
I UNGARIA. Luni a în
ceput Ia Budapesta reu
niunea Conferinţei .pentru 
Securitate şi Cooperare în 
Europe (CSCE), care va 
proceda la o evaluare a ■ 
activităţii acestui important 
forum. Reprezentanţii ce
lor 52 de state membre vor

dlcantina $ ordine de zi 
■Wj^ ^pipfr la data de 2 
decembrie. Ei vor pregăti 
şi .întâlnirea la nivel înalt 
a Ş1.S.C.E., programată să 
se desfăşoare în zilele de 
5 şi 6 decembrie.

• ZONA GOLFULUI. 
Forţe irakiene, totalizând 
Peste 60 000 militari, s-au 
aflat la circa 12 km de 
frontiera cu Kuweitul, iar 
acesta din urmă a încheiat 
operaţiunea de desfăşura-

re a ofeetivejbtr sale mili
tare de-a lungul graniţei. 
Oficialităţi kuweitiene au 
afirmat însă că trupele ira
kiene nu s-au «Bat pe po
ziţii ofensivei lin paralel, 
S.U.A, au concentrat im- 
portante efective militare şi 
tehnică de luptă în zona 

. Golfului. O ştire de ulti
mă oră a anunţat că 
Irakul îşi retrage armata 
de la graniţa kuweitiană.

• HAITI. Generalul 
Raoul Cedras, şeful arma

tei din Haiti, .."8 decis să-şi 
pi >zinte‘ demişi*,' urmând 
să fie Iniecuit cu W  
interimar de adjunctul său, 
generalul Jean-Claude Du- 
peryal. Cedras va pleca 
într-o' ţară din .America 
Latină, Ia 6 dâţă nepreci
zată. ■
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UN MARTOR

cu dr. VICTOR ŞU1AGA, 
participant la Marea Unire de la 

1 Decembrie 1918

— Hunodorenii se mândresc cu faptul că dv sun
teţi unu] dintre participanţii Ia marele act ai Unirii 
de la 1 Decembrie 1918 de fa Alba Iulia. Prin a- 
ceasta aţi devenit un martor pentru istoria noastră 
naţională, pentru istoria unui moment însemnat, dar 
şi pentru istoria unui întreg veac. In ce calitate aţi 
participat la Marca Unire ? Care era atmosfera de 
acolo ?

— La’l Decembrie 1918, eu aveam 19 ani împli
niţi. Şi eram elev în ultima clasă la Liceul Român 
din Blaj. Dar, datorită războiului, în primăvara lui 
1917, am fost recrutat în armata austro-ungară. Aşa 
am ajuns pe frontul italian. Am avut un accident şl 
am ajuns în spital. Era spre sfârşitul războiului, aşa 
că revoluţia izbucnită la 30 octombrie 1918 m-a prins 
jn spitalul militar, de unde am venit apoi acasă, în 
satul meu natal Teiu, -unde am organizat împreună 
cu alţi consăteni Gârda naţională şi am făcut propa
gandă pentru adunarea de la Alba Iulia. Dar nu era 
nevoie de propagandă, pentru că toată lumea era 
atât de conştientă şi de însufleţită, de hotărâtă pen
tru a face Unirea. Trebuia organizat doar mersul lu
crurilor... In calitatea asta, cu un grup de consăteni 
din satul Teiu (Lăpugiu), m-am dus la Alba Iulia. A- 
colo, fără să am delegaţie de a fi alături de cei 2200 
delegaţi oficiali (din Hunedoara au fost 165 după cum 
am consemnat în cartea mea „Hunedoreni la Marea 
Unire"), am participat împreună cu cei peste 100000 
de oameni adunaţi. Am ratificat şi eu plebiscitar In
tr-un entuziasm de nedeşeris şi într-un delir de aplau
ze istorica hotărâre de unire a Transilvaniei cu Ro
mânia. Asta â fost pentru mine şi pentru toată lu
mea de acolo cel mai emoţionant şi puternic eveni
ment trăit în viaţă, fiindcă în viaţa unui popor o da
tă se poate petrece acest lucru. Sunt emoţionat şl 
astăzi pentru că atât de puternic s-au imprimat în 
sufletul şi mintea mea cele văzute, auzite şi simţi-

Dr. VICTOR ŞUIAGA

te încât pârcă şl azi le văd în faţa ochilor. (Vocea i 
se Înăbuşe, o lacrimă i se prelinge pe obrazul aproa
pe centenar),

•«• Care a fost atmosfera premergătoare Unirii ?
•— Când a toccput primul război mondial, in 

1914, eu eram de 15 ani. N-am crezut atunci că voi 
ajunge şi eu în război ca militar. Dar am ajuns. Pot 
să redau trei momente care ilustrează pe deplin at
mosfera, conştiinţa naţională la care ajunsese popo
rul român din Transilvania în epoca respectivă. Când 
s-a ordonat mobilizarea generală, satul meu natal 
Teiu (Lăpugiu) era deservit de staţia Lăsău. La aceas-

Au adresat întrebări şi au 
consemnat răspunsuri i 

. DUMITRU GHEONEA, MINEI BODEA, 
TiBERIU tSTRATE, ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 4-a)

• Un vechi şl ştatomio 
prişten şi colaborator al 
ziarului judeţean şi al 
ziariştilor care-1 editează 
— doctorul Cornel Stoica, 
îmi scria mai săptămânile 
trecute de la Geoagiu-Băi. 
„Nu ştiu dacă la ora asta 
cineva din cei care fabri
că pâine iese din neferici- ( 
tul „standard": după 1—2 
zile de la fabricare, mie
zul pâinii devine lipicios, 
chiar 'cu'un miros urât. O 
fi de vină niezenterycus? 
Poate mai ai resurse să 
insişti asupra acestui fapt 
in interesul sănătăţii oa
menilor, într-o lume de 
dezordine şi dezinteres!".

Cuvintele tipărite despre 
calitatea pâinii care li se 
oferă spre cumpărare lo
cuitorilor judeţului au în
negrit de-a lungul timpu
lui multe din paginile a- 
cestui ziar pe care noi îl 
dorim un prieten apropiat 
ak oamenilor. Adevărul, u. 
nul trist, este că pâinea 
pe care fabricanţii hune
doreni, cu puţine excepţii 
ne-o oferă, este • departe, 
din punct de vedere cali
tativ, de ceea ce mai cum
părăm din când in când 
de prin alte oraşe ale 
ţării.

Are această „stare ma
ladivă" a problemei cali
tăţii pâinii în localităţi
le hunedorene o explicaţie 
obiectivă ? Parţial dă. Ju
deţul nostru, datorită re
liefului său, condiţiilor sale 
pedoclimatice, nu este un 
mare producător de grâu. 
Un calcul făcut cu ani în 
urmă ducea la concluzia 
cq̂  cu grâul pe care-1 
producem în judeţ, am pu
tea mânca pâine, toată 
populaţia judeţului, cam 
12—14 zile. Este clar, grâul 
pentru pâinea hunedore- 
nilor, indiferent cine o 
frământă şi cine o coace, 
se aduce din alte jude
ţe. Şi nimeni nu vinde 
ce are mai bun, ca să-şi 
ţină pentru masa proprie 
doar ce rămâne de la masa 
altora. Aşa a fost nu de 
azi, de ieri problema s-a 
acutizat anul acesta şi din 
alte cauze. Ţăranii, care 
deţin 80 la sută diri pă
mânt, n-au avut bani să 
cumpere sămânţă de soi şi 
calităţile de panificaţie ale 
grâului produs n-au fost 
cele mai bune. N-au avut 
bani nici pentru recoltat 
şi grâul, mare parte din el, a 
încolţit anul acesta în spic.

Nici pe cel care a fost re
coltat la timp şi a prove
nit . din . sămânţă . bună, 
ţăranii nu l-au putuţ vin
de pe tot . Romceţealu- 
lui. Ce n-a mai încăput 
în hambarele acestuia a 
fost păstrat în condiţiile 
pe care le-a avut fiecare. 
Cel mai adesea condiţii 
precare, care au dus la 
deprecierea grâului.

Pe această „ţesătură" a 
început comerţul cu grâu 
între cei ce-1 aveau în plus 
şi cei ce aveau nevoie de 
el. Au achiziţionat de pe 
unde au putut, cum au 
putut şi cum s-au- înţeles; 
din preţ, deţinătorii parti
culari de mori pentru grâu, 
fabricanţii particulari de 
pâine care au şi mori pentru 
grâu. Analize -fitosanitare 
sau ale calităţilor de panifi
caţie ? Să fim rezonabili. 
Laboratoarele „Larex" şi 
dacă s-ar da peste cap tot 
n-ar putea face analize de 

gpest fel pentru toţi cei ce 
macină grâu sau fabri
că pâine, Atât cât pot cu
prinde reprezentanţii O- 
ficiului pentru protecţia 
consumatorilor încearcă să 
pună rânduială în această 
problemă. Dar când n-ai 
pâine pe masă nu te prea 
uiţi cum arată, când o 
cumperi. Şi dacă o con
sumi până în 10-12 ore 
de la scoaterea din cuptor, 
nici cu domnul mezentery- 
cus nu dai nas: sau faţă. 
Asta iese la iveală mal 
greu. Dacă ai ghinionul 
să cumperi pâine .din făină 
infesta'tă cu acesta sau cu 
altceva, paguba e sigură 
dacă o mai păstrezi şi pe 
a doua zi. în oraşe .mai 
merge cum mai merge. 
Având de ales între mai 
multe oferte, omul nu face 
acasă rezerve de pâine,:. 
Dar la sate, unde trâhs-, 
portuL pâinii este o acută 
problemă, .de rentabilitate 
economică?

Nu ştim ce speranţe i-am 
dat consumatorului je 
pâine cu aceste rânduri, 
dar asta este starea de 
fapt. Ea se acutizează 
pentru noi hunedorenii 
ori de câte ori producăto
rului agricol i se pun cram- 
poane —" şi lj se pun 
destule —, de câte ori şta
cheta exigenţei la achizi
ţia de - materie primă. Ia 
fabricaţie ori la controlul 
produsului finit ca şi la 
aplicarea legii, scade.

ION CIOCLEI

^  12 OCTOMBRIE 
• Au trecut 284. zile din 

an; au -mai rămas 81;

• Sărbătoarea Naţională a 
Spaniei;

• 1924. A murit scriitorul 
francez ANATOLE

- FRANCE (n. 1844).
• 1967. Sonda rusă Ve- 
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© „Lumea romanică". 
Inspectoratul Şcolar al ju
deţului Hunedoara a or. 
gănizat etapa I a concur
sului „Lumea romanică", 
gazdă fiind Liceul „De* 
oebal" din Deva. Dintre 
eei 33 concurenţi de la 
liceele teoretice „Traian" 
şl „Decebal" âu obţinut'

punctaje maxime elevii 
Ciprlari Sechel, Veroniea 
Neagu (Liceul „Decebal") 
şi Alin Bădin (Liceul 
„Traian"). Premiile se 
vor acorda in dolari cu 
prilejul fazei naţionale ce 
va avea loc la Alba Iu- 
iia, în data de 12 no* 
lembrle a.c. Organizato
rul concursului — Uniu
nea Latină, cu sediul în 
Bucureşti. (M. B.). -

© Stimulente, băneşti.

Ca şl în alte localităţi, 
în comuna Cârjiţi a în
ceput plata primelor de 
câte 75 000 lei'pentru fie
care viţel obţinut din 
monta artificială şl cres
cut în gospodăria pro
prie timp de 6 luni. Prin. 
tre deţinătorii de ani
male care au încasat su
mele cuvenite se află: 
Aurel şi Mircee Băneasă, 
Victoria j Oancea, »Victor 
Cizar, Traian Bâlo,: ; Lo- 
ghin Mariş, Şarica Neag,

Cornel Oancea şl alţii. 
(N. T.).

© Modernizare. Aşa 
după cum ne informa dl 
Ioan Bulz, viceprimarul 
comunei Tomeşti, recent 
s-a încheiat lucrarea de 
modernizare a drumului 
pe traseul Rişculiţa — 
Obârşa. Gu sprijinul 
GOnsiliului judeţean, care 
a acofţfat fonâttrî şi al 
Direcţiei Judeţene de 
Drumuri şi Poduri Hune

doara, care a executat 
lucrarea, pe o lungime de 
1 km a fost turnat co
vor asfaltic, făcând ac
cesibilă această variantă 
de drum spre Tomeşti 
(Al. J-).

© Revenire. După 
apariţia articolului inti
tulat „Dar cu chioşcul 
ce-au avut?", dna Elena 
Bemian,- d}n -saţul -ŞevU- 
na, comuna* Bucureşcl, a 
venit la redacţie şi a a-

firmat că terenul pe care 
dl Petru Demian şi-a 
instalat chioşcul ii apar
ţine dumneaiei. N-are ' 
însă nici un act legal care 
să dovedească faptul că' 
I-a cumpărat, cu ani h> 
urmă, de la dna Gher
ghina Matei. (Tr, B.).
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CUVÂNTUL LIBER

„ L a  m u l ţ i  a n i “  L i c e u l u i
j „ M u r a m
♦ ■
I Împrejurările In care 
J s-a înfiinţat actualul Li-
I ceu „Avram Iancu" din 

Brad au fost unele cu to- 
j tul aparte. Intr-un ţi- 
I nut întins, aflat sub do- 
> minaţia habsburgică, se 
| simţea imperios nevoia 
<i ■ unui gimnaziu român.
I Iniţiativa a venit din par.
* tea intelectualilor, a 
|  preoţiriui, din Brad şi 
J împrejurimi care, de alt- 
! fel, au ccmtribuit, alături 
I de locuitorii a 92 comune 
! din Zarand, cu bani pen- 
| tru achiziţionarea unui 
J spaţiu. Şcoala se Snfiin- 
| ţează în anul 1969, astfel 
! că în această toamnă in- 
|  stituţia a împlinit 125 ani 
î de activitate, de învăţă-
i mânt românesc, de fapt, 

în Zarand.
I Sâmbătă şi duminică, ia 
I Brad s-au desfăşurat ma-
I nifestăfl de amploare cu 

prilejul acestui eveni- 
J ment la care au luat par.
| te un mare număr de 
• oaspeţi şi localnici, foşti 
I absolvenţi, actuali elevi şi 
J profesori, numeroase per- 
| scnalităţi ale învâţămân- 
J tulul şi culturii româ-
I neşti, oameni politici, re

prezentanţi ai adminis- 
j traţiei.
] Sâmbătă după-amiazâ,
» la Biserica ortodoxă din 
| Brad s-a făcut O Slujbă 
* de pomenire pentru ctito- 
I rii şl profesorii liceului.
! în continuare, In incin*
| ta instituţiei sărbătorite 
J s-a desfăşurat deschide- 
| rea festivă propriu-zisâ a 
I manifestărilor oficiată de 
' către prof. Stelian. Cîrco,
I directorul Liceului „A-

ii

vram laneu“, jug Nico- 
lae Moga, primarul ora
şului Brad, prof. Gheor
ghe Gândea, inspector ge
neral al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean. Ă ur
mat simpozionul pe te
ma „începuturile învăţă
mântului românesc în Co
mitatul Zarand. Liceul 
„Avram Iancu” — oa
meni şi fapte“, în ca
drul căruia au prezen
tat comunicări: dr. Si
mian Betegan (Institu
tul de Istorie Cluj-Napo- 
ca), prof. Gheorghe Gân
dea, inspector general 
al Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, prof, Ioachim 
Lazăr (Muzeul Civiliza
ţiei Dacice şi Romane), 
prof, Mihai David (Filia
la Brad a Muzeului Ju
deţean), prof. Ronjulus 
Neag, prof. Dorin Crişan, 
prof. Felicia Neag (Li
ceu] „Avram Iancu” Brad), 
ing. Petru Olosu (Bucu
reşti), av. Constantin 
Preda (Deva).

Duminică, la statuia lui 
Avram Iancu din incinta 
liceului s-a desfăşurat un 
TeDeum oficiat d« un 
sobor de preoţi, avându-i 
in frunte pe Prea Sfinţia 
Sa Timotei, episcop al 
Aradului şi Hunedoarei 
şi Ioan Joraa, protopop 
de Brad. S-a dezvelit 
apoi o placă comemora
tivă.

La acest moment festiv 
s-au prezentat mesaje o- 
magiale din partea Pre
şedinţiei României, de 
către ing. Georgel Răican, 
prefectul judeţului Hu
nedoara, Parlamentului

I
României, de către dl i 
deputat Gheorghe Ana, J 
Guvernului României, de * 
către dl Octavian Mun- I 
tea nu, Patriarhiei Orto- i 
doxe a României, Minis-1 
terului învăţământului, * 
Ministerului de Externe, | 
Prefecturii judeţului Hu- * 
nedoara, Inspectoratului | 
Şcolar Judeţean, Primăriei, 
orbului Brad, Liceului |  
Noordover (Franţa). Din » 
partea foştilor elevi a I 
vorbit scriitorul Mircea J 
Sîntimbreanu, prof. dr. j 

■*doe. Graţian Cioflica (Bu. J 
cureşti), Octavian Popa, | 
92 ani, decanul de vârstă I 
al absolvenţilor, iar din J 
partea actualilor elevi — | 
Nadia Şoim. »

Au fost momente emo-| 
ţioaante ce au evoeat 9» 
lume şi un timp irepe-1 
tabile ce dau măreţie de* 
simbol unei instituţii dej 
învăţământ hunedorene | 
cum este Liceul „Avram» 
Iancu“ din Brad, unde 1 
s-a gândit şi se gândeşte * 
cu mintea, s-a muncit! 
şi se munceşte cu patL J 
ma sufletului. *

Manifestarea s-a te* * 
cheiat cu vernisajul unei» 

-expoziţii omagiale, cu V 
momente artistice şi SpOr- î 
tive susţinute de forma-1 
ţii ale liceului sârbăto- * 
rit, Casei de Cultură |  
Brad şi Liceului Sportiv; 
din Deva. Au prerântBt J 
recitaluri cunoscuţi te-V 
lişti de muzică populară I 
Drfigan Muntean, Mariâ* * 
na Anghd, Ana Bahcîq. |

minfl bodea j

Vârsta a
Această categorie de oa

meni este cea mai dez
avantajată. De la o Zi la 
alta ei işi duc viaţa tot 
mai greu. După ce şi-ap 
desfăşurat o activitate pro
ductivă de circa 30—40 de 
ani, ajungând ia vârsta a 
treia, oamenii au crezut că 
anii bătrâneţii H vor petre
ce tn linişte, fără griji 
Dar nu «te aşa. Ei au 
fost împinşi tot mai mult 
spre un nivel de trai sără
căcios. Astfel, persoanele 
care în «nul 1990 au în
cheiat munca lis-a stabi
lit o pensie în proporţie 
de 88 la sută din câştigul

mediu calculat pentru ve. 
chinte neîntreruptă te 
muncă, putând să-şi ducă 
viaţa |ntr-un mod decent 
Dar, după atâtea compen
sări şi indexări, procentul 
a scăzut vertiginos la a- 
proximativ 30 la sută, deşi 
toate s-au scumpit.

Pentru a concretiza am 
luat în câlcul indexarea 
din trimestrul 111, al anu
lui curent. Unui pensio
nar i s-a indexat pensia 
cu 6 la sută, iar unor sa. 
lariaţi, care lucrează te 
mină, procentul de indexa
re s-a ridicat până la 41 la 
sută. lată şi un alf exem

plu. Un fost mteeţ 4a 
categoria * l¥** «te o 
pensie actuală de circa
100 000 Ici, pe e&nd un
salariat din .aceeaşi cate
gorie ate acute m  sala
riu de 300 000 Jei.

Oare m «mrpriZ* îi ' tete 
aşteâptă pe pensionari ? 
Vom trăi şi vom vedea, 
în orice «£U, guvernul ar 
trebui să asigure pensiona
rilor o protecţie socială 
mai serioasă, astfel încât 
traiul lor să fie cut de 
cât decent

ALEXANDRU JURCA,

Totdeauna prezentă, dis
ponibilă şi reconfortantă; 
relaxantă şi agreabilă, fă
când viaţa mai Confort»- 
bilă, mai acceptabilă, mal 
suportabilă. Aşa este vă
zută ţigara, tetei despre 
ea este vorba, de către 
cei ce o folosesc zilnic.

Parafrazând » expresie 
celebră referitoare la fu
mat, se poate spune că 
omul nu se naşte fumător, 
«1 devine fumător. Pentru 
că fumatul nu face parte 
din nevoile primare, fun
damentale ale omului (hră. 
nirea, somnul, dragostea). 
Ei nu răspunde unei neyoj 
fiziologice, organice, ge
netice, pentru cape sun
tem mai mult sau mai pu
ţin programaţi Ci este un 
obicei dobândit pe par
cursul vieţii, transformăm- 
du-se ulterior intr-o ne
voie obsesivă faţă de care 
servitudinea este totală. 
Alchimie ştranie care ti 
face pe om să iubească un 
produs pentru efectele 
lui perverse (uitare, sti
mulare, relaxare, evadare, 
distracţie) şi să ignore con
secinţele' lui reale : obiş
nuinţă şi dependenţă cvasi- 
patologică, toxicitate or
ganică generală. Capca
nă subtilă care îl lasă în
totdeauna pe om să crea
dă că se va putea «libera, 
dar nefiind în stare mai 
târziu s-o facă. Se pare 
că te afara motivelor ge
neral cunoscute pentru care 
omul începe si fumeze 
(imitare, presiunea antu
rajului, pentru a face ea 
toată „lumea"), eXistâ şi 
alte motive, mai sultele şi 
ascunse In subconştient, 

de descoperit, care ii------------- şl

care îngreunează mult pro
cesul renunţării.

Fumătorii din pro
prie experienţă că pentru 
a fi liniştiţi trebuie să 
fumeze fără să gândească. 
Pentru că dacă te Mo
şesc gândirea, raţiunea le 
ordonă imperios să renun
ţe fa un obicei atât de 
sinucigaş. Dar străduin- 
du-se şi nereuşind, pen
tru confortul lor psihic re
nunţă să mai gândească. 
Ciudat paradox i Fumă
torul ajunge să fumeze la 
un moment dat pentru â 
uita de dorinţa torturantâ 
de a renunţai Aşa susţin 
specialiştii în toxicodepen- 
denţă! Mai mult chiar, 
fumătorul continuă să se 
autoamâgească, conside- 
rând că ţigara este refu
giat său, scutul de pro
tecţie faţă de o lume osti
lă» permtţându-i să-şi în
vingă- timiditatea, neliniş
tile, singurătatea şi du
rerea.

însă departe de a-î aju
ta, ţigara îl închide in
tr-o lume a lui însuşi, fără 
speranţa de a mai ieşi 
vreodată din ea Un fu
mător cinstit cu sine ştie 
că se autoamăgeşte, pen
tru că atunci când se pri
veşte, vede o fiinţă cu o 
proastă imagine de sine : 
un incapabil să fie cu a- 
devărat ei însuşi, care tră
ieşte senzaţia de neputin
ţă, «©rvtttteiae Şi eşec, 
şi care-l determină să a* 
peleze din nou, pentru a 
uita, la cea care-l face 
să se stintă bine. Este 
posibilă renunţarea ? Chiar 
dacă realitatea e dură, se 
pare că da ! Abandona
rea cu succes cere în pri

mul rând şi înainte 4» 
toate dorinţa profundă de j 
a renunţa. Singura şi u-i 
nica condiţie este coaştt* j 
entizarea dependenţei dat \ 
şi a dorinţei de a invin- ţ 
ge. Apoi, să recunoaştem! 
Viaţa e prea preţioasă pen
tru a o distruge atât de: 
uşor. Viaţa este posibilă 
fără ţigară, pentru că este 
posibilă doar .fără ţigară. 
Acea viaţa care să-mi per. 
mită să merg, să sper, 
să lupt, să cad, dar to- 
ţotdeauna să continui, pen
tru că viaţa e speranţă şi 
un nou început. Milioane 
de bărbaţi şi femei din 
lumea întreagă au câştigat, 
această bătălie pentru via
ţă, Şi noi putem reuşi.
Nti mâine, când poate va j 
fi cam târziu, ci astăzi! ; 
Soluţia magică există. în j 
noi! Să dorim profund i 
şi apoi numeroase mijloace 
ne pot conduce, susţine, '' 
ajuta, şi, în sfârşit, în- i 
vinge. John Fitzgerald ; 
Kennedy spunea odată': 
„Cei mai mulţi oameni pri. I 
vesc lucrurile aşa cum j 
sunt şi spun: „De ce : 
Eu privesc lucrurile cum., 
ar putea să fie şi spun:; 
„De ce nu?*’*. •

Da, renunţarea la fu* , - 
mat e posibilă şi mult mai 
uşoară decât ne putem j 
imagina. Să nu abando
năm. Să nu disperăm. Ce
lebrul explorator norvegian i 
Fritjof Nansen, maestru al 
perseverenţei, a rostit AMj- 
morabilele cuvinte: „Al 
învins, continuă I N-al în
vins. continuă !**. Şi no* 
putem învinge.

Hi. DAN ARHAICII?A, 
Dispensarul medical 

LuncoiU de Jos

§PUI PE UIU SUVERIM
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Desen de CONSTANTIN GAVRILA

Regresul şl schimbările 
ce s-au produs In zooteh
nia ţării în uttimii ani se 
fac pregnant simţite şi 
în judeţul nostru. Progra
mele de dezvoltare şi stra
tegia gândite în condiţiile 
privatizării, care vizează 
îndeosebi speciile de bo
vine şi ovine, reconsideră 
aşezarea pe baze reale a 
sectorului de creştere a a- 
nimalelor, In strânsă co
relaţie cu tradiţia, resur
sele şi posibilităţile din 
fiecăre zonă geografică.

în legătură cu aceste 
aspecte, dl «Stelian Di nes- 
cu, director general te 
cadrul Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei, a. 
preeja că, pentru a repu
ne zootehnia în drepturile 
ei fereşti, sunt aurite lu- 

sl.ife gftrfe
punct, care CSr timp şi,
mai ales, băni. Ideea de a 
se fjunge la o încărcătură 
ide W—IOO bovine la 100
ha teren agricol nu este un 
moft, ci o necesitate, ase-

Gânduri despre viitorul zootehniei
menea obiective fiind rea- 
lizate în ţările cu agricul
tură avansată, unde zoo
tehnia asigură 70—00 de 
procente din producţia şi 
veniturile obţinute pe an
samblul activităţii agricole.

Subliniind că este posi
bil ca şi în ţara noastră 
să se ajungă la o zooteh
nie performantă, dl Di- 
nescu preciza că, pe baza 
programelor de biotehnoio- 
gie stabilite, se urmăreşte 
îndeaproape ameliorarea 
raselor la toate speciile, 
acţionând prin pârghii de 
stimulare a deţinătorilor şi 
crescătorilor de animale, 
*pre să pun» tn practică 
recomandările specialişti
lor. fn acest «mitert tii:. 
înscrie şî preocuparea pen
tru revigorarea rasei Pîn- 
zgau eare, te condiţiile 
specifice judeţului nostru, 
în̂ sDecial In zonele Bradu

lui, Haţegului şi Vfiji Jiu
lui, deţine & însemnată 
pondere. Reconsiderarea a- 
titudinii faţă de această 
rasă care, potrivit progra
melor din deceniul al op. 
tulea, avea toate şansele 
să dispară, se regăseşte în 
noile programe, crescăto
rii de animale beneficiind 
de toate drepturile pre
văzute prin legi sau hotă
râri ale guvernului.

„O condiţie decisivă 
pentru progresul zooteh
niei o reprezintă insă îm
bunătăţirea pajiştilor na
turale. Din păcate — re? 
marca dl Dineseu — acum 
primăriile fac prea puţin ’ 
te această direcţie, taxele 
pentru năţtmaţ igy _. alte 
destinaţii, se neglijează e- 
fectul pozitiv pe care-! au 
lucrările simple de curăţa- 
ra, da fertilizare şl re
generare prin Insămânţări 
sau supraţnsămâplări. Fie

care crescător de animale 
poate să gândească la fap
tul Că dacă se neglijează 
lucrările de ameliorare se 
va ajunge la situaţii grele; 
la scăderea numerică şi 
calitativă a efectivelor de 
animale, implicit fiind a- 
feetate veniturile şl ni
velul de viaţă al agricul
torilor. Tocmai pentru a 
evita asemenea situaţii *e 
va insista cu mijloacele 
specifice pentru ca mani
festarea organizată Ia în
ceputul lunii octombrie la 
Gaia de Criş. $8 devină 
un punct de pornire de in
teres naţional fa vederea 
ameliorării rasei de bo
vine Pinzgau".

Cu contribuţii personale 
directe şi riscante aduse 
înainte de 1900 pentru îm
bunătăţirea rasei Pinzgau, 
pentru început in zona 
Domelor şi apoi în t®8*6 
locurile unde aceasta a

supravieţuit, dl Radu Rey, 
preşedintele Zonei Mon
tane din România, este cu 
gândul şi cu fapta alături 
de agricultori, dorind să 
se ajungă şi la noi la pro
gresul înregistrat în Şalz- 
burg (Austria), locul un
de s-a creat această 
rasă. De aici a adus ma
terial seminal de mare va
loare zootehnică şi ur
măreşte îndeaproape ame
liorarea însuşirilor pro
ductive, sub aspectul pro
ducţiei de lapte şi de car
ne. „Consider afirma  ̂
dl Rey — că facem un 
bine pentru toţi crescăto-« 
rii de animale din zona 
montană dacă li încurajăm 
şi ti ajutăm cu ce se poa
te din economia asta să
racă să crească mai multe 
animale care să valorifice 
superior resursele furaje
ra existente, uneori mai 
deficitare sub raport nu-

vernul ar trebui ca prin' 
pârghii specifice să susţk i 
nă orice iniţiativă şl dc*' 
mers făcut de producătorii 
agricoli din zona, montană 
în vederea asocierii, in
clusiv pentru valorificarea' 
producţiei şi produselor,; 
precum şi a dezvoltării ’ 
unor ferme eficiente care I 
să asigure bunăstarea pro. . 
prietarilor ş| promova-. 
rea ‘agrot urismttlui. O»
lucru deosebit de util eav; 
s-a făcut de către specia* j 
liştii de la serviciul zonei ’ 
montane al Direcţiei agri
cole din judeţul Hunedoa*! 
ra este punerea la punsţ ] 
pe calculator, a unui *ls- ! 
tem informaţional conqdtei 
şi ( t̂aliaţ pe gospodării ' 
şi localităţi, j,. Asta va { 
ta mult la stabilirea stm* I 
tegiilor viitoare de dezvoL 1 
tare a zootehniei şi agrLJ 
culturii în ansamblul sălt. j

NICOUAE TÎKCOB
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CUVÂNTULUI
‘TRJ'BWHA

Recent, în sala Compps 
Gelliseum i'v.n Hamiiton 
— Canada s-a desfăşurat 
şl în acest an un concurs 
de gimnastică Ia care au 
luat parte unele din ce
le mai* cunoscute gim
naste din România, Ru
sia, Ucraina, Bielorusia, 
Australia, Italia, SUA, 
Ungaria şi Canada. Re
prezentantele noastre au 
fost Gina Gogean şi Ana 
Maria Bican — campioa
nă la junioare. Cei peste 
7 000 de spectatori la a- 
cest concurs au încon
jurat cu multă afecţiune 
pe cele două gimnaste 
românce, fiindcă, anul 
trecut, acest concurs, a 
devenit tradiţional, a 
fost câştigat de... Gina 
Gogean! Şi de această

Gina G ogean pe primul 
ioc  la concursul din 

C anada
daaă Gina a evoluat cu 
dezinvoltură, ■ impresio
nând asistenţa prin teh
nicitatea şi dificultatea 
exerciţiiior sale, fiind a- 
plaudată la scenă des
chisă, minute în şir. Ea 
a obţinut două notări de 
0,00,. la paralele şi ■ bârnă 
şi una de 9,825 la sări
turi. Şi Ana Maria Bican 
a avut o prezenţă meri
torie. Ea s-a prezentat 
excelent la sol (notată 
cu 9,925, cea mai mare 
notă), dar a gafat la bâr
nă (a căzut o dată), şi 
a primit 9,30.

Iată şi primele trei lo
curi în clasamentul de 
la sfârşitul concursului: 
I. GINA GOGEAN. 39,500 
puncte; 2. Lila Podkopa- 
ieva, 39,250 p. (Ucraina); 
3. Ana Maria Bican, 
38,875. Iată şi ce a de
clarat imediat după con
curs Gina Gogean co
respondentului Nord Est 
PRESS din Canada: 
„...Mărturisesc că nu am 
avut deloc emoţii, ,am 
fost aproape sigură' de 
victorie, de parcă nimic 
nu s-ar fi putut întâm
pla. Organizatorii au fost

amabili, oferindu-ne con
diţii excelente. Din pă
cate, în sală a fost foarte 
frig, existând riscul unui 
accident muscular, .dacă 
nu aş fi făcut o încălzi
re exemplară. Nu ştiu 
dacă voi reveni şi anul 
viitor, deoarece în astfel 
de concursuri se parti
cipă pe bază de invita
ţii. Dacă organizatorii mă 
vor invita, contaţi pe 
mine. Acum contează 
mondialele de la Ddrt- 
mund şi cucerirea titlu
lui suprem". Ne bucură 
această declaraţie a gim
nastei noastre, dorinţa ei 
ca România să intre în 
posesia titlului mondial 
la G.M. din acest an.

SABIN CERBU

I I

II
As tâ seară pe Wembley 
ANGLIA — ROMÂNIA

i

La numai patru zile 
după partida de la St. 
Rtiene, Franţa — Româ
nia, încheiata eu un re
zultat nedecis (0—0), tri
colorii susţin un nou exa- 
men lin faţa reprezen
tativei Angliei, Deşi a- 
micală, partida este aş
teptată cu un real inte

res In Europa. Este in 
joc „blazonul" celor 2 
echipe. Anglia nu a pri
mit nici iui gol în ulti
mele - patru partide dis
putate acasă, în timp ce 
România după reuşita de 
la C,M, are şi un debut 
frumos în CJE. Meciul 
se transmite in direct şi 
la T.V. (ora 21,00).

HANDBAL FEMININ 
REMIN DEVA — BLĂNURI ORADEA 41- -14!

In urma Incidentelor petrecute la meciul Benin 
Deva — EJS. Arad din 10 sept. a.c„ când unii spec- 
mmrî m  pătruns ps te -ssâ-yftfef* jocalal echte
pui gmS£ im imi ridicat dreptul de jae ***** 
propria pe I etape, aftiisstei ccIiWa âmmni % 
cheltuieli smm1 m  ieptasiriie. Meciul eimim tre-
cută cu Blănuri Oradea s-a disputat la Lugoj, luci
toarele de Ia Remin s-au mobilizat exemplar şi au 
marcat 4i d« goluri prin Anlşoara Eh (13), Simona 
Bote cart ţ<tjt Cririiea *tHw«u- &% Lastra fttrfat |l|, «tris* 

Rotar ift, toana fat atsll?4fr Twîfe <8>
Cuvinte frumoase. Ia adreto'gaZdeJar din Lugoj, 

minunatuiol public care încurajează, aplaudând la 
scenă âvotoţbi devene. ErfetUr
minalui mal speră dl se vor mai gfisv esmettf de bi
ne s i sprijine echipa, să poată face deplasările ne
cesare şl in continuare.

Următoarea partidă sâmbătă, tot la Lugoj; cu 
Textila Sebeş.

BOXERUL MIHAI LEU CONTINUA ! I
fermi spre realizarea o-f 
blectivului său fixaţi în» |  
că din anii trecuţi: de a |

i
i
i

Cu consecvenţa şl te
nacitatea cunoscute, tână
rul pugiilst hunedorean, 
Mihai Leu, continuă ac
tivitatea competiţională 
In boxul profesionist. Zi
lele trecoţe, la Bucureşti, 
el a semnat prelungirea 
contractului, pe încă trei 
ani, cu managerul său, 
din Germania, dl Klaus 
Peter Kohl, deplasat spe
cial Ia Bucureşti în a- 
cest scop. De fapt, după 
numai câteva ore petre
cute in Capitală, renu
mitul manager a şi pă
răsit Bueureştiul.

Ce face acum Mihai ? 
Şi-a reluat pregătirile in 
ţară, ia Hunedoara, con
duse de antrenorul său, 
Alee Năstac, în vederea 
următoarei partide de 
box profesionist ce va 
avea loc ia Lubek in 
ziua de 22 octombrie ax., 
cu un pogiRst ce va fi 
desemnat In aceste zile. 
Meci care va fi cel de-al 
15-lea din cariera sa de 
boxer profesionist. El se 
îndreaptă astfel cu paşi

boxa la Începutul anu-f 
lui 1995 pentru titlul |  
european la categoria I
Welter. I

După cum am mal# 
=tcijs ţn ziarul nostru, 1 
Mitei Leu are de gind f 
să-şi continue activitatea § 
începută ca managei al I 
clubului său „Mfcbacl*
Love Sport Management", I 
să se stabilească defini-” 
tiv în ţară şi să contri-1 
bule Ia dezvoltarea bo- S 
xului profesionist în priv i 
mul rând la Hunedoara., 
dar şi in ţară. Cele două I 
gale de box organizate ■  
în acest an la Deva şi # 
Constanţa au fost două a 
reuşite în lumea boxului |  
românesc, care îi dau j  
speranţa că în curând f  
clubul său ?a bucura# 
de o bună aĵ ecmp» din# 
partea tinerilor boxeri, A 
dar a spectatorilor m-f 
bitori, pasionaţi de box.#

S. CERBU I

DIVIZIA C -  Juniori
Rezultatele sstapei a x  a am 9 oct.: Jiul 

Petrila — Mit. Certej 1- 2; Habet Haţeg — Favior 
Orăştie 0—6j Metalul Crişcîor — Min L̂ vezeni 2—;5 ; 
Min Ghelari — EGCL Călan 3—0 Constr h ■n>'- 
doara — Min. Aninoasa 1 -̂0; Mureşul Deva —.CFR 
Simeria 6—0; Victoria Călan A-S.A. Aurul
Brad 4—2 ; Min, Teliuc — Min. Bărbăteni 0—3 ; :Da-
cia Orăştie — Min. Şt. Vulcan 1—1.

C L AS A ME NT U L '
1. Minerul Şt, Vulcan 1Q 9 10 55— 6 28
2. Dacia Orăştie 10 9 10 47— 8 28
3. Victoria ’flO Călan 10 9 0 1 .28—11 27
4. Minerul Certej 10 7 0 3 34—18 21
5. Minerul Ghelari 10 7 0 3 27—15 21
6. Minerui Aninoasa 10S14 31—20 46
7. Minerul Bărbăteni 10 4 2 4 22—13 14
8. Minerul Livezeni 104 2 4 31—24 14
9. Minerul Telt«e 10 4 2 4 17—17 14

10. ASA Aurul Brad 10 4 15 27—20 13
11. Mureşul Deva 10 4 0 6 33—53 12
12. Coristr. Hunedoara 16 4 0 6 14—37 12
13. âiul Petrila 10 3 2 5 19—24 11
14. CFR Simeria 10 3 R 7 22—35 9
15. EGCL Călan 10 2 1 7 28—37 7
16. Favior .Orăştie 10 2 1 7 22—33 7
17. Metalul Crişcior 10 1 2 7 15—49 5
18. Haber Haţeg 10 1 0 9 ; 3

PASIUK NEMEŞ, 
eofaboratat

8 5 12 18-- 5 16
8 4 2 2 16— 7 14
8 4 2 2 14-- 6 14
8 4 1 3 12-- 7 13
8 4 1 3 7-- 5 13
8 4 1 3 9--8 13
7 4 1 2 8— 8 13
8 4 1 3 ,8--13 13
8 4 0 4 12-- 8 12
7 4 0 3 11-- 8 12
8 4 £14 11--12 12
8 4 0 4 10—13 12
8 3 23 12--10 11
8 3 1 4 11—17 10
8 3 1 4 8—16 10
8 3 ©5 9--15 9
7 2 1 4 9—11 »
8 2 t 5 11--13 f
r 2 14 .. 6—13 7
8 2 1 9 11—19 f
tul Sadu — Vega

DIVIZIA B, s e r ia  a  IH-a

REZULTATE: „O" Crai ova — Min. Mătăsari 2 
—© ; Unirea Alexandria -  U.M. Timişoara 3  ̂ , Vis 
Curtea de Argeş — F.C. Drobeta Tr. Reveria — nu 
s-a jucat, oaspeţii n-au avut asupra lor legitimaţiile; 
Tp Mur. 1) âg&ţeşi -  Petrolul Stoina — uv
s o jucat jucătorii # tjlpei a-au », rut legitima
ţiile J Vuitorii Lugoj — ABfi Câmpulung sP’to*’ 2 
—0-; Petrolul v* sfcyţ ~  Minerul Vem» Metru 2- 1: 
Minerul Anina —■ Metalurg. Sadu 3—0 ; Arsenal 
Reşiţa — Petrolul Ţicleni 2—0 ; Mine-Ral Roşia Ro- 
vinari — Metalul Bocşa 3—0 ; Vega Deva — Minerul 
Berbeşti 5—1.

CL AS AME NTUL
1. Min, Venus Motru
2. ARO Câmpulung
3. Vulturii Lugoj
4. Minerul Anina
5. Mine-Ral Rovinari 

6- 7. Metalurgistul Sadu
F.C. Drobeta Tr. Severin

8, Metalul Bocşa
9. Minerul Mătăsari 

1& Petrolul Stoma
11. Petrolul Videle
12. Petrolul Ţicleni
13. Unirea Alexandria
14. Ctmstr. „U“ Cratova
15. Arsenal Reşiţa
ift UJ4. Timişoara

17-18. Victoria C. Argeş 
VEGA Deva 

1». DrăgăneşU Olt 
30. Minerul E s rbeştt ' -
Duminici, (I oct: Mctalargl 

Deva.

Vă propunem.»
„Faceţi o poză la magazinul de produse de ,pa- ■ 

nificaţie ao*. si, ţw. i« autobuz „centrai «*■' din 
Hunedoara it s* pai- <■« fotografia Coca-cola,
Fanta, napolitane de Ia Fabrica „Victoria* din Si
biu sau de aiurea, şi tot ce vreţi, numai specialităţi 
de panificaţie nu veţi putea fotografia. Ca să nti- 
greşese, uneori se mai găsesc covrigi cu sare sau su
san, Noi credem că fabricile de produse de panifi
caţie din Hunedoara fac şi specialităţi.

Spaţiul respectiv a fost închiriat fără licitaţie, 
tocmai cu obligaţia de a-şi păstra profilul: pâine şi 
specialităţi de panificaţie. Dar cum Ia noi orice mi
nune ţine trei zile...". (NICOLAE POPESCU — Hu
nedoara).

! | Mereu în contratimp

J i
în mai multe ntimere 

de ziar aţi scris despre 
staţiunea Geoagiu-Băi. E 
într-adevăr o staţiune 
care mie personal îmi 
face bine sănătăţii, dar 
inconvenientul e altul : 
cum ajungi acolo ?

în acest an m-am a- 
venturat trei săptămâni 
să merg câte trei zile pe 
săptămână, fiindu-mi mai 
convenabil decât să stau 
în staţiune (pentru eco
nomie). Singurul mijloc 
de a ajunge din Deva 
este cu trenul la ora 8,17 
(dimineaţa), eu schim
bare în gara Simeria şi 
®e ajunge foarte bine la 
halta Geoagiu. Dar de 
aici călătoria e grea. Au
tobuzul de regulă vine 
cu foarte mare întârzie
re în majoritatea zilelor. 
Deci, vei călători mai 
departe cu cei ce pleacă 
din Orăştie la ora îl, 
după ce ai de aşteptat, 
in picioare, de diminea
ţa, de la 9,20, ajungi în 
staţiune la ora 12.

Dacă totuşi nu vrei să 
aştepţi (In unele zile) 
vine un IMS particular, 
să ia călătorii cu preţui 
de 1000 iei/persoană. în
că o posibilitate e o ma
şină mare, pe care serie 
POŞTA, 'tar şoferul e 
foarte binevoitor: încar
că toţi călătorii (cei ce 
vor să meargă în acea 
dubă), cu preţul de 400 
lei, bineînţeles că nu ţi 
se dâ bilet. Între 20—30 
de persoane se urcă în ma
şina poştei, iar cea de 
transport în comun mer
ge aproape goală; doar 
nu poţi risca sâ ajungi la 
tratament la ora 12.

La întoarcere, deşi nu 
scrie pe tăbliţa cu pro- 
gramul autobuzelor, la 
telefonul dat din auto
gara Orăştie mi s-a spus 
eâ este şi la ora 15 au
tobuz, cu plecarea din 
Geoagiu.

Dar autobuzul de ora 
15 vine numai când vrea 
el şt am stat în' staţie de 
la ora 14,30 până la ora 
17, când a venit autobu

zul care de fapt era tre
cut in program (şi asta 
nu Intr-o singură zi). Ne
cazul mare e că spre 
Deva este tren din halta 
Geoagiu la ora 15,45 şi 
la ora 17,20, dar cu nici 
unul din cele două au- ' 
tobuze nu ajungi trenu
rile ; primul autobuz nu 
vine, iar al doilea e pro
gramat să ajungă exact 
la câteva minute, după 
plecarea trenului. Dar 
nici în direcţia opusă nu 
ai nici o şansă să prinzi 
trenul. Ca să nu stai In 
haltă încă câteva ore, 
n-ai decât să faci cu 
mâna la „ia-mă nene".

Deci, aşa se programea
ză autobuzele ca să te uiţi 
de la câţiva zeci de me
tri cum iţi pleacă trenul 
sau... poate special să-şi 
bată joc de călători ?

Spre Deva, de la Orăş
tie, e şi mai tragic cai 
autobuzul: nu este decât 
la ora 23, Este autobuz 
c irect Deva — Geoagiu 
Băi: sâmbăta şi dumini
ca, dar e exagerat de 
aglomerat. Din discuţii
le avute In staţia de au
tobuz de la Geoagiu-hal. 
tă, povestea o familie, a- 
ceeaşi situaţie e şi de la 
Hunedoara—Cinciş, când 
tot diverse maşini fac 
transportul de persoane, 
iar autobuzele de călă
tori circulă aproape goa
le. Deşi vara a lăsat lo
cul toamnei, e păcat că 
mulţi oameni suferinzi 
şi care nu au maşini, tn 
astfel i- ec nn
altă soluţie decât să re
nunţe.

Scrieţi vă rog la zia
rul dumneavoastră şi a- 
cest aspect călătoriei, 
soaţe se Îndură în ţ 
drept sâ nu-Şi bată joc ' 
de oameni in aşa hal. 
Autobuzele ar trebui co
relate cu trenurile, cred, 
şi nu puse la voia în
tâmplării, acolo unde 
nu este alt mijloc de 
transport, cel puţin în 
anul viitor! (MARIA 
MĂRGINEAN — Deva).

Dacă-i lege, de ce se 
tocmesc?

Legea 44/1994 prevede pentru veteranii de răz
boi pe lângă alte drepturi şi pe moţa de scutire dc 
plato abonamentelor pentru telefon.

Bazai pe prevederile acestei togi, am depus la 
secţia din Petroşani a Romteiecom o cerere de scu
tire, la care am anexat. In copie, legitimaţia de ve
teran.

Interesălulu-mă în mai multe rânduri de soarta 
cererii mele, mi s-a spus că dumnealor n« ap alei o 

fa -ê *\ r-s»v trebui» 2  adresim 
|(ţ aceşţ caz, pentru a beneficia de drepturile aWr- 
daie prin legg? (PETRU DUMITRESCU, Pe*HIn. 
Prundului, posesor») jMîtplttl telefonic 359993).
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tă staţie de cale ferată au venit toţi tinerii din zo
nă care trebuiau să plece la război. Erau însoţiţi de 
familii, de preoţii şi dascălii satului. Venise şi tatăl 
meu. ce era preot. Le-a făcut tinerilor rugăciunea, 
le-a dat crucea şi evanghelia să le sărute, precum şi 
sfaturi cum să se poarte in război, cu omenie, să nu 
sehingiuiască... La sfârşit s-a ridicat un ţăran din sa
tul meu Teiu — Ion Laslău, care făcuse armata la Aus- 
ţro-Ungaria şl ajunsese la gradul de sergent, acum era 
rezervişti Servise în Bosnia-Herţegovina, care atunci 
aparţinea Austro-Ungariei. Menţionez că regifhentul 
de infanterie de la Orăştie avea două batalioane sta
ţionate la Mostar şi Trebinje. Numai ce îl văd pe Ion 
Laslău că se scoală şi spune: „Părinte, îţi mulţumim 
pentru tot. Dar vreau să spun un lucru pe care să-l 
ştie toată lumea : Gând se va termina războiul, noi 
ne vom reîntoarce la casele noastre cu arma pe u- 
măr. Nu în cazarmă ne vom întoarce ! Şi vpm cere 
socoteală stăpânirii de toate nedreptăţile făcute". Pro
fetice cuvinte pentru că atunci când s-a terminat răz
boiul a izbucnit revoluţia . în Austro-Ungaria, Armata 
de pe front nu s-a mai reîntors în cazărmi. Fiecare 
soldat â plecat în satul lui şi aşa se explică de ce în 
fiecare localitate românii au constituit gărzi naţio
nale, au înlăturat administraţia locală, au dezarmat 
jandarmii şi au putut merge la Alba Iulia. Această 
atmosferă dovedeşte starea sufletească şi conştiinţa 
românilor.

Al doilea exemplu : La 1 septembrie 1914, înce- 
• pea anul şcolar în Austro-Ungaria. Eu urmam clasa 
a IV-a lâ Gimnaziul din Brad. N-au trecut două zile 
şi intră în clasă profesorul nostru diriginte, Traian 
Suciu, îmbrăcat în uniformă de ofiţer de rezertră al 
armatei austro-ungare şi ne spune că a venit să-şi ia 
rămas bun de la noi întrucât pleca la război. Ne-a 
dat sfaturi să fim cuminţi, iar la sfârşit a spus : „îmi 
pâre rău că trebuie să plec la război şi nu ştiu dacă 
mă voi mâi întoarce. Să nu uitaţi însă un lucru, că 
sunteţi fiii unui popor care zace în robie seculară, şi 
că acest război va trebui să aducă libertate, dreptate 
naţională şi pentru români. Se vor prăbuşi poate ţări, 
dar noi românii trebuie să fim uniţi, iar voi să staţi 
în fruntea lor, să nu fiţi trădători !“. Profetice cuvinte 
şi acestea. O aşa lecţie de istorie rar se putea auzi.

Al treilea eveniment trăit de mine ce semnifică 
conştiinţa'' românilor din Transilvania s-a petrecut 
la Blaj, când eu. după clasa a IV-a făcută la Brad, 
am mers pe clasa a V-a la Blaj, în 1915—1916. Ro
mânia'era încă neutră. Intre noi circula o poezie 
scrisă de poetul Radu Cosmin : „Sire, am văzut în 
noapte regimentele :pe stradă/ Şi-am crezut că-i vreo 
paradă̂  Am crezut că merg oştenii ■mândrei noastre 
artilerii/ Să salute-n glas de tunuri pe un'sfânt al 
Învierii/ Dar la sunetul de goarne în loc munţii să 
se datme/ Pohtele Măriei Tale au soos sabia să sfar
me/ Şi să-năbuşe în pieptul tinerimii idealul/ Celor 
ce strigau în noapte Vrem Ardealul! Vrem Ardea
lul t ...'Ţâra-ntreagă fierbe într-o aspră frământare/ 
Alba Iulia tresaltă tremurând d,e nerăbdare/ Să-şi 
-deschidă împărăteasca poartă/ Să primească pe alesul 
voievodului. Mihai". Alte cuvinte profetice pentru că 
într-adevăr porţile Albei Iulia s-au deschis unde a 
intrat regele Ferdinand şi -regina Maria, infăptuindu-se 
România Mare.

Mai» trebuie adăugat un fapt. In primul război 
mpndial, românii din Transilvania şi Bucovina au dat 
an număr extraordinar de măre de prizonieri pe fron
tul rusesc. Din acest număr imens de prizonieri s-a 
format in Rusia Corpul Voluntarilor Români din Ar
deal şi Bucovina, care la Darniţa. lângă Kiev, la în
ceputul anului 1917, au hotărât unirea Transilvaniei 
şi Bucovinei cu România pe vecie, în numele popula
ţiei de aici. Toate aceste patru elemente pe care eu 
le-am descris arată conştiinţa naţională, gradul de 
voinţă Şi de hotărâre pentru Unire.

Cândva, unul m-a întrebat: „Ce armată v-a a- ; 
jutat să 'ţineţi adunarea' de la Alba Iulia şi să înfăp
tuiţi Unirea ?" Eu i-atn răspuns că nu exista armam 
în Transilvania la ora respectivă, armata română 
fiind retrasă în Moldova, necăjită, pregătindu-se să 
reia lupta: Numai la 1 Decembrie 1918 a intrat ar
mata română cu regele Ferdinand, regina Maria şi. 
generalul Berthelot în Bucureşti. Exact la 1 Decem
brie I Deci, la Alba Iulia nu putea să ne ajute ni
meni !

. Atât de puternică a fost această avalanşă a is
toriei, acest suflu al românilor încât toţi foştii stâ- 
pânitori, unguri din Transilvania au încremenit şi au 
Stat de o parte, lăsând să se deruleze istoria în faţa 
ochilor, cu iluzia că Conferinţa de Pace de la Paris 
mu va accepta aceste lucruri. Tot atunci armata ge
neralului Makensen, care ocupa România veche, s-â ’ 
retras, drumul urmat fiind prin Transilvania de Sud, 
pe Valea Mureşului. Când au văzut avalanşa de popu
laţie care mergea la Alba Iulia, armata germană s-a 
oprit, s-a cantonat în câteva sate săseşti. Toate aces
tea ilustrează starea de lucruri. Eu unul cred că e- 
xemplele date sunt extrem de ilustrative.

— Dle doctor Victor Şuiaga, vă rugăm să ne spu
neţi câteva lucruri despre ÂSTRA şi ce a însemnat 
această mişcare pentru Cultura hunedoreană ?

— ASTRA, întemeiată la 1861,. a fost o emana
ţie a gândirii revoluţionare de la 1848. A dât un pu
ternic imbold în toate domeniile, pentru că gradul 
de cultură, dezvoltarea economică erau foarte îna
poiate. Nu numai la noi, oi şi în alte părţi. ASTRA, 
cu sediul la Sibiu, ţinea în fiecare an o adunare ge
nerală, mijloc prin care se putea face o puternică 
propagandă naţională şi.şpciaiă, econdmieă prin care, 
şă^se ridice masele. Peste câţiva ani s-au înfiinţat

filîaîer numite despărţăminte, în fiecare judeţ. Aşa 
s-au înfiinţat despărţăminte şi în judeţul Hunedoara 
în 1873—74, la Deva, Brad şi Haţeg. Aceste trei des- 
părţăminte le-am descris în „Albumul despărţămân
tului Astra din Deva", în care am arătat pe toţi pre
şedinţii Astrei din 1874 şi până la desfiinţare sub 
comunişti. Activitatea ei se desfăşura cu mijloace sim
ple, reduse, pentru că se susţinea doar din cotizaţii 
care nu puteau fi mari de la o populaţie care nu prea 

Aavea ce mânca. Banii erau enorm de „scumpi" cum 
se zicea atunci. Eu am 4est preşedintele Despărţămân
tului din Deva între anii 1944—1947, când cbmuniştii 
au desfiinţat-o, iar pe mine m-au delăturât de la .con
ducere. ASTRA a avut în judeţul Hunedoara în to- 
talTo despărţăminte->— la Deva, Dobra, Tiia, Brad, Băiţa, 
Orăştie, Geoagiu, Hunedoara, Haţeg, Petroşani. Fie
care în raza sa de activitate deşţelenea terenul cul
turii. Adunările noastre generale reuneau un mare 
număr de intelectuali, de ţărani etc. Se făceau pro
grame muzicale, folclorice, dansuri, toate astea ridi
cau conştiinţa naţională. Pentru eă atunci nu se pu
teau scrie cărţi .pentru luminarea şi informarea po
porului, întrucât nu erâu bani.Istoria va constata 
că sufletul poporului român, manifestat la Alba Iulia, 
s-a datorat şi activităţii ASTREI. /

— Dle doctor, cei de astăzi ar dori să ştie mai 
mult despre dumneavoastră. Unde v-aţi născut, din 
ce familie, ce studii aţi urmat... ? '

—M-am născut la 25 octombrie 1899, în satul 
Teiu (Lăp'ugiu de Jos). Am crescut într-un mediu foar
te activ românesc, sănătos, credincios creştin, fiindcă 
tatăl meu, timp de 40 de ani, a fost preot în satul 
Teiu. Mama mea era fiică de preot. Am fost opt fraţi, 
dintre care unul a murit mititel. Ne adunau părinţii 
vara pe terasa casei şi ne învăţau cântece naţionale.

CONVORBIRI 

„CUVÂNTUL LIBER"
Atunci am auzit „Deşteaptă-te române", „Trei culori", 
„Pe-al. nostru steag e scris Unire", „Marşul lui Iart- 
cu" (Se.emoţionează din nou până la lacrimi), Am ur
mat şcoala primară la Dobra, centru puternic de 
conştiinţă românească. Am urmat apoi Gimnaziul la 
Brad, un -alt - centru puternic românesc, cu tradiţia 
revoluţiei lui Horea, cu mormântul lui Avram Ian
cu de la Ţebea, la care, ca elev, mergosm in fiecare 
an, la 13 septembrie, de ziua morţii hii Avram Iancu. 
Mergeam pe: jos cu profesorul de gimnăstîcâ. = AeOId, 
femeile satului -veneau la noi cu prăjituri şi colaci, 
stăteam, ne odihneam, sărutam mormântul ianculuî, 
înconjuram cu braţele gorunul lui Horea <7 elevi de- 
abia îl cuprindeau). . $ ■ ;  ,

Cursul superior de licieu l-am făcut la Blaj, alt 
mediu şi-focar de românism. Idealul vieţii mele de 
elev a fost să plec de la Blaj Ia Braşov, să dau ba
calaureatul şi apoi să o şterg în vechiul regat, pe o 
cărăruie de lâ Vama Cucului. Facultatea de Drept am 
urmat-o la Cluj. - ; - .

— Ce» reprezentat pentru <kr,ta bun român, ca 
intelectual -transilvănean. Dictatul de la Viena din 
1940, care a sfârtecat o bună parte din trupul Ardea
lului ? Dar răpirea Basarabiei, Bucovinei şi Herţei ?

— Când s-a produs DictatuMe la Viena atâta am 
fost. de.,îndurerat încât,-cu un coleg-avocat, Gheorghe 
Sîrbu, de la Brad, am luat ţin taximetru, jşi am mers 
la Cluj în preziua retragerii şi de predare a Cluju
lui. Am mers numai ca să vedem starea de lucruri, 
emoţia oamenilor. Am ajuns, am plâns şi ne-am reîntors 
acasă. Drumul era riscant, am fi putut fi împuşcaţi. 
La Cluj s-a ţinut o mare. adunare de, protest care, 
din păcate, nu â mai avut nici up efect.
- Spre nenorocirea neamului nostru românesc,- în 

toată perioada de după primul război mondial, noi 
n-am avut bărbaţi politici demni, fti&ndrir conştienţi, 
sănătoşi la cap şi la suflet. N-am avut şi n-avem 
nici astăzi. Eu nu fac politica nici, unui partid, însă 
cum se poate judeca faptul câTn faţa unui întreg 
popor ni s-a răpit, în 1940, Basarabia şi Bucovina ? 
Guvernul României de atunci un protest veritabil 
n-a făcut. S-a mulţumit să declare că va ridica pro
blema la tratative, la discuţii, la cutare... La fel s-a 
Întâmplat în cazul Dictatului de la Viena — s-au 
mulţumit toţi, în frunte cu regele Carol, să hotărască 
ca să semneze. Este adevărat eâ starea în care s-a 
găsit neamul românesc atunci n-a fost uşoară, că doi 
nebuni veritabili ai istoriei—Hitler şi Stalin—şi-au dat 
mâna şi au împărţit statul sud-estic european. Aşa 
au răpit Basarabia, Bucovina, Maramureşul de peste 
Tisa, Ardealul de Nord. Dar, de atunci şi până acum, 
nici sub comunism, oricâtă fală au arătat comuniştii 
că partidul lor este partid comunist român şi că fac 
caz de naţionalitatea română, nu s-au interesat de 
soarta românilor ajunşi sub dominaţie străină. O 
singură dată Ceauşescu a fost la Chişinău. A ţinut 
un discurs scurt şi atâta tot. Vă dau un exemplu r 
comunişti au fost şi ungurii, dle, dar cu tot comu
nismul partidului din Ungaria, ei i-au ajutat pe toţi 
emigranţii din Ungaria, şi aşa se datorează renume- 
le şi căldura cu care Apusul a privit poporul-ma
ghiar. La noi, nimic I După revoluţia din 1980, ce ac
tivitate face conducerea statului român 7 A ridicat 
vreodată glasul într-o mare adunare, a alcătuit stu
dii puternice, permanenţe pentru ca să se dovedească 
că şi astăzi, cei care deţin Basarabia, Bucovina, Her- 
ţa, Maramureşul de peste Tisa o fac pe nedrept, că

aceste ţinuturi sunt deţinute fără nici un titlu Isto
ric, juridic, economic, geografic. Nimeni nu spune 
nimic. Apoi nu se poate păstra naţiunea aşa I Ce cred 
românii de acolo ? O spun cu durere în suflet, în nu
mele generaţiei de la 1918, că stadiul în ecare ne gă
sim noi astăzi este Unul bolnav. Societatea' româ
nească este bolnavă şi sus, şi la mijloc, şi jos. Până 
nu se reface conştiinţa naţională, educaţia istorică, 
până atunci noi nu putem nădăjdui în refacere. Trec 
evenimente, se hotărăsc lucruri, se vorbeşte despre 
intangibilitatea frontierelor şi noi ne găsim cu gra
niţele rupte. Este politică asta, domnule, este con
ştiinţă naţională? ! Uite şi acuma, domnule, eu n-am 
Himifca cu Iliescu, cu preşedintele ţării, să fie sănă- 
tos şi să-i dea Dumnezeu bine, dar în cuvântarea 
care am auzit-o la radio, ţinută la Consiliul Euro
pei, în legătură cu Iugoslavia, ia apărarea lui Milo- 
şevici, a sârbilor, a sârbilor bosniaci, dar dacă sârbii 
bosniaci şi ceilalţi au dreptul la autodeterminare în 
ţara lor, atunci de ce nu spui un cuvânt, domnule,

; despre românii din Banatul iugoslav ? Şi despre 
românii din Valea Timocului ? Adică ăştia n-au drep
tul la autodeterminare ?! Că dacă aceşti români din 
Banatul iugoslav, ar şti şi ar fi văzut o atitudine se
rioasă din partea poporului român liber, sunt sigur 
că împreună cu sârbii din Banatul iugoslav ar ho
tărî unirea cu România. Spune dumneata, dacă ai fi 
român din Iugoslavia, ce s-ar produce în sufletul 
dumneatale când ai auzi astfel de cuvântare ? Gre- 
şeii s-au făcut şi înainte. Revenind la Conferinţa de 
pace de la Paris din 1920, sârbii insistând şi câşti
gând simpatia francezilor 'şi a altora, au obţinut 
Banatul. Atunci Brătianu, prim-minlstru, care con
ducea delegaţia română la conferinţă, când a văzut 
ce se întâmplă, a părăsit sala şi s-a reîntors la Bucu
reşti. Acasă a demisionat, fiind necesară alcătuirea 
Unui alt guvern, condus de Vaida Voevod. Acesta a 
semnat Tratatul de pace, fiind în afară de proble
me, necunoscând iţele politicii, pentru că era medic 
de meserie.' • . .

— Dle doctor, vă rugăm să amintiţi cîteva din
tre personalităţile pe care le-aţi cuhoseut în decursul 
anilor. ■

•■.■■■■■■ — Cât am fost student la Cluj, apoi şi in tim
pul stagiului de trei ani de practică, in total 8 ani, 
am cunoscut foarte mulţi corifei ai vieţii publice. 
L-am cunoscut pe Octavian Goga, prin profesorul 
Silviu Dragomir, care era • originar din Gura; Sadului'

' (Gurasada), aproape de satul meu. 11 cunoşteam bine.
M-a dus lâ Oc£avian**Goga, la r Ciucea, de trei ori. 
L-am cunoscut pe prof. Ton Lupâş, Ta Uhiverţsltatea 

- din Cluj. Cine a fost el? Rână la'Unire, .Km Lupaş:. 
a fost protopop ortodox .în Sâiiştea Sibiului. In 1919 î 
â făcut o călătorie în Transilvania generalul Ber- f

Să-■nt• thelot, ajungând şi la Sibiu. A fost condua.şi te 
lişte. Aici, protopopul Ion Lupaş i-a ţinut ocuvantare 

: de „bine -venire" în Hmfcţa- latinâ. CAhd .Berthelot .ă ■ 
auzit aş ta, arămas jncremeţiiţ. L-a •sărutat pe JUipas 
$i iJâ spus câ .aşa cevjşu nici în.„FranţaJriy mâi pdy ' 
găsi; Acesta,era gradul de cultură ăl lui .Lupaş şi de ;’ *• 
conştiinţă naţională. Am cunoscut bine pe Ion Clo- V 
poţel, .originar de lângă. Braşov, ziarist la „Rojmânuî". _ * • ?: 
din Arad. A făcut teologia în Caransebeş. L-am cu- ' •“!- 
noscut pe Bogdan- Duică, profesor la .Facultatea de 
Drept, pe profesorul Cătuncanu, care ne-â ţinut un 
celebru curs de drept roman la Cluj.

— .Dle doctor, jn finalul convorbirii noastre, vi 
rugim m adresaţi câteva gânduri cititorilor ziarului 
„Cuvântul liber**, ca mărturie pentru istoriei Cre
deţi in rosturile presei locale ?

'■ * _ — Mă bucur foarte mult de invitaţia ce mi-aţi'' . î, 
făcut-o, penjsFU care vă mulţumesc din suflet. îmi r  
dau'seama că un ziar local nu poate să se' preocupe T. 
de toate problemele .ţării şi ale neamului, dâr ei poal Ţ
te să le atingă pe scurt, şi să le propage în mintea 

f- şi inima populaţiei judeţului Hunedoara. Stint foarte 
mândru că m-am născut şi - trăiesc în acest judeţ, 
pentru că, după cum bine ştiţi, formidabilă Ciocnire' 
dintre daci şi romani s-a petrecut aici/ Aici se gă-.. : 
sesc cele două capitale — Sarmizegetusa Regia-a iui 
Decebal, in Munţii Qrăştiei şi Ulpia Traiana Sarmi
zegetusa, capitala romană, din Ţara Haţegphn. ÎTot 
aici, istoria menţionează pe primii voievozi români,

_ Litovoi şi Bărbat, care din secolul al XHI-lea s*au 
ciocnit cu Ordinul Ioaniţilor, ce voia să. invadeze 
Transilvania. Tot aici există cele mai vechi biserici 
de zid din Transilvania — Biserica de la Strei, de
spre care Nicolae lorga arăta că are pea "mai veche 
inscripţie românească ; Biserica de la Gura ‘Sadu
lui (Gurasada), din sec. al XHI-lea ş a. Tot aici a e- 
xisţat voievodul Tadislau de Bocşa, dacă nu greşesc, 
care rezidă, spune istoria, în Cetatea Devei, cu Un 
fast aproape regal, şi care a îndrăznit să aresteze pe 
regele Otto al. Ungariei, care făcea o călătorie prin 
Transilvania, Ia coloniştii saşi, elf coroana ţării la 
el, după cum era moda. L-a arestat şi l-a ţinut în
chis în Cetatea Devei câteva luni, când, sub mari 
presiunî  l-a eliberat, dar coroana Ungariei nu i-a 
dat-o decât peste un an sau doi, O scrisoare' a sa 
spune: „Noi dăm cordana înapoi, dar cerem să fim 
respectaţi ca români".

Din acest judeţ s-a ridicat Iancu de Hunedoara.
El a avut ca episcop ortodox pe Ioan de Cafa, după 
cum spune lorga, eare sfinţea preoţi ortodocşi în 
satele din jurul Devei şi Hunedoarei. Vi le-am spus 
pe toate acestea, pentru că un ziar local ar avea 
menirea să răscolească puţin conştiinţa naţională 
băştinaşă a Hunedoarei, pentru că Hunedoara are 
nevoie de o reeducare istorică, de o înălţare a con
ştiinţei naţionale. Şi aceasta se poate face şi prin 
ziarul dumneavoastră.
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Când ne, oprim într-un 
oraş nou, printre pri
mea lucruri pe care le 
remarcăm este arhitectu
ra clădirilor. Este ele
mentul care dă persona
litate unei localităţi şi 
nu poate trece neobser
vat. «

Dar până să ajungă să 
fie admirată o clădire, 
trebuie proiectată şi con
struită. Intr-o activitate 
ţinând de prima fază — 
cea de proiectare — lu
crează şi dna Lavinia 
Brătescu. Âm. invitat-o 
să ne vorbească despre 
munca ei, pentru că a 
. iniţia o firmă de proiec
tare în aceste vremuri, 
când se mai construiesc 
doar bănci şi biserici, 
este un adevărat act de 
curaj. Mai ales pentru o 
femeie şi in condiţiile 
unei concurenţe dure. 
căci în ultimii ani, în • 
Deva au apărut mai mul
te firme de acest profil.

Vorbind despre teme
ritatea unei asemenea 
întreprinderi — în 1992 
şi-a înfiinţat S.C." Brat- 
cons S.R.L. Deva — re
cunoaşte că la început a 
avut unele temeri. Aces
tea însă au dispărut, 
când au apărut benefi
ciarii. Şi se poate spune 
că a avut de lucru. Măr.

• turiseşte că o ajută şi 
soţul, atât direct la plan
şetă, cât şi moral, încu
rajând-o în momentele 
grele, înţelegând-o,. mai 
ales atunci când se apro
pie termenul de predare 
a unui proiect, şi lucrea

ză şi sâmbăta şi dumi
nica. t:- ■

Pentru cei mai, mulţi 
dintre noi, proiectarea se 
reduce la un proiect fă
cut de arhitect. în rea? 
litate, proiectarea unei 
construcţii este comple-

Munca unei 
patroane

xă şi. presupune munca 
unei întregi echipe de 
specialişti. Cu dna Bră
tescu am discutat mai a- 

. Ies despre proiectele de 
rezistenţă, in care e spe
cializată, şi fără de care 
siguranţa unei clădiri nu 
poate f; garantată: - Mulţi 
particulari' însă ignoră 
acest lucru şi se ajunge 
în timpul execuţiei la 
greşeli în elementele 
structurale, dificil de re. 
mediat ulterior. Pentru 
că atunci când se reali
zează partea de rezisten
ţă a proiectului de con
strucţie, se au în vede
re posibilele şocuri seis
mice, factorii climaterici 
şi studiul geotehnic (pri
vind natura terenului). 
Iată cât de complexă 
es'te munca celui care 
proiectează structura, de 
rezistenţă a unei clădiri, 
pe care o consideră un 
fel de „copil “ şi se sim

te răspunzător pentru 
întreaga sa „viaţă" £

Insă munca proiectan
tului nu se desfăşoară, 
doar la planşetă, ci şi pe 
şantier, unde. asigură a- 
sistenţa tehnică pe tim
pul execuţiei. Ca să nu 
mai vorbim de alergătura 
pentru obţinerea apro
bărilor, şi a vizelor nece. 
sare, de colaborarea cu 
cei care proiectează par
tea de instalaţii, cu exe
cutantul, beneficiarul ş.a. 
O muncă migăloasă, de 
maximă responsabilitate, 
o deosebită disponibilita
te în relaţiile cu oame
nii cu cart lucrează, un 
program de lucru ne
normat, la care se adau
gă preocupările ce deri
vă din calitatea de ma
mă. soţie şi gospodină — 
iată viaţa unei patroa
ne de azi. Dar este mul
ţumită pentru că ştie că 
în cei doi ani. firma sa 
şi-a pus semnătura pe 
proiectele bisericilor pen
ticostale din • Simeria. ş’i 
Orăştie, adventistă din 
Hunedoara, al blocului 
din Oitiîz, pentru S.C. 
Resiga et Comp. S.N.C..: 
(cu o structură deosebită 
şi posibilitatea recom- 
partimentării ulterioare 
în cadrul apartamente
lor), al unui magazin cu 

' structură din lemn în 
Deva. ale unor că se par
ticulare, gara je, - eabane, 
ca să nu mai vorbim de 
consolidări de clădiţi. '

VIORICA ROMAN

Centrul de Studii şi 
Cercetări pentru Proble
mele Tineretului a efec
tuat, nu cur multă vreme 
fh .urmă; un sondaj în 
rândurile' .'tinerilor. « Re*

- , zulţaţele acestui sondaj 
-sunt uneori contradicto
rii, alteori chiar dure
roase, dar, din acestea, 
sg conturează un. perso
naj pe care îl recunoaş
tem: tânărul -de azi.

Deşi rezultatele sunt 
la nivel naţional, consi
derăm că ele prezintă un 
real interes pentru, tine-. 
rii judeţului nostru,: ei 
înşişi făcând ,'parte din 
ceea ce numim tineretul 
României. Multe se pot 
înţelege din rândurile ce. 
urmează. Atât de către 
părinţi, cât şi de tineri. 
De politicieni şi dascăli, 
de cei ce au puterea şi 
banul In mână.

Tocmai de aceea' vă 
propunem ca, pornind de 
la rezultatele sondajului, 
la rubrica „Club T", să 
vă spuneţi gândurile, 
părerile, considerentele 
şi opţiunile. înainte de 
a intra , în detaliile son
dajului vrem să spunem 
că important este că la 
nivelul ţării, tinerii cu
prinşi între 15 şi 29 de 
ani reprezintă 23 la su
tă din populaţia ţării şi 
numără nu înai puţin de 
5 210 000 de persoane !

Aşadar: •  dintre cei 
interogaţi, 67 la sută nu 
au înetedere c în factorii 
de putere — Parlament,' 
Guvern ; •  58 la , sutir 
sunt indiferenţi faţă de 
problemele societăţii, iar 
53, lâ sută chiar ale na
ţiunii române ; •  93 . la 
. sută desconsideră pur şi 
simplu sistemul legisla
tiv actuali •  totuşi, tQ
la sută din tineri au de
clarat că vor veni sub 
drapel dacă ţara are ne
voie de ei ; • 34,7 la su
tă dintre elevii întrebaţi 
vor pregătire militară în 
licee (!) şi cer armatei să 
se implice mai mult în 
pregătirea profesională a 
tinerilor; • 94,6 la sută 
afirmă că sunt în reia-, 
ţii bune şi foarte bune 
eu familiile lor, deşi 
44,1 la sută din tirteri au 
o filozofie de viaţă di
ferită de cea a părinţilor 
lor; •  80 la sută se con. 
sideră rezultatul unui 
sistem educativ rigid şi 
ineficient, care nu le a- 
sigură o pregătire adec
vată prezentului. Ei con
sideră, de asemenea, că 
organizarea actuală a în
văţământului este depă
şită social, principalele 
deficienţe, după părerea 
lor fiind, în ordine: pro- 
grame deficitare, metode 
de predare inadecvate,

teoretizarea excesivă a 
lecţiilor ,, şi '--cursurilor, ... 
sisteme de evaluare â 
nivelului de cunoştinţe 
defectuoase, lipsa- con- 
tactului viu cu profesiu
nile viitoare, corupţia (l?j, 
precaritatea învăţămân
tului privat.

în privinţa posibilită
ţilor lor de traiţ. peecum 
şi a familiilor dinToare 
provin» 17vâ- la sută afir
mă. că nu au strictul!, ne
cesar pentru viaţă, ' iar 
abia 32,4 la sutâau ̂ etric- 
tul necesar. La polul o- 
pus, 0,3 la sută din tine
rii chestionaţi afirmă 
că au absolut tot ceea ce 
îşi doresc, fără nici un 
efort.

Şomajul loveşte dur pe 
cei foarte tineri — 36,4 
la sută din numărul to
tal al şomerilor au sub 
25 de ani. După aprecie
rile tinerilor, cauzele să
răciei sunt, în ordine: şo
majul, creşterea familiei, 
căsătoria (! ?), boala, ac
cidentele, inflaţia, corup
ţia societăţii. Pornind de 
la aceste realităţi dure, 
ministerul de resort şi-a 
propus un program po
litic. în cadrul rubricii 
„Club T“, vom aborda 
şi principalele sale obiec
tive. . .

Documentar de 
VALENTIN NEAGU

PENTRU CAMARA 
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VINETE MURATE, ţ
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Ce fel de mame suntem?!
Cantitatea de vinete 
şi-o stabileşte fiecare 
gospodină în funcţie de 
nevoi. Vinetele se spa
lă, se înlătură coada 
şi se- taie'in 4 părţi," in 
lung. Se pune la fiert 
o oală cu trei-patm li
tri de apă şi 3 linguri 
de sare. Când cloco
teşte se pun pe rând 
vinetele tăiate şi se la
să să dea 2—3 clocote 
până îşi schimbă culoa
rea. Se scot şi sc pun 
la scurs, aşezându-se 
peste ele un fund de 
lemn mai greu. Apoi 
se aşază în borcane 
ca hrean, dafin, piper, 
boabe de muştar (fa
cultativ), cozi de ţelini 
(eventual tocate), cu 
ardei iute şi mult us
turoi tocat sau zdrobit.

Vinetele pot fi doar 
crestate în lung, opă
rite, scurse, apoi intro
dus în tăieturi" usturoi 
pisat şi ardei iute tă
iat mărunt şi legate cu 
cozi de ţelină. In acest 
câz însă intră .mai pu
ţine vinete intr-un bor
can.

Apreciem cantitatea, 
de lichid necesar aco
peririi vinetelor din 
borcane. Apoi punem 
la fiert 2 părţi de apă 
şi o parte oţet (deci, Ia 
3 1 lichid Un -litru de" 
oţet şi doi litri de apă), 
pentru fiecare litru dC 
lichid punând o lingu
ră plină de sare. Când 
se- răceşte, turnăm li
chidul in borcane, - le 
legăm şi le punem ’ in 
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Titlul ne duce cu gân
dul la un test. Şi chiar 
putem considera ca ata
re încercarea, voluntară 
sau involuntară, de a 
descoperi cum ne-am 
pregătit sau ne pregătim 
copiii să înfrunte viaţa.

De regulă, se conside
ră că o mamă bună este 
cea dispună a face tot 
posibilul pentru ca fiilor 
ei să nu le lipsească ni
mic, să-i ferească de ori
ce greutate sau pericol. 
De asemenea, că trebuie 
să fie concesivă, gata 
să ierte greşelile, să dea 
totul fără a pretinde în 
schimb nimic. Intr-ade
văr, acesţe calităţi, în 
cea mai mare parte, sunt 
necesare unei bune ma
me. Cu condiţia, să nu 
se exagereze şi din prea 
multă dragoste, să-i co
coloşim pe copii, trans- 
formându-i îft nişte ne
ajutoraţi; De câte ori 
nu ne revoltăm, între- 
bându-he, oare cui sea
mănă fata mea de este 
atât de neîndemânatică ? 
De ce feciorul meu nu 
ştie cum să se poarte în 
afara mediului proteetiv 
ai familiei ?

Sunt întrebări pe care 
şi le pun mai toate ma
mele.-Ceea ce însă nu 
sunt capabile să recu
noască toate este că vi. 
na e. în primul, rând a- 
lor. Dintr-o grijă exage
rată de a le fi bine şi 
comod, îi. ferim de efor
turi, „să nu oboseas
că !". Uităm că deprinde
rile de muncă şi senti

mentul responsabilităţii 
se formează Ia o vârstă 
fragedă»' ■

De cele mai multe ori, 
din lipsă de răbdare, de 
timp sau de încredere în 
posibilităţile copiilor* -nu 
le dăm şansa de a face 
lucruri relativ simple. 
Apoi ne lamentăm că nu 
ştiu să facă nimic, că 
nu ne ajută, că nu~ne 
respectă strădaniile, că- 
nu apreciază ceea ce fa
cem pentru ei. Fără a ne 
da seama unde am gre
şit.

Dar se poate întâmpla 
să fim puse în situaţii 

.limită, să nu: putem, mă* 
car pentru o vreme; să 
ne îndeplinim îndatori
rile de gospodină şi de 
mamă,' Descoperim a.- 
tunci cu uimire că
ne-am subestimat copiii, 
că pot fi nu numai u- 
tili, dar chiar descurcă
reţi şi îndemânatici. Mai 
descoperim, dacă avem 
puterea s-o recunoaştem, 
că dacă sunt neprice
puţi (sau aşa Si credem) 
este - pentru că nu i-am 
lăsat să fie altfel»

Şi-atunci ne întrebăm: 
făcând totul pentru co
pii, sunt o mamă bună ? 
Nu e mai bine să le dau 
copiilor, pe lângă obli
gaţia de-a Învăţa, şi a- 
numite sarcini pe măsu
ra vârstei lor 7 Cu cât 
nâ vom pune aceste fh- 
trebâri. raai devreme şi 
mai serios, cu atât vă fi 
mai bine pentru copiii 
noştri şi pentru noi. i?*

V. ROMAN

înstrăinării (IV)
- N-am menţionat pe cel mai vechi poet 

român: „Poporul", autorul de „Doine ba- 
sarabene", din cuprinsul cărora reţinem: 
„Frunză -verde ninifar,/. Rău- de hire e 
muscal ’J El -te-ndeamhă.. la frăţie,/ Fra
te, zice ca să hie.f Să nu-1 crezi nici când 
îţi giurăj Căci ci şi crucea şi-o fură !/ 
Decât muscalul creştin,/ Mult • mai ghine 
turc .păgân". *
..„.Nu..putem trece cu vederea că aceas
tă ultimă- parte a volumului care, pe 
lângă -tezaund -poetic,- cuprinde-şi unul 
al procei, predfnwinat de scrieri cu ca
racter istoric, impunându-se ca auten
tice şi puternice mesaje patrioticej*’Auto- 
rii lor sunt cronicarii şi istoricii clasici' 
bine cunoscuţi, cărora li se adaugă mili
tanţii patrioţi, naţionaliştii autentici ai 
exodului românesc, necunoscuţi nouă 
fără acest volum, în marea lor majori
tate de la prestigioasa- revistă „Vatra*, ce 
se dovedeşte un adevărat mesager al pa
triotismului românesc. Toate contribuţii
le acestora.sunt.expresia patriotismului

curat şi înflăcărat, -virtute sfântă menită 
susţinerii luptei de eliberare a teritorii» 
lor înstrăinate şi a sufletelor româneşti 
înrobite. >

Domnul Petre Vălimăreanu nuaşt- piei»; 
de încrederea în neam şi în viitor, Cn- 

. cheindu-şi opera cu un optimism* ee ne 
cutremură, dar ne şi obligă, întrucât; 
„C-o vrea sau n-o vrea Moscova;,: Basa
rabia va reveni. !a vatra-i veche. JŞi Her», 
ţa ! Cernăuţi f România va- străluer ca 
soarele, iar farul noului.. Bucureşti, ce 
va trebui zidit in inima .latinităţii Răsă
ritului,. la cotul dinlăuntru al Carpaţi-] 
lor, va lumina şl încălzi întreaga* româ
ni me, din ţaţă şi de -dincolo de graniţă ♦  
Şi vom fi mai mult decât am fost, cuA 
ne-o prooroceşţe. Petru Rareş“. Dumnezeu 
să-l audă pe domnul Petre Vălimăreanu; 
să-l răsplătească pentru această operă şi 
pe noi să ne ajute la împlinirea celor nă* 
zuite. . 1‘‘ / ; y'-y--.-' j-ţ;

-Preot dr. IOAN OCT. KUDEANU

MUSIO BO X Soundgarden (Vţl)
Apărut pe piaţă la 7 

martie 1994, „Superunk- 
nown" (A & M) a intrat 
direct pe locul I, atât în 
Ş.U.A., cât şi în UK, fiind 
prefaţat de singlel-ul pro- 
moţional Spoonman, lan
sat pe 14 februarie (titlul 
Vine de la porecla „Artis 
the Spoonman" , a unui tip 
din Seattle, care era scrii
tor de cărţi filozofice). A- 
poi grupul a plecat pentru 
prima dată într-un turneu 
ce cuprindea Japonia, Aus
tralia şi Noua Zeelandă. 
Dacă în Japonia au susţi
nut numai patru concerte, 
în Australia ei s-au sim
ţit excelent, participând ca 
şi cap de afiş ia Sydney’s 
Big Day Out. La începu
tul lunii aprilie revin în 
Europa, pentru a începe 
turneul 1 mondial cu titlul 
The Dây We Tried To Live, 
în iunie, Soundgarden parti

cipă alături de alte 20’de 
grupuri, la festivalul Rock 
AsidUng / Rock In Riem. 
In luna iulie, vânzările- 
albumului au atins un mi
lion de exemplare. Super- 
unknown devenind disc 
de platină. ‘

La 5 august apare cel 
de-al doilea extras pe sin. 
gle „Blake Hole Sun", ce 
devine rapid, un radio hit 
în întreaga Americă, cu un 
videoclip excelent, ce sta
ţionează trei săptămâni ca 
No 1 în clasamentul US 
Top 20 • video Countdown, 
în paralel figurând pe lo
cul 12 în Anglia. Pe 28 au
gust, urmau să cânte la 
Donington Festival. însă 
în urma unei afecţiuni ale 
corzilor vocale1 Corneli a 
fost obligat să abandoneze 
cântatul până la finalul 
acestui an. într-un comu
nicat de presă, grupul 
Soundgarden îşi linişteşte

fanii cu promisiunea unui 
nou turneu, ce va debuta 
de Crăciun.

La 9 septembrie, ia ra
dio City Music Hali din 
New York, cu ocazia de
cernării premiilor MTV, 
grupul primeşte premiul 
pentru cel -mai-bun video» 
clip la categoria Hard/
Heavy, cu piesa „Blake 
Hole Sun". Deşi presa II 
urmăreşte pretutindeni, îag 
climatul muzical este fa
vorabil albumului» cele-] 
britatea nu pare să-i pre
ocupe pe cei de la Sound̂  
garden. într-un recent in
terviu, Corneli afirma: 
„Avem mai multă expe
rienţă decât majoritatea 
grupurilor din Seattle, în 
care am fost şi eu impli
cat, pentru că suntem 0 
trupă ce cântă împreună 
de peste 10 ani". C

IIORIA SKlmŞAN. .
Deva _li
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LEGI LE- T E M E L I A  STATULUI  DE DREPT

Majorarea limitelor minime şi maxime 
ale amenzilor contravenţionale

(Ordonanţa, Guvernului României nr. 55 din 19. 08.
In temeiul prevederilor 

Sen&Utuţiei României, Gu
vernul a emis Ordonanţa 
Nr. Ei din 19.08. ax.. care 
stabileşte că limitele mi
nime şi maxime ale amen- 
zilor contravenţionale pre
văzute .prin legi şi de
crete adoptate până la 
data de 31 decembrie 1989, 
la vigoare la 1 iunie 1994, 
al căror cuantum nu a fost 
modificat, după 1 ianuarie 
in i, se majorează de 50 
de Ori, fără a depăşi 10 
nsiliae ru? de lei pentru 
persanele fizice şi 20 mi
lioane de lei pentru cele 
juridice.

He remarcat faptul că, 
In cazul în care sancţi
unea este aplicată unei 
persoane juridice, cuan
tumul sumei ce poate fi ■ 
recuperată de la persoane 
fizice vinovate nu poate 
depăşi 10 milioane de lei.

Prevederi legale privind 
actele de identitate

La acest articol este sti
pulat faptul că toţi ce
tăţenii români care au împli
nit 14 ani au obligaţia să ai
bă act de identitate. în acest 
sens, cu cel puţin 15 zile 
înainte de a împlini vâr
sta, ei trebuie să se pre
zinte la organul de poli
ţie pentru a cere elibe
rarea buletinului de iden
titate sau, te cazurile pre
văzute de lege, a adeve
rinţei. Pentru cei ce în
calcă aceste prevederi, 
amenda este de la 10.000 
la 40.000 de lei.

întocmirea şi eliberarea 
actului de identitate se 
face de către organul po
liţiei în circumscripţia 
căruia domiciliază sau îşi 
are reşedinţa persoana 
care face cererea. De re
ţinut că acesta se întoc

meşte pe baza actelor cu 
care se face dpvatia nu
melui de familie şi pre
numelui, a stării civile, 
cetăţeniei române, domi
ciliului, iar în cazul per
soanelor supuse obliga
ţiilor militare, a situaţiei 
militare.

De reţinut că în actul 
de identitate se înscrie 
grupa sanguină de către 
organele sanitare stabi
lite de Ministerul Sănă
tăţii. în acest scop, titu
larul este obligat să se 
prezinte Ia organele sani
tare pentru a cere înscri
erea acesteia în termen de 
trei luni de la eliberarea 
actului. Amenzile pot fi 
de la 2.500, la 10.000 de lei.

Iată acum şi câteva pre
vederi a căror încălcare 
atrage amendă de la 10.000 
la 40.000 de lei: • Orice

1994) *?
modificare, adăugire sau 
menţiune, altele decât cele 
prevăzute de lege, înscrise 
în actul de identitate; 

i •  Persoana care găseşte 
un act de identitate este 
obligată ca în termen de 
48 de ore să-l predea celui 
mai apropiat organ de po
liţie ; •  De asemenea, au 
obligaţia de a preda actul 
de identitate organului de 
poliţie cei care au pierdut 
cetăţenia română, care 
pleacă definitiv din ţară 
şi pentru njorţi oficiului de 
stare' civilă; •  Atât ti
tularii actelor • de identi
tate, cât şi cei care, po
trivit legii, au dreptul să 
reţină şi să păstreze actele 
de identitate, trebuie să ia 
măsuri pentru a eyita 
pierderea, distrugerea, de
teriorarea sau furtul lor.

V. NEAGU

O sentinţă clara, dar neaplicată
Parcă niciodată ln-au 

avut atâtea necazuri oa- 
ţnerul satelor câte s-au 
irit Ou pământul după tre
cerea la aplicarea Legii 

Fiecare, cătrtân- 
dn-şi drepturile de con
stituire şi tecdnstituire a 
proprietăţii, s-a Izbit de 
Cri şi fel de greutăţi, mai 
mari sau mai mici, pu- 
nftadu-se în mişcare, pe 
drumbri şî cu cheltuieli, 
mulţi oameni care se con
sideră nemulţumiţi şi fhis- ' 
traţi, ei dorind3 să se ştie 
i aripi» teri de drept şi 
da fapt pe ceea ce 
4t aparţine. Cum justiţia 
pste singura instanţă care 
s teMc ?te adevărul cei 
nedreptăţiţi apelează la ea, 
fitetăeirite ce ie adoptă tre
imi» <i să fie aplicate şi 
ri«periate. Din păcate, mai 
exista însă Şi unele situa

ţii când in practică lucru
rile nu se prezintă aşa, 
unii neţinând seama de 
sentinţele ce se dau. Un 
astfel de caz ne-a fost 
prezentat de curând la 
redacţie. Despre ce este 
vorba ?

în dosarul nr. 2140/1992, 
prin sentinţa civilă nr.* 
2070/1992, Judecătoria Hu
nedoara a admis acţiunea 
civilă introdusă de recla
manta Macra Elisabeta, 
domiciliată în satul SjJ- 
vaşu de Sus, nr. 126, con
tra pârâtului Vasiu Fran- 
cise, din aceeaşi locali
tate, şi a dispus rectifi
carea cărţii funciare nr. 
173/1 Sifvaşu de Sus, nu
mere topografice 329/2, 
331 şi 332, în sensul că 
pârâtului VJF: îi revine co
ta de 1/2 parte din construc
ţii, conform sentinţei ci

vile nr. 1429/1961 pronun-. 
ţaţă de fostul Tribunal 
popular al fostului raion 
Haţeg, ;

în , continuare, Tribu- : 
naiul Judeţean Hunedoara, 
prin decizia civilă nr. 
1115/1992, în dosarul nr. 
1995/1992, se arată eă a- 
ceastă instanţă: „Respinge 
ca nefondat recursul «vil 
introdus de pârâtul Vasiu 
Francisc împotriva sentin
ţei civile nr. 2070/1992 
pronunţată de Judecăto
ria Hunedoara, argumen- 
tându-se că prin sentinţa 
civilă nr. 1429/1961 a fos
tului Tribunal popular din 
Haţeg s-a partajat numai 
casa,, nu şl terenurile care 
la acea dată aparţineau 
fostei G.A.G. „8 Martie" 
din Sălaşu de Şus, recon
stituirea dreptului de pro

prietate cu privire la te
renuri urmând a se face, 
potrivit legii 18/1991, de 
către Comisia locală de 
stabilire a dreptului de 
proprietate asupra tere
nurilor.

Din cele relatate se des
prinde cu claritate că dna 
Macra Elisabeta are drept 
de proprietate asupra celor 
peste 4000 mp teren gră
dină situat la numerele 
topografice amintite, în 
care sens trebuie făcută 
rectificarea te cârtea fun
ciară',;.
justiţiei, implicându-se In 
aplicarea ei şt Comisia lo
cală de stabilite •.« 
tiaui de proprietate pri
vată asupra terenurilor, 
aşa cum se întâmplă în- 
tfc-un stat de drept.

NICO&ARfflţ^B Ai

O cercetare amănun
ţită a. numelor româ
neşti de " locuri ar do
vedi, după cum subti- 

>nia Qvid Dehsuşianu, 
păstrarea unor forme 
Câre au dispărut de mult 
din limba românească, 
ele existând Intr-o epocă 
anterioară monumentelor 
noastre literare şi, nu de 
puţine ori, vom desco
peri în toponime cuvinte 
care nu se mai păstrează 
decât în unele regiuni 
sau care aveau altă dată 
alt înţeles, mai mult sau 
mai puţin îndepărtat de 
cel de azi. în acest sens, 
într-un act funciar de la 
1909, aflat la Arhivele 
Statului din Deva, sunt 
menţionate în hotarul 
localităţii Poieniţa, cătun 
al satului Meria. comuna 
Lunca Cernii de Jos, o 
seamă de toponime ce 
ne-au trezit interesul pen
tru cunoaşterea arhaicei 
zone pfidureneşti. Aşezarea 
se află pe culmea ce leagă 
Dealu lipii cu Vîrfu Po
ieniţei. De o parte şi de 
alta a culmii -curg pâraie’ 
(Pârău Poieniţei şi Pâ
rău Svetului) care adună 
apele ee-şi au izvorul la 
poalele Dealului Iloli. 
Numele a două locuri 
de hotar ne-au atras a- 
tenţia în mod deosebit. 
Unul recent sub forma 
„Ilolu lu Dukabal" şi 
altul — „Valea Czetezui". 
Dacă termenul Hol ar 
putea fi raportat, prin 
radical, la latinul ilex 
„un fel de stejar puru
rea verde". (M. Stăureanu, 
Dicţionar român-latin, 
Crâiova, 1924), determi
nantul din primul topo
nim poate duce la con
cluzii extrem de intere
sante întrucât el a pu
tut fi în realitate ilolul 
tel Decebal, scribul stră
in, necunoseâţtw al rea- 
lităţilor locâte, îiiipHcit 
ial limbii române, scriind 
sRtieit denumirea. în 
rândurile populaţiei pă- 
doreneşti nu a existat 
vreodată şi nu există 
nici In prezent numele 
Dukabal şi nici în limba 
maghiară nu este pome-

■ mm rmm » mmkw mm » mm • mm.

nit în documente medi- j 
evale sau moderne. Ex-1 
cludem şi faptul că nu- J 
mele să fi fost dat prin j 
mijlocirea vreunui das-l 
căi român dn zonă, sa- J 
tele de munte pădure-1 
neştl nea vând şcoli la » 
începutul acestui secol I 
şi, deci, nici învăţători* 
care să impună numel 
antice unor forme de* 
relief neînsemnate. Ră- i 
mâne îndrăzneaţă ipo-1 
teză a conservării topo- j 
nimului într-un ţinut | 
izolat în mare măsură' 
de-a lungul secolelor, j 
Ipoteza ni se pare a Se» 
susţine şi prin faptul că I 
numele marelui rege dac * 
s-a păstrat mult după I 
retragerea trupelor ro- * 
mane. Astfel, recent, j 
la Geoagiu-Băi, antica ! 
Germisara, au fost scoase J 
la lumină şapte plăcuţe 
votive din aur, pe una | 
din ele numele dedicantu- * 
lui fiind clar înscris : | 
Decebalus Lucii. • *

Al doilea loc de hotar, I 
Valea Cetăţuii (redat J 
stâlcit ca şţ primul to-i 
ponim), se afla — potri-1 
vit documentului funciar j 
— în imediata apropiere) 
a celui numit Ilolu lui * 
Decebal. Determinantul. | 
făcând referire ia o for-, 
tificaţie, ne duce cu gân- I 
dul la vremurile în care * 
dacii exploatau bogatele | 
zăcăminte de fier din J 
Munţii Poiana Ruscă. lf 

Dacă s-ar adeveri că I 
antroponimul . Decebal [ 
s-a păstrat alături de to-| 
ponime socotite dacice' 
de către specialişti, s-ar I 
putea aduce încă un ar- ' 
gument temeinic pentru I 
a dovedi  continui- * 
tatea de locuire a au- 1  

tohtonilor in Dacia ■" în « 
timpul şj după retragerea j 
ocupaţiei romane, nu-1 
mele puţriţtonp pâstrân- * 
du-se Intr-o formă mai |
mult Şpu mai puţin alte-*
tete te fhhcţie de pro-1 
nuiipte» fripuarriOT ne-! 
vorbitoare de ftmbS fa-1 
tină cu care autohtonii J 
au venit în contact. j

, Jkr, MIRCJ9A V-ALEA *
mmm r  m m *  mmm m m m  * ^ m  #  mmm *
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■ berbec

Obţineţi « recunoaştere publică într-un mod O- 
rigfoal. Puteţi conta pe ajutoMH unui prieten s*u 
protector, Trebuie să deveniţi r i t e  d dipto- 
muţi ducă vreţi să nu vă pierdeţi banii şi iubirea.

. TAUR ’
încercaţi să vă temperaţi impulsivitatea. Rela

ţiile cu partenerii de afaceri, mai ales, sunt Incen
diare, Atenţie, prestigiul vă este în Pericol. Proble
me în dragoste, cu copiii. Păstraţt-vă calmnl, căci 
aveţi şa»se Să vă rezolvaţi problemele.

Gemeni

Trebuie evitate conflictele, plătite ' datoriile bă
neşti. O vfeste despre o posihilă călătorie sau o re
laţie cu străinii. Aveţi posibilitatea afirmării la lo
cul de munci sau In familie,

.. ' RAC
Relaţiile cu cei din jur pot fi alterate miercuri. 

Preocupări legate de o moştenire sau sponsorizare. 
Atenţie la plata taxelor şl impozitelor. Apare pro
punerea unei călătorii în străinătate. Există şansa 
unei afirmări publice sau a unei tranzacţii.

. /  LEU
Surescitare nervoasă, insomnii. Relaţiile cu par

tenerul de viaţă sunt marcate de conflicte. Este po
sibil să retnrnnjfi nişte datorii mal vechi. Vă preo
cupă paranormala!, religia sau filozofia.

FECIOARA
Probleme în dragoste, în preocupări artistice şi 

de divertisment, de sănătate ori locui de moacă, in 
familie. Deveniţi cooperanţi spre sfârşitul perioade). 
N» rataţi şansele financiare şi cele amoroase. ^

BALANfA
Poate faceţi o declaraţie amoroasă. Artiştii zo

diei vor fi inspiraţi. Nu riscaţi, puteţi pierde sume 
importante «rl oportunităţi serioase. Lucrurile se în
dreaptă insă spre sfârşitul perioadei, atât in plan 
financiar cât şi profesional.

SCORPION
Autoritatea dv, mai ales In familie, are do su

ferit miercuri: snateţl irascibil. Ntt vă bateţi pe 
prieteni sau protectori. Sunteţi melancolici. lipsiţi de 
tonus. Fiţi discreţi şl calmi In relaţiile din familie, 
atenţi la cheltuirea banilor.

SĂGETĂTOR
Vă puneţi in valoare calităţile proprii şi ale per

soanei iubite. Fiind cooperanţi şi neintrând în pa
nică, problemele se rezolvă. Atenţie la comporta
ment, căci cineva vă pune beţe în roate.

CAPRICORN
Atenţie la duşmani, la o discuţie cu persoana 

iubită şi la banii rezultaţi din afaceri. Preocupări 
pentru „cimentarea", cuplului. Disensiuni cu părintele 
de acelaşi sex.

VĂRSĂTOR
Consolidarea relaţiei sentimentalo presupune lu

area unor decizii realiste şi prompte. Sunteţi me
ditativi, dar încrezători în aprecierile in muncă. Sunt 
posibile un câştig sau un drum scurt.

- /• PEŞTI
încercaţi să vă afirmaţi profesional. începeţi 

o afacere avantajoasă. So prefigurează un drum lung, 
tranzacţii cu persoane străine. Tondiatâ spre însin
gurare. Atenţie la intrigi!

Desen de CONSTANTIN GAVKtLA



[ a b o n a m e n t u l  |
ILA „CUVÂNTUL LIBER“ I
|  Puteţi să intraţi In posesia ziarului nostru |

Imai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea <U I 
abonamente. Costul abonamentului la ziarul* 

|  „Cuvântul liber4* Deva este de 1000 de lei, plus |  
■  taxele poştale. ■
I Factorii poştali şi difuzorii de presă efac- ■  
I tueâză contractarea abonamentelor pe lunaf 
■ noiembrie. Grăbiţi-vă î Cel mai sigur mijloc de« 
I a intra în posesia ziar ’lui preferat este abo-1 
ţjiamentul. |

S C QUASAR ELECTRO S .R .L
OEVA Bd Oecebal bl. R parter 

TelfFax «11261 614983
VA OFERĂ CU PLATA IN RATE :
• TV color MegavlsIon.Sams.ung.Goldstar
* Instalat!) complete de satelit ■'

' Frigidere sl congelatoare Arctic
' Vitrine frigorifice 
' Videoplayer.VIdeorecorder
* Maşini automate de spalat
• Toata gama de produse etectrocasnice R.owenta

De asemenea ,va oferă EN Gfcos 
• casete audio si video Racks

—

S.C. IMCOMEX S.R.L
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 

str. N. Bălcescu, nr. 1, telefon 647496:

ACORDA ÎMPRUMUTURI 
ÎN LEI PRIN 

CASA UE AMANET

r*
i i
i
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• FRIGIDERE, ARAGAZE. TELEVIZOARE.

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR 1

•  GRFŞ'F. FiiANTAr OP'EC-TF ŞXNiTARc DIN ACPILA

Sc POT ACHIZIŢIONA DIN STOC SAU i.A COMANDA CU 

PLATA CASHSAjJIN RATE
la cele mai Avantajoase preturi privind ,
SUGE TUL. PERSONAL. DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AţS.C: "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL' DEVA

SITUAT !N CARTIER DACIA, STR.'DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+10 ITURWj:;

j LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA. 
DOMICILIUL CLIENTULUI.

I■ % ■
I%
IN
I

{ H H P i R g o ş s j p

•  TELEVIZOARE COLOR NE1 (diagona
lele 37, 51, ?4, 72 cm), cu şi fără teletext. te
lecomandă, garanţie 3 ani; >

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU. Sirius. 
Diamant, Sport (garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an);

•  ARAGAZE cu^2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPALAT „ALBA-LUX* şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casniee : filtre cafea, râşnîţe de cafea, mixere e- 
lectrice. storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREfURI !
Produsele se vând şl cu

PLATA IN RATE
in judeţele Hunedoara şi Alba.

prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare su cu ri (su p e rc o n c e n tra te )  ;
•  maşini îngheţată ; vitrine frigorifice i
•  refrigeratoare bere *
•  maşini paste făinoase {
Hunedoara, Str. N. Bălcescu, nr. 1 Poli- *

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

j MARI REDUCERI j
DE PRETURI LA 

I ÎNDULCITORI

I

MOHAIR I
32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g. [
•  livrări 5—50
•  coletârie — feste 50 kg • f
Transport gratuit! }
Telefon: 041/613165. \
Telefax: 041/614741 S.C. „GOLF“{

î CONSTANŢA.

I

EN G R O S

SPECIALITĂŢI
GÂSCĂ IMPORT

CALITATE EXTRA

— 2300 lei/kg — CELE MAI 
PREŢURI DIN ŢARĂ.

•  HAŢEG — str. T. Vladimirescu, 
magazin bloc 15, tel. 777486.

•  SIMERIA — str. 1 Decembrie, ma
gazin bloc 104, tel. 660111. (90871)

I

S.C. SCORPION S.R.L j 

din

Str. Constantin 

ar. 1

•  zahăr
•  ulei floarea soarelui — Import
•  bogat sortiment de coniacuri -
•  specialităţi ciocolată
•  Docte Import (Citrice) şl Indigene

I*
1

I*
r
i
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ORGANIZEAZĂ

în data de 28 OCTOMBRIE 1994, ora 
10, la sediul instituţiei -din Deva, Piaţa 
Unirii, nr. 2, pentru ocuparea următoa
relor posturi : 1

•  REFERENT DE SPECIALITATE 
(economist), profilul finanţe-eontabilitate 
— 3 posturi vacante în cadrul TREZO
RERIEI DEVA.

Se pot prezenta la concurs şi absol
venţi ai Învăţământului superior econo
mic din promoţia anului 1994.

Relaţii suplimentare plivind condiţii
le de participare, actele necesare înscrierii 
la concurs* tematica şi bibliografia se ob-t 
ţin la sediul instituţiei, biroul salarizare» 
juridic şi administrativ, camera 11.

1 Telefon 717439.

I

(90676)!
-------  I

! Î

I

ih
I 
Ia
i

COMPLEXUL „EIBOVHMIS" !
Situat în DEVA — SÎNTUHALM (interser 

ţia Hunedoara).

Vă oferă prin

13,10 Mica publicitate ra
dio; 14,00 BBC; 14,30 
Muzică; 15,00 Actualita
te» hunedoreană; 16,00 
S p o r t 17,00 Ştiri; 17,10 
Mica publicitate radio t 
17,30 EnglLsh „One to 
one“; 18,00 BBC; 19.00 
Rondtd rfc scarfc 21,00 

; 81,36 Tristeţea • 
22.00 Ştiri; 22,10 

Secol XXI; 23yUO Muxică; 
0,00 Vocea Americii.

,v,v,v.v.v.w «% % vv,v«v.% vvw w w iiViiYvvyvvvyvvs

MIERCURI,
12 OCTOMBRIE

6JI0 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
Muzică; 9,30 Eagftsh „One. 
to one" (reluare); 10,00 
Moroing music; 11,00 Mica 
puVlîcfiate «adio; 12,00 
Radio can-can; 13,00 Ştiri;

, SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA
| cel mai mare magazin de mobilă din ţară:
! •  Un bogat sortiment de mobilier: bucă- *
| tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase,) 
* birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im- j 
I port Belgia etc. S’ *.'
J ■  METRO — MOBILA, de asemenea, este j
1 specializat in dotarea băncilor, a firmelor şi a j 
j apartamentelor, asigurând transportul şl mon- i 
J tarea mobilierului Ia domiciliul clientului. * 
j PROGRAM: )
J Ztlnie intre orele 8—20
|  sâmbăta 9—14 I

PROGRAM:
zilnic între orele 8—20 
sftmhftta 9—14
Im igfea  9—ÎS . .

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ I 
628338, 626294; 621386. j \

SOC. COM. „VIN ALCOOL,« 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 ciiteriiîd 

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

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 m plic închis şi sigilat 
la sediul societăţii. în termen de 30 de zile 
de la ultima publicare a prezentului anunţ.

(90844)

.



i VÂNZĂRI -  
CUMPĂRĂRI

• S.C. Viva vinde instalaţii 
satelit complete, cu antene 
’de aluminiu. Deva, . tel.

: .626265, 611764. (91393)
•  Vând Ford Taunus 

i înmatriculat, motor defect, 
; cumpăr talon Audi 80 şi 
: Opelr Rekord 2000 Combi.
(Tel. 661446, după ora 20.

(91414)
• Vând urgent aparta

ment două camere cu plata 
în două rate, Tel. 671533.

(91419)
• Vând apartament 2

camere. Informaţii Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 18, Bar 
Pedro, preţ 5000 DM sau e- 
chivalentul. Caut aparta
ment, garsonieră de în
chiriat. (91435)

• S.C. SAMANTA 
Hunedoara, tel 716591, 
oferă ţigarete Timişoa
ra : Snagov — 560 lei, 
Carpaţi — 215, Bu- 
cegi — 210 lei.

(91424)

• Vând garsonieră, Do
robanţi, telefon 614133. '

(91432)
•  Vând talon Dacia, tel. 

624328, după ora 16.
(91398)

• Vând maşină tricotat 
cartelă sau angajez trico- 
teză, telefon 626779.

* (91431)
• Vând urgent aparta

ment două camere, Deva, 
preţ negociabil, str. Bejan, 
fâl. 66, ap. 5. (91430)

•  Vând urgent aparta- 
, iment două camere, deco-
■ mandate, ultracentral, tel. 
612009.

,  ̂ (91429)
•  Vând, avantajos mi

crobuz VW şi altă varian
tă. Deva, telefon 624935.

(91427)
• Vând apartament trei

oarnere, 2 băi, balcon în
chis, central, cu gaze, etaj
aşi telefon. Haţeg Infor
maţii Haţeg, str. Caragiale, 
nr. 35. (91426)

• Ofer gratuit pisici,
telefon 618543. (91422)

• Vând casă, grădină, în
satul Hondol. nr. 170, tel. 
667152._ (91418)

• Vând Renault 25, stare
ireproşabilă, tel. 623711, 
după ora 18. (91416)

•  Vând Wartburg în
matriculat, an 1987, stare 
perfectă, preţ 2950 DM. Tel. 
620393. (91412)

• Firma Rom ARC SRL
Sibiu, str. Prejbei, nr. 9, 
tel. 069421563, vinde en 
gros ulei import floarea 
soarelui, !a preţul de 2300 
lei/litrul (91411)

•  Vând casă str. 1 De
cembrie, nr. 1, Simeria. 
Tel. 660522, după ora 19.

• Vând apartăment trei
camere, Zarand, telefon 
620715. (91410)

• Vând urgent mobilă 
sufragerie. Relaţii la tel. 
626595, după ora 15.

(91408)
• Vând apartament cu 

trei camere, central, Orăş
tie, telefon 641628.

(91407)
• Vând maşină tricotat

Brother, pat dublu, acce
sorii complete, Orăştie, tel. 
642488. (91401)

• Vând apartament două
camere, zonă centrală,
Orăştie, telefon 647459.

(91301)
• Vând televizor Electron,

j ag :roio 61 cm ui 613146 
după ora 18 (91404)

* S. C. Atelierele 
Centrale Crişcior, cu 
sediul în Crişcior, str. 
Uzinei, nr. 1, vinde 
la licitaţie în data de 

-21. X. 1994, ora 10, la 
sediul societăţii, fon
duri fixe casate. Amă
nunte la tel. 651407, 
interior 123.

(9592)

• Vând iapă do 5 ani,
cu mânză de 5 luni. In
formaţii familia Chirilă, 
Gurasada, nr. 66, telefon 
175. (91406)

• Vând apartament 2 
camere, semidecomandale, 
central, telefon 617857.

(91437)
• Vând casă, betonieră, 

aragaz, uşi şi ferestre noi, 
telefon 615107.

(91491)
• Vând urgent Dacia 

1310, Hunedoara, telefon 
723097, orele 17—20.

(91450)
• Vând casă, Mihai Eml- 

nescu, gaz, apă, curte, 
grădină, posibilităţi pri
vatizare. Tel. 623824

(91453)

• Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea — 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gratuit.

(90564)

• Cooperativa de consum 
Baia de Criş organizează 
licitaţie pentru închirierea 
unui spaţiu •• comercial a- 
flat în Baia de Criş,- str. 
Calea Moţilor, în data de 
20 octombrie 1994, ora 10. 
Relaţii şi documentaţiile 
se vor depune Ia sediul 
Cooperativei de Consum 
Baia de Criş, str. Tribu
nului, nr. 2, tel. 117.

(91420)
- • S.C. Streiul S.A Că
lan, str. A. Vlaicu, nr. 8, 
organizează licitaţie publi
că deschisă cu strigare, 
conform Legii nr. 58/1991,
H. G. 634/1991, H.G. 545/
1992, pentru vânzarea ur
mătorului activ: paFter 
bl. 21, Călan, preţul de 
pornire a licitaţiei este 
de 24 774 000 lei. Licitaţia 
va avea loc la sediul so
cietăţii, în data de 14 no
iembrie 1994, ora 9. In 
caz de neadjudecare se or
ganizează o nouă licitaţie 
în data de 24 noiembrie 
1994, ora 9, iar dacă nici 
în această faza nu se ad
judecă se organizează o 
nouă licitaţie în data de 
29 noiembrie 1994, ora 9. 
Taxa de participare este 
de 100 000 lei, iar garanţia 
de participare este de 10 
la sută din preţul de por
nire a licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 
054/730371 sau la sediul 
societăţii. (91436)

• Vând apartament 2 
camere, Simeria, telefon 
621368, duPă ora 16.

•  Vând Renault Gordinl, 
stare perfectă, preţ foar
te avantajos. Tel. 718954.

(1521)
• Vând apartament 3 

camere. Hunedoara, str. 
Rândunicii, bloc 28, et.
I, ap. 106, Micro 5.

(1518)
• Vând garsonieră, con

fort 1,. Hunedoara, str. 
Transilvaniei, 2 A, et. 1, 
ap. 26. (1517)

• Vând Renault 21 Die
sel, 2100 cmc, 5 trepte, 
vişiniu, impecabil. 11500

mărci, orgă Crumar, ... tei. 
054/712234. - (1508)

• Vând casă, grădină
mare, gaz, Mercedes 200 
t) - , st tr 3  perii c ă f rci 
convenabil, ' Hunedoara, 
Dragoş Vodă; nr. 2, tel. 
717069. - (1509)

. • Vând casă grădină, 20
' milioane, Peştişu Mare. nr. 
59 sau 54. (1510)

• Vând apartament trei
camere, posibilităţi priva
tizare, garaj şi rulotă co- 
mercială Tel 721667 c *pă 
ora 2b. • (1511)

• Vând Citroen B X  16, 
benzină, pentru piese 
schimb" Telefon 722262. .

(1512)
• Vând chioşc, 40 -mp! 

zonă comercială, garsonieră 
şi apartament 2 camere. 
Informaţii tel. 718918.

(1515)
• Vând Ford Scorpio,

geamuri electronice, fa
bricaţie 1989, 2900 cmc,
11 500 mărci. Informaţii tel. 
711326, orele 18—20. '

(1516)

. • Vând . teren intra
vilan, Deva (115 ari), 
situat pe şoseaua de 
centură a oraşului (vi
zavi de IPSRUM). De
va, tel. 625096.
• Vând bolţari. Deva, 

str. Zăvoi, nr. 1 -spre Ar- 
chia. Familia Gabor.

(9697)

DIVERSE
• împrumuturi în lei la

Casa de Amanet Simeria. 
zilnic 8—12, 15—17,," tele
fon 661721. (91136)

• Piaţa agroalimen- 
tară Simeria organi, 
zează Târgul Agricol 
de Toamnă; sâmbătă,
15 octombrie 1994.

(91409) •ar- f-r*

• MEDICAL PRO- 
ŞERV BRAD — Căbi~' 
net Obstetrică — Gi
necologie patronat/de'' 
dr. Roşu Fia viu ' a-,'
nuntă că începând: cu . 
15. X. 1994 * tarifele ’ 
practicate - la -chiureta
je, ‘ mici * intervenţii ' 
chirurgicale,, biopsii, 
tratamente • steril itate, 
examene laborator 
etc. vor fi după . voia 
şi posibilităţile fiecă
rei paciente.

seşte o gamă -variată de 
mărfuri alimentare şi in
dustriale a preţuri foarte 
acceptabile. (9592)

OFERTE DE 
SERVICII

• -"Mişti Luppa anunţă 
excursie Turcia, dumini
că, 16 octombrie, 50 000 
lei ; Turcia, 23 octombrie 
— 55 000 lei. Tel. 612166 şi 
714352. (90873)

• S.C. Victor Lowe 
Exitii' SRL angajează 
şef depozit en gros şi. 
muncitor necalificat. 
Informaţii tel, 626372, 
Crîstur, '621113.

(91428)-

PIERDERI
• Pierdut chei Mercedes, 

zona Sala Sporturilor, Goj- 
du. Informaţii tel, 626833.

(91417)
ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat a-
partament pentru fete, tel. 
625533. (91413)

comemorări

• La împlinirea a 
şase luni de la dece
sul lui
MOLDO VAN S1MINIC
un ultim omagiu din 
partea soţiei Ruja, co
piilor Zamfir, Marioa- 
ra, Cornel, Petru şi 
Voichiţa, nepoatelor 
Voichiţa, Cosmina şi 
Aliita. (91433)

• S.C. Alba Lux SRL 
Brad anunţă deschiderea 
depozitului en gros şi en 
detaille, în str. A.. Iancu, nr. 
54, începând cu data de 17 
octombrie 1994, unde sc gă-

• Soţia Rozalia şl 
rudele apropiate anun
ţă eu profundă ’ dure
re şfihgereâ din/ viaţă 
a buhului şi dragului 
lor -

ALEXANDRU
RUSESCU

Dumnezeu să-i ierte 
sufletul lui bun. în
humarea joi, 13 octom- 
brie 1994, la Cimiti
rul Ortodox Deva, str. 
Eminescu.

(91454)

CONSILIUL LOCAL 
AL ORAŞULUI BRAD

A N U N Ţ Ă  
SCOATEREA LA

în vederea închirierii, clădirea „HAN 
PIAŢA “ din oraşul Brad, str. Republicii, 
nr. 14.

Licitaţia are loc în data de 27. X. 
1994, în conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 1228/1990 şi H.G. nr. 140/1991.

Relaţii suplimentare şi înscrieri la 
Consiliul local al oraşului Brad, camera 
23, telefon 65 08 80.
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„C0NSUMC00P" ORĂŞTIE
Str. N. Bălcescu, nr. 8

wr ■: *

• Cu adâncă durere în 
suflete' amintim împlini
rea a şase săptămâni de 
la decesul fulgerător al 
celui -care a fost

NICOLAE TICULA 
'şi şase ani de la plecarea 
din "mijlocul nostru a bu
nului set, ţaţă - şi bunic 

• IOAN- TICULA- 
Dumnezeu .şS-i. . odih

nească în pace !
; " . (1520)

- DECESE

•  CHIOŞC METALIC — demontabil,] 
căptuşit interior şi lambrisat, de\ 
2,50 m x 8 m.

Destinaţie comercială.
Solicitările se depun în scris la secre-' 

itariatul unităţii. Informaţii la sediul u-\
; nităţii sau la telefon •64 17 16.

\ S.C. QUADRA S.R.L. DEVA
! Cu depozit în str. Spitalului, nr. 17̂  
\tel. 616984.
! Este distribuitor al napolitanelor pro- j 
; duse de
; S.C. VICTORIA S.A. SIBIU,
\la preţul producătorului şi al produselor»
* FINETTI — GRECIA,

îde*asemenea la preţul importatorului.
; Vă aşteptăm cu comenzi ferme.

i SOCIETATE COMERCIAL4
i ,

Oferă prin Depozitul en-gros, situat'.
'<pe strada Depozitelor, nr. 17. (fostul;
| C.L.F.).
I •  Ulei rafinat*de floarea soarelui —! 
\1130leist. 1/2.
| •  Oţet alimentar — 800 lei st. 1/1.
! •  Zahăr (saci 45 k0  — 1000 lei kg.\\
; Relaţii suplimentare tel.: 621425.

(90865)\

REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR
„R0MSILVA" R.A.

FILIALA SILVICĂ DEVA 
Str. A. Şaguna, nr. 1, Deva 

ţi Telefoane 616020, 616021 ; Fax 614126'.
“ Anunţă scoaterea la concurs a postu-\
! lui de director tehnic la FILIALA SILVI-l 
\CA DEVA.

Concursul va avea loc la sediul Re-l 
\giei din Bucureşti, bdul Magheru, nr. 31,\ 
\în data de 25 octombrie 1994.

Cererile de înscriere vor fi depuse la 
[sediul FILIALEI SILVICE DEVA, până în! 
15 octombrie 1994.

Condiţii de înscriere :
— vechime minimă în sectorul sil

vic — 4 ani;
— absolvent al Facultăţii de Silvi

cultură.
Relaţii suplimentare se pot obţirie lai 

! sediul Filialei Silvice Deva.

BANKCOOP S.A. DEVA 
VINDE LA

I

un apartament cu două camere, si-! 
tuat în Deva, Aleea Armatei, bl. 3, ap. 46.;

Licitaţia are loc la sediul Judecăto-! 
riei Deva, biroul executorilor judecăto-; 
reşti, în data de 14 octombrie 1994, ora! 
10. •
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