a fost prima coope
rativă pentru cultura şi 
colecţionarea' plantelor me
dicinale, obţinând produ
se chimico-farmaceutice. 
Cei 16 asociaţi, din care 
6 intelectuali şi 10 ţărani, 
l-au ales ca preşedinte pe
S. Ciumaşiu; iar pe farma
cistul A. Fârago director 
tehnic, acesta retrăgându- 
se după K) ani; Se formea
ză apoi un consiliu de ad
ministraţie care îl alege 
în continuare ca preşedin-

W
te pe S. Ciumaşiu, funcţie 
onorifică, acesta condu
când efectiv întreaga ac
tivitate a cooperativei timp 
de 20 de ani, fără a înca
sa nici un salariu pentru 
munca prestată. Cultura 
plantelor medicinale se 
făcea pe terenurile agrico
le ale asociaţilor, fiind în. 
grijite de salariaţi. Se co- ' 
Iectau, de asemenea, plan
te medicinale din toată 
ţara, fiind angajaţi colec
ţionari pe zone geografi
ce. Industrializarea plan
telor'medicinale se făcea 
în cadrul întreprinderii, 
unde se efectua uscarea 
rădăcinilor, a frunzelor şi 
florilor, prepararea uleiu
rilor şi siropurilor, care 
apoi erau comercializate

în toată ţara, precum şi 
în 16 state din Europa şi 
America. Firma „DIGITA
LIS" este bine cunoscută 
şi avea un renume mon
dial, participând la dife
rite expoziţii internaţiona. 
le, fiind răsplătită cu me
dalii de aur, argint şi 
bronz.

După modelul său au 
mai fost înfiinţate coope
rative de plante medicina
le, cum au fost „ADONIS" 
la Cluj şi „ROMANIŢA", 
la Bucureşti.

In anii gFei ai războiu
lui a încetat comerţul cu 
străinătatea, rămânând 
doar cel naţional. Majo
ritatea angajaţilor^ au par
ticipat Ia război, rămânând 
la cooperativă doar câteva

pentru sezonul friguros — 
Încheia dna Elena Cristea. 
Călătorii însă trebuie să 
aibă abonamente sau bi
lete...

I-am dat dreptate. Bine 
ar fi ca toţi cei care urcă 
în autobuz să înţeleagă 
aceste cerinţe. Să le res
pecte; ;

GU I. NEGREA

femei. Dintre toţi asocia
ţii, singurul S. Ciumaşiu a 
continuat să facă eforturi 
materiale pentru ca între
prinderea să nu dea fali
ment şi pentru a da sala
riul celor angajaţi,

După 1949, cooperativa 
a fost luată de către co
munişti, iar în locul pro
fesorului Ciumaşiu a fost 
numit un pantofar, care 
doar în câteva luni s-a 
confruntat cu mari greu
tăţi. Atunci a fost chemat 
din nou profesorul S. Ciu
maşiu, pe timp de un an, 
reuşind să îmbunătăţească 
din nou activitatea fir
mei.

In anul 1952, cooperativa 
„DIGITALIS" s-a transfor
mat în întreprinderea cu 
acelaşi nume, apoi în Fa
brica „PLAFAR", astăzi 
numindu-se S.0. „FARES0 
S.A .

Prof. LIVIA CIUMAŞIU

j _____________ i !
I I
j rezervate j
I în  urmă cu Câteva 2i-î 
I le s-a prezentat Ia re - | 
"jdaeţie. In numele- mai* 

multor cetăţeni din satul I 
« Potinganî — oraşul Brad "
I — dl Nicolae S&na ca-t- 
! re se plângea că atât J

(dumnealui cât şi alţi i 
 ̂ consăteni au necazuri I

I'  privind achitarea pen- J 
siilor şi distribuirea a- |

[ bonâmentelor la ziar de *
|  către oficiul poştal din j 
* Oraş. ,
1 Luând legătura şi pre- J 
* zentându-i situaţia o- J 
im ului, dl: Mircea Cor, •
* dirigintele oficiului poş. I

J* tal, ne-a spus: < j
— De peste un an, |

» numitul Nicolae Sima . 
|d in  Potingani vine la j 
« oficiul poştal în fiecare !

Ilună, pentru a solicita |
„ pensia sa şi a soţiei, *
'  anticipat. Deoarece că- |  

tunul unde locuieşte |  
î este programat în data *
I de 15 a fiecărei luni, I 
• pentru achitarea pensii- '
|  lor şi avându-se în ve- j 
J dere că este în afara J 
|  vetrei satului, s-a luat *
|  măsura de a se achita 1 
I de către factor la un '  
î punct fix, însă nieioda- |
I tă acesta nu s-a pre- *
* zentat. Sesizându-ne în I 
I câteva rânduri că el ‘
'  doreşte achitarea pen- i 
I siei la domiciliu, am ‘
J luat măsura ca să aron- j 
|  dăm acest cătun la cir- |
I cumscripţia rurală Dum- * 
î brava, care este mulf |
|  mai aproape. In conse- '
* cinţă, începând cu luna |
I august a ,e., numitul Si- J 
'  ma şi vecinii săi sunt |
I serviţi la domiciliu cu I 
J toate trimiterile poşta- j 
! le, presă şi pensie. I
|  AL. JURCA, v
J Brad |

\



Pentru cămara iernii
+  ARDEI ŞI ROŞII PENTRU CIORBE: I kg de 

ardei, I  kg de roşii, 200 gr de sare, frunze de pătrun
jel şi leuştean. Curăţaţi ardeii şi apoi tăiaţi-i în ron
dele subţiri. Spălaţi şi tăiaţi roşiile in felii potrivite. 
Puneţi totul într-un vas curat, adăugaţi sarea şi ver- 
deţurile tocate. Lăsaţi 2—3 ore, apoi puneţi zarza
vaturile în borcane mici, legaţi-le cu celofan şi a- 
şezati-lc în cămară.

V  VINETE PENTRU MUSACA : 3 kg de vinete, 
3 kg de roşii, frunze de pătrunjel şi (elină, sare, as
pirină. Alegeţi vinete frumoase, spălaţi-le şi tăia- 
ţi-le în felii de 1 cm grosime, pe care le puneţi în
tr-un castron, presărate cu sare. Amestecaţi _ bine, 
pentru ca vinetele să lase zeama amară, apoi opă- 
riţi-le sub jet de apă. fntr-un vas cu apă ce cloco
teşte, puneţi vinetele, lăsaţi-le să fiarbă 2 minute, 
scoateţi-le cu o strecurătoare şi puneţi-le în borcane 
de câte un litru, alternând vinetele cu felii de roşii 
sau turnând peste ele suc de roşii, puţin sărat şi a- 
romat. Lăsaţi borcanele cu 2 cm mai goale, puneţi 
în fiecare câte o aspirină, legaţi-le cu celofan şi fier- 
beţi-Ie pe baia de aburi 30 de minute.

Sucurile de legume în 
terapeutică CV)

VARZA. Datorită proprietăţilor sale nutritive, 
i sucul de varză se plasează imediat după cel de mor- 
/ covi, care este în fruntea tuturor vegetalelor'. De alt- 
} fel, amândouă se completează, pentru a cicatriza mu- 
1 coasa intestinală, pentru reconstituirea sângelui şi 
î celulelor. Persoanele suferinde de intestine, care nu 
> pot tolera varza gătită, vor găsi în sucul de varză 
\ crudă un element preţios de tratare. Fiertul distruge 
l un factor protector al mucoaselor pe care-1 conţine 
? varza şi anume vitamina U. Marea bogăţie a verzei 
1 rezidă în clorofila sa. Conţine, de asemenea, mult 
i calciu, sulf, iod, arsenic, o esenţă sulfurată volatilă 
i a magneziului, potasiu, vitaminele A, B, C. In caz de 
j ascită (retenţie de lichide in abdomen), favorizează 
ţ emisiunile urinare. împreună cu sucul de morcov şi 
i de -nap, favorizează recalcifierile.
J VANATA. Sucul de vânătă crudă este bun pen- 
1 tru rinichi, ficat şi pancreas.

— Grozav semeni cu 
Ioana.

— Nu găsesc deloc.
— Ba da. Şi ea îmi da

torează 20 000 lei.

Să mai şi 
râdem...

o

— Soră, mL-e frică. Sunt 
pentru prima oară pe o 
masă de operaţie.

— Nu aveţi nici o tea
mă. Şi medicul operează 
pentru prima oară.

O

— Am visat astă noapte 
că te-am cerut de nevas
tă. Ce-o fi însemnând 
asta ?

— înseamnă că eşti mai 
deştept când dormi.

O

Soţul: Ge-ai dori să-ţi 
fac cadou de ziua ta ?

Soţia: Dragul meu,
crede-mă că nu ştiu.

Soţul: Prea bine, atunci 
îţi mai dau timp de gân
dire încă un an.

Intoxicaţiile acute la copii
Numărul şi varietatea 

substanţelor care pot pre
zenta un pericol pentru să
nătatea şi chiar viaţa co
piilor este extrem de mare 
şi în continuă creştere. Se 
poate afirma că aproape 
orice substanţă chimică, 
orice medicament pa'le de
veni în anumite condiţii un 
toxic pentru copii. Frec
venţa cea mai mare a in
toxicaţiilor o întâlnim la 
copiii între 1—6 ani. Copi
lul care a depăşit vârsta 
de un an circulă din ce în 
ce mai liber, independent.
El este curios să cunoască, 
să ştie, dar nu îşi dă sea
ma de pericol. Poate duce 
la gură sticla în care se 
află sodă caustică sau alte 
substanţe chimice folosite 
în gospodărie. De aseme
nea, e tentat să înghită 
tot felul de medicamente, 
mai ales cele sub formă 
de pastile (drageuri), dulci 
şi frumos colorate, intoxi- 
cându-se.

Deosebit de frecvent în
tâlnim intoxicaţiile cu so
dă caustică, cu sodă de ru
fe, cu oţet — esenţă sau 
cu alte substanţe toxice ce 
• — *— • — — • —* _ • -

Conservele
•  Alegeţi legume proas

pete, sănătoase, coapte, 
dar nu trecute. •  Borcanele 
şi sticlele puneţi-le într-un 
vas cu apă rece şi fierbe- 
ţi-le 10 minute în clocot.' 
Scoateţi-le cu coada unei 
linguri şi lăsaţi-le să se 
zvânte. Puneţi conserve 
calde în borcanele fierbinţi, 
legaţi-le cu celofan, apoi 
sterilizaţi-le pe baie de a- 
bur. Pentru legat borcanele, 
alegeţi sfoară de bună ca
litate pe care o ţineţi 5 mi-

se găsesc, ft' mod ol şnuit, 
în orice gospodărie: pes- 
ticide, erbicide, insecticide, 
dezinfectante folosite pe 
scar3 largă în agricultură 
sau în gospodărie pentru 
distrugerea şobolanilor, 
muştelor, gândacilor de ca
să. etc. Toate aceste sub
stanţe, păstrate neglijent, 
produc intoxicaţii foarte 
g r a v e .  Uneori ele 
pot ajunge in organismul 
copilului odată cu fructele 
şi legumele ce au fost stro
pite în câmp împotriva dă
unătorilor, dar nu au fost 
spălate suficient sub jet de 
apă. Intensitatea şi gravi
tatea intoxicaţiilor depind, 
în primul rând, de natura 
toxicului, de cantitatea a- 
junsâ în organism şi de 
calea prin care a pătruns 
în corp. Substanţa toxică 
pătrunsă în organism deter
mină leziuni la nivelul căii 
de pătrundere, precum şi 
tulburări ale funcţiilor di
feritelor organe, aparate 
şi sisteme care pot fi mai 
mult sau mai puţin intense.

Ca atitudine practică, 
atunci când se bănuieşte 
o cauză' de intoxicaţie a- 
_ • —• —• —•_ •  • —•  
nute în apă. înfăşuraţi 
foarte strâns, de mai multe 
ori, punând celofanul în 
două, iar peste acesta tifon 
sau pânză albă. •  Calcu
laţi timpul de sterilizare 
din momentul începerii 
fierberii în clocote. •  Cele 
mai reuşite conserve sunt 
cele la care după fierbere 
celofanele se adâncesc 
către corpul borcanului. 
•  Când turnaţi conservele 
fierbinţi în borcane, aşeza- 
ţi-le pe o placă de metal. 
Conservele se păstrează la 
loc aerisit, uscat, cu tem
peratură constantă.

cută, este necesară aduce
rea de u r g e n ţ ă  la 
s p i t a  1. Dacă e po
sibil, trebuie să se preci
zeze şi natura toxicului, in
formaţiile asupra acestuia 
uşurând aplicarea de mă
suri specifice şi eficiente. 
Totuşi, cel mai eficient 
mijloc de luptă împotriva 
intoxicaţiilor rămâne pre
venirea. Acest lucru stă 
în puterea aparţinătorilor. 
Medicamentele trebuie păs
trate într-un dulăpior a- 
nume destinat „farmaciei 
de casă", închis cu ‘cheia. 
La fel, în dulapuri închise 
cu lacăte sau chei se păs
trează şi celelalte substan
ţe toxice din casă sau gos
podărie. Este bine ca am
balajele lor să fie etiche
tate, specificându-se calir 
tatea lor de „otravă". A- 
dulţii au obligaţia de a 
face educaţie copiilor să 
nu bea şi să nu mănânce 
alimente, medicamente, li
chide fără a avea permi
siunea părinţilor sau a 
celor ce îi supraveghează.

Medic CORINA FEIER. 
Laboratorul de Promovare 

a Sănătăţii Deva

Salutăm iniţiativa tu- I 
turor doamnelor din 1 
Deva şi din alte locali, 
tăţi ale judeţului, care 
ne-au trimis articole ce 
răspund tematicii aces
tei rubrici, îndeosebi 
doamnelor doctor, care 
au redactat articole pe 
teme de educaţie sa
nitară şi de prevenire 
a unor maladii. Spe
răm In continuare in
tr-o colaborare perma
nentă, utilă semenelor 
noastre, familiilor lor, 

Rubrică realizată de 
ESTERA SlNA

Un tânăr pentru America (H)
— Apoi au început pre

gătirile. A fost nevoie ca 
părinţii mei să facă rost de 
ceva valută pentru bani de 
buzunar, «aveam asigurat 
transport, masă, cazare.

— Nu ai avut nici un 
sponsor ? Oare, primăria» 
„SIDERMET" S.A. Călan 
nU trebuia să-l sprijine pe 
acest „ambasador" al Că
lan ului în America ? Sau 
încă nu s-a ştiut de această 
ispravă a elevului din Că
lan ?

— Oricum, am ajuns la 
Bucureşti, am simţit grija 
dlui profesor Mironov, a 
stat de vorbă cu noi seara. 
Ştia de Călan,ştia de fonta 
noastră şi mai ales m-a im
presionat că, dimineaţa la 
ora 3 când am decolat de 
pe Otopeni ne-a condus la 
avion, fiind pentru toţi pă
rintele nostru. De aici în
colo totul a fost pentru 
mine o premieră ; avionul, 
zborul, America.

— Currî ai găsit America?
— Un vis !... e prea mult 

de povestit, ce v-ar inte
resa ?

— O, multe, eu nu am 
fost în America. Cum sunt 
oamenii ?

— La fel ca noi, cu ceva 
mai veseli şi parcă mult 
mai tineri. Am fost cazaţi 
la RAMADA HOTEL în 
LOS ANGELES. Am vizi

tat foarte multe locuri DIS- 
NEYLAND, am fost la Uni
versitate unde predau şi 
profesori români care s-au 
bucurat de venirea noastră, 
vorbeau româneşte, ne-au 
îndrumat să învăţăm şi să 
nu pierdem legătura cu

lumea, am cântat, şi dan
sat împreună cu copiii ro
mânilor din America. Să 
ştiţi că- în America românii 
sunt preţuiţi.

— Ceva deosebit la aceste 
întâlniri ?

— într-una din zile s-a 
organizat o întâlnire cu ro
mânii plecaţi din ţară şi 
stabiliţi în America. Ne-au 
primit cu multă dragoste, 
de altfel galeriile reunite şi 
la meciul cu SUA si mai

ales la cel cu Columbia au 
dominat stadionul. M-am 
simţit mândru că sunt ro
mân. La această întâlnire 
au participat foarte mulţi 
români plecaţi din toate 
zonele ţării. Din judeţul 

: Hunedoara a fost o -dnă din 
Vaţa şi evident a căutat un 
httaedorean să stea de vor
bă cu el. M-a găsit pe mine, 
hunedoreanul din ,6ălan. 
Primul lucru care m-a în- 

• trebat, poate ca să mă ve
rifice, dacă într-adevăr sunt 
din Călan — dacă mai ard 
flăcările la Călan ? Am 
răspuns că nu mai ard, 
încercând să explic că a- 
cum se practică o altă teh
nologie...

— Oricum a fost un vis 
frumos, nu m-am gândit 
niciodată eă am să ajung 
în America. Mă întreb- de 
multe ori, cum de au rea
lizat americanii măreţiile 
pe care le-am văzut? Co
piii lor nu sunt mai buni 
decât noi, şi totuşi, peste 
ani ei vor realiza mai mult.

— Ionuţ peste câteva zi
le începe şcoala...

— Da, aştept întâlnirea 
cu toţi colegii, am multe să le 
povestesc ,dar până atunci 
am să mă duc la bunicii 
mei. Mai este nişte otavă 
de cosit şi prune de adunat.

MIRCEA FARAIAN

*—*—*_*—* - . o—*—*—»—*—*—*—*—*—*—*—

Redarea speranţei
— Mioara Florica Pavel, 

sunteţi unul dintre tinerii 
medici ai Spitalului mu
nicipal Hunedoara. Puteţi 
să ne punctaţi pentru în
ceput câteva ;date. biogra
fice ?

—- Am absolvit Facul
tatea de Medicină din Ti
mişoara. Au urmat trei ani 
de stagiu la Spitalul ju
deţean Deva, apoi am fost 
admisă în secundariat de 
medicină internă. Exame
nul de confirmare în spe
cialitate l-am dat în acest 
an la Clinica universitară 
Timişoara. Am activat la 
Spitalul din Abrud, apoi 
la dispensarele medicale 
de la Baciâ şi Sîntandrei.

— Ce înseamnă pentru
dv a fi medic ? »

— In primul rând o lup
tă cu un adversar tenace

şi în continuă schimbare 
— boala. Armele noastre 
sunt competenţa, profesio
nalismul, perseverenţa şi, 
nu în ultimul rând, dra
gostea pentru om. Pentru 
omul suferind ce vine spre 
noi ca să îi redăm speran
ţă în viaţă.

■— Despre satisfacţii ?
— Pentru mine, satisfac

ţia profesiunii înseamnă 
două lucruri: primul este 
cel oferit de fiecare bolnav 
vindecat; al doilea satis
facţia realizării profesio
nale proprii, care a pre
supus ani de studiu, prac
tică şi, de cc nu, sacrificii. 
Nu pot trece peste acest 
moment fără a aminti un 
alt aspect. Atunci când, 
totuşi, profesionalismul şi 
cunoştinţele noastre sunt 
neputincioase în faţa unor

boli necruţătoare. Mă re
fer la cele de natură can
ceroasă, din păcate în 
tinuă creştere. In acest i 
text .poate nu ar fi lipaM 
de interes să spunem «ă, 
deocamdată, oamenii văi) 
şi se adresează asiinlmţal 
medicale de specialitate- fii 
faze foarte avansate. In ăr> 
ceste cazuri, din păcate 
ajutorul nostru înseamaft 
doar a alina o suferinţă.

— Gânduri de viitor ?
— Multe. între altele, 

efectuarea unui curs de 
ecografie, înscrierea pentru 
teza de doctorat şi înce
perea celei de a doua spe
cializări. Dacă este mult 
sau puţin, vom vedea. Sun
tem doar într-o veşnică 
întrecere cu timpul, nu ?

(V.N.)

i MUSIO BOX Soundgarcfen (IV) J
La 19 martie 1990 An- 

drew Wood, prietenul lui 
Corneli, decedează în urma 
unei supradoze de he
roină. Corneli şi Came- 
ron, împreună cu alţi 
trei membri de la grupul 
Mother Love Bone (Stone 
Gossard, Eddie Wedder 
şi Jeff Amend), formează 
proiectul Temple Of The 
Dog (numele vine de la 
piesa Man Of The Golden 
Words de pe albumul 
Apple), în scopul reali
zării unui album come
morativ. Apărut în 1991. 
„Teample Of The Dog", 
(A & M), un excelent Re- 
quiem adus lui Wood, 
ocupă locul cinci în re
vista Billboard şi se vinde 
într-un milion de exem
plare. Acest album cu

prinde adevărate perle 
muzicale cum ar fi du
etul Wedder/Cornell din 
piesa Hunger Strike, Re- 
ach Down, AU Night 
Thing şi blues-ul Caii Me 
A Dog.

In septembrie 1991 a- 
pare noul LP Soundgar- 
den „Badmotorfinger" 
(A & M), album ce le va 
aduce consacrarea, atât 
în SUA cât şi în Europa. 
Pe acest album îşi pune 
amprenta şi muzicianul 
de excepţie Shepherd, în
treg materialul discogra- 
fic fiind reflexiv, nece
sitând audiţii succesive 
pentru a putea surprinde 
esenţa ideilor exprimate 
de cei patru muzicieni. 
Cele 13 piese ale albu
mului nu sunt alese la

întâmplare, ele realizând 
atmosfera caracteristică 
apăsătoare şi plină de 
semnificaţie a Sound-ului 
acestui grup. Pe disc sunt 
prezente piese în forţă 
cum ar fi controversatele 
Rusty Cage (o piesă Po
wer Metal) şi Jesus Christ 
Pose, Room A Thoussand 
Years Wide, un excelent 
blues sau filigramatele 
Drawing Flies şi Mind 
Riot. Atacând chitara în 
manieră rock clasic dar 
folosind salve ritmice cu 
intensitatea tunetului, le-a 
adus celor de la Sound- 
garden renumele de „New 
Wave" pe scena heavy 
metalului Nord Atlantic.

(Va urma)

HORIA SEBEŞAN



L E G I L E  — T E M E L I A  S T A T U L U I  DE D R E P T

Y a) Amendă de la 10 000 la 20 000 lei
I, Lăsarea nesupravegheată a animalelor pe drum.
§. Neoprirea vehiculului la semnalul roşu ln iocu*

riite stabilite de lege.
3. Nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers sau 

a opririi de către conducătorii auto.
4. Nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers sau

0 Opririi de către motociclişti, biciclişti, căruţaşi sau de 
oei care trag sau împing cu mâna un vehicul.

5. Nesemnalizarea de la cel puţin 50 m in localităţi, 
respectiv 190 m în afara acestora a intenţiei de schina» 
bare a direefiei d® n*ers «»u de depăşire.

0. Nefo&sirea mijloacelor de avertizare sonoră sau 
taminoasă pentru evitarea unui pericol Imediat.

T. .Nerespeetarea eoricfiţiilor pentru trecerea peste 
marcaţnl discontinuu.

8. Reocuparea în mers a benzii corespunzătoare pe 
drumurile cu mai multe benzi şi pe autostradă.

v $. Neîoeadrarea corect» la intersecţia cu sau fără 
marcaj, ori unde circulă şi tramvaie.

10. Angajarea de discuţii care ar putea distrage a- 
tenţia conducătorului auto.

II. Nerespeetarea obligaţiei de a circula cu atenţie 
la  Întâlnirea autovehiculelor care folosesc girofarul de 
«Uloare galbenâ, a celor cu inscripţia „Şcoală" ori care 
piMtftft semnul distinctiv al începătorului.
î 12. Nerespeetarea obligaţiilor la staţiile de alimen

tare ie» combustibil.
• 13. încredinţarea conducerii vehiculului cu tracţiune

Mdfflâlă ori bras sau împiiţs cu mâna unui minor sub 
>îţbi*>i, persoanei surde ta »  debile mintal.
\ •’ 14. însoţirea animatelor izolate sau în turmă de un
iftuftftr insuficient de conducători.

IS. Circulaţia cu -biQicieta, pe drumul cu trafic in
tens, a mh*ort»lut având sub 14 ani. Y,

lf. Interdicţii pentru biciclişti.
If. Nerespeetarea regulilor de circulaţie şi dc tra

versare a drumului de către pietoni.
1 18. Nerespeetarea obligaţiilor ce revin călătorilor.

19. Nedeeî ararea, în termen, a pierderii, furtului sau 
distrugerii certificatului de înmatriculare sau a autori- 
naţtet prevMerii de circulaţie ori de probe..

20. Nepredarea, la, termen, a permisului de condu
cere aparţinând tltulafuluâ decedat . ... ?•:

- p  -":j - '■ 4  ■■ -* ■■ c.
b) Amendă de la  16 000 la 40 000 iei

«* I. Nerespeetarea direcţiei de mers indicată de sem
natei verde. .
W "8. Neoprirea vehiculului la semnalul roşu-galben, în 

Idourde stabilite de lege.
3. Nerespeetarea semnatului „Ateţie, oprire" şi de 

jre, respectiv, sporire a vitezei, adresat de poliţist, 
i  Încălcarea interdicţiei de a folosi semnalul sonor, 
.& Folosirea incorectă a semnalului sonor faţă de 

pietoni sau de conducătorii de vehicule.
0. Nerespeetarea obligaţiilor stabilite în cazul lăsâ- 

' cM autovehiculului In staţionare.
7. Neverificarea tainică a autovehiculului înainte de 

ptoaasea In cursă, -
$. Nerespeetarea obligaţiei ca, în timpul conducerii, 

flOBducătorul auto să aibă asupra sa documentele pre
văzute de lege.

9. încălcarea interdicţiei de a transporta persoane în 
•tare de ebrietate pe motociclete, In cabina ori în caro
seria autovehiculelor destinate transportului de mărfuri.

10. Refuzul transportării poliţistului aflat într-o mi
siune ce nu suferă amânare. •

11. Nerespeetarea obligaţiei de a sesiza poliţia în 
caz de  accidente, polei, obstacole ori surpări de teren.

12. încălcarea interdicţiei de a transporta persoane 
pe. motocicleta ori motoreta, fără şa şi scări, a copiilor 
*ub 14 ani sau a obiectelor voluminoase pe motociclete 
•olo. Neportul căştii de protecţie de către motociclist şi 
pasager.

13. Încălcarea interdicţiei de a transporta în ca
bina autovehiculelor, în autoturism sau pe motocicletă 
*aaj multe persoane decât numărul stabilit; transportul 
copiilor până la 12 ani pe scaunul din faţă al autotu
rismului.

14. Deschiderea uşilor în mers, în oprire sau staţio
nare ori pornirea de pe loc cu uşi deschise sau neasi
gurate.

15. Circulaţia cu plăcile de înmatriculare murdare.
16. Stropirea, în timpul mersului, a pietonilor, clă

dirilor sau a altor vehicule.
17. Lăsarea liberă, în mers, a volanului sau ghi

donului.
18. Circulaţia cu viteză redusă, fără motiv înte

meiat.
L9. Circulaţia cu viteză inferioară celei prescrise de 

Indicator.
20. Folosirea altor mijloace decât cele omologate, 

jîentru remorcare.
21. încălcarea unor interdicţii stabilite pentru căru

ţaşi, persoane care frag sau împing un vehicul ori con
duc animale.

22. încălcarea unor restricţii impuse căruţaşilor.
23. Conducerea neregulamentară a animalelor.
24. Nefolosirea centurii de siguranţă, în timpul de

plasării în afara localităţilor, de către conducătorul au-

(HOTAr AREA g u v e r n u l u i 
NR, 582/1994)

toturismului şi de ocupantul locului din faţă. Se ex 
ceptează femeia oare poartă o sarcină vizibilă şi orice 
altă persoană care, din motive medicale, este scutită de 
portul centurii şl nu poate ocupa unul din locurile din 
spate ale autoturismului. '

25. Neacordarea de ajutor conducătorului pentru
scoaterea în afara drumului a autovehiculului rămas în 
pană. ■'.■■■■ ..' j ;

26. Neînmatricularca în termen a autovehiculului
sau remorcii '

27. Nerespeetarea obligaţiilor stabilite pentru titu
larul certificatului de înmatriculare (schimbarea domi
ciliului, modificarea sau înlocuirea unpr elemente care 
atrag schimbarea caracteristicilor autovehiculului ori 
remorcii).

28. Circulaţia fără dovada înlocuitoare a certifica
tului de înmatriculare pierdut, furat sau distrus.

29. Nedeelararea W termen a pierderii, furtului sau 
distrugerii permisului de conducere.

30. Nepredarea în terBlen a originalului permisului 
de conducere găsit.

31. Lipsa semnului distinctiv la autovehiculul con
dus de o persoană cu o practică-de conducere sub 1 an.

, c ) A m endă dp la  39 009 la  69900 lei

1. Folosirea abuzivă a avertizorului sonor.
2. Nefolosirea, pe timp de noapte şi feb «undiţii de 

vizibilitate scăzută, a luminilor în cazul opririi sau sta- 
ţionării,

3. Schimbarea direcţiei de mers în locurile unde 
manevra este interzisă prin indicator.

4. Nerespeetarea semnificaţiei indicatorului sau mar- 
cajului care obligă la deplasarea într-o anumită direcţie.

5. întoarcerea neregulamentară a vehiculului şi 
mersul înapoi. _

6. Nerespeetarea regulilor de oprire sau staţionare.
7. Oprirea interzisă.
8. Staţionarea interzisă.
9. Parcarea interzisă. Nerespeetarea modului de aşe

zare în parcare. ?
,10. Neoprirea la semnalul agentului de cale..ferată, 

al conducătorului de coloană sau al orbilor.
Jl. Neoprirea, de îndată, a autovehiculului angajat 

k) accident sau neacordarea primului ajutor răniţilor.
‘ 12. Nedeplasarea autovelucidi^jLaccidtmtav uşor în 

afara părţii carosabile sau cat m âijjiaoap^l^ţ& cfeuN i 
ori acostament şi neprezenţarea Şfgf nea(Rmfiteeţfe*»:
îiţfei. . : ; 7 . • ■ . m  W S m m

13. Transportul interzis de per&aie în âuttwvijreypâ 
grele. Şi r e m o r c i . §: % | YYjji

14. Murdărirea cu horei «au alte''substanţe fi mate* 
riale a părţii carosabile a drumurilor modernizate, de 
către conducători.

15. Nepăstrarea distanţei corespunzătoare în mers
faţă de vehiculul dinainte, • s ... *

16. Nerespeetarea obligaţiilor' specifici vatmanilor’t £  
conducătorilor de troleibuze sau autofeuze ale transpor
tului în comun.

17. Nerespeetarea obligaţilor suplimentare ce revin
şoferilor cu practică de conducere sub 1 an. - ^

: 18. Depăşirea cu până la 22 km/h a limitei maxime 
■de viteză. ’ ■ ; ' '■"■: "

19. Nereduoerea vitezei până îa limita evitării ori
cărui pericol. • •'

20. Nerespeetarea regulilor in cazul remorcării au
tovehiculelor.

21. Circulaţia cu căruţe, vehicule trâs® sau Împinse
cu braţele ori conducerea de animale pe drumurile na
ţionale, când există drumuri laterale. . i i

22. Circulaţia căruţelor noaptea, fără a avea feli
nar şi catadioptri la parte» din spate.

23. Condugerea şub influenţa alcoolului a  bicicletei.
24. Organizarea de manifestări distractive, plimba

rea sau staţionarea în grup pe partea carosabilă.
25. Nerespeetarea obligaţiilor stabilite în sarcina 

conducătorilor de coloane organizate, sau a  persoanelor 
care supraveghează traversarea drumului de către copii.

26. Nerespeetarea obligaţiilor pentru circulaţia în 
Condiţii de vizibilitate redusă.

27. Transportul de persoane peste numărul admis, 
în funcţie de masa autovehiculului sau capacitatea re
morcii.

28. Transportul altor persoane în caroseria autoca
mioanelor, în care se află mărfuri,

29. Circulaţia fără plăcile cu numărul de înmatri
culare sau montarea, plăcilor In alte locuri.

30. Nesolicitarea autorizaţiei de reparaţie a auto
vehiculului avariat în accident, r  V

31. Neîndeplinirea condiţiilor tehnice şi de funcţio
nare ale. mecanismului de frânare,

32. Neîndeplinirea condiţiilor' de echipare şi func
ţionare ale sistemului de lumini.

33. Neîndeplinirea condiţiilor de echipare şi func
ţionare ale mecanismului de direcţie.

34. Neechiparea autovehiculelor cu unele dispozitive: 
oglinzi, avertizor sonor etc,

35. Radierea din circulaţie a autovehiculului sau re
morcii, în afara termenului stabilit.

36. Neprezenţarea titularului de permis, pentru a 
fi luat în evidenţă la schimbarea domiciliului,
..........  ~:v— ----- (Va urma) ______ —----.......—

S i N I P O ^ I O . M i

PRESA

TÂNĂRĂ
In organizarea Ministe

rului Tineretului şi Spor
tului, recent, la Costineşti 
s-a desfăşurat simpozionul 
cu o tematică mai mult 
decât actuală : „Presa tâ
nără". Au participat zia
rişti din presa centrală şi 
locală, de lâ posturi de ra" 
dio şi televiziune.

Discuţiile s-au axat în 
principal asupra a  două 
probleme: „Formarea tâ
nărului jurnalist** (şcoală 
de presă; statut, şanse şf

• * • * • * •  ‘ • * • * •

•  Nevoia unui sprijin mai 
consistent pentru unii ga
zetari aflaţi la început de 
drum •  Presa pentru ti
neret trebuie să'abordeze 
problemele mari ale vieţii 
tinerilor.

lată acum şi câteva pro 
bleme subliniate în ca
drul simpozionului de mi
nistrul Tiheretului şi Spor
tului, dl Alexandru Miro- 
n ov : •  România se află 
în prezent Intr-o continuă 
stare de urgenţă » Presa 
pentru tineret să ţină sea- 

• ma de acest lucru •  Pen 
tru  mas» media, este ne
voie azi de un sistem de 
legi •  La ora actuală, da
torită unor metode şi uti
lizări ale unpi anumit gen 
de informaţii de o parte 
a presei, ziaristul a de-

perspective, tânărul jur
nalist — o personalitate?, 
experienţe personale) şi 
„Domenii, direcţii, teme 
specifice presei dc tineret** 
(politica de tineret, impac
tul presei ia destinatar, po
luarea morală, culturi al
ternative, fiobby).

Intre moderatorii simpo
zionului sau aflat Sorin 
Antohi, Cristian Tudor 
Popescu, Jeana Gheorghiu; 
Cristian Crăciunoiu, Mihai 
Coman, Valentin Nicolau, 
Dorn Prutean.

La o anumită parte a 
discuţiilor â  participat dl 
Alexandru Mironov, mi
nistrul Tineretului şi Spor- 
tului.
I  l i f t ,  de la inemp^trebu- 

unele âiţleete ale 
iwuă’ tematict «b ge- 

ţjprat ̂ lij8scttţ^-;*onfiNtdicto- 
d ^ ib en e m ă  păntru cei 

'|W ez^î. De o atenţi* deo
sebită s-au bucurat urmă
toarele chestiuni: •  Pre
gătirea, statutul şi per
sonalitatea tânărului zia- 

Lipsă . 'u i#  iw|u»a, 
a unei organizaţii ptitee- 
nice a gazetarilor din Ro
mânia •  Pericolele ce pot 
apărea in formarea şi mun
că tânărului jurnalist •  
Nevoia de modele a unui 
pod deontologic şl al bu
nelor moravuri în presă 
•  Cine şi cu ce influen
ţează tânărul gazetar •  
Răspunderile şi responsa
bilităţile ce revin unui jur 
nallSt tânăr •  Este Sau nu 
nevoie de o lege a presei 
în România? •  Calităţile 
necesare unui ziarist ce 
bate la porţile consacrării

I

In piaţa din Orăştie, 
lângă autogară, funcţio
nează o cantină pentru 
oameriii nevoiaşi: han
dicapaţi, pensionari, or
fani, bolnavi etc. Dnele 
Ana Icodin, Elena Trif, 
Mariana Tinaru muncesc 
non-stop pentru ca oa
menii nevoiaşi să aibă în 
fieoare zi o mâncare cât 
de cât mai bună. Sunt zeci 
şi zeci de porţii. Unii ser
vesc pe Ioc, alţii iau la 
sufertaş pentru acasă.

— în ultima vreme, cu 
sprijinul Primăriei ora
şului a fost renovată în-

venit o persoană indezi
rabilă pentru o parte a 
societăţii. De aceea, este 
nevoie de •  corectare a 
acestei imagini, prin ac
ceptarea şi utilizarea unui 
cod al bunelor maniere în 
presă •  Tânăra generaţie 
de gazetari are foarte mult 
de făcut în afirmarea va 
lorilor democratice în Ro
mânia •  Este nevoie de o 
generaţie tânără de jur
nalişti, care să-şi fixeze 
un set de legi, pe care să 
le respecte prin morala 
proprie •  In aplicarea 
programelor de informare, 
instruire şi educare a ti
nerilor, rolul presei tinere 
poate fi extrem de impor
tan t, Dşt^aâşi şt noua răs- 

ce n  ,re- 
YeSW&Y' *  ^Elementul cheie

din momentele de ruptură 
a istoriei, de confuzie ge
nerală. Toţi avem obligaţia 
să „gândim cum să ne aşe- 
Xăm m«i tepede pe nişte 
căi care să depăşească a- 
ceste vremuri •  Ministerul 
Tineretului şi Sportului 
şi-a propus să dezvolte 12 
programe care acoperă tot 
ârialul social. •  Tinerii 
între 15 şi 29 de ani, care 
reprezintă 23 la sută din 
populaţia ţării, să gân
dească, prin minţile cele 
mai luminate ale acestei, 
generaţii, pe ce poteci mer
gem, care sunt treptele pe 
care le avem de trecut şi 
cum facem aceşti paşi.

VALENTIN NEAGU

treaga cantină. Am adus, 
şi ceva mobilier nou — i 
ne spunea dna Ana Icodin, < 
administratoarea canti- î 
hei. Acum ne preo- I 
cupăm pentru umple- J 
rea cămării de iarnă. | 
Cu tot ce trebuie: cartofi, < 
ceapă, varză, compoturi, I 
morcovi... Ca să le putem J 
asigura o mâncare cât mai j 
bună şi la iarnă. Dar pen- I 
tru oamenii aceştia necă- j 
jiţi ar trebui să facem I 
mai m ult De unde bani? j 
Sponsori nu apar. |

GH.I. Negrea I



«FRIGIDERE, ARAGAZE. TELEVIZOARE,.

«MAŞINI DE SPACAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE.

«'SEESiEs Pa!"NTATo r iE Ţ. t F Ş an iTAPE DIN ACRILATi

S t> u T ’ÂChl2iTIGNA DIN STOC SAU LAJDOMANDA CU 

PLATA CASH SAU IN RATE 
tA  CELE MAI AVANTA JOASE'PRETURI PRIVIND ’
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AOS c ;  "UNIVERSAL" IMPORTE* PORT SRL, DEVA

. SITUAT IN CARTIER DACIA, STR.; DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 (TURNj.,

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT f i  LIVRATE LA, 
DOMiCILiUL CLIENTULUI.
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f
3 CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI INGINERIE 

SOFTWARE

„ConSOFT — COMPUTER” S.R.L. ŞIBIU

Organizează, începând cu data de 1 octom-; 
« brie 1994, în municipiul Deva. 1
* •  Cursul postliceal de informatică cu du-1
|  rata de pregătire de I an. [
« Relaţii la telefon 069/417855 sau
♦  613678; 611589.

CONSILIUL LOCAL. AL COMUNEI 

PEŞTIŞU MIC

Organizează în data de 11.10. 19941
l

J IliipŞ
j pentru ocuparea unul post tehnic de tehnicism 
le u  urbanismul.
X Condiţii: studii superioare sau medii do 

specialitate. ", y
Informaţii suplimentare Ja sediul Con-|  iH u iu m ţm au |/u iucin

i siliului focal Peştişu Mic.

]  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

i  V.- ■ iî-V:-.:?; . ■

] Achiziţionează calculatoare IMB, solicitând» 
i celor interesaţi oferte de preţ. f
f •  Termen limită de depunere a ofertelor,
I 28 septembrie 1994, ora 12. 
î  Relaţii suplimentare şi caietele de sarcini^ 
I se pot lua de Ia sediul Inspectoratului Şcolar' 
î Judeţean din Deva.
* Sta-. Gh. Bariţiu, nr. 2, tel.: 613315,515755.

L

»
ii

Situat în DEVA — SÎNTUHALM (interse- 
ţia Hunedoara).

Vă oferă prin
SUPERMARCHET-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 in dotarea băncilor, a firmelor şi a 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon 
tarea mobilierului la domiciliul clientului 

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

Informaţii suplimentare Ia telefoanele: 054/ 
628338, 626294; 621386.

F R E S C 0

1

W\ m m  mm
prin reprezentanţa

•  dozatoare tocuri (superconcentrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere• maşini paste Oinoâşe
Hunedoara, «tr. N. 

clinica cu plată, e t  3, tel.
or. 1 Poli-'

MARI REDUCERI 

DE PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

I 1
î S.C. AGROMEC S.A. I 
» CALAN î

J Str. Tabăra Mitt- 
|tară, nr. 3, tel. 730478 2

■  Organizează concurs 
{pentru ocuparea pos-î 
I tulul de «
{* I
j •  MANAGER ‘ 

s în data de 24 octom- !Ibrie 1994, ora 10. 1I Condiţiile de parti 
! cipare sunt cele pre-1 
[văzute în Legea 66/« 
{1993 şi în Normele) 
\  Metodologice nr. 1 / j 
{1994, de aplicare a l  
I legii. (90694) j

GmbH GERMAtfW

PENTRU

CREŞTEREA PĂSĂRILOR

Z1RET
- • E c o n o m ie  d e  fu r* )  ş i  e n e r g i e  

* • D e n s i t ă ţ i  d e  2 0 - 2 5  p u t/m *

D A N B O S  S . R . L .
S tr . J a n d a rm e rie i n r .2 , s e c to r  t ,  

7 1 5 8 6  B u c u re ş ti 
eU 0 1 -2 1 2  0 4  40 , Pitx; 0 1 -21  î

S.C. SCORPION S.R.L.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

•  pulpe pui SUA
•  ulei floarea soarelui — import
•  băuturi alcoolice
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene

Telefon 717439. (90676)

■u

S.C. HORTINA S.A. DEVA
Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 2

a n u n ţ a

Organizarea concursului de selecţie şi de
semnarea managerului, în conformitate cu pre- 
vederile Legii nr. 66/1993 şi a Normelor Meto
dologice de aplicare a acesteia.

Ofertele vor fi depuse la sediul societăţii 
comerciale în plic sigilat, în termen de 30 zile 
de la ultima publicare.

Relaţii suplimentare la tel, 613373. (90678)

S.C . S ANSE RE SlNT ANDREI S.A .
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de

•  MANAGER

în conformitate m  Legea. nr. 66/1993 şi a Nor
melor Metodologice nr. 1/94, elaborate de F.P.S,

Ofertele se vor depune In termen de 30 zile 
de la data apariţiei ultimului anunţ în ziar, in 
pBc sigilat, la sediul Societăţii din Sîntandrei, 
str. Aeroport, nr. 1, jud. Hunedoara,

Informaţii suplimentare la tel. nr. 
621952, 621211 sau la sediul societăţii.

S.C. CRIŞUL “S.A. BRAD

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului de

M A N A G E R

în conformitate cu “Legea nr. 66/1993 şi Nor- 
Metodologlce nr. 1/1994, elaborate de

Ofertele se vor depune în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei ultimului anunţ în ziar, 
în plic sigilat, la sediul societăţii din Brad, 
str. Republicii, bj. 1, parter. _

Informaţii suplimentare la telefon 054/ 
651250. (90670)

SOCIETATEA COMERCIALA J

„ZARANUTRANS” S.A. BRAD

' : ' ANUNŢA

In conformitate cu Legea nr. 66/1993 pri
vind contractul de management şi a Normelor 
Metodologice privind selecţionarea managerilor 
şi încheierea contractului de management, So- , 
cietatea Comercială „ZARANDTRANS” &A„ c a *  
sediul In Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, organi
zează concursul de selecţie a managerilor.

La concursul de selecţie poate participa ori
ce persoană fizică (singură sau în echipă cu 
alte persoane fizice) şi orice persoană juridică, 
română sau străină, care îndeplineşte condiţiile 
legale. . . ■ j

Persoanele interesate îşi pot depune oferta 
în plic sigilat ht termen de 30 zile de la ultima' 
publicare în presă, la Societatea Comercială 
wZARANBTRANS- S A  Brad, ‘

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, tel.
^054/651310 Şa« 054/656778.



FELICITARE

■i‘m Dragei noastre mame, 
PENZES IULIANA. cu o- 
cazia împliniri; vârstei de 
64 ani, soţul, copiii cu fa
miliile îi doresc multă să
nătate, fericire şi un căldu
ros „La mulţi ani!".

v a n / A R I  -  
j  CI'1V1P AR ARI

•  Vând convenabil: Fiat
Ritmo Diesel — 1985, 4300 
DM — negociabil; VW 
Transporte;- Diesel — 9
locuri — 1983, 11600 DM — 
negociabil; maşină spălat

; 'Automatic; sobă gaz; sobă 
motorină, botă electrică; 
cauciucuri — 611748. (9679)

•  Vând casă, betonieră,
plăci azbociment. Tel.
615107. (90769)

•  Vând casă cu spaţiu
comercial Hunedoara, str. 
Revoluţiei, nr. 4, tel.
713962. (90786)

•  Vând Mercedes 200
Diesel. Gcoagiu-Sat, teL
206. (90793)

•  Vând video Panasonic
şi maşină de scris electrică 
Gabrielie, Brad, tel. 650479. 
î-.., (90792)

•  Vând apartament doua 
camere, parţial rrfobilat, etaj 
î. Dacia. Deva, str Băl- 
cescu. nr. 40, tel. 629907.

(90773),
•  Cumpăr certificat în

matriculare Fiat Regata 70 
S. TM. 064/162457 Cluj, 
după ora 17. (90790)

•  Vând apartament două
camere, preţ convenabil, tel. 
612158. (90789)

•  -Vând urgent aparta- „
ment două camere deosebit, 
Deva, Eminescu, bl. C 2, 
bloc nou lângă cartodrom). 
Tel. 612751. , (90791)
/ •  Vând apartament două 

camere parter, Calan, str. 
Florilor. Informaţii tel. 
730663, după ora: 16. (90785)

•  Vând urgent aparta
ment două camere deco
mandate, etaj I, cu îmbu
nătăţiri, gresie, faianţă, uşă 
capitonată — parchetată, 
două balcoane închise, preţ 
43 500 000’ lei negociabil. 
Tel; 616023. (90774)
l •  Vând. apartament două 

camere, Micro 15, etaj 4, 
preţ „3 500 000 lei negociabil,

, tel. 616023. . (90774)
•  Vând casă Călugăreni,

nr. 82, tel. 611345. (90784)
•  Cumpăr apartament 

■2—3 camere parter, anga-
■ jez vânzătoare, tel. 624954, 

după ora 16. (90781)
•  Vând urgent, convena

bil, apartament 2 camere 
parter în Hunedoara, str. 
Batiz. Relaţii la tel. 613013, 
intre 7—15. (90782)
ij •  Vând mobilă sufrage
rie, convenabil, tel. 625517.

- , (90777)
•  Vând remorcă Padiş

500 înmatriculată, tel. 
611594, Deva. (90778)

•  Vând casă nouă cu
etaj, şase camere, gaze, 
Deva, str T. Vladimirescu, 
nr. 6, tel. 618383. (90775)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere şi 3 camere, 
Deva, 628431. (90747)

•  Vând sau închiriez gar
sonieră Deva, str. 22 De-

: cembrie, bl. 26, sc. H, ap.
I 20, vizavi de hotel Deva.

(90796)
, •_ Vând casă, anexe, gră-
tflină mare, sat Uleş, nr. 
*540, Gurasada. (90746)

•  Vând casă Baia de 
jtîriş, tel. 625265, orele 8—
14. '  (90645)

•  Vând casă cu grădină
Simeria. 1 Decembrie 18. 
te’. 650321. (90771)

•  Vând casă cu gaz, apă. 
canalizare, grădină mare 
Deva, 16 Februarie, nr. îl, 
lângă Baia Sărată (90766)

•  Vând Ford F.scort 1,3 
benzină, an fabricaţie 1986, 
vama achitată, tel. 618182.

(90763)
•  Vând en gros haine 

imporţ neşortate, preţ 2714 
lei/kg (TVA inclus). 627929.

(90706)
•  Cumpăr uşă dreapta 

faţă. geam uşă, stânga spate, 
pentru Opel Kadett (patru 
uşi). Vând piese schimb O- 
pcl Kadett 2 uşi, tel. 625632.

•  Vând microbuz Bar-
kas, înscris în circulaţie, tel. 
625216. (90755)

•  Vând canapea, două 
fotolii, flori de cameră — 
magazine. Tel. 627456.

(90756)
•  Vând spaţiu comercial

ultracentral. Haţeg, T. Vla
dimirescu, nr. i, tel. 185390 
Craiova. (90752);

•  Vând tractor U—650,.
vând pocher electronic (în 
garanţie), cumpăr certificat 
înmatriculare ' Mazda 323. 
Sorea Ion, II ia, str. Prun
dului, tel. 348. (90759)'
. •  Vând loz câştigător ex

cursie în Isteîel, Orăştie, 
str. A. Iancu. bl. 8, ap. 7, 
după ora 16. . (90757)

•  Vând casă spaţiu co
mercial, piese VW, Datsun 

înmatriculat. Informaţii 
Spini nr.*9D. (90758)

•  Vând urgent teren fi-
rabîl (2200. mp) pe şpseaua 
Deva — Sântuhalm. Tel. 
624082. (90762)

•  Vând casă Balata, nr 
13, informaţii nr. 8..(90749)

•  Vând maşină cusut
(gros) şi maşină tricotat Ve- 
ritas. Tel. 618577. (90754)

•  Vând loc de casă in
travilan 1000 mp, Şoimuş.' 
Deva, Zarandului, bl. p  4, 
sc. I, ap. 20, după ora 16.

(90761)
•  Vând (schimb) aparta

ment 3 camere în vilă, ga
raj,' gaze, cu două camere 
cărămidă, etaj inferior şt 
diferenţă. Deva, tel. 619254.

(90745)
•  Vând casă, anexe, curte

şi* grădină 50 ari, sat Aurel 
Vlalcu, nr. 124. Informaţii; 
ţel. 751978, între orele 18-— 
22. (90753)

•  Vând tractor U 650,
negociabil, 6 milioane. Văr» 
maga, rir 135 ,

•  Vând ladă frigorifică 
400 1 cu capac. Tel. 616043.

(90915)
•  Cumpăr talon Renault

18, tel. 626637. (90916)
•  Cumpăr dubiţă înma

triculată, preţ convenabil, 
tel. 722015, Hunedoara.

(90918)
•  Vând garsonieră zonă 

'centrală, preţ convenabil.
Relaţii la tel. 623560.

(90927)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea- 

cumpărarea apartamen. 
telor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi, gratuit.

•  Vând tractor U 650. 
Deva, tel. 613231.

(90909/910)
•  Vând convenabil su

fragerie, calculator CIP 03, 
casete, jocuri, monitor, ma? 
şină de cusut. Tel. 711543.

(0248)
•  Vând autocar Ikarus,

48 locuri, stare bună. Tei. 
717035, , 729132. (0247)

•  Vând "‘orice piesă Ci
troen B2fi 19 Diesel, moto

cicletă Simson, matriţă con
fecţionat antene parabolice. 
Tel. 054/713344. (0242)

•  Vând Dacia 1310 Tb,
roşu 275, 600 km la bord. 
Tirea Ion, Săjasu de Sus, 
143. (0240)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Mişu Luppa anunţă ex
cursie Polonia. 25 septem
brie 1994, 40 000 lei. Tur
cia, 2 octombrie 1994,
50 000 lei. Tel. 612166, 714352.

(90807)
•  Angajăm contabil şef,

retribuţie minim 200 000 lei, 
zidari (faiantari) şi şoferi. 
Tel. 711955, (0239)

•  Angajăm menajeră. De
va, tel, 620936, după ora 
19. (90923)

•  Angajez şofer cat. D.
Informaţii 611618. (90902)

•  Firmă americană câ- 
ută distribuitori pentru 
produse, dietetice. Câştigul 
este nelimitat. Doritorii se 
pot prezenta joi 22 septem
brie 1994 la Casa Sindica
telor Deva,' ora 18, tel: 
611027

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
•camere cu 2 apartamente cu
2 camere. Tel. 721302. (0241)
-*  Schimb apărtâment 4 , 

Camere confort sporit, u l- . 
tracentral Timişoara, cu 
casă, vilă Deva sau cu â- 

partament 4 camere plus di-‘ 
ferenţă. Tel. 056/134054. 
ţ .  (90727)
m Schimb apartament De

va cu apartament Hune
doara. Informaţii • Deva. 
Al. Streiului, bl. 62, ap. 
10. (90758)

PIERDERI
•  .Pierdut adeverinţă ca

lificare, pe numele Pungă’ 
Aurelia, eliberată de Coo
perativa Drum Nou Hune
doara. O declar nulă.

' ' (0238) -

ÎNCHIRIERI
•  Două studente căutăm

apari ament 2 pamere sau ; 
garsonieră de închiriat. Tel. 
618507. ‘ ’

•  Student caut aparta
ment (garsonieră) de în
chiriat cu telefon; mobilată. 
Tel. 618344 sau 615722.

(90783) 1

—*—*—*—*—*—*—*-*—*—«—

•  Ofer spre închiri
ere în. Timişoara casă 
mobilată, ocupabilă 1- 
mediat, 3 camere. Ca- , 
Iea Şagului, str. Lctea, 
nr. 9. Informaţii la teL 
054/624117. (90920)

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. * 
SUCURSALA RÎUL MARE — RETEZAT 

Cu sediul în Brazi, judeţul Hunedoara. 
Organizează

•  Caut casă cu grădină
pentru închiriat Informaţii 
624550, 625267. (90788)

DIVERSE

•  S.C. Romcip Comimpex
S.R.L Orăştie anunţă in
tenţia de majorare a cotei 
de adaos. (90923)

•  Caut pensionar, bun 
cunoscător ăl limbii ger
mane, pentru traducere

(vârsta aproximativă 60 ani). 
Informaţii 624550, 625267.

(90788)

•  S.C. Ardă Prod Corn. 
S.R.L. Deva angajează 
contabil cu studii supe
rioare, bucătar, ospătar- 
barman. Tel.- 661366.

(90750)

•  Executăm izolaţii te-
rasiere. informaţii . Deva; 
tel. 623711. ’ (90751)

•  S.C. Santimpox S.R.L.; 
Deva anunţă mărirea a- 
daosului comercial din 
data de 20 septembrie 1994; 
en gros la 30 la sută, eh 
detaille la 50 la sută.

•  Ioan Timiş, deputat, 
organizează în data de 1 
octombrie 1994 un test pen
tru ©ouparea n  trei posturi 
de consilier) parlamentari 
pentru oraşele Haţeg, Hu
nedoara, Călan, Simeria,

*. Orăştie. Cpndiţij: studii me
dii său superioare, vârsta 
până la 35 ani, cunoştinţe 
relaţionale şi politică gene
rală. încadrarea pe bază 
de contract civil. Informaţii 
la data anunţată, ora 10, la 
sediul Primăriei Haţeg. .

(90767)

COMEMORĂRI

S.C. „ELIS“ S.A. HUNEDOARA 
Organizează concurs pentru ocuparea postu

lui de
n;'. #  MANAGER : ; 
în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a Nor
melor Metodologice nr. 1/1994, elaborate de 
F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 
zile de la data apariţiei ultimului anunţ din 
ziar, în plic sigilat, Ia sediul S.C. „ELIS“ S.A. 
Hunedoara, din str. Ecaterina Varga, nr. 3. 

Informaţii suplimentare Ia tel. 712507.
(90693)

S.C. AUTOTRANSCOM S.A. VULCAN 
Cu sediul în localitatea Vulcan, jud. Hune

doara, str. Preparaţiei, nr. 2.
Organizează

M . î . r i . l . I J . U . l * M I U  4 . U  .*.1 J . 1 . M

pentru ocuparea postului de 
#  Contabil şef.

( Condiţii de participare Ia concurs:
studii superioare sau medii în domeniul

financiar-contabil;
— experienţă în domeniu de minim 3 ani,

|  cil Studii superioare saii m inim  5 ani cu studii 
) medii

•  Au trecut doi ani 
de singurătate şi dor 
de la incredibila dispa. 

riţie a iubitului meu soţ

DORIN OLTEAN
Lacrimile mele şi flo
rile eterhităţir-îi vor 
străjui mormântul. So
ţia Ştefana Oltean şi 
copiii. (90646)

Relaţii suplimentare Ia tel. nr. 570291.
(90672)

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
DEVA

Cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA \  

in data de 26. 09. 1994-, ora 10, la sediul unităţii, ‘ 
în vederea efectuării lucrărilor de hidroizolaţii \  

la laboratorul din Hunedoara. Informaţii la tel. i 
615445. (CEC) j

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17. 
Oferă spre vânzare prin

rr
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în fiecare miercuri şi vineri, ora 10, următoa
rele mijloace fixe disponibile: autocamioane de 
7 tone, autofurgoane de 6 tone, altobasculante de 
16 tone, autotractoare cu şa şl seihircmorci de 
16 tone, autocisternă de 12 tone, remorchere 
Tatra cu remorci trailer, remorci auto de 5—7 
tone, schimbător căldură.

Lista mijloacelor fixe precum şi preţurile 
acestora se află la sediul societăţii. Relaţii su
plimentare la tei. 054/613030, 613031.

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
R.A. DEVA

Str. Dragoş Vodăj nr. 1—3 

ANUNŢA
In data de 23 sept. 1994, circulaţia rutieră 

pe podul de pe râul Mureş la Uroi este închisă 
între orele 8—17, pentru turnarea covorului 
asfaltic. I'.';,-;--;

Circulaţia se va putea efectua pe rutele o- 
colite Deva — Şoimuş sau Simeria — Orăştie 
— Gcoagiu. (CEC)

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA

pentru închiriere spaţii de producţie — obiect 
Ateliere Sîntămărle Orlea, în data de 3 octom
brie 1994.

Licitaţia se va ţine la sediul sucursalei, la 
data de mai sus, ora 10.

Doritorii vor depune cerere la sediul su
cursalei, până la data de 30 septembrie 1994.

Informaţii suplimentare Ia tel. 770950, in-, 
ţerior 108 sau 138. , (90802)

'I
i

! i La preţuri avantajoase, la ferma nr. 10 vi
ticolă Şoimuş.

•  must
•  struguri pentru vin şi masă 
Vânzările se fac zilnic (exceptând duminica)

intre orele 8—18, la sediul firmei din localita
tea Şoimuş, strada Viilor.
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