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BLOCAM FINANCIAR,

« n m
CUVÂNTUL LIBER"

cu dl CONSTANTIN MARACU, directorul 
Sucursalei Judeţene a Băncii Naţionale

Dle director, mai putini dintre cititorii noştri ! 
I ştiu care sunt atribuţiile majore ale unei bănci, cu I 
'a tâ t mai mult când este vorba de Banca Naţională J 
|  a României. Vă rugăm deci-să detaliaţi câteva dintre* 
' atribuţiile instituţiei bancare pe care o conduceţi. I 
i — La ora actuală, in judeţ, pe lângă Banca Na- j 
I ţionalâ funcţionează încă 32 de societăţi bancare, în ( 
* afară de CEG, care are 21 de subunităţi. Tot un tip j 
|  de bancă este şi trezoreria mai nou înfiinţată. Este |  
- vorba, la nivelul judeţului, de Banca Comercială,« 
I Banca Româna de Dezvoltare, Banca Agricolă, Bartk- | 
' coop, Bank Post, Banca „Dacia Felix“ şi Credit Bank, i

I toate acestea cu subunităţi in localităţi ale judeţului. I 
Cu ce se ocupă în teritoriu Banca Naţională ? [ 

• — în domeniul circulaţiei băneşti, noi asigurăm |
I toate băncile cu numerarul necesar efectuării plăţilor. * 
J De asemenea, preluăm surplusul de numerar de la |  
• unele bănci şi-l redistribuim, astfel încât să nu se „ 
J producă imobilizări de bani în bănci şi să fie nevoie |  
] de noi emisiuni monetare. Asigurarea necesarului de J 
- numerar se face prin aprovizionarea cu bancnote noi * 
|  de la Banca Naţională a României şi din judeţe cu I

O spunem cu sincerita
te că ziarul „Cuvântul li
ber" Deva nu este cel nttu 
bun din ţară, şi nici nu 
§;te „al tuturor oamenilor 
din România", aşa cum îşi 
asumă asemenea calificati
ve o insignifiantă gazetă 

* din Deva.
Noi suntem noi, un ziar 

liber şi independent, echi
distant şi sobru, care nu 
avem nimic a face cu po
litica vreunui partid, cu 
sponsorizarea din partea 
vreunei întreprinderi, cu 
darea de mână a vreunui 
patron. Trăim modest, cin
stit, ne ducem existenţa pe 
propriile picioare şi îl a- 
vem aliat de nădejde pe 
consecventul nostru cititor, 
pe care ne străduim să-l 
ajutăm, să nu-l dezamăgim, 
sâ-i susţinem interesele, sâ-i 
alinăm necazurile, să ni-l 
facem părtaş la vremurile 
grele pe care le traversăm 
o dată cu el.

Şi îi mai simţim aproape 
pe oamenii modeşti şi se

rioşi din ŝocietăţile comer
ciale şi din instituţii, pe pa
tronii curajoşi şi cinstiţi şi 
pe bugetarii năpăstuiţi de 
soartă, pe cei care îşi con
sumă cu noduri pensiile de- 

' rizorii şi pe tinerii care-şi

sigurâm de întreaga -noas
tră stimă şi recunoştinţă. 
Noi prin ei trăim.

Din păcate, vremurile 
sunt grele. Nu putem face
firea mult pentru aşezarea 
ucrurilor pe făgaşul lor

NOI SUNTEM NOI

caută zadarnic locuri de 
muncă şi de existenţă, pe
fiârinţii şi fraţii noştri de 
a ţară, cărora le ducem 

seara o lumină în plus lân
gă cea a becului sau a 
lămpii cu petroL 

Pentru că noi suntem noi 
şi nu ne arogăm merite din 
a ne face datoria. Primim 
scrisori măgulitoare, pri
mim sfaturi şi îndemnuri, 
primim observaţii şi pro
puneri.' Primim, le mulţu
mim expeditorilor şi îi a-

normal. Insă bunăvoinţa 
noastră, profesionalismul, a- 
plecarea asupra nevoilor 
oamenilor sunt constante a- 
le existenţei şi muncii 
noastre. Neîmpăcaţi cu min
ciuna şi corupţia, cu par- 
şivismul şi fărădelegea, cu 
dictatul şi supuşenia — pe 
care personaje obscure din 
sferele puterii locale au 
încercat, fără succes, să ni 
le impună -  noi, ziar! ştii 
de la „Cuvântul liber", ne 
vom menţine pe meterezele 
realismului şi corectitudinii,

-:primim
opinii divergente,'jţă'pî.
mim şi publicăm opţiuni a- 
le unor partide sau forma
ţiuni n onguvernOmentale, că 
primim şi publicăm feluri
te apeluri, mesaje sau ob
servaţi; critice, nu înseam
nă nicidecum aderenţa ori 
susţinerea respectivelor or
ganisme sau personaje, ci 
deplina noastră disponibi
litate de înţelegere şi de 
echidistanţă, sensibilitatea 
faţă de problemele şi tră
irile tuturor semenilor noştri.

Dincolo de faptul că sun
tem cel mai ieftin cotidian 
din ţară şi că ne bucurăm 
de preţuirea câtorva mii 
bune de cititori în fiecare 
zi — realităţi relevate de 
sondaje şi de situaţii sta
tistice, care nu fac decât 
să ne bucure -, noi suntem 
şi râmânejn noi. Citiţi-ne, 
vizitaţi-ne,' seriefi-ne şi vă 
veţi convinge. -

DUMITRU GHEONEA

. excedentar, în căzui nostru judeţul Timiş. Judeţul 
I Hunedoara a fost şi rămâne deficitar în privinţa cir- |  
. culaţiei monetare : 20—30 la sută din masa "moneta- J

[I ră pusă în circulaţie nu se mai întoarce în bancă. |  
J — Şi care ar fi explicaţia ? Tezaurizează popu- •> 
|  laţia bani ? - I
I — Nu este vorba de tezaurizare, căci oamenii îşi de- * 
| pun economiile la bănci şi Ia CEG, în judeţ vin cu |  
I mărfuri la piaţă producători din alte judeţe. Ei îşi |  
' vând marfa, iar banii îi scot din judeţ. Foarte mulţi « 
| tineri studiază în centre universitare din alte judeţe I 
« şi deci acolo se circuitează o parte însemnată d in ; 
I numerarul eliberat din băncile hunedorene. In con- 1  

' cedil, oamenii merg în staţiuni balneoclimaterice din I 
|  toată ţara şi acolo se scurge o bună parte din nume- >
1 rarul eliberat din băn'cile noastre. A,r fi trei din ex- 1
2 plicaţiile fenomenului, dar mai sunt şi altele. î

în  domeniul decontărilor, noi întreprindem mă-1 
' suri pentru scurtarea duratei circuitului documente-»

TIDUD
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|  lor de la agenţi la bănci, precum şi între bănci. I n i
«vederea accelerării decontărilor, societăţile bancare; 1

V E R N I S A J

» veaerea cicceierarii aetumaniui, uanuaic %
I au obligaţia să-şi organizeze'un sistem informaţional» 
'  şi să stabilească un program de lucru la ghişeu, care J

I să asigure: înregistrarea documentelor în conturile |  
agenţilor economici în ziua când au fost introduse I

I* în bancă; depunerea, respectiv transmiterea docu- j 
mentelor în termenele prevăzute de regulament; |  

J transmiterea prin» sistemul propriu de decontări inter- » 
|  bancare cel mai târziu în ziua următoare efectuării I 
» înregistrării în conturile agenţilor economici; înre- * 
I gistrarea documentelor în conturile agenţilor econo- I 
, mici în ziua ridicării extraselor de cont de la BNR. J 
I Nerespectarea acestor reguli atrage sancţionarea băn- i 
* cilor comerciale. I

AU adresat întrebări şi 
au consemnat răspunsurile 

DUMITRU GHEONEA,
ION CIOCLEI.

(Continuare în ] a 2-a)
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O Mai •'bine un deştept, anonim decât un 
prost notoriu.

Sâmbătă, 29 octombrie nalitatea, achiziţionând 
a.c., pe la orele amiezii, 124 de lucrări cu care or
ia Galeriile de Artă din 
Deva a avut loc vernisa
jul unei expoziţii inedi
te. Valorosul pictor ro
mân Andrei Florea So-

ganizează expoziţii itine
rante în localităţi ale ţâ
rii — pictorul este pre
zent la Deva, la Galeriile 
de Artă, cu 6 lucrări care

MIERCURI,
2 NOIEMBRIE

0  Au trecut 305 zile din 
an ; au mâi rămas 60 ;

•  125 de ani de la naş
terea IULIEI HAŞDEU 
(m. 1888);

•  1784. Are loc adunarea 
de la Cureehiu, ce mar
chează izbucnirea marii 
răscoale ţărăneşti, ' con
dusă de Horea, Cloşca 
şi Crişan ;

9  1816. Â murit Gh. ŞIN- 
CAI (n. 1754), reprezen
tant al Şcolii Ardelene ; 

~0  1872. S-a născut, la Bu
cureşti, CINCINAT PA- 
VELESCU (m. 1934),
poet român ;

•  1873. S-a născut sculp
torul român DIMITRIE 
PACIUREA (m. 1932) ;

•  1854. Moare ANTON 
PANN (n. 1796). Autor 
de povestiri şi de cărţi 
de cântări religioase, de 
snoave în versuri.-
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rel, trăitor de mulţi ani la prima vizionare au 
în Occident, s-a întors în stârnit curiozitate şi in- 
ţară după Revoluţia din teres- 
1989, a imortalizat pe „Pasărea Bankcoop" 
pânză momente închipui- (emblema acestei bănci), 
te din derularea eveni- „Cavalcada", „Patimile", 
mentului,. chipuri ale u- „Plugarii", „Deşteptarea", 
nor personalităţi din is- „înălţarea" pun pregnant 
torla neamului, frumuseţi m evidenţa ingeniozitatea 
ale pământului natal, SJ spiritul creator ale ar- 
trăiri lăuntrice dictate de tistului, forţa sa imagi- 
sensibilitatea sa de ar- nativa şi de interpretare 
tist a unor fenomene, evem-

Stimulat de forţa mo- mente- stări emoţionale, 
netară a Băncii de Cre
dit cooperatist Bankcoop 
— care i-au readus în 
•patrie memoria şi perso-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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©  Azi, începând de la ora 
14-, Stadionul „Cetate“ va găz
dui primul meci internaţional de 
juniori la fotbal, disputat la 
Deva, între reprezentativele Ro
mâniei (antrenori L. Sătmărea- 
nu şi V. Aelenei) şi a Poloniei. 
Partida va fi  arbitrata de D. 
Crăciun, purtător al ecusonului 
FIFA, ajutat de S. Văduva şi 
F. Pop, toţi din Cluj. (S.C.)

O PARTICIPARE. In satul

Birsău, comuna Hărău, întreaga 
suprafaţă ce a fost cultivată cu 
cereale păioase a fost arată şi 
toţi cetăţenii şi-au însămânţat cu 
orz şi grâu tarlalele ce şi le-au 
planificat. Buna desfăşurare a 
campaniei de toamnă se datoreş- 
te şl dlui Pamfil Cepăluă care 
are două tractoare şi toată ga
ma de maşini necesare ce lu
crează de dimineaţa până seara 
pe ogoare. (Tr.B.)

©  PÂINE, tn  Hărău, pe o ca
să frumoasă, ne-a atras atenţia 
o emblemă) „Zita Com“ SAR  
Deva. A m  intrat şi-am întrebat i

„Ce se vinde aici ?“ „De toate, 
dar mai cu seamă pâine pentru 
săteni“ — ne-a răspuns o doamnă 
amabilă. „Faceţi pâinea în cup
tor ?“ „Nu, o aducem, de la Hu
nedoara, de la dl patron Cojoca- 
ru. Pâine bună, la un kilogram, 
cu 715 lei bucata. Sătenii o a- 
preciază foarte Piuit". (Gh.I.N.)

©  MAGAZIN PRIVATIZAT. De 
curând, in piaţa agroalimentară 
din oraşul Haţeg, S.C. „Gardian“ 
SRL a deschis o unitate de des
facere cu amănuntul. Aici se pu
ne zilnic la dispoziţia cumpă
rătorilor o gamă largă de pro- 

' duse alimentare. Cu o subliniere I

preţurile sunt accesibile, rezona
bile. (N.S.)

©  AMENZI. In comuna Certe- j! 
ju de Jos, în ultimele două luni, 
au fost aplicate un număr de 
şaisprezece amenzi pentru aba
teri de la normele comportării 
în societate — scandaluri, bă
tăi ş.a. Este cam mult, nu ? Mai 
pololiţi-vă, oameni b u n i! (Tr.B.).

•  LUXEMBURG, 31 oc- 
. tombrie (Rompres) — Ce
le şase ţări „asociate" la 
UE au acceptat luni, la 
Luxemburg, Strategia de 
apropiere propusă de Uniu
nea Europeană, ce ar ur
ma să le permită adera-, 
rea la organizaţie în ju
rul anului 2000 — transmi
te AFP.

Miniştrii de externe po
lonez, ceh, ungar, slovac, 
român şi bulgări au exa
minat strategia respectivă 
cu prilejul unei reuniuni 
—- prima de acest gen — 
cu omologii lor din -cele 
12 state ale UE şt din ce
le patru noi state ce vor 
adera la Uniune la 1 ia
nuarie 1995 — Austria, Fin
landa, Suedia şi Norvegia.

Anumite state est-euro- 
pene, în special Polonia şi 
Ungaria, şi-au exprimat, cu 
toate acestea, dorinţa de 
accelerare a procesului şi 
au deplâns absenţa unui 
calendar precis în cadrul 
strategiei propuse de „cei 
12", care să fie adoptat so
lemn de UE cu prilejul 
Consiliului European de ia 
Esscn, la începutul lu
nii decembrie.

•  MOSCOVA, 31 octom
brie (Rompres) — Rusia 
şi-a sistat livrările de pe
trol către Cuba. Motivul 
deciziei l-a constituit fap
tul că Havana nu mai dis
pune de suficient zahăr 
brut — moneda de schimb 
pentru ţiţei — pentru a-şi 
onora datoriile, relatează 
Iţar-Tass. 1

i
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De curând s-a desfăşurat 
Ia Bacău finala Campio
natului Naţional de Box 
f lu e n t  unde 'au fost pre
zenţi cei mai buni 105 pu- 
gilişti din întreaga ţară, 
câştigători ai etapelor de 
zonă, Ia cadrul categoriei 
.Uşoare <963,5 kg}, sportivul 

' Măritiş Dăscălescu de la 
A.S. Coaste, Hunedoara prin 
evoluţii de excepţie câş
tigând la puncte toate cele 
patru meciuri susţinute in 
cele cinci zile de concurs, 
U reuşit să devină „Gam-
?ioa al României pe anul 

994, încununând astfel o 
muncă dusă cu profesio
nalism şi multă seriozitate 
de către sportiv şi antre
nând llie Captari. Sigur 
că la acest succes deosebit 
pentru boxul hunedorean 
au contribuit prin'sprijin o 
serie de factori şi sponsori 
locali şl judeţeni, în mod 
deosebit conducerea I.C.S,

Un campion naţional pentru Hunedoara

PUGILISTUL MAR1US DĂSCĂLESCU, 

PE URMELE LUI M1HAI LEU

Hunedoara prin dl director 
general ing. Doru Gaiţa, 
care a sprijinit concret ac
tivitatea secţiei de box şl 
care în această perioadă

se implică decisiv în ve
derea organizării unei gale 
profesioniste la Hunedoara 
în data de 11 noiembrie 
a.c. ■

Gala profesionistă va fi 
organizată şi cu sprijinul 
unul alt mare pugilisi dat 
de Hunedoara, Mihai Leu, 
actualmente boxer profe
sionist şi care l-a învins 
de curând prin K.O.- In re
priza a patra pe america
nul de origine poloneză 
Iloyd Radalsky, meciul ur
mărit de aproximativ 13000 
de spectatori fiind perma
nent la discreţia „Necruţă
torului din Hamburg" aflat 
Intr-o mare formă. înaintea 
atacării titlului continentaL 

Marius Dăscălescu, o spe- 
rânţă certă a boxului hu- 
nedorean, are o deosebită 
valoare prin rezultatele 
obţinute până in prezent 
şi toate şansele să calce 
pe urmele idolului său, 
boxerul profesionist Mihai 

M1RCEA SlRBU

1 ŞÎMLEUL 
SILVANIEI —

SP. STUD. HUNED.
1—3

Nou promovata Spor
tul Studenţesc conti
nuă şirul victoriilor, 
fiind neînvinsă după 
primele patru etape. 
Ultima ispravă a lor 
a fost meciul de la 
Şimleul Silvaniei. Cu 
toate câ deplasarea s-a 
făcut chiar în ziua 
hieciuiui, cu un lot re
strâns (numai 7 jucă
tori), datorată lipsei 
fondurilor financiare, 
voleibaliştii hunedo- 
reni au reuşit printr-o 
mobilizare exemplară 
să se impună din nou. 
Gazdele au avut un ar
bitraj părtinitor şi au 
reuşit să câştige pri
mul set cu 15—13. Bi
ne conduşi de pe mar
gine de proi, Constăh- 
tin Grigore, hunedo- 
renîi n-au cedat, au 
trecut şi peste erorile 
de arbitraj, reuşind să 
câştige următoarele 
trei seturi şl implicit 
partida. De ia  Sportul ‘ 
cei mai buni au fost® 
Grelt, Mihalache şi 
Pasăre. (Ion Bădio}. -
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Aveţi abilitatea să vă câştigaţi poziţia. O auto- 
, ritate este de partea dv. Cineva vă poate ataca verbal. 

S-ar putea să vă preocupe o problemă religioasă. Vă 
ocupaţi de recunoaşterea meritelor dv în public.

TAUR
Atenţie la o afecţiune. Veţi căuta armonia cu cei 

cu care sunteţi legat prin interese. Ţensiuni in rela
ţiile cu subalternii. Veţi returna o sumă împrumuta
tă de la cineva. întâlnire cu persoana iubită. Evitaţi 
certurile pentru concepţii filozofice diferite.

GEMENI
Un tratament naturist vă poate fi de mare folos. 

Este posibil să vi se diminueze energia. Relaţiile cu 
partenerii pot deveni armonioase. Duşmanii dV stau 
deocamdată liniştiţi. în week-end e preferabil să vă 
ocupâţi de artă, ori de copii. Plâtiţi-Vă datoriile şi 
nu provocaţi pe nimeni care v-ar putea răni verbal 
sau fizic.

BAC
Vă va merge bine în declaraţii de amor, ori în 

obţinerea de valută. Probleme cu sănătatea. Trataţi 
cu seriozitate starea sănătăţii, mai ales câ la serviciu 
vi se cer eforturi. Odihniţi-vă, încercaţi să fiţi mai 
cooperanţi. Tensiune In relaţiile matrimoniale.

LEU

REZULTATELE ETAPEI A XIII-A :
Favior Orăştie — E.G.C.I,. Călan 6—0 ;
Minerul LiVezeni — Minerul Aninoasa 6—3 ; 
Minerul Certej — Minerul Ghelari 4—1 ;
Minerul Bărbăteni — Metalul Crişcior 3—0 (ne- 
prezentare) ; ţv iV;-
C-F.R. Simeria — Haber Haţeg 2—1 ;
Victoria ’90 Călan — Construct. Huned. 2—0 ;

. Dacia Orăştie — Minerul Teliuc 4—0 ;
Min. Şt. Vulcan — Mureşul Deva 10—1 ;
A.S.A. Aurul Brad — Jiul Petrila 6—0.

C L A S A M  E N T U L ’
1. Minerul Ştiinţa Vulcan 13 11 2 0 71—10 33
2. Daria Orăşlie 13 11 1 1 56—14 34
3. Victoria *90 Călan 13 11 0 2  34—16 38
4. Minerul Certej 13 9 1 3  51—21 38
5. Minerul Ghelari 13 8 0 5 31—21 24
8. Minerul Bărbăteni 13 7 2 4 45—13 23
7. A.S.A. Aurul Brad 13 7 1 5 38—22 22
8. Minerul Aninoasa 13 7 1 5 39—28 2 2
i .  Minerul Livezeni 13 6 2 5 43—30 29

t9. C.F.R. Simeria 13 S 0 7 30—39 18

11. Minerul TeKnc
12. Construct. Huned.
13. Mureşul Deva
14. Favior Orăştie
15. Jiul Petrila
16. E.G.C.L. Călan
17. Metalul Crişcior 
ijk Haber Haţeg

13 4 3 6 19—25 15
13 5 0 8 18—43 15
13 4 O 9 36—83 12
13 3 2 8 25—35 11
13 3 2 8 20—35 11
13 2 2 9 29—11 8
13 1 2 10 17—67 5

__ 13 l  1 11 11—70 4
ETAPA URMĂTOARE, 6 NOIEMBRIE 1994 ŞI 

ARBITRII JOCURILOR :
Favior Orăştie — Constrttct. Hunedoara (arbitri 

Cârstea Costel, Cristea C-tia şi Diaconescu Gh. — 
Petroşani); Jiul Petrila — Mm. Ş t Vulcan (Hanzi, 
Csiki.si Bogdan — Deva) ; Haber Haţeg — Min. Bâr- 
băteni’ (Pop C., Capotescu şi Clinei — Hunedoara); 
Met. Crişcior — A.S.A. Aurul Brad (Cârstea I., Ku- 
szai C. şi Avram Gh. — Petroşani}: Min. Ghelari — 
C.F.R. Simeria (Dineş, Chifor şi Suciu — Deva şi 
Brad); Min. Aninoasa — Mia. Certej (Pândârelu N„ 
Capră şi Târsa — Orăştie, Simeria, Hunedoara); 
E.G.C.L. Călan — Mia. Livezeni (David, Sebeş şi 
Melha — Orăştie); Mureşul Deva — Dada Orăştie 
(Costea, Banc şi Covaci — Simeria); Min. Teliuc — 
Victoria ’90 Călan (Munteanu, Iacob şi Ambruş — 
Deva).

-VASILE NEMEŞ, 
colaborator

Este posibil să doriţi să călătoriţi, ori- să, 
baţi reşedinţa. Tensiuni în raporturile cu familial. D'âcă 
sunteţi artişti, veţi fi Inspiraţi, Vă va preocupa şi 

'înfăţişarea dv. Relaţiile de muncă pot avea im  aspect 
\ haotic. Este bine să vă calmaţi, să nu daţi ‘ctirş.. tină*' 

certuri.

FECIOARA
j Veţi face un drum scurt, vizite, relaţii cu intimii. 
I Nu veţi reuşi să duceţi la capăt ceea ce aveţi de fă- 
/ cut. Vă veţi ocupa.de casă, de o proprietate. Activi- 
1 tăţi de divertisment. • jocuri de noroc, tentaţii spre 
\ afaceri. Nu veţi- fi-predispus la amuzament.

S v, BALA NT A
1 E posibil s# fiţi implicat într-o acţiune economi- 
i  că. îh î ignoraţi Sfaturile unei persoane avizate In fl- 
{ nanţe. Veţi călători nu pentru mult timp, vă veţi In- 
1. tâlni cu rude_ apropiate, veţi da un test. Evitaţi cer* 
\ turile. ’

SCORPION
Este posibilă o ceartă cu cineva care nu vă res-

ţ
\  jssie posiuiia o cearta cu cineva care mu va re»-, 
j pectă. Dacă nil vă stăpâniţi nervii, comunicaţi cât’ 
l mai puţin. Dacă aveţi un teren, pot apărea discuţii 
/ apropo de proprietate. Reuşită amoroasă, precum şi j 
1 In relaţiile cu copiii

\

"'SĂGETĂTOR
r Relaţie excelentă cu o persoană care vâ ajută să 
I fdceţi bani. Veţi călători, vă veţi ocupa de afaceri 
l mărunte. Relaţii tensionate eu fraţii. Evenimente ne- 
i plăcuţe în locuinţă din cauza unei defecţiuni. Nu ris- j 
J câţi în afaceri, în speculaţii.

! DIVIZIA a  ŞERIA A III-A
I REZULTATELE ETAPEI : VKGA D eva— Petrolul 
» Ticlcni 3-—1; Min. Berbeşti — Vîct. Electro C. de Ar
ii geş 3—0 ; Sp. Muncit. Drag.-Olt — ARO Câmpulung 
* M. 5—2 ; Petrolul Sfeina — Metalurgistul Sadu — no
( S-a jucat, neprezentaro Sadu ;  FM . Drobeto — Minerul 

Mutre 5—2 ; MÎNE-RAL Roşia Mov__ Unirea Alexan
dria 3—1; Vulturii Lugoj — Mln. Mătâsari 1—0; Ar
senal Reşiţa — Constr. „U“ Craiova 4—1; Minerul A- 
nina — Metalul Bocşă 5—2; Petrolul Videle — U.M. 
Timişoara 3—0.

•  Medul Sp. M, Gtt — P ă n M  Stoina (din < 
a B-a), a fost omologat cu 3—0 pentru Petrolul. 

C L A S A  M E N I V L
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DIVIZIA B, SERIA A IV-A

REZULTATELE ETAPEI: Minerul Lupeni — O- 
Unmla Satu Mare 4—6 ; Oaşul Negrcşti-Oaş — AS. 
Pm-oşent-Vulcan 3—1 ; F.C. Arad — Vest Petrgm Pe
cie» 4—2 ; Minerul Uricani — Laminorul Zalău 4—1; 
Olimpia Saionta — Chimica Tâmăveni 3—0; Mi
mau- Zlatna — M: ierul Cavnie 5—0; AS. Sighetul 
Marmaţiei — Minerul Sârmăşag 3—0 ; Motorul I.MA- 
Arad — C.P.L. Arad 4—0 ; Avântul Reghin — Me- 
taltirg. Cngir 1—2 ; Sticla Turda — Parângul Lonea 
1— 2.

C L A S A M E N T U L

CAPRICORN
f Cariera dv este In ascensiune. Rezultate bune 
I financiare, dar §i amoroase. Vă întâlniţi cu cineva 
) care vă f^ lite « /’ -4navuţîrea. întâlnire de dragoste,
î latura creativă it t e  accentuată. Tratative pentru 
/săhtteb de tocăniţă, Veţi fi receptiv la ideile persoa 
) nei iubite.
*

L Minerul Venit* Matea 
1  Vuitorii Lugo j 
E  Prtrotol Stoina
4. ARO Câmpid ng
5. M lNe-BAL Re vinari 
A. FC. Drobeta Tr. Sev. 
T. MrtMiargNtol Sada
' m "

■ mi
ut -
44-42. Pet roiul Iteton l

12 8 
12 7
11
12
12
11
î i
tg.
12 
M 
n  
12
11
12 
12

.S&
14. «.M . Tim işoara 
•L  U nirea A lexandria 
IA Victoria C artea de Argeş H
H . A isenai Reşiţa U
*8. Sm M. D răgăneşti-o it 12
Ut CoMsOnaet „11“ Cratova 12 3
«0. VEGA Deva 12 3

ETAPA VIITOARE: Victoria C, de Argeş — U l-  
ME-HAL Rovinari; Unirea Alexandria — Arsenal Re
şiţa; Goustr. „,U“ Crawva — Vuitorii Lugoj ; Minâ
n d  Mătăsari — Petrolul Videle; UJ4. Timişoara — 
Minerul .Anina; âîetalai Bocşa — VEGA Deva; He- 
bmtoa Tirieni — S p  l i .  Drăgăneşti-Olt; ARG Câmpu
lung M. — F.G. Drofeeta ; MinOTil Motm — Petrolul 
Stoina; Metalarg- Sada — Minerul Berbeşti.

U
20
88
19

33—10 25 
26— 7 24 
26—16 
£4—14 
10— 9 
19—44
13— 11 19
14— 22 «6 
17—18 »
14— M M 
12—19 X6 
M—25 m
15— M m
16— 22 t»
15— 21 U
16— 46 13 
35—22 U  
14—29 1» 
12—24 : i |I  
14—21 10

L Minaur Zlatna
2. Olimpia Saionta
3. A.S. Sighetu Marm.
4. Parângul Lenea
5. A S. Parosani 
4  Motorul Arad
7. Olimpia Satu Maro
8, Minerul Uricani
6t Metatargtotol - Cugir

1 1 *
12, Chimica 
Ut FCt Arad 
ÎL M ineral Lupeni 
15. Oaşul N eeresiî'
-iŞ# Id^ait»5̂
17. M inerul Cavafc
18. Sticla Arieşul Turda 
18. Avântul Reghin
28. C.PX. Arad

12 8 1 
12 8 1
12 7 2 
12 7 2 
12 7 1 
12 S  £  
12 6 1 
12 8 

■ m 8 
82 6 0 
12 f  1  
12 5 2 
12 5 
12 5 

'12,  5 
12 4 
12 4 
12 3 2 
12 3 1 
12 2

31—13 25 
21—12 25 
28—11 23 
21—18 23
26— 15 22
27— 17 m
28— 16 19 

f  -S 18—24 W  
0 6 17—13 18

14—18

3
3
3
3
4
4
5

VĂRSĂTOR
Vi ocupaţi de casă şi familie, de o proprietate 

imobiliară. Neplăceri In familie. Atenţie ia nriwdPOB 
aparatelor eteetitoeaşnioe. E bine să vă feriţi şi de 
hoţi 1 Stăpâniţi-vă pofto de a risca banii to specule* 
ţii. încercaţi sâ nu vă stârniţi subalternii Există pş* 
sibilitatea unei îmbolnăviri trecătoare.

PEŞTI
Schimbări în casă. Starea fizică şi psihică trebuie 

refăcută. Odihniţi-vă şi lpaţi vitamine. Un teren 
poate deveni motiv de dispută. Afaceri băneşti, vâ 
vor interesa politica, arta. sportul. Nu vâ antrenaţi 
în jocuri de noroc şi în schimb de valută I

1 9

m

18
24—19 17 
23—27 17 
19—23 16
17— 25 ■ 16
18— 22 13 
11—29 13 
13—26 11 
15—29 1»
9—21' 7

, ETAPA VIITOARE: Minerul Cavnie — Avântul 
Reghin; Metalurgistul Cugir — Minerul Uricani j 
Laminorul Zalău — Molarul Arad; CJPX. Arad — 
Mineral Lupeni; Olimpia Satu Mare — Sticla Turda; 
Parângul Lonea — Oaşul Negreşti ; AS. Paroşeni — 
m  Arad; Vest Petrom Pecica — AS. Sighetu U . ; 
Minerul Sârmăşag — OlutţJla Saionta ; Chimica Târ- 
năyeni — Minaur Zlatna.

................

I |  cumentar; 18,45 Jazz Ma

2 NOIEMBRIE
9,00 Emisiunea din sea

ra precedentă (reluare); 
14,30 Vldeotext publici
tar ; 18,00 Deschiderea e- 
misiunîi; 18J15 Desene a- 
nimate: „Petre Pan”-;
18,28 Avanpremiera fil
melor, pnbtlcitoto; 18,30 
Priviri către vHtor —

.Mgrjtmm .  »<*■* ,  rnmtţjmmtmm f im *  mm ew  i  m m , mm, •mmm mm .mrntmmm.mm •mm ,m m .

i
gazin ; 19,£H> TELE 7 abc. ~ 
Fflm serial; „Casa din* 
preerle ; 19^0 Clip VI-,4 
VA ; 2(100 Reporter TE- î  
LE 7 âbc; 20^8 € ltp f  

. VIVA : 20,35 Becameu- »
tar : „Guvernare pe la- 1 
ţelesul tutnror” ; 21,05 *
Chestiunea zh ei; 21,501 
Fihn serial: „Vegas“ ; * 
22,40 Mitică ; 22,45 Ma- î  
falda. Emisiune de B a-1 
du Cosarca : 23,25 Cartea J 
de citire ; 23,30 Staruri ]  
pentru totdeauna ; 0,00 ■*
Videotext publicitar. |
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Rentabilitatea şi protecţia socială merg împreună
După cum aflăm de la 

conducerea Cooperativei 
„Progresul" din Deva — 
preşedinte, dl Viorel Şan- 
dru, şi contabil şef, dna 
Klain Reghina, — unitatea 
s-a organizat astfel încât, 
după desprinderea în 1990 
a două mici cooperative, 
n-a fost desfiinţată nici o 
activitate. . în prezent 123 
de salariaţi — dintre care 8 
personal TESA — prestea
ză 23 de activităţi, cifra 
de afaceri, în medie, lunar, 
fiind de 22 milioane de 1ei.

— Prin comasarea unor 
activităţi, spunea dna 
Klain, am eliberat spaţii 
pe care le-am Închiriat pe 
bază de contract de aso
ciere, potrivit Hotărârii nr, 
2 a UCECOM din 1 iu
nie 1994. Nu am închiriat 
nici Şn spaţiu pentru ac- 
tivitipţ concurente. Spre 
exenjbtec^TO'^warasat sec
ţia tricotaje, care func
ţionala  KBjţfjrul unui bloc 
din eduWBWssâbal cu ce- 
lelalfe trei secţii din Com
plexat Vodă. Aip
mutat, de" .. asemenea, în 
complex secţia croitorie 
serie pentru confecţii fo-

mei, ce funcţiona la par
terul blocului N, din ’ a- 
celaşi bulevard.

Comasările de activităţi 
s-au realizat în scopul fo
losirii eficiente a spaţiilor 
şi realizării de condiţii mai 
bune de lucru cooperato
rilor, în paralel cu în-

comenzi şi tricotajele ca 
şi unitatea de confecţii 
haine din piele de pe stra
da Depozitelor, nr. 1.

în ceea ce priveşte cali
tatea, nu au fost reclama
ţii. Aprovizionarea cu ma
teriale şi materii prime se 
face direct de la furnizori,

LA COOPERATIVA „PROGRESUL" 
DEVA

chirierea celor disponibi- 
lizate, în care funcţio-. 
nează acum magazine ali
mentaro, de confecţii me
talice, precum şi de di
verse articole. S-a reuşit 
în-acest fel o curbă ascen
dentă a rentabilităţii coo
perativei, dar şi protecţia 
socială a cooperatorilor, 
care au rămas la locurile 
lor de muncă.

între secţiile despre care 
se spune că. „merg bine" 
este bijuteria. „CelelaltO 
— considera dl Şandru — 
depind de sezon. O dată.' 
cu instalarea anotimpului 
rece, au început să aibă

iar comenzile făcute de 
diverşi beneficiari din ju
deţ şi din ţară asigură pro
ducţia pentru o perioadă 
mai îndelungată. Remarca 
dlui preşedinte, că această 
cooperativă „merge acum' 
foarte bine" a fost argu
mentată de următoarea 
comparaţie: dacă la sfâr
şitul anului 1993, profitul 
global a fost de 900, mii 
lei, după 9 luni din 1994 
s-a ajuns la 39 milioane de 
lei. Estimăm că vom de
păşi, până la finele anului, 
45 milioane de lei" — a- 
precia conducerea coope
rativei.

Considerând că pe citi
torii noştri îi interesează 
mai ales activităţile meş
teşugăreşti, le-am notat 
pentru informarea dumnea
lor. Atelierele în care se 
execută articole în serie 
sunt: croitorie pentru fe
mei, croitorie pentru copii, 
trei ateliere de tricotaje 
(în care se produc şi cio
rapi), şepcăria şi lenjerie- 
tapiserie. Prestaţii se fac 
prin curăţătoria chimică şi 
spălătorie, croitorie coman
dă pentru femei, bijuteria, 
optica, tăbăcăria, încărca.t 
brichete .mecanică fină, uz 
casnic, rame-geamuri, repa
raţii încălţăminte şi festo- 
nat covoare (ultimele două 
funcţionează în complex). 
Producţia se desface prin 
cele patru magazine proprii, 
cât şi prin alţi beneficiari 
din judeţ şi din ţară. Am 
reţinut că preţurile sunt 
sensibil mai mici, atât la 
confecţii cât şi la tricotaje, 
dar şi că există posibilitatea 
realizării de modele unicat, 
în secţiile de comandă.

ESTERA SÎNA.
VIORICA ROMAN

Un spaţiu mioritic
Spaţiul mioritic din Pă- 

durenimea Hunedoarei fas
cinează şi azi, la fel ca în 
trecut, vizitatorul dornic 
de a cunoaşte un tărâm 
de legendă. Să ne gândim 
doar o clipă, la povestea 
Cerbului alb, care, până la 
urmă, a dat şi numele sa
tului Cerbăl. Să reamintim 
profunzimea bogăţiei idea
tice şi varietatea folcloru
lui literar, muzical şi co
regrafic, Splendoarea cos
tumelor şi motivelor cu ca
re acestea sunt împodobite 
în comunele Lunca Cernii, 
Ghelari, Lelese, Topliţa ş.a.

Aceeaşi impresie puter
nică a lăsat de curând An. 
samblul folcloric „Pădu
reanca" din Dăbâca — 
Hăşdău (Topliţa), ce a par
ticipat la Festivalul folclo
ric internaţional organizat 
la Baia Mare. Cei aproape 
50 de membri ai formaţiei, 
cunoscuţi şi recunoscuţi în 
ţară şi peste hotare, se 
comportă firesc în scenă 
întocmai ca în vatra sate
lor lor de munte. Ei sunt 
mereu dornici să-şi etaleze 
tradiţiile şi datinile, aşa 
cum le-au moştenit de ia 
moşii şi strămoşii lor, pe 
care le-au conservat în 
fiinţa lor, ducându-le mai 
departe tinerii şi copiii.

Pentru evoluţia lor, pă- 
durenii din Dăbâca — Hăş
dău au primit Premiul al 
II-lea la festivalul mara
mureşean pentru un obicei 
de nuntă. Interesant este 
faptul că acest obicei a 
fost prezentat în contextul 
în care 20 de ansambluri 
folclorice au oferit obice
iuri de nuntă din Grecia, 
Turcia, Bulgaria, Italia, 
Rusia, România. Specta
colul pădurenesc a fost e 
adevărată feerie, cântecele, 
dansurile, strigările speci
fice fiind prezentate de 
tineri şi vârstnici, între ca
re primarul comunei, Au
rel Alic, viceprimarul, Tra- 
ian Bobora, care conduce 
şi pregăteşte, de altfel, an
samblul. Să reţinem evo
luţia grupului vocal femi
nin, culmea cu pricoiţe şi 
haine, interpretarea brâu- 
lui, ardelenelor, a spicului 
de grâu, de doiurilor.

Să credem în frumuseţea 
folclorului pădurenesc, al 
Topliţei, pe care-1 aşteptăm 
a fi prezent şi la alte ma
nifestări interne şi inter
naţionale, prin intermediul 
Inspectoratului Judeţean 

• pentru Cultură şi Centru
lui Judeţean al Creaţiei 
Populare !

MINEL BODEA

C a le  d e  în to a r c e r e  

n u  e x is tâ
De. curând m-am depla

sat la Deva cu autobuzul 
IKARUS aP dlui Gigi Mi- 
heţ, patronul Societăţii Co
merciale „VICTOR". De
spre condiţiile excelente de 
transport ce le oferă acest 
patron, precum şi ceilalţi 
care asigură transportul 
în capitala judeţului, călă
torul are numai cuvinte de 
laudă. Prima constatare es
te preţul mai mic al unei 
călătorii cu 250 lei faţă 
de altele care parcurg a- 
cest traseu.

Dar în dimineaţa respec
tivă, dl Miheţ avea o su
părare. Anume că, de la o 
zi la alta, apar unele per-• .. t —— • m • • — * — * •

în acest mijloc de toam
nă, ce a poleit copacii cu 
aramă, oraşul de la poa
lele Feleacului, Cluj-Napo- 
ca, inima de suflet a Ar
dealului — cum i se spu
ne — se înfăţişează ca o 
aşezare mândră, maiestu
oasă. primitoare. Am fost 
musafir al oraşului de pe 
Someş timp de două zile 
şi, participând la o mani
festare politică, mi-am fă
cut timp să mă plimb prin 
centrul lui ca să-i simt 
pulsul vieţii, să-l pricep 
cum trăieşte, cum respiră 
şi cum gândeşte în aceste 
zile înceţoşate, nu de ne
gură, ci de dificila perioa
dă de criză ce apasă pe 
umerii ţării. Vreau să spun 
de la început că n-am vă
zut nicăieri semne ale le
hamitei sau deznădejdii — 
cum a scris o anumită par
te a presei. Dimpotrivă, am 
aflat o mulţime de elemen
te ce vădesc lumină sufle
tească, poftă de viaţă, în
credere în ceea ce există 
şi în cele ce vor veni.

Matei Corvinul — Matyas 
Rex — cum scrie pe soclul 
statuii — se află la locul 
lui, înţepenit în bronz şi 
nu pare să-l deranjeze plă
cuţa ce afirmă că'este ne
învins de nimeni, în afară 
de propriul său popor. Prie
tenului cu care mă plim
bam pe vechiul corso i-am 
spus de ceea ce vorbeşte 
lumea cum că cineva ar 
vrea să mute statuia de la 
locul ei.

soane care nu acceptă con- 
curenţyj jw a ^ $h,;,eivilizată, 
punândHfeţ&v'Şi-’i'date în 
activitatea, jde: privatizare 
în transport, reclamându-1 
şi punându-1 pe drumuri 
pe la diferite autorităţi, 
pentru un motiv sau altul.

Oare nici acum nu se 
ştie că nu există cale de 
întoarcere şi că această for
mă de activitate privată 
trebuie sprijinită ? Unii au 
investit milioane în cum
părarea unui autobuz (şi 
şi-au desfăcut contractele 
de muncă cu fostele uni
tăţi. Pentru ce ?

ALEXANDRU JURCA
_ * • • • * m • •

— Vezi de treabă — 
mi-a spus amicul —. n-o 
s-o mute nimeni, degeaba 
se vaită unii şi alţii pc te
ma asta.

în spatele grupului -sta
tuar se înalţă maiestuoasă 
catedrala catolică, un edi
ficiu vechi, şi măreţ. Ami
cul ne aduce aminte că am 
asistat la montarea în vâr
ful turlei, după o restau

Oamenii din comuna 
Brănişca se simt terori
zaţi fiindcă doi indivizi 
fac ce vor, iar dacă sunt 
atenţionaţi ameninţă cu 
bătaia, ba chiar cu mai 
mult. Cine surit cei doi ? 
Fraţii • Costin Gligor şi 
Sorin Precup. Cei dot au 
500 de oi care,; întregite 
fiind cu oile oamenilor, 
alcătuiesc o turmă fru
moasă. Ciobanii nu dis
pun de . păşune pe raza 
comtiriei şi au venit la 
primărie să ceară. Li s-au 
repartizat — ne-a spus dl 
Viorel Jurcă, viceprimarul 
comunei — circa 500 ha 
Ia Furcşoara. „Acolo nu 
mergem", au zis cei doi. 
Şi atunci pe unde-şi j ase 
mioarele ? Pe păşunea vi
telor. pe fâneţele, lucer-

T eroriştîi
na şi trifoiul oafnenilor. 
Le pasc ziua, dar în spe
cial noaptea. Aşa că oa
menii se trezesc cu re
colta văduvită şi se în
treabă : „Cine-o fi făp
taşul ?“. „Cum cine ? — 
îşi răspundeau singuri. Cei 
doi ciobani !“. Oamenii au 
protestat la primărie, la 
poliţie, care i-au atenţio
nat adesea pe cei doi, 
dar în , zadar. Ciobanii 
fac în continuare ce vor. 
Iar dacă cineva dintre 
păgubiţi le cere socotea
lă, pun câinii Re el şi 
ridică bâtele.

Zilele trecute stăteam 
de vorbă la sediul pri

măriei cu dl vicepri- 
mar Viorel " Jurca. La 
un moment dat a nă
vălit în birou dl Octa- 
vian Dobrei. Era roşu la 
faţă şi vorbea precipitat:

— Aşa nu se mai poa
te. Aş fi' putut fi mort 
acum.

— Cum adică ? între
băm.

— Am găsit turma ce
lor doi fraţi în păşunea 
vitelor, în Rovină. M-am 
dus să le spun că acolo 
nu-i voie, întrucât bovi
nele nu mănâncă după oi. 
Slugile celor doi proprie
tari au pus câinii pe mine
— nişte dulăi cât viţeii
— şi au venit spre mine

cu bâtele. Dacă n-o luam > 
la fugă acum eram mort. \ 
ori în spital. . 1

Omul era taro speriat. , 
I-am spus să facă cele * 
necesare: să reclame la ţ 
poliţie,, să lase în scris i 
şi la consiliul local. Spe- ) 
răm că sesizarea sa şi-a J 
altor oameni — ce au 1 
fost ameninţaţi cu bătaia i 
sau chiar cu moartea — ’ I 
să urmeze drurhul firesc ţ 
'spre Parchet şi spre Jus- i 
tiţie. în acest fel, poate. ’ 
cei doi şi slugile lor se j 
vor potoli. Zicem poate l 
întrucât — se ştie — cio- 
banii îşi măsoară banii i 
cu metrul. Să dea Dom- \ 
nul ca presupunerea la t 
care ne gândim să se do- J 
vedească greşită. *

TRAIAN BONDOR \ 
i

cum că clujenii ar fi mi
lionari.

— Nu sunt, mă contra
zice. Mulţi n-au luat banii 
de la „Caritas", i-au lăsat 
acolo şi au rămas fără ei.

Inii spune, tot amicul, 
că oamenii îşi văd de tre
burile, de munca lor, de 
necazurile şi bucuriile, a- 
tâtea câte sunt.

La capătul bulevardului

dau dreptate — că ora
şul Cluj avea nevoie de 
un asemenea monument, 
întrucât aici a fost mereu 
prezentă, de-a lungul se
colelor, ideea de libertate 
şi dreptate naţională. De 
altfel niciodată, între oa
menii de rând — fie ro
mâni, fie maghiari — n-a 
fost râcă şi vraj bă izvo
râte din cauze cinice.

formulezi. îmi zicea ami
cul :

— Clujenii când fac o 
treabă, o fac ce lumea. în 
oraş n-o să găseşti — 
doar, poate, pe la peri
ferii — bombe şi tarabe 
jegoase. Totul este curat 
şi de bun gust.

într-o după amiază mi
nunată de sfârşit de săp
tămână am văzut gru

Cluj-Napoca, inima de su fle t a Ardealului
rare a catedralei ce a ţi
nut mai mulţi ani .— o 
crucii. Era strălucitoare şi 
lumea zicea că este din aur 
masiv. Nu era din preţio
sul metal, doar fusese au
rită. în orice caz, strălu
ceşte. Pe băncile vopsite în 
alb, din faţa statuii mo
ţăiau în amiaza cu soare 
persoane venite să-şi piar
dă vremea ce le prisosea. 
Majoritatea erau în vârstă, 
veniţi cu nepdţii ce se hâr
joneau cu porumbeii ce 
ciuguleau fărâmiturile a- 
runcate de trecători. Pă
sările sunt atât de obiş; 
nuite cu oamenii, încât te 
lasă să te apropii de ele 
până la un pas şi numai 
după aceea îşi iau zborul. 
Ne aducem aminte de „Ca- 
riias“ şi-i spun amicului de 
ce se vorbeşte prin ţară,

Eroilor se înalţă un monu
ment nou, pe care nu-1 
mai văzusem. Două coloa
ne înalte, metalice, în vâr
ful cărora a fost fixat cu 
lanţuri un clopot. Este, 
deci, un „M“ uriaş, închi
nat autorilor Memoran
dumului, prin care s-a so
licitat guvernanţilor aus- 
tro-ungari drepturi egale 
pentru români, aşijderea 
cu ale celorlalţi locuitori 
ai Ardealului. Căci româ
nii erau şi atunci în ma
joritate. Pe soclul monu
mentului sunt înscrise nu
mele autorilor istoricului 
act, precum şi vorbele 
turdeanulul Ioan Raţiu, 
care au răsunat atunci 
peste tot Ardealul: „Li
bertatea unui popor nu se 
discută, se afirmă", 

îmi spune amicul — şi-i

Am observat, plimbân- 
du-ne prin centrul vechi 
al municipiului de pe So
meş, că toate casele au 
fost proaspăt zugrăvite în 
exterior, punându-şi ast
fel în valoare stilul" arhi
tectonic străvechi, turnu
leţele şi balconaşele co
chete. Pe jos, nici o bu
căţică de hârtie, pentru 
fumători sunt montate 
mici scrumiere. Una lân
gă alta sunt amenajate 
tot felul de unităţi comer
ciale şi de servicii, priva
te, curate ca nişte farma
cii, cochete şi primitoare. 
Am intrat în câteva — 
din simplă curiozitate — 
şi le-am văzut foarte bi
ne aranjate, unde amabi
litatea aşteaptă în prag, 
iar pretenţiile îţi sunt în
deplinite imediat ce le

puri-grupuri de oameni 
plimbându-se pe bătrânul 
„corso". Unii călcau gră
biţi, după felurite treburi, 
alţii agale, discutând. Am 
auzit şi vorbă româneas
că şi vorbă ungurească şi 
cele două limbi nu pă
reau a fi stridente una fa
ţă de alta. Amicul îmi 
spuse ceea ce ştiam foar
te bine :

— Nu este ungur în 
Cluj care să nu ştie per
fect româneşte, iar foarte 
mulţi români cunosc şi 
vorbesc maghiara.

L-am completat cu a- 
devărul că în Cluj-Napo
ca, precum şi în alte o- 
raşe ale Ardealului, mulţi 
români sunt căsătoriţi cu 
unguroaice şi invers, aşa 
că lumea s-a amestecat 
atât de mult, încât nu sunt 
puţini cei ce nu ştiu de

ce naţie ţin. De altfel, a- 
ceastă treabă nici nu este 
importantă, esenţial este 
că se înţeleg bine unii cu 
alţii.

Am ajuns plimbându- 
ne şi în faţa Teatrului 
Naţional de limbă româ
nă. Am spus „de limbă 
română", fiindcă in ora
şul de la poalele Felea
cului este şi un teatru de 
limbă maghiară. Pe cele 
două turnuri ale clădirii, 
împărăteasa Maria Tere- 
za, în dublu exemplar 
continuă să strune iscă 
cele două perechi de Ici. 
în faţa Catedralei Orto
doxe se înalţă statua Ian- 
cului, Crăişorul Munţilor, 
încadrat de patru tulnice. 
Statuia este amplasată pe 
un soclu ce imaginează 
un colţ de stâncă înalt, şi 
relevă preţuirea deosebită 
a clujenilor faţă de cel 
ce i-a condus pe moţi în 
bătălia pentru a-şi recu
ceri drepturile şi drep-- 
tatea. Mie îmi place sta
tuia, dar amicul meu a 
opinat că-i prea sus am
plasată. Am zis că nu con
tează înălţimea la carc-i 
aşezată, important caic l;ă 
şi ulujenii, ca şi hunedo- 
renii, ca toţi românii, îl 
au pe măreţul Avram 
Iancu în inimă. Şi faptul 
este firesc, întrucât la 
Cluj-Napoca se cântă foar
te des: „Pe dealul Felea
cului/ Trec carăle Ia nou
lui".

TRAIAN BONDOR



exem plul personal
Se spune că modestia 

este caracteristica omului 
inteligent şl instruit. Prima 
impresie — care de altfel 
s-a accentuat pe parcurs,

■ atunci când l-am explicat 
dnei Camelia Gherman mo
tivele prezenţei noastre în 
anticamera cabinetului di
rectorial al Grupului şco
lar de chimie industrială 
din Orăştie — q io$t aceea 
că dumneaei este o te- 
meie modestă, în pofida 
treptelor instruirii pe care 
Ie-a urcat cu repeziciune.

4 După absolvirea lacultăţii 
I de chimie din Cluj, în 1984, 
i a luat repartiţie în Bu- 
\ cureşli. Ingineria îi permi- 
i tea pe atunci să treacă în 
1 învăţământ. A  venit cu 
ţ  mare bucurie în Orăştie,
1 ca profesor la Liceul de 
' 'chimie, a cărui absolventă 
\ fusese. „Eu aici m-am năs- 
i cut, aici am crescut. Sunt 
/ legată afectiv de acest o- 
i  raş. de şcoala în care am - 
ţ fost elevă, de uliţa copi- 
i lăriei mele. De aceea am 
» dorit să revin aici". Cu 
) toate că a avut şansa să-şi 
i întemeieze rosturile exis- 
; tenţei în Capitală, fire ne- 
1 văzute ale sufletului au 
ţ apropiat-o de obârşie, voci

şoptite au chemat-o spre 
oraşul copilăriei şi adoles
cenţei. Părinţii, din partea 
locului, se stabiliseră şi ei 
în oraş. Tatăl, inginer geo 
dez, condusese şantierul de 
construcţii prin anii 
'83—'84, când se înăiţo 
noul local al şcolii. Ingi
nera Camelia Gherman a 
predat întâi materii de 
specialitate — tehnologie 
chimică şi chimie anali
tică. In 1990 i s-a încre
dinţat funcţia de director 
adjunct, iar anul trecut 
aceea de director. Face 
parte din tânăra generaţie 
care n înlocuit, rând pe 
rând, profesorii cu vechi 
state de servicii, azi ma
joritatea cadrelor didactice 
din şcoală fiind tinere. Co- 
legialitatea şi înţelepciu
nea, cum ne spunea, sunt 
atributele noului colectiv, 
„Cred că exemplul perso
nal este în primul rând de
terminant, ca şi implicarea 
în toate problemele,. în or
dinea importanţei lo.r, ast
fel încât să nu se ajungă 
la risipă de timp, spunea 
dna Camelia. Cu toate că 
este liceu industrial, na 
străduim să atingem toate 
laturile educaţiei: estetică.

cultură, literatură, istorie. 
Avem cercuri de limbă şi 
literatură română, cerc de 
materii de specialitate, de 
electrotehnică. Foarte mulţi 
dintre absolvenţii noştri 
au intrat Ia facultăţi, iar 
la faza republicană a con
cursului pe meserii din 
1993 s-au Înregistrat re
zultate frumoase"j 

Continua perfecţionare 
profesională pentru dna 
Gherman este ta ordinea 
zilei. „ Gradele le-am dat 
toate şi în prezent sunt 
înscrisă la doctorat. Am 
promovat iiecare examen 
de specialitate, urmând să 
susţin referatele". Ca hob- 
by : lectura şi limba fran
ceză. O pasionează litera
tura clasică universală. îm 
plinirile şi satislacţiile i 
le completează însă tami- 
lia, despre care dna Came
lia spunea: „Cred că un 
om singur nu este un om 
complet. Căsnicia este nu
cleul care te echilibrează, 
iar un copil (leliţa dum
neaei, Pompilia, este la 
grădiniţă in grupa pregă
titoare pentru clasa I) îţi 
aduce bucurii, te iace mai 
înţelept".

ESTERA ŞINA

Am primit la redacţie 
o scrisoare destinată Da
liei din Deva. Deşi ..cre
dem că la mijloc este o 
confuzie (ziarul nostru 
n-a mijlocit întâlniri în
tre persoane singure), fa
cem publică scrisoarea. 
Poate cea vizată va afla 
dorinţa expeditorului de 
a-1 contacta. Sau poate 
alt suflet singur" doreşte 
să-l cunoască.

„Stimată doamnă, sin
gurătatea de care sufe-

S c r is o a r e  

c â t r e  D a lra
riţi şi care vă frământă 
atât de mult sufletul s-ar 
putea să se sfârşească, 
dacă doriţi acest lucru, 
cunoscând un suflet bun 
şi cald, care de mult aş
teaptă o alinare, vinde
carea unor răni mai 
vechi. Acest suflet se nu
meşte Victor Moş“, (Ur

mează prezentarea domi
ciliului, înfăţişării; vâr
stei, stării civile şi a pro
fesiei).; .

Cititorul nostru aşteap
tă veşti de la Dalia pe 
adresa: Victor Moş, sat 
Nucşoara, nr. 153, O.P. 
Sălaşu de Sus, cod 2566. 
Păstrăm scrisoarea pen
tru a o pune Ia dispozi
ţia drei (dnei) Dalia (sau 
altei persoane interesate), 
dacă doreşte să afle date 
despre expeditor.

„ V iito ru l unui copil 

opera m am ei 

sale‘‘
Există copii leneşi ? Judecând după 

frecvenţa eu care se aplică această eti
chetă, mai ales elevilor, răspunsul este 
afirmativ. Dar merită în totalitate repro
şurile educatorilor şi ale părinţilor ? Ia
tă o întrebare pe care ar trebui să şi-o 
pună cei implicaţi în actul educativ, cău. 
tându-i răspuns in cauzele care generea
ză lenea.

Aceste cauze pot ţine de starea fizică a 
copilului, de o maladie nedepistată (a- 
ncmie, tulburări cerebrale sau pkîhiee), 
de o insuficienţă senzorială (auzul sau 
văzul prost), de defecte organice (stân
gacii), de dificultăţi de percepţie spaţială. 
O alţă categorie de. cauze sunt cele de 
natură intelectuală (înapoiere mintală, de
bilitate mintală — care dau slăbiciunea 
memoriei, încetineală în înţelegere, sus
ceptibilitate şi apatie — şi nepotrivirea 
dintre vârsta şcolară şi cea cronologică) 
şi pedagogice (programe de învăţământ 
supraîncărcate, metode de predare de
fectuoase sau schimbarea lor bruscă, sanc
ţiuni greşite, întreruperea studiilor ş.a.). 
A treia categorie o formează cauzele de 
natură afectivă şi caracterială. Intre tul
burările afective se înscriu : sentimentul 
de inferioritate, neîncrederea în sine, tea
ma . de sancţiune, neadaptarea la real şi 
visarea evazivă, precum şi şantajul a- 
fectiv. Nesiguranţa afectivă în familie 
sau în clasă e o altă rădăcină a leneviei.

Şi-atunci, care e răspunsul la întreba
rea de la început ? Copiii cu adevărat 
ienesi, de bună voie, sunt putini. Tre
buie căutau! cauza leneviei copilului şi 
ajutat s o  depăşească. (V.lt.)

R ăspunzători de 

p ro p ria  sănătate
■  OCHII sunt organele cele mâi re

prezentative ale frumuseţii fizice şi spi
rituale. Dar şi deosebit de sensibili. Mo
dificările survenite în aspectul ochilor 
sunt semne ale unor boli şi trebuie să 
le considerăm nişte semnale de alarmă.

Intre factorii care afectează sănătatea 
ochilor se numără : orga de lumini din 
baruri şi discoteci, praful, fumul, vântul, 
frigul, lumina insuficientă dar şi fardu
rile. Aceştia pot favoriza apariţia con
junctivitelor, perioadă in care persoanele 
bolnave trebuie să aibă prosop, pernă şi 
batistă individuale.

In cazul iritării, înroşirii şi usturimii 
ochilor, aceştia se spală (după eventuala 
demachiere) cu ceai de muşeţel sau de 
albăstrele. Pentru conjunctivită foarte e- 
ficient este ceaiul de muşeţel proaspăt, 
concentrat, bine strecurât şi fierbinte (îl 
încereaţi înainte de a-1 pune cu pipeta 
în ochi pe cuta interioară a cotului). Se 
fac mai multe spălături din 15 în 15 mi
nute. Pentru reducerea cearcănelor se 
folosesc Comprese cu ceai de tei sau in
fuzie de rosmarin, aplicate 15—20 de 
minute pe ochi. Ideal ar fi ca aceste cea
iuri să se prepare cu apă de ploaie.

Alte sfaturi : să privim cărbuni aprinşi 
sau discul solar la răsărit sau apus ; băi 
de aerosoli (se fac aşezaţi pe fâşia ume
dă a nisipului cu faţa spre mare), folo
sirea soarelui şi nămolului şi evitarea 
udării' bruşte a capului încins de plajă 
(provoacă în timp orbirea); persoanele 
alergice la polenul plopilor, să poarte o- 
chelari de soare în perioada de înflorire 
a acestor arbori ; evitarea excesului de 
alimente grase, toxice, de alcool şi mai 
ales de tutun, ca şi a insatisfacţiilor e- 
rotico-sentimentale. (După „Yoga şi des
tinul nostru", de Elisse Kraft).

T elex  tineresc
■  Pentru tinerii din 

instituţiile bugetare, A- 
genţia de turism SIND 
ROMANIA Deva pune la 
dispoziţie bilete de tra
tament cu reduceri de 
preţ de până la 80 la 
sută -în raport cu salariul!

■  Aceeaşi firmă orga
nizează sejururi de şap
te zile la Olăneşti. Aten
ţie ! Se efectuează trata
mente cu bioenergie de 
către un grup de specia
lişti de la Chişinău.

■  Au început „Balu
rile bobocilor". O parte 
au avut deja loc. Vom' 
reveni.

|  Pentru tinerii cu 
salarii modeste (cei cu 
salariile mari să ne a- 
nunţe şi pe noi I), ROM- 
SIND Deva oferă un bo
gat sortiment de îmbră
căminte pentru sezon : 
canadiene, lianorace, scur
te de tercot şi fâs — toa
te import China. De ase.

menea, la cele mai mici 
preţuri, de aici vă puteţi 
procura treninguri, trico
taje PNA, pantofi sport 
etc.

■  S-a încheiat Campio
natul Regionalei CFR-Ti
mişoara la fotbal. Iată 
clasamentul final : 1. De
poul Caransebeş. Urmea
ză, în ordine, cele din 
Arad, Simeria, Timişoara, 
Petroşani, Lugoj.

■  Alexandru Şomlea
şi Stelică Slug, elevi la 
Şcoală generală nr. 1 din 
Călan, au spart grâdini- 
ţa din Oraşul Nou Gă- 
lan. Au furat băieţii de 
aici material didactic şi 
jucării în valoare de
41 000 de lei. Ce ziceţi de
treaba asta,? ' ■ •

B  ,Cel mai tânăr mera- 
bru .aj Consiliului sindi
catului „Cimentul”, de
la S.G; ■ ;,Casial “ S .A .- 
Chişcădaga, are 31 de
kni şi se nyrneşţfţ jDpfihC

Numărul căsătorii
lor este în continuă scă
dere în judeţul Hunedoa
ra. In schimb creşte nu
mărul tinerilor şomeri. 
Rău de tot, domnilor de 
la putere I

■  Vasile Coteneanu, de 
19 ani, din Deva, a avut 
ceva cu coşurile de gu
noi din parcul Cetate al 
municipiului. Cele distru
se de el valorează 90 000 
de lei. Ce i-o fi căşunat 
pe ele ? ■

V. NKAGU

Odă
— •> -
■*iv- >

fi ţ

Negrilă.

1 Tinereţe, frumuseţe, in genuitate...

Se nasc planete o 'i  .a; ' 
mulţime

Şi galaxii se nasc mereu ': 
Nu ştie nimeni al lor

număr
Sau poate-1 ştie

Dumnezeu.

Sunt sori nenumăraţi iit 
- ,  v spaţiu
Ce luminează alte lumi. 
Căci necuprins e

Universul
Şi plin1 de vrăji şi de 

minuni,

- Stau gânditorii şi visează 
In nopţile cu cer senin, 
Privind spre bolta

luminoasă 
Al stelelor sclipit divin.

Cu mintea lor cea
mărginită

Vor necuprinsul să
cuprindă '

‘ Şi şe gândesc privind la 
stele

Cum forţa timpului
să-nvingă.

Şi împreună să pornească 
Să cerceteze alte lumi. 
Căci necuprins e

Universul
Şi plin de vrăji şi de 

minuni. 
EMIL PERŢA, 

elev, Hunedoara

M ţJ S IO  B O X

OBITUARY
Din luna aprilie a în

ceput o intensă activitate 
de înregistrare. Erau de
ja înregistrate părţile de 
baterie şi de chitară ritm. 
Frank Watkins, noul ba
sist, a imprimat părţile 
de bass. După câteva re
tuşuri ale părţilor voca
le, au fost înregistrate 
soîourile de chitară ale 
lui Murphy.

Pe 28 VIII ’90, grupul 
scoate albumul „Cause of 

Death" (Roadrunner/Road- 
racer), un album foarte 
heavy, construit ca o suc
cesiune logică a lui Slow- 
ly We Rot. Evoluţia su
netului rezidă din fap
tul că înregistrările s-au 
făcut pe 24 de piste. Di
namica bateriei a fost 
complet modificată, iar 
bass-ul a fost de un ni
vel superior. Originali
tatea vocii lui Tardy şi 
soîourile originale ale lui 
Murphy au făcut ca noul

album să fie un imens 
progres jîentru Obituary. 
Pe plan muzical, noile i- 
dei au adus un plus de 
energie faţă "de compozi
ţiile precedente. Pe al
bum figurează şi piesa- 
Cirele of Tyrans, o pie
să după Celtic Frost, pe 
care o cântă la fiecare 
concert. Iată piesele in
cluse pe Gause of Death: 
Infected/ Body bagj Chop- 
ped in Half/ Cirele of 
Tyrans/ Dying/ Find the 
Arise/ Cause of Death/ 
Memories remain şi Tur- 
ned ' Inside - Out.

In septembrie au por
nit intr-un turneu euro
pean cu grupurile Mor- 
goth şi Demolition Ham- 
mer, culminând cu con
certul din 26. 09 la Liver- 
pool Sloames. In primă
vara lui ’91, Allen West 
revine în Obituary, Mur
phy fiind înlăturat din 
grup, stabil indu-sc in

Anglia, pentru a forma 
grupul Cancer. Intr-un in
terviu Murphy afirma s 
„In Obituary” am avut 
rolul de profesor, odată 
ce ei au învăţat lecţia, 
m-au dat afară". în iu
lie Obituary participă la 
Dynamo Open Air din 
Eindhoven alături de gru
purile Ignoranee, Psycho- 
tic Waltz, Extreme, Mor
bid Angel, Armored Saint, 
Primus şi Metal Church. 
Apoi au cântat la Rock 
liard Open Air cu Krea- 
tor, Morgoth, Sepultura, 
The Almighty şi Blind 
Guardian. In paralel Mur
phy şi grupul Cancer rea
lizează în septembrie al
bumul „Death Shall Ri- 
se“ (Maze/ Semaphore). 
Apoi Murphy revine în 
Florida, unde apare pe 
discul „Considered dead“ 
al grupului Gorguts 
(Roadrunner).

în noiembrie '91 gru
pul Obituary intră în 
studioul Morrisound din 
Florida, pentru înregis
trarea ui ui nou material . 
discografic, (Va urma)

Vio r ia  s f r f ş a n



mavini'

unzâtoaren dc ziare-'. GABRIEL BRAGAN, Deva.

,Din cauza vitezei™--. t IBeRU

CU „TRENUL NC
Bl Voicu Sala, liderul 

sindicatului mecanicilor de 
locomotivă, ne spunea :

—* Este un moment e- 
moţionant pentru depou şi 
toţi lucrătorii lui. Aătăxi 
ne despărţim de oamenii

W

"1 f i ni? SfiaM np«a

i#  # * . » .  • .  • ,  • ,
' •  Ştafeta se predă 

t i  mâini vrednice. #  
Ukimul drum. •  Mili
oane de km Ia bordul 
loeomotivelor. i  Trenul 
nostalgiei şl masa de 

•  Urări de viaţă 
şi mai Bună pen- 

: tru oameni şi pentru 
ţară.

Celor ce bunul Dumne
zeu le dă ani mulţi de via
ţă ajung, la un moment 
dat, in faţa unui eveni- 

; torni ce produce o cotitu
ră la  existenţa lor. Acest 
moment nu este altul de
cât ieşirea la pensie. Un 
asemenea act s-o produs 

; rSOtnţ la Depoul de loco* 
i motive şi la €,T. 4, două u- 
! OttfiU de bază, ale marelui 
: Cemn-*.- feroviar din .Sl

in» i indicaţia sfndi-
catt.ur înere şi imlcpen- 

; den te din cele două deta- 
] şamente cti. rW esenţial în 
I mersul treburilor la calea 

ferate — când mal bine 
î când mai rău, potrivit 
: VbemiUrilor *-* au răspuns 

prezent circa 40 de oameni, 
mecanici de locomotivă, a- 
jţitori, m eseriei ş.â, care, 
cum se zice, şi-au închis 
cărţile de muncă şi urmea
ză să beneficiteze de bine
meritata odihnă la care 
au dreptul clapă o activi
tate plină de răspunderile 
ce şi le-au asumat şi care 
s-u întins pe decenii, pli
nă de respect faţă de mun- - 
că şi meserie, într-unul 
dintre cele mai importan
te domenii ale vieţii eco- 
nouiiro-sac’ale n ţări’, ca
re este calea ferata.

I  ,  l  ,
NOSTALGIEI", DE LA

în  rândurile de faţă he 
vom ocupa puţin de o lu
me ceva mai aparte : cea a 
spărgătorilor. Desigur, ca 
fenomen; infracţional, .. cel 
al spargerilor de tot fe
lul, el nu este o noutate. 
A existat şi înainte de de
cembrie 1989, dar la scară 
mai mică. .Creşterea in- 
fracţionalităţii în general a 
dus automat şi la sporirea 
numărului spargerilor. In- 
tr-un atare context, ne pu
tem pune două întrebări. 
Cel puţin. Prima: cine 
sunt spărgătorii ? A doua : 
ce şi unde se „sparge" ? Ip 
câteva cuvinte, răspunsu. 
rile ar fi cam următoare
le.

Spărgătorii sunt în ge
neral oameni dezorientaţi 
social şi profesional. Pen
tru unii tineri a devenit 
însă o „profesie". Atât din 
punct de vedere al existen
ţei de zi cu zi, cât şi ăl 
„specializării". Se „lucrea
ză" mai organizat. Se lu
crează cu metode măi mo
derne. în privinţa celei 
de a doua întrebări, se 
poate spune că sfera de 
acţiune este deosebit de di
versă, Din cele cunoscute 
de noi, rezultă o anume 
ierarhizare. Şi riscăm să o 
facem. Cu predilecţie se 
sparg locuinţe, unităţi pri
vate şi unităţi cu capital 
de stat, Poate nu ar stri
ca să fie reţinut acest lu-

MIERCURI, 2. 11. 1994

0,00 V.O.A. Europe ; 6,00 
BBC ; 6,30 Maraton ma
tinal; 9,00 Ştiri; 9,40 
Muzică ; 9,30 English „O- 
ne to one" (reluare lec
ţia 16); 9,45 Morning n»U- 
s lc ; 1 1 ,0 0  Mica publici
tate radio şi muzică; 
11,30 Muzică ; 12,00 Ra-

cru. Iată insă şi câteva ca
zuri care pot confirma (ori 
infirma), cele spuse de noi 
până acum.

La Hunedoara, trei co
pii s-au gândit că nu le 
strică ceva bani de buzu
nar. Toţi sunt elevi la Şcoa
la generală nr. 9. Doi 
dintre ei nici buletin de 
identitate nu au apucat să- 
şi facă. Este vorbă de Da
niel Bistrian şi Grigore Fîs- 
cotă, care aii câte 13 ani. 
Marius Pop este mai „bă
trân". El are 14 ani. Ce 
fac băieţii ? Se duc într-o. 
noapte la localul S.C. „Pa- 
miro Tavi-Mâteo* SRL Hu
nedoara. Prin spargere, in
tră şi găsesc o lâdiţă me
talică, Forţează încuietoaTea 
şi... Fură nu mai puţin de 
8 280 200 de lei 1 Marea 
bucurie va dura puţin. Su
ficient însă pentru a chel
tui mai bine de un milion 
de lei. Ceilalţi ? înapoi la 
puşculiţă.

Şi acum despre doi in
divizi din Deva. Ne refe
rim la Sorin Bucur, mun
citor la Energoconstrucţia 
Mintia şi Claudiu Gaşpar. 
Sorin are 20 de ani, iar 
Claudiu, 18. Ocupaţie sta
bilă ba. De la S.C. ,.Stei- 
ju“ SRL Veţel atl furat 
bunuri valorând 700 000 de 
lei. Când poliţia a extins 
cercetările, s-a stabilit că 
băieţii erau şi autorii al
tor spargeri de autoturis

me la Deva şi Şoimuş. De 
aici băgaseră în buzunar 
lucruri ' în valoare de 
180 000 de lei.

Vasile Mesaroş şi Marius 
Mesaroş au la un loc 26 
de ani. Primul, 14, al doilea, 
12 ani. Acest lucru nu i-a 
împiedicat însă să înveţe 

î meseria de spărgător. Că 
nu prea au reuşit, o dove
deşte şi faptul că au fost 
destul de repede prinşi de 
poliţie. Reuşiseră totuşi ca 
de la S.C. „Nova" din Lu- 
peni să fure bunuri în 
valoare de 103 899 de lei, 
iar din locuinţa lui Petru 
Vitez 157000 de lei.

Continuăm cu alţi doi 
copii ce poartă acelaşi nu
me. Este vorba de Vasile 
Iordachi şi Cristian Ior- 
dachi. Ambii sunt din Hu
nedoara. Vasile, elev la Li
ceul industrial nr. 3, Cris
tian, elev la Şcoala gene
rală nr. 2 Cărui cult re
ligios aparţin, nu ştim. Cu
noaştem însă exact că au 
spart un imobil aparţinând 
cultului „Martorii lui Ie- 
hova“, lăsândti-i pe cre
dincioşi fără staţie de am
plificare şi radideasetoîon.

Desigur,' exemple ar pu
tea fi cu duiumul. Impor
tant ni se pare însă fap
tul ci, din. rând în când, 
să ne mai gândim că pa
za bună trece...

• VALENTIN NEAGU

dio can-can ; 13,00 Ştiri; 
13,10 Mica publicitate ra
dio ; 14,00 BBC ; 14,30
Muzică ; 15,00 Actualita
tea hunedoreană; 16,00
Sport; 16,30 Muzică-; 
17,00 Ştiri; 17,10 Mica 
publicitate radio; 17,30
English „One to one" 
(lecţia 17); 17,45 Muzică ;
18.09 BBC ; 19,00 Rondul 
de seară ; 21,00 BBC ; 
21,30 Muzică ; 22,00 Ştiri;
22.10 Muzică album.
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SIMERIA LA SlNTAMĂRIA — ORLEA
liderul 

' de

cu cea mai îndelungată şi 
bogată experienţă, ce au 
slujit cu credinţă drumul 
de fier. Ei vor preda şta
feta cotor mai tineri, care

tul, m-au aşteptat cu flori 
şi felicitări soţia, fiica un 
mar® număr de prieteni 
şi colegi. Evenimentul a 
fost transmis şi la mega* 
toanele staţiei,; aşa că au 
venit şi oameni aflaţi în 
gară.

— Domnul Sandu, aţi 
făcut un calcul câţi km 
aţi parcurs la bordul lo
comotivelor ?

acum ’ mai bine de 32 de 
ani, nu-mi puteam închi
pui că va veni şi clipa 
aceasta grea şi triste —- 
sâ cobor din cabina mea, 
din a doua mea pa
să pentru ultima oară 
ne spunea dl Liviu Fetres- 
cu. Când am predat loco
motiva mecanicului Mîrcea 
Simode am vrut s-o îm
brăţişez, ea mi-a fost ta*

mulţumiţi însemna că 
mi-am făcut datoria. Aşa 
i-am sfătuit pe toţi aju
torii mei, pe finul meu 
Ovidiu care este ajutor 
mecanic.

Doi mecanici care şu 
condus ani şi ani în şir 
aceeaşi locomotivă schimbă 
replici, râd. Intrăm îd 
vorbă.

— Am avut mulţi ani în

Veteranii drum ului de fier
sunt pregătiţi şi hotărâţi 
s-o ducă mai departe,

La; rândul spu, dl Tu- 
dorică Rreteanu, liderul 
sindicatului de la C.Y. 4, 
opina-;... ■

v- îi regretăm pc cei.ce. 
ies la pensie,. iar cei ce ră
mânem le mulţumim pen
tru munca lor fără reproş, 
şi îi asigurăm că vom lup
ta pentru demnitatea şi 
prestigiul caii ferate din 
România, să ducem acest 
sector la locul pc care-1 
are şi-l merită.

înaintea începerii şirului 
de manifestări ce au avut 
loc sâmbăta trecută am 
stat do vorbă cu câţiva 
dintre proaspeţii pensio
nari. Primul dintre aceştia 
a fost dl Alexandru Du
da?. >

— Azi noapte, la ora 
două şi treizeci şi ..şapte 
de minute, mi- un hi meiul 
u'tinuil rlrum pe locomo
tivă. fu ■ ara Şte-e-ia, ru 
de s-a petrecut evennncn-

—  Nu exact, dar în cei 
27 de ani de muncă, în

' accesaşi meserie, ăm stră- 
bătut măi mult de un mi
lion şi jumătate. La înce
put cil locomotive pe aburi, 
mai apoi de Diesele, iar 
în ultimii ani’ pe electrice.

— Privind u-vă retro
activ activitatea, aţi avea 
ce să vă reproşaţi 7

—> Ei, mici acte am avut 
şi eu, dar nu in ce priveşte 
munca. N-am avut nici o 
abatere de la normele . şi 
regulile căii târâte. Am 
pus întotdeauna locomo
tive pe acelaşi plan senti
mental cu familia. Şi, în 
27 de ani, atunci când a 
fost vorba de datorie, n-am 
spus niciodată că nu se 
poate. Am trecut şi prin 
vremuri mai bune şi mai 
grele, dar calea ferată a  
României a stat mereu în 
sufletul meu,

— Gând am urcat în
tâia oară în  cabina loco
motivei, asta şe întâmpla

te şl mamă atâţia amar 
da ani. V

— Ce i-aţi spus dlui Si
mode, la predare ?
- ş*» I-am spus: Mîrcea 
dragă, locomotiva şi ochii. 
Să at parte numai de drum 
bun, să vă înţelegeţi bine.

— în cei 32 de ani aţi 
lipsit mult d e ’ acasă. Nu 
v-a fost greu 7

• La început, foarte greu, 
dar am avut o soţie de 
mare nădejde. Familia a' 
fost ea lumina ochilor. 
Astăzi Irina este asistent 
universitar, Cezar student 
la matematicii. Câinii ter
mină liceul în curând.

— La calea ferată trep
tele spre afirmare se urcă 
greu. Se cere multă, multă 
muncă, dăruire — sublinia 
dl loab Matiş. Eu, de pil
dă» am început ca mon- 
tator, am trecut ia focă- 
rie, apoi mecanic. întot
deauna când opream In 
gări priveam chipurile că
lătorilor. Dacă-i vedeam

jirimire o locomotivă bună. 
EU o predăm lui Florea. 
Mai rar se nimerea să nu 
mi-o predea el mie m  se 
destăinuia Dumitri Chi- 
vâri. 1 .■

— Vă maî dondăneaţi 
la predare-priniire ?

— Mai dâră — zicea loan 
Florea, Că nU-i destul ţfe 
curată, oft... Dar o  fâaoam 
numai din dorinţa ca lo
comotiva noastră sâ fie 
cea mai faină» Şi astăzi 
ne uităm cu nuit drag la 
ea cum aleargă. Cu alţi 
mecanici, măi tineri la 
comandă.

— Nu-mi vine să cred
că s-au scurs 35 de ani 
de muncă şi viaţă Ia calea 
ferată — se miră dl Ghoor- 
ghe Avram. Cu multe bu
curii pe  care ni le-a adus 
muncă bine făcută. Fără 
abateri de la cerinţele ei, 
de la disciplina ceferistă. 
Acum a venit rândul ce
lor m ai. tineri. La drum 
lung si bun,., .__ :— _____

DUPĂ 100 DE ANI!
. Veche de peste 100 de 

ani, clădirea Primăriei din 
Certeju de Sus arăta po
nosită, depăşite funcţional, 
parcă scârţâind din bala
male. De curând am gă
sit-o în febra reparaţiilor 
capitale, modernizării, cu
răţeniei generale. Se fac 
eforturi pentru ca în scur
tă vreme să se taie pan
glica reinaugurării Primă
riei. în straie noi (Gh.LN.)

.. .9 . ; •- •
La orele amiezii, la De

poul Simeria a avut Ioc 
o : mică festivitate în ca- 

‘drul căreia invitaţii — de 
la Regionala C'.F.R. Timi- 

. şoara, Divizia de tracţi
une din S.N.C.F.R. — pre
cum şi Constantin Lăceanu, 
şeful unităţii şi liderii ce
lor două sindicate au ros
tit la adresa proaspeţilor 
pensionari fierbinţi mul
ţumiri peentru munca lor 
fără reproş, la cele mai 
înalte cote ale profeşiona- 
lităţii, ca şi urări de viaţă 

• lijngă Şi ţnal bună. La ră
dăcina ochilor multora din
tre cei cu părul alb sau 
abia inspirat au apărut 
boabe de lacrimi. State de 
suflet firească la despăr
ţirea de un lucru scump 
sufletului ceferist cum este 
calea ferată a Rdmâniei 
care trece acum prin vre
muri tulburi, dar fac® e* 
forturi să iasă la liman, 
odată eu ţară.

Apoi proaspeţii pensio
nari âu urcat in „Trenul 
nostalgiei" alcătuit din 
două Vagoane şi s-au de
plasat la Castelul de la 
Sîntămărie Orlea unde a 
âvut loc masă de adio. 
Toasturile rostite aici s-au 
axat pe două idei : »  Mii 
de mulţumiri pentru mo
dul cum aţi onorat numele 
de ceferist ţ şi •  Să vă 
dea Dumnezeu dumnea
voastră ca şi nouă şi ţârii 
vremuri mai bune pe care 
te merită ramând şi Ro
mânia ! Asemenea urează 
şi „Cuvântul liber-1.

TRAIAN BONDOR 
GH.I. NEGREA
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* MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE.

*GRcSlE'i FAIANŢA” OPIECTE SANITARE DIN ACRILAT.

S t  POT’ACHIZITiONA DIN STOC SAU LA COMANDA CU 

PLATA CASH SAU IN RATE 
LÂ CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL. DOAR 1>E LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AL SC. "UNIVERSAL" IMPORT -EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER DAC IA, STR DACIA “ •
LA PARTERUL BLOCULUI P-MG/TURNi.

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA 
DOMICILIUL CLIENTULUI

INFORMAŢII LA TELEFON: 62.73.28 -
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Situat în DEVA — SÎNTUHALM (întersec- 
ţia Hunedoara),

Vă oferă prin

SUPERMARKET-ul METRO MOBILA 
cel mai mare magazin de nubilă din ţară:

•  Un bogat sortiment de mobilier; bucă
tării. sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese. scaune. 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

I  METRO — MOBILA, de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor şl a 
apartamentelor, asigurând transportul si mon
tarea mobilierului la domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic între orele 8—20 
sâmbăta 1 9—14
duminica 9— IS »

Informaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
628338. 626294: 621386

*

în organ izarea .
INSTITUTULUI ELEN DE PROMOVARE 

A EXPORTULUI,
CAMEREI DE COMERŢ Şl INDUSTRIE CLUJ

•. Si a V;'”'';'■' V-
y  S C. EXPO TRANSILVANIA

§ f i  % m m  € © ^ § ® € m j j

■ ■■■' ' 9 ■ ' ' • ' ■■■

la COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL din str. Aure! Vlaicu
• > n i - N a p o c a  7  - T3 N o ie m b r ie  1 9 9 - î

VOR EXPUNE

30 de f irm e  specializate m p ro d u se  alimentare, textile şi 
încălţăminte, produse chimice, cosmetice, etc.

MAJORITATEA FIRMELOR VOR FI PRODUCĂTOARE 
fifnd interesate în:

LEGATURI COMERCIALE Şl INVESTIŢII ÎN ROMÂNIA!

ÎNTREPRINZĂTORI !!! OAMENI DE AFACERI !!! 
o Nu uitaţi !!

O afacere bună începe la
EXPO TRANSILVANIA CLUJ

) Deci V IZ ITA fi-N E  în perioada  7-13 n o ie m b rie  1994 şi nu  ve ţi avea 
decât de CÂŞTIG AT !!!

) R e la ţii la te l. 064-11 Î743. fax 064-192214. te l./fax  064-153388:154086

VÂ AŞTEPTĂM !!! BUV ,

BU PÂ PASŢţU A N !
De curând a fost reîn

fiinţată după o întrerupe
re de patru ani Fanfara 
Sindicatului * ee la Barza.. 
Această lăudabilă iniţiati
vă apar,sne d-Ui Crama — 
lider de sindicat la Carie
ra Valea Arsului şi se 6u- 
cură de spri.m materia! 
din partea Sucursalei Mi
niere Brad. Şaua i.nlnră 
număra 32 persoane vi are 
ca dirijor pe dl Belii 3o- 
jitsz, care s*-. ocupă şt de 
instruirea practică a tine- 
nior. viitori instrumentişti. 
Până hi prezent fanfara a 
avut câteva reprezentaţii 
pe care mineri» brădeni !e 
apreciază. (A1.J.)

•  televizoare Grundig text, diag. 51, 
55 cm. .

•  televizoare Zass, dmg. 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 etern., cu şi fără ventilator.

•  aparate de încălzit cu infraroşii
•  sobe rotative cu halogen
•  aeroterme
•  cafetiere ,
•  storcătoare de fructe
•  grill r * '
•  aspiratodre 130 W
•  fiare de călcat cu abur ţ
•  fripteuze ■ ' ţ
•  aspiratoare d,e masă {
•  prăjitoare de pâine. - (

(092108) j

per-
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.,TOURING—BETACO DEUTCHLAND“ 
prin firma 

„MARSCHALb*

Efectuează transport regulat de 
soane pe ruta :

•  Bucureşti — Deva — Praga — 
Nurnberg — Frankfurt — Koln — Dus- 
seldorf — Essen — Dortmund şi retur, cu 
autocare de confort >nalt — standard eu
ropean, dotate cu : telefon la bord, grup 
sanitar, audio-video, bar.

Relaţii şi înscrieri se obţin de la biroul 
firmei „Mdrschalla din Hunedoara, str. 
Libertăţii, nr. 8, telefon — fax 717035.

ARATURI '
Timpul prielnic din a- 

ceastă toamna a determi
nat ca bunii gospodar- să 
iasă la lucru pe câmp L» 
Crişcior şi' Bucureşci, oa- 

. menii Câmpului, profitând 
. de timpul prielnic, au arat, 

discuit şi semănat păioase. 
Alţii şi-au pregătit tere
nurile pentru campam i de 
primăvară în vederea in-- 
sămânţărilor. Au .-venit in 
ajutorUl lor dnil' bifării»

’ Leaba, de la Agremee Lun- 
coiu de Jos şi Ioan Vter- 
cea — particular. <1*; trac
toarele, care au executat 
lucrări de foarte bună ca
litate până seara pe întu
neric. Păcat că Agromec 
Baia de Criş . In această 
campanie de toamnă mi 
şi a făcut simţită prezen
ţa, căci aici mai este mult 
<!o arat (Al. Jurca)

2  & T Co
Oferă prin depozitele situate în : Orăştie, 

str. N. Titulescu, nr. 35 ; Deva, str. Depozitelor, 
nr. 1, tel. 642783

— ulei fi. soarelui — st. 1/2 — 1000 iei 

r— rachiu — 665 lei, vodcă —- 755 Iei, rom 
835 lei, lichioruri diferite, ţigări şi un bogat 
sortiment de dulciuri de import şi indigene.

I' A

IA
I
A

1
- -A

I

i
A

I
A

IA
r

•."A.

I

F R E S C
m

H
prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconcebtrale)
, •  maşini inglietată : vitrine frigorifice

•  refrigeratoare bere
•  maşini paste făinoase 7  ,
Hunedoara, str N Bâlcescu. nr. I Poli

clinica cu piară. el. 3. tel. 054/712832,
MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

S.C. SCORPION S.R I 

din HUNEDOARA 

Sir. Constantin Bursa» 

nr. I

£  E N  G R O S I
•  zahăr
•  ulei floarea soarelui — import
•  bogat sortiment de coniacuri
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene
Telefon 717439. {'.mc. 7 8) I

vă oferim din G E R M A N IA -
marfa second hand de calitate

ÎNCĂLŢĂMINTE
preţ/kg

ÎMBRĂCĂMINTE

2,5 DM 
z2,4 DM 
2,2 DM

can tita te p re ţ/kg

0 , 2  -  1 t 

p e s t e  1 t

3 D M  

2 ,8  D M  \

O ÎNCĂLŢĂMINTE: 1 kg. = i pereche
O ÎNBRÂCĂMINTE: 1 kg = 3 pantaloni; Ikg = 3 rochii; I kg -- 5 căinări. ! L  i jachetă.. L; 1 palum. ev 
©preţurifc se calculează în lei la cursul oficial al zilei şi includ TVA

"ARGE". s.r.l. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23 6(

- 
*

*
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\ VÂNZÂRI- 
/  CUMPĂRĂRI

•  Vând convenabil casă 
şi livadă în Hondol, tel. 
626816, după ora 18.

(92093)
•  Vând generator cu

rent, telefon G28591.
(92161)

•  Vând convenabil vi
trină, reeamier cu ladă si 
dulap. Tel. 624564.

(0090322)
•  Vând casă Bretea Mu- 

resană. Informaţii, nr. 25.
(0090323)

•  Vând apartament trei
camere, Deva, Eminescu, 
bl. 43, ap. 10, preţ nego
ciabil (92182)

•  Vând Wartburg 353,
neinmatriculabil, izotermă 
SR, atelier mase plastice. 
Tel. 651688. (92178)

•  Vând pui Dalmaţian,
pedigree, tip A. Deva, tel. 
61G559. (92173)

•  Vând două sobe tera
cotă, at&Bilă tip cameră 
combinată, grinzi si căpri- 
ori.l&’eli, 627486. (92172)

•  IŞŞrid apartament Zam- 
tirescu, televizor Funai 
nou, negociabil. Tel. 627634.

(92170)
•  Vând Dacia, an fabri

caţie 1989, preţ avantajos. 
Informaţii tel. 629680.

(92168)
•  Vând garsonieră, str. 

Mărăsti, tel. 624631.
(92163)

•  Vând Lada 1500 — -
1987, Lada 2104 break — 
1500 cm.c — 1988, carose
rie -Dacia 1300 break, tel. 
614328, 11—15. (92162)

•  Vând video Blaupunkt 
stereo, 4 capete, friptoză 
gogoşi, tel. 625577. (92162)

•  Consiliul Local Buceş 
anunţă licitaţie directă pen
tru închirierea spaţiului 
comercial din satul După- 
piatră. Licitaţia va avea 
loc în data de 28 noiem
brie 1994, ora 10. Relaţii 
la Consiliul Local Buces.

(92160)
•  Vând rulotă comercia

lă, 800 000 lei, motor Sim- 
ca Talbot Horizon, 500 000, 
închiriez spaţiu depozit De
va, tel. 618948. (92155)

•  Vând convenabil 30 
de oi, un cal armăsar de 
8 ani? şi închiriez un grajd 
din cărămidă, 60/25, în corn. 
Rapoltu Mare, tel. 660702, 
fam. Zgârdea Octavian.

(92156)
•  Vând tractor China 15

GP, cu îmbunătăţiri sistem 
răcire. Dobra, sat Mihă- 
ieşti, nr. 73. (92157)

•  Vând casă Bretea Mu-

reşană, 122, sau schimb cu 
apartament, garsonieră
624862. (92084)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexe, gaz, în Spini, nr. 92, 
lăţime 45 m, suprafaţă 62 
arii, preţ informativ 
55 000 000 lei, negociabil.

(92151)
•  Vând urgent garsonie

ră confort I, etaj 2, Zam- 
firescu, tel. 626867. (92154)

•  Vând caroserie Skoda 
S 100, stare foarte bună, 
Bălan Dinu, Tâmpa 2.

(92094)
•  Vând vidcoplaycr ab

solut nou, tel. 615313.
(92089)

•  Vând . caroseria VW
Bus şi autoturism SRD 
6135. Relaţii la tel. 651060, 
Brad. (92043)

•  Vând camion Saviem 
de 7,5 tone, stare bună, ca
bină semi dublă, punte 

spate Rabă. Roşu loan, corn. 
Beriu, sat Sibisel, 159.

(92088)
•  Vând fân, calitate su

perioară, Pui, sat Ponor, 
nr. 62. (92174)

•  Vând mobilier bucătă
rie si două televizoare. Tel. 
627433, orele 17—22.

(92086)
•  Vând casă, video Sharp, 

uşi, ferestre noi, betonieră, 
haine piele. Tel. 615107.

(92191)
•  Vând casă în Bretea

Muresană. Informaţii Da
cia, bl. 14/27. (92203)

•  Vând apartament două 
camere (balcon, parchet, 
gaz). Informaţii Deva, str. 
Minerului, bl. 35,-sc. 2, ap. 
40 sau tel. 623620, (92200)

•  Vând apartament două 
camere Deva, Micro 15, 
bl. 60, 2 000 000, negocia
bil. Caut apartament pen
tru închiriat, tel. 629052.

' ' (92197)

•  Vând instalaţie sa
telit completă, preţ 
negofiabil. Brad, str.
1 Iunie, bl. B 17, ap.
5. (92164)

•  Coop. Silvana De
va, prin depozitul com
plex autogară (bar 
expres), vinae en gros 
mărfuri diversificate, 
preţuri avantajoase, 
program 9—17, tel, 
61673G. . (92097)

•  SC ' Basel Tim 
Comp, cu sediul în 
Timişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26, vinde al
cool vrac de 96,2 gra
de, din cereale, la preţ 
avantajos, în funcţie 
de cantităţile cumpă
rate. Informaţii su
plimentare la tel. 056/- 
144591, 056/122828.

(92177)
* —  •  —  *  —  *  —  *
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BANKCOOP S.A. DEVA
VINDE LA LICITAŢIE :

— Apartament cu trei camere, situat 
în DEVA, cart. Micro 15, bl. 50, et. 1 ,‘ap.j 
46, Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei', 
Deva, biroul executorilor judecătoreşti, în\ 
data de 10 noiembrie 1994, ora 9.

—  Apartament cu două camere situat j  
în DEVA, str. 22 Decembrie, bl. 21, ap. * 
63. Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei', 
Deva, biroul executorilor judecătoreşti, ?nj 
data de 7 noiembrie 1994, ora 9.

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA  
J/20AS1871991 Cont 307050601 B.C. Deva. Codflseal 2116827 
Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud. Hunedoara. Tele(oane:611275; 
6121 S7;611269;625904»ax 618061. Consiliul deadminlstraţle:' 
Dumitru Gheonea - preşednte, Minei Bodea, Vlrgil Crişan, 
Tlbo.riu Istrate. Nlcolao Tîrcob - administratori. întreaga 
răspuryterepentnjcontinutularticoialorpublIcateopoartâautorU 
acestora. Tiparul executat la S.C. „POLIOAVA* S.A. DEVA.

m Vând Lancia Delta 
Turbo Diesel. 1988, stare 
bună, , 4 80U mărci. Tel. 
716645. (1652)

•  Vând Dacia 1310 break,
caroserie Mercedes 200 Die
sel,. şi motor Mercedes 240 
complet, plus cutie, preţ 
convenabil. Zilnic la tel. 
7211,32. (1653)

•  Vând Trabant 601, sta
re funcţionare,, preţ foarte 
avantajos. Tel. 717742.

- (1654)
e  S.C. Mure.şan Electro- 

service vinde televizoare' 
color, diagonala 51—67, ga
ranţie, preţuri convenabile. 
Tel.' 717094. (1655)

•  Vând Microbuz VW 
Diesel, stare bună sau la 
schimb. Tel. 717129. (1656)

•  Vând sau închiriez ru
lotă Piaţa Obor, relaţii la 
tel. 712229. (1661)

•  Vând Trabant, fabrica
ţie 1986, avariat, pentru

piese de schimb. Tel. 713778.
(1662)

OFERTE 
DE SERVICII

e S.C. Compact SRL 
Deva (proiectare, arhi
tectură, construcţii) an
gajează inginer con
structor, inginer insta
laţii (începând cu 
promoţia 1992). Tele
fon 054/625207.

(92083)

•  Angajăm pentru depo
zit en gros, str. M. Emi- 
noseu, nr. 48, facluriorâ 
merceolog, paznic, munci
tor. Relaţii orele 18—22. 
tel. 619015. ■ (9217.1)

e împrumuturi în lei 
primiţi la CASA DE A- 
MANET SIMERIA — zil
nic 8 — 12; 15—17. Tel.
661721. (92020)

•S.C. Chapin S.R.L. an
gajează tineri şi tinere 
pentru salonul Bingo din 
incinta Restaurantului 
„T ransilvan iaS elec ţia  are 
loc joi, 3 noiembrie, ora 
9, la Restaurantul „Tran
silvania". (92217)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere, Gojdu, De
va, str. Zamfirescu, bl. C I, 
sc. 3, ap. 37, cu aparta
ment trei camere, exclus 
Micro 15 .şi Dacia

(92176)
ÎNCHIRIERI

•  Ofer de închiriat a-
partament două camere, 
mobilat. Informaţii tel. 
627750. (92169)

•  Căutam de închiriat
garsonieră sau apartament 
două camere. Tel. 621620. 
între orele 17—22. (92166)

DIVERSE
•  SC Genco SRL Deva

anunţă notificarea adaosu
lui comercial între 5 la 
sută şi 115 la sută, înce
pând cu data de 5 noiem
brie 1994, la toate produ
sele pe care le 'comercia
lizează. (92175)

•  S.C. „Yinalcool" S.A.
Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor la 
băuturile alcoolice, înce
pând cu dala de 2 decem
brie 1994. (92096)

•  S.C. „Rony Corn Ini-
pex“ S.R.L. Deva. Notifi
care privind intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial : — pentru m ăr
furi nealimentare şi ali
mentare până la 50 la su
tă — pentru mărfuri în 
regim de consignaţie până 
la 15 la sută. Motivaţia 
majorării : creşterea preţu
rilor la energie electrică, 
combustibili, servicii tele
fonice, cheltuieli gospodă
reşti, indexări salarii, e- 
nergic termică, chirii, în
cepând cu 1 decembrie 
1994. (92091)

•  SC Dont.imo.x SRL De
vii anunţă majorarea pre- _

ţurilor la tratamente sto
matologice. (92158)

COMEMORĂRI
•  Se Împlinesc cinci ani 

de când- ne-a părăsit pen
tru totdeauna iubitul nos
tru soţ, tată, bunic şi cus
cru

MIUON MUNTEAN
Pios omagiu. Familia.

(92091)

•  Cu adâncă durere 
în suflet, soţia Ange
lica reaminteşte că şe 
împlinesc şase săptă
mâni de la dispariţia 
fulgerătoare a celui care 
a fost

OLIVIU BUNTA
intr-un tragic accident. 
Te vor plânge mereu 
fiicele Sanda, Nieolela 
şi mama. Lacrimi şi 
flori veşnic pe mormân
tul tău. Nu te vom ui
ta niciodată. Totodată 
mulţumesc colegilor de 
la Simeria Triaj şî ce
lor de la Oficiul Poştal 
Bretea Română pentru 
sprijinul acordat. Paras
tasul tic pomenire, du
minică, 6 noiembrie.

(92087)

D E C E S E

•  Familiile Trif şi 
Cocoş anunţă cu adân
că durere încetarea .din 
viaţă a soţului, tatălui, 
sociului şi bunicului 

GHEOKGIIE TRIF 
Dumnezeu să-l odih

nească în pace 1 Vei ră
mâne veşnic în amin
tirea noastră. înmormân
tarea va avea loc mier
curi. 2 noiembrie 1994, 
ora 13, la Cimitirul E- 
minescu,________ (92186)

•  Colectivul SC Metal 
Expres SRL Deva este 
alături de familia Co
coş, greu înGcrcală prin 
moartea fulgerătoare a 
tatălui, socrului, buni
cului

GHEOKGIIE TRIE
Sincere condoleanţe.

(92186)

•  Vei rămâne mereu 
viu în amintirea noas
tră, naşule

GIIIŢĂ TRIF
Dana şi Steluta.

(92184)

•  Sora şi fiica, cu a- 
dâncă durere în suflet, 
mulţumesc colectivelor 
de la Bankpost, Cepro- 
min, Romteleeom, dr. 
Mezo Elisabeta şi Ma- 
gheru Dan, cadrelor
medicale care au încer
cat să-i aline durerile 
celui care a fost 

ARISTOTEL 
PÂRVANESCU 

Aceleaşi mulţumiri ru
delor şi prietenilor care 
l-au condus pe ultimul 
său drum. Odihneaseă- 
se în pace ţ (92195)

•  Soţia, copiii şi ne
poţii anunţă cu dure
re încetarea din viaţă 
a scumpului lor soţ, ta
tă si bunic

DUMITRU 
TABĂCARU 

in vârstă de 77 ani. în 
mormântarea va avea 
loc joi, 3 noiembrie, 
ora 14, la Cimitirul din 
Bejan, dc la Gasa Mor
tuară Deva. (92211)

S.C. „CORATRANS“ S.A. DEVA

Organizează în data de 15.XI.1994, 
ora 10,00, la sediul societăţii din Deva, 
str. Horea nr. 12-14, concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi :

3 posturi de şoferi transport că
lători

e Mama, fratele şi cum
nata, cu nemărginită du
rere şi neştearsâ amin
tire, ne despărţim de iu
bitul nostru fiu. frate şi 
cumnat

G1IEORGIIE TRIF
care pleacă dintre noi la 
numai 51 de ani. Dumne
zeu să-l odihnească in pa
ce!________________ (92187)

•  1 post de sudor-tinichigiu auto 
Condiţii obligatorii pentru ambele 

meserii :
— domiciliul stabil în Deva ;
— cazier judiciar
— caracterizare de la ultimul loc de 

muncă ;
Condiţii suplimentare :
— pentru meseria de şofer :

— să posede permis de conducere 
categ. ,,D“ ;

— să aibă 3 ani vechime minimă 
în transportul de călători;

— pentru meseria de sudor-tinichi
giu auto : ţ

— vechimea minimă în meserie \
5 ani. ţ

Informaţii suplimentare la telefonul} 
612160 — compartim. economic. \

FILIALA SILVICA DEVA 
ROMSILVA R.A.

aduce la cunoştinţa agenţilor 

economici autorizaţi că scoate la

s
m

\ masă lemnoasă pentru 
\ producţia anului 1995.

exploatare din

\
lele

Licitaţia deschisă va avea loc în zi- 
de :

 ̂ — miercuri, 16 noiembrie 1994, ora
 ̂ 10, la sediul Ocolului silvic Petroşani, str. 
ţ Cuza Vodă, nr. 23, Petroşani, pentru masa 
( lemnoasă oferită de ocoalele silvice Lu- 
ţ peni, Petrila, Petroşani ;
\ — joi, 17 noiembrie 1994, ora 10,00,
i la sediul Filialei silvice Deva, str. Titu 
| Maiorescu, nr. 2 (clădirea IPEG), pentru 
> ocoalele silvice Baru, Pui, Haţeg, Hune
doara, Dobra, Retezat, Deva, Simeria ;\

| — vineri, 18 noiembrie 1994, ora ^
\ 10,00, la sediul Filialei silvice Deva, str. ţ 
ţ Titu Maiorescu, nr. 2, pentru ocoalele sil- ţ 
\vice Baia de Criş, Brad. Geoagiu, Gră- ţ 
\dişte, Orăştie, Ilia. L
l VINERI. 11 NOIEMBRIE 199,4, intre j 

orele 8,00— 14,00, AGENŢII ECONOMICI \ 
i CU CAPITAL PRIVAT se vor prezenta \ 
ţ la sediul Filialei silvice Deva pentru pre- ( 
\ selecţia prevăzută de ari. 15 din „Regula- \ 
ţ mentul de comercializare a l e m n u l u i î n  \ 
\ caz contrar nu pot participa la licitaţie. \ 
\ Relaţii suplimentare referitoare la J 
\ masa lemnoasă se pot obţine de la Filiala J 
\ silvică t Deva, telefon 054/622310, int 21 j 
| şi de la ocoalele silvice respective. )


