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— DIe director general, 
Societatea Comercială „Co- 
ratrans" S.A. Deva este 
prima de acest profil din 
judeţ care s-a privatizat. 
Privatizarea s-a făcut prin 
cumpărarea societăţii de că-- 
tre salariaţi. Cum a fost 
drumul ei, cum a fost re
ceptată noua stare de lu
cruri de către proaspeţii 
proprietari?

— Drumul n-a fost toc
mai simplu, nici Uşor, pen
tru că (de ce să nu spunem 
lucrurilor pe nume?) nu 
toată lumea doreşte cu a- 
deVărat privatizarea. Unii 
o doresc numai în vorbe.

Prin dezmembrarea fostei 
întreprinderi de Transport 
Auto Hunedoara — Deva, 
în 1991, una dintre socie
tăţile care s-au înfiinţat 
din această structură a fost 
şi cea de transport călători

ju r  -
în trafic intern şi' interna
ţional. în afara acestei •ac
tivităţi moştenite, am în
ceput să dezvoltăm altele, 
în sfera serviciilor, în prin-

feluî de oprelişti. Mai în
tâi a fost cea referitoare 
la imposibilitatea de a în
matricula autobuzele cti 
peste 8 ani vechime, de

cu dl. ing. MIRCEA BAGĂIANU — director 
general al S.C. „Coratrans" S,A. Deva

cipal import de' autobuze 
„la mâna, a doua“ pentru 
nevoile proprii şi pentru 
vânzare. A fost o afacere 
care a mers foarte bine 
până când au apărut în le
gislaţia din domeniu tot

la data fabricaţiei, apoi au 
venit noile taxe de vamă, 
care au făcut ca preţul la 
noi al unui astfel de auto
buz să crească foarte mult. 
Totuşi, pe lângă vânzări
le pe care le-am făcut, am

reuşit să dotăm societatea 
cu autobuze care ne erau 
necesare pentru a efectua 
un transport în comun ci
vilizat, operativ, cât mai 
aproape de nivelul solici
tărilor. !

— Să revenim ia priva
tizare.

— Da. în momentul când 
legislaţia, normele metodo
logice au permis, nc-am 
asociat şi am cumpărat 
societatea prin metoda 
MEBO, cumpărând de la 
FPS patrimoniul pe care

. Au adresat 
; : : ’ întrebări ţi au ;

consemnat 
• răspunsurile 

DUMITRU GHEONEA,
ION CIOCLEI, -
Gfl. I. NEGREA I
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de creaţie 
publicistică 

„Tânărul reporter"
Din dorinţa de a stimula interesul tinerilor pen-, 

tru reflectarea în paginile ziarului a evenimentelor |
1 importante sau având- 0 semnificaţie deosebită, ziarul;
2 „Cuvântul liber" organizează CONCURSUL DE CREA- |
I ţie publicistica „tânărul reporter"

I* Concursul este destinat „tinerilor" în vârstă del
până la 30 dp ani, pe care îi invităm să trimită pe { 

I adresa ziarului articole pe orice temă, ia liberă ale-1 
| gere, redactate în manieră proprie. Materialele trimise I 
J pentru concurs — care se va' desfăşura în perioada 1 > 
I octombrie — 31 decembrie 1994 — vor fi expediate I 
7 prin poştă, purtând pe plic menţiunea „Pentru con- '  
|  cursul „Tânărul reporter". f
j Materialele care vor dovedi calităţi vor fi publi-j 
( cate. După încheierea concursului, un juriu desemnat * 
* de Consiliul de Administraţie al S.C. „Cuvântul liber" |  

S.A„ va atribui următoarele premii: !
•  PREMIUL I — 100 000 lei l

•  Premiul II — 75 000 lei j

•  PREMIUL III — 50 000 lei j

•  2 MENŢIUNI — 15 000 lei (fiecare) . j

I Câştigătorii concursului (având studii liceale sau' 
superioare) vor putea participa Ia selecţia în vederea I 

' unui eventual concurs pentru angajare ca reporteri la * 
 ̂ziarul nostru. ■ ^ |
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0  înţelegere perfectă.
Sâmbăta trecută a avut 
loc; în apartamentul unui 
bloc din centrul munici
piului Deva, o nuntă. Din 
cântecele ce răzbateau prin 
ferestrele deschise ale a- 
partamentului am dedus 
că ; la fericitul eveniment 
— le urăm mirilor casă 
de piatră! — au luat parte 
români şi maghiari. Nun
taşii s-au distrat foarte 
birfe. Unde sunt cei ce sus
ţin c& în' Transilvania '■ e- 
xistâ probleme interetnice? 
Or fi în mintea lor bol
navă! (Tr.B.)

©Răi platnici. Dl*, ing. 
Mihai Costina, viceprimarul 
Consiliului local Brad, ne-a 
informat că sunt unele per
soane Care locuiesc: în blo
curile oraşului '• aşteptând 
servicii ireproşabile, dar ig
noră pe ceilalţi locatari şi 
înregistrează datorii marj 
faţă de R.A.G.C.L,.-ul din 
oraş. Dintre cei cu debite 
mai mari a ales pe Gheor- 
ghe Silaşi, bl. 1, ap. 9, cu 
296 009 de lei; Cornel 
Disculţu, bl. 29, ap. 5, cu 
266 660 fje lei; Ştefan Re
pede; bl. 28, ap. 2, eu 
250 985 de lei; Ecaterina 
Pădure, bl. 14, ap. 48, cu 
235 464 de lei; Cornel Culda 
şi Angola Bereş, ambii bl. 
D 17, ap. 61, fiecare eu. 
câte 2184JJ3 de lei; Tra- 
ian Vander, bl. G 9, ap. 2, 
eu 180 4.25 de lei. (Al.J.)

0  Atenţie! Recent, în 
timp ce se deplasa Ia şcoală,- 
Otilia Bărzan din Simeria 
s-a angajat în traversarea 
străzii fără a se asigura. 
Fetiţa de 6 ani a fost grav 
accidentată de un autotu
rism care circula regula
mentar. fV.N.) . ......._;.;A..

Ajungem şi pe la înce
putul lunii iunie. Dorin 
Jurca nu se mai dă transla
tor de la prefectură. Acum 
este un om plin de relaţii , 
în Austrîâ, unde .pretinde 
că â şi lucrat. în această 
postură se prezintă la se
diul S.C. „Orizont Comp" 
Ş.R.L. Hunedoara. în urma 
discuţiilor cu patronul fir
mei, dl. Ioan Mareş, afa
ceristul nostru cu relaţii 
peste mări şi ţări promite 
că ii va facilita patronului 
importul unor mărfuri ali
mentare la preţuri foarte 
avantajoase. Nici sărac nu 
este, pretinzând că are 8000 
de mărci în bancă;

Pentru ca toată treaba să 
fie bihe aranjată, Ioan Ma
reş consimte să încheie 
chiar-uit contract de preş- ; 
ţări servicii, prin care 
Jurca se obligă să a- 
provizioneze firma cu măr
furi alimentare din import 
şi indigene. Da, dar pentru 
acest lucru trebuie bani. 
Aşa că, pentru început pri
meşte 250 000 de lei.

După vreo 10 zile, „afa. 
ceristul" se prezintă la don 
patron şi îi arată un înscris 
spunându-i că reprezintă

dovada plăţiţ mărf ii îh va* 
loare de 8000 de mărci e- 
fectuată în Austria. Bună 
treabă îşi zice patronul, aşa 
că mai scoate 800 000 de 
leii: Dorin Jurcâ ii bagă în 
buzunar şi pleacă * după 
marfă. Dacă îi adăugăm şi 
pe ceilalţi, a încasat mai 
bine de un milion de lei 
Ioan Mareş nu va mai ve
dea nici marfă, nici bani, 
nici pe Dorin. Vă daţi sea
ma de ce. De pomină ră
mâne în acest caz urmă
toarea chestiune: înscrisul 
pe care Jurcâ i l-a prezen
tat lui Marcu, potrivit că
ruia ar fi plătit 8000 de 
mărci pe teritoriul austriac, 
era pur şi simplu o hârtie 
folosită de primul pentru 
Un schimb valutar de 885 
de forinţi! Ce ziceţi ţ de 
treaba asta? Mare-i grădi
na™ patronilor! Oricum, 
rămâne să vedem de unde 
recuperează Mareş milionul 
de lei.

Tot cam în aceeaşi peri-

VALENTIN NEAGU,
IO VIŢA bAcian, 

procuror

(Continuare In pag. â  2-a)
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•  Au trecut 277 
zile din an; au mai 
mas 88;

•  Sfânta Muceniţă Ila
ri tina;

•  1830. A murit seri- 
itorul român' DINICUţ 
GOLESCU (n. 1777);;

•  1864: S-a născut
JEAN LOUIS LUMIERE 
(m 1948), inventator 
francez; jj

•  1877. S-a născut! 
> ŞTEFAN PETICA (m.i
1904), scriitor simbolist 
român;

•  1928. S-a născut cri' 
ticul literar ION RA 
HOVEANU;

•  1929. S-a născut, la 
Vaidei, criticul literar 
ION DODU BALAN.  ̂ î
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CONCURS AL DIRI6INŢIL0R 
Şl FACTORILOR POŞTALI
Abonamentul la ziare şi reviste este instru

mentul cel mai sigur şi mai eficient al fiecă-! 
rui om care vrea să fie permanent bine in-! 
format. Iar noi dorim să-i informăm cât mai re-! 
pede Şi cât mai exact pe tot mai mulţi dintre! 
cetăţenii judeţului nostru-

Ca urmare, în perioada lunilor octombrie; 
— decembrie 1994, redacţia ziarului „Cuvântul; 
liber“ Deva, împreună cu Direcţia de poştă; 
Hunedoasa Deva, organizează un nou

CONCURS AL DIRIGINŢILOR DE OFICII • 
POŞTALE ŞI AL FACTORILOR POŞTALI

din toate localităţile judeţului nostru.

Singurul şi principalul criteriu va fi;

0  numărul de abonamente contractate în; 
fiecare lună, în funcţie de numărul de locuiri 
tori din fiecare sector şi de dispersia lor fn| 
teritoriu.

în  urma clasamentului final, întocmit se-! 
parat pentru diriginţi şi factori şi separat pen-! 
tru zonele urbană şi rurală, vor fi acordate; 
următoarele premii:

Locul I: 50 000 DE LEI; Locul II: 40 000! 
DE LEI; Locul III: 30 000 DE LEI

Noi le dorim succes tuturor colaboratorilor; 
şi prietenilor din cadrul Direcţiei de Poştă; 
Hunedoara — Deva !
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• Amant — iubit care nu mai are nici un 
haz când'devine soţ. ' r. '

Concurs foto cu premii
In perioada octombrie — decembrie 

1994, ziarul „Cuvântul liber" Deva or
ganizează un nou concurs de fotografii 

' cu premii.
Poate participa orice fotograf , din 

judeţul Hunedoara, cu fotografii alb- 
negru, format până la 18/24.

Fotografiile pot reprezenta: instan
tanee, peisaje, portrete, imagini din 
sport, turism, comerţ, investiţii, din 
viaţa de fiecare zi a populaţiei jude
ţului.

Important: fotografia să aibă cbn- 
trast, claritate, să redea cât mai bine 
subiectul surprins pe peliculă.

Numărul minim de fotografii tri
mise: cinci pă lună, (în total, deci, 15). 
Numărul maxim — nelimitat

Cele mai bune fotografii vor fi 
publicate periodic in coloanele ziaru
lui nostru şi vor fi plătite conform ta
rifelor în vigoare.

Pentru cele mai bune fotografii se 
vor acorda următoarele premii:

PREMIUL. I: 60 000 de lei;
PREMIUL AL II-LEA: 50 000 de lei;
PREMIUL AL III-LEAî 40 000 de Iei.
Vor mai fi acordate trei menţiuni a 

câte 20 000 de lei.
La prima corespondenţă trimisă, 

rugăm participanţii la concurs să ne 
trimită un talon cuprinzând câteva 
date perspnale (numele şi adresa, vâr
sta, profesia, nr. telefon etc.).
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I-aip. moştenit şi' pe cel 
care J-am creat cu forţe 
proprii, cât timp am func
ţionat ca societate cu ca» 
pitai de stat.

Toţi salariaţii noştri sunt 
' acum, în proporţii diferi

te, acţionari la societate. 
Şapte acţionari principali 
deţin în jurul a 70 lâ su
tă din capitalul social. îm
bucurător este faptul că 
şoferii, mecanicii au în
ţeles mai repede ca alţii 

 ̂momentul privatizării, în
ţelegere care se manifes
tă fn grija deosebită a fie
căruia faţă de patrimo
niul pe care îl exploatea
ză sau administrează.

— Dlc director general,, 
am: înţeles că în ceea ce 
priveşte parcul de auto
buse, atât timp cât socie
tatea a funcţionat cu ca
pitalul statului, prin efor
turi proprii v-aţi dotat a- 
proape de nivelul cerinţe
lor. Dar în privinţa primi
rii şi servirii călătorilor, 
a condiţiilor de muncă 
pentru întreţinere şi repa
raţii s-a făcut ceva iii e- 
tapa respectivă ? *

-1- Da. Am modernizat 
garajul de autobuze, la 
carp, fiind propus pentru 
dezafectare Înainte de re
voluţie, nu se mâl făcuse 
nimic de ani de zile. Am 
introdus încălzire centrală 
in atelierele de reparaţii şi 
in boxele de garare, ne-am 
dotat cu scule, dispozitive, 
apaţate necesare activită
ţii de reparaţii. Aş vrea să 
lac o remarcă. Starea teh
nică a parcului dc autobu
ze pe care-1 avem acum 
nu mai impune decât a ze
cea parte din volumul' de 
reparaţii în garaje pe care 
le făceam altădată.

•re Dimfeiuăndu-se voh|- 
miţl de reparaţii s-a dimi
nuat şi numărul de perso
nal destinat acestei aed- 
vitjţl ?.' • *

— Sigur, în această si
tuaţie am fâeut o restruc
turare a personalului. Au 
râşias mâi puţini, dar ca- 
litativ mai buni.

ţin principiu de lucru 
pe care 1-aifla imprimat 
înc$ din etapa cân i eram 
societate cu capital de stat,' 
a ţfost acela ca şoferul să 
nu ţnai fie nevoit să- Şi 
caute singur piesele de 
schimb de care are nevo;e. 
Şi'.am reuşit. Acum sun
tem în măsură să-i apro
vizionăm noi pe alţii cu 

. piese de IcMitlt-. '
<<<p> Cum apreciaţi, dle di

rector general, evoluţia 
gradului d« conferi pe 
timpul călătoriei cu auto
buzele „Coratrans” ?

ţ— Autobuzele pe care
le-am achiziţionat îmi Per
mit să afirm că la ora ac
tuală nu mai avem nici 
unul de care să ne fie ru
şine că se uită cineva la 
el sau că urcă în el.

•r Chiar dacă urriS iar
na la minus 15 grade ?

Chiar. Tot ce am avut 
vechi şi degradat am în
locuit.

— li includeţi între co
legi şi pe cărăuşii parti
culari, individuali, sau so
cietăţile de tip SRL ?

— Sigur că da.
De aici derivă o altă 

întrebare referitoare ia con
curenţă. Cum se manifes
tarea'?.;

r— Concurenţa nu ne de
ranjează, chiar dacă nu 
este întotdeauna loială, in 
sensul că unde persoane 
■sau agenţi particulari lu» 
crează fără licenţă de trans
port. Nu este treaba noas
tră, sigur, dar dacă ope
rează pe acelaşi trasau si

pleacă cu cinci minute în
aintea autobuzelor noastre 
sau practică tarif de dum
ping, .devine şi problema 
noastră, ;

— Ca arie teritorială şi 
nevoi de. transport au ra- 
mas fără asemenea servi
cii, unele zone, in special 
cele supuse izolării. Ce pot 
spera de la „Coratrans” 
locuitorii acestor zone ?

— Parcul pe care-1 avem 
la ora actuală . satisface

- exact, cum se spune ro
mâneşte, plapuma noastră. 
Speram ca în viitorul foar
te apropiat să satisfacem 
şi asemenea cereri. Dar 
măsurile vamale care s-au 
luat în ultimul timp cu 
privire la importul de mij
loace auto au carji spulbe
rat această speranţă. Re
zervele noastre financiare 
de creştere a parcului de 
autobuze s-au epuizat ast
fel: hotărârea referitoare 
la ■ taxele vamale noi a 
fost elaborată în 31 au
gust, publicată în Monito
rul oficial în 2 septembrie 
şi cu aplicare din 7 sep
tembrie. Consider că este 
ilogic ca o asemenea ho
tărâre, care are efecte e- 
norme asupra agenţilor e* 
conomici, să aibă ca rezer
vă de timp pentru aplica
re doar 5 zile de la pu
blicare. Ca orice lidtăbâre 
trebuia să fie aplicată la 
30 de zile de la publicare, 
deoarece noi, ca şi alţii 
probabil, aveam contracte 
în derulare. Dacă aveam 
timpul necesar la dispo
ziţie ne făceam şi noi niş
te calcule cât putem cum
păra cu resursele pe care 
le aveam şi poate renun
ţam la unele eomenzl.

»» In ce fel afectează 
concret această măsură 
transportul în comun ?

— Până acum, la impor
tul de autobuze se plătea 
taxa vamală 30 la sută la 
valoarea din factură. Ho
tărârea Guvernului stabi
leşte nişte preţuri obligato
rii de achiziţie la care se 
calculează taxa vamală, in
diferent de preţul de con
tract. In felul acesta, un 
autobuz cu peste cinci ani 
vechime de tipul scurt se 
poate găsi în străinătate 
la preţuri între 10—13 mii 
de dolari. Preţul lui ia va- . 
mă însă este obligatoriu 
19 500 de dolari şi la aceas
tă valoare să calculează 
toate taxele- Da autobuze
le articulate, al căror preţ 
do achiziţie în aceleaşi con
diţii de vechime este cam 
tot pe acolo, preţui pentru 
vămuire este de 58 450 de 
dolari.

—- Deci, cam de rinei 
ori cât este valoarea de
achiziţie ?

— Da, dar aceasta ni se 
para o aheraţia. Deci pen
tru acelaşi autobuz, pe ca
re înainte îl aveam cu, să 
zice*, te mii de dolari, 
plus 3 «aii de dolari tex* 
vamală, acum îl putem 
cumpăra eu acelaşi preţ, 
la care se adaugă 6 mii . 
de dolari taxă de vamă ş*
5 mii de dolari TVA ş i  

altele. ' Taxele eostp mai 
mult decât achiziţia mij
locului fix. Nu este abe
rant ? Cu ce să satisfa
cem nevoile de transport 
în toate zonele în care 
suntem solicitaţi ? Şi noi 
ş i  alte societăţi comerci
ale eu activitate de trans
port in comun.

—», Sigur, sunt zofle de 
solicitare fa can» nici nu ' 
ar fi economic să se orga
nizeze transport în comun. 
Totuşi, şi acei oameni tre
buie să se deplaseze dîn- 
tr-no. Joc îu altul. ' Sunt

copii care trebuie să mear
gă la şcoală în primul rând.
; — Pe traseele pe care 
le deserveşte „Coratrans” 
Deva* nu se pune deocam
dată problema ineficientei, 

ceea ce nu înseamnă Gă ea nu 
există. In alte ţări cu e- 
.conomii de piaţă, aseme
nea situaţii se rezolvă prin 
subvenţionare de la buge

tul local. Dacă primarul 
comunei cutare vrea să 
aibă asigurat transport în 
comun pentru nevoile de 

'deplasare ale alegătorilor 
lui, iar cererea reală nu 

- justifică-economie prestaţia, 
o subvenţionează de la bu

dgetul local, ceea la noi,..
— O strategie a tarifo- 

. lor pentru călători există
la „Coratrans" Deva, dle 
director general? 

ţ — Da, există. Noi avem 
. o curbă mal interesantă. 
Cu cât distanţa este mai 
mare, cu atât preţul pe< 
care-1 încasăm 'dc la că
lători pe- km parcurs este 

; mai mic. s Asta te dorinţa 
de a ne asigura măi mulţi 
călători pe distanţe lungi. 

Iha ora actuală iar.fele pe 
care le practicam noi asi
gură o rată de profit de 

; 4 lâ sută. Alţii urmăresc 
rentabilităţi mai mari. Este 
treaba lor. i î

— In afară de vânzarea 
de piese de schimb, dez
voltaţi şi alte activităţi 
comerciale

— Mai rar- Importuri de 
produse aliteenteure, care 
s-au cerut cu insistenţă la 
un moment dat pe piaţa 
internă, în special în ju
deţ. Facem şi export;, cu 
piese de schimb.

— Cam cât reprezintă
n activitatea societăţii trans- 
portei în comun de per
soane ? <r

—» In cifra totală, de a- 
faceri, această activitate re
prezintă aproximativ 42—43 
la şută. Restul sunt cele
lalte activităţi ale noastre.
Comerţ, turism- *

-r Ce ne PHteţi spune
despre activitatea de tu
rism prin „Coratrans” De
va ?

-v Lucrăm în colabora
re cu alte agenţii de tu
rism din ţară, cărora le 
oferim programele noastre 
turistice şi ale căror pro
grame le oferim clienţi ior 
noştri. Am avut contracte 
pe î|ţoral. oferim excursii 
externe, la care, prin co
laborare, asigurăm toate 
serviciile.

-» Suntem sesizaţi că tu 
autobuzele „Coratrans" nu 
sunt primiţi abonaţii altor 
societăţi similare care de
servesc aceteşi traseu.

— Corect, nu ? Societa
tea care a încasat banii, 
aceea trebuie să satisfacă 
prestaţia, mai cu seamă 
că tarifele supt diferen
ţiate.. o s v

— Să vorbim despre fa
cilităţile acordate prin le
ge la transportai în comun al 
veteranilor de război, han
dicapaţilor, pensionarilor, 
altor categorii.

— Noi aplicăm aceste fa
cilităţi. Călătorii îndreptă
ţiţi la ela au nişte cupoane 
pe care noi le reţinem, iar 
periodic facem decontările. 
La început a mers Intr- 
adevăr mal greu, dar a- 
cum nu mai este nici o 
problemă cu aceşti pasa
geri. v

— Despre abonamente ce 
ne spuneţi ?

— Eliberăm abonamente 
tuturor celor ce ne solici
tă, ihdiferent dacă sunt 
sau nu angajaţi, _ .

In atenţia refugiaţilor din Basarabia, 
Bucovina fi ţinutul Harţei :

Din iniţiativa Consiliului 
Naţional al Reîntregirii, 
care grupează asociaţii, 
fundaţii, organizaţii şi lor» 
maţiuni politice, toate a- 
vând drept tei reîntregirea 
culturală, spirituală şl so
cială a tuturor fiilor Româ
niei, se organizează «n son
daj de opinie şi recensă- 
mântul tuturor refugiaţilor 
şi urmaşilor lor din Ba
sarabia, Nordul Bucovinei 
şi Ţinutul Herţa, alungaţi 
prin forţă şl dictat de pe 
pământul strămoşesc.

Acţiunea so desfăşoară în 
toată ţara, iar la Deva a 
început în 15 septembrie şi 
sc va încheia la 15 octom
brie a.c.

A emisă o chemare 
a Consiliului 'Naţional at 
Reîntregirii către toţi re
fugiaţii şi descendenţii lor,
4»n teritoriile menţionate,
H» care se fac precizări pri
vind temeiurile şi scopul 
acţiunii, -■ ţ',- ,
VWTNW AT̂ .WVWW.iV«Vte»VAAftftfVWWVWVVVVVVVV.*i

De asemenea, chemarea 
cuprinde şi datele privind 
un sondaj de opinie referi
tor Ia necesitatea înlăturării 
consecinţelor pactul Uţ Moto» 
fov — Ribhentrop faţă de 
România.

Totodată s-a alcătuit o 
fişă de recensământ în care 
să se menţioneze calitatea 
celui recenzat, datele per
sonale, tocul naşterii, a- 
dresa actuală, averea lăsată 
în teritoriile ocupale' (pă
mânt arabil, fâneţe, pădure, 
vii, case, anexe gospodă
reşti, vite, atelaje, insta
laţii industriale etc.), pre
cum şi alte date privind 
persoanele refugiate (dez
membrarea familiei, repre
siuni,- deportări). ■

Documentele respective 
pot f| ridicate gratuit de 
la Primăria Municipiului 
Deva Ba intrare), se com
pletează Individual, pentru 
fiecare persoană şi se de

pun Până la data menţio
nată, tot la intrarea pri
măriei, în orele de func
ţionare ale instituţiei.

Relaţii suplimentare se 
pot cere Ia Primăria Mu
nicipiului Deva, camera 19. 
în zilele de laeru, între o» 
rele 7,39—IM0 şl 13—15*1®.

Acum, la împlinirea a 
cincizeci de ani de Ia mi
şelul act de nedreptate a- 
supra pământului strămo
şesc, refugiaţii ţin să 
dovedească faptul că după 
ce şi-au destrămat famili
ile, şi-au sacrificat moşte
nirile străbune, mulţi din
tre ei fiind exterminaţi in 
lagăre şl închisori, au ră
mas şi acum şi pentru tot
deauna fii credincioşi ai pa
triei comune — România,

MIRAI CIMBRU, 
preşedintele; Filialei Deva 
a Atocţaţici Culturale Pro 

Basarabia şi Bucovina

«V»Y.-.V.
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1 RA D l  O  D E V A !

MIERC URI. 5. 10. IM*

0,00 V.O.A. Europe; 6,00 
BBC; 6,30 Maraton »*«• 
nai; 8.00 Ştiri; *.10 Dedi
caţii muzicale; 9,30 Mfrr- 
ning music; 11,00 Mica pu
blicitate radio; UM Radto 
can-can; 13,00 Ştiri; 14,00 
BBC; 15,00 Actualitatea hu- 
nedocoană; Mă» Şpart; 
18,00 BBC; 19,00 Rondul 
de seprSî *1.00 BBC; 22,10 
Secol 3PU; 24,00 V.O.A. P* 
urope, : • i : ;

MIERCURI, 5. $0- 19®4

9,00 Emisiunea <jm seara 
precedentă (reluare); 15A0 
,’ideotext; 18,00 Deschiderea 
emisiunii; JţOŞ Desene *■ 
Iiimate; X-MEN (ep, 8); 
18,25 Avanpremiera filme
lor la Devasat; 18̂ 5 Pu
blicitate; M,39 Viitorul pla
netei noastre; sănătatea pă
mântului; 18,44 Jazz-maga- 
zin; 18,00 Telu 1 abc; As- 
show; 20,00 Muzică; 2005 
Cutia mwzicaiă ABC; 3|J» 
Film artistic; Părul blond 
şi Partăraaţa aurului; 23,21 
Fitafa serial: Vegas; 8420 
Dialoguri patetice cu VI*»#! 
Gaiţă; 23,50 Staruri pentru 
totdeauna; 0,30 Vidrele*!.

şi
A lupra te cultură, şi 

bănuim ca nu numai aici, 
înseamnă să. te dăruieşti 
profesiei tu care dialogul 
cu publicul.este unul per
manent Clei antei de cul
tură se adresează oameni
lor, celor dornici să-l re
cepteze, să trăiască o satis
facţie spirituală. De o ast
fel de calitate dă dovadă 
dna Lucia Popa, dc la Bi
blioteca comunală din Do- 
bra. „Există o , satisfacţie 
sufletească şi profesională 
pe care o trăim fără reţi
nere, muncind cu dăruire, 
ne mărturiseşte dânsa".

Impresia bună cu care 
rămâne cel care păşeşte în 
incinta căminului cultural, 
unde se află Biblioteca co
munală, este dată in pri
mul rând de florile care te 
întâmpină in hol. Credem 
că florile sunt cele care 
umanizează o instituţie, îi 
conferă căldură şi nu în 
ultimul rând o doză de in
timitate. Instituţia este că
utată apoi pentru cărţile 
pe care le posedă, activi-1 
tatea pe care o desfăşoară.

Intre acţiunile de re
zistenţă ale bibliotecii sunt 
recitalurile de poezie, co
memorările unor . scriitori 
(Otilia Cazimlr, Ionel Teo- 

doreanu, Camil Petrescu, Ion 
Creangă), prezentările unor 
cărţi din fondul bibliotecii. 

Se organizează expoziţii per
manente de carte, expoziţii 
tematice reunind volume

abordând domeniile medi- 
cinei, legumicultura etc.

Nu cil triult timp in*tuN 
mă, după cum ne-a trena- 
mis dna Lucia Popa, im 
grup de englez» cart',® ri-  
zitat Dispensarul urnân din. 
localitate a făcut şi biblio
tecii o donaţie de cărţi. In
tre 'care dteţidnareînuiirtbt!

ce e important e că toate 
aceste tipărituri au fost 
consultate de sţudenţl, e-j 
lovi, profesori din comună,1 

In ceea ce priveşte fon» 
dul propriu-zis de carte al 
bibliotecii, acesta a rămâi 
cel îndeobşte cunoscut* 
Preţurile mari ale cărţii*», 
au făcut ca acestea să poată: 
fi achiziţionate tot mal; / 
greu şi in număr mai mis; 
în. acest an au împrot̂ pălMi 

■fondul doar 300 volum», 
în ultimele patru luni ne* 
intrând niei unul. „Citite- 
rii statornici ai bitdlttecU,; ~ 
ne spunea dna Lucia Pop», j 
au citit cam tot ce s» gă-: 
seşte aici. Solicită «R«te 
noi, dar de unde?" j

.«Mată «I. începerea ne-; 
ului an şcolar, biblioteca; 
este tot mai solicitat* B»; 
către elepi. De fapt, «lovit 
şi studenţii au fost princi- 
palii abonaţi şi in perioade 
de vară. Ia prezenţa toc! 
se organizează şi majorita
tea acţiunilor.

MINEI. RODEA

plasa impostorului (ii)
(Urmare din pap. I)

oadă, Jurca se prezintă şl 
la sediul firmei &GL „Marc 
Comsimpex" S.R.L. Deva, 
Ia legătura aici cu Anuţa 
Marc, promiţându-i acesteia 
că 1 va facilita importul u- 
nor tractoare şi altor uti
laje din... Aţi ghicit, din 
Austria.

Pentru ca tractoarele s* 
sosească în ţară solicită un 
mic avans de 500 000 do 
lei, pe care îl şi primeşte. 
Se pichete, de asemenea, on 
contract, prin care Jureâ 
era colaborator extern al 
societăţii etc- etc.

Ceva S-a Întâmplat însă,

pentru că, după o săptă- 
mână, .̂ colaboratorul" vine 
şi dă hanii Înapoi spunând 
că „afacerea a căzut".
Ultima afacere a domnului 

nostru s-a Încheiat prin 
luna august a.c. Jurca 
merge la sediul S.O. „Im- 
pex Borza" S.N.C. Deva.
Aici ia legătura fu Monica 
Borza şi Remu» Borza, 
director economic şi, respec
tiv, patron ai firmei Ca 
mici modificări, poveste» 
cote cam aceeaşi Întrucât a- 
faeeristul are mărfuri bţ 
valoare de 8000 de mărci 
mărfuri ee se află Intr-an 
WIB la yama maghiară, so

licită 1 200 000 de lei. Cei
doi propun altceva: un d»- 
tegat al firmei să-l înso
ţească pentru a vedea marfa. 
Sunt refuzaţi. La puţin* 
vreme insă Dorin se în
toarce şi solicită 20 000 de 
lei pentru a lua trenul până 
In Ungaria Pe aceştia H 
va primi Se va încheia şl 
aici un contract, prin caz»; 

-se stipulează că Jureâ va 
primi I50OOO de Igj pentru 
îndeplinirea obligaţiilor a- 
sumate.

Va rămâne doar cu ciorii 
hârtii de câte 10 0Q0 de le*, 
pentru eă...

Aici se încheie povestea, j



Deşi debutul in preli
minariile Campionatului 
European a fost făcut de 
tricolorii noştri în me
ciul cu Azerbaidjan, când 
au învins cu 3—0 la Bu
cureşti, adevăratul şi 
concludentul debut va fi 
sâmbătă, 8 octombrie, 
când, la Saint Etienne, 
România întâlneşte re
prezentativa Franţei. Pen
tru .această importantă, 
'partidă, a fost convocat 
lotul de 18 jucători, din 
care fac parte; Stelea, 
Prunca, D. Petreseu, Be- 
lodedici ,1’rodan, Mihali, 
Gh. Popescu. Selymes, D. 
tîmofte, D. Munţeanu, 
Gâlcă, Lupescu, Pandu
rii, Hagi. I. Dumitrescu,

Tricolorii la treabă
Răducibiu, Lăcătuş, FI. 

Cîrstea. E greu de ştiut 
dacă toţi „stranierii” se 
vor prezenta la timpul 
prevăzut în programul 
de pregătire al formaţiei 
noastre pentru acest im. 
portant şi dificil meci. 
Selecţionerul Anghel Ior- 
dănescu a şi sesizat că 
întâmpină unele greutăţi 
cu venirea, ia termenul 
stabilit, a câtorva jucă
tori senatori de drept, 
peritru ea echipa ce în- 
trâ pe teren să se pre
gătească măcar 3—4 zile 
împreună.

Lotul nostru a plecat

tuni după-amiază pe ca
lea aerului spre Elveţia, 
ia Nyon, unde tricolorii 
vor participa ia un sta
giu scurt de pregătire. 
Marţi au efectuat două 
antrenamente, urmând 
ca azi (miercuri) să mai 
facă un antrenament şi 
să vizioneze casete-video, 
pentru studierea . unor 
meciuri susţinute de fran
cezi, tar joi dimineaţă să 
plece spre Saint Etienne 
unde, seara, efectuează şi 
aici primul lor antrena
ment. Vineri, după o 
nouă şedinţă de pregă
tire, se mai face un stu

diu al adversarilor pe 
video şi sâmbăta dimi
neaţa se desfăşoară ul
timul act înaintea par
tidei oficiale (ce începe 
la ora 20,45, ora locală), 
şedinţa tehnică. Un meci 
aşteptat cu mare interes 
in Franţa, dar şl în ţa* 
ra noastră. Francezii vor 
să spele ruşinea după 
ratarea calificării la C.M., 
iar tricolorii să-şi apere 
blazonur câştigat, la... 
C.M. ;

După această întâlnire, 
formaţia ţării noastre se 
va îndrepta spre Anglia, 
pentru susţinerea amica
lului pe Wembley, în. da
ta de 12 octombrie.

SABIN CERBU

| la Brănişca, renaşte
I La 25 septembrie 1994, 

când s-a desfăşurat pri-

I tea etapă a Campionatu
lui judeţean de fotbal —

( Seria a Ii-a, Valea Mu
reşului — Brănişea a cu-

i noscut o animaţie deo
sebită. După aproape 30

I de ani, a fost formată o

■ nouă echipă de fotbal 
Mulţi au pus „umărul” Ia 
revigorarea fotbalului în 

I comună, dar cei teai con- 
1 secveat şi încrezător a 
|  fost chiar tânărul primai 
1 Qheorghe Coreean, ca- 
I  re * mai jucat fotbal la 
i  Constructorul Făget, un- 
I de l-a avut ca antrenor 
1 fţe regretatul Ţîrlea 
1 <U.T.A.). La primul meci. 
■  ou Gloria Bretea ttomâ- 
1 nă, au venit mulţi spec- 
5 tatori din Brăaăşca şi 
S Bce, adică chiar de unde 
|  sunt şi fotbaliştii echipei

» focale „Santos" Boz-Bcă- 
nişca (numele a înapru-

I mutat de peste mări şi 
ţări, dintr-o ţara mare,

I mare iubitoare de. fotbal), 
Atmosfera a fost cu

! totul deosebită şi spec
tatorii au avut ia înde- 

i mână inclusiv -program 
tipărit, în care cunoscu-

I tul nostru confrate, Mi- 
ron Ţie, a prezentat is-

I tor ia fotbalului din Boz- 
Brănişca, de la inceputu-

Irile sale — anul 1960, iar 
componenţa echipelor a 1 
fost anunţată şi Ia sta- g 
ţia de radioficare a sta- |  
dionului. Şi după multe i  
flori, fotografii- şi alte |  
bucurii manifestate pe |  
marginile terenului, s-a 1 
desfăşurat primul meci I 
al lui Santos. Victoria a ■  
revenit gazdelor, adică I 
formaţiei în care a jucat ■  
şi primarul comunei, * 
purtătorul tricoului' ni-, |  
19, dar şi ing. Adrian I 
Radu — cunoscut arbi- I 
tru. îmbucurător pentru I 
fotbaliştii de lâ. Brăniş- t  
ca si suDorterii lbr este Ica şi suporterii lor este 
că au câştigat şi dumi
nică, 2 octombrie, meciul
cu „Start 91“ Deva (scor 1 
3—2), ceea ce denotă oă * 
Santos va deveni o echî- i

f  cunoscută şi dincolo L 
malurile Mureşului. 1 

Am scris' aceste rân- a 
duri pentru a suMinia I 
ce se poate face chiar şi a 
într-o comună, pentru |  
sport, pentru a trăi bucu- a 
ria jocului cu balonul 1 
rotund, în aer fiber, la- a 
olaltâ, tineri şi vârstnici. I 
Organizatorilor, iniţiata- •  
rilor dar şi sponsorilor |  
li se cuvin numai laude. S

ION SIMION, .
, colaborator. I

1. Min. Ştiinţa Vulcan
2. Dacia Orăştie
3. Victoria ‘90 Gătan
4. Mineral Certej
5. Minerul Ghelari
6. Mineral Aninoasa
7. Mineral Teliuc
A AŞA. Aurul Brad 
9. Mureşul Deva 

10. Minerul Bărbăfcni 
U, Minerul Livezeni 
EL Jiul Pefrilu
13. Coostruct. Hunedoara
14. E.G.CJL Călan
15. C.F.R. Simerla
16. Metalul Crişcior 
if, Favior Orăştie 
18. Haber Haţeg

9 9 0 0 54— 5 27 
9 9 0 « 46— 7. 27 
9 8 0 1 24-1 9 24
9 6 0 3 32—17 18
9 6 0 3 24—15 18
9 5 1 3 31—19 18
9 4 2 3 17—14 14
9 4 1 4 25—16 13
9 4 0 S 33—48 12
9 3 2 4 19—13 11
9 3 2 4 26—22 11
9 3 2 4 18—22 11
9 3 0 6 13—37 9
9 2 1 6 28—34 T
9 2 0 t  17—35 8
9 1 2 6 13—44 5
9 1 1 7  13—33 4
9 1 9 8 8—51 3

Etapa a X-a, din 9 octombrie şi arbitrii: Jiu! 
Petrila — Min. Certej (arbitri Pândărelu N — Orâş- 
iie, Zlate. P. şi Popa P. — Petroşani); Haber Haţeg
F.avîor Orăştie (Kelejpcn L., Siiciu şi Csiki — Deva); 
Metalul Crişcior — Min. Livezeni (Lagu, Pană şi Pop 
C. — Hunedoara) ; Min. Ghelari — EG.C.L. Călan 
(Cioîca A., Cîrstea şi Gheorghe E. — Petroşani); Con- 
struct Hunedoara — Min. Aninoasa<4Melha — Oraş- 
tio. Capră şi Novaci .— Simeria); Mureşul Deva — 
•CJAfe. Simeria (se disputa în 8 oct.) (Diaconescu, 
Knszai — Petroşani şi Diniş — Brad); Victoria ’90 
Călan — A.S.A. Aurul Brad (Munteanu, Costea : şi 
facob — Deva); Min. Teliuc — Min. Bărbăteni (Hanzi, 
Ambruş şi Bogdan — Deva); Dacia Orăştie — Min. 
Şt. Vulcan (Dăniiă, Mândru şi Torok — Hunedoara).

-a***
DIVIZIA B, SERIA A III-A . ^

REZULTATE'; .Petrolul ''fiefeiwj 
vinari 3—0 ; U.M. Timiş. — Constr. „U“ Craiova 2—1; 
Min. Motru — Vulturii Lugoj 1—0; Metalul Bocşa —ţ 
Unirea Alexandria Q—0; Min. Mătăsari — E19eţ|4{ 
C. de Argeş 2 —0 ; Metalurg. Sadu — Petrolul VicRSe 
3-̂ 0 ; Petrolul Stohia — VEGA Deva 2—0 ; F.C. Dro. 
beta — Sportul JDrăgărieşti Olt I—0; ARQ Câmpu
lung M. — Arsenal Reşiţa 4—0 ; Min. Berbeşti — 
Min. Aninîf 1—4, -

C L A S A M E N T U B
1.
2.
3.
4.
5. 
8.
7.
8.

9,
19.
11.
12.
13.
14.
15.
a
17.
a
19.
20.

Minerul Motru 
ABO Câmpulung M. 
Metalurg. Sada 
Drobeta Tr. S«V. 
Afetului Bocşa 
Mineral Mătăsari 
Petrolul Stoina 
Petrolul Ţideni 
Vulturii Lugoj 
Minerul Anina 
MINR-RAL Roviuari 
Petrolul Videle 
U.M. Timişoara 
Unirea Alexandria
Electro C. Argeş

■■ ■-« • ««HHCTul tmWBŞll
Spartul Drăgăneşti
Constr. „U* Craiova 
Arsenal Reşiţa
VEGA Deva

S
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
8
8
2
t

17— 3 18 
16— 5 14
9— 5 13 
9— 8 13
8— 10 13 

12— 6 12 
11— 8 18 
10—11 18 

-*8*-* t t
9—  7 
4—5 
9—11 
7—12 
9— « 
9—11

18— 44

9—«2 
8—18 
4—12

Duminică, 9 octombrie, 
EUL BERBEŞTI.

VEGA DEVA — MINE-

3 U fi Ţ

DIVIZIA C — JUDEŢEANĂ — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI A IX-A, din 2 octom

brie 1994; Favior Orăştie — Met. Crişcior 6—1 
Mit». Livezeni — Jiul Petrila 1—1; Miri. Certej — 
Mureşul Deva îl—0; Min. Aninoasa — Min. Ghelari 
3—0 ; E.G;C.L. Călan — Haber Haţeg 18—0 ; Min. 
Bărbăteni ’-ij Victoria ’90 Călan 0—4; C.F.R. Sime
ria — Min. Teliuc 2—î; Min. Şt. Vulcan — Construct. 
-HUhedoara 6—0 ; A.S.A. Aurul Brad — Dacia Orăş- 
tie 0—5. .

C I A  S A ME N  T U L

DIVIZIA &  SERIA AIV-A
Vşiţ Petrom Pecica — Miri.- Uri- 

cani 4—0; Chimica Târnăveni — Min. Lupeni 5-—IV 
Olimpia Salonta — Oaşul Negreşti 4—0; Olimpiii 
Saăgjjvrure — Laminorul Zalău 2—0 : Minaur Zlatna 
—' feicîa Arieşul Turda 6—1; AS. Sighetu Marma- 
ţiei — F.C. Arad 8—0; Paifirigul Lonea — Metalurg. 
Cugir 3—0; AS. Paroşenl-Vuîean — Avântul Re- 

m 3—9; Min. Sărmâşag — Motorul EK.A. Arad 
.— 0 ; C.P;L. Arad — Min. Casnic 1—2.

O Meciul Minerul Sărmâşag — Avântul Reghin, 
di» etapa a 5-a (neprezentare Avântul), a fost omo
logat cu 3—0 pentru Minerul.

C L A B A M E N T U L
1. Sighetu Marmăţiei 7 5 L 1 22— 7 14
2. A.S. Paroşeui-Vulcan 7 5 1 i  t*—5 18
3. Olimpia Salonta 7 5 1 » 14— 7 16
4. Olimpia Sadu Mare 7 5 0 8 20— 6 15
5. Minaur Zlatna . . T 5 0 2 19— 7 15
6. Parângul Lorica 7 4 1 2 12—10 13
7. Vest Petrom Pecica 7 4 0 3 > 11—18 12
8. Motorul Arad 7 3 1 3 11— 8 H
9. Minerul Sărmâşag _ 7 3 1 3 8—11 10

W. FC. Arad 7 3 1 3 13—18 10
ti. Chimica Târnăveni 7 3 0 4 17—12 9
12. Minerul Cavnic â 7 3 0 4 9—10 9
*3. Mineral UrlcanJ 7 3 0 4- 7—17 9
14. Minerul Lupeni .7 2 1 4  16—15 T
O. Sticla Turda t  2 1 4 9-15 7
18. Oaşul Negreşti , .■ 7 2 1 ■ 4 5—18 t
17. Metalurg. Cugir 7 2 0 5 10—10 6
H. C.P.L, Arad 7 * 0 5 7—11 8
O. Avântul Eâtkln 7 2 0 t  11—16 *
» . Laminărul Zâlări f  2 0 3 7—15 «

PENTRU... ŞEFI
Acest horoscop este destinat şefilor de tot felul, în

zestraţi cu simţul umorului,
■  CAPRICORNUL este stabil atât fizic, cât şi mo

ral. In sinea lui este ambiţios, dar nimeni nu remarcă 
acest lucru. Scopul şi-l alege încă în anii copilăriei, a- 
ppi tot restul vieţii se străduieşte să şi-l atingă. Deşi 
apreciat de'  superiori, aceştia nu se grăbesc să-l pro- 
movefce. Banii îi lasă indiferent., Ca adjunct al Capri
cornului, cel mai indicat este Taurul sau Scorpionul, 
iar în calitate de secretară. Fecioara.

■  VĂRSĂTORUL reuneşte în sine nehotărâre şi 
impulsivitate. El. poate rămâne inactiv luni de zile, timp 
în care-şi face mustrări de conştiinţă. In perioade âc- 
tive. Vărsătorul se apucă de toate, fără să se menajeze 
pe sine şi nici subalternii. Uneori are impresia că peste
0 zi-două va fi concediat, dar tocmai atunci este avan
sat. Vărsătorul nu cere niciodată nimic, dar întotdeau
na are de toate. Cei născuţi în această zodie sunt sim
patizaţi de colectivul din care fac parte, datorită carac
terului lor vesel.

■  PEŞTII au o imaginaţie bogată, care nu rareori 
le joacă feste. Cariera în sine nu-i atrage. Sunt conce
sivi şi înclinaţi să meargă încotro îi duce vântul. Ade- 
seori Peştii activează în domenii care n-au nimic co
mun cu capacităţile, lor. De cele mai multe Ort cei ilăs- 
cuţi în această zodie sunt dezinteresaţi; câteodată, se 
ruşinează de acest dezinteres şi cer să li se mărească 
leafa. Argumentelor logice le preferă pe cele sentimen
tale; nu este greu să-i înduioşezi şl cu atât mai puţin 
să-i sperii. .

■  BERBECUL. Născuţii sub acest semn sunt atât 
de energici, încât preferă să acţioneze şi să nu gân
dească, Cel mai adesea sunt lipsiţi de orice talent, CU 
excepţia unuia : cel de a conduce. Se remarcă prin a- 
gresivitate, pe care insă o atenuează setea de dreptate. 
Cu subalternii, se poartă cu asprime. In ciuda aspec
tului de oameni „sănătoşi-tun“, ei au un sistem nervos 
slab. Se întâmplă să plângă închişi în camerele lor de 
lucru. Din lipsă de răbdare, adeseori nimeresc în situa
ţii complicate, din care însă ies cu faţa curată.

B TAURUL este înzestrat de natură cu o minte să
nătoasă şi simţ practic; fi încurcă însă lenea şl prefe
rinţa pentru confort. Este o fire complicată şi contra
dictorie. Este primul care introduce, metode noi în pro
cesul de producţie şi prinţul care se -dezice de ele. Este 
simpatizat atât de subalterni, cât şi de superiori.

■  GEMENII. Graţie unei inteligenţe vii. Gemenii 
prind totul din zbor, dar nereuşind să afle părerea con
ducerii, fac adesea boacăne. Intuiţia lor bine dezvolta
tă îi ajută să se descurce în situaţii complicate, în 
schimb îi duce la greşeli în cazurile simple. Nu sunb 
ranchiunoşi, nu poartă pică nimănui, iar ofensele le 
uită repede. Nu s,uportă şă rămână singuri. Gemenii 
dau lumii cel mai- mâţe nuţftâr de genii fi rataţi, nu
mai că' primii »u se consideră, pe âirie găiiiali, iar cei
lalţi nu se îndoiesc de genialitatea lor.

■  RACUL- Născuţii în, această zodie au darul de a 
presimţi lucrurile neplăcute cu 2 ani înainte. Starea de 
spirit a Racului depinde cel mai adesea de cea a şefu
lui său (în orele de program) şi de cea a Soţiei (în afa
ra programului). Racul este din fire paşnie, tea! degra
bă timid; dacă-F strângi cu-uşa, începe să spună ceea 
ce gândeşte, pentru ca apoi să regrete. Racul este, de re
gulă, talentat, deşi deseori nu prea se ştie In *ce dome
niu. Se frământă îndelung înainte de a iua o hotărâre, 
dar «fată luată,, nu şi-o mai schimbifaî„  ̂ •

t  LEUL este, de regulă, puternic. Adeseori este 
tentat ;sâ folosească forţa. Cei născuţi î»^Această.zodie, 
surit capabili să îndeplinească orice funcţie de condu
cere. O exagerată încredere în forţele proprii împinge 
Leul, uneori, spre aventuri nefericite şi situaţii de... ţap 
ispăşitor. Dar chiar-şi într-un astfel de; rol el nu-şi pier- 
dg, optimismul. Colaborarea cu Leul este dificilă, cu 
toate acestea, rareori "pleacă cineva din' colectivul pe 
care îl are- In subordine.; î , ■ ■. < - t ;/ «■

■  FECIOARA. Ferşbanele născute1 sub acest semn 
sunt înzestrate cu o minte clară. Folosindu-se de logică, 
ele pol pune în încurcătură pe oricine, chiar şi pe ele 
însele; Multe dintre Fecioare devin specialişti,, critici 
teatrali, avocaţi şi .experţi. Nu le place, să minte, din 
care cauză provoacă nu puţine supărări celor apropiaţi.

' Mintea critică a Fecioarelor sperie şi îndepărtează, de 
ele pe superiori. Sunt capabile să înţeleagă pe oricine 

_ de la prima privire, să irite de la a doua, să .liniştească 
’de la a treia.

■  BALANŢA se caracterizează printr-o expresie
plăcută a feţei, expresie ce nu dispare nici chiar î» tim
pul semnului. Dorinţa de a trăi in bună înţelegere ,cu 
toţi le determină să emită păreri contradictorii. De 
aceea, punctul lor de vedere depinde, de cele mai mul
te ori, de interlocutor. Drumul în viaţă al Balanţei este 
pavat cu bune intenţii. Feriţi-vă de blondele cu scris. 
caligrafic. --
1 ■  SCORPIONUL. Născuţii in această -zodie sunt 

„ţesuţi". din contradicţii. In dosul asprimii aparente se 
ascund bunătatea şi © dorinţă tainică de a ajuta. Are 
0 mare sete de cunoaştere. Pune bază pe realizările 
ştiinţei, dar în acelaşi timp crede în vise. Nu doreşte 
să devină lider, preferă să influenţeze desfăşurarea 
evenimentelor din umbră. îşi face atât prieteni, cât şi 
duşmani încă din copilărie şi pentru toată viaţa. Nu 
doreşte să capete stelele de pe cer, dar la ce-i ai lui nu 
renunţă.

H SĂGETĂTORUL ştie întotdeauna ce vrea şi, u. 
neori, se necăjeşte pentru că vrea prea multe. Are da
rul de a-i atrage după sine pe subalterni. Este Intr-Atât 
de orientat spre viitor, încât este gata «ă nu observe 
prezentul. Subalternii H simpatizează pe Săgetător pen
tru francheţea lui. Este capabil să înfăptuiască lucruri 
mari dacă nu va încerca sâ le facă pe toate deodată. 
Este posibilă schimbarea poziţiei dvs. pe scară ierar
hică, dar încă nu este clar ; în sus sau în jos.

Selecţie şi prelucrare de N. ZAMFIR ,
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NANA VALERI
In satul de centru al 

comunei Brăni.şcâ, strugu
rii s-au copt, iar nana 
Valeri — adică Valeria 
Haida — a împlinit vene
rabila vârstă de o sută de 
ani. Dânsa n-a ştiut trea
ba asta, dar Sn dimineaţa 
zilei când a bătut pe mu
che secolul, s-a dus în ca
mera ei dna Melania Bo- 
zan, strănepoata, cu care 
locuieşte în aceeaşi ogra
dă şi dl Octavian Bozan, 
soţul dânsei. I-au sărutat 
mâna ţi obrajii, au îmbră
ţişat-o şi i-au urat, după 
datină :

— La mulţi ani, nană 
Valeri!

Venerabila centenară s-a 
bucurat tare mult, a şi 
lăcrimat puţin. Apoi s-a 
apucat de ale ei, a dereti
cat prin cameră, să-şi pre
gătească hrana pe ziua res
pectivă. Căci, deşi poartă 
în cârcă 100 de ani, este 
harnică, îşi face singură 
mâncarea, este ca o zvâr- 
lugă. Se mişcă iute prin 
casă şi prin curte. Iese şi 
în stradă, dar nu se duce, 
de câţiva ani buni, numai 
până la bariera căii fera
te. Nu trece dincolo de 
linii că-i e frică de trenuri. 
I-e frică, deşi a lucrat câ
teva decenii, împreună cu 
soţul ei — de care moar
tea acestuia a despărţit-o 
acum 40.de arii — la can
tonul C.F.R. de la Mintia.

— Este o femeie de trea
bă ne spunea dl Octa
vian Bozan. E perfect lu

cidă şi-i place tare mult 
să stea de vorbă cu oa
menii. Pe cei în vârstă îi 
ţine minte, dar pe tineri 
nu. Ii întreabă: „Cum ii 
cheamă pe bunicii tăi ?“. 
După ce primeşte răspun
sul, se bucură: „A, da. Ii 
ştiu, îi ştiu bine“.

Am vizitat-o recent pe 
nana Valeri şi faptul a 
bucurat-o, numai că i-a 
fost frică să nu fim cum
va de la. prevederile so
ciale şi vrem să-i luăm 
pensia. Apropo de pen
sie, dl Costică Moraru ne 
povestea că, pe când dum. 
neaiui era secretar la pri
mărie, a venit de . la mi
nisterul de resort o hârtie 
prin care se întreba cine 
ia pensia Valeriei Haida ? 
„Păi cine-s-o ia ? a răspuns 
C.M. Dânsa o ia, că-i bine 
şi sănătoasă, deşi se apro
pie de suta de ani". Şi 
iată că suta s-a împlinit. 
In prezent, nana Valeri 
este puţină la trup, se 
sprijină într-un baston 
când merge, auzul şi vă
zul sunt tot mai firave. 
Mintea îi este însă perfec
tă. Ne povesteşte:

— Am fost şase fraţi la 
părinţi şi la Leşnic, unde 
trăiam, aveam pământ pu
ţin. De aceea ne-au dat 
slugi pe la ăi avuţi. De 
aceea nici şcoală n-am fă
cut.

— C.F.R.-ul nu cerea 
şcoală pe vremea aceea ?

— Nu, că la canton nu 
făceam altceva decât co-

^U TE TIPSISU R I efi SUNT

«wifttl K Vfll! -

Desen de CONSTANTIN CAVRILA

CU CETĂŢENII,
Tot mai mulţi locyitori 

din Orăştie se vor. bucura 
în «curând de binefacerile 
gazului metan tn casele 
lor,. La sobe, la aragaz. 
Vestea bună ne-a dat-o 
dl Alexandru Munteanu, 
vioeprimărul oraşului, ca- 

4 re a precizat Sn continuare:
— Arii' făcut toate de- 

4 mersurile, avem aprobă
rile pentru a extinde in 
casele oamenilor reţeaua 
de gaz. metan. Peste 75 la 
sută dintre' familii vor â-

' vea gâz metan. Dar şi In 
creşe şi grădiniţe, de ca
re mă ocup în mod .direct, 
cu prioritate vom intro
duce gazul metan.

— Este o treabă bună 
pentru orăştieni. Alte tre
buri mai sunt pe masa de 
lucru a primăriei oraşu
lui?
■ Sunt foarte multe. 
Reparăm şi modernizăm 
Străzi. Vom da în folosin
ţă un' bloc cu 32 de apar
tamente, din care asigu- 

’ rării familiilor tinere 12, 
aşa cum s-a indicat de la 
guvern —, familiile tinere 
să se bucure de anumite 
înlesniri.

— La Orăştie şi apa 
mai este o problemă.

— Aveţi dreptate. Inves
tiţia pentru creşterea de-

TN FOLOSUL LOR
bitului de apă cu 100 li
tri pe secundă, este in de
rulare. Din râul Sibişel. 
Continuăm lucrările de 

. canalizare pe străzile N. 
Titulescu, Oituz, M. Ko* 
gălniceanu. Mai bine tşi 
organizează activitatea şi 
R A.G.C.L., in sensul că 
in fiecare zi se face cu- 

- răţenie în oraş. Şi, un lu- 
,cru bun, aş Zice eu, am 
reuşit să extindem execu
tarea lucrărilor de - bună! 
întreţinere şi curăţenie şi 
pe străzile periferice, nu 
numai in centru, cum se 
proceda, pentru a lua fa. 
ţa trecătorilor.

— Dar cetăţenii îşi a- 
duc contribuţia la buna 
gospodărire, la înfrumu
seţarea oraşului lor?

— Tocmai voiam să fac 
precizarea că ne bizuim 
mult pe aportul lor. Aso
ciaţiile de locatari, res
ponsabilii de străzi, con
ducerile agenţilor econo
mici, patronii înţeleg tot 
mai bine să participe la 
acţiunile pe care le orga
nizăm. Adică, vreau să 
spun că se înţelege ade
vărul : numai Împreună 
cu cetăţenii putem realiza 
lucruri frumoase. In fo
losul nostru, al tuturor.

GH. I. NEGREA

boram şi ridicam bariera 
şi ţineam steguleţul în 
mână, când treceau tre
nurile. Eram, eu şi bărba
tul, la canton, acolo şi lo
cuiam, aveam o grădiniţă. 
La Brănişca am venit mai 
târziu.

— Aţi făcut vreodată po
litică ?

— Niciodată. Că nu ştiu 
carte. Comuniştii nu m-au 
primit.

— Sunteţi la curent cu 
ce se întâmplă în ţară ?

— Da. Că am un difu
zor, dar de câtăva vreme 
— batâ-1 sărăcia! — nu 
mai merge.

Nana Valeri nu ştie că 
s-a stricat staţia de radio- 
ficare sau a oprit-o cine
va, dar tare s-ar bucura 
dacă difuzorul ar merge 
din nou. Mai aflăm că In 
cei 100 de ani pe care i-a 
străbătut, însoţită de bucu
rii, dar şi de necazuri, a 
fost internată in spital doar 
zece zile, n-a luat me
dicamente că n-a avut 
pentru ce şi nu-i plac. A

avut o fetiţă, dar a murit 
de tânără. Nu-i cârcotaşă, 
s-a înţeles bine cu toţi < 
oamenii, nu s-a certat cu 
nimeni. S-a dus întotdeau
na la biserică. E cam su
părată că oamenii nu au 
-vreme să stea de vorbă 
cu ea pentru că au foarte 
mult de lucru la câmp. 
Ştie că li s-a dat pă
mânt. A avut şi dânsa, la 
Bicău, dar cineva şi-a 
făcut casă pe el. Ar ruga 
primăria ca cei câţiva ari 
să-i fie daţi în altă par
te. Nu-i trebuie pentru 
ea, că nu poate munci, 
dar să-l lase urmaşilor, 
strănepoţilor ce o îngri
jesc şi ocrotesc, că alt
ceva nu are, şi-s tare buni 
cu ea. Ajutaţi-o domni
lor, drept cinstire pentru 
venerabila vârstă de un. 
secol.

Din partea noastră, să-, 
rutăm mâna nană Valeri, 
şi încă foarte mulţi ani 
să-ţi dea bunul Dumne. 
zeu !

TRAI AN BONDOR

7 a Pojdga am ajuns in
tr-o zi obişnuită de la 
mijlocul săptămânii. Sa
tul , toropit încă de căldu
ra . binefăcătoare a toam
nei, părea destul de pus
tiu, doar câte-o căruţă se 
mişca alene, încărcată cu 
ştiuleţi de porumb. Oarne. 
nii — mai toţi la lucru. 
Câţiva vârstnici se înde
letniceau cu... poveştile, a-

aproximativ 15 tineri, de 
pregătirea lor ocupândU-se 
cei mai In mrstă. Oameni 
şl au cumpărat ţa. banii tur 
, o tun ele atât ue a if, iic 
lucrate şi cusute potrivit 
tradiţiei locale. "

— Cum aţi reuşit să-i 
menţineţi, în timp, în for. 
maţie ?.

— I-am cunoscut în par
te, le-am respectat perso-

Din dragoste pentru 
copiii şi oamenii satuktt

Falşii învăţători
Vin în vremea din ur

mă în judeţ, şi în special 
la Deva, tot jelui de. domni 
din Capitală, să ne înve
ţe nişte lucruri pe care 
cei ce trăim pe aceste mc-' 
leaguri le ştim foarte bi
ne. Că vin nu-i bai — 
'cum zice ardeleanul, dar 
de ce se dau atât de mari 
cunoscători ai unor pro
bleme, de care, de fapt, 
habar n-au ?

A venit, de pildă,, un 
domn — de vârstă cam 
trecută — care a ţinut să 
ne explice ce este aceea 
democraţie. A vorbit de
geaba, căci din discuţiile 
ce au urmat expunerii sa
le foarte academice, a re
ieşit că ascultătorii săi ve
deau treaba aceasta foarte 
bine. Un altul ne-a expli
cat care este problema in- 
teretnică in Transilvania. 
Un ascultător l-a întrebat 
pe falsul învăţătpr dacă 
cunoaşte ţinutul de din
coace de Carpaţi. „Vag 
a răspuns. Am fost de câ
teva ori in excursie. Dar 
ştiu că românii nu se în
ţeleg cu ungurii**.

/ s-a explicat că lucru-, 
rile nu-s tocmai aşa, că

oamenii de rând se îbtpa- 
că foarte bine, doar nişte 
extremişti aţâţă treaba. 
N-a vrut să creadă în rup
tul capului şi a ţinut-o pe 
a domniei sale — că ro
mânii ?i ungurii...

Un al treilea — tot din 
Bucureşti venit — ne-a 
înfăţişat care sunt tradi
ţiile liberale in Transilva
nia. N-a zis o vorbă de
spre familia Brătienilor, 
ceea ce înseamnă că ha
bar n-aveit despre ce vor
beşte. Un al. patrulea a 
conferenţiat despre corupţie 
şi ce va să zică ea. Bar 
nu a suflat 6 vorbă că, 
acolo lâ ei, la Bucureşti, 
corupţia este mult mai pu
ternică şi extrem de in
tensă. De ce nu acţionea
ză întâi de tocite in Ca
pitală, unde au teren vast 
de manifestare ?

Nu avem nimic cu vizi
tele unor astfel de domni 

ii primim cu drag. Cu 
condiţia insă: să nu vină 
pe post de învăţători, să 
ne înveţe nişte treburi pe 
care le ştim foarte bine. 
De. astfel de falşi învăţă
tori nu prea avem nevoie.

TRAIAN BONDOR

şezaţi pe o "bancă. Doar la 
şcoală, viaţa avea acelaşi 
ritm alert, impus de pro
cesul de învăţământ. în
văţătoarea Ana Bretotean 
se afla alături de elevii 
săi. Şi acest lucru ii face 
de peste 20 de ani. „Am 
26 elevi în clasele I—IV. 
întrucât sunt localnică şi 
, din respect pentru oame
nii satului, pentru părinţii 
elevilor care mi-au fost, la 
rândul lor, elevi, lucrez 
cu ei 6 ore, de la 8 la 14, 
doar două ore desfăşurâri- 
du-se concomitent cu toa
te cele patru clase. Ţin 
foarte mult la toţi. Âm 
venit în localitate in 1973 
şi tot de atunci desfăşor 
şi activitate culturală. A- 
ţunci s-a constituit aici 
cunoscuta formaţie de du- 
başi şi ■ mai apei4 ansam
blul de obicei folcloric, 
care a pus în scenă „Nun
ta".

— Ţin minte, dnă învă
ţătoare, că oamenii vă a- 
preciau încă de pe atunci 
extrem de mult.

— Da, a existat un res
pect reciproc. Ei au răs
puns la fiecare chemare a 
mea şi eu am încercat să-i 
ajut pe măsura puterilor 
mele.

— Vă mai amintiţi de 
cei care au evoluat aturici 
in formaţia de dubaşi tn 
splendidele lor costume 
împodobite cu bani de ar
gint ?

— Iriţi amintesi, pentru 
că aceştia evoluează şi as
tăzi. Sunt. grupaţi pe, fa
milii, ' unii venind şi 5—6 
dintr-o casă. Pot aminti 
familiile Doru Lupşa, Ion 
Hodor,. Toma Sabău, 
Gheorghe Cojan, Adrian 
Mariş ,,şi alţii, cu acti
vitate neîntreruptă de Ia 
începuturile formaţiei. In 
momentul de faţă avem

nalitatea, le-am înţeles do
rinţele, le-am vorbit fru
mos şi cu respect.

— De care ieşiri în ţară 
şi, nu o dată la Televiziu
ne, vă amintiţi cu mai 
multă plăcere ?

— De la Sighetul Mar- 
maţiei, Bucureşti, Cluj- 
Napoca, Timişoara, Iaşi, ca 
să nu mai vorbim de ju
deţul nostru, pe care l-am 
bătut de la un capăt la 
altul. Membrii formaţiei 
sunt mândri că pot să a- 
rate ţării portul şi obiceiu. 
rile lor.

Revenind la şcoala în
văţătoarei Ana Bretotean, 
trebuie să spunem că este 
o instituţie bine gospodă
rită. în acelaşi spaţiu se 
află o grădiniţă, care ara
tă ca o farmacie, binefa
cerile venind din partea; 
unui grup de englezi care 
au- sosit cu ajutoare. "Co
laborarea dintre şcoală şi 
familiile elevilor este una 
apropiată. Şi în acest an 
învăţătoarea a adus ia timp 
■ manualele şcolare pe care 
le-a cărat în mai multe 
rânduri cu sacoşele din • 
Deva. Caiete tot învăţă
toarea le cumpăr^ «eldvi- 
lor, căci localitatea e teo-, 
lată, fiind nevoită să trea
că în fiecare zi de două 
ori Mureşul cu brodul. Din 
respect pentru învăţătoa- 
n, mamele copiilor •> 
tă pe aceasta la curăţenie, 
căci femeie de serviciu nu 
se poate angaja. Oare -de 
ce nu se Întâmplă -aşa 
ceva şi în altă parte ?1 Ar 
mai fi de amintit -serbă
rile de Crăciun, 8 -Martie 
şi de sfârşit de an ţwlar, 
pe care le oferă elevii in
struiţi de învăţătoarea lor 
Ana Bretotean ! Câtă ener
gie poate avea un om care 
se dăruieşte profesiei sale !

MINEL BODBt

Holera, boală infecţioa- 
sfj acută, rezultată «din 
colonizarea . intestinului , 
şufaţire' de către Vibrionui 
boierie, a fost considerată, 
până nu de mult, eradica
tă in ţara noastră. Datori
tă semnalării apariţiei, in 
judeţul Mureş, a unor-ca
zuri de holeră, vă atragem, 
atenţia că există riscul 
contactării ei. Sursa de 
infecţie b constituie omul 
bolnav, care elimină vi
brionui holeric prin ma
terii fecale şi rareori prin 
lichidele de vărsătură. 
Transmiterea bolii este 
fecal-oralâ prin ingestia 
apei contaminate cu feca
lele şi vomismentele bol
navului, ca şi de alimen
te (mai ales carne, lapte, 
peşte, stridii, fructe, legu
me), contaminate de ape 
poluate, mâini murdare 
sau muşte. Contactul cu 
rufăria şi vesela contami
nată intervine, de aseme
nea, In transmiterea in
fecţiei

Receptivitatea la holeră 
este generală. Când sur
vine în zone anterior în
demne, incidenţa este la 
fel de mare şi la adulţi şi 
la copii. Factorii favorl-

S2 prevenim îmbolnăvirile 
de boieri

zanţi joacă un rol deose
bit tn răspândirea bolii. 
Se observă o creştere a 
numărului de cazuri de 
îmbolnăviri in 4 sezonul 
cald, favorizată de muşte, 
consumul "abundent de apă 
contaminată, legume şi 
fructe nespălate, scăldatul 
în ape poluaţe.

Apariţia bolii este in
fluenţată şi de gradul de 
sanitaţie al localităţilor şi 
locuinţelor, de bunăsta
rea materială, de deprin
derile igienico-sanitare ale 
populaţiei şi de asigurarea 
unei asistenţe medicale co
respunzătoare. Datorită 
amplorii relaţiilor comer
ciale şi culturale cu ţările 
din regiunile endemice de 
holeră, mijloacelor de 
transport aerian, naval şi 
feroviar, nu este exclusă 
posibilitatea importului de 
holeră, din focarele sale 
endemice, în ţara noastră.

în focarul de holeră ac

centul se pune pe neutra
lizarea căilor de transmi- . 
tere prin : respectarea re
gulilor elementare de 
igienă personală (spălatul 
mâinilor, 'consumarea le
gumelor, fructelor, lapte
lui şi altor alimente nu- 
mai diipă prelucrarea lor 
termică'; dezinfectarea clo
setelor şi a rampelor- do 
gunoi, depozitarea şi trans
portul, .cu maximă exigen
ţă, a reziduurilor fecaloid- 
menajere; distrugerea muş- 

. telor). In localităţile cu in
stalaţii centrale de apă se 
va efectua controlul zil
nic al apei de băut pentru 
vibrionui holeric, cu clo- 
rinarea continuă a apei, 
iar In localităţile unde a- 
iimentarea cu apă se face 
prin folosirea fântânilor, 
apa de băut, ca şi apa pen
tru nevoile casnice, va fi 
consumată obligatoriu nu
mai fiartă şi răcită.

Nu există o profilaxie

specifică eficientă până. în 
prezent, - vaccinurile .In uz 
conferind numai o prşiecţie 

. parţială (50—60. la şntă) şi 
o durată dc 3-̂ -6 luni 'de 
zile. Din aeeastă cauză, 
O.M.S. nu recomandă vac
cinarea contra holerei. 
Deci, ' unica modalitate de 
apărare împqfriva bolii ră. 
mâne respectarea regulilor 
de .igienă . individuală şi 
colectivă. ;

Dacă apar cazuri dc îm
bolnăvire, în familie sau 
în colectivităţi, recunos
cute prin vărsături, scaune 
diareice în număr mare 
pe parcursul a 24 de-ore. 
stare generală alterată, 
sete intensă cu uscăciunea 
mucoaselor şi tegumente
lor, crampe musculare in
tense, ele trebuie semna
late imediat medicului, 
pentru instituirea trata
mentului lâ timp şi lua
rea măsurilor' necesare de 
îndepărtare a sursei /de 
îmbolnăvire şi a posibili
tăţilor de contaminare.

Medic NELLY GOŢIU.
Laboratorul 

de promovare 
a sănătăţii Deva



De statură potrivită, îm
brăcată elegant, dar decent, 
cu un chip-frumos şi ochi 
pătrunzători, profesoara 
Iuliana Mihalea are o struc
tură sufletească aparte. 
Prietenia, generozitatea 
transpar din vorbele-i chib
zuite, mai cu seamă când 
vorbeşte despre elevii şi- 
profesorii şeolii generale a 
cărei directoare este, de-

ză funcţia -de director. „A- 
veam dduă motivaţii ma
jore pentru a accepta a- 
ceastă muncă de răspun
dere. Prima: să fac tot 
ce-mi stă în putinţă pentru 
a se demara lucrările la. 
un nou local de şcoală (a- 
cesta a fost visul meu, ca
re s-a realizat . deoarece 
lucrarea este avansată), cu 
toate incertitudinile gene-
* • * •

ELEVA ŞI... PROFESOARA 
LA ACEEAŞI ŞCOALA

* •  * e  * •  * •  •  * •  * • *  t • «  * •

spre toţi aceia care au fost 
martori ai împlinirilor sa
le, despre oraşul natal, de
spre propria familie.

După absolvirea Facul
tăţii de filologie din Ti
mişoara, şi-a făcut stagiul 
obligatoriu în mediul ru
ral. Apoi, în 1986, este nu
mită profesor titular Ia 
Şcoala generală nr. 2 din 
Brad. Oraşul ei natal, ,‘în 
primul , rând, sunt legată 
sentimental de această 
şcoală. în zilele când am 
aflat că voi lucra aici, o 
bucurie nestăvilită mi-a i- 
nundat sufletul. Treceam, 
aşa, pe stradă şi nu-mi ve
nea să cred că voi lucra 
la şcoala în care am învă
ţat şi eu, pe strada copi
lăriei mele. - Este. un sen
timent aparte să te întorci, 
peste ani, în locul dc unde • 
ai plecat", -.

După câţiva ani, dnei 
Mihalea i se încredinţe%

rate de perioada dificilă 
pe care o traversăm. De 
ce m-am zbătut ? Deoare
ce actualul sediu este im
propriu : săli întunecoase, 
igrasie, structura de rezis
tenţă a clădirii - grav afec
tată, încălzirea cu combus
tibil solid". „Al doilea meu 
gând: să realizez o atmo
sferă plăcută, stimulatoare, 
să nu stresez colectivul. Şi 
cred că am reuşit pentru 
că am avut oameni de ca
litate, iar la rându-mi am 
fost concesivă".

înţelegere a găsit dna 
Mihalea şi la părinţii şco
larilor, care au contribuit 
mult~Ia întreţinera şcolii şi 
la aprovizionarea cu lem
ne de fop, cât şi la firme 
cum sunt I.M. Barza, E.M. 
Ţebeâ, „Amiral" S.R:L., U* 
nitatea militară din. Brad, 
care au ajutat statornic 
instituţia la premierea e- 
levilor. Satisfacţia profe

sorilor de 1. română şi ma
tematici pentru buna pre
zenţă a elevilor (şase men
ţiuni) la olimpiadele şco
lare din 1993—1994 este 
deopotrivă satisfacţia în
tregului colectiv al şcolii, 
a părinţilor.

...Din motive temeinice, 
uneori îşi frustrează copi
lul, pe Cristian, de cel mai 
frumos dar: timpul petre
cut îm'preună. Viaţa armo
nioasă din cămin — soţul 
„este bihorean, ‘ şi-î prin- 
zaş, cum se -zice în partea 
locului" — îi aduce o ne
mărginită bucurie, o feri
cire inegalabilă. Mulţumi
re împărtăşită şi de vârst- 
nica-i mamă,“care o aju
tă încă în treburile casnice. 
„Cred că-i o mare şansă 
pentru o femeie dascăl, tot 
timpul ocupată, să aibă a- 
lături pe mamă”. Hobby ? 
Lectura şi în mod special 
pasiunea pentru dialecto
logia din zonă. Preţuieşte 
mult’ strădaniile celor ce 
se ocupă de formaţiile de 
dans modern şi de socie
tate spre care l-a îndrep
tat de curând şi pe Cris
tian.

...Un telefon, o bătaie în 
uşă, o solicitare întrerupe 
discuţia, „Nici un efort 
nu-i prea mare când este 
vorba de capii". N-am' fost 
indiscreţi, nu ştim cui au 
fost adresate cuvintele. 
Ne-au însoţit însă multă 

.. vreme după ce am pără
sit sala profesorilor, şcoa- 
-la, oraşul.

ESTEKA ŞINA ;

/ Intr-una din zilele acestei veri prelun
gite, deşi calendaristic e toamnă, de mult, 
am asistat la o întâmplare oarecan. ne
obişnuită. în jurul amiezii, Intr-o alimen
tară din Deva, un grup de ţigănci s-a 
aşezat la coadă la raionul de mezeluri.
.Deodată, o doamnă o apostrofează pe 

una din cele cinci ţigănci: „Scoate ime
diat ce-ai luat i‘V Cea apostrofată face 
pe surda, celelalte iau poziţie... ofensivă 
în jurul ei, vociferând şi ocărând. Dar 
doamna insistă: „Nu pleci de aici pârtâ 
nu dai înapoi ce-ai furat i“.

Toţi cei aflaţi în acel moment în ma
gazin — maxim 15 persoane, cu vânză-
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toare cu tot- — priveau, cu -nedumerire 
scena; căci în afara protagonistelor, cred 
că nimeni nu a bănuit ce s-a furat; 
fericire, inclusiv pentru curajoasa doam
nă (Căci ţigăncile nu păreau deloc inti
midate), în magazin erau şi doi-trei băr
baţi. Aşa' că un zgomot puternic a pus 
capăt discuţiei şi peste vitrina frigori
fică am văzut rostogolindu-se o roată de 
caşcaval. Da, pur şi simplu un calup de 
caşcaval, nu un pachet dc unt sau un 
alt produs mai puţin voluminos ! Şi ăsta 
în prezenţa atâtor persoane, preocupate 
însă de propriile lor probleme. Pare in
credibil, dar e posibil, de vreme ce s-a 
întâmplat. Fiind în grup, una a ţinut-o 
de vorbă pe' vânzătoare, iar celelalte i-au 
făcut paravan celei care a‘ furaţ. în mo
mentul in care au fost obligate să-şi a- 
bandoneze prăda, profitând de surpriza 
celor prezenţi, s-au furişat rapid afară 
din alimentară. Nu înainte însă ca cea 
mai mică din grup să o scuipe Sn faţă 
pe doamna care le-a demascat.

Dacă în faţa' doamnei merită să-ţi scoţi 
pălăria, atitudinea celorlalte persoane tre
buie amendată. Scuza că nu se ştia despre 
ce e vorba, nu e valabilă decât la înce
put. Ori dacă nimănui nu i-a dat prin 
pag; să-i vină doamnei în ajutor (era una 
epntra cinci), de neînţeles este că ni
meni n-a avut ideea să le reţină pe ţi
gănci şi să cheme poliţia. Atunci şi acolo 
au eşuat. Dar cine’ garantează câ, mizând, 
pe pasivitatea şi surprinderea celor din 
jur, nu reuşesc In salte părţi ?!

VIORICA ROMAN

MODA TOAMNEI
•  SE POARTĂ PIELEA „VECIIE". 

După hainele de piele turceşti, care aii 
inundat în ultimii ani consignaţiile noas
tre, acum se poartă alt tip de jachete, 

„ceste, şepci- şi -alte accesorii. In locul 
pielii netede este preferată, în primul 
rând de către "  adolescente, pielea deco
lorată, uşor crăpată. Dar nu vă lăsaţi a- 
măgiţi de aspectul săii de „vechi", hai
nele din acest tip de piele sunt scumpe. 
Singura soluţie mai economică ar fi des
coperirea unor asemenea haine prin du
lapurile părinţilor. :

Această tendinţă în moda occidentală, 
numită stilul Comintcrn: (pentru că ă- 
minteşte de realităţi ruseşti de acum o 
jumătate de veac), presupune, pe lângă 
haină şi vestă 'din., piele şi pantaloni 
(dublate peiitru iarnă cu blană sinteti
că), cât şi altd accesorii din acelaşi mate
rial : genţi; curele cu plăcuţe metalice; 
pprtqfele atârnate 'pe curea; ghete; ciz
me cu ţinte; şepci.

•  U M O R *
© Un ziarist se adresează' şeiuliă 

canibalilor: : :
— Spuneţi-mi,’ vă rog, • cum aş 

putea să-mi recapăt soţia • pe care s 
aţi răpit-o ieri 7

— Foarte . simplu ! Cinci dolari
conserva;,, ■ .

©■ Mică publicitate:
; „Doamnă bine situată ca vârstă,. 
văduvă prin divorţ, caut cunoştin
ţa, domn care, să posede caracter 
şi apartament cu căldură sufle
tească centrală, întrucât se preve-

! de o iarnă grea. Fericire garantată, 
minim un an". r • ’

‘ Culese şi prelucrate de • ■
\  _  ■ THE LEAHU '

^  PRiCOARE^* i:-T -
La reţeta apărută în ziarul nostru nr. 

1222, din 28 septembrie 1994: după aşe
zarea' castraveţilor cu ceapa în borcane 
— împreună cu hreanul, dafinul, pipe
rul şi boabele de muştar (dacă aveţi !) — 
se fierb 3 1 apă cu 1/4 1 oţet, 3 linguri sare 
şi o linguriţă de zahăr; se lasă să se. ră
cească puţin şi se toarnă în borcane, 
apoi se leagă.
' Ne cerem scuze pentru omisiune. Dar 
ne şi bucurăm că aţi sesizât-o.' Asta în
seamnă că ne citiţi. Cu speranţă că ne 
veţi urmări în continuare, aşteptăm şi 
alte sugestii de Ia dv, stimate cititoare;

Un merit deosebit al 
autorului este de' a nu fi 
pierdut din vedere Trans- 
nistria, ca „Avanpost" la
tin în faţa Asiei. Reuşeş
te o scurtă, dar bine do-

mân cu conştiinţă, dacă 
mai ţinem ciont şi de re
marcabila consideraţie a a- 
utorului, „Dintre populaţiile 
Basarabiei, numai românii 
(exceptând pe ţigani) sunt

DUREREA ÎNSTRĂINĂRII (III)

■cumentată istorie a pro
vinciei, menţionând ca fap
te edificatoare: „Ioan-Vodă 
cel Cumplit al Moldovei 
făcea danie in 1574 din
colo de Nistru, Petru Ra- 
reş, de asemenea, dăruise 
mănăstirii Neamţ, în 1527, 
nişte pământuri dincolo de 
Nistru", iar „Turcii numi
ră ca hatman. Ia ii febru
arie 1681, pe Domnul Mol
dovei Gheorghe Duca, ce-şi .... 
dădea titlul de Domn al 
Ţării Moldovei şi Ucra
inei". Prezenţa elementului 
românesc dincolo de Nistru 
este incontestabilă şi ne- - 
dreptatea istorică este cil 
atât mai mult evidşntă şi 
dureroasă pentru orice ro-

ÎMPLINIRI

dinainte de 1700, şi nu nu
mai Prutul, dar Nistrul 
însuşi formează o frontieră 
mai degrabă, politică de
cât etnică".

Partea istorică a volu
mului se încheie cu capi
tolul deosebit de intere
sant şi bogat în date: „Din 
calendarul naţional", însu
mând cele mai importan
te fapte şi evenimente de 
interes major pentru cu
noaşterea zbuciumatei is
torii a Basarabiei, cuprin
se între anii 1330—1990. 
înşiruirea datelor nu este 
cronologică, ci istoriologi- 
că, după semnificaţia lor, 
încât: „2 iunie 1330: Mar
tiriul Sfântului Ioan cel

Nou ia Cetatea Albă", iar 
la evenimentele anului 1990: 
„Tricolorul român e adop
tat în Basarabia ca trico
lor ai republicii" şi „Basa
rabia se declară stat su
veran".

Partea ultimă a volumu
lui intitulată: „Ţara-i 
mândră — Viţa rară" se 
impune drept o capodo
peră filologică a patriotis
mului românesc. Categoric 
că Petre Vălimăreanu este 
original, valoros şi- neîn
trecut în această realizare* 
Cred că nu lipseşte nici 
unul din marii noştri po
eţi naţionali şi mari patri
oţi, prin creaţiile lor: Va- 
sile Alecsandri, Mthal E- 
minescu. Octavian Goga-, 
George Coşbuc, Duiliu 
Zamfirescu, Panait Cems, 
Andrei Mureşanu, Andrei 
Bârseanu, Al. Mateevicl, 
Ion Buzdugan, Nichlfor 
Crainic, Pan Halipa ■ şi 
mulţi, mulţi alţii. '

(Va urma) ’
Preot dr. IOAN

OCTAVIAN RUDEANU

în perioada 11—18 august 1994, a avut 
loc la Brădăţel (Râu Mare-Retezat) tabă
ra de limba franceză. Organizată de Aso
ciaţia ' francofonă „Fradev" şi de Admi
nistraţia Judeţeană a Taberelor Şcolare, 
în colaborare cu asociaţia franceză „Leo 
Lagrange", ea a *ayut drept scop perfec
tarea relaţiilor dintre cele două oraşe în
frăţite, Arras şi Deva, precum şi exersarea 
capacităţilor conversaţionale ale celor 45 
de elevi români.

Asociaţia Fradev mulţumeşte pe această 
cale sponsorilor Dorina Neămţu şi Sorin 
Ghencioiu (SG „Maura" şi SC „Brutăria 
Neamţ"), pfeatfn promptitudinea: şi etrtu- 
ziasmul cu care s-au implicat.

Cei patru animatori francezi — Marie- 
Franţoise; Vâronique, Didier şi Fabrice — 
vor rămâne pentru multă yreme' încrus
taţi în sufletele copiilor din Haţeg, în
drumaţi de dna profesoară Dora Bunea, 
ale adolescenţilor din-Deva, conduşi de 
dnele profesoare Ştefania Grecu şi Gabi 
Logojan.

Decorul mirific ăl Munţilor Retezat şi 
densitatea informaţiilor transmise au di
luat simţitor imperfecţiunile de cazare. 
Cert este că următoarea tabără care se 
prefigurează a se organiza ta Gosteşti- se 
va bucura de experienţa acumulată pe 
parcursul a doi ani şi de cbndiţii de ni
vel internaţional. ’

Pentru menţinerea tradiţiei » taberelor 
de limba franceză, asociaţia Fradev in
vită pe toţi elevii şcolilor din judeţul 
Hunedoara şi In mod deosebit pe cei ai

claselor bilingve şi intensive să participe 
la astfel de activităţi atât de profitabile 
pentru cunoaşterea limbii şi civilizaţiei 
franceze. (C.P.)

TINERI ÎN INSTANŢA

HOŢI LA 7 ANI

în general, la 7 ani copiii se apucă de 
şcoală. Unii, pentru că alţii se apucă de 
furat, cum este şi cazul lui Nicolae Caş- 
lârbv şi Marius Văduva, ambii din Deva* 
Chiar In prima zi de şcoală ei au spart 
două autoturisme, de unde au furat acte 
de identitate, casete audio, casetofon si 
un calculator în valoare de 142009 de lei* 

, VASILE ŞI CRISTIAN fi
Ce au făcut, ce nu au făcut, Vasile lor-* 

dachi şi Cristian Sivu din Hunedoara au 
ajuns prieteni la cataramă. -FHmfUF are 
15, iar cel de al doilea 14 ani. ‘Rău este 
că s-aU apucat de furat şi ei. Au început 
cu o bicicletă, apoi, mai recent.de spart 
maşini. Când au ajuns la trei, au fost 
opriţi de poliţie.

FARA veselie
La Şcoala generală nr 6 Deva Învaţă 

şi Vasile Prutean şi Bogdăh Oprişor. 0e 
şi cum învăţau ei nu vă prea putem spir 
ne exact. Exact este însă’ faptul c& re
cent au fost prinşi de poliţie in timp ce 
spărgeau cofetăria din complexul come»* 
cial „Izvorul Veseliei". Nu prea i-a te> 
veselit lucrul acesta, precis ! (VJJ.) f

MUS>Q BOX Soundgarden (VI)
în ianuarie 1993 grupul 

Soundgarden • pătrunde în. 
studiouri pentru înregis
trarea unui nou material 
discografic. Casa PolyGram 
scoate în martie caseta 
video . „Motorvision", s ce 
cuprinde videociipurile a 
şapte piese din albumul 
Badmotorfinger, precum şi 
o piesă inedită Little Joe. 
Pe parcursul turneului e- 
uropean apar pe compila
ţia franceză „Grossover", 
scoasă de .Casa FNAC. 
Chris Corneli se reîntoar
ce' pentru scurt timp în 
SUA, unde participă la în
registrarea pieselor Unholy 
War şi Stoleri Prayer, a lui 
Alice Cooper.- în vară, 
Soundgarden este prezent . 
din nou la Lollapalozza 
Tour, unde era. deja con
siderat o prezenţă famili- 
ară.#■

După aproape un an. 
grupul reîncepe să înre
gistreze piese pentru un 
viitor album, într-un in
terviu, Corneli spunea: „Au

fost momente- când com- 
puneam singur sau ascul
tam ceva. - sau pe cineva 
care să mă inspire. Când 
ne-am ‘ reunit,. a trebuit să 
treacă eeVa . timp ca să ne 
reintrăm , în mână. Deşi 

: aveam in “cap mult mate
rial, el nu suna aşa cum 
am fi vrut". Spre deose
bire de uite grupuri care 
scriu -piesele în manieră de 
jam session, cei patru mu
zicieni din Seattle compun 
piesele separat, fiecare în
cercând să prindă ceva nou 
din cântecele sau soun- 
dul altor muzicieni, apoi a- 
daptându-1 stilului lor. La 
realizarea noului album 
l-au folosit pe Michael 

. Beinhorn, un tip cu o vas
tă experienţă, fiind produ
cătorul albumelor „Uplift 
Mofo Party Man" (Red 
Hot Cfiili Peppers şi mai 
ales „Grave dancers Uni
on" (Soul Asylum). Cu 
materialul pe jumătate în
registrat,. grupul face o 
pauză, pornftid într-un tur

neu fulger cu Neil Yoong* 
Pe parcursul acestui tu** 
neu eî s-au relatat rein»- 
prospătându-şi -ideile muzi
cale-pentru a pipiea fina
liza albumu! la care lu
crau. ':■''■■', - •

AlbuAuil /.Şupeninknown" 
a apărut în urma Uliul 
proces -complicat de creat* 
ţie, dar în fina], Sound- 
garden a obţinut efectul 
scontat. In ansamblu, al
bumul este clădit în sti
lul • „Ceva pentru fiecare", 
lăsând impresia că Sound
garden a fost foarte inspi
rat de data aceasta. Pe 
parcursul albumului stilul 
variază de la heavy oglin
dit de piesa I.et Me Drcwn 
la cântecul deprimant ad 
disperării Feel On BÎall 
Days, de ia minunata Head 
On ia cântecul ; tematic. 
4-th of July. Mailman şl 
Li mo Wreck sunt piese ce 
fac trimiteri la stilul al
bumelor mtorioare. .
. — v;, urma— .

IIOUl.V SEBEŞAN



125 de ani de şcoală românească în Zarand (V)
viaţa culturală a 

Bradului acelor vremi, a- 
mintim apariţia. „Abeceda
rului*, revistă scoasă de 
Brirfasacul şi poetul Etnii 
Giucgiuca şi activitatea 
desfăşurată de profesorii 
Hatului în cadrul revistei 
„Aştrn". tn anul IMS, du- 

6 existenţă de 79 de 
âni, pfe motivul înfiinţării 
Institutului de Mine în 
<d&ctirea liceului, acesta 
este nevoit să-şi înceteze 

■ «ţtivitatea. începând cu 
amti şcolar 1952—1053, ii- 
oeul este reînfiinţat sub 
denumirea de şcoală me
die de W ani, rar din 
«©?, durata de şcolariza
re este prelungită la 11 
ani, până în 1985, 

lai cererea profesorilor, 
devto  şi părinţtlw, prin 
ordinul Ministerului învă
ţământului şi Culturii 
i86«fl6.XU9&71 şcolii i se 
«•ttibtoe numele lui A- 
!KC*m lancu. După 1865, se 
revine la durata do 12 
ani începe o nouă perioa
dă In viaţa liceului. Noua 
lege a învăţământului, ac
tele normative elaborate 
adue îmbunătăţiri in struc- 

' HHai' <*'• conţinutu.t activi
tăţii şcolare. Planurile de 
învăţământ asigură un 
mai faun echilibru Intre 
diferite grupe de discipli
ne. Absolvenţii învâţâmân- 
tului superior proveniţi de 
la liceul brădean s-au a- 
firmut în posturi de răs
pundere din diverse sec
toare economice. în învă
ţământ, cultură, mulţi 
dintre ei autori de lucrări 
ştiinţifice, apreciate- în ţa* 
ră fi străinătate; alţii 
S-iSţr Kirmat în învăţămân
tul ««peri or, în institutele

de cercetare, ca scriitori.
19*89 este ariul marii săr

bători — centenarul li
ceului. Acesta a fost mar
cat printr-O lungă- serie 
de acţiuni premergătoare, 
cuîminănd cu: festivitâţlîe 
din octombrie, mometit 
ce va rămâne înscris eu 
litere de aur în istoria a- 
cestei şcoli. Conducerea 
liceului, avându-1 în frun

până în 1090, şcoala func
ţionează ca liceu indus
trial. In condiţiile creşte
rii numărului de ore la 
disciplinele tehnice, se 
fac eforturi pentru recu
perarea decalajului faţă 
ae clasele cu program spe
cial de matematică, fizică, 
chimie sau limba română, 
de Ia alte licee. în ciuda 
tuturor „indicaţiilor" şi

LTCEUL „AVRAM IANCU“ BRAD

te pe prof. Romulus Neag, 
inimos şi devotat dascăl, 
un director a cărui viaţă 
s-a confundat cu destine
le liceului, a reuşit an
trenarea întregului colec
tiv profesoral, mobiliza
rea- tuturor energiilor în 
vederea marii sărbători.

Anul 1969 este anul ab
solvirii primei promoţii 
eu If ani. Structura li
ceului se va stabiliza la 
2—4 clase păraîele pe an 
de studiu. Serii de 2—i 
clase se vor înregistra In 
continuare, până în anul 
1977.

Politehnizarea, legarea 
mai strânsă a învăţămân
tului cu producţia apar ca 
„sarcini prioritare" ale 
şcolii. în 1973 se hotărăşte 
organizarea liceului pe 
două trepte: prima treap
tă, cu anii I şi IX. obliga
torie pentru absolvenţii 
şcolii generale (fără exa
men de admitere) şi treap
ta a H*a, ou anii III şi IV 
(cu admitere). Din 1977

„sarcinilor", oameni do la 
catedră, în marea lor ma
joritate, s-au ocupat de 
problemele adevărate ale 
şcolii, ale specialităţii. £- 
levii au fost ajutaţi, eu 
tact, să vadă exagerările, 
să discearnă între „binele" 
timpului şl cel adevărat.

După 1990, revine la 
forma tradiţională, consa
crata, de liceu teoretic. Du
rata liceului rămâne de 4 
ard, fără scindarea în 
trepte. Se înfiinţează Oa
sele în profil real: mate- 
matică-fizică (2), chimie- 
biologie (I), flzîcâ-chimie 
(D şi umanist: filologie 
(!) şi limbi străină (1). în 
ultimii cinci ani, 15? elevi 
au obţinut premii şl men
ţiuni la etapa judeţeană 
(Le premii I), 30 au parti
cipat ia faza naţională, 
unde au obţinut 15 pre
mii şi menţiuni, 

în ultimii ani, odată cu 
revenirea la liceu teoretic, 
în măsura posibilităţilor, 
baza d idact ico-matcr ială a

fost adaptată cerinţelor 
noilor planuri de îrhjiiţâ- 
rfiânt şi programelor şco
lare. Astfel, s-a' amenajat 

■ un cabinet de informatică, 
un nou cabinet de fizico 
şi unul de geografie. S-a 
realizat lucrarea de mate 
anvergură —* reparaţia ca
pitală a faţadei clădirii. 
Au fost reparate: sala 
de sport, terenurile spor
tive, internatul şi cantina, 
lucrări Ce se ridică Ia peste 
50 000 000 lei.

1994 este anul în care 
liceul aniversează • 125 de 
ani de existenţă. Ceea ce 
â însemnat’ Liceul „Avram 
lancu" pentru locuitorii 
acestui ţinut, cu profunde 
rezonanţe ia istoria nea
mului, încrederea câştiga
tă, în faţa celor de astăzi, 
alături de eeieâ ce trebuie 
să fie şcoală de mâine, se 
constituie in obligaţii mo
rale ale celor ce învaţă 
sau slujesc: la această ih- 
eonfUndabilă instituţie de 
învăţământ. Amintim ce
lor care şe simt legaţi de 
acest liceu că festivităţile 
prilejuite de aniversarea 
a 125 de ani de existenţă 
vor avea loc în zilele de 
8 şi 9 octombrie a.c.

Prof, STELIAN ClRCO, 
directorul Liceului 

„Avram lancu* Brad

Rasa Pinzgau - după 56 de ani
Duminică,: 2 octombrie 

t9f(ş după 56 de ani, a- 
M  din 193S încoace, la 
int» gf? Criş a avut loc o 
manifestare de. interes deo- 
•obtt pentru progresul zo- 
Utreniei în zona montană 
«r ^Sradiilui. şi a ţării —- 
respectiv expozîţîa-fârg de 
animale din rasa PinzgâU. 
Cu eforturi meffemii din 

tea organizatorilor — . 
generătă pentru 

ara şi alimentaţie, 
efuţ judeţeăh ‘.. pentru 

,rdducţîâ şi selecţia a- 
Utoăăldror, Primăria cO- 
iAuwH Baia de Criş, Aso
ciaţia crescătorilor de pă
sări ţf animale. Societa
tea, pcoducătorUor agri 
coli din zona montană, 
Centrul? de reproducţie şi 
selecţie a ânimafelofr Mmd 
şi Circumscripţia sanitar- 
JUBfc-rinară din Baia de 
Cefe, precum şi a crescă
torilor de animale din zo. 
Iţă s-a 'desfăşurat pre
zentarea celor mai valo
roase exemplare ce au 
fost apreciate de miile de 
yiaftatQri care au partici
pat ţa acest târg şi au fost 
premiate, graţie aportului 
ft numeroşi sponsori cu a- 
aSitate pentru zootehnie, 
cu însemnate stimulente 
bă ■ ■ materiale şi mo
rale.

Profitând de sărbătoare 
şi de vremea frumoasă, 
oamenii satelor interesaţi 
să vadă şi să ştie cum a- 
tată şi ce performanţe au 
«fele mai bune animale 
«îm rasa amintită, să cu
noască ce mai este nou în 
dofttbniul mecanizării agri
culturii şi zootehniei, al 
cercetării şi producţiei po
micole, cum a măi evo- 
ÎUat producţia dc bunuri 
de consum aduse la târ
gui de toamnă, toţi par
ticipanţii au avut ce apre. 
el» şi admira, fără a re

gretă că s-au deplasat să 
relnnoade o tradiţie, sta- 
biîindu-se ca de acum în* 
colo, In fiacare an, în pri
ma duminică din luna 
octombrie să âibă loc târ
gul de animale şi de măr* 
furi, precedat de simpo
zionul „Pirtzgau", ce va a-

d u m in ic a , la  
r a ia  de  Cr iş

vea loc in ziua de sâm
băta Ia Baia de Criş.

Pornind de îa însemnă
tatea acestei manifestări, 
qe va, căpăta o importan
ţă naţională, după cum 

-spuneau dnii S&glian .Di- 
: născu, director general In 
cadrul Ministerului Agri* 
culturii şi Alimentaţiei şi 
dl Radu Rey, preşedinte
le Zonei Montane din Ro
mânia, s-au conturat une
le acţiuni care să susţină 
eforturile şi interesul cres
cătorilor de animale pen
tru/ revigorarea rasei 
Pinzgau, animalele din 
rasă respectivă valorificând 
eficient condiţiile din zo
nă montană a ţării noas
tre. mai reci, şi mai săra
ce uneori în privinţa asi
gurării calitative şi canti
tative a - bazei furajere.

După scurte alocuţiuni 
ale reprezentanţilor Minis. 
terului Agriculturii şi A- 
fimentaţiei, primarului co
munei şi prefectului jude
ţului, cât şi după slujba 
religioasă ce a avut loc, 
s-a trecut la vizitarea stan
durilor cu animale, pre- 
zentându-se proprietarii şi 
caracteristicile de produc
ţie ale exemplarelor adu
se Ia expoziţie; S-a vizi
tat, în continuare, expozi. 
ţia cu vânzare de fructe 
şi material" săditor, orga

nizată de către S.C.P.P. 
Geoagiu, precum şi expo
ziţia de utilaje agricole şi 
ca specific pentru zooteh
nie, Ia oare au fost pre
zente firme cu renume in 
domeniu ea: Multiht Ti
mişoara, Azoma AradL 
Carpetaplast Deva, MAT 
Craiova, Agroservke De* 
va, precum şi altele, care 
au avut ca reprezentanţi 
direcţi în judeţul nostru 
ageomecurile din Orăştie, 
Ilia şi Baia de Criş.

A urmat, apoi, festivita
tea de pioniere a crescă
torilor de animale pentru 
cele mai valoroase exem
plare aduse la expoziţie. 
Premiul' I, în valoare de 
HO mii ici, a revenit dlui 

,,@herasim Cleriu, din să
tul' >’ Ribrţa, pentru vaca 
Florica, care la lactaţia a 
patra dă o producţie de 
3035 litri de lapte anual, 
premiul II a fost acordat 
dlui Aurel Bulz, din sa
tul Lunea Moţilor, iar 
premiul III, dlui Ionel Ui_ 
bar, din satul Ribiţa. De 
asemenea, au mai primit 
distincţii şr menţiuni dl 
Florea Căsălean şi Victor 
Beîer, ambii din satul Ca- 
râci. Pentru toţi - partici
panţii cu animal# s-au â- 
cordat, gratuit, câte 100 
kg tărâţe, sponsor fiind 
S.C. „Cetate" S.A. Deva. 
Dacă în acest an au fost 
prezenţi mai mulţi poten
ţiali cumpărători decât 
vânzători de animale, poa
te în anii viitori raportul 
se va inversa.

Atmosfera sărbătorească 
a manifestaţiei a fost în
tregită de reuşitul program 
artistic prezentat de for
maţia „Fluierul îancului" 
al Căminului cultural din 
Baia de Criş şi Clubului 
sindicatului, din Gura- 
barza.

NICOLAE TlBCQB

Când nir preaejuiâpărinţii, 
ajutâ bunicii

La Şcoala Generală Bră- 
nişca s-aU efectuat în* ul
tima perioadă reparaţii car- 
pitale, susţinute cu fon
duri alocate de Inspecto
ratul Şcolar Judeţean. în
trucât reparaţiile au conti
nuat: şi după începerea a- 
nului şcolar, cursurile s-au 
desfăşurat în clădirea ve
che, Uşurând astfel sarci
na „INDCOM" Deva, o 
firmă particulară, de a 
continua nestingherită lu- . 
crârile, astfel că la data 
vizitei noastre, acoperişul, 
la care au trebuit schim
bate grinzile, laţurile, ţi
gla, era gata. S-au electuat, 
de asemenea, lucrări de 
tencuială exterioară, repa
raţii la geamuri şi uşi, vop- 
sitorie. Urma să se reali
zeze instalaţia electrică,. în
târziata oareciim din ca- 
uza procurării dificile a 
unui cablu. Toate acestea 
ne-au fost prezentate de 
dna prof. Elena Duţă. Şi 
tot lâ data vizitei noastre, 
întrucât lucrările la insta
laţia electrică nu începu
seră, se făcea curăţenie de 
către singura femeie de 
serviciu, pe care o are 
şcoala, „Părinţii nu ne-au 
ajutat prea mult, ne-a 
mărturisit acelaşi interlo
cutor. Au venit în schimb 
să dea o mână de ajutor 
câţiva bunici mai inimoşi

(Aurel Toma, Gheorghe 
Cârdei, -Viorel Andrica).
. -Un lucru îmbucurător 
pentru colectivul 3e" elevi 

. şi cadre didactice îl con
stituie faptul că s-a pro
curat deja tot conjfaustî- 
bilul necesar pentru peri
oada de iarnă, achitat de 
Centrul de execuţie buge
tară ai Inspectoratului Şco
lar Judeţean. Urmează ca 
lemnele să fie tăiate şi de
pozitate eu sprijinul Unui 
părinte — Gheorghe Bena. 
care efectuează lucrarea 
gratuit, întrucât şcoala nu 
are bani. Combustibilul s-a 
adus şi pentru şcolile afi
liatei Rovina, Tîrnăviţa. 
Boz, Târnava.

în privinţa procesului 
instnfbtlv** educativ pro- 
priu-zis, pentru buna des
făşurare a acestuia, tre
buie menţionat că manua. 
lele s-au adus în totalitate, 
fiind distribuite elevilor, 
lipsind doar titlurile ne
tipărite. Toate catedrele 
sunt ocupate de cadre ca
lificate. Modestă este îhsă 
baza materiala a şcolii, lip
sesc materialele de cură
ţenie, după cum ne spunea 
dna Elena Duţă. Să spe
răm că astfel de proble
me, mai ales cele care ţin 
de bani, vor fi eliminate 
îh acest an şcolar !

MINEL BODEA

* mm a

„ V i a ţ ă  l u n g ă  î n  c a s ă  n o u ă . . .*
Dintotdeauna în satele 

noastre s-au ridicat câse 
noi- Altele s-au moder
nizat, s-au extins, s-au 
construit anexe trebui
toare în curtea sătenilor. 
Meşteri erau din rându
rile lor. Oamenii se îh- 
trajutorau Intre ei. O fac 
şi în prezent.

— Astăzi cine şi ce mai 
construieşte la sâte ?

Anul acesta am e- 
liberat trei autorizaţii 
pentru construirea de ca
se noi, dintre care una Ia 
tânăra feţnll|# loan Vlad. 
Multe alte autorizaţii am 
dat pentru modernizări 
şi extinderi. La noi, la 
Boşorod, se construieşte 
mult. Sătenii au putere 
economică — ne spunea 
dl ionel Cacuci, primarul 
comunei. Urarea «ie tradi
ţie „Viaţă lungă în casă 
nouâ“, se rosteşte adese
ori. Oamenii muncesc 
mult şi trăiesc bine.

— Cme construieşte, dle 
primar 7

— în toate satele sunt

meseriaşi vrednici — zi
dari, tâmplari, dulgheri, 
zugrăvii Apoi . sătenii se 
ajută între ei,

— Cincisprezece autori
zaţii de construcţii am eli
berat de la începutul a- 
nulul. Pentru câse, alte
le pentru unele extinderi, 
acareturi — preciza dl 
Viorel Jurca, viceprimar 
la Primăria din Brănîşca. 
Sătenii; vin cu proiecte 
aprobate, pe basfe cărora 
n'oî îe eliberăm autoriza
ţii de construcţii. Nu a- 
pelează la firme specia
lizate pentru că în toate 
satele sunt meseriaşi buni. 
Oamenii se înţeleg între 
ei.

— Dacă In 1993 am e- 
liberât tot anul 19 auto
rizaţii de construcţii, de 
Ia începutul acestui an 
am eliberat 25, plus 35 
pentru diverse anexe 
gospodăreşti — arăta dna 
ing. Elena-Cornelia O- 
preah, responsabilă cu 
probleme de urbanism 
şi amenajarea teritoriului

la Primăria comunei Do- 
bra. Avem pe raza co
munei meseriaşi autori
zaţi, care la bună înţe
legere cu sătenii bene
ficiari fac lucrări de 
bună calitate, construcţii 
care înnoiesc faţa sate
lor. în prezent, la intra
rea în comună dinspre 
Deva se află în ̂ construc
ţie staţia de produse pe
troliere, iar în multe sa
te cetăţenii îşi constru
iesc cele trebuitoare în- 
tr-un ritm susţinut, cu 
gândul că se, apropie 
vfemea friguroasă, când 
se munceşte mai ane* 
voios.

în multe sate prin ca
re am trecut, ani admi
rat câse mândre, unele 
cu etaj, cu faţade mâi 
ceva ca Ia oraş. Sătenii 
noştri sunt dintotdeauna 
oameni vrednici, buni şi 
harnici gospodari. O do
vedesc cu atât mai mult 
in zilele noastre.

GH. I. NEGREA
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COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
COCA-COLA BIHOR

Caută pentru sistemul de distribuţie 
f zonal persoane dinamice, dornice de o Ca- 
\ rieră promiţătoare:

Reprezentant vânzări
— vârsta maximă 35 de ani 
—- minimum studii medii
— aspect plăcut ■
— disponibilităţi pentru munca în e- 

; chipă
— domiciliul stabil în Valea Jiului. 
Dacă doriţi să munciţi într-o echipă

! tânără, pentru cel mai apreciat produs din 
'lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa: 
iCOMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA 

COLA BIHOR 
LOC. SACADAT, NR. 449 
JUD. BIHOR, COD, 3711 

DEPARTAMENTUL.PERSONAL 
Informaţii la tel. : 059 — 126301 sau 

1059 — 126767, int 106/107.

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT 
* COCA-COLA BIHOR

Anunţă următoarele posturi pentru 
sistemul de distribuţie zonal din Deva :

1. Motostivuitorişti 
Condiţii minime:

—r- vârsta maximă, 30 ani ?
— atestat de motostivuitorist
2. Secretară pe perioadă determinată 
Condiţii minima:
— cunoştinţe de dactilografie şi ope

rare pe computer
■ ,->— cunoaşterea limbii engleze

— vârsta maximă 30 de ani
—  aspect f iz ic  p lăcut
3. Paznic 
C o n d iţii m in im e  :
— vârsta maximă 30 de ani
— seriozitate .
— corectitudine
4. Muncitori necalificaţi 
Dacă doriţi să munciţi intr-o echipă

tânără, pentru cel mai apreciat produs 
din lume, trimiteţi cererile Dvs. pe adresa: 
COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA- 

COLA BIHOR 
LOC. SACADAT, NR. 449 
JUD. BIHOR, COD. 3711 

DEPARTAMENTUL PERSONAL 
Informaţii la tel.: 059 —- 126301 sau 

059 126767, int. 106/107.

S C. AGROMEC S.A. LUNCOIU DE JOS

ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de

M A N A G E R
în condiţiile prevăzute de Legea 66/1993. 

Ofertele se depun la sediul societăţii din eoni. 
Luncoiu de Jos, în termen de 30 zile de Ia ul
timul anunţ. (90832)

I Ţ j U y  0 k  DEVA. Bd Decebal!
l\V , ^ ____[ \ l  Bl. 22 - •

oriţi să vă economisiţi banii?
Doriţi să vă economisiţi timpul? 

j Doriţi o amintire în mai puţin de o oră? j

* Developări filme color tonte tipurile,
* Fotografii color ■ dimensiuni diferite
* Fotografii tip POLAROID

Pentru profesionişti;
M U C m tP M M

S.C. ALGEXIM PETROCOM S.R.L.
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, 

67 (vizavi de Spitalul Judeţean). . 
OFERĂ SPRE VÂNZARE

•  congelator 210 l (7 sertare) —- 
540 000 lei V

•  congelator 160 l (5 sertare) — 
400 000 lei

•  congelator 120 1(4 sertare) — 
400 000 lei

•  frigider 180 l 400 000 lei
:rt • ; v » (90843)

• FRIGIDERE, ARAGAZE. TELEVIZOARE,

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE,

• GRESif, FAIANŢA- OeieCTF ŞANiTAPt f>IM ACRILAT.

SE POT ACHIZIŢIONA din stoc  sau  la comanda cu 
PLATA C AStt SAU IN RATE 
CA cete MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, OOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
A ta  c: "UNIVERSAL" IMPORT-EXPQRT SRL DEVA '

SITUAT IN CARTIER DACIA, STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P-1G iTURNg .. <

■ ' X. ?'.>• *•" ^
LA COMANDA MĂRFURILE ACHIWT^PCT PltlVRATE IA , 
DOMICILiUL CLfENTULUt -'L'

SOC. COM. „VINALCOOL* S.A. DEVA 
în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 66/1993 şi N.M. nr. 1/1994, organi
zează

CONCURS 
de selecţie pentru postul de 

•  MANAGER
Condiţiile de participare şi criteriile 

de selecţie sunt cele prevăzute în legisla
ţia susmenţionată, respectiv art. nr. 8 şi 
14 din Normele Metodologice.

Documentaţia de prezentare a socie
tăţii comerciale poate fi consultată zilnic 
între orele 8—12 la sediul societăţii.

Relaţii suplimentare la tel. 054/16545 
şi 25882

Candidaţii vor depune ofertele şi do
cumentele necesare în plic închis şi sigilat 
la sediul societăţii, în termen de 30 de zile 
de la ultima publicare a prezentului anunţ.

■ (90844)

Situat in DEVA — SÎNTURALM (intersec
ţia Hunedoara).-

Vă oferă prin . . .
SUPE KM A RCHEŢ -ul METRO -MOBILA | 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară: 1 
•  Un bogat sortiment de mobilier bucă

tării. sulragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune. 100 tipuri mochetă im- 
pori Belgia ele.

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

PROGRAM:
zilnic între orele S—20 
sâmbăta - 9ş—T4
duminica 9—13

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

Arad, Str Episcopiei 58/A, Tei: 057- 21785 )̂  
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prin reprezentanţa Hunedoara 
i  dozatoare sucuri (supefconcenflrate)
•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice 
I  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase
Hunedoara, str. N. Băfcescu, nr. 1 Poli

clinica eu plată, et. 8. tel. 054^212832.
^ MARI REDUCERI

DE PREţUSt LA 
ÎNDULCITORI
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S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
.Of VA Bd D ecebal bl R parter 

Tel/Fai SH 261 6 H M 3

VA OFERĂ CUPLATA IN RATE
* TV color M egavlslon .Sam sung .G oldstar

* Instalaţii com plete  de sa telit
* Frigider* sl co n g e la to a re  Arctic
* Vitrine frigorifice
* Vldeoplayer.V Ideorecorder

* Maşini au tom at*  de  spalat
* Toata gam a d e  p ro d u se  e tecw ocasm ce  R ow enta

De a sem en şa  ,va oferă EN GROS 
* c a s e te  audio sl video Racks

S C. SCORPION S.R.L.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

O pulpe pui SUA
•  ulei floarea soarelui — import
•  băuturi alcoolice
•  Specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) s» indigene
Telefon 717439. (99676)
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CUMPĂRĂRI

• Vând casă Spini, cu 
livadă, . gaz şi apartament 
trei camere Deva, deco
mandate. etaj 1. zona gării. 
Informaţii Spini, 92. (91110)

•  Vând casă şi grădină
In Hondol, nr 170. Tel. 
667152. (91232)

•  Vând casă cu grădină, 
pământ, în Orăştie şi cal
culator portabil (Laptop) 
Hard-disc 40 MB, Floppy- 
Di.sk 3,5 MB. Tel 623363.

(91152)
•  Vând aparate poker

electronice noi, în garanţie. 
Deva, Progresului, 9, bl. 
D, sc. 2, ap. 17, tel 056/ 
206450. , - (91199)

•  Vând apartament 3 
camere Deva, Eminescu, bl. 
43, ap. 10, preţ negociabil.

(91200)
• Vând apartament _ 2

camere decomandate, faian
ţat, parchetat, str. Mineru
lui bl. D, etaj 3, preţ 
8 000000 lei. tel. 617895.

(91222)
• Vând apartament ,3 

camere său schimb cu gar
sonieră plus diferenţă.' Tel. 
625710.

• Vând Citroen Combi, 
neînmatriculat, încăpător, 
dotare excelentă, cameră 
yideo, aparat foto Polaroid, 
paţ dublu, bicicletă, maşină 
spălat automată, tel. 616483 
şi Skoda S. 100, tel. 618009. 
; •  Vând casă; stâlpi, be
ton pentru gard, ţiglă, be
tonieră. Tel. 615107. (91201)

•  Vând: mobilă de sufra
gerie Orăştie, str. Crîşan, 
nr. 10. (912111)

•  Vând două apartamente 
cu două camere fiecare. In
formaţii tel. 612050. (91212)

•  Vând (închiriez) gar
sonieră mobilată, zona pie
ţei! parter, pentru privati
zare, maşină cusut Singer, 
serviciu porţelan; Deva, 
Creangă, bl. 30, sc C, ap. 
24. s (91214)

•  Vând congelator tip
ICUL, dulap frigorific 600 
1 şi închiriem spaţii pentru 
activitatea de en grofi, bi
rouri sau producţie. Tel. 
621762. ’ (91220)

•  Vând remorcă Padiş 
1000, pentru ARO. Tel. 
651947, după ora 20. (91220)

•  Vând televizor color 
Funai, .nou, 580000 lei, ne
gociabil. Tel. 627634. (9122)

•  Vând teren arabil Ia 
şosea în Almaşu Sec, 1,60 
ha, eventual parcele mâi 
mici cu 1000 lei metrul

pătrat,. Informaţii Almaşu 
Sec, nr. 93 (91226)

Vând casă central, mo
bilă, parchet, vin de casă. 
Ţel, 625482.: (91229)

•  Vând garsonieră con
fort I Hunedoara, str. Car- 
paţi, ftr. 2, bl. C, ap. 22, 
tel. 620796, 715416. (91209)

•  Vând casă, anexe, gaz, 
materiale de construcţie. Si
meria, Gh. Doja, 50.

(91208)
•  Vând loc de casă in

travilan, 1000, mp, la Şoi- 
muş Informaţii Deva, str. 
Zarândului, bl. P 4, sc. 1, 
ap. 20. la orice oră. (91204)

•  Vând casă,, dependinţe,
grădină, teren arabil 56 ari, 
Cristur, nr. 122 C, tel. 
671578, (91192)

•  Vând Opel Kadett 1200
break. Tel. 617241, după 
ora 15, 624117, ' (91234)

•  Vând frigider - Minsk
şi aragaz trei ochiuri. Tel. 
611759̂  - (91242)

•  Vând garsonieră con
fort I, zona Dorobanţi, tel. 
626938. (91247)

•  Vând multicar 1FA 25. 
Orăştie, tel. 642298. (91243)

•  Vând Mercedes 808,
grup defect, bar pentru 
bere, cu compresor. Tel. 
711955. (1281)

•  Vând convenabil mo
bilă sufragerie, tel. 711543, 
între orele 9—21. (1280)

•  Vând apartament 2
camere, etaj 4, zona Du
nărea. Tel. 715731. (1279)

•  Vând apartament 2
camere, relaţii Hunedoara, 
str Jiului, nr. 1, ap. 10, 
Micro 4. (1252)

• Vând garsonieră, con
fort I, în Călan. Relaţii 
tel. 064/135352, orele 19— 
22. (1278)

•  Vând cartofi, sat Nă-
lat, nr. 20, Haţeg, tel. 
770645, . 718408. (1275)

•  Vând Audi 80 ben
zină; 1300 cmc. Fabricat 
1983, neînmatriculat, 1600 
DM. Autoturism SEAT,- 3 
uşi, benzină, fabricat 1981, 
ncînmatriculat. Preţ 1200 
DM. Furgonetă Fiat 238 
benzină, 9 locuri, 1438 cmc, 
fabricat 1983, neînmatricu- 
latâ, 1500 DM. Tel. 625707, 
după ora 21,00. (91313)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer garsonieră parter,
Progresului, pentru firme. 
Tel. 613015. (91224)

•  Caut garsonieră ter
men lung, tel. 621629. Me
ditez engleză, tel. 626013

(91216)
•  Căutăm pentru închi

riat garsonieră sau cameră 
ne (mobilată) tel. 612630, 
interior 609. (91205)

•  Caut urgent garsonieră 
(apartament) pentru închi-

COOPERATIVA „UNIVERS““ SIMERIA 
Scoate la

în data de 7 octombrie a.c., ora 8.
•  autobasculantă SRD, 5 tone 

: X Informaţii la sediul cooperativei din
str. 1 Decembrie, bl. 104 sau tel. 660520.

- .

S.C. ARDELEAN S.RL. DEVA

•  hârtie Igienică — 156+TVA
•  detergent! — 975+TVA
Deva, str. Horea, 172, tel. 618879 (90840)

•  Efectuez transport 1.3 
tone. Tel. 616483

•  Meditez sau pregătesc
lecţiile cu elevi din el. 
I—IV. Tel. 614077. (91157)

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie Polonia, duminică 
9 octombrie, 40 000 lei, 16 
octombrie Turcia,, 50 000 lei. 
Telefoane: 612166 si 714352.

(90849)

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

cumpărarea apartamen
telor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit. (90564)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Scliimb apartament 4 
camere decomandate cu 
două camere, zona Băl- 
cescu (Vechi), toi. 622221.

(91207)

COMEMORĂRI

• Azi se împlinesc 2 ani 
de la dispariţia fulgerătoare 
a bunului soţ şi tată,

gruiţA emil TIBI
Doina şi Diana. (1276)

•  Cu durere şi tristeţe ne 
plecăm fruntea asupra mor
mântului rece care nu ne 
alină durerea din suflet 
şi nu ne usucă lacrimile la 
împlinirea a şase luni de 
la decesul iubitului soţ şl 
tată

IACOB VESA
45 ani

Veşnic vei trăi în sufletele 
noastre îndurerate. Duni-

•  Soţia Zoripa, fiul So
rin, nora Mihaela şi nepo
tul Adi mulţumesc tuturor 
rudelor, prietenilor, cu
noscuţilor, conducerii fi
lialei Contrasimex Deva şi 
colegilor de la Staţia de 
mixturi Zam, care au fost 
alături de noi la greaua în
cercare pricinuită de pier
derea celui care a fost 

IONEL RUJA 
Dumnezeu să-l odihnească!

'(91241) {

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

•  Cu adâncă durere 
familia anun' î , înceta
rea din viaţă a celei 
care a fost o bună ma
mă, bunică şi străbu
nică,
profesoara FILOMENA 

HOCĂNICIU
Corpul neînsufleţit sc 

află la Capela Cimiti
rului Catolic, Deva, iar 
înmormântarea va a- 
ivea loc, joi, 6 octom
brie, ora 14 (9690)

• Colegii de la Di
recţia Agricolă Deva 
sunt alături de ing. 
BrutUs Bocăniciu, în 
greaua încercare pri
cinuită prin pierderea 
mamei şi transmit sin
cere condoleanţe.

'• (91307)

•  Colegii de la Filiala 
CEC Hunedoara sunt ală
turi de Ana şi Rodica Alic 
şi regretă dispariţia fulge
rătoare a celor care au fost 
RADU şi NICOLAE ALIC 
Dumnezeu să-i odihnească!

(91303)

\ S.C. FARES S.A. ORĂŞTIE

Tel.: 054 — 641940, 647570, telex
[ 72612, fax : 054 — 641942.
%
I Vă reaminteşte că organizează licita- 
| ţii publice la sediul societăţii, săptămânal, 
! în fiecare miercuri la ora 12, oferindu-vă: 
I •  mijloace fixe amortizate şi nea- 
j mortizate;
* •  echipamente şi utilaje specifice in-
[dustriei chimice; 
j •  materiale disponibile.
v Listele complete şi preţurile de înce-
I pere a licitaţiei pot fi consultate la sediul 
j societăţii. Relaţii la tel. 054 — 641940, int.
î 22.
I Taxa de participare la licitaţie este de 
| 10 000 lei, nerambursabilă şi se virează în
I‘ contul 4001605170106, deschis la B.R.D. 
| Orăştie prin CEC, sau numerar la casieria 
j societăţii, până la ora începerii licitaţiei, 
î împreună cu taxa de garanţie, care este de 
| 10 la sută din valoarea opţiunilor.
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pentru achiziţii publice de bunuri.
— Forma licitaţiei: publică, deschisă, 

\fărăpreselecţie.
V ... — Obiectul licitaţiei: achiziţionarea
\ de tehnică de calcul, microcalculatoare 
} IBM — P.C. — 15 bucăţi.

Entitatea achizitoare: Inspectora
tul Judeţean Hunedoara. 

ţ — Sursa de finanţare: bugetul statu
lui, - v:;> v:. : .

— Organizatorul licitaţiei: Inspecto-
, râtul Şcolar Jud. Hunedoara — Deva, str. ' 
i Gh. Bariţiu, nr. 2, tel. 613315, 615755. 
ţ — Documentele licitaţiei se pot cum- 
 ̂pâra de la sediul organizatorului, începând , 
(| cm data de 5 octombrie 1994, contra sumei 
\ de 1000 lei. ,

— Termen limită de ridicare a docu- ,
i fnentaţiei de licitaţie: 

ora 16,00.
12 octombrie 1994,

\ 
\ 
\ 
i

. i
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| — Termen limită de depunere a do-
i cumentelor ofertei: 24 octombrie 1994, ora 
\ 16,00.
ţ — Deschiderea licitaţiei publice: 25 
\ octombrie 1994, ora 10.
\ — Condiţii de participare: nu există '
\ restricţii. !

S.C. UN1CONF M DEVA• v • < ' <
. Bdul Decebal, bl. 15, parter 

ANGAJEAZĂ
•  croitorese producţie serie, 

maţii zilnic la tel. 613201, orele 9- -15,
(90850) ■

| ( S.C. TEHNOTON — SERVICE S.A.

!
Cm sediul in Iţişi, str. Vasile Alecsan- . 

dri, bl. I 1—2, angajează un specialist pe \ 
post de depanator Radio-TV în localitatea ; 
Deva. -

Condiţii de angajare: S
— absolvenţi ai şcolilor- tehnice de)

specialitate cu vechime minimă 5 ani: ]
— ingineri — subingineri —  absol-ţ 

venţi ai anului de învăţământ 1993 
1994

sau,

Relaţii suplimentare 
116719, 141506v

la tel.: 032/,

S.C. MUREŞUL S.A. ŞOIMUŞ
Anunţă intenţia de majorare a preţu- ) 

rilor la carne şi preparate din carne, în- j 
cepând cu data de 7 noiembrie 1994.

SPITALUL C.F.R. SIMERIA
Organizează în ziua de 17 octombrie ( 

1994 concurs pentru ocuparea unui post j 
de infirmieră şi în ziua de 18 octombrie ţ 
1994 concurs pentru ocuparea unui post ţ 
de asistent medical. {

Informaţii la sediul Unităţii din Si
meria, str. A. lancu, nr. 26, sau la tel. 
660681.

I
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