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ii mei, banii mei! Ma duc tot la CEC cu ei
—'‘Mai depun oamenii la 

CEC, (Jle director, ori s-au 
orientat spre multele bănci 
apărute în ultimii trei- 
patru ani ?

— Da, au apărut o scrie • 
de bănci, necesare în ori
ce economie de piaţă, în
să CEC-ul a rămas aceeaşi 
instituţie puternică şi se
rioasă care atrage în con
tinuare o, mare masă mo
netară de la populaţie. Ve
deţi, unele bănci au cres
cut serios dobânzile în Ti- \ 
nele perioade, apoi le-au 
redus, pe când CEC-ul şl 
le-a menţinut constante. Ci
frele pe care le am liv fafe 
ţă atestă fără dubiu că 
din 1990 încoace activita
tea noastră a fost in con
tinuă creştere, cu unele 
fluctuaţii în anumite pe
rioade, când opţiunile popu
laţiei au oscilat oarecum 
între CEO şi banei. Dacă 
am compara cele opt luni 
din ‘1994 cu întregul an 
1993, constatăm o creştere 
de 14 Ia sută a. soldului ge
neral — indicatorul sinte
tic al întregii noastre acti
vităţi —, economiile noas
tre riilicându-se, la ora ac
tuală. la peste 14 miliarde 
lei. Or, să privim alţi in-
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cu dl VASILE FURIE, directorul Sucursalei 
CEC Hunedoara —  Deva (la discuţie a partici
pat şi dl DĂNUŢ CIOCOIU, director adjunct)

0  Control şi măsuri. Un
control efectuat de Prefec
tura judeţului prin com
partimentul său de coor
donare a serviciilor pu
blice, ca urmare a unei 
scrisori adresate -• de 
RAGCL Deva, s-a concre
tizat intr-un număr de 
cinci măsuri de ansamblu,

dicaţori: de pildă, soldul 
mediu pe un libret de e- 
conomii în judeţul nostru 
a crescut cu 6,2 la sută în 
acest an faţă de cel pre
cedent, iar soldul mediu pe 
locuitor — raportat la în
treaga populaţie din judeţ 
— marchează o creştere de 
4,1 la sută. Sigur,.aicj in
tervine şi masa monetară 
pusă în circulaţie, a cărei 
sumă este mulţ mai mare 
acum faţă <!*• anii -ante
riori. Deci, sub aspectul re
zultatelor. economice, stăm 
foarte bine. Chiar şi între' 
unităţile . similare din ţară 
ocupăm un loc destul de 
bun. Apreciem noi.

— Sucursala, CEC Hune
d o a ra— Deva şi-a mai ex
tins în ultima vreme acti-

menite să îmbunătăţească 
raporturile respective; re
gii eu populaţia. (I.C.)

O  Cartofi. Pentru cei 
interesaţi, S.C. „Agro- 
mixt" Cătălină (fost IAS), 
judeţul Covasna, • vinde 
cartofi pentru sămânţă cu 
270—300 lei/kg, plus TVA, 
precum şi pentru consum 
cu 200 lei/kg plus TVA. 
Plata se poate face şi în 
echivalent cereale. (N.T.)

O Revigorarea rasei 
Pintzgau. Duminică, 2 oc-

vitatea, a cunoscut unele 
procese de modernizare, dc 
dotare tehnică ?

—' Sigur, şi în oraşe, dai 
mai ales în mediul rural, 
unde noile condiţii de pro
prietate ale ţăranului l-au 
pus în posesia mai multor 
bani" Am înfiinţat' agenţii 
noi ia Băiţa, Pui, Romos, 
Bretea Română şi vom mai 
organiza şi altele, dacă vom 
dispune de spaţii corespun
zătoare. Avem asemenea in
tenţii la Orăştie, la Lupeni 
construim un nou sediu dc 
agenţie la parterul unui 
bloc şm. , Ne-am moderni
zat p  serie: de ghişee, în 
sensul că le-am înlocuit pe 
cele vechi, inestetice, din 
lemn, cu altele din mar
mură (la Bărbăteni. Petri-

la; Brad, Simeria), Avem 
şi ceva maşini de calcul 
(am introdus unele opera
ţiuni, pe calculator, însă 
din punct de vedere al in
formatizării nu stăm prea 
bine).

— în sistemul monetar al 
statului care ar fi locul 
CEC-ului ?

— Noi suntem, putem 
spUne, unitate bancară, cu 
capital propriu, poate chiar 
singura instituţie de acest 
fel cu capital privat, deoa
rece lucrăm cu banii popu
laţiei. Fiecare depunător la 
noi este, într-yn fel sau al
tul, acţionar, deşi noi nu 
vindem capital, ei strân
gem capital, pe care îl pla
săm la bănci; adică îl dăm 
împrumut, sub formă de 
credite de refinanţare, pen
tru care percepem dobânzi. 
O parte este permanent la 
dispoziţia noastră pentru 
operaţiunile mai mari care 
pot să apară.

Au adresat întrebări şi au
consemnat răspunsurile 
DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCEEI

(Continuare in pag. a 2-n)

tombrie a.a, ia Baia de 
Criş este organizat târgul 
de toamnă cu animale şi 
mărfuri, având ca obiec
tiv reabilitarea rasei de 
bovine Pinţzgau. Cu acest 
prilej, o serie de firme 
participă şi cu utilaje a- 
gricole (N.T.)

©  Mulţumiri. într-o 
noapte, pe strada Grivi- 

ţei, automobilul l-IID-2901, 
parcat în faţa casei cu 
nr. 17. a fost jefuit de

doi hoţi. Vecinii au văzut 
şi au anunţat proprietarul. 
Esţe alertată poliţia mu
nicipiului.; In câteva ore 
făptaşii au fost prinşi, iar. 
pagubele recuperate. O- 
mul păgubit mulţumeşte 
din toată inima vecinilor 
şi lucrătorilor de poliţie. 
(Gh.T.N.) '

„Bătrânul" Jimmy
De numele lui Jimmy 

Carter, fost preşedinte al 
Statelor Uhite ale Ame- 
ricii In perioada 20 ia
nuarie 1977 — 20 ianuarie 
1981, se leagă multe iz
bânzi ale S.U.A. în poli
tica mondială. Adminis
traţia sa a avut de în
fruntat efectele crizei e- 
nergetice mondiale, pro
blema ostaticilor ameri
cani de la ambasada din 
Teheran în 1979 şi, în a- 
celaşi an, a reuşit să me
dieze acordurile de pace 
israeliano-egiptene de la 
Câmp David, considerat 
cel mâi mare succes per
sonal în viaţa politică a 
acelor ani, Câmp David. 
m a r c â n d  începutul 
destinderii dintre arabi şi 
israelieni, prin negocieri 
direpte, proces care con*

desfăşoară anevoios, dar 
fostul preşedinte american 
poate .fi mulţumit că el 
a urnit lucrurile din loc.

La fel, în problema hai
ti ană. După ce administra
ţia Clin ton a epuizat toa
te posibilităţile de rezol
vare, recurgând chiar şi 
la ameninţări, a apărut 
„bătrânul" Jimmy, care 
n-a pregetat să se ducă 
chiar în bârlogul juntei 
militare care dăduse lo
vitura de stat acum trei 
ani în Haiti şi să obţină 
cedarea puterii pe cale 
paşnică. Invazia america
nilor în insulă, care s-a 
produs fără să se tragă 
un foc de armă, este un 
triumf personal al lui 
Jimmy Carter, actuala ad
ministraţie americană ră- 
mânându-i recunoscăloa-

COMENTARI I

tinuă şi 4n zilele noastre. 
Probabil că lui Jimmy 
Carter nu-i place să-şi 
aducă aminte de modul 
cum a încercat să rezolve 
în forţă problema ostatici
lor americani din Iran. 
acţiune care s-a încheiat 
cu eşuarea lamentabilă a 
comandoului destinat să 
elibereze ostaticii, chiar 
înainte de a ajunge Ia 
ţintă. Şi poate că do a- 
ceea pune acum atâta su
flet în rezolvarea paşnică 
a unor conflicte, parcă 
să-şi spele păcatele din
1979 .■ v;;

Şi iată că anul acesta, 
fostul preşedinte revine 
puternic in prijn-planul 
politicii mondiale- v

Lu&hd pe cont propriu 
aplanarea încordării din
tre S.U.A. şl Coreea de 
Nord în problema inspec
ţiilor nucleare, obţine 
chiar mai mult, adică. i- 
niţierea Unor negocieri di
recte între oficialităţile 
americane şi nprd-cpreene 
în problemele stopării 
producţiei bombelor ato
mice. Problemele sunt 
multe, iar negocierile se

Trăiri^ parcă o a doua 
tinereţe, Jimmy Carter 
este neobosit în a-şi ofe
ri sprijinul său actualei 
administraţi] americane în 
dezamorsarea unor situaţii 
dificile. Acţionând în nu
me personal, el reuşeşte 
mai mult decât reuşesc 
oficialităţile americane. 
Recent, . agenţiile de pre
să străine aduc în aten
ţia opiniei publice o nouă 
iniţiativă personală a fos
tului preşedinte ainerican.' 
Este vorba de data aceas
ta de stăvilirea fluxului 
de emigranţi cubanezi 
spre Statele Unite. Deşi 
el a declarat că „nu are 
nici un fel de planuri de 
a se amesteca în proble
mele legate de Cuba" to
tuşi a avut deja O con
vorbire cu liderul cuba
nez Fidel Castro. Subiec
tul ? Stoparea emigraţiei 
masive de cubanezi spre 
Florida. Spunând eă de
spre conţinutul convorbi
rii l-a informat pe pre
şedintele Bill Clinton, fos
tul şef al administraţiei a-

GHEORGHE PAVEL 
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© Nu cereţi unei femei imposibilul. E 
capabilă să vi-I dea.
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Au trecut 270 zile 
din an, au mai ră
mas 95.

Cuviosul Mărturisi
tor Bariton.

1876. A murit Costa- 
che Negri (A. 1812), 
om politic, diplomat 
şi scriitor român.

770 de ani de Ia a- 
testarea documentară 
a oraşului Orăştie 
(cea mai importantă! 
menţiune documen
tară a oraşului datea
ză din anul 1224).

De câteva zile, la Cen
trul Olimpic din Deva 
este o linişte nefirească, 
nu se aud nici vocile an
trenorilor sau ale gim
nastelor, nici „zgomotul" 
familiar al antrenamente
lor. După 6 luni de pro
misiuni şi amăgiri, ter
giversări, drumuri lâ Bu
cureşti, fel de fel de în
trevederi, intervenţii ele., 
la Ministerul Tineretului 
şi Sportului pentru ca 
gimnastele şi antrenorii- 
să-şi primească cuveni
tele premii după victo
riile de prestigiu ce le-au 
obţinut Ia Campionatele 
Mondiale şi Europene de 
gimnastică, rezultatele au 

■ fost nule. Drept urmare, 
dg , câteva zile lotul de 
gimnastică feminină al 
ţării noastre şina suspen
dat antrenamentele. Gu

Grevă inedită la Centrul Olimpic de Gimnastică din Deva
SPORTIVELE —  „AMBASADORII TĂRII" PESTE HOTARE -  

NU ŞI-AU PRIMIT NICI ACUM PREMIILE CUVENITE
alte cuvinte a intrat în 
grevă.

In Conferinţa de pre
să de la Centrul Olimpic 
din Deva, organizată dc 
antrenorul coordonator al 
lotului, prof. Octavian 
Belu, a ţinut să precize
ze că greva lor nu are 
nimic comun cu politica, 
că pur şi simplu au fost 
siliţi să întreprindă a- 
ceastă acţiune unică, ne
dorită,. datorită atitudinii 
birocratice a unor func
ţionari din compartimen
tul financiar-contabil; dar 
şi a  conducerii M.W.S., 
de unde, antrenorul Belu

a primit, timp de 6 luni 
de zile, numai asigurări 
de genul „Aveţi răbda
re şi încredere că se va 
rezolva". Nici apariţia 
Hotărârii Guvernamentale 
280 din 16 ianuarie a.c. 
nu a putut fi în favoa
rea gimnastelor de la 
Deva, fiindcă a intrat în 
vigoare doar la data pu
blicării sale in Monitorul 
oficial la 30 iunie şi în
trucât întrecerile gimnas
telor au avut loc ante
rior acestei date şi deci 
premierea se va efectua 
tot după • H.G. 343/1993, 
în care impozitul este

împovărător, adică mult 
mai mare decât venitul 
net !

Suspendarea antrena
mentelor poate pune în 
mare pericol buna pre
gătire a gimnastelor noas
tre la Campionatele Mon
diale din 23—25 noiem
brie a.c., ce vor avea Ioc 
la Dortmund — Germa
nia. Ghiar din primele 
zile de suspendare se ob
servă influenţa negativă 
ce o au asupra sportive
lor lipsa antrenamente
lor la aparate, în pier
derea stereotipului dina
mic care trebuie dus pâr

nă la perfecţiune, ten
dinţa de creştere în gre
utate a gimnastelor. Deci, 
atenţie diriguitorilor din 
guvern şi ministerele 
sportului şi finanţelor ! 
Vă încărcaţi de o grea 
răspundere, nu veţi a- 
vea posibilitatea la viitoa
rele C.M. să zâmbiţi şi 
să vă faceţi capital po
litic dacă gimnastele 
noastre nu vor concura 
sau nu vor mai putea 
obţine AURUL şi AR
GINTUL, ceea ce face din 
sportive cei mal buni am
basadori ai ţării peste 
hotare ! Dacă „ambasa
dorul" va fi şi de aceas
tă dată sărac, zdrenţuit, 
va face un deserviciu i-

SABIN CERBU
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BANK MEI, BANII MEI!
MĂ DUC TOT LA CEC CU El

(Urmor* din

— Spuneţi-ne, vă rugăm, 
dacă CEC-ul mai face în 
vreun fel creditarea popu
laţiei. fu ce scopuri ţ i  în 
ce condiţii ?

— CEC-ul nu mai credi
tează populaţia. Noi lucrăm 
numai cu băncile, pe care 
le credităm în scop de re- 
finanţare şi cu bugetul 
statului, pentru acoperirea 
deficitului bugetar.

— Dar cu cei care au pri
mit cU ani în urmă credi
te de la CEC ce se întâm
plă ?

ea se stabileşte diferenţiat 
în fiecare luni. De preci
zat că scadenţa la  cinci apt 
au este obligatorie, depo
nentul putând să-şi reîn
noiască certificatul. Cel de 
al doilea instrument este 
certificatul de economii, In 
valori fixe de 50 000 şi 
100 000 de lei, cu dobândă 
anuală de 80 la sută. Sub
liniez eă dobânda se dă în 
acest procent numai 
deponentul o ridică 
după un an de zile de la 
data cumpărării certificatu
lui. în cazul că nu se res
pectă termenul de un an se

— Erau, în general, cre
dite pentru construirea de 
i ocuinţe. Rambursarea lor 
se derulează în continuare, 
însă, spre bucuria noastră, 
cei mai mulţi îşj lichidează 
■ceste credite.

— Ce dobânzi mai prac
tică CEC-ul Ia această oră. 
die director ?

— Mai totâi, vreau să vă 
spun că te  activitatea noas
tră ide economisire au a* 
părui câteva noutăţi- Mai
exact, operăm eu două noi 
astru mente, unu! lansat 

chiar în cumtl acestei luni 
Este vorba despre certifi
catul de depunere la pur
tător, introdus de la 1 sep
tembrie a.c., eu valori de 
30 000, 100 000 şl 500000 de 
lei, emis pe o perioadă de 
rinei ani şi după care se 
primeşte dobândă semes
trial, de 70 la sută, dar

acordă dohânda la vedere 
de 35 la sută.

— Şi libretele vechi ?
— Sunt cele ştiute. Libre

tul la vedere, cu dobândă 
de 35 la sută, in care se 
poate opera oricând, şi li
bretul pe termen (de un 
an), cu dobândă de 70 la 
sută, dacă dobânda se ia 
după un a n ; dacă şe soli
cită ridicarea de bani înain
te de un an se dă dobân
dă de 35 la sută. Nou a- 
pare aici faptul că pentru 
flecare depunere se emite 
un libret, nu se ocupă mai 
multe pagini cu mai multe 
depuneri ca înainte. Şi ar 
mai fi de amintit libretul 
de cont curent personal, fo
losit mai mult de către 
pensionari. Pe lângă acor
darea dobânzii de 35 la su
tă, prin acestea se mai fac 
şi alte operaţiuni: plata

telefonului, a taxelor co
mune ş.a. Şi aici apare ce
va important şi anume că 
se poate opera la trei uni
tăţi CEC din ţară : la cea 
la care este deschis contul 
şi la alte două din judeţ 
ori din ţâră, la opţiunea de
ţinătorului libretului.

— Deci, apariţia băncilor, 
a concurenţei, nu v-a di
minuat activitatea.

— Nu, câtuşi de puţin. 
Am fost şi suntem în creş
tere. Am avut o perioadă 
de oarecare scădere prin 
ianuarie — februarie — 
martie 1993,. când oamenii 
scoteau bani şi-i depuneau 
la Caritas. Apoi anii s-au 
îndreptat spre bănci, care 
urcaseră simţitor dobânzile, 
dar acum vin din nou ma
siv spre CEC, care asigură 
stabilitatea dobânzilor şi 
garantează prin stat sume
le depuse. Eu nu am drep
tul să apreciez munca al
tora, însă CEC-ul, cu cei 
130 de ani pe care îl îm
plineşte chiar în 1904, este 
a firmă serioasă, cu expe
rienţă, puternică, oferind 
credibilitate clienţilor săi

— tn  continuare se între
văd ceva măsuri de dez
voltare, de modernizare a 
activităţii CEC?

— Da. potrivit prevederi
lor din programul FMI, şi 
CEC-ul di» România va ur
ma unele măsuri de reor
ganizare. restructurare, di
versificare a gamei de o- 
peraţiuni, etapa a It-a de 
înfăptuire a acestor măsuri 
trebuind să se finalizeze tn 

luna august anul viitor. Ori-, 
cum, CEC-ul rămâne, va fi 
ce a fost şi încă mai mult 
decât este.

— Vă mulţumim.

(Urmam (tot pag. 1)

mericane a mai declarat 
c i  el se pronunţă pentru 
atenuarea Uniri rigide a 
politicii americane faţă 
de regimul de Ia Havana, 
unde populaţia suferă e- 
fectele embargoului eco
nomic al SUA de peste 
trei decenii. El a mai re
marcat faptul că „această 
ţară (Cuba — nji.) nu mşA,

6*
n Bătrânul

Jtmmy
prezintă pericol pentru 
securitatea S.U.A.".

Cp ppţi .sp p a i  spui
despre aureola de om al 
păcii pe care Jimmy Câr
je*. şi-o, oopşriidează ?

Doar că de la acest mare 
patriot al ţării sale ar 
putea să înveţe şi -' unii 
„patrioţi" mai de pe la 
noi, ştin Balcani, care 
bat drumurile lumii dar 

nu Intru mărirea ţării lor... 
Să ardă până la sfârşitul 
vieţii pentru binele şi te- 

• numele ţării sale este tot 
ce-şi poate dori un pa- 
triot şi un e n  a i păcii 
Bravo, Jim m y!

AGRICULTURA FARA b a n i
Multe şi grele au fost 

şi sunt problemele agri
culturii. Cea mai mare di
ficultate ca care se con
fruntă cei ce asigură hrana 
poporului o reprezintă şi 
în actuala campanie agri
colă lipsa fondurilor bă
neşti necesare efectuării 
plăţilor pentru serviciile 
prestate, pentru procurarea 
seminţelor şi îngrăşămin
telor.

Deşi se ştie cu precizie, 
neexistând nici o îndoială, 
că aşa stau lucrurile, că 
nu se. poate concepe reali
zarea de producţii fără a 
fi angajate anticipat o se
rie de cheltuieli. In cazul 
culturii de grâu sau orz, 
luând în calcul" costul lu
crărilor agricole, al se
minţelor şi îngrăşăminte
lor, cheltuielile se situea
ză undeva în jur de 
300 000 lei, ceea ce înseam
nă echivalentul valoric a 
13 \ t  grâu. Dacă
se mai iau in calcul şi ce
lelalte lucrări, inclusiv 
recoltatul, se ajunge la 
sume care’ se apropie de 
jumătatea milionului. Câţi 
ţărani au oare asemenea 
sume de bani pentru a  a- 
sigura cultivarea cu grâu 
a suprafeţelor ce trebuie 
însămânţate în  această 
toamnă ? In cazul jude
ţului nostru, numai chel
tuielile aferente realizării 
frisămânţării păroaselor şe 
ridică la 7,5—0 miliarde 
tei, pe care ţăranii, vrând- 
nevrând, trebuie sâ-i Scoa
tă din buzunar.

Cunoscând bine faptul 
că producătorii agricoli nu 
sunt atât de bogaţi încât 
să dispună de asemenea 
sume, din eele 500 miliarde 
lei, promişi d.e Guvern, o 
parte s-au alocat şi pen
tru judeţul nostru. Da la 
alocare şi până să ajungă 
la cei ce au efectiv nevoie 
de bani, calea se dovedeş
te a fi mult prea lungă 
şi anevoioasă. Deşi ne gă
sim în perioada când ori
ce întârziere la semănat 
înseamnă pierderi din re
coltă, care n u  se mai pot 
recupera, de multe ori pla
foanele vin destul de ane
voios la bănci, iar până 
se obţin de către cei in
teresaţi timpul lucrează — 
în dezavantajul agriculto
rilor particulari. Ba mai 
mult, acum iţele se încur
că şi pentru societăţile co
merciale cu capital de 
stat. Pentru h beneficia 
de credite ; no i,. trebuie să 
aibă achitate integral sJ«- 
f  briile anterioare. ’ în  ase-. 
menea condiţii, a i  greu ţ* 
paste crede vor exu- 
ta posibilităţi ca unităţile 
în cauză să poată avea 
acces la credite

Gu banii nu stau mai 
bine nici Agromeeurîle, 
blocajul financiar având 
influenţă asupra activită
ţii de dotare, aproviziona
re şi derulării 'Serviciilor 
pentru care sunt solicitaţi 
mecanizatorii.

Un aer oarecum de u- 
şurare ar veni din partea 
beneficiarilor'producţiei de

grâu, respectiv a societă
ţilor comerdafe carp să 
ocupă de morărit şi de 
panificaţie, acestea putând 
Să încheie contracte direct 
CU producătorii şi cultiva
torii de grâu, putând să-4 
sprijine şi financiar în li
mita fondurilor disponibile,

Este notabil faptul eă \ 
s-au îmbunătăţit mult mo
dalităţile şi posibilităţile de 
plată pentru animale şi 
lapte! alor * • af. nsă 
mele obţinute nu pot aco
peri volumul mare al chel
tuielilor ocaziţlonate de 
insămânţări. In plus, mai 
intervin şi situaţii aberan
te, cum este şi cazul tă- 
râţelor, care au ajuns să 
fie plătite pe un kilogram 
cu tot atât cât costă aproa
pe un kg de grâu şl mai 
scump chiar decât unul 
de porumb. Asta încurcă 
mult socotelile agriculto
rilor şi atrage instabilita
tea preţurilor la o seria 
de produse în - care se t e  
găseşte şi consumul de tis  
râţe.

Din cauza greutăţilor fii 
nanciare cu care se con-, 
fruntă până acum produ
cătorii agricoli din jude
ţul nostru, au demarai, 
destul de timid lucrării* 
pentru însămânţările de 
toamnă. Pe măsură ce tinjr 
pul înaintează, sperăm cS 
lucrurile să se schimbe W 
bine, deşi nicăieri în lume 
agricultură fără bani im
îe 'Xs.v. ruf» .

NiCOLAE TIRCQS
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D I N  D O S A R E L E  P O L I Ţ I E I

CUM SE FACE 
MILIONUL

La Hunedoara s-a pri
păşit şi Mihai Constentin. 
Se apropie de 10 de «ni, 
dar la lucru au s-a în
ghesuit. S-a specializat fit 
hoţii de Ia S.C. „Siderur
gica" S.A. şl Pa, mers 
destul de mult. Aşa că nu 
s-a mai întors la Roşia 
dc Secaş, de unde şi es
te. Mai exact, din 1993 şl 
până' mai recent când I 
s-a înfundat, a reuşit să 
fure de la  respectiva a- 
nitate cupru, fan a t şt te 
lamă în valoare de aproa-

DE LA O POARTA 
LA ALTA

Se schimbă vremurile, se 
schimbă şi... porţile. Dar 
unii le vor metalice. Ni
mic rău în asta, desigur, 
dar unde le fac ? La 
UPSRUEEM Petroşani. La 
această „treabă" s-au an
gajat Ion Crfstca, Tiberin 
Coarneş şi Leon Moldo- 
van, lucrători ai firmei. 
Chestiunea este că ei a- 
veau cu totul altceva de 
lucru t Asta n» i-a îm
piedicat să confecţioneze 
şi s i  sustragă din unitate 
porţi metalice ce'au adus 
un prejudiciu de mai bi
ne de O jumătate do mi
lion de Ici. Aşa se face

că, de la « poartă meta
lică, au ajuns la o alta 
— a poliţiei.

CUPLAJ NEREUŞIT '
Intr-adevăr, nereuşit CU- 

dintre Simian S ieanr 
şi Ioan Rotariu. Ns pen
tru că prunul are 26 da 
ani. iar celălalt 31. NU 
pentru că Simion este dtp 
Rohia, judeţul Maramureş, 
iar Ioan din Uricani. Ci 
pentru faptul că s-an te  
pucat ^deflorat imipreuni. 
De la EHL UricaPI e» 
reuşit" s i  scoată un ©te 
plaj hidraulic şi o carca
să de motor. Cină paşni
cul aflat prin zonă a  spus 
nu, aM scos cuţitul şt bă
tu. Degeaba. (V. NEAGU)

In staţiunea Geoagiu-Băi 
s-a desfăşurat prima Întâl
nire a Asociaţiei naţionale 
a univmităţilQr populare 
din România, prescurtat
A.N.UJP. Membru în  comi
tetul director al acestei a- 

■ sociaţii profesionale, ' pa. 
personalitate juridică, este 

* dl Avram Dara, directorul 
Casei de Culturii Deva şi 
director al Universităţii 
populare de pe lângă in- 
stituţia amintită, căruia 
i-am solicitat un interviu 
în legătură cu acest fapt.

— Despre ce este vorba, 
de fapt, dle director ?

— în ultimă instanţă de 
educaţia adulţilor, care, şj 
la noi în ţară începe să fa
că paşi concreţi, decisivi, 
de integrare în structurile 
educaţionale europene. Să 
nu uităm că elementul edu
caţional ce se referă la 
adulţi este esenţial tetr-o 
societate civilizată, demo
cratică. Universitatea popu
lară răspunde perfect a- 
cestuţ deziderat.
— C# urmăreşte A.N.U.P. ?

— La noi, asociaţia s-a 
înfiinţat în 1991, la ora ac

Educaţia adulţilor stat
tuală reunind peste 90 la 
sută dintre universităţile 
populare româneşti. Prin 
intermediul A.N.U.P. ne-a» 
integrat, de fapt, -intr-o a- 
socîaţie europeană de edu
caţie a adulţilor. Suntem In 
relaţii cu universităţi popu- 
lare din Germania şi Da
nemarca, urmând să ne a- 
sociem cu instituţii simila
re din Elveţia, Suedia, An
glia ş.a. A.N.U.P. organi
zează periodic întâlniri un
de se expun metode şi teh
nici puse in aplicaţie de 
universităţi populare, care 
se transmit altora unde, M- 
neînţeles, sunt compatibile, 
în vederea optimizării ac
ţiunii culturale privitoare la 
educaţia adulţilor. Periodic, 
in centre cunoscute din ţte  
ră se organizează instruiri 
ale contabililor, dezbateri 
pe probleme de informati
că (Tg. Mureş); întâlniri te 
le profesorilor care predau 
limbile străine (Craiova).

A. N.U.P. editează period» 
o revistă de informare a 
membrilor ei, intitulată 
„Paideia", aflate deja la al 
doilea număr, tipărită la  
condiţii grafice deosebite.

—- Ce n însemnat întâl
nirea de la Geoagiu-Băi 
unde au participat directori 
şi referent» de universităţi 
populare din 29 judeţe ale 

ţării, privită prin prisma co
laborării dintre A.N.U.P. şi
B. V.V. (Asociaţia similară 
din Germania!?

— Cei mai m ult ne spriji
nă D.V.V. din Germania ca
re are un birou permanent 
în România. Ia  fiecare an, 
această asociaţie donează o* 
diversităţilor populare din 
România aparatură de pes
te 100 006 mărci, constând 
fn xeroxuri, calculatoare, 
maşini de serts, de cusut, tce 
levizoare, radiouri ete. Din 
cadrul Judeţului nostru simt 
înscrise în A-N.U.P. univer
sităţile populare din Deva,

Brad, Orâştie, Hunedoara, 
Haţeg, Geoagiu-Băi. Cursul 
de la Geoagiu s-a organizat 
sub genericul „Formarea, 
formatorilor" şi a  fost fi
nanţat de UNESCO. O m ul 
a fost ţinut de dr. Duhm 
Rateer de la Universitatea 
populară din Bremen şi de 
Eleonor Haase (Germani*)» 
şefa reprezentanţei uni
versităţilor populare ia bi
roul permanent din Bucu
reşti.

— Cât a durat instrui
rea ?

— O săptămână care este 
doar începutul unui curs 
de o lună. Transmiterea cu
noştinţelor s-a bazat pe ce
le mat moderne metode de 
predare, 3-a pornit de la 
testarea opţiunilor sociale 
intr-o. economi» de piaţă. 
Geto 20 d» universităţi 
popular* participante vor 
primi ulterior tutori «fin 
Germania, care le vor ur- , 
mări activitatea. Ultima

săptămână d* curs se va 
desfăşura în Anglia, în 
urma căruia se eliberează 
un act care atestă dreptul 
celui care a parcurs cursul 
de a deveni, la rândul său, 
tutore al unei Universităţi 
populare. Oaspeţii, oameni 
de ştiinţă din Germania, au 
fost impresionaţi de cunoş
tinţele noastre în domeniul 
educaţiei adulţilor, de mo
dul în care ne-am adaptat 
la metodele şi tehnicile de 
predare europene.

— Ce a reuşit să obţină 
concret Universitatea popu
lară din Deva In urma con
lucrării cu D.V.V. din Ger
mania ?

— Am reuşit să obţinem 
aparaturii, precum şi trei 
cursuri plătite de către 
această asociaţie -paterni* 
sprijinită d» statul gea
măn, Ne vor dota, de ase
menea, cu un laborator fo
to modera.

— Vedeţi în perspectivă

rezultate palpabile in «3*-. 
caţia adulţilor ? '

— Nu peste mult timp, 
rezultatei» vor deveni fii 
certitudine. Stau m ărturii J 
rezultatele obţinute <to notej 
versiteţile populare din | t e , 
rile -civilizate- ale Europei, j 
Dar pentru aceasta d  la  • 
noi statul trebuie şft S* 
implice mal mult, să « r î  
ajute. Omul trebuie edueaf 
până este adus la t e  stte> 
diu comparabil cu cel d h l ' 
alte ţări. Pe drept cuvân t; 
unul dintre participaaţH; 
cursului de la Geoagtn apte* 
nea că poţi să investeşti i 
profesional tetr-un om tati! 
într-» bombă atomică, d te • 
că nu-1 educi, n-ai m nCL 
nimic* Tot bombă rămân* ( i 
Mai contează foarte 
educaţia în familie, _ 
familie. Poate se va ajun*; 
ge şl fn România nu tete i 

t mai Ia o Lege a iw llsfă  
* d  şi o Lege a  edne*|i*L te | 
liniindn-ne şi fn acest 
familiei europene, 
ţiilor de civilizaţie 
peană

Minei bodea
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SPORTIVELE — „AMBASADORII ŢARII 
PESTE HOTARE — NU ŞI-AU PRIMIT 

NICI ACUM PREMIILE CUVENITE
(Urmare din pag. 1)

maginii României In lu
me şi nu va fi pe plac !

•  în ciuda greutăţilor 
ce trebuie să le întâm
pine gimnastele şi antre
norii, a lipsei unor con
diţii corespunzătoare (cum 
au alte ţări cu rezultate 
Inferioare), pe antrenori 
9i sportive li stăpâneşte 
optimismul, încrederea, 
dorinţa de a ataca şi în 
viitoarele întreceri A- 
URUL ! •  Dl Belu sub
linia că dacă nu se pri
meşte un răspuns favo
rabil de la Bucureşti, 
s-ar putea să apeleze la 
o altă ţară, unde să se 
asigure pregătirea lotului 
pentru C.M. O ofertă a 
şi fost făcută de către 
Franţa •  Ar fi penibil 
pentru guvernanţii noş
tri! şă ajungem în a- 
ceastă situaţie. •  La o 
„întrebare a unui confra
te dacă unul dintre de
putaţi sau senatori hu- 
nedoreni s-a interesat 
măcar la telefon vreodată" 
de starea lotului, antre
norul federal coordona
tor, prof. Belu, a răspuns 
că nu şi că nici nu cu
noaşte pe nici unul din
tre ei ! •  Să ne uităm la 
fotbal, dar să ne arun
căm câte o privire şi la 
gimnastică, pentru că fe
tiţele ce au adus atâta 
glorie sportului românesc 
şi au tot îmbunătăţit i- 
maginea ţării în lume.

care muncesc la antre
namente mai mult ca 
mulţi mineri, sunt tot 
mai marginalizate. şi co
piii s-ar putea îndepăr
ta de acest sport atât de 
apreciat în lume ! •  In 
finalul conferinţei, pro
fesorul Belu a susţinut 
o: adevărată pledoarie 
pentru respectul ce ar 
trebui să-l purtăm faţă 
de marile valori sporti
ve — campioni mondiali 
şi europeni, campioni o- 
limpici, vorbindu-ne cum 
sunt trataţi olimpicii din 
timpuri străvechi de li
nele ţări unde campionii 
olimpici primfesc pensie 
pe viaţă, fiind trataţi 
de-a lungul vieţii lor cu 
mult respect şi cinste i 
•  După marile întreceri 
(C.M., C.E., sau Olimpia
de şi în ţara noastră cam
pionii sau în cazul fot
baliştilor. un succes răsu
nător — locul 5) — o- 
ficialităţile din conduce
rea ţării, dar şi pe plan 
judeţean îi primesc pe 
sportivi' cu mult fast şi 
se fac fotografii color, 
cum se cuvine de fapt. 
Numai că după aceea se 
cam aşterne uitarea... 
Promisiunile „Vă vom da 
mai multă atenţie, spri
jin", rămân simple vorbe. 

Cum rămâne însă cu 
recompensarea campioane
lor lumii şi «le Europei, 
cu antrenorii lor ? Iată 
răspunsul aşteptat la Cen
trul Olimpic din Deva,

: *
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REZULTATELE ETAPEI din 25 septembrie: 
Jiul Petrila — Favior Orăştie 6—2 ; Haber Haţeg — 
Min. Aninoasa 2—6 ; Met. Crişcior — E.G.C.L. Gă- 
lan I—1; Constr. Hunedoara — Min. Ghelari î —2 ; 
Mureşul Deva —■ Min. Livezeni 1—13: Victoria ’90 
Căian — C.F.R. Simeria 2—1; Min. Teliuc — Min. 
Certej 2—0 ; Dacia Orăştie — Min, Bărbătenl 3—0 
(neprezentare) şi Min. Şt, Vulcan — Aurul Brad 
5—0.

c l a s a m e n t u l
L Minerul Şt. Vulcan 8 8 0 0 48— 5 24
2. Dacia Orăştie 8 8 fi 0 41— 7 24
3. Victoria ’90 Căian 8 7 0 1 23— 9 21
4. Minerul Ghelari 7 5 0 2 20—10 15
5. Minerul Certej 8 5 0 3 21—17 13
6, Minerul Teliuc .* 4 2 2 16—12 14
7. Aurul Brad 8 4 1 3 25—11 13
8. Minerul Aninoasa 8 4 1 3 28—19 13
9, Mureşul Deva 7 4 0 3 31—33 12

10. Minerul Bărbătcni 8 3 2 3 19—12 11
11. Minerul Livezeni 8 3 1 4 25—21 10
12. Jiul Petrila 8 3 1 4 17—21 10
13. Constr. Hunedoara 8 3 0 5 13—31 9
14. Metalul Crişcior 8 1 2 5 12—38 5
15. E.G.C.L. Căian 8 1 1 6 10—34 4
16. C.FJt. Simeria 8 1 0 7 15—34 3
17. Haber Haţeg 8 1 0 7 8—33 3
18, Favior Orăştie 8 0 1 7 7—32 1

ETAPA A IX-A, din 2 octombrie şi arbitrii me-  ̂
ciurilor la seniori şi juniori: Favior Orăştie — 1 
Met. Crişcior (Popa P., Dudaş şi Zlate — Petroşani); i 
Min. Livezeni — Jiul Petrila (Ambruş E , Bogdan ' 
S. — Deva şi Diniş — Brad) ;M in. Certej —'Mure- ţ 
şui Deva (Tismănaru I., Kecsedy R. şi Ciolca — t 
Petroşani) ; Min. Aninoasa — Min. Ghelari (Pândă- 
relu N., David şi Sebeş — Orăştie) ; E.G.C.L. Că- \ 
lan —> .Haber Haţeg (Gherghel V., Mândru şi Târsa l 
D. — Hunedoara) ; Mim Bărbătcni — Victoria Că- } 
las (Tdrolr A., Dănilă şi Lagu — Hunedoara) , 1 
C.F.R. Simeria — Min. Teliuc (Capotescu V., Gob- ţ 
zaru şi Pop C. — Hunedoara) ; Min. Şt, Vulcan — i 
Constr. Hunedoara (Banc L., Coştea şi Derac V, — / 
Simeria) ; A.S.A. Aurul Brad — Dacia Orăştie ) 
(Dandreia Gh., Diaconescu şi Kuszai ..C — Petro- 1 
Şani). V  V

•> s I

Dacă în ultimii ani 
ne-am obişnuit ca ceea 
ce şe întâmplă şi se în
făptuieşte în jurul nos
tru să aibă finalitate pre
ponderent materială, iar 
efortul depus să însemne 
şi câştig substanţial şi 
rapid, iată că întâlnim 
acum şi iniţiative care 
înseamnă cheltuieli une
ori greu de recuperat, 
zbucium şi trudă conti
nuă, vizând însă numai 
satisfacţii pe plan moral 
şi sufletesc,

între aceste acte gene
roase se încadrează şi 
perseverenţa cu care So
cietatea Comercială «F.L. 
SPORT DISCO COM" SRL 
s-a angajat în recondiţio-

PRIMA EDIŢIE A CUPEI „VIC“ LA BRAD 

REINNODAREA u n o r  f r u m o a s e  

TRADIŢII IN TENIS

narea şi amenajarea u- 
nui teren .de tenis, sal- 
vându-1 de la totala de
gradare şi redândurl cir
cuitului sportiv pentru 
organizarea de acţiuni în 
condiţii decente şi civili
zate. corespunzător exi
genţelor actuale.

După o întrerupere de 
20 de ani, au fost reluate 
concursurile de tenis pe 
terenul din str. MOŢI
LOR, nr. 1, BRAD, căci 
împătimiţi susţinători ai 
acestui sport ca AUGUS-

TIN FRITKA şi EMIL 
POP au reuşit să reînnoa- 
de firul unor competiţii 
tradiţionale, dorite şi a- 
preciate de cei mari şi 
de cei mici.

Organizat de Oficiul 
Judeţean pentru Tineret 
şi Sport prin inspecto
rul de specialitateî FLO- 
RICA BUCIUMAN, con
cursul de tenis desfăşu
rat în perioada 21—25 
septembrie a.c. la BRAD 
a reunit la start un nu
măr însemnat de pasio

naţi jucători, care au 
trăit clipe de totala dă
ruire, reală încântate şi 
justificată emoţie. Vizând 
câştigarea CUPEI „VIC 
’94“, EDIŢIA I.

Urmărită cu v'u b de
ces de către tineri şi 
vârstnici, competiţia do
tată cu premii în bani 
şi obiecte a aduş în prim 
plan talente care pot de
veni certitudini, elevi de 
la Şe. gen. nr. 1, LIC. 
„AVRAM IANCU“ din 
BRAD şi LIC. IND. CRIŞ
CIOR, lucrători din co
merţ, angajaţi ai I.M. 
BARZA, SPITALULUI şi 
UNITATEA MILITARĂ.

MIRCEA SIRBU

D i v i z i a  b , s e r i a  a  i i i -a
REZULTATELE ETAPEI A V-A : Minerul Ber- 

beşti — Vulturii Lugoj 1—1; Petrolul Stoina — 
Petrolul Videle 4—1 ; Minerul Motru — Jiul Ro- 
yinari 1—fi ; Brăgăneşti-Olt — Vega Deva 3—1 ; 
AHO Câmpulung — Unirea Alexandria 1—0; U.M. 
Timişoara — Curtea de Argeş 2—1; Metalurg. Sadu 
— Arsenal Reşiţa 1—0; Drobeta Tr. Severin — Mi
nerul Anina 2—1; Metalul Bocşa —• Minerul Mă- 
tăsari 1—0; Petrolul Ţicleni — Constr. Univ. Gra- 
iova 1—0.

C L A S A M E N T U L

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
REZULTATELE ETAPEI A V-A: Olimpia Satu 

Mare —* Minerul Cavnic 3—0 ; Parângul Lonea — 
C.P.L, Arad 3—1; A.S. Paroşeni Vuloan — Lami
norul Zalău 4—0 ; West Petrom Pecica — Metalur
gistul Cugir 1—0 ; Minerul Sărmăşag — Avântul 
Reghin, nu s-a disputat; Chimica Târnăveni — 
Minerul Uricani 8—0 ; Minaur Zlatna — Motorul 
I.M.A. Arad 1—0; Olimpia Salon ta — Minerul Lu- 
peni 3—0 ; A S. Sighet — Sticla Arieşul Turda 3—1; 
F.O. Arad — Oaşul Negreşti 4—0.

C L A S A M E N T U L
t. Metalul Bocşa 5 4 0 1 8—~ 8 12 1. AJS. Paroşeni Vulcan 5 4 1 0 10— 1 13
2. Minerul Motru 5 3 1 1 11— 3 10 2. Minaur Zlatna 5 4 0 1 12— 3 42
3. ARO Câmpulung S 3 1 1 12— 5 10 3. AS. Sighet 5 4 0 1 12— 5 42
4. Vulturii Lugoj 5 3 I 1 10— 3 10 4. Olimpia Salon ta 5 4 8 1 10— 6 12
5. Petrolul Stoina 5 3 0 2 9— 6 9 5. Parângul Lonea 5 3 4 1 9— 7 10
6. Jiul Rovinari 5 3 0 2 4— 2 9 6. Olimpia Satu Mare 5 3 fi 2 lfi— 5 9
7. Metalurg. Sadu 5 3 fi 2 4— 3 9 7, West Petrom Pecica 5 3 6 2 6—42 9
8. Petrolul Ţi eleni 5 3 0 2 7— 7 9 8. F.C. Arad 5 2 1 2 12—10 7
p. Drobeta Tr. Ser. 5 3 fi 2 6— 8 9 9. Chimica Tâmăveni 5 2 fi 3 14— 1 7

ifi. Minerul Anina 5 2 4 2 7— 6 7 ifi. Motorul I.M.A. Arad 5 2 0 3 6— € 6
11. Arsenal Reşiţa S 2 1 2 6— 7 7 XI. Sticla Arieşul Turda 5 2 0 3 8— 9 6
12. Drăgâneşti-Olt 5 2 t 2 6— 8 7 12. Minerul Cavnic 5 2 0 3 7— 8 «
13. Mineral Mătăsuri 5 2 fi 3 6— 5 6 43. C.P.L. Arad 5 2 0 3 5— 7 6
14. Petrolul Videle S 2 9 3 5— 8 6 44. Minerul Sărmăşag 4 2 0 2 4— 2 6
15. U.M. Timişoara S 2 • 3 4— 7 6 15. Mânerul Uricani 5 2 0 3 5—43 6
46. Minerul BerbeşR 5 4 4 3 9—15 4 46. Oaşul Negreşti 5 2 0 3 3—42 6
(7. Unirea Alexandria S 1 X 3 5— 8 4 47. Mânerul Lupani 5 I 4 3 fi— 9 4
48. Victoria CL de Argeş 3 1 1 3 5— 9 4 48. Metalurgistul Cugir 5 4 fi 4 fi— 7 3
19. Constructorul Graiova 5 t 1 3 fi—15 4 Mi. Avântul Reghin 4 1 0 3 5— 9 3
20. Vega Deva ,__ ____ 5 1 0 i 4 -  8 9 20. Laminorul Zalău 5 1 0 4 4—13 3

— ***

PERIOADA 28—30 SEPTEMBRIE 

B E R B E C
Atracţie spre tradiţie sau am intiri Veţi rezolva 

probleme ale familiei ori ale părinţilor. Să nu jucaţi 
la jocuri de noroc, să nu faceţi afaceri. Abilitate să 
vă descurcaţi chiar şi în politică.

> T A  V  &
Este posibil să călătoriţi sau să vă ocupaţi de 

un transport. Vecinii vă dau o mână de ajutor. Nu 
vă provocaţi intimii, nu răspundeţi la iritarea lor. 
Căminul şi familia vă vor preocupa diri nou.

G E M E N I
Primiţi bani. Cineva vă dă sfaturi oportune în 

materie de înavuţire. Reglementarea unor afaceri 
importante-vă solicită financiar. Vă ocupaţi de o co
respondenţă, -de relaţii cu cei apropiaţi.

R A C
Mari şanse în dragoste, în artă sau divertisment, 

încercaţi să ieşiţi din starea de nervozitate ce ur
mează, pentru a nu crea disensiuni. Părintele de ace
laşi sex vă ajută să vă echilibraţi bugetul.

L E U
Vă retrageţi în cămin, Insă neastâmpărul vă face 

să doriţi să purcedeţi la conturarea de noi proiecte. 
Nu exageraţi, pentru a nu claca cu sănătatea. O pro
blemă legată de o moştenire se rezolvă.

\ F E C I O A R A
( Veţi reuşi o scurtă deplasare, vă veţi ocupa de 
1 o corespondenţă, veţi face vizite. O persoană apro- 
t piaţă vă va ajuta. E caful să fiţi mai retras, să me- 
ţ ditaţi. Unele informaţii secrete vă vor fi de folos
ţ mai târziii;' '-1" vv ;,Ţ.' o

\ B A L A N Ţ A
l Străduiţi-vă să lămuriţi toate controversele cu 
/’ partenerul. Nu uitaţi că „tăcerea^ de aur*. Atenţie 
i la atmosfera care poate fi încordată atât acasă, cât 
\ şi la serviciu. Nu promiteţi mai mult decât puteţi 
) face, dar nici nu cereţi prea mult de la alţii.

I S C O R P I O N
1 întâlniri’ prieteneşti, veselie. Veţi crea bună dis- 
i poziţie, iar simţul umorului pe care-1 aveţi va avea 
1 succes ireproşabil. Problemele familiale vor necesita 
I atenţie, va trebui să vă concentraţi asupra finanţelor.

1 S Ă G E T Ă T O R
/ Unele dificultăţi în relaţiile parteneriale. Cineva 
I presară sămânţă de discordie. Cu un asociat ori cO 
i un prieten rezolvarea intereselor merge strună. Bani 
i puteţi obţine de la serviciu, nu din afaceri. Evitaţi 
1 jocurile de noroc !

I  . C A P R I C O R N
7 Păstraţi-vă secretele fiindcă inamici ascunşi vă 
1 pot ataca. Veste neplăcută referitoare la străinătate. 
( Aveţi nevoie de sprijinul amicilor, dar nu e cazul 
i să apelaţi la ei fiindcă nimeni nu-i dispus să vă a- 
) iute. .. ■

t V Ă R S Ă T O R
1 Veşti referitoare lâ o călătorie ori la cunoştinţe 
ţ din străinătate. întâlnire intimă reuşită. Sunteţi coo- 
I peranţi în relaţiile cu cei apropiaţi, vă veţi ocupa de 
î  comerţ, publicitate sau comunicaţii.

1 P E Ş T I
î  După ce merge bine, o relaţie amoroasă vă dă 
I de lucru. Casa, familia, copiii vă vor preocupa. Veţi 
ţ rezolva ceva în locuinţă ori pentru unul din părinţi; 
< vă veţi ocupa de o clădire, de un teren.

Desen de CONSTANTIN GAVRILA \
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Aproape permanent pro
ducătorii agricoli se gă
sesc în mari dileme pri
vind modul cum să-şi va
lorifice rezultatele muncii, 
dar mai ales asupra modu
lui cum le este preţuită 
munca lor, concretizată 
în diferite produse şi a- 
flată în concurenţă cu ac
tivitatea şi produsele si
milare străine care sunt 
importate şi creează mari 
dificultăţi agriculturii in
digene. Acum, când se 
strânge producţia culturi
lor de toamnă şi se pre
găteşte recolta anului viitor, 
se ridică o serie de între
bări în legătură cu asigu
rarea resurselor de veni
turi pecesare plăţii lucră
rilor făcute până la aceas
tă dată şi cu posibilităţile 
de plată a seminţelor, în
grăşămintelor şi lucrărilor 
necesare înfiinţării noilor 
culturi.

Cu referire la cultura 
porumbului, dl ing Lucian 
Albu, directorul Romce-, 
real R.A. Deva, ne-a spus 
că, potrivit negocierilor, 
s-a stabilit ca preţul de 
achiziţie la porumb să fie

Recolta de toamnă şi preţurile
de 160 lei pe un kilogram 
de boabe STAS. Neavând 
asigurate platformele fi
nanciare necesare, acum la 
bazele de recepţie se pri
meşte numai porumb în 
contul datoriilor, ■ pentru 
strângerea debitelor ce le 
au producătorii agricoli. 
De asemenea, se primeşte 
porumb în custodie, ca 
prestare de servicii, de 
ia cei ce nu dispun de 
spaţii de depozitare, con
diţia fiind ea ia ştiuleţi 
umiditatea să nu depă
şească 25 la sută, iar la cei 
ce recoltează cu combine
le, în boabe, să fie de 
până la 17 la sută. Tot la 
preţul convenit se preia 
porumb şi la fabricile de 
nutreţuri combinate, însă 
necazul cel mare constă 
în faptul că nici acestea 
nu prea dispun de posi
bilităţi pentru plata pe 
loc a recoltei, aşa cum ar 
fi bine şi normal să se 
întâmple, deoarece ţăranu
lui nu-i dă nimeni nimic 
pe datorie. în acelaşi timp 
se preia şi floarea soare

lui de la cultivatori, pla
ta fiind de 350 lei pe un 
kilogram.

In privinţa grâului s-au 
preluat peste 17,5 mii to
ne de la producătorii a- 
gricoli din judeţ şi 32 mii 
tone din alte judeţe, pla
ta acestora făcându-se la 
zi. In continuare se preiau 
şi se plătesc orice canti
tăţi de grâu pentru pani
ficaţie. In acelaşi timp, 
la bazele de recepţie se 
primeşte grâu la schimb 
pentru sămânţă, preţul 
fiind tot de 22Q lei/kg. In 
legătură cu înşămânţările 
de toamnă, dl Albu ne-a 
spus că se mai găsesc pe 
stoc îngrăşăminte chimi
ce pentru micii producă
tori agricoli, iar pentru 
cei ce au nevoie de can
tităţi mai mari se dau de
legaţii pentru ridicarea 
lor de la Tîrgu Mureş.

Aşa cum se ştie, se men
ţin în vigoare prevederile 
Legii nr. 83/1993, în sen
sul că cei ce controlează 
40 la sută din producţie, 
dar nu mai puţin de 1 006

kg grâu, beneficiază gra
tuit de câte 40 kg îngră
şăminte substanţă activă.

Ga o problemă ce gre
vează activitatea Romce- 
realiilui, am reţinut fap
tul că unii beneficiari ai 
producţiei de grâu, res
pectiv unităţile de moră- 
rit şi panificaţie din ju
deţ, au datorii neonorate 
de circa 600 milioane lei.

Deşi pentru campania de 
toamnă, în special pentru 
însămânţări, s-au acordat 
circa. 5 miliarde lei, pen
tru judeţul nostru, cu do
bândă de sub 70 la sută 
şi cu rambursare la recol
tarea .produselor, sunt pu
ţini cei ce solicită credite 
în asemenea condiţii. Pro
tecţia reală a producăto
rului agricol ar necesita o 
cunoaştere mai temeinică 
a condiţiilor de muncă şi 
a cerinţelor proprietarilor 
de pământ, precum şi lu
area. tn considerare a so
licitărilor lor, dacă vrem 
cu adevărat să avem asi
gurată producţia ' de bu
nuri agroalimeritare pen
tru hrana întregii popu
laţii. h;'v’" i:-

NICOLAE TÎRCOB

Nicolae' Gabriel Florea, 
Valentin Dorin Indrei şi 
Nicolae Selage din Deva 
erau prieteni şi într-o 
seară s-au dus împreună 
la gară, să o întâmpine pe 
E.P., prietena celui de al 
doilea dintre ei, ce venea 
cu trenul. E.P. a venit în

Fetele s-au privit scurt. 
Una a în trebat:

- -  Stai departe ?
— Aici, la doi paşi, 
Prietenele s-au căutat 

cu privirea.
■— Mergem, au hotărât 

împreună.
Acasă la N.S. au servit

BRUTELE
reşedinţa de judeţ cu o 
prietenă — G.O.N. — co
legă de clasă la un liceu 
din Deva. Fetele erau ve
sele, iar băieţii şi mai şi 
fiindcă în drum spre gară 
intraseră într-un bar, un
de s-au cinstit cu ceva 
tărie. După ce s-au depăr
tat de staţie, N.S. le-a 
propus celorlalţi.;

— Vă invit la mine, la 
uh suc, o cafea.
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LA GRĂDINIŢĂ NR. 1 DIN BRAD

Gu emoţie şi dragoste 
copii

a tinerei Camelia), doam
nelor de bici nu le-a fost 
şi nu le este indiferent în 
ce fel au crescut ori cresc 
propriii copii, cum au în
văţat cele dintâi „lecţii*1. 
Un motiv întemeiat pen
tru a se strădui ca şl la 
locul de muncă totul să 
fie cât mai bine, mai or
donat, mai curat. La bi
nele general, contribuie 
însă mult şi sectorul ad
ministrativ. Cu vrednicie 
şi grijă se ocupă de apro
vizionare - şi de pregătirea 
unei mâncări consistente 
dna administrator Dorica 
Faur, dar şi Viorinâ Bor
za şi Victoria Braica; iar 
pentru ca lenjeria să fie 
imaculată şi curăţenia la 
ea acasă, răspund dnele 
Maria Grama, Dorina- Tă- 
maş, Zoriţa Dineş, Dorica 
Faur, Elena Bulza, Sorina 
Chira. „Sunt femei con
ştiincioase, îndemânatice 
şi foarte harnice — apre
cia dna contabil Eva A- 
chim. Nu ne este ruşine cu 
aspectul unităţii noastre 
şi ne străduim să arate 
tot aşa”.

„Zestrea” grădiniţei- este 
modestă, însă grija pen
tru a păstra, a menţine în 
bună stare un scăunel, o 
jucărioară, un dulâpior a 
intrat în obişnuinţă. S-au 
renovat, s-au vopsit şi lă
cuit scaune şi mese, s-au 
tapiţat canapele, în toate 
aceste acţiuni gospodăreşti 
părinţii având un . aport 
concret. Această colabora; 
re. reflectată pozitiv în 
ordine şi bună întreţinere, 
dar şi concurenţa în sens 
bun dintre salariatele gră
diniţei, au menţinut re- 
numele unităţii, câştigat 
de-a lungul anilor. Nu
mărul „unu” al grădiniţei 
brădene defineşte nu doar 
o ordine în sine, ci mult 
mai mult. El poate fi a- 
tribuit pe merit unui co
lectiv de femei care mo
delează caractere, care 
apără visele şl jocurile 
copiilor, stăpânite perma
nent de grija că aceşti mi
cuţi sunt generaţia de 
mâine, viitorul,

ESTERA ŞINA

In Brad, pe strada Ho- 
ria, — o alee liniştită, 
mărginită de case arătoa
se — îşi are sediul Gră
diniţa cu program prelun
git nr. 1 şi aceea cu pro
gram normal nr. 3. O clă
dire îngrijită, înconjurată 
de verdeaţă şi arbori^ or
namentali, cu o îhcintă bi
ne organizată, cu leagăne, 
cu măsuţe şi scaune din 
lemn, confecţionate pentru, 
jocul celor mici. „Căminul “ 
— cum îl numesc în mod 
obişnuit părinţii — s-a re
deschis la început de au
gust, fiind în „vacanţă" 
doar timp de o lună — 
iulie —, când, cu modes
tele posibilităţi pe care le 
are, dar cu 6 statornică 
dragoste pentru copii, co
lectivul unităţii (director 
Aurelia Ana) a creat uti
lităţi gospodăreşti pentru 
confort şi igienă.

Cu grijă şi răbdare, cu 
sensibilitatea caracteristi
că profesiei, educatoarele 
celor cinci grupe —» Elena 
Indrieş, Elena Lucia La- 
zăr, Georgeta Ianc, Cazan 
Florica, Maria' Cazan, Ma- 
riâ Joldiş, Florica Anta- 
nas, Camelia Vădan, iar 
de la grupa germană Ană 
Maria Lazăr şi Adriana 
Palievici, precum şi Ma
riana Gali (de la grădini
ţa cu orar normal), încear
că şi izbutesc, în cele din 
urmă, graţie perseveren
ţei, să formeze la micuţii 
aflaţi în grija lor, de-a 
lungul zilei, deprinderi 
gospodăreşti, să le explice 
cele dintâi noţiuni despre 
plante, animale, obiecte, 
despre mediul înconjură
tor. „în clase avem cele 
mai atractive mijloace — 
spunea dna Indrieş — cum 
sunt teatrul de păpuşi, jo
curi distractive, concursuri 
pe diferite teme, sau bal 
mascat pe note muzicale. 
R e p e t ă  m cunoştinţele 
transmise în anii ante
riori, întreaga activitate 
fiind bazată pe joc. Sa
tisfacţia muncii noastre 
de -fiecare zi este să des
coperim calea până la su
fletul fiecărui copil”.

La rândul lor mame (cu 
O singură excepţie, aceea
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câte o cafea.
— Ar cădea bine ceva 

tărie, a zis N.C.F.
— îmi pare rău, dar 

n-am strop. Aş da o fugă 
să iau.

*— Du-te repede.
NJS. a luat o plaş$ şi a 

ieşit, împreună cu E.P.
Abia s-a închis uşa în 

urma celor doi, că N.G. 
Florea i-a poruncit celei 
rămase în cameră.

— Hai să facem dra
goste.

C.D N. a rămas siderată, 
apoi a bâigui t :

— Dar . eu sunt... fată 
mare.

— Nu contează. Dezbra- 
că-te.

Evident că fata nu s-a 
supus,, d ar un pumn al a- 
gresorului a trântiţ-o pe o 
canapea. Ce a urmat nu 
este greu de închipuie Cei 
doi, N.G.F. ş i . VJD. Indrei 
şi-au bătut/ joc de biata 
fată cum au vrut. Curios 
este că violul a continuat 
şi după ce cei doi plecaţi 
după vin s-au întors cu 
plasa plină. Când a scă
pat din mâinile brutelor, 
fata s-â dus direct la poli. 
ţie şi violatorii au fost a- 
restaţi, urmând şă-şi pri
mească pedeapsa meritată.

TRA1AN BONDOR
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Datorită euforiei, impre
siei de forţă şt de bine 
create de alcool (efectele 
sale de drog), mulţi oa
meni îl consumă pentru 
a se elibera de propriile 
slăbiciuni sufleteşti sau su
ferinţe corporale, cât şi de 
condiţiile realităţii atunci 
când devin vitrege, incon- 
fortabile sau de nesupor
tat. Evident, băutorul „o- 
cazional", cel care s-a al
coolizat o dată sau de câ. 
teva ori in viaţă; ingerând 
o cantitate mare care i-a 
provocat un comportament' 
exagerat, nu este un al
coolic. Nu devin alcoolici 
nici toţi aceia care „obiş
nuiesc” să consume bău
turi alcoolice fie la cere- 
monialurile de familie, fie 
la diverse sărbători tradi
ţionale, fie la întâlnirile 
cie afaceri sau de grup. 
Alcoolismul sau alcoolo- 
mania se instalează la cei 
care au o fragilitate a con
strucţiei psihice şi o struc
tură a personalităţii pre- 
dispozantă instalării de
pendenţei psihologice şi 
fiziologice (metabolice) fa. 
ţă de consumul de alcool.

Ce anume determină a- 
petenţa pentru otrava ca
re este alcoolul ? în urma 
cercetărilor sistematice, in- 
terdisciplinare, medicii, 
psihiatrii şi psihologii au 
remarcat că tendinţa ires
ponsabilă şi repetată zil
nic pentru consumul bău. 
turilor alcoolice — alcoolo- 
mania — se instalează la 
cei cu o organizare nevro

tică a personalităţii: psihic 
slab, cu frecvente stări 
astenice, iritabil şi insta
bil, toleranţă scăzută la 
frustrare (obstrucţionarea 
sau nerealizarea satisface
rii dorinţelor, trebuinţelor, 
intereselor), imposibilita
tea de a suporta anxieta
tea şi tensiunea psihică, 
hipobulia (voinţa slabă), 
imaturitatea şi permeabi

tualitate etc.), sau al celui 
produs de o durere soma
tică şi repetarea ingestiei. 
în vederea sedării, deter
mină dependenţa de alcool 
prin învăţare condiţionată. 
Efectele de drog aie al-

Când, pe lângă depen
denţa psihologică, are loc 
adaptarea metabolismului 
celular (al celulelor ‘ ner
voase, hepatice şi ale sân. 
gelui), la alcool se ajunge 
la dependenţă fizică cer-

coolului (care duc la di- tă şi dezvoltarea fenome-
minuarea sau eliminarea 
stărilor interne negative) 
sunt legate şi fixate în
creier (ca „răspuns") de

Alcoolismul - boală si viciu
litatea afectivă, egoism 
mai-cat şi indiferenţă mai 
accentuată faţă de familie 
şi anturaj, irascibilitate, 
impulsivitate, crize de mâ
nie, o diminuare a respon
sabilităţii şi simţului eti- 
co-moral. spirit critic re
dus, nivel de autoconside- 
raţie scăzut, tulburări se
xuale, adaptabilitate so
cială micşorată. în raport 
cu acest fond cauzal indi
vidual al alcoolismului, 
factorii sociali (obişnuin
ţele familiale, de grup sau 
„tradiţionale" pentru anu
mite arii zonale) au un 
rol favorizant, ca şi acce
sibilitatea procurării al
coolului.

Recursul la alcool, în 
speranţa eliminării discon
fortului psihic sau afectiv 
(depresie, frică, conflic-

consumul băuturilor alcoo
lice (ca „stimul").

Mediul familial şi so
cial favorizant. cu obi
ceiuri sociale de consum 
a băuturilor alcoolice, 
poate impune ca oameni 
ce nu sunt predispus; la 
alcoolism să ajungă' to
tuşi la această boală. Du
pă o lungă perioadă de 
ingestie „conformă” obi
ceiurilor şi tradiţiei,, deşi 
nu fac dependenţă fizică, 
acest gen de băutori se 
trezesc cu complicaţii so
matice (gastrite, poline- 
vrite, ciroze etc.) şi defi
cienţe nutriţionale. Ei sunt 
recuperaţi prin cura de 
dezalcoolizare, privarea de 
alcool fiind suficientă pen
tru eliminarea dependen
ţei psihologice. ‘ .

nelor de sevraj. Cantitatea 
de alcool consumată scapă 
controlului, iar suprima
rea sau reducerea acestuia, 
chiar şi pe timp scurt, 
de 1—2 zile. devine impo
sibilă. l’e pian comporta
mental. alcoolicul ajunge 
la perturbarea gravă a re. 
laţiilor interpersonale,. fapt 
ce impune internarea şi 
tratarea spitalizată a bol
navului.

Există o categorie de al
coolici la care trebuinţa 
irezistibilă pentru alcool 
nu are o periodicitate con
stantă şi care au „pauze” 
relativ lungi de abstinen
ţă totală Accesele sunt, 
adeseori. însoţite' de stări 
depresive, de insomnie, 
inapetenţă şi dezgust de 
viaţă. Acest tip de alcoo
lism se numeşte dipsoma- 
nie şi, în timpul crizei, 
consumul de alcool al 
dipsomanului este exage
rat, producând o beţie • 
profundă, amnezie şi es
tomparea conştiinţei, în
soţită de acta delictuale 
sau chiar criminale (in
clusiv suicid).

Psiholog IOAN CRIŞAN.
- Laboratorul 

. de promovare 
a Sănătăţii Deva
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O şcoală pentru

Pe doamna Lidia (în
trucât nu doreşte să i 
se facă publicitate nu-i 

'voi menţiona şi numele 
de familie) o cunosc de 
aproximativ un an. Cu 
un timp în urmă am în
tâlnit-o tot la o acţiune 
a , Asociaţiei umanitare 
„Floarea vieţii" Deva şi 
am întrebat-o despre fe
tiţa pe care o îngrijeşte 
de când avea câteva 
luni.

Mândră de progresele 
micuţei, marcată la în
ceput de absenţa afec
ţiunii unei familii, dna 
îmi povestea cum se o- 
cupâ toţi de ea, cum a 
dus-o la medic când a 
fost bolnavă. Propriii 
copii, un băiat şi o fe
tiţă, o iubesc pe cea mi
că, dar sunt şi geloşi 
pentru afecţiunea pe ca
re mama lor. i-o arată, 
pentru că doarme cu ea. 
„Insă, susţine dna Lidia, 
pentru copiii noştri, pre
zenţa celei mici este o 
adevărată şcoală- -jv; Aşa 
învaţă să nu fie egoişti 
când vor fi mari". Ni
mic mai adevărat. Să 
ne gândim numai la co
piii care au crescut; sin
guri şi care nu prea sunt 
dispuşi să împartă nimic 
cu nimeni. Nici atunci 
când devin adulţi şi 
sunt conştienţi de pro
priul egoism.

încântată s-o vadă 
crescând, dna nici nu se 
poate gândi să se des
partă de fetiţa ce i-a 
fost încredinţată spre 
îngrijire.- S-a bucurat a- 
tunci când mama natu
rală (din. păcate o tână
ră iresponsabilă, sufe
rindă) a refuzat ca fe
tiţa să fie adoptată de

o altă familie. -Dar se 
teme de ziua în care a- 
ceasta va întreba de a- 
devărata mamă. Fireşte, 
dna im intenţionează să-i 
ascundă adevărul, cil a- 
tât mai mult cu cât a- 
devărata mamă i-a de
clarat că va fi în stare 
a-o recunoască după un 
semn particular. Un su
flet de mamă înţelege 
alt suflet de mamă. Dar 
gândul că va trebui să 
împartă bucuria ce i-o 
trezesc ' zâmbetul fetiţei 
şi chemarea „mama" o 
tulbură.

Deocamdată însă fap
tul că micuţa este fru
moasă şi sănătoasă, are 
o dezvoltare normală fa
ţă ' de cea a copiilor a- 
bandonaţi, o fac pe dna 
Lidia să se simtă răs
plătită pentru efortul ce
rut de îngrijirea unui > 
copil mic. O mai necă
jesc doar opiniile uno
ra, care i-ar aprecia ges
tul de a creşte un copil 
doar dacă ar face-o „ab
solut benevol". Oare cei 
sau cele care emit ase
menea judecăţi ar face-o ? 
în condiţiile materiale 
precare pe care" le au 
cele mai multe familii 
de la noi acest lucru e 
practic imposibil. Dar să 
nu uităm un lucru. Pen
tru a creşte un copil că
ruia nu i-ai dat tu via
ţă, măi ales când ai pro
priii tăi copii, nu banii 1 
contează în primul rând, 
ci sufletul. Câte familii 
înstărite sunt dispuse 
să-şi sacrifice liniştea şi 
confortul spre a acorda 
o şansă unui copil aban
donat ?

VIORICA ROMAN (

Răspunzători 
de sănătate

'; •  GATUL. Este cunos
cută legătura dintre gât, 
nas şi urechi şi influenţa 
reciprocă dintre ele. In 
zona gâtului se află amig- 
dalele, adevărate bariere 
în faţa microbilor. Infla
marea lor — amigdalita — 
în cazuri uşoare trece de 
la sine, dar sunt situaţii 
în care necesită tratament 
cu antibiotice (fireşte, pre
scrise de medic).

Pentru a nu se ajunge 
la antibiotice există şi alte 
remedii la îndemâna ori
cui. La, primele semne de 
îmbolnăvire a amigdalite- 
lor sunt recomandate gar
gare cu apă şi oţet (în 
concentraţia pe care fiecare 
a  poate suporta); sau cu 
apă călduţă şi bicarbonat 
de sodiu. Dacă boala nu 
poate .fi împiedicată, se 
aplică prişniţe fierbinţi cu 
flori de fân (peste o bu
cată de pânză curată şi 
umezită, spre a nu irita 
pielea). Sau comprese cu 
apă la temperatura ca
merei, amestecată cu spirt 
sanitar.

Curele cu plante medi
cinale au un rol imens in 
tratamentul congestiei la- 
ringierre, amigdaliene sau a 
traheei. Aceste inflamaţii 
se tratează cu ceaiuri, ori 
cu gargare. Deosebit de 
eficace este gargara cu 
infuzie din muguri de pin 
(2 linguriţe muguri la o 
cană cu apă, de 3-5 ori pe 
zi). Ceaiul de muşeţel (3 
linguriţe la o cană cu a- 
pă clocotită) _ are efect în 
inflamaţii uşoare ale a- 
migdalelor, laringelui şi 
corzilor vocale. -După e- 
puizarea acestor metode 
fitoterapeutice se poate a- 
pela la badijonările cu al
bastru de metilen, cu v s 
efect mai pătrunzător în 
aceste situaţii.

SÂ MAI ŞI 
RADEM...

•  — Nu crezi că so
ţiei şi copiilor le este 
dor de tine ? — îi spu
ne gazdă oaspetelui ve
nit din alt oraş ce-şi

'prelungeşte şederea prea 
mult.

— Drăguţ din partea 
ta eă te-ai gândit la 
ei. Mâine le telefonez 
să vină.

•  — Am ajuns la con. 
cluzia câ-i mai bine să 
dai decât să primeşti.

— Eşti un filantrop:
— Nu, boxer.

ALIMENTAŢIA

Pentru a creşte armonios 
şi a fi sănătoşi, copiii noş
tri-au nevoie de o alimen
taţie variată şi echilibra
tă. Aceasta trebuie să con
ţină grăsimi; glucide, pro
teine. săruri.

Este necesar să suprave
ghem atent alimentaţia co
piilor. pentru a nu fi exa
gerat consumul de grăsimi 
şi nici de dulciuri. Chiar

Pentru cămara iernii
•  CASTRAVEŢI CU CEAPĂ. Suni necesare : 3 kg 

castraveţi, 2 kg şi jumătate ceapă, 1/4 I oţet, sare, 
zahăr, hrean, piper, dafin, boabe de muştar. Se aleg 
castraveţi mai mari (dar nu copţi) şi se curăţă. Se 
taie de-â lungul în 4-6-8 bucăţi (după grosime). Ceapa 
se curăţă şi se taie felii de grosimea degetului. Se 
amestecă ceapa şi castraveţii astfel pregătite intr-un 
vas mare, se .opăresc cu apă clocotită cu sare (o lin
gură de sare mare la un 1 apă) şi se acoperă.

După cel puţin 24 de ore se scurge bine ames
tecul de zeama care s-a tulburat. Se aşşză apoi In 
borcane nu prea mari (pot fi de 800 gr), cu hrean, 
piper, dafin şi boabe de muştar. Se leagă borcane^ 
Ie şi se pun Ia rece. . ^

P.S. Dacă cititoarele noastre doresc o reţetă 
anume, ori vor să ne propună reţete proprii, ne pot 
scrie sau telefona la 612157.

dacă glucidele constituie 
principala sursă de ener
gie, ele prezintă şi incon
veniente : favorizează ca
riile dentare şi aduc or
ganismului calorii „vide", 
adică lipsite de vitamine 
şi minerale. De aceea e 
bine ca în locul siropuri
lor, bomboanelor, altor 
dulciuri să oferim copiilor 
mai multe fructe şi legu
me proaspete (fără zahăr).
• Vorbind de proteine, 

automat ne gândim la a- 
limentele de provenienţă 
animală. Dar proteine se 
găsesc şi în paste făinoa
se, pâine şi chiar în le
guminoase. Este indicată 
combinarea proteinelor' ve
getale cu cele din produ
sele lactate. Acestea din 
urmă — fie că este vorba 
de lapte, iaurt sau brânză 
— aduc organismului şi 
calciul de care are nevoie 
pe măsură ce copiii cresc 
şi care este necesar ' de 
fapt la orice vârstă. In a- 
fară de mâncare, copiii 
au nevoie şi de apă. Este 
bine să fie lăsaţi să bea 
apă simplă (nu minerală 
sau eu sirop) ori de câte 
ori sunt însetaţi.

Vis şi realitate, istorie şi perenitate
însetaţi de munte şi iz

voare, obosiţi de . aglo
meraţia Capitalei, elevi ai 
Şcolii nr. 143, sector V, 
Bucureşti, au venit pe 
meleagurile judeţului Hu
nedoara, pentru a-şi po
toli foamea de istorie.

Pe aceste mirifice pla
iuri româneşti, aici, un
de pietrele vorbesc în 
graiul lor, iar pământul 
musteşte de fapte istorice, 
am întâlnit demni ur
maşi de daci şi de ro
mani. A fost o  adevărată 
revelaţie pentru elevi ca 
să calce în istorie, pen
tru slava şi perenitatea 
istoriei. Din manualele 
de şcoală ştiau multe lu
cruri interesante despre 
daci şi romani, despre 
istoria patriei. Dar ceea 
ce era doar vis, a  de
venit realitate prin în
tâlnirea cu istoria la ea 
acasă. „Cetăţuia", Ceta
tea. Blidaru, dar mai a- 
les Sarmizegetusa au în
semnat punţi peste timp 
şi au confirmat (mai era 
n e v o i e !) perenitatea 
noastră în spaţiul carpa- 
to-danubiano-pontie. „Is
toria este făclia trecutu
lui în mâna prezentului 
pentru a  lumina viitorul". 
Aici, în tabăra de la Cos- 
teşti visul de a deschide 
marea carte a istoriei, de 
a călca pe urme de eroi 
a devenit realitate.

încă din Deva ne-a 
întâmpinat DecebaL şi 
i-am fost recunoscători că 
a existat. Apoi firul tim
pului ne-a condus pe 
cărări de munte Ia cetă
ţile dacice din împreju
rimi: Cetăţuia, Blidăruşi 
Sarmizegetusa Ulpia Tra- 
iana.

SCRISOARE 
DIN BUCUREŞTI

Drumeţiile şi excursiile 
au continuat în splen
doarea peisajului apărând 
Castelul lui lancu de Hu
nedoara. „Măreţie şi ero
ism, artă şi perenitate", 
aşa l-au caracterizat elevii 
bucureşteni. „Ce mândri 
pot fi hunedorenii !“ — 
au adăugat ei. Oamenii 
au ţinut să ne arate şi 
alte minunăţii ale locu
rilor. Exponatele de la 
Muzeul aurului din Brad 
au constituit alte rele
vaţii. Apoi, Ţebea, Goru
nul lui Horia şi Mormân
tul lui Avram lancu, al 
altor patrioţi români de 
la 1848, 1877, 1918 ne-au 
dovedit că: „românul are 
şapte vieţi", că un mor
mânt poate însemna un 
zbor în eternitate. Şi ci
ne poate contesta că pe 
meleagurile Hunedoarei 
nu au existat oaqjcni 
care au zburat eu ade

vărat ? Muzeul Aurel 
Vlaicu dovedeşte ce minţi 
iscoditoare, ce oameni 
deosebiţi a dat Ardealul. 
Cu toate că Aurel Vlaicu 
s-a prăbuşit în încerca
rea de a trece Carpaţji, 
cei ce au urmat nii au 
putut fi opriţi să treacă 
această coloană vertebra
lă a României, iar la I 
Decembrie 1918, să rea
lizeze Marea Unire.

Muzeul din Alba lulia, 
el însuşi o Cetate, a con
stituit pentru elevii din 
Bucureşti (şi nu numai 
pentru ei, ci pentru toţi 
cei aflaţi în Tabăra Sos- 
teşti, din Piteşti sau Tul- 
cea, din Iaşi sau Târgu 
Mureş) apogeul întâlni
rii cu i’storia( cu Ardealul 
şi, bineînţeles, cu ospi
talierii ardeleni. ;  ,

Fie ca tot ceea ce am 
văzut, am trăit şi am 
simţit noi în tabăra de 
la Gosteşti să reprezinte 
un îndemn şi pentru alţi 
colegi de a vizita jude
ţul Hunedoara şi de a 
lega noi prietenii aici.

In ceea ce ne priveşte, 
avem certitudinea că do
rul de aceste locuri şi 
de oameni minunaţi- ne 
vă _ âdlice curând înapoi, 
pentjru a. f l  părtaşi iarăşi 
şi iarăşi la cea mai fru
moasă oră de istorie. ;. 
Prof. .ELENA SULTAN, 

Bucureşti

A u trecu t câţiva ani de. râşi. ' Urşi mai puţini.
când Ioan Sicoe a termi
nat şcoala silvică. I s-a 
dat în grijă o pădure ma
re, cea de pe hotarele co
munei Baru. Cinci ani a 
purtat de grijă pădurii de 
pe aceste hotare. Aici a 
cunoscut-o pe Silvia. Apoi... 
micuţul Silviu-Ioan arc 
aproape trei ani şi U sea
mănă bine.

Din hotarele Barului s-a 
întors în Munţii Apuseni, 
la Buccş.

— Ca pădurar, ce res
ponsabilităţi aveţi ?, l-am 
întrebat pe Ioan Sicoe.

— în răspunderea mea 
am aproape 1 000 ha — 
păduri, eclave, poieni, pâ- 
râuri, cabane pentru mun
citorii noştri, vânatul.

— Apropo de vânat, ce 
se poate... ?

— Lupi, vulpi, jderi,

— De ce v-aţi făcut 
pădurar ?

— Pentru că iubesc pă
durea aşa cum ar trebui

DOR 
PĂDURE

să o facă fiecare tânăr şi 
nu numai. Unii, ori nu 
ştiu, ori nu vor ' să înţe
leagă. Pădurea este plă
mânul .nostru de aer cu
rat, de oxigen, d e ' sănă- 

. tate, de viaţă până la ur
mă. Aici, in Munţii Apu
seni m-am născut. Eu, 
părinţii, bunicii, străbuni

cii. Frate bun cu muti 
eu pădurea lui de 
stejari, frasini, mestec 
cu rugul de mure,. 
afinele...

— Se fură din pădure 3
— Pe raza cantonului 

meu, nu. Sătenii mă c*< 
nosc bine, 'eu îi cunosdh 
Când au trebuinţă, ne î®t 
ţelegem cu conducerea 
colului.

— La ce oră vă sculaţtfy
—- Credeam că mă i s t

trebaţi la ce oră mă cui* 
Pădurarul nu are oră 
culcare, nici ceas deştep* 
tător. Freamătul pădum  
este ceasornicul meţu 'v-

Dimineţile în Munţii A* 
puseni sunt scăldate fO 
rouă. Răcoroase. Dar tOt 
nărui Ioan Sicoe este l<t 
datorie. O face cu drag 
cu tot mai mult drag 
dor de pădure... GH.

a
Irag,

’J

j M U S iO  B O X  Soundgarden
In toamna lui ’91 So- ţaţă de Black Sabbath mitată a lui Badmotorfin- 

undgarden pleacă în tur- — Into The Void (Sealth).- ger, ce are ca supliment un 
neu cu Guns’N’Roses şi Grupul pleacă în tur- mini LP cu patru piese 
Faith No More, iar Bad- neu cu C.O.G. urmat a- dintre care o versiune ex- 
motorfinger ajunge disc poi de un turneu euro- celentă a lui „Girl U 
de platină în SUA şi de pean cu Guns’N Roses. Want" (după Devo). 
argint în Anglia. Pentru Acest turneu este însoţit Single-lul care va de- 
publicul european casa de lansarea celui de-al veni cel mai reprezenta- 
Sub Pop reeditează pri- doilea single „Rusty Ga- tiv pentru stilul muzi- 
mele două EP-uri sub ge“, care cuprinde pe cal al grupului va fi in
forma unui mini CD sub lângă piesa titlu şi două să Out Shine, ce ocupă 
titlul „Screaming Life piese inedite, Touch Me locul patru în decembrie 

I Foop". La finele Iui ’91 şi Show Me. '92 în clasamentul bri-
, revista Cireus îi cota pe Albumul Badmotorfin- tanic. Pe acest disc Sin-, 
| Soundgarden pe locul ger primeşte 9,5 în re- gle se mai găsesc două

I

î

I
cinci la categoria hard/ vista Rock Hard şi cri- cover version-uri: Homi- 
alternative bând. tici foarte favorabile din cidal Suicidal, după Bud-

în aprilie 1992 apare partea revistei Metal Ha- gie şi I can’t Give You 
primul single Jesus mer, iar Soundgarden Anything după Ramones. 
Christ Pose, cu un vi- este invitat în calitate de In clasamentul Billboard 
deoclip ce scandalizează cea ma; ^ună trupă nouă Pe ’92 „Badmotorfinger" fi- -
întreaga Americă. Alte . ,, . ... _ _ gurează pe locul 86, iar
piese incluse pe disc a 1 oiindations Form î grupul Soundgarden pe 
sunt Stray Cat Blues I-A. 1° vara lui '92 gru- iocul 74‘ la categoria Top 
(Remake după Rolling pul participă la Lolla Billboard 200 Album 
Stone) şi o piesă cu o palooza Tour II, casa A Artists. 
linie melodică influen- & M, realizând o ediţie li- HORI  A- SEBEŞ AN
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începerea anului uni
versitar se corelează cu 
intensificarea activităţii 
comisiilor de acreditare 
* universităţilor private 
fl cu relansarea «opiniilor 
privind necesitatea dimi
nuării drastice a numă
ratei acestora. Un repu
tat om de ştiinţă şi par- 
(Mnenlar îşi exprima în 
■iţele anterioare hotărâ
rea de a superviza acti
vitatea comisiilor respec
tive, pentru a nu se 

inteligenţa româ
nească prin supravieţuirea 
prea multor facultăţi pri
vate. Op inii similare sunt 
exprimatei şi de alte perso
nalităţi, ce au deţinut im
portante funcţii politico- 
atfministrative în perioada 
înfiinţării majorităţii u- 
niVersităţilor private. Pa- 
sivitatea lor şi neadop- 
tarea unor decizii clare, 
a determinat' angrenarea 
a numeroşi studenţi şi 
profesori într-o activita
te «se părea acceptată în 
med tacit. Exigenţa maxi
mă sugerată acum mem
brilor comisiilor de a- 
ereditare va determina 
anihilarea a numeroase 
facultăţi, cu caracter re
troactiv, oferindu-se pri
milor absolvenţi certitu
dinea nulităţii diplomei 
obţinute. Un dialog ima
ginar cu adepţii tezei 
„exigenţei maxime” ar 
releva argumente bizare, 
în care naivitatea s-ar 
îmbina cu intenţia sub
versivă-

Frintr-o acţiune de a- 
cest gen. adoptată cu în
târziere de cinei ani, se 
va demonstra „rapidita
tea” cu care se. stopea
ză fenomenele necores- 
punzătoare şi „interesul” 
acordat tinerei generaţii, 
prin corelarea accesului 
la studii cu - actualul ni
vel ai şanselor de a be
neficia de servicii şi lo
cuinţe. In acelaşi timp

Teama de cultură
se va evita pericolul a- 
pariţiei prea multor inte
lectuali (fiind preferaţi 
semidocţii), iar cei in
teresaţi nu ne-ar mai a- 
cuzâ că îi imităm pe 
evrei (eliminând analfa
betismul), sau pe ameri
cani (stimulând inteli
genţa).

Principala lor preocu
pare constă în anŞiila-

lenţă. Necesitatea însuşi
rii unor cunoştinţe de 
cibernetică, management 
istorie, legislaţie etc pa
re o investiţie inutilă în 
contextul „prosperelor" 
tranzacţii de comerţ ex
terior şi a prosperităţii 
„oamenilor de afaceri” 
care cunosc numai lite
rele din propria semnă
tură.

PUNCTE DE VEDERE

rea pericolului” de a 
deveni ţara cu cele mai 
multe facultăţi şi cu cei 
mai numeroşi titraţi, în
trucât acest record ar 
submina celebritatea do
bândită prin mediatiza- 
rea barbariei mineriade- 
lor şi tragediei copiilor 
subnutriţi. în paralel cu 
riscul de schimbare a 
imaginii ţării, statul do
reşte să-şi majoreze nu
mărul de şomeri, prin 
trecerea în această cate-' 
gorie a potenţialilor stu
denţi de la universită
ţile private, care nu 
grevează vistieria ţării 
prin nici un ajutor, sub
venţie sau facilitate gu
vernamentală. Cu excep-.- 
ţia încadrării în catego
ria „şomer”, acestor ti
neri nu li se oferă nici 
o alternativă, întrucât 
există mulţi absolvenţi 
de liceu neintegrabili în 
activitatea productivă. Se 
consideră că tinerii stu
dioşi nu ar trebui să-şi 
„piardă" timpul în sălile 
de cursuri şi în biblio
teci, din moment ce exis
tă sute de baruri în care 
logica, filosofia şi ştiinţa 
pot fi suplinite prin tri
vialitate, droguri şi vio-

Unele somităţi din do
meniul învăţământului şi 
ştiinţei sunt convinse că 
toţi studenţii de la uni
versităţile private au ca
pul mult mai plat decât . 
cei de la facultăţile de 
stat, ignorând relativita
tea unui examen de ad
mitere cu foarte mulţi 
candidaţi pe fiecare loc. 
Primii studenţi de’ la fa
cultăţile private sunt însă 
în mod cert mai dotaţi 
şi mai cointeresaţi decât 
categoria studenţilor me
diocri ai facultăţilor de 
stat, iar nivelul celor 
din prima categorie este 
subminat de incertitudi
nea menţinută în pri- - 
vinţa recunoaşterii lor. 
într-o economie aflată în 
regres, ar putea fi inu
tile ambele modele de 
diplome, insă aceasta de
pinde de şansa fiecărui 
individ, deosebindu-se e- 
senţial de proclamarea 
nulităţii Unei categorii de 
diplome, indiferent de 
valoarea posesorului. Din 
moment ce statul nu in
vesteşte nimic în forma
rea acestor specialişti, 
singurul argument ar 
consta In tendinţa de a 
le proteja resursele fi
nanciare, îndemnându-i

să le investească în do
menii mai profitabile, 
cum ar fi jocurile de în
trajutorare, cărora li s-a 
permis să se dezvolte In 
proporţie geometrică, lu- 
ându-se în calcul pers
picacitatea cetăţenilor fă
ră studii superioare.

Se mal poate susţine 
că facultăţile private 
prezintă pericolul de a 
oferi cadrelor universi
tare şansa apropierii de 
un trai decent prin cumul 
de ore, întrucât inteli
genţa lor este neavenită 
intr-un stat axat pe spe
cificul obţinerii majorării 
salariilor' prin greve. Este 
deci preferabilă menţi
nerea nivelului de sala
rizare al exponenţilor in
teligenţei, sub acela al 
portarilor, până vor fi 
apţi să organizeze piche
te de grevă, să se spe
cializeze în comerţul cu 
ţigări sau să urmeze dru
murile străinătăţii.

Viziunea este similară 
în privinţa unor magis
traţi care cumulează 
funcţii didactice, fiind 
preferabil să accepte fo
loase necuvenite în ve
derea procurării resur
selor financiare necesa
re achiziţionării robelor..

Facultăţile private mai 
au inconvenientul stimu
lării înscrierii la exame
nul de doctorat a celor 
ce vor să ocupe, funcţii 
didactice şi să-şi perfec
ţioneze cunoştinţele în 
diferite domenii. Prin a- 
ceasta s-ar ajunge la ni
velul unei ţări învecina
te, de trei’ ori mai mică. 
dar cu un număr înzecit 
de doctori şi doctoranzi. 
Realizarea aceloraşi pa
rametri în zona Dunării 
Inferioare ar fi însă ne- 
realistâ în raport cu vi
teza , planificată pentru 
intrarea noastră în Eu
ropa.

TIBERIU MEDEANU
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Liceul „Avram lancu" din Brad-125 ani de 
şcoală românească în Zar and

%  1
le g

Cupă 1918, rămân la 
‘ Hoar patru profesori 
Vechiul colectiv. Răz- 

transferările deter- 
restrângerea colec

tivului didactic. în  aceste 
M ai iţii, în anul şcolar 
IŞ^P—19S0, sunt încadraţi: 
Vaier Fugătă, pr. losif 

pr. loan Indrei, 
Mager (nu se pre- 

j Candin Ciocan (stu. 
j Hemul Popa, Gheor- 
(Srmendy, înv. Gheor- 

g te  Jula şi dr. Pavel O- 
prişa. în  conferinţa din 12 
decembrie 1919, este ales 
director prof. Ioan Radu, 
doctor In matematici.

în anul şcolar 
®. liceul funcţio

na Opt clase, pfima 
fiind cea a  anu- 

feolar 1922—1923. în 
toamna anului 1929, In ur_ 
Boa unui examen de tran- 

elasa a Vil-a a sus- 
şi examenul de ba- 
î t  începând cu 

19%—193b" s-a trecut, din 
nou, la liceul cu opt clase, 
având o secţie „literară" şi 
una „ştiinţifică", diferen
ţiate în clasa a Vil-a şi a 
VIU-a.

Activitatea şcolii din a- 
oeaslă perioadă este lega
tă  de numele profesorilor: 
dr. Ioan Radu, dr. Pavel 
Qprişa, Vaier Fugătă, Can- 
din Ciocan, Emil Fugătă, 
Vifgîl Periam Pentru asi
gurarea stabilităţii şi cu 
scşpul acoperirii unor ca
tedre deficitare sub aspec
tul Încadrării, directorul 
dr. Ioan Radu — figură

luminoasă în istoria liceu
lui, propune constituirea 
unor burse pentru absol
venţii deosebiţi, în vede
rea continuării studiilor în 
învăţământul universitar 
şi care urmau să revină 
lu liceu. Beneficiază de 
acest ajutor Sabin Veselie 
(franceză) şi Nestor Lupei 
(şt. naturale). Părăsesc li
ceul, prin pensionare: Tra- 
ian Suciu, Vasile Boneu, 
Ştefan Albu, Pavel Opri- 
şa, prin transfer (Marcel 
Griffoin, de la misiunea 
franceză). Sunt încadraţi 
şi rămân diferite perioade 
de timp profesorii: Gheor
ghe Pârvu (muzică şi ca
ligrafie), Cornel Safta (ma
tematică), losif Lepşi (şt. 
naturale), iar mai târziu, 
după 1928, Solomon Su
ciu, Cornel Rusu, Emilia 
Roth (germană), Gheor- 
ghe Buldur (latină), Pom- 
piliu Nişca (română), Oc- 
tavian Xoderaş (rOmână), 
Sabin Veselie (franceză). 
Radu Mânzat Moga (de
sen), Nestor Lupei (şt. na
turale), Teodor Popeseu 
(română). Emil Popa (geo. 
grafie), Gheorghe Achiţeî 
(matematică), Gheorghe 
Manciu (română). Emil 
Giurgiuca, Dora Gherman, 
Traian Felea,

După pensionarea dr. 
ioan Radu, conducerea li
ceului este preluată de 
Candin Ciocan, originar 
din Blăjeni, fost elev al 
liceului, ca şi predecesorul 
său, absolvent a! Universi
tăţii din Bucureşti, secţia

fizică-chimie. Buri specia
list, exigent cu el însuşi, 
dar şi cu colegii şi elevii, 
a reuşit să continue tra
diţia înaintaşilor în asigu. 
rarea unei temeinice pre
gătiri şcolare, în amplifi
carea rosturilor culturale 
ale şcolii.

Printre preocupările con
stante ale celor care au 
condus liceul, ale colecti
vului didactic, se situează 
la loc de frunte şi perma
nenta îmbogăţire şi îmbu
nătăţire a condiţiilor ma
teriale. Astfel, după darea 
în folosinţă a noului local, 
în toamna anului 1922, se 
trece la construirea săl'i 
de sport, lucrare care este 
finalizată patru ani mai 
târziu. Tot acum se con
fecţionează materialul pen
tru colecţiile de ştiinţe 
naturale, pentru laborato
rul de fizică-chimie, pen
tru sălile de desen şi mu
zică. A fost procurată apa
ratură didactică, substanţe 
chimice, cumpărate sau 
confecţionate planşe, a fost 
alcătuit un ierbar deose
bit, au fost realizate co
lecţii de insecte, împăiere 
de păsări şi mamifere, au 
fost achiziţionate hărţi is
torice şi geografice.

Evoluţia efectivelor de 
elevi este legată de eta
pa istorică parcursă. Du
pă o creştere în perioada 
1919—1925, urmează o seă- 
dere a efectivelor până în 
1934. Urmează apoi o evo
luţie ascendentă, numărul 
maxim de elevi, în perioa-

1 Ce trebuie să cunoască 
cetăţenii municipiului 

Deva

i

Consiliul local al municipiului Deva are mereu 
\ în atenţie problema asigurării serviciilor şi utilită- 
1 ţilor pentru populaţie,
J Avem un principiu la care ţinem şi care pretin- 
1 dem ca toţi locuitorii, instituţiile, agenţii economici 
l cu capital de stat şi privat să-l respecte: 
i „La muncă cinstită, retribuţie corectă şi servi- 
l cii de calitate".

şi se lucrează corect,

!!
I \

 ̂ Acolo unde există interes 
i treburile merg bine.
}  Cunoaştem şi suntem de acord cu extinderea 
1 contorîzării energiei termice, dar prevederile legale 
i în acest sens riu spun şi sursele de realizare, în tim- 
l pul scurt propus, ştiindu-se că ' recuperarea acestora 
1 se Va face de la consumatori. ,
\ îrn prezent cheile de control în împărţirea chel- 
i tuielilor sunt: numărul de persoane şi numărul de 
i mp suprafaţă locuibilă în care există montaţi ele- 
I menţi de radiator.

Costurile mari la utilităţi pot avea trei cauze :
•  o eroare la facturare, care se poate corecta :
•  aparate de contorizare defecte. Atenţie, aces

tea sunt în grija asociaţiei de locatari :
•  nedeclararea exactă şi reală a numărului de i

persoane ce consumă utilităţile livrate. Vino- V 
vaţi în acest caz sunt locatarii şi cei care con- ' 
duc şi administrează asociaţia: ■ 1

Schimbarea conducerii asociaţiei de locatari cade I
în sarcina f exclusivă a locatarilor, care în cea mai

l !

I mare parte (peste 94 la sută) sunt proprietari de.a- , 
par ta mente şi care trebuie să fie interesaţi de o ad- 1 

I ministrare corectă. Sunt dese cazurile unde cheltu- y 
y ielile de administrare depăşesc 8. la sută din. costu- i 
i rile utilităţilor şi unde se atribuie salarii administra- Ţ 
1 torilor fără ca locatarii să aibă cunoştinţă şi să le y 
y aprobe şi chiar atribuiri de prime celor din condu- ( 
y cerea asociaţiilor de locatari, fără nici un temei legal. / 
i Pierderile din reţelele de distribuţie la apa caldă.
) şi apa rece şi agent,.secffndâr pentru încălzire sunt ) 
I suportate de R.A.G.C.L. Deva şi nu de cetăţeni, după t 
y cum şi pierderile de aeent primar pe reţeaua de fer- î 
|  moficare. până la ounctele termice sunt suportate *

de către F.E.C. Mintia.

da- de până la reforma în
văţământului din * 1948, în- 
registrându-se în anul şco
lar 1946—1947 (459 elevi). 
Elevii buni la învăţătură 
şi cu o situaţie' materială 
modestă erau scutiţi de 
taxe şi susţineau un con- 

' curs pentru bursă. Se mai 
primeau ajutoare pentru 
cei merituoşi şi din partea 
Societăţii miniere „Mica" 
şi a băncii „Crişana".

Activitatea de pregătire 
a elevilor este în continuă 
creştere. Liceul dă promo
ţii cu reuşite deosebite la 
bacalaureat şi admiterea 
In învăţământul superior. 
O parte din elevii strălu
ciţi ai liceului vor ajunge 
cadre în învăţământul su
perior (prof. dr. Iile Hai
duc, prof. dr. Nestor Lu
pei, prof. ing. Mecea Pe
tru, prof. dr. Ovidiu O- 
nea, prof. ing. Teodor 0_ 
nea, prof. ing. Vichentie 
Caralea, prof. dr. ing. Lau- 
renţiu Nicoară, prof. dr. 
Traian Boroş, prof. dr, 
Graţian CiofHca, prof. dr. 
Valentin Bota). Tot în a- 
ceastă perioadă, termină 
liceul scriitorul Mircea 
Sîntimbreanu, poetul Vlai- 
cu Blrna, criticul literar 
şi scriitorul Ioan Lungu, 
Dintre foştii profesori, Va
sile Ghebedea, Ion Benea, 
Gh. Manciu ajung cadre 
didactice Ia Universitatea 
din Timişoara.

Prof. STELIAN ClllCO, 
directorvl Liceului 

„Avram lancu”
Brad -----

Acolo unde a fost posibil, prin investiţii noi. y 
i s-au extins contorizările la energia termică pe blo- : 
1 curi (exemplu PT 11 bis). '
: Dacă in continuare există disconfort în locuinţe '
, privind încălzirea, atunci cauzele sunt exclusiv ale ’ 
. locatarilor, care sunt proprietari şi care nu au re- ţ 
' parat instalaţiile (reţele interioare, coloane) şi nu au i 
\ spălat periodic radiatoarele ce sunt predispuse a se ‘ 
4 calmată. ; .. ; V
/ •  Faţă de aceste situaţii, considerăm că ® corectă y
1 administrare nu se poate face decât pe puncte fer- i 
i mice şi de către oameni de specialitate, procentul * 
( cheltuielilor de administrare reducându-se substan- I 

ţial. y
) •  încasările costurilor să se facă autorizat, pe
i PT şi cu- program extins, Ia fiecare locuinţă, prin 
i trecere (sistem IRE). împărţirea cheltuielilor şi ţine- 
* rea unei reale evidenţe se face mult mai corect, a- i 
\ vând grefată asociaţia ~ dc locatari pe PT. Absolut ?

pe .
ih I 
e- \

y rea pe PT. |
y «Uniformizarea cheltuielilor fără a mai exista \ 
7 diferenţe între iarnă-vară şi stabilirea unor tăxe pe, ! 
ţ persoană care să cuprindă inclusiv pregătirea finan- J 
1 ciară şi tehnică pentru acţiuni strict necesare, ce se |
:  î i v i r i i i t s  n o  n o n n i ţ U r A  f n n D c r i  ‘ în tr* fv T în fir* riQ  îlA cf-Fi 1 fl 1111 fAFimpun ca reparare terase, întreţinerea instalaţiilor ţ

i» etc.
1 S•  Constituirea unui sindicat al proprietarilor de . 
y apartamente, ca împreună cu Consiliul local Deva, ) 
? să urmărească continuu ca serviciile să fie de caii 
) tate şi cu costuri minime.y Ing. VIRGIL BOCA,
i viciprimar

S.C. „CRIŞBUS” S.A. BRAD 
Cu sediul în Brad, str. Goşa, nr. 44, orga

nizează la sediul societăţii

1

pentru selecţia managerilor, în conformitate ca 
Legea 66/1993 şi Normele Metodol^ice aferente 
acesteia.

Documentele privitoare la societate vor pă
ţea fi consultate la sediul societăţii. j

Candidaţii depun ofertele în pBc închis, 
sigilat, la sediul societăţii, In 30 de zile de ia 
publicarea cererii de ofertă a societăţii.
------------ ------ ---------------- -



MIERCURI, 28. 09. *994 litlce; 23,55 Videotext pu
b lic ita r .

R A D IO  D E V A
9,00 Emisiunea din sea

ra precedentă (reluare); 
15,15 Videotext publicitar ; 
18,00 Deschiderea emisiu
nii ; 18,05 Desene anima
te : X-Men (episodul 5); 
18,25 Avanpremiera fil
melor la Dcvasat; 18,30
Viitorul planetei noastre: 
Sănătatea pământului; 
18,44 Jazz-magazin; 19,00 
TELE 7 abc •  AS — 
Show — invitat: Matty 
Aslan ; 20,00 Muzică ; 21,00 
Film artistic: „Criniă în 
Music-City"; 22,28 Clip 
VIVA ; 22,35 TELE 7 abc. 
Film. serial: „Croazieră de 
hix“ ; 23,25 Dialoguri po-

6,00 BBC ; 6.30 Mara
ton matinal; 9,00 Ştiri ;
9.10 Morning music ; 11,00 
Mica publicitate rad io ;
12.00 Radio can-can ; 13,00 
Ştiri; 13,10 Mica publici-î 
tate radio ; 14,00 BBC ; c  
14,30 Muzică ; 15,00 Actua
litatea hunedoreană ;
16.00 Spart; i*30
Muzică; 17,00 Ş tiri;
17.10 Mica publicitate ra
dio ; 18,00 BBC; 19,00
Rondul de seară : „Apăi 
asta-i muzică ?“ ; 21,00
BBC ; 21,30 Tristeţea e li
beră ; 22,00 Ştiri ; 22,10
Program muzical ; 0,00
V.O.A. Europe.
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S.C. „METRO-MOBILA" S.R.L. 1
' I

Cu sediul în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 31 A ţ 
(intersecţia Hunedoara), angajează: i

•  2 tâmplari

•  personal pentru manipulat şi montat mo
bilă la domiciliu

Condiţii:

— vârstă între 20—30 <fe ani

— absolvenţi de liceu cu sert'iciul militar 
sătisfăcut

— fără cazier judiciar
— domiciliul stabil în Deva
Relaţii Ia telefoanele: 626338 sau 62629 i,

(cmd)

F R E S C 0

A

■ M wc ¥*
..........

prin reprezentanţa Hunedoara
•  dozatoare sucuri (superconcentrate)

•  maşini îngheţată; v itrine  frigorifice

•  refrigeratoare bere

•  maşini paste făinoase

Hunedoara, str. N. Bâlcescu. or. 1 Păli- 
clintea cu plată, et, 3. tel. 054 /7  12832.

MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

COMPLEXUL „EUROVENUS"
Situat în DEVA — SÎNTUHALM (intersec

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

.- ce) mai mare magazin de mobilă din ţară: 
i t  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 şl a 
apartamentelor, asigurând transportul şl mon
tarea mobilierului Ia domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic Intre orele 8—<2© 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare le telefoanele: 654/ 
628338. R26S94; 62138®.

•  FRIGIDERE, ARAGAZE, TELEVIZOARE,..

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE.

• .Fâi4wŢĂ'* O p î E C ? Q i W .  ACRfLAT;

S£ POT ÂCHfZfŢFÎCi^Ă O!N STOC SAU LA COMANDA CU ;

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURf. PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
Aii’ S CI "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER. DACIA, STRiDACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+1GţTURN).^

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA» 
DOMiCILiUL CLIENTULUI. ' 1

INFORMAU! LA TELEFON: 62,73,2?

S-C. „SARMINTEX" S A.

cu sediul în Deva, str. Apuseni, nr. 1, 
telefon 654/623320

I- R
I*
t Organizează, pe data de 2 noiembrie 1994,! 
| concurs de selecţie a MANAGERULUI, in ba-1 
{ za prevederilor Legii 66/1993 şi a Normelor Me-«
* todologice 1/1994. |
* Informaţii suplimentare şi depunerea plî- î
| curilor fa sediul societăţii. 
- *
I
[
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Face cunoscut onoratei clientele că, înce- 
cu data de 21.09.1994, se pot din nou con

tracta
„Asigurări de asistenţă medicală şi pen

tru relaţia Germania44 în lei sau în valută. 
Asigurările se pot încheia:

t  La sediul din DEVA, str. M. Emincseu, 
bl. C/Z; sc, D, et. I, ap. 45, teL 627995

•  La Oficiul de turism JSARMIS" S.A. 
Deva, tel. 613173

•  Oficiul de turism „CORATRANS” S.A. 
Deva, te l 916312

. t  Permanenţa ,JVlEŢROPOL“ Deva, teL 
623297, 627682, la , orice oră din zi sau 
noaptea (urgenţe). -

■ Organizează concurs pentru ocuparea postu
lui de

•  MANAGER
în data de 7 noiembrie 1994, ora 10,

Ţ Condiţiile de participare sunt ede prevă
zute în Legeanr.66/19d3 şi a Normelor Meto
dologice de aplicare nr. 1/1994.

Reiaţi! suplimentare la tel. nr. 054/641089 
şl 054/641225. (90812)

S.C. SCORPION S.B.L 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

i M m tm  mg r o s
M

•  pulpe pui SUA 
<9 alei floarea soarelui — import 
i  băuturi alcoolice
•  specialităţi docolată
•  fructe import (citrice) şi indigene
Telefon 717439. (90676)

mBd. Dfeceffi
Bl.. 22

s î i  v ă  ' ■ T
Doriţî să v«. cconâmisiţi timpul?, * 
Doriţi o  amintire în mai puţin dc^o «o r t

DOÂRNOI,
în colaborare tu 

cele mai prestigioase 
firme internaîionole 
dip domeniu) foto, vă 

putem îndeplini 
aceste dorinţe!

* Developări fiii
* Fotografa color - dimensiuni diferite

REDUCERI DE PREWRl
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S.C. BOMFBUCT — S.A. ORĂŞTIE j
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S.C. AGROMEC S.A. CARNEŞTI

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de 

M A N A G E R
- conform Legii 66/1993. Ofertele se depun 

la sediul societăţii din localitatea Câmeşti, 
şeaua Naţională, nr- 257, în termen de 3® d h .  
de Ia ultimul anunţ. (90818)

S.C. AGROMEC S.A. GEOAGIU

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de 

M A N A G E R  
conform Legii 66/1993. Ofertele se depun 

la sediul societăţii din localitatea Geoagiu, st?., 
Calea Romanilor, nr. 28, telefon nr. 168, in ter
men de 3© zile de la ultimul anunţ- (96619)

SC. AGROMEC S. A. HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de 

M A N A G E R
conform Legii £6/1903. Ofertele se depnn 

la sediul societăţii din municipiul Hunedoara, 
str. Stufit, nr. 4, în termen de 36 zile de la ul
timul anunţ.

Ş.C. AGROMEC S-A. ILIA

C.

I

ORGANIZEAZĂ CONCURS - ’
pentru ocuparea- postului de 

M A N A G E R
conform LegB 66/1993. Ofertele se depun 

la sediul societăţii din comuna Ilia, str. Liber
tăţii, nr. 141, în termen de 30 zile de ia ulti
mul anunţ. (96621)

CONSILIUL 
LOCAL AL 

MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA 

Anunţă eventualii! 
i sponsori că, pentru«
• terminarea lucrărilor! 
Ide executare şi am-;
; plasare a bustului ce
lui eare a fost marele» 

j fotbalist MICHAELj 
| KLEIN, s-a deschis; 
{contul in Iei nr.;
J 50022127078 B.N {
{TREZORERIA HU 
| NEDOARA. £

Informaţii supli £ 
mentare se pot obţi-Ş 

i ne zilnic, între orele< 
•8-10, la telefonul 054/ «C 
'712877, Biroul u r i  
; banism şl amenajarea f  
teritoriului. S

• «r •

f s■i.C. AGROMEC S.J 

SIMERIA 

ORGANIZEAZĂ 

CONCURS

M A N A G E R

I 
I
I
l  pentru ocuparea pos-| 
[  tutui de

I
I
ji in condiţiile prevă-_

I'zute de Legea 66/1 
1T)93. Ofertele se d e-l 

I pura la sediul societă-J 
• ţii din oraşul Simeria, |  
I s t r .  Traian, nr. 104, |  
f in  termen de 30 z ile i 
î  d e  Ia ultimul anunţ. I  
I (90822) |
i  _ _ _ I

I
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In lucru Ghidul judeţului Hunedoara
l•I 1

I

i*
\
5
>

Redacţia ziarului nostru, în  colaborare cu Im
prim eria G utenberg din Deva, lucrează la realizarea 
G hidului judeţulu i H unedoara. Conceput într-o  form ă 
grafică interesantă, bogat ilustrat^ color, cuprinzând 
inform aţii şi fotografii din dom eniile etnofolcloric şi 
turistic, din economie, a rtă  şi cultură, din alte sec
toare de ac tiv itate — lucrarea va apărea în cursul 
lunii noiem brie 1994. -

Cei care nu au optat până acum pentru  a figura

•  Vând Audi 200 Turbo,
2000 DM* tel. 629137. . ,

(91025)

•  Vând teren lângă şo
seaua naţională, apropie
re Simeria, posibilităţi pri
vatizare, tel. 618330, după 
ora 16, (91021)

•  Vând apartament două
camere Gojdu, tel. 626928, 
după ora 16. (91023)

•  SC Tera Corn SRL De
va vinde cazane încălzire 
centrală pe gaz, import, la 
magazinul expoziţie: hala, 
piaţă, etaj I Informaţii, 
tel. 623834. ‘ (91030)

•  Vând cazan încălzire
centrală Termoteca 20 ES 
şi butelie aragaz. Telefon 
613793. (91032)

•  Vând urgent AHO 243
Diesel, motor Braşov nou, 
preţ avantajos, tei. Hune
doara, 729205 sau Deva, 
622758. (91031)

•  Vând tractor U 650,
Deva, tel. 613231. (910.40)

•  Vând casă cu grădină
în Honda), nr. 170, telefon 
667152.; (91045)

• 4» Vând apartament două 
camere Deva, zona Miori
ţa, bl. E. 13, 6 500 000 ;
618700. , (91049)

*—*—* ^ - * ~ .

•  Cumpăr obiecte
decorative vechi, mo
bilier, antichităţi,- tel. 
628716. (91043)

•  Societatea Garant 
Consulting, tel 616449,
facilitează vânzarca- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, tere
nurilor. Cumpărătorii 
sunt serviţi gratuit.

(90561)

•  Vând televizoare 
color şi alb-negru, la 
preţuri convenabile, 
garanţie. Tel. 717094.

' ; (0182).
*—*—*—*»*—*—*—*—*—*—*» ■

•  Vând urgent convena
bil mobilă sufragerie, tel. 
711543, orele 9—21. (0189)

•  Vând apartament 3
camere, mobilat, televizor 
Sony Trinitron, diagonala 
72, blană vulpe polară lun
gă, blană 1/3 Caracul, bla
nă lungă veritabilă, (Mink). 
Tel. 724986. (0178)

•  Vând Dacia CM, 3500
mărci, Opel Ascoria 1,6, 
perfect, 3500 mărci. Tel. 
721279. (0181)

•  Vând teren intravilan,
materiale construcţii, Sîntă- 
măria Orlea. Tel. 777515, 
după ora 16 (0185)

•  Cumpăr ţigle din de
molări, tip Jimbolia sau 
Lugoj. Hunedoara, str. Pic
tor Grigorescu 7, telefon 
713487, (0130)

în Ghidul judeţu lu i H unedoara şi doresc s-o facă — 
agenţi economici, institu ţii etc. — se pot adresa, pen
tru  inform aţii, redacţiei ziarului „Cuvântul liber" 
Deva, la telefoanele 611275 şi 611269, prin fax 618061 
sau direct la sediul instituţiei din Deva, str. 1 De-' 
ccmbrie, nr. 35, până cel târziu la data de 1 octom
brie a.c.

Nu pierdeţi ocazia de a fi prezenţi într-o lucrare 
reprezentativă a judeţulu i nostru !

VANZAIII -  
CUM PĂRĂRI

•  vând apartament tre!
eamere, Deva, str. M. E- 
miîiescu, bl. 43, ap. 10, car
tier Micro 15. ((91083)

•  Vând maşină -de sifon
nouă cu 4 tuburi bioxid, 
telefon 618720. (9685)

•  SC Import Export CCM 
SRL, cu sediul în Cluj- 
Napoca, str. Crinului nr. 
9, tel./fax 064152608, 194608 
Caută distribuitor bere im
port Ungaria — Germania.

. (91096)
•  Vând casă Deva, Călu-

găreni,' nr . 2, cu posibili
tăţi privatizare (spate casa 
ţie cultură), informaţii în
tre orele 17—19. (91092)

•  Vând garsonieră, plata 
In două rate, tel. 615497.

(91085)
» Vând casă Călugăreni 

nr. 62, tei. 611345. (01088)
•  Afând Trabant 601, 

îraetor 650 cu toate anexe- 
fă. Fornădiâ, nr. 64.
■ ■- . (91089)

•  Vând urgent orgă cu
Ifcuă manuale Crumar, sţa- 
41® cu boxe 200 W, video- 
recorder, radiocasetofon Fi- 
eher — stereo, preţuri 
Ulei. Hunedoara 054/712234, 
seara. ’ (91100)

•  Vând casă, M. Emines-
«u, 500 mp, gaz, apă, gră
dină, posibilităţi privatiza
re, tel. 623824. (91002)

•  Casă de vânzare cu e- 
taj, tel. 623700, orele 15—20. 
r • ( 9 1 0 8 6 )

•  Vând grădină intravi
lan, 96 ari, la şosea. Bretea 
Strei, tel. 067/363037. orele 
*6—21. (90992)
-.1 .. .*>■■■(
•  Vând apartament ultra

central, două camere sau 
schimb cu trei, camere, plus 
diferenţă. Deva, str. Li
bertăţii, bl. C. I, ap. 20. 
i. (91003)

•  SC Parc Mărginean 
SNC Geoagiu Băi s'coate Ia 
.vânzare restaurant cu te- 
rasă demon tabii. Informaţii, 
tel. 648211, 648243, 619223.

(91004)

•  Vând 2000 mp grădină.' 
eu pomi fructiferi şi viţă 
8e vie altoi, cu materiaie 
'de construcţii. Tel. 611856.

... (91087)

•  Vând autocamion Gaz 
5 tone, fabricat 1993. In
formaţii tel 627732.

- (91020)

•  Vând Opel Manta în
matriculat, tel. 615479, du
pă ora 17, (91010)

•  Vând casă Viile Noi, 
tel. 625411. orele 16—18.

- .. ... (91016)

•  Ofer spaţiu depozitare 
privatizare, locuit, chirie 
mică, in satul Leşnic. Vând 
lucetnă. Tel. 623076.

(91014)

•  Vând remorcă 5 tone, 
motor U 650, Saviem, rulo
tă comercială, pavilion a- 
picol, stupi. Tel. 618245.

(90824)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Aber Carmen, 
eliberat de Forţele de mun
că Hunedoara, tl declar nul.

(0179)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Ion Văsile, 
eliberată de Siderurgica 
SA Hunedoara! O declar 
nulă. (0183)

OFERTE DE 
SERVICII

. • - * ~ ^

•  Firmă particulară 
de construcţii execută 
lucrări de calitate ma
ximă. Tel. 612589.

(90989)
*-*-*—*-* — -— * — — W»W

•  IPH Deva angajează 
topografi şi şoferj cate'goria 
D. Informaţii la 619518.

■■ţ (91061)

•  Solicit profesor ma
tematică pentru clasele 
7—8, tel. 628582. (91037)

V JW JW M A N W /A IW W .

•  Firma „Prompt- 
farm“ SRL Deva, str. 
Horea, nr. 54, depozit 
de medicamente, anga
jăm farmacist cu expe
rienţă. Oferta deose
bit de avantajoasă. 
Contactaţi-ne Ia telefon 
014200. între orele 9—
17. , (91041)

'/WVWNWNVVVWWWII"

•  Asociaţia de locatari 
nr. 14 Deva, cu sediul bl. 
E 13, se. 2, parter, ap. 41, 
Gojdu, caută administrator. 
Solicitanţii pot veni marţi, 
miercuri, joi, orele 17—19, 
vineri, orele 10—12. ,

, , ... (91097)
i . -I '■■■■ ■ ■■ ' vr;S '

•  Mişu Luppa anunţă ex
cursie Turcia, duminică, 2 
octombrie — 50 000 le i; Po
lonia — 9 octombrie, — 
40 000 lei. Telefoane: 
612166 şi 714352. (90828)

în c h ir ie r i

•  Căutăm apartament 2
—3 camere mobilat pentru 
închiriaţi Deva sau Sime
ria, oferim 40 DM lu n ar; 
661414, (91095)

DIVERSE
•  SC Melody Club SRL

şi SC Melody Mode- 
xim Service SRL din 
Orăştie anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial. (91019)

•  SC Rovis SRL Vălişoa-
ra comunică intenţia do 
majorare a adaosului co
mercial la unităţile maga
zin Ormindea — 40 la su
tă, bufet Deaju Mare — 80 
la sută, aparţinătoare so
cietăţii. (91013)

•  în urma deschiderii u- 
nităţii de alimentaţie pu
blică SC Naghj şi Attara 
SRL Deva practică adaos 
comercial la mărfuri între 
0 şi 110 la sirfă. (91038)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
eamere confort sporit, ul
tracentral. Timişoara cu ca
să, vilă Deva sau cu apar
tament 4 camere, plus di
ferenţă, tel. 056/134054. ,

(90727)

•  Schimb, apartament 3
camere Mărăşti, etaj 4, cu 
apartament două camere. 
Tel. 624025. (91001)

•  Schimb apartament 2
camere, str. împăratul Tra
ian, parter, eu apartament 
3 camere. Tel. 616057, du
pă ora 10. . (91042)

D E C E S E

•  Familia îndurera
tă mulţumeşte tuturor 

, celor care i-au fost a- 
lăturj şi l-au condus pe 
ultimul drum pe 
DOREL MUNTEAN 

colegilor de serviciu de 
la ITSAIA, Direcţiei de 
Telecomunicaţii,' ,U JOi- 
reeţiei de poştă, rude
lor, prietenilor şi cu
noscuţilor apropiaţi, cu 
sinceră recunoştinţă.

(91026)

SC. ROYAL % 
SALON DERMO ESTETIC

Vă oferă un nou ritual de înfrumuseţare cu , 
produse în exclusivitate naturale prin: )

►  salon de cosmetica;

I salon de coafură;

I masaj, vibromasaj, bioterapie; î
•  broiizaj U.V., cu aparatură occidentală. j

ADRESA: Str. Aleea Militarilor, nr. 10. )
TELEFON: 618798. (90817)

S.C. COR VIN S.A.
. V • ; ; . ... ;.>.K Vrî' .
Cu sediul în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 11

■\ -Scoate la'

următoarele mijloace de transport auto:
, •  Camionetă Dacia;

•  Dubă izotermă 7,5 tone.
Licitaţia va avea loc la sediul unităţii în 

data de 31. 10. 1994, ora 10. s

SOCv APOLLO S.A. DEVA

î 'Str, 1-Decembrie, nr. 37 A

ÎNCHIRIAZĂ 
Spaţii în municipiul Deva, pretablle pentru i 

comerţul en gros, depozitare, magazinaj.
Informaţii la telefoanele: .614296, 612187

S-C. „CARMETAPLAST" DEVA
■y j*

Angajează:

•  2 economişti

•  1 revizor contabil T _

—— MM—i ■
- ■ . . .  ... V , . . fV;.i - A;-

S.C. CONDOR S.A.

FILIALA 2 DEVA

Angajează:

•  15 muncitori necalificaţi pentru Sime-t
ria. |

Informaţii: Deva, str, Zamfircscu, bloc ^
T.C. 2. Telefon: 624723. - (90827) S

î l  A B O N A M E N T U L  !
I

LA „CUVÂNTUL LIBElt“ j
I 
I

Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru 
Mai ieftin decât Ia chioşcuri prin efectuarea de 
abonamente. Costul abonamentului Ia ziarul 
„Cuvântul liber" Deva este de 800 de Iei, plus 
taxele poştale.

Factorii poştali şi difuzorii de presă efec
tuează contractarea abonamentelor pe luna 

|  viitoare. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de 
I a intra în posesia ziar duî preferai este abo- 
■  namentul. I

COOPERATIVA DE INVALIZI 

„PROGRESUL" — DEVA

Str. Cuza Vodă, nr. 37 

Scoate la

m i

Spaţiul din bdul Deccbal, bl. D parter, con
form Hotărârii nr. 2/1994 al UCECOM.

Licitaţia va avea loc în data de 5 octom
brie 1994, ora 9, la sediul cooperativei.

Relaţii suplimentare la telefonul nr. 613129.
(

Biar «ditai de S.8. „6HVÂNTUL LIBER** S.A. DEVA ff'20/618'1991. 9o*l 30T630601 B.8. Deva. 0od fiscal eil683f Deva, (te. 1 Decembrie, 85 fed. Bnedoara 
Velefoane 611275, 612157. SI 1269, 625904. lax 618061 SonslUe! de administraţie i Dumitra Gheoaea preşedinte, Minei Bodea, Vlrgll Grlşan,
Tiberin Isirate, Nicolae Tîrcob — administratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolele! publicate e peartfi autorii acestora.

14 ' fiparul executai la S.C. „POLIDAVA** S.A. DEVA. '


