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•  CfflŞlNÂU. Ttepele : 
ruseşti din Moldova au 
conflscâf un transport • de 
arme destinat contraban
dei. c'u destinaţia Slmfe- 
ropot * â declarat repor
terilor Reuter colonelul 
Mihaîl Bergman, coman- 
dantliţ mifit i» S»1 liraspo- 
iului. După cum a afirmai 
el, militari ai armatei a 
14-a au interceptat, vineri 
noaptea, 150 ! puşti auto- 
mate de asalt K ilaşnikt t 
în momentul când erau în
cărcate într-un camion.

Colonelul Bergman a

confirmat aresta/ea Ini 
Vladimlr Rumianţev, unul 
din lucrător ii ,,whîî'f*U" 
lui de interne" u‘ an 
clamatei republici n ist rene, 
deseori scuzaţi de Armata 
a 14-a de corupţie şi tra
fic.de armament. „Nu este 
prima oară când o bandă 
locală de criminali a în
cercat să vândă arme" 
— a Predicat el, adăugând 
că Rumianţev a declarat 
anchetatorilor că peste 
1000 arme au fost deja 
vândute lâ Moscova, iar 
alte circa 600 în Ucraina.

•  ALGER. Grupările înar
mate care nu se supun 
ordinelor date de liderii 
Frontului Islamic al Salvă
rii (FIS, scos în afara le
gii) vor fi înlăturate — a

afirmat Unul dintre con-; 
ducătorii «f«îei »*rţcwrt, 
citat de presa algeriană, 
preluată de AFP. «Suntem 
pregătiţi să luptăm împo
triva grupurilor înarmate, 
aşa cum face şi actuala 
putere", a declarat Abdel- 
kader Boukhamkham, unul 
dintre responsabilii FIS, 
eliberat' în februarie a.c.,

. dintr-o închisoare milita
ră. El a adăugat că „ime
diat după ce FIS va intra 
în legalitate, grupările 
înarmate Vor fi obligate 
şă pună capăt acţiunilor 
lor şi să se supună ordi
nelor conducătorilor FIS. 
în caz contrar, le vom re
trage creditul politic".

• SARAJEVO. — Solda
ţii armatei bosniace (ma-

jBîîţar; musulmană) au în- 
ceput so se rtsrcags de pe 
poziţiile ocupate: în zonă 
demilitarizată a Muntelui 
Igm ai ™ a declarat 
purtător de cuvânt şl For- 
pronu, citat de Reuter şi 
France Presse. Comandan
tul , Herve Gourmelon a 
adăugat că, potrivit rapoar
telor ' „căştilor albastre" 
franceze însărcinate Cu 
controlul zonei demilita
rizate, 90—120 soldaţi s-au 
adunat în sectorul Vienaci, 
în vestul zonei, cu arme 
şi echipamente.

Nici o retragere nu a 
fost înregistrată însă în 
estul zonei, unde un co
mandant local afirmă de 
mai mult timp că refuză 
să se supună ordinelor.
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PRODUCŢIA DE CĂRBUNE -  ÎN CREŞTERE
— Stimate dle director 

general, vă rugăm să faceţi 
o scurtă prezentare „la zi“ 
a stării mineritului Văii 
Jiului/

— Cu toate greutăţile 
specifice perioadei pe care 
o traversăm, producţia de 
huilă este într-o vizibilă 
creştere. Faţă de cele 5,9 
milioane tone extrase în 
1993, producţia prelimina
tă a anului în curs este 
de 6,4 milioane tone. Am 
încheiat primele 9 luni eu 
o depăşire semnificativă., 
Exişi» .şanse mari ca la 
finele anului să înregistrăm 
cea mai mare producţie de- 
huilă din ultimii cinci ani. 
Se observă o revenire îm
bucurătoare şi în dome- ' 
niul calităţii, conţinutul de 
cenuşă din cărbune fiind 
sensibil diminuat. Pe scurt, 
relansarea producţiei de 
huilă este 9 realitate in: 
discutabilă.

— Blocajul financiar cu
prinde ca o pecingine în
treaga economie româ
nească. In ce măsură este

C O N V O R B IR I  

C U V Â N T U L  LIB ER"
cu dl. ing. ALEXANDRU BLAJ, 

director general al Regiei Autonome 
a Huilei din România

afectată Regia de acest fe
nomen şi care credeţi că 
ar fi căile de estompare a 
lui ? - •

— Regia Autonomă a 
Huilei are de încasat zeci 
de miliarde de lei de la 
principalii ei beneficiari, 
în mod deosebit de la 
RENEL; cu siderurgia 
mergem bine, în compara
re. Evident, neputând in
tra în posesia banilor ce 
ni se cuvin pentru căr
bunele livrat, nu putem 
la rândul nostru să plătim 
ki timp anumiţi furnizori.

Acest ultim aspect creează 
disfuncţionalităţi în apro
vizionarea pe piaţa inter
nă, ca să nu mai vorbim 
de importuri. Blocajul fi
nanciar, este o mare pro
blemă. Executivul a re
zolvat-o de câteva ori, 
preluând o parte din da
torii. Dar de fiecare dată 
blocajul a revenit. Gred 
că singura cale de lichida
re a blocajului este întă
rirea disciplinei financia
re. Agenţii economici să 
lanseze comenzi în limi
tele surselor de finanţare,

în funcţie de capacitatea 
lor de a plăti. Aceasta ar 
asigura achitarea facturi
lor lă timp, eliminând de
finitiv - acest coşmar al 
blocajului financiar.

— Cineva a pus proble
ma .construirii în judeţ a 
unui holding, care să cu
prindă toate Unităţile pro
ducătoare şi consumatoa
re de materii prime, res
pectiv mineritul, energeti
ca, ..., metalurgia. - Vedeţi 
viabilitatea unei - asemenea 
structuri economice ?

— Un holding alcătuit 
din unităţi lovite în egală 
măsură de blocajul finan
ciar nu este o soluţie. Pen
tru o relansare adevărată 
a unei activităţi e nevoie 
de lichidităţi, de bani fi
zici. Pentru aceasta ar fi

AU adresat întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile
DUMITRU GIIEONEA, 

SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 2-a)
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ŞI A ZILEI ARMATEI ROMÂNIE* • /

Depuneri du coroane la Cimitirul | 
Eroilor Rom&ni din Deva !

A trecut o jumătate de 
secol de la alungarea sa
mavolnicilor ocupanţi ai 
pământului românesc din 
Ardealul de Nord în al 
doilea război mondial. A. 
ceastă . victorie a redo
bândirii demnităţii na
ţionale a fost marcată, 
ia Deva, printr-o solem
nitate ce a avut loc la 
Cimitirul Eroilor Români. 
Cu acest prilej, s-a desfă
şurat o slujbă religioasă, 
oficiată de părintele pro
topop Alexandru Hotă- 
«ran, replicile fiindu-i 
date de Corul Catedra
lei Ortodoxe „Sf. Nico- 
lae“, condus de dl Ioan 
Giura.

Prin Ordin al M.Ap.N. 
nr. 976 din 15. X. 1994,

Monumentul Eroilor Ro- V 
mâni căzuţi în al doilea 1 
război mondial pentru ? 
eliberarea pământului 1 
scump al ţării. S-a in- ţ 
tonat Imnul Naţional. 1 
Apoi, în acordurile Im- ) 
nului Eroilor, au fost de- J 
puse coroane din partea i 
veteranilor de război, 1 
Garnizoanei Deva, Pre- ) 
fecturii, Consiliului ju- ) 
deţean, Consiliului local i 
Deva, Inspectoratului ju- 1 

deţean de poliţie, Servi- J 
ciului Român de Infor- \ 
maţii, Grupului Judeţean 
al Pompierilor, PDSR, ( 
Inspectoratului Şcolar Ju- 1 
deţean, D ire c ţie i  l 
G.F.P.C.F.S., Direcţiei Sa- | 
nitare Judeţene, unităţi- l 
lor de jandarmi ale ju- / 
dejului Hunedoara, Parti- J

ju 
rti

prezentat de dl general dului Democrat. Un grup l 
Petru Teacă, au fost a- de copii au depus jerbe 1 
vansaţi la gradul de sub- şi buchete de flori de / 
locotenent în retragere toamnă. Din partea Garni- ţ 
veteranii sergenţi Susan zoanei Deva a'fost de-l

pusă o coroană de flori } 
la Cimitirul Ostaşilor so- 1 
vietici. ■ * ţ

în încheiere, pârtiei- ' 
panţii la solemnitate au 
primit defilarea Gărzii 
de onoare, constituită cu 
acest prilej.

Petru Dumitru, Ionescu 
Gh. Constantin, plt. adj. 
Blăgniccanu Ştefan Nicu 
şi la gradul de plt. adj. 
în retragere veteranul pl. 
maj. Voiculescu Alexan
dru Dumitru.

A urmat apoi momen
tul solemn al depunerii 
coroanelor de flori la MiNEL BODEA

Aspect de la ceremftnia depunerii coroane.

*•»*-B »*
1
f
* Q Minte sănătoasă în |
2 corp sănătos, nu minte *
j sănătos în corp sănătos. * 
t '
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• Festivalul naţional de tea
tru. In perioada 27—30 octom
brie a.c., Ia Lugoj are loc Festi
valul naţional de teâtru pentru 
amatori. La această prestigi
oasă manifestare, din partea ju
deţului nostru participă Teatrul 
popular din Hunedoara. îi do
rim succes. (M. B.).

' » Stare civilă. Până la ju
mătatea lunii octombrie a.c. în 
cadru] compartimentului de Stare

civilă de la Consiliul local al o- 
raşului Orăştie s-au înregistrat 
348 naşteri, 136 căsătorii şi 475 
decese. (I. V.).

• „Cântecul adâncului". Fes
tivalul de muzică uşoară „Cânte
cul adâncului" are loc, la Pe
troşani, în zilele de 27—30 oc
tombrie a.c. Clubul „Siderur- 
gistul" din Hunedoara participă 
la manifestare cu soliştii Maria 
Petresc şi Reinold Weber (M. B.).

Tinichîgerie. Pe strada Rîu 
Ia nr. G bis, din Haţeg, 

s-a deschis un atelier privat de 
tinichigerie. Datorită faptului eă

Mare,

cei şase lucrători acordă o mare 
atenţie calităţii şi respectării ter
menelor de execuţie, atelierul 
are comenzi din plin. (N. S.).

•  Compendiu. Zilele trecute 
a ieşit de sub tipar volumul in
titulat „Liceul „Aurel Vlaicu" 
Orăştie”, semnat de neobosi
tul dascăl şi scriitor Petru Ba- 
ciu. Volumul, care se vrea a 
fi un compendiu monografic al 
acestui prestigios lăcaş de învă
ţământ, este editat de Casa Cor
pului Didactic Deva, şi tipă
rit, în condiţii grafice dintre 
cele mai bune, la P.0. Graf. 
(T. V.).

• Preţuri în piaţa din Hu
nedoara. Cifrele reprezintă lei/ 
kg : gogoşari — 750 ; morcov — 
600—700 ; ceapa — 1000; pătrun
jel — 1200; merele — 550, 650 
şi 800 ; usturoiul — 3000; bureţi 
de seră — 3500 ; cartofii — 350 ; 
varza — 500; gutuile — 650; 
lămâile — 1800; bananele — 
1 900 ; grepfruite — 2 800. Se
vindeau şi crizanteme : 400 lei 
firul şi frunza verde de pătrun
jel cu 100 de lei legătura. (E.S.).

A Z I
26 OCTOMBRIE j

• Au trecut 298 de zile ,
din an ; au mai rămas | 
67; ;

•  St. M. Mc. Dimitrie, j 
izvorâtorul de mir ; I

• Sărbătoarea Naţio- J
nală a Republicii |  
Austria; *

• 1673. S-a născut ma-1 
rele umanist şi eru-' 
dit român DIMITRIE I 
CANTEMIR (m. 1723); J

• 1764. A murit VVIL- 1 
LIAM IIOGARTII (n. I 
1697), pictor englez; j

•  1845. S-a născut poe- I 
tul NICOLAE BEL- ' 
DICEANU (m. 1896); I

• 1850. S-a născut GR. - 
G. TOCILESCU (m. |

folclorist ro-,1909),
mân); 1
1873. S-a născut DI-' 
MITRIE NANU (m. j 
1943), poet neoclasic ' 
român. !
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P R O D U C Ţ IA  D i  C Ă R B U N E
(Urmare i a  M(. Q

benefic un holding eu o 
unitate care are un export 
serios şl o bună desfacere 
internă. O unitate care 
să ne preia la timp pro
ducţia marfă şi să o pre
facă în bani,

-i- Se vorbeşte despre 
salariile mari şi despre 
privilegiile minerilor din 
Valea Jiului. Sunt ele aşa 
de mari, de invidiat?

— Se ştie că există în 
economia românească gru
pe profesionale care câşti
gă mai mult ea minerii, In 
condiţii incomparabil mai 
bune decât cele din subte
ran. Minerii nu dispun de 
privilegii, ci de drepturi, 
în deplină concordanţă cu 
legislaţia în vigoare. Cine 
invidiază Viaţa de miner 
înseamnă că nu a coborât 
niciodată intr-o mină I

— Au fost aduse acuze 
în «net* publicaţii «entra
te privind tranzacţii ale 
Regiei cu firme străine pe 
tema achiziţionării anumi
tor echipamente Incompa
tibile cu condiţiile de. ex
ploatare din Valea Jiului. 
Care este adevărul?

■ţ* Adevărul e că ţiu poţi 
face minerit făt# a re
curge la unele importuri, 
tn; jreribâda de maximă 
onfiizie care a urmat după 
teveluţie, unele lucruri 
au demarai greu. Unele 
utilaje comandate In ltâl 
tug ajun»- In ţarii abia ta

ţării a durat câţiva ani 
buni Intre timp* .cărbu
nele ■ ee trebuia expfeetm

x-V 
' >><'

eu utilajele comandate a 
fost exploatat prin alte 
mijloace. Noile condiţii 
de Zăcământ nu mat co
respund parametrilor com
binei Anderson, pentru că 

, de aceasta e vorba. Pro
blema e departe de a tl 

' tranşată. Se poartă In 
continuare discuţii a» ex
portatorul, în vederea a- 
daptării combinei la noi. 
le condiţii de zăeămfcît»

— Bar în legătură cu 
restanţele vamale pentru 
importul altor echipamen
te miniere ?

— In ultimul an impor
turile au fost corelate cu 
posibilităţile noastre fi-

de producţie existente la 
un moment dat se consu
mă in procesul de produc
ţie, fiind necesare altele 
noi pentru a menţine ni
velul extracţiei la cota ce
rută de piaţă. In anul 
1994, capacitatea de pro
ducţie asigurată este doar 
cu un milion .de tone mai 
marc decât producţia pre
liminată, ca urmare a unei 
finanţări oecorespunzătoare 
pentru cheltuielile de ca
pital. Cu toate acestea, 
producţia de cărbune este 
acoperitoare. Am convin
gerea că termocentralele 
din judeţ nu vor duce lip

C O N V O R B IR I  

.C U V Â N T U L  L IB ER "
nanciare. La aceste impor
turi ne-am achitat de o- 
bligaţiUe vamale. Avem în
să unele restanţe vechi, 
amplificate de
penalităţile calculate. Dacă 
beneficiarii noştri ne-ar 
vira măcar jumătate din 
banii ce ni-i datorează, ta
xe!» vamale restante ar 
putea fi imediat plătite, 
precum şi alte datorii.

— Ne apropiem de sfâr
şita! anului. Cum m de
rulează pregătirile pentru 
IMS. Var avea Penăm cea- 
tratele de te paroşwui «1 

etetems

— Spre deosebire de alte 
domenii ale economiei in 
sectorul minier capacităţile

. -tr

să de cărbune In acest an. 
în cazanele lor va arde şi 
la iarnă huila energetică 
de Valea Jiului.

Şi o întrebare mat 
discretă, în trei timpi, la 
dâre puteţi răspunde sau 
nu. '

1. Există disensiuni »n- 
tre dumneavoastră, în ca
litate de director general, 
şi Miron Cozma, liderul 
mult discutat al minerilor?

2. Sunteţi implicat în 
vreun fel ia conducerea 
rieburilm spâiriiNro «îe *- 
chipet 4* fefhai «te Pe
troşani ?
’ 3. in  ce măsurii sunteţi 
beneficiar al ctecuttntai 
„Carîtas* din Petroşani?

— VOI raspumte ctr toa
tă sinceritatea :

; 1. într-o serie de pro
bleme, economice şi so
ciale, există puncte de ve
dere diferite privind mo
dul de soluţionare a lor. 
Sigur, sunt şi discuţii 
mai tari, sunt şi nepotri
viri de păreri, deoarece 
situaţiile economice sunt 
uneori duse, mai greu de 
rezolvat ■— ţinând cont că 
depindem în mare măsură 
de beneficiarii cărbunelui 
pe care-1 extragem —, iar 
cerinţele sociale sunt a- 
desea exprese. Dar în 
chestiuniie majore ajun
gem la înţelegere, încât să 
nu sufere nici producţia, 
nici oamenii.

2. Da, sunt implicat, în 
măsura în care trebuie să 
sprijin, prin funcţia şi 
răspunderile mele, rezo’ ■ 
va rea anumitor probleme, 
cu respectarea strictă a 
legalităţii, pentru că e- 
chipa de fotbal Jiul Pe
troşani a fost şi rămână 
echipa de suflet a minerilor 
Văii Jiului. Ea are insă 
(•«inducerea ei, antrenorii 
ei, dtepohHşaităţiie ei &> 
nanciare.

3. In circuitul „Caritas* 
nu sunt beneficiar în idd 
o măsură. Am depus, im. 
preună cu soţia, 200 000 de 
lei la .,Caritas“ Cluj, insă 
nu am luat nici un ban.

aflu în barca
ţifor. La Petroşani nu a*n 
depus, na am ridicat. Ctee 
vrea, cine este interesat, 
cine are bănuieli, poate 
cerceta.

— Vă mulţumim, dte 
dfm-tor generai, fteree 
bun 1

W

H iiţ îo » i Jâ Arde, domnilor I

de două Zâă, m
‘ "  ““ fte'fcr

că *lesf&şjirat hferitrfte 
venţîa Naţională a 'fotrtî- 
dultăi ESN),
-•onsiderat moment de co
titură . Să. aţtMtâtea aces
tei formaţiuni politice. îA 
nanifestare — desfăşura
tă sub deviza „Partidul 
Dentoerst, pentru o nouâ 
Românie a muncii şi drep- 
ăţii" — au participat pro. 
e tf|0  dă delegaţi, parla
mentari ai P.D., numeroşi 
liderţ şt repreacntonţi ti 
partidelor ţie orientare so- 
•ial-democrată din ţara 
loastră şi Străinătate, 
nentbri ai reprezerttâhţe- 
or diplomatice dtn unele 
ări, precum şi ziarişti de 
a presa scrisă şl Ar la 
'.osturile centrale şi locale 
le rodîo şi televiziune 

In prima zi, dl Petre Ro
man, preşedintele PJD., a 
îrezentat expunerea cu te
ma „Partidul Democrat 
icntru o nouă Românie a 
nuncii şi dreptăţii*, iar dl 
rraian Băsescu, vicepre- 
odinte. Programul parti- 
iuluS pentru educaţie ş 
instruire, intitulat „Astăzi 
m\ viitor psntra tineri' şi 
tu fost adoptate unele 
modificări Ia statut. Pe 
marginea acestor docu
mente, au avut loc ample 
Uscaţii, care au marcat to
rni ee-1 ocupă P.D, în e- 
şichierul politic actual, ne
cesitatea cuceririi puterii 
în viitoarele alegeri, adu 
cându-şe virulente critici 
la adresa Preşedinţiei, 
partidului de guvernă
mânt şl Guvernului, vino
vate de prăbuşirea Româ
niei fa criza acute dte toa
te domeniile vieţii ecino- 
mico-sociale S-a eviden-

ţiaţ că- numai P.3. poate 
retensa , ţar», e* condiţia 

h  âtege-
rit» viitoare-

Koprezentanţii partida 
loc de orientare

i din,ţară şi străi- 
năferteau rostit mesaje de

, de depila succes 
lucrărilor Convenţiei. Un 
mesaj a transmis şj dl Mi
nte Cozma, «dorul Ligii 
Miniefe Valea Jiului, in 
care s-a subliniat intenţia 
4e colaborai® cu P.D.

în a doua Zi s-au pre
zentat rapoartele: „Pentru 
siguranţa cetăţeanului şi 
pentru cinste fn viaţa pu
blică* şi ■ „Pentru pâinea 
ţării, pârttm pUtere» pă
mântului*, pe mărginea că
rora a» avut loc, de ase
menea, dezbateri aprinse. 
In continuare, au fost a- 
doptate rezoluţiile „Parti
ciparea activă â femeii în 
dezvoltai®*, „Pentru o nouă 
politică naţională*, „Ad
ministraţia locală în ser
viciul cetăţeanului”, „Part* 
dul Democrat pentru noua 
Românie a muncii şi drep
tăţii* şi „Declaraţie cu pri
vire la aderarea P.D. la 
Internaţionala Socialistă*. 
A fost aprobată fuziunea 
prin absorbţie a P.D. cu 
Partidul Democrat al Mun
cii.

Tot in această zi au fost 
alese, prin vot secret, Co
legiul Director al partidu
lui, Consiliul Naţional de 
Etică .şi Litigii, precum şi 
Comisia Naţională de Re
vizie şi Conturi, Di Petro 
Roman a fort reconfirmat 
în funcţia de preşedinte al 
partidului. tri fariwtorea 
Convenţiei, liderul P.D. a 
ţinut o conferinţă de presă.

Toamna nu mai e o 
glumă şi azi-mâlne se 
varsă ta iarnă, in casele 
oamenilor, Insă, până mai 
ieri-alal tăieri a fost tot 
frig, deş» toate pregătirile 
de iarnă s-au încheiat, a- 
tât la tamlzoril de ener
gie termică, cât şi te 
prestatorii de servicii de 
termoflcare, In tete» căl
durii către apartamente 
însă mai era, şi focă mai 
este, o stavilă; insur
montabilă, se pare — da
toriile unităţilor de gos
podărie loeativă către 
RENEL sau alfi furnrtori 
de. energie termică, cum 
sunt „Siderurgica* S.A 
Hunedoara, ..Siderraet' 
S.A. Călan ş.a. Preşedin
tele RENEL a aruncat, se 
pare, afurisenia asupra 
oricărui director dfi fsîia-

RAH 
£60 <te 
ţiile bugetare tee st*fetită 
— 40 de faifieapşfo •»- 
cietăţi comerciale ctt ca- ' 
pi tal de stat 30 mili
oane, iar poptdăţia 22 de 
milioane. In cele 22 de 
milioane pe caTO le mai 
datora populaţia oraşului, 
intră insă toate presta
ţiile «te gospodărie- loca- 1 
ti vă. Deri, pentru n i  
puţin de 16 la sută dte 
datorte RAGCL faţă de 
RENEL, populaţie orapto» 
tui — din care tetei»» au . 
joritate şi-a t f jm  Arto- 
riile «ic acea* lat « *•**> r 
rit de frig, pentru că 
agenţii economici şl insti
tuţiile statului mi «ti 
plătit restul ^  sd la riştă 
din datorie. Jţlă doriji 
domnflor de te RENEfc 
cu acest habotaicisni,lă care va indrâsml să

furnizeze, fie şi nucul o cari sociale de masă 
gigacalorie de energie România 7 Nu ajunge 
termică vreunei regti saU regiile statului au pat 
societăţi comerciale care-1 gheara şantajului fn ga

tul guvernelor, provocând 
toboganul inflaţiei ?

La Deva, lucrurile nu 
sten preş dteirit. Ditt 
datoriile de aproape uit 
miliard de tel către 
RAGCL, 3? de regii auto
nome, societăţi comer
ciale cu capital de stat şi 
instituţii bugetare dato
rează aproape 636 de mi
lioane de tei, iar 39 de 
asociaţii de locatari da
torează 358 de milioane. 
Cât din această datorie 
reprezintă energie ter
mică 7 Câte asociaţii de 
locatari sunt in Deva care 
n-au datorii Ia RAGCL 7 
Nu vă jucaţi cu tocul, 
aplicând soluţii 
de pedepsire, 
de la RENEL. Ardei

datorează teta» din 
nul trecut. Şi uite-aşa, 
cu centrală de termolieare 
la doi paşi, devenii, bră- 
denii si locuitorii Văii 
Jiului au rămas pi • 
ta 2A octombrie supuşi 
afuriseniei RENEL-ului, 
tremurând gros dacă s-au 
îmbrăcat subţire.

Să vedem însă care 
sunt ta realitate datorii
le populaţiei pentru ener
gie termică. în două ora
şe: Brad şi Deva.

La Brad, In 18 octom
brie, datoriile către pres
tatorul de servirii, 
RAGCL, se eifrau la 252 

de lei; dintre 
două regii ale 

statului — sucursala din 
Brad — Gurabarza, a 
RAG Deva şi cea de Ia 

— Ţetoea, a

Sfântul Dhnitrie a trăit la ffârşttul n s o M  
treilea — începutul veacului A  lV-tai te 
Thessatonic, din Macedonia, fot' dintr-o familie 
creştină. Angajat în armate, s-a remarcat ca 
bun Ostaş şi corect slujitor al treburilor publice. S-a 
întâmplat Insă ca fn vremea aceea te fie o peri 
oadă de grea cumpănă pentru creştini. împăraţii 
Diocleţîan şi Maximilian, care îşi împărţiseră pe din 
două stăpânirea asupra Imperiului, au dat un carac* 
ter divin puterii imperiale. Primari şi-a luat titlul de 
Jovius, Iar ăl doilea de Herculiuş. Pretenţia for era 
ca toţi supuşii, şi mai ale» cei din administraţie, te 
practice cultei împăratului. Pentru creştini, o astfel 
de măsură era de neacceptat, aceasta venind în con
tradicţie cu credinţa lor, potrivit căreia numai 
„Domnului Dumnezeului Tău să i te închini şi numai 
Lui să-i slujeşti* (Matei 4,10). In împrejurarea a 
ceea, refuzul de a sacrifica idolii a fost interpretat ca O 
răzvrătire, motiv pentru care mulţi au plătit cu viaţa. 
Intre aceştia s-a numărat şi Sfântul Dimitrie. Cu
vintele Mântuitorului „Cine mă va mărturisi pe mine 
înaintea oamenilor, îl voi mărturia! şi eu pe d  îna
intea Tatălui meu celui din ceruri* iar de cel e« se 
va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă ţroi 
păda şi eu de ei înaintea Tatălui meu celui «fot 
rurl* (Matei 10,32-33) au avut pentru el v 
unui testament sacru. Când s-a aflat că nu numai el 

csoiial refuzi să se lepede de propria credinţă, dar 
şi pe alţii ii încurajează, a fost trimis în temniţa fa 

• * o ceaţă de oteiri care l-au ucis. Pe as- 
, cealraţii săi creşteri l-au îngropat în cetate, 

zidind deasupra mormântului o biserică modestă. Iu 
se săvârşeau minuni şt tămăduiri. După ce au 

încetat persecuţiile, un cretecta, pe nume Leontin, 
cate era mare admirator ai AL Dimitrie, a zidit o bi- 

.  serică ziare. Cu ocazia săpăturilor pentru temelti- 
J« le unor ctedlri s-au găsit moaştele mucenicului, car» 

fort aşezate într-o raclă depusă 
Und» se găsesc . şi astăzi, şi - 
ti se tachina. '

WC.W.V.VC.WAV.SVVWAV.Wifr.V.V.-.V,

CofBtrticiori sunt, am plasarm rte 
de asemenea. &  caută 
beneficiari cu fonduri

I. CIOCLK

*- Stimate iile irig. Mihai 
Costiita, ştim că sunteţi 

de câteva IU ni vîee- 
oraşUUii Ri-ad. Dar 

incitate aţi fost unul 
bei moi activi «kmi- 

slîîerj, cunoaşteţi pulsul 
vteţtt oraşului. V-am ruga 
să vă opriţi Ia cel din 
construcţii.

— Este Unul ceva . mai 
lent. Constructori ar fi, am- 
ptesaniente putem asigura. 
De beneficiari cu fonduri 
se docefipte.

— Cine stwt constructo
rii ? ''/v i '-1

— S.G. „Condor* S.A.
Deva ar» o filială în Brad, 
8.C. „Metai-Expres* S.A., 
de asemenea. Un sector de 
«onstrucţii are şi R.A.G.G.L. 
Brad. ■ ■ ■■

— Ce otoiectivo s-au coo- 
struii ante acesta ?

— Cai sta la „Condor" 
»u fionUta Banca Comer
cială, care a fost dată în 
folosinţă. De câteva zile 
au încheiat lucrările la 
sediul Judecătoriei, par
chetului şl Notariatului de 
Stat ZHete acestea se va ■ 
face recepţia finală. Au 
făcut aici lucrări do foar
te bună calitate. Bine lu
crează şl constructorii d« 
la „Metaî-Expres* Deva. 
Vor finaHza pânâ la sfâr
şitul anului lucrările la 
cele două puncte termice, 
ceea re va însemna mai 
muMă căldură şi apă cal

dă îri casele oamenilor, 
problem ă iu sare aveam  
m ulte necazuri. Dum nealor 
au început lucrările şi la 
şcoala generală cu 24 
săli de clasă şi la 
grădiniţă. Rău este că be
neficiarul — Inspectoratul 
Şcolar Judeţean — nu are 
fonduri şi lucrările la 
şcoală stagnează. Preconi-, 
zăm ca grădiniţa să CS 
gata până la sfârşitul a-| 
nului. Reparaţia capitală a 
Liceului „Avram Ianeu" p! 
fost dată în seama RA.G.- 
G.L. Brad, care a  făcut 
lucrări de calitate, înche
iate la termenele stabilită-

— apartamente ? ,
— După Revoluţie nu 

s-a censteuit teici unul.
-- Cerinţe sunt ?
— Multe. Mai ales din 

partea unor familii tinere. 
Fondurile, asta i durerea î

— Pentru anul viitor ?
— Scoatem la licitaţie in 

vederea concosianărli u» 
teren ta suprafaţă de 12
metri pătraţi, pe
Avram Ianeu. Aici vrei» 
sâ construim o clădire ou 
P, plus 2E, cu spaţii des
tinate. unor unităţi pres- 
tatoere sereiefi fi «atr»

. «te. D ■«  i t & 
doritori cu temi. noi ari- 
gurihn constructori, ampla
samente. tot sprijinul nos- 
trtt. ■'.

cm, L MBGRfiA a
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| ŢINE LA BLAZON 1
* In cadrul cooperativei „Horea* Brad — secţie «Of 
1 argăsltorie, condusă de dl Teofil Galca, ajutat <fo| 
. Trate» Purdui, are o activitate ce satisface solicită- * 
I rile clienţilor. Atici se prelucrează (tei de ovine, ca- â
* prino primite de la centrul de stat»» dte Or*ftte>9 
« cât şi de fa persoane purtienlare. La « fo te »  N i i |  
Ja lucrărilor executate „meşterul" ţine mult fa bla- |j
> zonut are, r u c u ih  termenul de predare a remro g. 
I rlfer către beneficiar, dovedind si amabilitate. (Al JiJ f -

I * s.
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A BOXERULUI 
MIHAI LEU

Cunoscutul nostru 
boxer din Hunedoara 
Işt continuă seria suc
ceselor in boxul pro
fesionist european. Du
minică, în oraşul Lu- 
bek din Germania, tâ
nărul nostru boxer a 
susţinut eea de-a 15-a 
partidă în boxul de 
mare performanţă «* 
tiropeană, in tentativa 
sa de a boxa pentru 
tm titlu de cainpion 
european. Meciul sus
ţinut în compania boxe
rului american Ltoyd 
Bataiski. programat 
să sa desfăşoare in •  
reprize, a durat mai 
puţin, numai 4 repri
ze. fiindcă Mihai Leu 
a câştigat prtu KO. 
chiar la sfârşitul re
prizei a patra.

A fost un meri fru
mos ta «urne boxerul 
român a etalat teh
nica sa cizelată, cu 
lovituri precise şi pu
ternice, ce au seos ra
pid adversarul '. ■ din 
luptă. (SJG:)k---

AWUW.*-*-’ '  ■A M W W i

I

Timp de trei zile, Ia 
Arad, numeroşii iubitori 
ai gimnasticii feminine şi 
masculine s-au bucurat 
de Un adevărat spectacol 
sportiv, care a avut de 
toate: êvoluţii pline de 
spectaculozitate ale celor 
mai mari vedete inter
naţionale ale României, 
măiestrie, rezultate surpri
ză, etalarea calităţilor 
ntaritog performeri — fe
te şi băieţi.

Lupta a fost foarte 
strânsă şi la fete şi la 
băieţi. Intr-O atmosferă 
de mare întrecere spor
tivă care avea- ca miză 
obţinerea titlurilor de 
campioni ai României la 
maeştri — pe echipe, Ia 
individual compus şi pe 
aparate — dar şi la spe
ranţe (pentru prima oa
ră), dar şi un adevărat 
.test de verificare a viito
rilor participanţi la Cam
pionatele Mondiale ce l-au 
ambiţionat pe sportivi să 
atace... performanţa.

Pe noi hunedqrenii ne 
bucură mult succesul deo
sebit obţinut de LAVINIA 
M1LOŞOV1CI, „deveanca" 
noastră atât de apreciată 
în lume, care, chiar în 
prima zi a concursului — 
ti octombrie — a împli
nit frumoasa vârstă de 
18 ani. Ei bine, printr-0 
evohiţie de excepţie la 
aparate (cu excepţia bâr
nei, notată cu 9,800), exer
ciţiile au fost notate eu 
peste 9,900, evoluţia la 
sol fiind notată cu 9,962, 
Lavinia şt-a făcut un ca- 
ţiou superb, de neuitat: 
jcâştigând titlul de cam
pioană absolută a Ro
mâniei pe anul 1994 şi 
primirea titlului de Ma
estru emerit al sportu
lui.
> Şi celelalte componente 
ăl Oaş. Cetate Deva au 
avut evoluţii foarte bu
ne. Gina Gogeaţi a se
condat-o cu brio pe La
vinia, realizând 38,974 p, 
cu 9,950 la sărituri, iar

Simona Amînar, la im
pusele de la sărituri şi 
la sol a luat note de 
peşte 9,8001 . ‘ ?

La băieţi, titlul de cam
pion al ţării a revenit, 
după o mare luptă, ste- 
Estului Adrian IanculescU, 
ce a totalizat 55,500 punc
te, cu numai 15 sutimi 
4ntrecându-l pe... celălalt 
stelist. Dan Buringă.

Deşi s-au numărat prin
tre favoritele campiona
tului, formaţiile din De
va şi "Focşani au trebuit 
să cedeze, locul I pe e- 
pHpe. Clubului , Şcolar 
Sportiv dirt Constanţa, 
formaţia din Deva ocu
pând tocuT I t  Adresăm-
du-le felicitări fetelor şi 
antrenorilor lor. prof, 
Octavian Belu, Mariana 
Bitang, Nicolae Formin- 
te, Tcnna Fonoran, le u- 
rŞm succes Ia apropia
tele C M. delaDortmundt

SABIN CERBU

h

: ’ ' LA deva şi simbria
i ; FOTBAL INTERNATION AL DE JUNIORI \
) ‘ In ultimul timp, Fe- lescu. Elevii lui Pîrcălab 

deraţia Română de Fot- şi Vlad, ce s-au remar- 
bal acordă o mare aton- cat printr-un joc tehnic,, 

wegâtirii • viitorilor. spectaculos cc a încântat J 
fotbalişti, iniţiind O sea- spectatorii, împreună cu ‘ 
U)tt de măsuri care să antrenorii lor, merită fe- 
contribuie la perfecţiona- licitări Şi le urăm, în 
rea pregătirii Juniorilor continuare, succesi 
şl tineretului, numirii la Dar iată că şi iubitorii - 
conducerea «ehipetor a fotbalului din Deva şi 
unora dintre cei mai buni Simeria au prilejul să 
antrenori, foşti fotbalişti vadă la lucru, în- cele 
de valoare pe prima sce- două oraşe, pe reprezen- 
nă fotbalistică a ţării. Ne ta ti vele de juniori UEFA 
bucură o veste recentă, ale României şi Poloniei, 
Sâmbătă, în Austria (la Cele două meciuri, pro- 
PUch), echipa rcfmână de gramate să se desfăşoa- 
juniori UEFA ’ţS, lntr-un .re miercuri, 2 noiembrie 
joc decisiv pentru Căli- la Deva, pe stadionul 
ficarea la turneul final Cetate şi vineri, 4 . no
ul C.E., şi-a văzut visul iembrie, la Simeria, vor 
împlinit, făcând egal începe la ora 14. De re- 
2—2 cu echipa Belgiei. marcat că din lotul Ro- 
In urma acestui rezultat, mâniei, pregătit de an- 
fOrmaţia României a 0- trenării Ludovic Sătmă- 
cupat locul I în grupa reanu şi * Vasile Aelenei, l 
(din care au măi făcut fac parte şi talentaţii ju-1  
parte Belgia şi Austria) cători deveni Ioan Bădoi * 
şi s-a calificat î» faza şi Elek Szamely. Să mai ţ 
finală a Campionatului subliniem că Asociaţia i 
European de juniori ce judeţeană de fotbal,- dl J 
va avea loc în anul viitor prof. Mircea Sârbu, con- ţ 
In Grecia, lată .şi forma- ducerile celor două clu- 1 
ţia prezentată la această buri, din Deva şi Simeria, î 
partidă cu Belgia: Lule- doresc să vă asigure con- i_ 
laru, St^can ^iocăneseu^ diţîi bune pentru a vi- 
Pietrâruv IMţăt Lăcustă. ziona două partide de fot- 
Suciu, Taranaşhe, Stoica, bal-spectacol şi fair-play. 
Neferoiu, Toma, Dănciu- S. CERBU
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DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATELE ETAPEI: Unirea Alexandria 

i Constr. Craiova 2—9; Minerul Anina — ARO 
C-lung M. 2—0 ; Arsenal Reşiţa — U.M. Timişoara 
3—4; Petrolul Videle — Petrolul Ţiclenî 3—0; Dro- 
beţa Tr. Sev. -— Min. Berbeşti 5—0; Vulturii LU- 

|goj Metalul 'Bocşă 4—1; Sp. Muuritoresc ■ Olt 
Melalurg. Sadu 3—0; Petrolul Stoina — Victoria C.

' Argeş 2—0; Jiul Rovinari — Minerul Mătăsări 1—0;
: VEGA Deva — Minerul Motru 0—2. ' '

C L A S A M E N T U L  
1. Minerul Venus Motru . . 10 7 I 2 22— 5 22

9 8 9 3 18— 7 18
10 5 3 2 18— 7 18

3 29— 9 1T
4 14— 9 16
4 12—11 16
4 14—14 16
4 8— 8 16
4 10—17 16

10 5 0 5 15—9 15
10 5 0 5 16—18 15

5 li—16 15
4 14—13 (4
5 13—13 13
5 10—16 13
5 9—15 10
6 12—19 10
6 11—21 10
6 13—24 10
7 11—16 7

10 5 
10* 5 
10 5
10 5 
10 5 
10 5

10 5 0 
10 4 ;2V: 

4 
4

10
10

Jt 2. Petrolul ’92 Stoina 
{ 3. Vulturii Lugoj r,

4. ARO C-lung Muscel -
5. Minerul Anina
6. Metalurgistul Sadu
7. F*C. Drobeta Tr. Sev.
8. Jiul Rovinari
9. Metalul Bocşa

10. Minerul Mătăsări
11. U»M. Timişoara
12. Petrolul Videle
13. Unirea Alexandria
14. Victoria EI. C. Argeş
15. Petrolul Ţicleni
16. Sp. Muncit. Drag. Olt
17. Constr: Univ. Craiova 

S 18 Arsenal- Reşiţa 
* 19- Minerul' Berbeşti

20. Vega Deva
ETAPA VIITOARE (azi, miercuri, 26 octombrie): 

Vicrt. C. Argeş — C.S.M, Alexandria; Constr. Cra> 
iovă — Jiul Rovinari; Min. Mătăsări — Arsenal 
Reşiţa; U.M. Timişoara — S.C. Vulturii Lugoj} 
Metalul Bocşa — Petrolul Videle; Petrolul Ţicleni 
— Minerul Anina ; ARO C-lung Muscel — Vega 
Deva ; Minerul Motru — Sp. Muncit. Olt; Metalurg. 
Sadu — F.C.' probeta ; Min. Berbeşti — A.S. Petro
lul Stoina.
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REZULTATELE ETAPEI A XII-A: Jiul Petrila — 
Min. Bărbăteni, nu s-a disputat; Haber Haţeg — 
Min. Certej 2—2; Met Crişeior — CEJR. Simeria 
2—4; Min. Gheiari — Min. Livezeni 3—0; Min. 
Aninoasa — Favior Orăştie 2—1; Construct Hune
doara — E.G.C.L. Călan 1—0; Mureşul Deva — 
A.S.A. Aurul Brad 2—3; Victoria *00 Călan — Da
cia Orăştie 3—1; Min. Teliuc — Min. Şt. Vulcan 
2_2.

C L A S A M E N T U L

11. C.F.R. Simeria 12
12. Constr. Hunedoara 12
13. Mureşul Deva 12
14. Jiul Petrii» - ' 11
15. Favior Orăştie 12
16. E.G.C.L Călan 12
17. Metalul Crişeior 12
18. Haber Haţeg 12

5 0 7 28—38 15
5 0 7 18—41 15
4 0 8 35—73 12
3 2 6 20—26 11
3 1 8 25—35 10
2 1 9 29—41 7
1 2 9 17—64 5
1 I 10 10—68 4

1. Minerul Şt. Vulcan
2. Dada Orăştie
3. Victoria *90 Călan
4. Minerul Certej
5. Minerul Gbelart
6. Minerul Sntanasa . 

■ ?> AJSJk, Aorta B u f
8. Minerul Bărbăteni
9. Minerul Uvezeni 

40. Minerul Teliuc

12 10 2 
12 10 1 
12 10 
ti 4 
12 8 
12 T 
R 6 
tf  5
12 #.*?#.

0 61— 9 32
1 52—14 31
2 32—16 30
3 47—20 25
4 30—17 24
4 36—22 22
5 32—22 18 
4 39—13 47

37—27 17
M  § * !# •*  «9—21 15
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ETAPA URMĂTOARE, 30 octombrie şi arbitrii; 
Favior Orăştie E.G.CJL. Călan (Deac V., Banc şi 
Capră L. — Simeria); Min. Livezeni ~  Min. Ani
noasa (Mîndru, Cobzaru şi Torok — Hunedoara); 
Min. Certej — Min. Ghelari (Ciolca A., Dudaş şi 
Kecsody — Petroşani); Min. Bărbăteni — Met. Criş-. 
cior (Popescu, Pintiiie şi Tîrsa — Hunedoara) 
C fA  Simeria — Haber Haţeg (Zlate, Popa P. şi 
Tismănaru — Petroşani); Victori» *90 Călan — Con
struct Hunedoara (Kelemen L., Munteanu şi Am- 
bruş — Deva); Dacia Orişfic — Min. Teliuc (Bog
dan, CWfor şi Suelu — Deva); Mia. Vulcan — Mu- 
re5W Oev» (Lagu, Capotescu şi Dineş — Hunedoara 
şl Brad); ASA Aurul Brad — Jiul Petrila (Melha 
®., Da vid şi Sebeş — Orăştie).

VASILE NEMEŞ, 
colaborator

PERIOADA 26 OCTOMBRIE
2 NOIEMBRIE ţ

BERBEC i
Cineva vă contestă autoritatea; veţi demara o ţ 

afacere. Vă. preocupă copiii, sănătatea, dar şi ser-1 
viciul. Tonusul dv. va creşte. Neplăceri parteneriale;.»
su vă bucuraţi de proteefia sexului opus. ţ

TAUR i
Nu-i exclusă primejdia unui accident, ori a unei 

dispute. Evitaţi călătoriile la începutul intervalului. 
Relaţii proaste cu cineva din casă; partenerii vă cre
ează probleme. încercaţi să nu iritaţi pe nimeni, să
reduceţi surmenajul- V

GEMENI
CU diplomaţie vă regăsiţi echilibrul. Vă veţi 

ocupa de afaceri şi teste. Neplăceri eu sănătatea. E 
bine sâ adoptaţi un regim alimentar bogat in vita
mine. Veşti bune ta  materie de finanţe; aveţi pro
bleme de ordin sentimental.

" : . RAC
Dragostea vă poate surâde, afacerile merg strună. 

Veţi cheltui pe ceva absolut necesar. Fetreceţl un 
week-end fără bani Călătoriţi pentru scurtă vreme. 
Întrevederi eu rudele, vă ocupaţi de casă; încercaţi 
să nu daţi curs unui scandal în familie.

: - .. LEU ^niy-
Unul din părinţi vă ajută substanţial Probleme 

cu rudele apropiate; un act normativ vă poate btoco 
pentru moment. O chestiune legată de un imobil ori 
,de un teren. Veţi ina nişte bani V& scade tonusul, 
av^i probleme legato de transporturi si de stwifefc 

FECIOARA
Evitaţi afacerile riscante, aveţi grijă să nu âta iţi 

/ în conflict cu persoana iubită. Păstraţi-vă secretele..
Ţ Vineri — o zi proastă. Preveniţi sămânţa de scandal» 

nu călătoriţi: Aveţi capacitatea de a vă afirma pro- 
fesional. NU vă aventuraţi în jocuri de noroc!

*. ' BALANŢA
1 "Luaţi © sumă de bani dintr-o afacere;, e biiţe sâ-i 
i investiţi ta‘ ceva dfe perspectivă. în wcck-end, strădu- 
/ iţi-vă si vă odihniţi. Încercaţi să fiţi rezonabil, fiind-.
J că Suspiciunile vă dau ocol. Conflict in casă din cauza 
* unui imobil.
i  SCORPION
'  Succes în dragostei ta creaţia artistică sau în po- 
' litieă.Afecţiuni trecătoare, probleme de familiei , O! 
evaluare a averii vă va mulţumi. Dacă nu vă fdă-ţ 
tiţl datoriile, riscaţi admonestări. Primiţi un cadou. I 
va întâlniţi cu persoane utile ta afaceri. I

SĂGETĂTOR r )
Meritele vă vor fi recunoscute public. Un amic) 

vă protejează în cariera l̂v. Pâsfrpţi ţâcpre. taupra 1 
secretelor dv J Veţi face acte de caritate,. fMpţtoi / 
de duşmani 1 Veţi fi sensibil la Orice aluzie. Dorinţă T 
de afirmare; dobândiţi un câştig, -nt t

^ » -CAPU1CORN . * „  r g  I
Aveţi disponibilităţi Intr-o relaţie de ănoir E J 

posibil on act de caritate. Veţi fi favorizat tot 
afacere cu proprietăţi. Evitaţi certurile cu pers' 
iubită. Capacitate de analiză t a  problemă u%c' 
vă preocupă prestigiul dv.

VĂRSĂTOR
Luaţi nişte barti şi s-ar. putea să-i chei

tVtîWif I
msl , «de. Făceţi vizite, daţi tefefoane. rezolvaţi 

I denţă. Vă va-preocupa o curăţenie generală. în casă. 
yRenunţaţi ia o dispută cu neamurile; nu veţi lua un L 
i examen. ' ' J
* PEŞTI ’ }
I Vă vedeţi Cu o persoană de care vă era dori De- t
i  .t r o r r î f l .■;. « n o i  - A k n U a K Î o z t J S u  - k !  . «  < 4 Î ai*,- S -iii:•' . - b r ig -  t - S i —.d i- C - î i ' ' « •

ţ  copiilor mu veţi faee o călătorie.{

Fără cuvinte...
Desen de CONSTANTIN GAVR1LA
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In fiecare vineri, pe ori-;, 
e vreme sau în orice a- 
:otimp, mulţi oameni din 
iărţăgani, Ormindea şi 
sin celelalte sate ale co- 
’iunei urcă în autobuze şi 
•;n în Bălţa De ce ? Unii 
iu tţeapă pe la primărie 
sau alte instituţii de inte- 
es comunal. Alţii n-au nici 
. treabă, vin pur şi sim- 
jIu să se" întâlnească cu 
•adele, cunoscuţii, să afle 
ce se mai întâmplă pe ra
za comunei, să cumpere 
câte ceva — deşi aprovizio- 
larea magazinelor coopera
ţiei este de toată praştia 
— cum zicea cineva, — ori 
-s bea o bere. Obiceiul a- 
■esta vine din vechime. Din 
cele mai îndepărtate vre
muri în satul de reşedinţă 
a actualei comuije se or
ganiza în fiecare zi de 
vineri târg unde se făcea 
schimb de produse, şe cum- 
;)ăra şi se vindea una-alta, 
se învârteau vorbe şi pă- 
-eri, se puneau la cale tot 
feiul de treburi. Târg nu 
•o mai organizează 'decât 
•ar, dar obiceiul a rămas.

Este adevărat că. vinerea 
vin foarte mulţi oameni şi 
i primărie. Cu ce fel de 

t reburi ? Foarte diverse.
in şi cu probleme serioa

se de gospodărire, de bu- 
-ul mers al treburilor in 
ate, dar şi cu mărunţişuri, 
am ar li că găina unuia 
i sărit în curtea vecinului 
şa. :■ .

— Ii ascultăm pe toţi, ne 
spunea dl Claudiu Bulz, 
trimarul localităţii. Şi ne 
c.răduim să realizăm ce

TOATE DRUMURILE DUC 
LA PRIMĂRIE

•  întâlnirea de vineri
•  Găinile comunei nu se astâmpără
•  Când tinereţea se întâlneşte cu 

experienţa 
Stâpd pe la uşi
Toamnă frumoasă 
Necazuri, necazuri.

îi interesează pe oameni. 
Gând vin însă cu pâre, ii 
îndreptăm către poliţie sau 
spre justiţie. De multe ori 
o facem în zadar, căci oa
menii tot la primărie vin.

— Ceea ce înseamnă că 
au încredere în instituţie, 
în cei pe care i-au ales.

— Da, dar mărunţişurile 
acestea ne răpesc foarte 
mult tintp.

Dl primar se consideră 
independent, dl -vicepri- 
mar Nicolae Popa zis 
„Prinţul1* este membru al 
PDSR. Cu toate acestea co
laborează foarte bine, niai 
ales în ultima vreme, îm
binând tinereţea primului 
cu experienţa celui de al 
doilea. Şi poate acest fapt 
izvorăşte de acolo că a- 
mândoi sunt mânaţi de 
dorinţa de a se dovedi 
demni de funcţiile cu ca
re au fost învestiţi.' Re
cent, de pildă, au rezolvat 
tot împreună fişele cu su
prafeţele de pădure la ca

re au dreptul oamenii, in 
lumina Legii fondului fun
ciar. Pentru ca oamenii să 
intre în posesia pădurii cât 
mai repede şi a primi pă
dure bună, primăria s-a 
, bătut" cu domnii de .la 
Ocolul silvic Deva şi' au 
pierdut multă vreme pe la 
uşile Prefecturii.

— Două zile am stat la 
Deva pentru a ini Se Viza 
fişele — povesteşte prima
rul. - Când am ajuns la 
domnul ce trebuia să dea . 
avizul mi s-a spus să mă 
duc ■ pefete 10 'zfle. I-am 
spus : Eu nu plec de aici 
fără - aviz. N-a avut înco
tro şi mi l-a dat.

Toamna este_ frumoasă 
la Băiţa. Pe câmp are loc 
o forfotă specifică acestui 
anotimp. Porumbul este 
cules, pământul este eli
berat de coceni în mare 
parte. Se ară şi se seamănă 
cereale păioase. în comu
nă există 26 de tractoare 
particulare, deci pămân
tul se lucrează temeinic.

Domnii de la judeţ
îmi «punea un domn primar dintr-o comună a 

judeţului:
Am avut recent o vizită a unor domni de lâ o 

insti(NŞ|| foarte importantă.
—- De la noi din ţară ?, am întrebat precum un 

partHttMÎht la roncursul Divingo prezentat recent de 
grujpriţ ^)ivertls“ la Televiziunea română.

— Ba, de la nivel judeţean. Nu spun care, ca 
să nnMB necazuri. Conducătorul instituţiei, însoţit de 
câţinfc subalterni, au vizitat copuna, apoi au venit 
în biMOţ. mea- Pe parcursul vizitei unul .dintre cei 
ce-1 îMpfMţttili'marele' domn mi-a şoptit: „Fii atent, 
fă rost d^Mmvă <fe gustat. Dar nu orice". „Ce .anume ?** 
„6 băuturii ibift, nişte yîrşli, că-s specifici zonei**.

Am discutat cu domnii de. la judeţ tot felul de. 
probleme ale comunei. Întrebările mi ie puneau tă
ios, arogant. La un moment dat o funcţionara a pri
măriei a intrat cu o tavă cu pahare şi o sticlă de 
Whisky. In acel moment chipurile musafirilor s-au 
luminat* iar după ce s-au golit câteva pahare Între
bările s'-au înmuiat. Când aceeaşi funcţionară a in
trat cu un castron plin cu virşîi fierbinţi feţele dom
nilor de la judeţ străluceau de-a binelea. f,Vă rugăm 
să serviţi, să nu se răcească" — am zis. Cât ai recita 
o poezie cu cinci strofe castronul s-a golit. Ei bine, 
de aici Încolo discuţia a devenit de-a dreptul prie
tenească. La plecare cei mai mare dintre domni m-a 
bătut pe umăr şi mi-a zis : „Eşti băiat bun, prima
rule. îmi placi". Ştiţi cât m-a costat vizita respectivă ? 
Câteva zeci de mii de lei.

Discuţia redată mai sus a fost reală. Ar fi, poate, 
liotrivită comentarea întâmplării, dar n-o facem. O 
poate face fiecare.

TRA1AN SONDOR
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ATENŢIE, PUTET1 
PI ÎNŞELAŢI!

în ziua de 13 octom 
brie, în jurul orei 12, 
am intrat la magazinul 
alimentar de la blocul 
turn (centru) diri Deva. 
Am cerut .patru pache- 
ţele ide praf de copt şi 
două de zahăr vanilat, 
care au costat în total 
290 lei. l-am dat vân
zătoarei -o. bancnotă de 
5000 .«fe Iei ŞÎ, când să- 
mi . dea restul, îmi dă 
200 de" lei, adică'.rest de 
la 500. I-am explicai; 
am încercat' să-i spun a- 
devărul, dar în zadar. 
Ea a susţinut cu tărie 
că i-am dat 500 de lei. 
Am reclamat la gestio
nara Vio'rica Suciu. 
Dumneaei â zis că ba
gă mâna în foc, căci fe
tele de la acel magazin 
nu fac aşa ceva. Am 
hotărât astfel ca, prin 
intermediul-, ziarului 
„Cuvântul liber", să fac 
cunoscut în tot judeţul 
ce se petrece la acest 
magazin privatizat. Ci
ne merge la acel maga
zin să fie ateat căci la 
raionul de dulciuri poa
te să rămână fără bani. 
(Cu stimă şi respect, 
Ioan Florea, Deva, Â- 
leea Patriei, bloc E 2, 
scara II, ap. 20).

De altfel viaţa oamenilor 
are doi piloni. Primul este 
munca îndustrie-minerit, 
„Gasial“ sau „Carmeta- 
plast“. Agenţii economici 
respectivi au o activitate 
bună — cu 'toate necazu
rile tranziţiei — şi oame
nii câştigă pe măsură. Al 
doilea este agricultura. Şi 
nu este casă-în ograda că
reia să nu fie animale, ce 
aduc venituri însemnate.

Primarul şi viceprimarul 
ne-au prezentat şi câteva 
probleme cu care se con
fruntă, la ora actuală, pri
măria. Iată-le : •  Centrala 
termică a blocului din 
centrul comunei nu func
ţionează « Conducta de a- 
limentare cu apă curge în 
multe locuri « Unităţile 
cooperaţiei de consum sunt 
goale şi clădirea ce găz
duieşte . magazinul de u- 
nelte agricole stă să se 
prăbuşească. „Consum- 
coop" vrea să scoată spa
ţii comerciale la licitaţie, 
fapt cu care primăria nu 
este de acord.. Sunt pro
bleme pe care instituţia 
respectivă nu le poate so
luţiona singură şi trebuie 
ajutată de Prefectură, de 
Consiliul judeţean.

TRAIAN BONDOR

CINE DA BANII?
Am fost recent la 

Zam şi dl Aurel Sfâr- 
logea, viceprimarul co
munei, ne-a spus :

— Ani ruga „Cuvân
tul liber? să ne ajute 
într-o problemă.

Cu toată plăcerea, 
dacă ne stă în putinţă.

— La cariera din Zam
s-a efectuat, prin vară, 
o explozie, de mare pu
tere, pe care primăria 
n-a aprobat-O. '
: ^  Ziarul nostru a 
scris despre asta.-

— Ştiil. Ei bine, ex
plozia respectivă a pro
vocat crăpături la vreo 
30. de case. Unele mari, 
altele mai mici. Am a- 
nunţat organele judeţe
ne asupra acestui fapt.

- Ş i ?
— Au venit nişte 

domni, au verificat ca
sele respective, au zis 
că nu sunt în pericol şi 
au plecat.

•—Au dreptate ?
— Au, că sunt specia

lişti, dar oamenii tre
buie să-şi repare casele. 
Cine le dă bani pentru 
asta ?

Intr-adevăr, cine ? Nu 
ştim, dar este evident 
că trebuie despăgubiţi. 
De cine ? Bănuim că de 
cei ce au efectuat ex
plozia respectivă.

TRAIAN BONDOR

ilDA. Excludere sau includere, două abordări posibile
Teama, ostilitatea, negarea, "condamna- 

■ea se adaugă la stigmatul SIDA. Per
soanele purtătoare de HIV sunt conside
rate ca fiind o ruşine pentru societate, 
deşi motivul pentru care sunt dispreţuiţi 
poate diferi de la o cultură la alta. în 
unele societăţi, de exemplu, unde inci
denţa de infectare este predominant he- 
terosexuală, SIDA poate fi percepută mai 
puţin ca o marcă a „perversiunii** căit li
na a iresponsabilităţii.

Atitudinea oamenilor faţă de SIDA şi 
faţă de bolnavii de SIDA are o deose
bită influenţă asupra felului în care ei 
abordează această -epidemie. Stigmatul 
amplifică tendinţa deja existentă' de a 
vedea o „ameninţare** nu atât în virusul 
ca .atare cât în persoanele purtătoare

ale acestui virus. Aceaşta poate duce la 
următoarea convingere: cea mai bună 
cale de a preveni răspândirea infecţiei 
este depistarea tuturor purtătorilor de 
virus, după care se pot emite legi care 
să le interzică acestora să-i infecteze cu 
bună ştiinţă şi pe alţii, existând posibi
litatea de a, fi închişi dacă nesocotesc le
gea. O alternativă la aceasta ar fi izola
rea cbmpletă a purtătorilor de virus, ast
fel încât să nu mai aibă ■ nici un fel de 
contact cu lumea exterioară. Suferinţa 
unei minorităţi va fi preţul de plătit pen
tru 1 protecţia majorităţii. Aceasta ar con
stitui una din abordările posibile ale e- 
pidemiei : excluderea purtătorilor de vi
rus de la orice participare la viaţa socie
tăţii în scopul protejării celorlalţi mem
bri. (Traducere şi adaptare — ARAS)

Agricultura la 
reanimare

In ciuda faptului că le
gislativul şi executivul 
bat multă monedă pe a- 
sigurarea securităţii ali
mentare, în realitate nu 
se face mai nimic în a- 
cest scop. Este adevărat 
că în ultima vreme s-au 
deblocat ceva fonduri, în
să condiţiile de acor
dare a creditelor banca
re nu au fost stimulati
ve, ceea ce a impus re
ducerea dobânzilor la 15 
la sută. Răul cel mare este 
căr această măsură a ve
nit cu foarte mare întâr
ziere, pierderile fiind ire
cuperabile, deşi era po
sibil ca această stare să 
fie evitată dacă se înţe
legea la toate nivelurile 
şi Ia timpul cuvenit gra
vitatea situaţiei.

Atâta timp cât ne do
mină viaţa tot felul de 
interese 'obscure, , ajun
gerea la stabilitate şi 
echilibru rămâne doar o 
dorinţă, o- speranţă ne
împlinită. După ce anul 
1994 se prefigura ca un 
semn bun spre redresarea 
agriculturii, sub mai mul
te aspecte, excepţie fă
când însă zootehnia, un
de apele rămân tot tul
buri, trebuia să se întâm
ple Ceva care. să stopeze 
însănătoşirea şi să rea
ducă din' nou la reani
mare această activitate 
productivă şi vitală pen
tru” tot românul. Evident, 
profitorilor nevăzuţi şi 

■ neidentificaţi încă le con
vine de minune prelun
girea agoniei, întrucât ei 
din asta prosperă.

Dacă în acest an bu
getul a fost făcut mult 
prea târziu şi cu mari 
scăpări pentru agricultu
ră, guvernanţii promit a- 
cum că. în 1995 nu se va 
niai întâmpla la fel. Sal
varea sau gura de oxi
gen a dat-o Banca Naţio
nală pentru această toam
nă,'din profitul său. Cu 
asemenea provizorate şi 
compromisuri nu se mai 
poate merge însă în vii
tor- Ştîînd bine că asigu
rarea protecţiei sociale şi 
protejarea producţiei a- 
grieole indigene nu se pot 
realiza fără a susţine cu 
subvenţii agricultura, aşa

cum de altfel se proce
dează şi în ţările cele 
mai avansate, este de aş. 
teptat ca prin buget să 
se prevadă de la adop
tarea lui resursele fi
nanciare necesare agri
culturii, ţinând seama de 
specificul producţiei, de 
timpul care trece de la 
efectuarea lucrărilor şi 
cheltuielilor până la va
lorificarea produselor a- 
gricole.

Cum profitul a cam o- 
colit agricultura, chiar 
dacă producţiile au fost 
dintre cele mai bune în 
1994, majoritatea produ
cătorilor, în special so
cietăţile comerciale cu 
profil vegetal sau zooteh
nic, aflându-se in inca
pacitate de plată sau în 
stare de faliment, după 
regulile bancare ar . tre
bui aduse la executare 
silită. Cine se va găsi oa
re să cumpere nişte ca
pacităţi generatpâre. doar 
de pierderi ?. Să nu . ui
tăm însă că tot acestea, 
cândva, când lucrurile şi 
preţurile' erau aşezate 
cum se." cuvine, cu ace
iaşi oameni, aveau o ac
tivitate. rentabilă. Hara
babura ce s-a produs în 
privinţa preţurilor a de
reglat şi debusolat com
plet'agricultura, ca şi pe 
cei care se ocupă de pro
ducerea cerealelor, legu
melor, fructelor, laptelui, 
cărnii sau ouăior şi as
ta nu pentru că nu ar 
mai şti sau nu ar mai 
vrea ei să realizeze nişte 
parametri ridicaţi, nu 
neapărat de performanţă, 

* ci datorită imposibilităţii 
de a ţine sub control e- 
voluţia financiară," bloca
jul cuprinzând întreaga 
agricultură lipsită acum 
de capital.

Fără" îndoială, sunt su
ficiente motive’ că" palia-. 
meritat ii Şi guve,manţii.să 
se întoarcă grabnic cu 

faţa.spro agricultură, chiar 
dacă 6 fac în ultifnut.ceas 
când aceasta se găseşte 
la reanimare şî însă poa
te fi încă salvatăicu fap
te, nu doar cu votbe cum 
s-a întâmplat până acum.

NICOLAE TlRCOB

La o acţiune cu Poliţia rutieră a municipiului 
Deva, nu a trebuit să aşteptăm prea mult, că prin 
faţa noastră a şi trecut autoturismul „Oltcit**, con
dus dc dl Cornel Duşa, fără numere ..de înmatricu
lare. Foto: PA\iEL LAZ A
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VIITORUL UNUI 
COPIL ESTE OPERA 
.  MAMEI SALE (I)

Pornind de la adevărul 
proverbului francez pe ca
re l-am ales drept titlu, 
vom încercă să răspundem 
câtorva întrebări privind 
educarea copiilor. Dar, 
chiar dacă de copii se o- 
cupă mai ales mamele, nu 
sunt scutiţi de sarcini e- 
ducătive nici taţii.

ÎNCREDERE şi supra
veghere. Deoarece copi
lul nu are o: judecată ma
tură, el nu poate fi lăsat 
nesupravegheat. . Este bine 
însă ca supravegherea să 
fie discretă. în acelaşi 
timp, copilului să' i se a- 
corde încredere in mod ex- 
plieit. , 1

Câteva principii trebuie 
avute în vedere -. copilul 
să fie încurajat şi obişnuit 
să Ceară- sfatul părinţilor ; 
să nu dispună decât de su
me mici de bani, a căror 
cheltuire sro justifice ; să 
ceară voie întotdeauna când 
pleacă din casă, precizând 
Uncie merge, cu cine se joa
că sau stă de vorbă (pe
riodic verificându-se dacă 
nu cumva minte); priete
niile greşite vor fi inter
zise explicit şi necondiţio
nat, iar în cazul în care 
nu renunţă la ele i se re
trage încrederea Şi este su
pus u;:ei stricte suprave
gheri până- la schimbarea 
atitudinii.-.

Iţi numerele viitoare vom 
răspunde şi altor întrebări, 
ea de pildă : există copii 

leneşi, nestăpâniţi, egoişti.? ; 
ce pedepse, aplicăm copii-■ 
lor când greşesc ?; cine 
trebuie să se. ocupe de , 
diicaţia copiilor ? .(V.R.)

„FARA CITITORI PASIONAŢI 
N-AM REUŞI SA MENŢINEM 

MINUNATUL UNIVERS AL CARŢII“
Dna Delia Savin este comerţul cu oricare alt

responsabila „Casei Căr
ţii" din municipiul Deva.
Am rugat-o de curând să 
ne relateze câte ceva de
spre viaţa şi activitatea 
dumneaei.

— Sunt născută într-u- 
na din cele mai frumoa
se zone ale Albei, Cugir, 
în zodia Fecioarei. Deşi 
uneori pesimistă, cred că 
m-am născut sub o stea 
norocoasă. Spun asta gân- 
dindu-mă că n-am avut 
până în prezent momente 
care să mă marcheze ne
gativ. Deocamdată, doar 
timpul îşi pune ampren
ta profund şi ireversibil 
peste noi.

— Când v-aţi dedicat 
pasionantei. activităţi cu 
cartea ?

— Bine aţi remarcat. O examen în faţa devenilor 
consider, intr-adevăr, cea prezenţi.. .

articol, cel cu cartea pre- I 
supune cunoaştere, docu- 1 
mentare continuă, chiar I 
pasiune.'

— Aţi atins punctul ! 
sensibil al domeniului I 
nostru. Intr-adevăr, când I 
cineva cere o carte, are * 
pretenţia de la persoana I 
care i-o o'feră să-i pre- I 
zinte câteva date despre I 
conţinut. Or, la miile de I 
titluri pe care le avem, I 
nu-i deloc uşor. Nu de I 
puţine-ori, „Casa Cărţii" ! 
găzduieşte lansări de car- I 
te, întâlniri cu scriitori I 
din judeţ, sau din Capi- I 
tală. Sunt manifestări ca- |  
re îmi produc întotdeau
na o mare bucurie şi e- 
moţie, fiecare constituind 
pentru mine un adevărat

mai frumoasă şi mai. pa
sionantă îndeletnicire. 
N-aş delimita o perioadă 
anume. încă de când e-: 
ram elevă , de liceu vi
sam la acest domeniu. In 
curând se împlinesc 15 
ani de când am început 
activitatea, răstimp în 
care am avut prilejul de 
a întâlni foarte mulţi iu-- 
bitori de carte, de artă, 
de ştiinţă. - Am traversat 
şi o perioadă grea — pe 
care o ştim cu toţii — a- 
ceea când nu fără regret 
trebuia să răspund clien
ţilor noştri cu invariabi
lul „nu avem". Acum e- 
xîstă o marc diversitate 
de carte. Bani să fie că; 
slavă Domnului,, cititorii 
au de unde alege.

— Spre" deosebire de

Ce doriţi să trans- ■ 
miteţi cititorilor ? I

— Mulţumiri. Fără per- ■
severenţa dumnealor, fă- I 
ră înclinaţia pentru citit,, j  
noi n-am avea de lucru, I 
n-am reuşi, să menţinem ■  
acest .minunat univers al !  
cunoaşterii. . ............. î

— Cum yedeţi viaţa de I
familie? ' ■ !

— Dg. pacea şi liniştea I
cu. .care pţpci ̂ dimjneaţa-—» f 
de acasă depinde starea I- 
sufletească pentru tot resf-w; 
tul zilei.. Există înţelegê  J- 
re şi armonie ‘ intre mi; »- 
rie şi soţul mşu, inginer !  
CFR, iar Alexandru, fiuf ■ : 
nostru, în vârstă- de a - |  
proape 10 ani, ne între- ■  
geşfe familia. • -■ I

' esîera ' sina "I

Aspectul gâtului trădează vârsta
| Este ştiut că fiecare ar 
* vrea să rămână mereu sau 
I ’ cât mai mult... tânără şi 
'  ; că. amprentele vârstei se
I aştern în primul rând pe 
% gât. De- aceea este reco-
I* mandabil să evităm du

şurile fierbinţi, care mo- 
j leşesc pielea, şi săpunu- 
I rile cu .multă sodă. Dacă 

pielea e aspră, necesită 
I comprese; călduţe cu ceai 
5 de nalbă, -Este bine fiyef 
| nit şi masajul eu-ambele 

..» mâini, ■ alternativ, de sus 
1 în jos şi invers, urmat 
» de o uşoară pălmuire sub 
I bărbie.
. Ca să a Ohm un gât

• ♦ I n  expoziţie erau 
I* cele mai felurite. apara- 
« te de uz casnic, dar nu 
1 se opreau la ele decât 
| bărbaţii, uitându-se lung i
I la vânzătoare. Femeile 

studiau autoturismele.•b ■'
I ★
I 4  — Vrei să vezi u- | 
J na din maşinile care de- > 
| tectează pe cei ce mint ? I 
« — S-o văd I O iau de ;
I nevastă.
! ★  !
( ♦  — Vai de mine, . 

Nelule ! Ce-ai păţit la I
I* cap ? '

— M-au lovit . nişte j 
! farfurii zburătoare.
, — Unde s-a întâmplat I
.asta?
j — în bucătărie.

frumos trebuie - să acor- ’ 
dăm - atenţie- ţinutei în 

-timpul mersului- adică să 
ţinem capul sus, cU pri
virea înainte, să ne ve
dem de propriul drurir, 
fără să ne întoarcem du- _ 
pă diferite persoane în- ‘ 
tâlnite pe stradă. Ca să 
evităm ridarea gâtului, 
sau aşa zisele „coliere ale 
lui Venus" ar trebui să 
dormim* fără pernă sau 
cu una cât mai plată. De 
asemenea,, pentru o pozi
ţie corectă a gâtului este 
bine să facem exerciţii 
de mers prin casă cu o 
carte pe cap. Iar pentru 
împiedicarea formării băr

biei duble se - recomandă 
pronunţarea * eu voce ţâ re 
a vocalelor a, e, i, o, u.

Nu aveţi Uh gât per
fect ? Exista câteva tru
curi pentru a masca a- 
cest lucru. Persoanelor cu 
gât scurt li se recoman
dă şiruri de mărgele 
lungi, decoltee ascuţite 
sau gen cămaşă bărbă
tească. Celor cb gâtul 
prea lung le sunt indi
cate gulerele gert tunică,' 
eşarfele şi şiragurile de 
mărgele scurte. Dacă a- 
veţi la ceafă „cocoaşă de: 
bizon" purtaţi gulere mai 
ridicate.

Secrete culinare
- ■  CARNEA PROASPĂTĂ care a prins un mi

ros neplăcut şe spală bine cu apă rece, apoi cu apă 
rece şi oţet în părţi egale.

■  ZAHĂRUL ARS se caramelizează mai bine da
că îl umezim cu 2—3 linguriţe de apă înainte de a-1 
pune pe foc.

■  GELATINA, CREMELE, BUDINCILE, Ia răs
turnare, se desprind uşor de pe formă, fără să se 
rupă, dacă după răcire ţinem vasul 1—2 minute în 
apă caldă.

■  ASPICUL şe prepară dizolvând 20 g gelati
nă în 1/4 1 apă călduţă, lăsând-o să stea Ia Ioc cald 
aproximativ o Oră. Apoi o strecurăm şi o folosim.

■  ALBUŞUL DE OU se bate bine numai dacă 
ouăle sunt proaspete şl reci.

■  VANILIA prea multă strică dulceaţa sau pră
jitura la care o folosim.

■  ARPAGICUL tăiat mărunt înlocuieşte cu suc
ces pătrunjelul verde în supă. II adăugăm însă numai 
după ce am luat supa de pe foc. (N.Z.)

In noaptea aceea a avut 
un vis : cele două cetăţi 
se iubeau şi poate de a- 
ceea în zidul lor nu-şi fă
ceau cuib porumbei. O, ce 
vis a avut! Pentru o fe

meie, fiică de zeu, fiica 
adoptivă a zeului, pentru 
o femeie cu chip de bise
rică, au pornit război cele 
două cetăţi. Război ! Şi 
pace nu era. 'A venit se-

TINERI ÎNTREPRINZĂTORI

Vasile Pop şi Gheorghe Şerbu, doi tineri între
prinzători, au devenit două nume cunoscute în acti
vitatea de producţie privată. Ei conduc cu eficienţă 
şi bune rezultate S.C. „Hercules" SRL Hunedoara. 
Unitatea produce şi îmbuteliază mii de sticle de ră
coritoare pe zi, calitatea produselor fiind apreciată 
de cei ce au contactat unitatea. Aici au fost create 
şi noi locuri de muncă. Suportul unor rezultate mai 
mult decât pozitive este desigur Şi calitatea de ma
nageri a celor doi tineri patroni. (V.N.)

Amintire din vacanţa mare.
Foto: A. SOGAClU

M USIC BO X

OBITUARY (II)
• Slowly• Wev Rot cuprin
de 12 piese -şi este un ma- 

. tcrial foarte compact pen
tru-un grup debutant. Ia
tă- pieseie incluse pe.disc : 
Internai Bleeding / Good- 
ly Beirigs / . Till Death / 
Slowly We Rot / Immor- 
tal Visions / Gates to 
Hell / Words of Evil Suf- 
focation • / Intoxicated / 
Deâdly Intentions şi Blood 
Suaked. Veritabil feno
men muzical, acest grup 
eşt-american a redat în 
spaţiul acestui prim al
bum halucinant, prin pu
tere şi agresivitate, o 
nouă dimensiune Death 
Metalului, un stil muzi
cal în plină ascensiune 
şi cu mare priză la pu
blicul tânăr. Campion in
contestabil al coşmarului, 
dus până la opresiune, 
Obituary şi-a forjat de
ja numele pe scena mu
zicală internaţională. 
Slowly We Rot este clă
dit în stil dantesc, alter
nând imagini morbide cu 
fantasticul supliciu al 
dominaţiei răului asupra 
binelui, lăsându-ne intr- 
un adevărat univers bar. 
bar; -

1990 debutează nefavo
rabil pentru Obituary, 
-West, chitarist şi lider 
părăseşte grupul din mo
tive personale, la scurt 
timp anunţându-şi retra
gerea şi basistul Tucker. 
Locul lui West va fi pre
luat de James Murphy, 
primul guitar hero al ge
nului Death. Acesta . a 
debutat în 1986, la gru
pul Agent Steel, reali
zând albumele „The day 
at Guyana (Combat 1986) 
si The Unstoppable For- 
ce (MFN ROADRUNNER 
1987). Din toamna lui 
'87 şi până în vara lui 
’89, Murphy cântă în 
grupul de death metal 
melodic Hallow’S Eve, 
cu care realizează albu
mul Death and Insanity 
(Metal Blade 1988). La 
propunerea lui Chuck 
Schuldiner, Murphy ac
ceptă să cânte în Death 
etalonul de moment al 
acestui gen -muzical. Cu 
Death, Murphy realizea
ză „Spiritual Ilealing", un 
album antologic prin care 
pătrunde In lumea rock 
starurilor.’ Pe parcursul

ceta, a venit cu chip de 
fântână ruptă; purtând-p 
de mână pe fiica de zeu, 
pe fiica adoptivă a zeului.

Cel ce a avut visul e- 
ram eu.

A pornit seceta. Eu am 
suflat greu în vis — femei
le dintr-o cetate s-au a- 
dunat şi au zis: ne vom 
jertfi pentru ca bărbaţii 
noştri să ne bea sângele* 
Bărbaţii din cealaltă ceta; 
te au zis : ne vom , jertfi 
pentru ca femeile noastre 
să ne bea sângele. Sânge
le, roşu şi gros, nectar al 
zeilor. ' 'r t t

Eu eram-era noapte. Bi; 
serica — porţi închise. Fiul 
Omului, îmi zieeam, pre
cis într-o noapte va veni.- 
Se deschide o uşă — am 
intrat în curcubeu; roşu 
şi oranj şi galben până ia 
verde şi ultimul răcnet. 
Intr-un glob de cristal ză
cea fiica zeului. Seceta îmi 
aruncă o plasă pe ochi, să 
nu mai văd curcubeul.- A; 
tunci m-am rugat să ies. 
De ce numai sfinţii intră 
în Ceruri ? O, cei rămaşi 
făcuseră pace, închizând 
porţile. Deschide,, Doamne f 
Deschide! Deschideţi! Des-/ 
Chideţi... ■ ţ

Afară, luna era un a- 
tom, un ochi de străin, o 
inimă de ®emeie care iu
beşte. Eu eram— era neap- 
te. , ’ iy-

Atunci am întâlnit-o pe 
Ea. Ce-am spus, ce-aitt 
spus,. femeie, în acei - lo
caş ? Ce mai contează, îmi 
spuse.. Bine c-ai zis, vorbi- 
femeia din glob. Atunci 
am iubit-o cu sângele meu; 
cu visul poate. CeTam spus, 
ce-am spus. Ea zise: pen
tru tine, lupta începuse. 
Te luptai doar cu vântul, 
cu vântul. Ţipătului de 
zeu rănit într-o lance H 
şpuneni. destin. Dar. tu aî- 
veai o mj,e. de.degete lănci 
şi o mie; de suliţi priviri. 
Doar zeii voiau pace." ţjl' 
eu, şi eu-. Al spua.: numai 

: nebunii ipţră t in* ceruri. (
I.una era o păpădj«t,p aiţţ 

şuflaţ „peste ea şi am înK - 
tohis gehiţ..- - — •

CIPRIAN NICKEL, ' 
Deva

turneului ralifornian, in 
urma unor certuri, Mur
phy pleacă din grup, lo
cul său fiind luat tem
porar de chitaristul Paul 
MasVidal (Cryptie). Intr- 
un interviu, Murphy a-, 
firma : „Cred. că Schul
diner are un comporta
ment care prejudiciază, 
atmosferei grupului. El, 
nu regizează cât este de 

pretinzând' că 
este un. adevărat rock 
star. Am mai avut ase
menea probleme şi cu 
John Syriis de la Agent. 
SteCL CMick cere să-l în
soţeşti pretutindeni, ordi
nele lui fiind reguli, nea- 
vând voie să vorbeşti cu 
nimeni, nici chiar să-ţi 
faci prieteni. Am început 
să urăsc pe toată lumea 
şi de aceea .am fost si
lit să plec". Aflând de 
problemele lui Obituary, 
care era deja în studio 
pentru înregistrarea unui 
album nou, Murphy ' l-a 
sunat pe Scott Bums o- 
ferindu-şi serviciile. Du
pă câteva şedinţe de re
petiţie era evident că 
Murphy va fi noul chi
tarist al grupului Obi
tuary.

(Va urma)

HOItl A SEBEŞAN



L EGIL ! DE

la  perioada vacanţei par
lamentare, Guvernul Ro- 

a" emis intre alte 
şi pe cea eu iW» 

ttlărul 69/1994, referitoare 
la organizarea regiilor; au
tonome de interes local, cu 
ultim termen de aducere 
la îndeplinire — 26 sep
tembrie. Suntem Ia jumă
tatea tei octombrie şi re
organizarea ordonată nu 
s-a realizat. Nici nu putea 
aşa cum a înţeles guver
nat s-0 conceapă. Aplica
rea *d Ittteram a ordonan
ţei ar fi însemnat bul
versarea tuturor activită
ţilor de gospodărie comu
nală şi de transport în co
mun «wtean, plus lăsarea 
fără pâine a unui număr 
de oameni ia nivelul în
treg» ţări.

îndreptăţit — îndrăz
nim «ai să afirmăm — 
Comate! judeţean, consl- 
iiiie locale de la municipii 
şl oraşe au rămas doar 
Ut tdadiul de amorsare a 

• OptfelfH-. ordonanţei până 
li  expirarea termenului- 

.. ttmftâ de aplicare. Se ştie
•ăi I» «oi, la romani» du
pă orice lege trebuie să 
Urmeze roaba eu instruc
ţiuni de aplicare. Re asta 
® aşteptau cei ce trebuiau 
.să aplice ordonanţa 69. 

# :  In JSbşit, In 27 oapteio-' 
i».brle, Guvernul a făcut 
.ceea ee (rebuitr să facă 
triatele de a emite ordo- 
•nanţa- cu : pricina, adică 
fundamentarea ei pe tea- 
M«ţHe concrete din regii
le locale, din municipii, 
ăraşe, -cemune: s-au întâl
nit ia  aceeaşi masă repre
zentanţii Asociaţiei PşdFO- 
nate şi Profesionale de 
OosfKdww Comunală aMDo- 
. catete <Kn România, Fede- 

T raţiei Sindicale Servicii

Publice — SIGOL, Fede
raţiei Sindicatelor Libere 
din Gospodăria Comunală, 
Administraţiei locative şi 
servicii publice, ai Departa
mentului pentru Adminis
traţie Publică Locală şi 
al Ministerului de Finan
ţe. Luată la refec, articol 
cu articol, ordonanţa a că
pătat o faţă nouă, expri-

activitate prevăzute în or
donanţă ; -

— Asemenea regii se pot 
, organiza sub autoritatea 
consiliilor locale în 
l̂ocalităţile declarate 
nielpii, Indiferent de nu
mărul locuitorilor, precum 
şl în oraşele «î populaţie 
de peste 20 000 de locui
tori. La stabilirea numă
rului de locuitori nu se ia

, această op-

R oaba cu  in s tru c ţiu n i

mată intr-un set de „Pre
cizări'1 din care consem
năm: ’ /ţ;/.

— Responsabilitatea or
ganizării şi desfăşurării In 
condicii optime a servicii
lor publice la nivelul loca
ţiilor revine consiliilor lo
cale şi primarilor; '

--• Conducerea şi gestio
narea acestor servirii si 
realizează prin societăţi co
merciale,’ regii autonoma 
de interes local sau -'di
rect de către consilii prin 
servicii proprii- de specia
litate ; -

— Regiile autonome de 
interes local — sintagmă, 
prin care se denumesc atât 
cefe cape funcţionează sub 
autoritatea consiliilor oră
şeneşti şi municipale cât şi 
cele judeţene — pot fi or
ganizate te domeniile de

în calcul populaţia din a-
nităţi admfefetratitf-teri
toriale limitrofe, indiferent 
do distanţa dintre aceste 
localităţi şi . oraş sau mu- 
nfcipiu. '
*• Actualele regii aiito- 
jjpnie din comune sau o- 
raşe sub 30 000 de locui
tori se transformă Sri so
cietăţi comerriale sau în 
servicii de specialitate ale 
consiliilor locale.

Sunt, până aici, câteva 
lucruri de semnalat.
- Reorganizarea regiilor 

sub Autoritatea consiliului 
local permitea acestora 
din urmă o seamă de ajus
tări manageriale în sensul 
promovării In fruntea a- 
cestor ăriivitâţi7 doafe a 
competenţei, ; excluzându- 
se orice criteriu subiectiv 
sau politic. Vor folosi con

siliile loeale acest prilej 
în favoarea competenţei ? 
Rămâne de văzut. 

Precizarea că în muni- 
toate, cipii, indiferent de numă-. 
Im- - rul lor de locuitori, se or

ganizează regii "de interes 
local, creează pentru ora
şe ca Orăştie sau Brad po
sibilitatea de a aspira Ia 
Statutul de municipiu, eu 
toate avantajele ea derivă 
din astfel de stătut.' Se 
pare că Orăştia s-a apro
piat serios de,, 
ţiune,

O precizare expresă se 
face, cu privire la conţi
nutul articolului l, litera 
e din Ordonanţă, in sen
sul că In subordine» Con
siliului judeţean nu se 
poate organiza decât o sin
gură regie âtttonomă a- 
vând ca obiect de activi
tate construirea, moder
nizarea şi întreţinerea dru
murilor dt interes Jude
ţean, Această precizare ex
clude orice abuz de tute
lă de forma celor mani
festate faţă de R.A,G.OJb. 
Deva. -

Ce perspective de or
ganizare a activităţii de 
gospodărie comunală şi lo- 
catlvă 11 se oferă comune
lor, îndeosebi celor de ti
pul Crişeior, Bălţa, Ilia. 
Dobra, Geoagiu, Ghelari, 
Teliuc, Baru şt altora ?

„Precizările" care ceartă 
girul Ministerului Finan
ţelor şi Ministerului Mun
cii şi Protecţiei Sociale 
prevăd că se pot organi
za servicii cotnune mai 
multor localităţi, pe bâta 
unor asocieri Intre consi
liile locale interesate, In
tr-o fermă de organizare 
stabilită de comun acord.

â
I
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M ajorarea lim itelor 
minime şl maxime ale 

amenzilor 
contravenţionale i

ADUNĂRILE PUBLICE I
Contravenţiile prevăzu- portul de persoanele par- î 

te la acest repitol să şane» ticipante, în locurile des- t  
ţionează cu două cuan- tinate adunărilor, a a r- ' 
turnuri diferite. Cete mai melc» de orice fel, ma-| 
grave, eu închisoare de teriafelor explozive sau» 
la una la şase luni sau incendiare, substanţelor J 
cu amendă de ia 300 000 iritant-lacrimogene. a al- *
de tei la 800000. © altă tor obiecte ce se pot u -| 
categorie o reprezintă ce» tiliza în acţiuni de vio-*
le ce pornesc eu amendă 
de 100 000 de lei şi pot Sancţiunile

lenţă.
amintite I

ajunge până la 300000 dă sunt valabile apoi şi în J 
tel, sau Închisoare con- cazul în care se trece laş 
travenţională de Ia ana intimidarea prin orice j 
la trei luni. mijloace, iniţierea seul

In prima categorie in- recurgerea la acte de vio- » 
tră organizarea şi desfă- lenţă sau alte manifes- 1 - - ■■■ - : ■ • Işurarea de adunări pu- ţări cu intenţia de a ză-;

1
blioe nedeclarate, nete re- dărnici sau tulbura adu 
gistraţe, ori interzise, ne- nările publice, opunerea 
respectarea orelor de des- cu violenţă organizatori- { 
făşurare, traseelor de de» lor sau împuterniciţilor |  
plasare, a locului şi pe- acestora, împiedicarea tor J 
rimetrului destinat adu- de a-şi exercita atribu-| 
nării publice, neluarea de ţiile legale privind asi-» 
către organizatori a mă- gura rea ojrdinii. - §
surilor de întrerupere a  Deşi sunt mai la Urmă,* 
adunării când constată cele ce urmează sunt te i 
că au intervenit fapte fel de. importante, 1 dar I 
incriminate de lege. De mai ales de luat în sea- j 
subliniat că pentru aces- mă. Ne referim te in-f 
te contravenţii se sanc» troducerea ori desfacerea- 
ţionează, după caz, orga» băuturilor alcoolice te J 
nizatorii sau persoanele locurile destinate desfă- 
fizice responsabile pentru şurărîi adunărilor publi- j  
conducerea adunărilor pu- ce, organizarea sau par- * 
bhea *»• *' «•» 1 ticiparea la eontramăni-i

In cea de a doua ca? festaţii desfăşurate te a-l 
tegorie de contravenţii celaşi timp cu adunările* 
şţtet cuprinse te jmimut declarate, indiferent defţ 
rând participarea la adu- modul lor de exprimare * 
nări publice nededărâte şi refuzul de a părăsi | 

I interzise şi urmate imediat adunarea daeă», 
J de refuzul părăsirii locu- măsura a fost dispusă de I 
|  rilor de desfăşurare a a- conducătorii acţiunilor ori * 
I cestora, introducerea sau de organele de ordine. I

ivii*...ION CIOCLEI

l Pojoga. aparfinâ- 
tor-comunei Zam.sttuat pe 
•natul stâng ai Mureşu
lui, aflat la extremitatea 
«Bltică a judeţului, se 
numără printre puţinele 
locaBtofţi hunedorene de 
eutite n-ăd ple
cat, dimpotrivă, au venit 
dft» alte teme aie ţării şi 
s-au aşezat' aici.' Cum se.

« m i e  ş f  mmma u

explică acest fapt ? Prin 
trei aspaspecte. Primul ar fi
acela că în apropiere se 
află «aricra de calcar, ce

feărte bine ctt pro» 
, de foarte mulţi 
punând te valoare 

cel mat pur calcar — 98 
- te sută — foarte solicitat 
de industria chimică, si- 
dnşKSteă. alimentară şa. 
®0Cmat din această ‘ pri
cină cariera este fot mai 
soBcitetă, printre oeî mai 
recenţi clienţi nitfh&rân- 
dn-se .Siderurgica" Hy- 
nedoara şi „Siderme?1 
Călan. Unitatea n-a scos 
âţ| şomaj nici un am şl, 
(temut seama da făptui 
că marea majoritate a 
lucrătorilor din carieră 
şuat pojogani, este un 
lucru semnificativ pen
tru hărnicia şi vrednicia 
«retor oameni. De alt
fel, aceste caracteristici 
se evidenţiază şi în sat. 
Poftei este o aşezare ce 
se întinde de-a lungul 
nţarelu! râu transilvă
nean» bătrânul Mureş, şi 
are gospodării temeinice, 
bine rostuite. Casete sunt 
frumoase, cu camere mul
te, cu ogrăzi largi şl pli
ne de acareturi. Căci Ia 
Pojoga pământ arabil 
este puţin — doar cel 
din lunca Mureşului, de

aceea, oamenii se ocupă 
mai ales «te creşterea a- 
nimalelor. *n ziua, când 
am test în sat © splen
didă zi de toamnă — am 
văzut oameni întorcân- 
du-se eu vitele de la păs
cut. Pe uliţa principală 
a satului treceau vite- 
. frumoase, rotunde în şol
duri şi cu ugere mari, 
dolofane*: Aşa că se poa
te spune, fără teama de 
a greşi, că oamenii tră
iesc’ ou un picior te in
dustrie şi cu altul în a- 
gricultură, iar din am
bele părţi realizează ve
nituri frumoase şi aceas
ta explica viaţa, lor în
destulată.

Al doilea aspect este 
acela că Pojoga este un 
sat izolat Sa să ajungi 
în el cu maşina, trebuie 
să treci prtn Dobra, iar 
de la Grind eţt neveU 
să străbaţi un drum plin 
de hârtoape, ce şerpu
ieşte, urcând şi coborând 
pe malul Mureşului. Un 
om ce-1 străbate săptă
mânal aproape, îmi spu
nea : ■

— Drumul a fost pre
văzut pentru moderniza
re, dar nu s-a-făcut ni
mic în acest sens.

—■ Ce motiv se invo
că?

— Am întrebat la Di
recţia judeţeană de dru
muri şi poluri şl nj s-a 
spus că nu sunt bani 
pentru aşa ceva,

— N-or fi,
— Dar pentru moder-

drumulty 
Teiu au fost ? Cu
nizarea spre 

banii
cheltuiţi acolo puteau 
realiză ceva pe drumul"
spre Tisa, Sălciva şi Po? 
joga.

— Q fi mai important 
drumul spre Teiu.

— Cum să fie? Pe 
drumul nostru se trans
portă lemne, piatră. Pe 
dfbm«i «pre Teiu nu cir
culă decât maşini parti- 
culâre. Alta este însă ex
plicaţia faptului că a fost 
asfaltat — adică, pardon, 
betonat — drumul spre 
Teiu.

—r Care ?
— Un domn din con

ducerea D.J.EKP. are so
cri acolo...

Nu comentăm situaţia, 
dar. dacă aşa stau lucru
rile, este grav, iar dom
nul respectiv n-are de ce 
să fie mândru de gestul 
său.

O altă cale de acees 
spre lume a pojoganilor 
ar fi traversarea Mure? 
şuiul. Dar brodul de aici 
nu maj funcţionează. Oa
menii trec râul eu o bar" 
eă, iar traversarea, când 
Mureşul se zbârleşte, este 
destul de periculoasă. De 
aceea unii pojogani. In 
special cei în vârstă, nn 
se încumetă la o atare 
aventură, Astfel că sunt 
oameni ce n-au teşit de 
multă vreme din'sat, mal 
ales de «când nid auto
buzul din cauza dru

mului rău — nu mai cir
culă. După 1089 a înce
put construcţia unui . pod 
peste Mureş, au fost tur
naţi câţiva piloni,apoi 
aceeaşi .Direcţie Judeţea
nă de Drumuri Şl Poduri 
a sistat lucrarea. Tot din 
lipsă de fonduri, evi
dent. Oamenii leagă şi 
acest fapt tot de beto- 
narea drumului spre 
Teiu şi sunt siguri că nu 
greşesc.» »-'t 

La cele două aspecte 
se adaugă al treilea, de
spre care ne-a vorbit di 
Şte:efan Gherman, pensio
nar :

— Pojoganii ţin foarte 
mult la satul unde s-au 
născut şi au crescut. Căci 
Pojoga este aşezat în lo
curi foarte frumoase. Iar
na este mal greu, dar 
primăvara, vara şl toam
na sunt minunate. Mun
tele este aproape, iar ae
rul este curat ca lacri
ma. Mureşul trec-» prin 
prispa satului şi mai pi
că un peşte în undiţă. 
Tinerii aici se căsătoresc 
şi rămân. Satul are gră
diniţă modernizată şi 
dotată de o societate din 
Anglia, şcolari ce sunt 
instruiţi te două tranşe.

— Se zice că în satele 
mici nu prea se întâm
plă lucruri importante. 
Aşa este şi Ia Pojoga t

noi am trecut 
prlntr-o întâmplare ce va 
rămâne multă vreme în 
mintea oamenilor. Prin

1981 a luat foc biserica 
din centrul satului — de 
la o lumânare rămasă 
prinsă ? — nu se ştie din 
ce pricină. Era de lemn, 
bătrână şi a şrs cât 
ai zice două rugăciuni. 
Oamenii au zis că satul 
nu poate, rămân® fără 
biserică S-au dus la ju
deţ să Obţină aprobarea 
să facă alta, dar un to
varăş a Zis că biserici 
noj nu-i voie să se con
struiască. Şi atunci pd- 
joganii au găsit o altă 
soluţie: au dărâmat casa 
parohială şi au ridicat 
biserică nouă pe funda
ţia ei.

-» Ou ce fonduri ?
—- Ale oamenilor. Fie

care familie a dat câţi 
bani a putut, treptat. Oa
menii au lucrat benevol. 
In cinci ani biserica a 
fost gata, inclusiv pictu
ra, realizată de specia
lişti din Capitală.

— Ceea ce înseamnă că 
pojoganii sunt oameni e- 
vlavioşi.

— Sunt. Au frica lui 
Dumnezeu. La noi în sat 
nu sd prea ivesc certuri 
şi scandaluri, nu se prea 
dau oamenii în judecată.

Ziceam că Ia Pojoga 
oamenii nu pleacă din 
sat Dar nu numai atât. 
In Pojoga se mută oa
meni veniţi din alte părţi, 
din Maramureş în special. 
De ce vin alei? Pentru 
eft meleagurile de aici 
seamănă cu cele din Ma
ramureş. Unul din aceşti

veniţi este dl Gheorghe 
Bumbar; ce şi-a cumpărat 
o casă în roşu şi a fă
cut din ©a o clădiri" de 
toată frumuseţea, delicat 
Ornată cu desene în pro
funzime, cu două TiiVele, 
lueru rar te zonă. Pe stă
pânul casei nu l-am gă
sit, fiind pădurar dă me
serie, dec; explicabil, şi 
am stat de vorbă cu nana 
Ana, mamă dumnealui.

— Gaşa este foarte fru
moasă, zicenă» " ’

—- Este. Dă cât de greu 
a construit-o!

— Cum ati construit-o?
— Am ţinut porci mulţi 

în fiecare an şi i-am vân
dut Fecioru’meu, Gheor- 
ghe, este ambiţios şi liar- 
nic.

— Are şi salariu.
— Are, da’ mic. Uite 

că de trei luni n-a luat 
nici un leu salariu.

— De c e '
— Nu ştiu. ţ
—> Se zice că pădurarii 

ar sta în slujbă şf fără 
salarii. Mai vând un car 
de lemne de foc, lemn de 
construcţie.,*

— Gheorghe al meu 
nu-i din ăla. Uitaţi-vă, 
n-are în ogradă nici o 
■creangă...

— Vă simţiţi pojogani ?
— Da, sigur că da.
Pojoga, sat din care

oamenii nu pleacă, ci vin. 
Cum am Vrea să fie şi 
alte sate hunedorene. Po
joganii fundamentează zi
sa poetului că veşnicia 
s-a născut la sat şi aco
lo, dacă o cauţi într-un 
sat ca cel despre care am 
scris, o găseşti.

I

TRAIAN BONDOR
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„M ARSm Att*  |
Efectuează transport reguUtt de per- \ 

soane pe ruta : ţ
•  Bucureşti — Deva — Fraga — ( 

Numberg — Erankfutt — Koln — Dus-j 
selăotf — Essen — Dortmund şi retur, cu J 
autocare de confort înalt — standard eu-1 
ropean, dotate cu : telefon la horă, grup j 

\ mnitar, audîo-vldeo, bar. J
j Relaţii şi înscrieri se obţin de la biroul} 
i firmei „MUrSChdtt* din Hunedoara, str. J 
j libertăţii, nr. 8, telefon — fax 717085. )

GTI COMPUTERS S.R.L.

O f e r ă :

•  PC 486 SLC'33 1 850 000 iei
•  PC AT — 486 SLC 2/50, '88
•  PC AT — 488 DX/40, DX2'86
Orice alte configuraţii, componente

Informaţii ia tel'fex 8237ÎT.

prin magazinele din:
•  DEVA, str. 22 Decembrie, nr. 67
•  HUNEDOARA, str. Grădinilor, nr.

2 A -
•  PETROŞANI, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 100
— congelator 210 l — 560 000 lei
— emgetator 160 t — 490 000 lei
— congelator 120 l — 400900 lei 

— frigider 240 * — W 0909tei. 190900)

ac.3a*aa;,

POLICSrtfWCA

C m ASTO l, LJETM - M M

#

televizoare Grundig text, diag. 51, 
55 cm.
televizoare Zass, diag. 37, 51, 55

cm.
televizoare Zass, diag. 51, 55 cm, 
text. :-
calorifere electrice cu ulei, cu 6 
elem., 8 elem., * 9 elem., 11 elem., 
12 elem., cu şi fără ventilator, 
aparate de-încălzit cu infraroşii 
sobe rotative cu halogen » 
aeroterme 
cafetiere
storcătoare de fructe

aspiratoare 130W 
fiare de călcat cu abur 
fripteuze
aspiratoare de masă 
prăjitoare de pâine.

FiRIH SIMAlf  i n  f l i r t  v f iP n i»

Complexul Bachus Seva j
în incinta Complexului comercial I

I BACHUS DIN DEVA S-A DESCHIS

MAGAZIN
SUPER MARKET

|  aprovizionat din abundenţă numai cu | 
j PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA, { 
j LA CELE MAI MICI PREŢURI din judeţ: j  
|  40 Cele mai mutate şi difersificate pro-l
I duse alimentare, sucuri, băuturi alcoolice;ţ 
|  •  Cele mai fine şi rafinate produseJ
■ cosmetice; i
* •  Cea mai mare diversitate şi colo-i
I ristică de MOCHETE din IMPORT şi IEF-1 
|  TINE: numai 6130 lei/mp şi 9200 leifmp\
|  la mochete speciale — (inclusiv TVĂ% I  

VIZITAŢI SUPER MAGAZlNW * 
■  NOSTRU care este DESCHIS zilnic de
1 7—20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7
| I 3 .

I - - - - -

u

I dealer autorizat al firmelor :

! GRUNDIG, SONt şi HUSQVARNA 
|  Vă oferă următoarele produse:

•  televizoare color, video şi casete 
J foane Grundig şi Sony;
I •  maşini de cusut Busqvarna — 

Suedia;j . •  ferăstraâe şi motocositoare
| Husqvama;
j •  mobilier pentru birouri;
1 •  mobilier pentru sufragerii, dormi•j toare şi bucătării,
' TOATE PRODUSELE LE GĂSIŢI NV- t MAI LA NOI, LA PREŢURI DEOSEBIT j DE SCĂZUTEi

j VINDEM ŞI
: la magazinul nostru de lângă resttm-
\ rantul „LIDO*.
[ Pentru informaţii suplimentare for~ 

054 — 624S50 ; 6;
i i i

S C . „C E T A IE " 

D E V A
S.A.1 

i
|  Caută distribuitor, persoană juridică,! 
|  în frecare centru de comună din

l
I

io DEVA -  S fm m m M  f&Uerwc-

p e n t r a  desfacerea
1  Tărâţelor, către populaţie 

ă Informaţii la tel. : 614225; fax 
1618663. * (91638)

S C GUASAR ELECTRO S R L j
OCVA W  O « r t lf» I  RpWW 

Tet/Fa* #11261 61*9*J
VA OFER A CU PLATA IN RATE
* TV cotor«»s*!rt«ian,S*msuiHr.G»wis®f
'  to»M«U4«of»piete de h MN
* Frigidere sl congelatoare Arcth
* Vitrine frigorifice 

■ ld*®pf*yer,Vldeorecorder
'Aleslel automate de spalat '
* ţoet* game de produse * l« tro cn n "  •

M m m m a ti ,va oferofUOftO*
* catete audio sl vide© Rac* *

^ e f f c lS d f c A i .  ARACAZE. TELEVIZOARE, . * 
■•mdreostmja c u  în că lzito r  s i AUTOKW f,

■ <siîpBai.-ffA«»T*r cm cn L şsw rm  wt#cw»A- ■. •' 
s e  p o ?  achiziţiona  d*n S TOC S F IIL  A COdtAffDA Cu

PlAtACASH SAU IN RATE 
LA «LA M A » AVANTAJOASE PR ltU R I PRIVIND
bugetul acrsomal, ooarDi  la magazinul economic ăev.c: -universal" import^ xpw t w e  deva

SITUAT 
LA PARTERUL

!N CARtlER OAClA,Sm.0AClA 
7ERUL BLOCUUlf M riT U O T fL

kcwrAfirs

INFORMAŢII LA TELEFON: 52.73.28

LA COMANDA MARFURIL£ ACHlTAfe POT FI LIVRAT* 
DOMICILIUL CLIENTULUti

M O H A I R i

32 nuanţe, role $00 g, bobine 200 #e!
•  Uvrări 5—88
•  coletărie — peste 50 kg 
Transport gratuit! 
Tetefon:04U*lSm<
Telefax: 041f414741 S.C. „GOLE* j 

CONSTANŢA.

S.C. „HERBA* S.A. DEVA 

ORGANIZEAZĂ

postumi de

§ f» eondiţme Legii nr. 06/1993. 
l Ofertele se depun Ia sediul societăţii^ 
\ str. A, Vlaicu, nr. 25, in termen de 30 J 
j de zile de la ultima publicare a anunţului, j 
* Relaţii suplimentare la telefon 816055.3 
t  (68« t 2)
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ANIVFRSARI .■
•  La 18 ani fericire şi

sănătate Marianei Moga 
din Crişcior. Părinţii si 
fratele. ’ (9599)

: VĂNZARI- 
CUMPARARI

•  Vând fân. preţ con
venabil. Musariu (Brad), 
nr. 2. (0090313)

•  Vând, garsonieră, Da
cia, bl. 8. Tel. Vcţcl, 665140.

(0090308)
•  Vând convenabil dulap; 

vitrină, recamier cu ladă, 
toaletă. Tel. 624564.

(0090315)
•  Vând urgent garsonie-, 

ră, confort sporit, 2 500 
mărci. Orăstie, tel. 641133.

(91987)
•  Vând teren intravilan, 

suprafaţă 76 ari (în faţa 
fabricii de mătase), TV 
Diesel, tractor U 650. In
formaţii zilnic după ora 
16, tel. 618059.

(91988)
•  Vând casă. Călugă- 

reni, nr. 82, tel. 611345.
(91984)

•  Vând casă. curte şi 
grădină, Brâznic, suprafa
ţa 60 ari, zonă favorabilă 
pentru apicultura. Infor
maţii Brâznic, nr. 47.

s (91985)
•  Cumpărăm mobilier 

antic, ceasuri, tablouri, ar
gintărie, tel. 628716.

(81980)
•  „ Vând Casă şi, grădină

majfe corn. Brănisca, nr. 
114i (91978)

•  Vând mobilă, preţ con.
venabil, tel. 621697 sau 
616278. (91974)
i « Vând Dacia break 1310, 

an '1986 şi Dacia 1310, an 
198̂6, înscrise, preţ con
venabil. Tel, 617757.

f '• (91968)
•  l ăr>d Key board—Crti

mar -dublu manual, >• cu 
sizgieşi boxe| 200 W.-Elka- 
t ine, videorecortier lapo
ne». 054/712234, seara. ■

(91967)
sţ Cumpăr c iu r pom 

t *»m’ tablou i i dern aier, . 
plata deosebită, relaţii 61- 
68Ej3l73, 01-6352397. ‘
i I (224)

•  Vând microbuz VW
9 focuri, preţ 4900 DM, 
Tel- 624935. (91S|66) *
: •  Vând dormitor Luxor 

furpiir .'nuc, "sculptat, ’ preţ 
negociabil. Tel. 616510, 
după ora 16. -. (91963)

•  Vând casă mare. cu
apă, "gaz, grădină, viţă de 
vie, Geoagiu. Calea Roma
nilor. Informaţii telefon 
•58iB11445. (91962)

•• Saşă de vânzaţe, sat 
Pri'caz, nr. 56.

(91961) .
•  Vând apartament su

perb, 3 camere, etaj 4, rrv- 
i 1 st t iul \  Râk e i, nr 
16, bl. A, sc. B, ap. 29. 
Deva. zilnic 17—20.

-î (91959) -
o Vând apartament 2 

camere, zonă centrală, o > 
sibilităţi privatizare. Tel. 
624487. (91958)

•  Vând pisici BirmaUe- 
ze. Telefon 621283.

(91958)
•  Vând casă, brutărie cu 

‘spaţiu comercial, zonă cen 
trală, în Ilia, tel. 624012.

(91927)
•  Vând , casă şi ’urte 

mici, Sinieria. str. 1 De
cembrie, 626124.

(91951)
•  Vând convenabil te

levizor color Philips, te
levizor color Grundig, ma
şină automată de spălat, 
cuptor cu microunde, auto
turism Mercedes, an 1970. 
Tel. 612463. (91976)

•  Vând apartament ex
cepţional, 4 camere, îm
bunătăţiri, boxă, Doro
banţi. Telefon 617571.

(91999)
• Vând urgent casă, 

gaze, apă, curte 360 mp. 
str. Vulcan, nr. 1, Deva 
Telefon 625717.

(91995)
• Sindicatul Liber Co-

randa Certej organizează 
în data de 28. X. 1994, ora 
9, licitaţie pentru deschi
derea unui chioşc alimen
tar de incintă. ' (92000)

RADIO DEVA
MIERCURI,
26. X. 1994

6,00 BBC; 6,30 Mara
ton matinal ; 9,00 Ştiri:
'9,10 Muzică; 9,30 En-
glish „One to one“ — 
(reluare lecţia 11); 9,45
Morning music; 11,00
Mica publicitate radio şi 
muzică; 11,30 Muzică;
12,00 Radio can-can; 13,00

•  Societate comer
cială vindem ARO 
10-4, rulat 58 000 km 
şi remorcă s PA DES 
500 fel. 619580, o * 
le 9-14.:- (91970)

•  S.C. Mureşan Electro 
Service vinde televizo’are 
color, diagonala 51—67 cm, 
preţuri convenabile, ga
ranţie. Tel. 717094.

(1623)
•  Vând apartament 3 

camere, Hunedoara, (schimb 
nî Cluj), tel. 065/128093.

(1622)
,» •  Cumpăr tâloane ,; VW 
Buz, model' ’81 şi. Mer
cedes, Benz, model LiR 809,

.-«arS^tăr TOI? W4/71#60.
*.- • ■ ’ .' v- (1621)

• Vând Lj -v. ia Delta 
13 rbo Z: esel sta J ei- 
epilOnalâ," 1988. Telefon

" >645 * (1591)
; ■ •  Vând Wartburg, mo. 
tor Golf Diesel ■ şi aur 14 
carafe. Tel. 715257.

(15613)
" 1 •  Vând ARO 10, Un
garia, ' 4 ani, Audi 80, 
Diesel, înmatriculate. Tel. 
718604, (1614)

•  Vând garsonieră, con
fort I, Hunedoara, bdul 
Dacia, G2, 171.

(1615)
•  Vând convenabil Da

cia 1310, casă," grădina, 
gaz- metan. Tel. 717069.

(1616)

Ştiri; 13,10 ■ Mica pu
blicitate radio; 14,00
BBC ; 14,30 Muzică; 15,001 
Actualitatea hunedoreană; 
16,00 Sport; 16,30 Mu-i 
zică; 17,00 Ştiri; 17,10* 
Mica publicitate radio;
17.30 Engiish „One to ■
one“ (lecţia 12); 17,45 Mu-J 
zică ; 18,00 BBC ; 19,00 J
Rondul de seară • Apăi, • 
asta-i muzică!; 21,00 BBC; 5
21.30 Muzică; 22,09 Ştiri;J
22,10 Muzică album; 0,00 • 
Vocea Americii. !
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Ziar editat da S.C, „CUVÂNTUL LIBER" S.A'. DEVA 
J12CV518fl 991 Cont 307050601 B.C.Dava.Codflscal 2116827 
Deva,Str. 1 Decembrie. 35 jud. Hunedoara,Tele(oane’:611275), 
B12157;611269;625904fax618061. Conslliuldeadtnlnlstraţier 
Oumttni Gheonea - preşedinte, Mine! Bodea, Vlrpll Crişan, 
Ţiberiu Istrate, Nicolae Tlrcob - administratori. întreaga 
ffăspunderepertruconţlnutulartlcolelapubllcateopoartăautoril 
acestora. Tiparul executai la S.C. „POLIDAVA* S.A. DEVA. f

_ •  Vând convenabil i- 
partament 3 camere, ve 
’■ vizo i ameiă vidf î 
combină. toate f i r ma 
Sony, blană vulpe pola
ră, telefon 724986.
J  (1617)
# Vând apartament 2 

camere, decomandate, mo
bilat şi instalaţie satelit, 
eoinpletă. Tel. 711955

(1618)

OFERTE 
DE SERVICII

e Angajăm-personal pen
tru Salonul, de Bingo. Se
lecţia va avea loc joi, 
27 oct., ora 10, la Restau
rantul „Gambrinus‘< din 
Hunedoara. (0090316)

e  începând cu data de 
1 noiembrie 1994, va func
ţiona în Deva — Gojdu, 
bl. 50, sc. C, etaj I (viza
vi de Brutăria Neamţ) CA
BINET MEDICAL TRI- 
VAT — INTERNE — 
ALERGOLOGIE — Dr. 
Demeter Ioan (marţi, o- 
rele 15—17) — GINECO
LOGIE — Dr. Demeter Ro- 
dica (luni şi miercuri, o- 
rele 1430—18). Telefon 
613402. (91823)

•  Efectuez transport 
marfă, 1,5 tone, 300 lei/ 
km. Telefon 735309.

(91979)
» m n v  r  mmm» • w v  •  •  m

• Angajăm brutar 
şi personal muncitor 
(femei) în localitatea 
Brad. Informaţii ia tel. 
619490. (92006)

M r « M w  * : » mmm: * ■ ' * ■ «  •  «

i  Primesc ; înv gazdă .stu- 
denlă sau elevă. Tel. 
617137. (91934)

DIVERSE
o’ Mişu Luppa anunţă 

x ursio Polonia, 30 w,-- ■tr- 
briC, 45 000 lei, Turcia 
— -6 noiembrie, 55 00* lei. . 
Tel. 612166 si 714352.

(92110)
* Act<> tate indepen

dentă, .înregistrată cu nr.

- 7656 şi 7657, anunţă in-; 
tenţia de majorare 3 pre
ţurilor la prestări servicii, 
începând cu data de 1 no
iembrie 1994. (90860)

• Asociaţia familială
,.Moruz“ din Călan anun
ţă intenţia practicării u- 
nui adaos comercial între 
0— 1Q0 la sută. (0090309)

COMEMORĂRI
•  Azi se împlinesc şapte 

ani de când a plecat de 
lângă noi

0  m m  «m  * •  :» M W  0  .MMM» *  mmm t  t
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•  Familia Oprea a- 
minteşte celor care 
l-au cunoscut că azi 
se împlinesc doi ani de 
la fulgerătbarea dis
pariţie a celui care a- 
fost

MARIN OPREA
Ii vom păstra o veş

nică' amintire. , -
(91980.1

SOCIETATE COMERCIALA

H I»  ,Jb|"

Prin depozitul en gros, situat pe strada
Depozitelor, nr. 17 :
•  ulei floarea soarelui 1050 lei
•  zahăr IVOO lei
•  oţet alimentar —  800 lei
•  margarină românească 650 lei
•  muştar — 600 lei
•  orez preambalat — 985 lei
•  gris — 800 lei
•  ariei verde — 3150 lei
•  ariei albastru — 2850 lei
•  hârtie igienică — 190 lei

Preţurile includ TVA.
Informaţii suplimentare la telefon

621425. (92115)

S.C-C.F. S.A. TIMIŞOARA
A N U N Ţ Ă

In ziua de 21. XI. 1994, ora 9,00, va avea
loc la sediul S.C.C.F. S.A..Timişoara, str- G.
Dragalina, nr. 12

în vederea ocupării unui post de 
•  Contabil şef la Şantierul 34 Refacţii 

Linii Deva#
Informaţii suplimentare se vor solicita so

cietăţii — serviciul Prognoze, telefon 056̂  
192487- (92114) \

prin reprezentanţa Hunedoara 

9 dozatoare sucuri (superconcentrate)
9 maşini îngheţată : vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere

•  maşini paste făinoase

Hunedoara, str. N. Bălcescu. nr. 1 Poli
clinica cu plată, el 3. tel 054/712832.

MARI REDUCERI 
DF. PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

CORNEL PETRESCU
Părinţii şi Andrei, co

pilul tău drag, nu te vor 
uita, vor fi mereu lângă 
mormântul tău.

(91982/2002)

NOU i

S.C. SCORPION S.R.L.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

nr. 1

1?;

DE CE S E

PECO Orăştie transmit 
sincere condoleanţe şi sunt 
alături de dl Costea Mir- 
cea, în clipele despăr
ţiri; k tatăl săi iubit

(6090312)
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•  zahăr
M  ulei floarea soarelui — import 
9  bogat sortiment de coniacuri
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene

Telefon 717439. (90676)

CASA DE CULTURĂ DEVA 
UNIVERSITATEA .POPULARĂ

- A n u n ţ ă
Deschiderea următoarelor cursuri de 

calificare, .începând cu data de l noiem
brie 1991

•  Fochist medie presiune
•  Macaragii — grupele l şi IU
•  Laboranţi C.T.
•  Curs intensiv de creaţie vestimen

tară .(croitorie).• Contahilitati pe calculator
•  Operatori cameră video
•  Cosmetică
•  Curs de percuţie, orgă electronică 

chitară
•  Bucătari
Cursurile de fochişti, macaragii şi la

boranţi sunt de calificare şi autorizare şi 
se realizează de Direcţia Muncii şi ISCIR 
Sibiu.

Toate cursurile sunt abilitate de Minis
terul Muncii, eliberăndu-se act valabil pe 
economia naţională.

înscrierile se fac la sediul Casei de 
cultură Deva, zilnic, între orele 9—18. 
Informaţii suplimentare la tel. 616882.

S.C. „GERMISARA“ S.A.
Cu sediul în Geoagiu-Băi, str. Vilelor, 

nr. 7.
ORGÂNIZEAZA în data de 11 noiem

brie 1994
CONCURS pentru ocuparea postului de 
CONTABIL ŞEF.

EXECUTĂ pe bază de comenzi fer
me: mobilier pentru bucătărie şi holuri. 
Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi 
se pot adresa la tel. ? 648124, 648105, 
648280/165.


