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PJ cartea a fost
l i a

— Domnule Neculai Chi- 
rica, ne amintim că la 
una dintre întâlnirile cu

C O N V O R B IR I 

C U V Â N T U L  LIBER"
cu scriitorul NECULAI CHIRICA

scriitorii hunedqren! di vania“, cunoscut cri- 
Mircea Tomus, fostredac- tic şi om de cultură, spu- 
tor şef al revistei „Transil- nea despre dvs. că sunteţi

uit patriarh al scrisului 
românesc contemporan. Vă 
rugăm să acceptaţi să re
memorăm împreună „o 
viaţă de om, aşa cum a 
fost", cum spunea Nicolae 
Iorga; etape ale vieţii şi 
scrisului dvs. Unde sun
teţi născut ? Dacă mai a- 
veţi aşezat în grindă „hri
sovul" de răzeş cu care 
vă' ipândriţi ?

Au adresat întrebări 
şi au consemnat - 

răspunsurile : 
DUMITRU GHEONEA, 

MINEI, DODEA

(Continuare în pag. a 2-a)

ACTIVITATEA LA DRUMURI

Perioadele de răgaz
" * . *' - ' K" ' * • - ' *  , |

se exclud i
Districtul de la Ilia; din ranţă omului de la vo- I 

câdrul Secţiei de drumuri lan, tuturor celor " ce J 
naţionale Deva, are 20 de folosesc drumurile na- | 
lucrători. în ziua când am ţionale. 1 4
poposit aici am întâlni- Pe deasupra, iarna I
t-o doar pe dna Smaran- vine şi cu" neprevăzuţii- * 
da Dănilă, oare râs- rile ei, adeseori pericu |
pundea apelurilor tele
fonice şi celor ce erau 
transmise prin staţie.

— Toţi ceilalţi lucră
tori sunt la treabă, coor
donaţi de şeful districtu
lui, sing. Dumitru Brân- 
da —- ne declara dum
neaei. Cât mâi ţin zile 
bune de lucru se acţio
nează cu toate puteri
le pentru ca porţiunile 
din drumurile naţionale 
ce ne cad în răspundere 
să fie bine pregătite 
pentru iarnă.

loase pentru circulaţie.
— Aşa este. Am fost î 

puşi in asemenea situaţii * 
dificile : nămeţi spulbe- > 
raţi de viscole, înzăpeziri, I 
polei, chiar blocări cu J 
zăpadă. Toate acestea ne ( 
avertizează să ne' pre- j 
gătim minuţios. Aşa şi I 
facem. Toate utilajele de * 
intervenţie din dotare I 
sunt zi şi noapte pregăti- J 
te să intervină acolo * 
unde şi când va fi ne
voie, 
ginea
antiderapante

I
Asigurăm pe mar- î 
şoselelor materiale I

în drum spre Lapugiil zgură, porţiunile supuse I 
de Jos l-am întâlnit pe înzăpeziţilor sunt prote- 2 
dl sing. Dumitru Brânda, jate cu parazăpezi. I
care a precizat : .  , : _ *. - ■— înţelegem ca

Districtul nostru ac- facc maj grea . munca 
ţionează pe drumurile la drumuri.

iarna |

cotidian independent

I
- I

I

i

naţionale - de la Leşnic 
până la graniţa cu jude
ţul Arad, la Zam şi dc la 
Leşnic până la hotarul 
cu judeţul Timiş, pe va
rianta Dobra — Lăpugiu 
de Jos.
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— Ca lucrător f de mulţi * 
ani în acest sector aş j 
spune că la- drumuri mun- I 
ca nu * îngăduie;“  n-are i  
cum îngădui, perioade dej 
răgaz. Fiecare sezon işi | 
are specificul, capricii- •> 

— V.a ce lucraţi zile- le lui. Nouă, drumuri- I 
le acestea ? lor, ni se cere să le în- «

Facem, acolo unde fruntăm, să le -rezolvăm I 
nevoie, lucrări de pentru a asigura o cir-.este

CONFERINŢA DE PRESĂ

** ■/
in

publică locală
în organizarea Comite

tului Director al Filialei 
judeţene a Partidului De
mocrat (F.S.N.), , vineri 
după-amiază a avut loc la 
Deva o conferinţă de pre
să, pe tema „Democraţia  ̂
în administraţia publică 
locală”. Manifestarea — 
la care au participat lideri 
ai filialei formaţiunii po
litice amintite, dnii luări 
Uifăleanu şi Cornel Bur
ice, vicepreşedinţi ai San- 
siliului judeţean Hunedoa
ra, primari, viceprimari si 
consilieri ai consiliilor 
locale, ziarişti —, a fost 
deschisă de di O vid iu Jur- 
ca, vicepreşedintele filia
lei.

în debutul acestui eve
niment, dl Vaîeriu Butu- 
lescu, vicepreşedinte al 
filialei judeţene, a pre
zentat uri comunicat al 
conducerii superioare a 
Partidului Democrat viza
vi de - Conferinţa cu te
rna „Democraţia şi dez
voltarea loeală în Româ-

nia“, ce a avut loc la 
Bucureşti, în perioada 28— 
30 octQţnbrie a.c. Spicuim 
din acest document: •  
Participarea la . organiza
rea şi desfăşurarea lucră
rilor a Asociaţiei Pre
şedinţilor Consiliilor Ju
deţene şi a Federaţiei Mu
nicipiilor din România a 

- fost benefică •  Guvernul 
României ş-a implicat doar 
formal în desfăşurarea a- 
cestci manifestări, ceea ,ce 
relevă dezinteresul aces
tuia faţă de implementa
rea democraţiei, faţă de 
problemele administraţiei 
locale şi ale cetăţenilor •  
P.D.S.R. şi Guvernul ac
ţionează pentru discredita
rea autorităţilor locale. •  - 
Forţele democratice sunt 
chemate să acţioneze cu 
mai multă eficienţă pen-,

A consemnat 
TRAI AN BONDOR

(Continuare în pag. a 2-a)

nu uităm
i

Educarea copiilor, îndru
marea lor permanentă spre 
a crede în ceva bun şi du
rabil, efectuate cu un gând 
sincer şi nobil orientat spre 
efecte viitoare fireşti, tre
buie să constituie unul din
tre obiectivele activităţii 
desfăşurate de instituţiile 
şcolare. Intre acestea, clu
burile copiilor şi elevilor 
se constituia în factori e- 
ducaţionali de bază. Acţi
uni inedite desfăşoară în 
acest sens Clubul copiilor 
şi elevilor din Hunedoara. 
Iată câteva dintre activi
tăţile organizate aici, aşa 
cum ne-au fost ele relatate 
de dl Ioan Vlad, directorul 
instituţiei.

De curând aici s.a orga
nizat un cerc de turism ca
re- sub genericul „Drum 
dc inimă şi ţară" iniţial 
excursii la obiective is
torice, drumeţii în zonă 
pentru cercetarea spiritu. 
aiităţii locale, iniţiind stu
dii de etnografie şi folclor. 
Toate acestea vor sta la 
baza editării unei reviste 
de folclor purtând nume

le „Pe Cerna in sus": Cu 
materiale adunate se va 
îmbogăţi colecţia Muzeu
lui de etnografie şi folclor 
„Valea Cernei", din satul 
Cinciş.

în perfecţionarea activi
tăţii clubului, un sprijin 
însemnat îl aduc părinţii. 
Pentru aceştia s-a organi
zat „Săptămâna cunoaşte
rii părinţilor". Cu acest 
prilej, în cadrul fiecărui 
cerc s-a dezbătut tema t 
„Familia — prima şcoală a 
muncii şi educaţiei", iar 
la nivelul clubului cu pă
rinţii şi elevii s-â discutat 
pe tema: „La poarta vi
surilor şi a copilăriei", a- 
ducându-se în atenţie as
pecte de educaţie civică şi 
morală, dar şi de educa
ţie sanitară.

Ca educaţia să cunoască 
eficienţa dorită, educato
rii, la rândul lor, îşi per
fecţionează permanent p’-e-

M1NEL BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

întreţinere şi reparaţii, culaţie fluentă, în depli- I 
tratamente pe unele por- nă siguranţă indiferent ' 
ţiuni, vopsim şi rescriem de starea vremii. Iarna | 
bornele, curăţim margi- poate aduce necazuri în I 
nile, îndreptăm şi r-;pa- plus, este adevărat. Pen-J 
răm balustrade, panou- tru a le preîntâmpina ne |  
rile avertizoare, cu mare pregătim cât putem mai * 
grijă şi atenţie pentru bine, experienţa iernilor I 
cele specifice sezonului trecute fiindu-ne de mare « 
de iarnă. Sunt operaţii folos. |
rnenito să asigure un J
plus de garanţie şi sigu- GII. I. NEGREA a

— Vă rog Un bilet 
la accelerat.

— Pentru Constan
ţa ?

— Nu, pentru minei
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•  „ÎN LUMEA ARHETIPURI
LOR”. O carte de filosofie deosebit 
de interesantă, tradusă din limba 
germană de Vasile Dem. Zamfi- 
rescu. Autorul traducerii men
ţionează în prefaţa cărţii, sem
nate de G.G. Jung: „Dacă in
cursiunea în inconştientul per
sonal descris de Freud şi Adler 
poate fi echivalată cu 6 cobo
râre îp infern, cunoaşterea in
conştientului colectiv descope
rit de Jung corespunde unei 
Călătorii pe o altă planetă”. 
Pentru cei interesaţi cartea se

găseşte Ia Librăria „Garant” din 
Deva. (M. B.).

•  ACŢIONARII ÎNTREABĂ. 
Cu mulţi ani în urmă, când se 
constituia cooperativa de con
sum din Dobra, tuturor mem
brilor Ii s-a luat câte 100 de 
lei, li s-a înmânat carnetul de.

J membru. Apoi, de-a lungul a- 
nilor, li s-au reţinut alte sute 
şi sute de lei. In carnete nu ii 
s-a mâi trecut însă nici un leu, 
evidenţa acestor sume nu e- 
xistă nicăieri. Acţionarii au 
întrebat şi întreabă despre soar
ta banilor. Sunt îndreptăţiţi să 
primească răspuns. Doar nu i-a 
înghiţit pământul ! (GH.I.N,),

•  LOCAL. Gu puţină vreme 
in Urată, Ia parterul Casei Sin
dicatelor din Deva s-a desebis

un nou local de alimentaţie pu
blică. Un variat program T V 
şl video prin cablu completea. 
ză o atmosferă intimă, plăcu
tă. (V. N.).

•  ORA DE LECTURA, O ma
nifestare interesantă organiza
tă de Secţia de copii a Biblio
tecii Judeţene în colaborare cu 
Şcoala Generală Nr. 1 Deva. Este 
vorba de „Ora de lectură” pe 
tema: „Viaţa şi opera scriitoru
lui Mihail Sadoveanu”. Au par
ticipat elevii clasei Anei înv. 
Delia Szanto. (M. B.).

•  TITLURI DE PROPRIETA
TE. De la Comisia orăşenească 
din Haţeg pentru aplicarea Le
gii fondului funciar aflăm că 
se desfăşoară o intensă activita
te în vederea ţtuneriî în pose

sie a celor îndreptăţiţi. ,De 
curând un alt grup de cetăţeni 
a primit titlurile de proprietate. 
Ea ora de faţă, numărul celor 
cărora li s-âu înmânat aceste 
titluri a ajuns la 444. Acţiunea 
continuă. (N. S.).

•  INIŢIATIVA. Recent, Coo
perativa „Moţul” din Brad a 
luat iniţiativa de a dezvolta ac
tivitatea în cele două secţii de 
depanare radio-tv. din Brad 
(responsabil dl Avram Iancu) 
şi din Gurabarza (Liviu Galea). 
Cele două secţii pe lângă repa
raţiile de specialitate la apara
tura electronică oferă şi posibi
litatea de a cumpăra aparate 
noi de provenienţă internă şi 
străină, precum şi produse ali
mentare. (AL. J.).

MIERCURI,
9 NOIEMBRIE

•  Au trecut 312 zile 
din an ; au mai ră

mas 53 î

•  Sf. Mc. Claudiu, Cas
tor, Sempronian şi 
Nicostraf;

•  1818. S-a născut IVAN 
SERGHEEVICI TUR- 
GHENIEV (m. 1883), 
scriitor rus ;

•  1818. S-a născut ION 
CODRU DRAGUŞA- 
NU, scriitor român ;

•  9-22 noiembrie 1918. 
Consiliul Naţional 
Român Central din 
Transilvania cere Gu
vernului Maghiar să-i 
recunoască puterea 
deplină asupra te
ritoriului Transilva
niei;

•  1918. A murit GUIL- 
LAUM0 APOLLINAI- 
RE (n. 1880), cel mai 
mare poet francez de 
la începutul sec. 
XX;

•  1918. S-a născut T. 
MIHADAS, scriitor ro-

iân, de origine grea-man
fă;

1930. S-a născut scri
itorul AUREL RAU.
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„Totdeauna cartea a fost 
scumpă inimii cititorului"

(Urmare din pag. I)

— Cer scuze, atât dlui 
Mircea Tomuş, cât şi des, 
dar nu-nu amintesc afir
maţia pe eare o pomeniţi. 
La întâlnirile cu scriitorii 
hunedoreni, de fit care nu 
am lipsit niciodată, s-au 
rostit multe cuvinte fru
moase de către oaspeţi, cu
vinte ce. apreciau şi oo© ■ 
rau activitatea scriitorilor 
români trăitori pe frumoa
sele plaiuri hunedorene. 
Dar interpretând termenul 
de „patriarh" nu ca pe 
un ppitet legat de vârsta 
cuiva, ci ca pe un îndru
mător (in alo scrisului), cu 
experienţă, talent şi înţe
legere, pot : cepe ca această 
afirmaţie să-i fie adresa
tă altuia mai vrednic.

Unde m-arh născut ? Sub 
largul cer al Dulcelui Târg 
al Ieşilor, in geroasa zi 
a Sfântului Neculai, din 
anul 1920. O viaţă de om, 
aşa cum a fost, mi-o vor 
povesti-o alţii după CC 
am să fiu si eu un a fost.

scriitori care fac cinste 
scrisului românesc ?

— Ca tot omul: cu tre
nul. La 1 iunie 1900. Deşi 
n-am avut la îndemână un 
cal înaripat, am ajuns cu 
bine şi acum, după a- 
proape patru decenii, simt 
că sunt de aici. Nu mi-a 
fost greu ; cât timp te afli 
în graniţa de neam şi 
rostire, oriunde eşti acasă. 
Chiar în prima săptămâ
nă am descoperit Cena
clul Literar „Flacăra" din 

, Hunedoara şi am activat 
în el până la adânci bă
trâneţe (cele venite oda
tă cu pensionarea). Ce
naclul, înfiinţat de scrii
torul Iv MartinoVici (pri
mul membru al Uniunii 
Scriitorilor din România 
din acest ţinut hunedo- 
rean), a reuşit, de-a lun
gul anilor, să formeze o 
pleiadă de scriitori, mem
bri, iar alţii încă nemem
bri, toţi talentaţi; amin
tesc doar câţiva: Dan 
Consţantinescu. Valeriu 
Bârgău, Eugen şi loan 
Evu, Victor isac, Maria
na Pândaru, Victor Niţă,

Atât pot spune, doar: co
pilăria, adolescenţa, stu
diile primare şi liceale, tot 
la Iaşi.. Armata, ca ofiţer 
de cavalerie, în acelaşi 
târg, undă am şi fost râ» 
nit în mai 1944-, Primele 
poenjeiapărute: â* * revista 
„Cugel - Moldovenesc" 
(1936), poemul „Ştefan că
tre Bogdan", republicat de 
Nicolae Iorga, în „Neamul 
românesc literar (şi pentru 
popor)", nr. 14-15/1940. 
Primul sonet, în „Jurna
lul literar", condus de 
G. Călinescu (1939), sori©' 
tul „Ploaia". '

Neavând grindă în a- 
partamentul meu din Hu
nedoara, hrisovul pome
nit sălăşluieşte în inima 
tnea. ;V

— Vă rugăm să menţio
naţi ceva despre .arderi
le" pe care le implică crea
ţia literară şi care îl apro
pie pe scriitor de demi
urg.

— Arderile pe care le
pomeniţi eu le-am numit 
„arderi de gând". Trece
rea prin viaţă, atent la tot 
ce se petrece în jur, dar 
şi în tine, cunoştinţele 
acumulate, mulţumirile, dar 
şi necazurile (mai ales ul
timele !) de care ai avut 
parte, precum şi scurgerea 
anilor, toate constituie 
combustibilul „arderilor 
de gând". In fond, zbaterea 
celui care simte (sau cre
de) că are harul de a şs 
apropia de cuvântul crea
tor prin care se spove
deşte celor ce doresc să 
i-l asculte. Cine are har 
reuşeşte; dacă nu, înseam
nă că respectivele arderi 
n-au fost decât un foc de 
paie... ţ'"

— Cum aţi ajuns în Hu
nedoara, oraşul în care 
s-a format o pleiadă de

Carmen Demea, Nicolaie 
M. Isac şi mulţi alţii- Dacă 
primii paşi în ale scrisu
lui i-am făcut In Iaşii 
natali, împlinirea o dato
rez Hunedoarei.

— 'Care a fost volumul 
dvs. de debut?

— Arh debutat cu tra
ducerea „Sonetelor" Iui 
Shakespeare, publicate de 
către „Biblioteca pentru 
toţi", nr. 809 (1974). A fost 
prima traducere integra
lă publicată în româneşte. 
Iar primul volum de sone
te originale, „Simfonie in 
albastru", mi-a apărut la 
editura „Cartea Romă-' 
riească" (1983), volum dis
tins cu premiul Fostei 
Asociaţii din Braşov a 
Uniunii Scriitorilor. —

— V-aţî exprimat preg
nant în poezii cu strofă şi 
rimă „clasică", în poezii 
cu formă fixă, mai ales 
în sonete. De ce ?

— Ce aş putea să vă 
răspund ? Doar atât: aşa 
scriu eu. In orice caz, 
dacă poezia e POEZIE, 
nu mai contează haina pe 
care o îmbracă, ci inima 
ce bate sub haină. Nu am 
ales în mod deliberat for
ma de a mă exprima. Aşa 
am simţit şi aşa am scris!

— Poeziile dvs. au ajuns, 
prin încărcătura lor idea
tică şi nota de sensibilita
te, firească, la sufletul 
cititorilor.

— Nu îndrăznesc să vă 
contrazic (biata... modes
tie I). Dar dacă o fi aşa, 
nu-s eu de vină, ci tot ei. 
cititorii... Eu nu am -făcut 
altceva decât să mă ros
tesc, dezvăluindu-mi tai- 
nele-netaine ale sufletului.

—’ Sunteţi autorul mai 
multor volume apărute. Vă 
rugăm să consemnaţi câte
va dintre ele.

* • * • * • * •  ! •  >  •:

In afară de cele două 
volume amintite mai sus, 
mâi adaug: Prima tra
ducere integrală, în româ
neşte, a „Operei" lui Fran- 
coi's Villon (B.P.T. nr. 1144- 
1983); „Melancolie" — 
sonete, Ed. „Eminescu", 
1990 (Premiul pentru poe
zie al Filialei Braşov a U- 
niunii Scriitorilor, pentru 
anul 1990); „Utopia profe
sorului Dunca" (împreună 
efi Valeriu Bârgău), Ed- 
„Eminescu", 1983 etc.

—■ Cum Vedeţi viitorul 
scrisului românesc privit

i. prin prisma preţurilor exor
bitante de tipărire şi difu
zare ?

— Totdeauna cartea a 
fost scumpă ; scumpă ini
mii cititorului şi la înde
mâna pungii sale ; scumpă 
inimii sale a rămas şi a- 
cum, dar cu punga e mai 
greu. Şi totuşi, cartea bu
nă se cumpără. Cred' în 
viitorul scrisului românesc. 
Poate or sâ-şi aducă amin
te tipografii că' sunt fraţi 
cu nou Poate bunul guiţ 
şi bunul simţ vor învinge 
şi va dispărea de pe piaţă 
maculatura care otrăveşte 
sufletul tineretului şi face 
să scapere privirile bătrâ
nilor libidinoşi. Dispărând 
tendinţa de a face bani 
cu orice preţ, ar deveni 
disponibilă multă hârtie 
de tipar, spre folosul 
CULTURII. Poate puhoiul 
de edituri, din care doar 
o mică parte îşi înţelege 
şi îşi respectă menirea, 
se va sturge pe apa Sâm
betei, redând slovei ade
vărata ei măreţie. Poate... 
Noi trăim cu speranţa! 
Şi, vorba lui Pamfil Şeî- 
caru : „Vom trăi şi vom 
vedea !“. : :>v

„E rostul cărţii de faţa 
să completeze o operă edi
torială care a pus la în
demâna cititorului român, 
în traduceri numeroase, 
opera dramatică a lui 
Shakespeare. Prin publica
rea acestei frumoase tăl
măciri, integrală, a  sone
telor şi prin editarea poe
melor epice, se împlineşte 
încă o etapă din destinul 
lui Shakespeare în cultura 
noastră". (Dan Grigorescu, 
Prefaţă la voi. „Sonete 
si poeme" de Shakespea
re)-

.... Poezia lui Villon a-
pare, de astă dată, în tra
ducerea lui Neculai Chi- 
rica. Epitetul pe care tra
ducătorul şi-l acordă, de 
„ucenic" al vechiului „meş- 
ter", ni se pare pe deplin 
îndreptăţit. Versurile poe
tului răsună româneşte în 
cea mai densă plenitudi
ne. Mai înainte de a tra
duce şi aşterne pe hârtie, 
Neculai Chirica a trăit 
fiecare cuvânt al lui Villon, 
i-a simţit toată vibraţia' 
şi i-a trăit toate implicate
le lui dimensiuni. L-a re
creat, de aceea, pe marele 
poet francez într-o fru
moasă, caldă s şi colorată 
limbă românească". (Ed- 
gar Papu, in Prefaţa vo
lumului „Din operele ma- 
gistrului Franeois Villon — 
Balade").

‘ •  • • $ • * • * •  î  •  ?

ffimpozionul „Copilul han
dicapat şi familia sa", or
ganizat recent de Asociaţia 
Handicapaţilor Neuromo- 
tori din judeţul Hunedoa
ra, a avut ea idee de ba
ză găsirea metodelor op
time de recuperare şi in
tegrare a acestora în so
cietate.

Au participat reprezen
tanţii zonelor Deva, Hu-

cuvintele domnilor Octa- 
viaii Bogdan, preşedinte- 

, le AHH„ fcavrilă Pur- 
dea, care au vorbit de- 
spre rolul fizioterapiei şi 
recuperarea copilului han
dicapat, cât şi ale dnei 
Elisabeta Berey. Refera
tele susţinute au împărtă
şit din experienţa do
bândită, inclusiv a unor 
delegaţi care au fost In

nedoara, Orăştie şi Brad, 
aceasta din urmă având o 
numeroasă delegaţie, în 
frunte cu inimoasa pre
şedintă a filialei, dna 
Maria Şortari. Ari fost 
prezenţi - şi alţi invitaţi. 
Spre regretul general, din 
partea oficialităţile® loca
le şi a celor care au 
putere dceizională asupra 
destinelor noastre şi îşi 
permit să vorbească în hu
mele; nostru nu a partici
pat decât dl Virgil Boca, 
viceprimarul Consiliului 
local Deva.

Impresionante au fost

Suedia. Din partea Pri
măriei Deva s-a reţinut 
promisiunea ca până la 
primăvară să se termine 
amenajarea la toate trece
rile de pietoni a planuri
lor înclinate la bordură, 
inlesnindu-se traversarea 
cu cărucioarele de invalizi. 
De asemenea, realizarea 
aceluiaşi lucru la scările de 
acces în principalele edi
ficii de: CUlfiHră şi sport.

Dar partea cea mai e- 
moţionantă a simpozionu
lui au realizat-o copiii i 
mieuţh Florinei şi Qvidiu 
din Brad, Simion, Billen,

Mîbara şi Vasiltea, 
va, Gristina, din HriWfe ; 
doara. Tânărul Florin J »  ! 
ne, din Rapolt, a «MU; 
din poeziile safe, im|J**« ţ 
sionând până la lacrriâf. j 

Expoziţia de Obiecte ar
tizanale a întregit imagi- j 
nea de înaltă simţire a ; 
acestor oameni, cărora nu j 
le pot spune „handtea- j 
păţi". Handicapul ©u poa- [ 
te fi decât în mlnteâ fie- j 
căruia dintre noi, ceea ce j 
ni se înfăţişează ochiului f 
fiind doar imaginea cruci* 
pe care fiecare ne-o do> 1 
cern. -  jAAa '

Sponsorilor — S.G. Dido ; 
— Prod. SRL Geoagiu ţ* j 
S.C. Polaris SRL Deva 1 
calde mulţumiri. Iar !»> j 
Încheiere aş propune citi- j 
toriîor o strofei d intr-o cu- j 
getare, pe care am-teefta-; 
t-o şi te . simpozionjfo-1 
beşte când te simţi c il' â- : 
devărat iubit/ Răspunde CU i 
iubire, gând eşti ocrotit,/ i 
Intinde-i mânri dacă" ţi-o ; 
va cere,/ Vindecă-i rana J 
şi a sa durere". ;

ALADAR IIORVAT, 
membru al Asociaţiei 

Handicapaţilor ' j;
Neuromotori din 

•judeţul Hunedoara ]

FRADEV — ASOCIAŢIE 

Â FRANCOFILILOR
IJRADEV, asociaţie a francofililor din Deva* a  

organizat la sfârşitul lunii octombrie, la Liceul „De- 
eefeal" din Deva, o întâlnire pe tema dialogului 
inter şi intra-cultural. în preajma celei de a doua 
aniversări a creării asociaţiei, la întâlnire au parti
cipat conf. dr. Elena Ghiţă şi asist. univ. Gheorghe 
Secheşan, de la Facultatea de Litere, filosofie şi isto
rie a Universităţii din Timişoara, asist. univ. Mioa
ra Ţodosiu, de la Filiala Deva a Universităţii fiori- 
logice. :

Intervenţiile invitaţilor au prilejuit un generos 
schimb de opinii ce s-a bucurat de participarea dlui 
ing. Virgil Boca, Viceprimarul Devei, a unor mem
bri ai FRADEV, elevi, profesori, ingineri, jurişti.

Ieri, 8 noiembrie a.c„ la Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu" din Deva a avut loc adunarea 
generală a FRADEV, în vederea alegerilor şi pre
gătirii Zilei UNICEF, ce va avea loc in luna de
cembrie." '

RAD?O DEVA
Miercuri, ] 

9 noiembrie 1994 ]
0,00 V.OA. Europe; 6,00 ; 

BBC; 6,30 Maraton ma- ! 
final; 9,00 Ştiri; 9,1* MM-! 
zică ; 9,30 English „One to , 
One" (reluare lecţia 21); 
9,45 Morning mus ic; 11,00 ■ 
Mica publicitate radio; !
12.00 Radio Can-Can ; 13,00 
Ştiri; 13,10 âfica publici
tate t radio ; 14,00 ’ BBC;
14.10 Muzică; 15,00 Ac
tualitatea hunedoreană;
16.00 Sport; 17,00 Ştiri;
17.10 Mica publicitate ra
dio ; . 17,30 English „One 
te one" (lecţia 22): *7,45
Muzică; 18,00 BBC; 19,00 
Bondul de seară •  Ap&l 
asta-i muzică ?; 21,09 BBC; 
21,30 Muzică: 22,00 Ştiri;
22.10 Muzică.

Democraţia in administraţia publică locală
(Urmare din pag. 1)

tru crearea cadrului le
gislativ cerut de autono
mia locală.

După ce dl loan Uifă- 
leanu a prezentat desfăşu
rarea şi rezultatele vizitei 
delegaţiei judeţului nostru 
in Anglia, a Urmat con
ferinţa de presă propriu- 
zisă. Dintre răspunsurile 
oferite întrebărilor puse 
de ziarişti consemnăm : * 
Prin autonomie locală se 
înţelege a acţiona, in ca
drul legii, sub propria 
răspundere.- « Autonomia 
locală este de neconceput 
fără autonomie financiară.
•  Se fac presiuni pentru
a-i atrage pe membrii 
P.D. în P.D.S.R. — lucru 
firesc, dar acestea sunt 
mascate, nu pe faţă. •  Da, 
conducerea Consiliului ju
deţean este PJD.-istă, dar 
lucrul acesta nu are im
portanţă, este dreptul fie
cărui om să opteze pentru 
un partid sau altul. •  Dl 
Costel Alic, preşedintele 
(suspendat) al Consiliului 
judeţean, şi-a declarat In 
scris apartenenţa la' Parti
dul Democrat. •  Dintre 
consilierii judeţeni, la în
ceputul acestei legislaturi, 
23 au fost ai P.D. In pre
zent mai sunt 17, şase 
dîritre cei iniţiali au tre
cut la P.D.S.R. ori s-au 
declarat independenţi, e  
în administraţia locală 
consilierii aparţin, în ge
neral, opoziţiei, e în con

ducerea economiei, vieţii 
sociale, învăţământ, cul
tură ete. trebuie să fie 
oameni de valoare, indife
rent de apartenenţa lor
politică. •  Aţi întrebat de 
ce, dacă domnii din con
ducerea • Consiliului jude
ţean aparţin P.D., trebu
rile merg aşa cum merg. 
Răspunsul este simplu: în 
clipa de faţă autonomie 
există doar pe hârtie. •  Nu 
există democraţie fără 
autonomie, cele două se 
intercondiţionează. •  în
frăţirea localităţilor româ
neşti cu orie din alte 
ţări nu atentează la inde
pendenţa şi suveranitatea 
ţării. Este absurd să gân
deşti altfel. •  Problema 
interetnică se vede in
tr-un fel la Bucureşti şi 
altfel în Ardeal. Noi, cei
ce trăim împreună cu

ungurii de multe secole, 
o înţelegem mai exact, mai 
profund şi iriai obiectiv. 
•  Cei ce trec de la un 
partid la altul — li «0 
zice aviatori — sunt oa
meni fără caracter. •  Pe 
plan local, nu partidele 
sunt importante — oame
nilor le este lehamite de 
politică — ci cei ce te re
prezintă, calitatea lor. •  
Tineretul este foarte de- 
busolat, se simte neglijat 
şi trebuie ajutat să-şi 
găsească idealurile. •  In 
luna octombrie a.c. va în
cepe construcţia -Palatu
lui administrativ. •  în 
străinătate — în speţă In 
Anglia — Roţnânia este 
văzută mai bine decât ne 
imaginăm. Dar imaginea 
ţării în lume depinde de 
eforturile ce le facem In 
acest sens. .

Să nu uităm de educaţie
(Urmare din pag. 1) -i

gătirea de specialitate. Ast- 
fel, la cercul de aeromo- 
dele din cadrul clubului 
hunedorean a avut loc • o 
lecţie demonstrativă, pe 
ideea ,/Construirii aero- 
modelului Delta", susţinu
tă de sing. Doinei Serbau. 
Acţiunea a fost continuată 
de prezentarea de către 
maistrul Aurel Braharu a 
referatului „Proiectarea pe
dagogică — activitate de

anticipare în pregătirea ac
tivităţii de cerc". Ziua me
todică s-a încheiat cu ver
nisajul unei microexpazt- i 
ţti de desene, lucrările, 
cele mai bune fiind selec-} 
ţlonate pentru etapa fu-] 
deţeană a concursului şi a 
expoziţiei naţionale de 
creaţie artistică. '

In perspectivă vor avea 
loc şi alte . 4* .
educaţie moral-reUgloasă, \
patriotică, igienico-sanita-! 
ră. . *  "“V!



Meci de baraj 
pentru

în Qivizta A
După ce în anul trecut Clubul 

de Şah Deva s-a clasat în prima 
parte a clasamentului, foarte aproa- 
jpe de promovare, în luna octom
brie 1994 a ocupat locul 5 în Divi
zia B cu 33 de participante. Re- 
EUltaul este cel mai bun .din toate 
participările unei echipe buriedore- 
ne divizionare de şah. Primele 4 
echipe promovând, CS Deva va 
disputa un meci de baraj tur-retur 
la finele acestei luni cu echipa 
„,ASTRA“ Braşov, divizionară A. 
învingătoarea acestui meci va ac- 
tiva în anul viitor în prima divi
zie naţională.

Echipa judeţului nostru cu jucă
tori din Deva» Hunedoara, Călan 
şi Petroşani a pierdut un singur 
meci din cele 9 disputate, reali
zând un plus de 9 Iii clasamentul 
final, devansând o serie de echipe 
cu tradiţie in şahul divizionar B 
şi A din ţară.

ordinea meselor de şah, 
aWfeftB IjaâestHi rezultat deosebit 
PfSrtW şahul judeţean sunt: lullu 
Hţgedus (neînvins ia prima ma- 
să I), losff Smida, loan Adam, Da- 
nM Hogdea, flaviu Dăian (fără 
iniftogere), ARriomdrti Popovîciu, 
O & m  Morar, Constanţa Roşea, 
IRaoa Morar (fără înfrângere), E- 
l*«*a Ponovirfa ţfărâ înfrângere,

: <** mai hun rezultă individual) 
şi Simana Savu.

- m : remarcat că tn totalitate com
ponenţii clubului de şah sunt ama
tori pregătindu-se in timpul lor 
liber şl In concediu, in timp ce un 

•număr de peste 10 echipe din Di
vizia B sunt alcătuite din profe- 
sioniştîî NtJ .mai sunt necesare 
comentarii.

Sprijinul financiar pentru par
ticiparea la campionatul naţional 
divizionar a fost asigurat de S.C. 
„ICSH“ S_A. Hunedoara, S.C. „De
cenal** S A Deva şi S.C. „CIP A- 
udto Video-Fikn" SRL Deva, că
rora le mulţumim Călduros şi pe 
această cale. -

CORNELItl IIOTAKAN. 
căpitan de echipă, nejucător

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE TRICOLORILOR 
NOŞTRI PENTRU MECIUL CU SLOVACIA

Sâmbătă, 12 noiembrie, înce
pând de la ora 18,00, stadionul 
din Ghencea va găzdui întâl
nirea ROMAN1A — SLOVACIA 
din cadrul preliminariilor CE. 
Pentru această importantă par
tidă a tricolorilor noştri, selec
ţionerul Angliei Iordănescu a 
convocat un lot de 24 de jucă
tori, din care ,vor rămâne să 
fie înscrişi pe listă 19, în funcţie 
de starea do sănătate a fotbaliş
tilor: Stoica, Prunca, Stângaciu, 
D. Petrescu, Beîodedici, Prodan, 
Mihali, Gh. Popescu, Selymeş. 
D. Timofte, Iîagi, Lupescu, 1. 
Dumitrescu, Gâlcă, Panduru, Ră- 
ducioîu, Lăcătuş, FI. Cîrstea, 
Viădoiu, L. COtora, Ad. Matei, 
Val. Ştefan şi Dună. Deci, nou
tăţile se numesc Viădoiu, Ma
tei, COtora, Ştefan şi Dună.

Reunirea lotului a fost prevă
zută pentru ieri Ia ora 10, la 
FRF, iar pregătirile lotului se 
desfăşoară zilnic ia baza spor

tivă de ia Săftica, în timp ce 
cazarea fotbaliştilor va fi la Pa
latul Ştirbei din Buftea. Până 
ieri nu s-a anunţat nici o in
disponibilitate în rândurile fot-, 
baliştilor noştri şi deci antre
norul Iordănescu nu are decât 
să fie foarte inspirat la stabi
lirea formaţiei în care să intre 
cei mai în formă jucători pen
tru ca victoria să fie de partea 
noastră.

Tot ieri, Sorin Cîrţu a convo
cat şi lotul olimpic, din care 
nu lipsesc portarii Munteanu şi 
Bratu, fundaşii Stanciu- Curt, 
Potocianu, D. Chiriţă, mijlocaşii 
Papură, Filipescu. Mitrlcă, Cen
tra, înaintaşii Ad. Ilie, R. Nicu- 
lescu, Roşu. Partida de tineret 
— olimpic România — Slovacia 
va avea loc vineri, 11 noiem
brie şi începe la Qja 14, pe sta
dionul Sportul-Studenţesc.

SABIN CERBU

DIVIZIA C — JUNIORI
REZULTATELE ETAPEI A XIV-A: 

Favior Orăştie — Constr. Hunedoara 1 
—â ; Jiul Petrila — Mint Şt. Vulcan 
0—6; Ilaber Haţeg - - Min. Bărbătcni 
0—5 ; Metalul Crişcior — Aurul Brad 
0—1 ; Min. Ghelari — CFR Simeria 2—I ; 
Min. Aninpasa — Min. Certej 1—4; 
EGCL Călan — Min. Livezeni 1—2 ; Mu
reşul Deva — Dacia Orăştie 0—23 ; Min. 
Teliuc — Victoria Călan 1—5.

C L A S A M E N T U L  
l: Min. Şt. V. 14 12 2 0 77— 10 38
2. Dacia Orăştie 14 12 1 1 79— 14 37 

14 12 0 2 39— 17 36 
14 10 1 
14 9 0

3. Victoria Călan 
' 4» Min. Certej 
5. Min. Ghelari 

. 6. Min. Bărbăteni 14
7. Aurul Brâd 14
8. Min. Livezeni 14
9. Mirt. AninOasa 14

10. CFR Simeria 14
11. Min. Teliuc H
12. Constr. Huned. 14
13. Favior Orăştie 14
14. Mureşul Deva 14
15. Jiul Petrila 14
16. EGCL Călan 14
17. Met. Crişcior 14
18. Haber Haţeg 14

3 55— 22 31 
5 33— 22 27 

8 2 4 50— 13 26 
8 1 5 39— 22 25 
7 2 5 45— 31 23 
7 1 6 40— 32 22 
6 0 8 31— 41 21
4 3 7 20— 30 15
5 0 9 18— 44 15 
4 2 8 26— 35 14 
4 0 10 36—106 12 
3 ?  9 20— 41 11 
2 2 10 30— 43 8
I 2 11 17— 68 5
I I  12 11— 75 4 

ETAPA URMĂTOARE, 13 NOIEM
BRIE ŞI ARBITRII JOCURILOR:
Min. Livezeni — Favior Orăştie (Lagu A.,

Capotescu şi Popescu — 
Hunedoara);

Minerul Certej — EGCL 
Călan (Gheorghe E., Dia- 
conescu şi Dandreia -— 
Petroşani) ;

Minerul Bărbăteni . — 
Minerul Ghelari (Hanzi,
Kelemen şi Munteanu — 
Deva);

CFR Simeria — Mine
rul Anlaoasa (Pintilei V., 
Dărtilă şi Gherghel — Hu
nedoara) ; ’

Constr. Hunedoara — 
Minerul Teliuc (Banc L., 
Capră L. şi Deneş — Si
meria şi Brad);

Victoria ’90 Călan — 
Mureşul Deva (Zlate, Ciol- 
ca şi Dudaş — Brad) ; ,

Dacia Orăştie —’ Jiul 
Petrila (Mândru, Pană 
şi Tcirok — Hunedoara);

Min. Şt. Vulcan — Me
talul Crişcior (lacob. Chi- 
for şi Ambruş — Deva) ;

ASA Aurul Brad — 
Haber Haţeg (Sebeş, Mel- 
ha Şi Pândărelu — Orâs- 
tie).

VASILE NEMEŞ, 
colaborator

' 9
I

13*.

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATELE ETAPEI: Victoria Curtea de 

- MINE-RAL Rovinari 5—1; Unirea Alexan- 
dHă — Arsenal Reşiţa 2—1; Constructorul Craio- , 
va — Vulturii Lugoj ; UM Timişoara — Mi
nerul Anina 4—0; _MetaluI Bocşa — Vega Deva 
1—1; Petrolul Ţicleni — SM Drăgăneşti-Olt 5—1; 
ARO Cîmpuiung — Drobeta Tr. Severin 2—0 ; Mi
nerul Motru — Petrolul Stoina 5—1 ; Minerul Mâ- 
tăsari — Peţrolul Videle 2—7 ( Metalurgistul Sadu 
— -Minerul 'Berbeşti 3—0.

C I  AS A M E N T U L

DIVIZIA B, SERIA A IV-A
REZULTATELE ETAPEI : Minerul Cavnie — 

Avântul Reghin 0—0; Metalurgistul Cugir — Mine- 
rul Uricani 2—0; Laminorul Zalău — Motorul IMA 
Arad 2—0: CPL Arad — Minerul ‘Lupeni 3—2; 
Olimpia Satu Mare — Sticla Arie?111 Turda 5—0; 
Pttringul Lonea — Oaşul Negreşti iO—1; West Pe- 
trom Peciea — AS Sighet 0—0; AS Paroşeni — 
FC Arad 2—ţ ; Minerul Sărmăşag — Olimpia Sa- 
lonta 3—0; Chimica Tîrnăveni — Minaur Zlatna 
2—1. . ‘ i .

21—17 
18—28 
16—24 
15—31 

3 2 8 15—22 
3 2 8 12—25

38—11 
21— 7 
26—14 
16—11 
11—14 
15—23 
19—16
19— 16 
17—20
17— 10
18— 15
20—  22 
17—20 
17—22 17

16 
16 
13 
13
a

28
27
23
22
20
20
19
19
19
18
18
18
18

1. Minerul Motru 13 9 1 3
2. Vulturii Lugoj 13 8 3 2
3. ARO Cîmpuiung 13 7 2 4
4. Metalurgistul Sadu 12 7 1 4
5. MINE-RAL Rovinari 13 6 2 5
6. Metalul Bocşa 13 6 2 5

7.-8. Minerul Anina 13 6 16
Drobeta Tr. Severin 12 6 15

9. Petrolul Ţicleni 13 6 1 6
10. Minerul Mătăsari 12 6 0 6
11. Petrolul Stoina 11 6 0 5
12. UM Timişoara 13 6 0 7
13. Petrolul Videle . 13 fi 0 7
14. Unirea Alexandria 13 5 2 6
15. Victoria C. de Argeş 12 5 1 6
16. Minerul Berbeşti 13 5 17
17. Arsenal Reşiţa ' 12 4 1 7
.18. S.M. Prăgăneşti Olt 12 4 1 7
19. Vega Deva 13
20. Constructorul Craiova 13 3 2 8 12—25 11 

ETAPA VIITOARE (duminică, 13 noiembrie) i
Arsenal Reşiţa — MINE-RAL Rovinari-; Vuitorii 
Lugoj — Unirea Alexandria; Petrolul Videle — 
Constructorul Univ. Craiova; Minerul Anina — Mi
neri* Mătăsari; Vega Deva — UM Timişoara; SM 
Drâgăneşti Olt —= Metalul Bocşa; Drobeta Tr. Se- 
velin — Petrolul Ţicleniţ Petrolul Stoina — ARD 
Cittpulung Muscel; Minerul Berbeşti — Minerul 
Moferti; Metalurgistul Sadu — Victoria Curtea de 
Argeş.

avi C L A S AM E NT
1. Parîngul Lonea 13
2. Minaur Zlatna 13
3. AS Paroşeni Vulcan 13
4- Olimpia Salonta 13
5. AS Sighet 13
6. Olimpia Satu Mare 13
7. Metalurgistul Cugir ■ 13
8. Minerul Sărmăşag i 13
9. Chimica Tîrnăveni 13

10. Motorul IMA Arad EL
11. Minerul Uricani 13
12. West Petrom Peeica 13
13. FC Arad - 13
|4. Laminorul Zalău 13
15. Minerul Lupeni 13
16. Oaşul Negreşti 13
17. Minerul Cavnie 13
18. Avântul Reghin 13
19. Sticla Arieşul Turda ■ 13
20. CPL Arad 13

U L
8 2 
8 1 
8 1 
8 1 
7 3 
7 1 
7 0 
7 0 
6 2 5 
6 16 
6 1 
6 1 
5 2 
5 1 
5 X 
5 1 
4 2 
3 2 
3 2 8 
3 1 9

31— 19 26
32— 15 25
28—15 25 
21—15 25 
28—11 24
33— 16 22
19— 13 21
17— 18 21 
26—20 20 
26—19 19
18— 26 19
20— 29 19 
23—29 17 
18—22 16
21— 26 16 
18—35 16
11— 20 14 
15—29 11 
13—30 11
12— 23 10

ETAPA VIITOARE (duminică, 13 noiembrie): 
Minerul Uricani — Avântul Reghin ; Motorul Arad
— Metalurg. Cugir; Minerul Lupeni — Laminarul 
Zalău; Sticla Turda — CPL Arad; Oaşul Negreşti
— Olimpia Satu Mare-; FC ÂTâd — Parîngul Lo
nea ; AS Sighet — Paroşeni Vulcan ; Olimpia Sa- 
ionta — WP Pecica; Minerul Zlatna — Minerul 
Rămăşag; Chimica Tîrnăveni — Minerul Cavnie.

PERIOADA 9 — 15 NOIEMBRIE
BERBEC

La începutul perioadei aveţi necazuri în dragoste, 
în relaţiile cu copiii sau in afaceri. Vi se recomandă 
calm şi diplomaţie, să fiţi mai retras şi mai tăcut. înce
pând de sâmbătă situaţia devine mai favorabilă, când e 
vorba de dragoste şi chiar de bani. Dar nu faceţi con
fesiuni nici prietenilor. Sunteţi sensibilizat şi nemulţu
mit de imaginea dv publică. Norocul general va este îm
piedicat de un aspect trecător.

. , TAUR
| Aveţi de înfruntat ostilitatea de moment a unui 

partener ori duşman făţiş. Nu contaţi pe liniştirea spi
ritelor şi aveţi grijă să nu puneţi paie pe foc. In falca 
aspiraţiilor şi dorinţelor dv. există o piedică sau o per» 
soană mai In vârstă. Situaţia tinde să se echilibreze prin 
sprijinul urnii partener. Fiţi mai retras şl dacă vreţi să 
iniţiaţi o afacere, faceţi-o fără martori. Âtenţie_si Ia să» 
natale. - . <

GEMENI
Primiţi yeşti diri străinătate sau e posibilă o călă

torie lungă ori un parteneriat cu străini. Păziţi-vă să
nătatea! Un blocaj vă poate pune pe jar, poate amâna 
o problemă în care doriţi să străluciţi. încercarea de a 
câştiga simpatia celor din jur vă poate asigura Un sfâr- 
sit de săptămână plăcut şi odihnitor. Şi spre s!M$tte 
perioadei veţi fi agreat, se poate ivi un prieten, t|n pro
tector sau noroc în carieră.

RAC
Posibil să vă ocupaţi de nişte sume de bani, dobân

dite din donaţii, moşteniri, pe care însă să le cheltuiţi 
repede. Vă supără o greutate sau o amânare. Ape&ţi la 
serviciile bisericii. Duminică e posibil să se concretizeze 
o deplasare Sau uri ajutor din partea bisericii vă poate 
scoate din încurcătură. In ultima parte a perioadei e 
posibil să vă bucuraţi de protecţie.

. . .  LED . \ .
Găsiţi de cuviinţă să fiţi mai cooperant. Poziţia aş- 

trelor vă pune în situaţia de a vă certa cu careva din 
parteneri. Deci, atenţie, să nu daţi curs unor conflicte. 
Vă preocupă probleme de parapsihologic. Este o perioa
dă agitată, eu multe schimbări în privinţa banilor, cât 
şi a relaţiilor cu alte persoane. Credinţa în Dumnezeu 
şi înclinaţia spre spiritualizare vă pot ajuta,

FECIOARA
Sunt posibile probleme la serviciu, datorate unor ina

mici ascunşi. Le veţi ţine piept. Deveniţi mai cooperant, 
vă întreţineţi cordial cu cei cu care aveţi interese co
mune. Lucrurile iau o întorsătură pozitlvă durruniţă. Vă 
preocupă o întâlnire amoroasă, probleme de - ţiaranor- 
mal, Triaţii cu copiii sau lipsa inspiraţiei dacă acţionaţi 
Intr-un domeniu- artistic,

balanţa . ■
încercaţi să vă rezolvaţi problemele intime sau pe 

care io aveţi cu copiii, căci poziţia astrelor poate avea 
o influenţă proastă. Pot apărea complicaţii legate de un 
drum, de o femeie, financiare sau la serviciu. încercaţi 
să vă energizaţi şi ;şă vă odiliniţi, duminică fiind pasi
bilă rezolvarea unei crize, veşti bune. Deveniţi coope
rant spre sfârşitul perioadei, ceea ce aduce pentru mo
ment o schimbare în bine. Dar nu durează. ;

SCORPION
Preocupări romantice, interes pentru copil şi aiaij a- 

lcs pentru propria persoană, in primele zile. Chiar ; dacă 
vă veţi impune, sâmbătă cu gţei! nHjpţi să fiţi cooperant. 
In schimb, sunteţi' foarte cooperant duminică. In tâti- 
ma parte a perioadei încercaţi să vă plătiţi datoriile, 
dar şi să aranjaţi o întâlnire... Ia drum de seară.;

SĂGETĂTOR
Probleme în amor sau în relaţiile cu copiii. Nu ris

caţi la jocuri de noroc. VftLdcupaţi- dejjjiţejpfîul ŢruPc a- 
bordând o dietă sau un program de gjffÎEaşţieâ. Sâmbă
tă e bine să nu vă asumaţi nici uri fei de risc. Duminică 
este bine să vă creaţi raporturi bune cu partenerii, căci 
e posibilă apariţia unor conflicte îri zilele următoare, 
când veţi fi iritaţi Şi diplomaţia' ori şiretenia nu vă prea 
ajută. .

CAPRICORN
Sunteţi inventiv in relaţiile intime, dar acestea mai 

înseamnă şi altceva decât discuţii elevate. Nu uitaţi în
să de relaţiile de serviciu. Iri amor e nevoie şi de com- 
portantewt fjpesc şi de sinceritate. Duminică aveţi nevo
ie de încrederea persoanei iubite. Încercaţi să nu înţe
legeţi greşit persoana iubită, atenţie în relăţffle cu şfefii.

VĂRSĂTOR
Vă pot reuşi acţiunile pentru că sunteţi cooperant. 

Insă vă schimbaţi felul de a fi a doua zi pentru a re
deveni rezonabil vineri. Sâmbătă e posibil Un sprijin 
de la o rudă apropiată, un vecin său o perşoană care 
vă intră în casă. Jucaţi rolul timidului, deşi nu sunteţi 
în realitate, în faţa persoanei iubite. La Şcoală ambiţia 
vă împinge să fiţi pe primul loc, iar acasă să vă aju
taţi părinţii. ' -.

PEŞTI
Necazurile vă vin din casă. Aveţi altercaţii cu par

tenerul de viaţă şi părintele de acelaşi sex. Vă puteţi 
certa cu fraţii sau alte persoane apropiate. Sâmbăta in
traţi In posesia unei sume de bani pe care o cheltuiţi 
repede. Relaţii nu prea bune atât îri casă cât şi la ser
viciu. Atenţie la sănătate şi la afaceri, mai ales schimb 
de valută.
Vwvrczrrnvr.vrrriv«-rrrr.-rtv«-rv<w»-r..v.v<-A-
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—  în perioada 7-11 noiembrie 1994 —  

puteţi participa la Oferta Preferenţială.
Aveţi şansa de a cumpăra acţiuni la trei societăţi comerciale româneşti rentabile.

FfPiSf o fe r i p re feren ţia l 3 9 . 9 2 6  acţiun i
• contra cost, cu o reducere de 10%  • către deţinătorii de 
certificate de proprietate emise de F.P.P. I I  • Moldova la

s.c. ŞIRETUL PAŞCANI s.A
Sftr. M oldovei nr. 19, Paşcani 

T el: 0 3 2 .1 6 .2 9 .0 0 ; 
Fax: 0 3 2 .1 6 .4 1 .8 9

Obiect de activitate: producerea de 
tricotaje, perdele, tricoturi.

•  Capital social: 14.259.275.000 lei
•  Rata profitului: 15%.
•  Cifra de afaceri pe anul 1993:

12 860.917.000 lei.
•  Preţul unei acţiuni: 22 500 lei,
•  Preţul unei acţiuni redus cu 10%: 20.250 iei
•  Paritatea de schimb: 2 acţiuni pentru I 

certificat de proprietate FPP II

FmPmSm o fe r i preferenţial 4 3 . 8 5 4  acţiuni
• contra cost, cu o reducere d e J 0 %  • că tre  deţinătorii de 
certificate de proprietate emise de F.P.P. V • Oltenia la

s c  FAVIOR & COMPANIA 
DE BLĂNURI VIDRA

S tr. G heorghe Lazăr nr. 2 , 3 4 0 0  Orăşftie 
JO I: 0 5 4 .6 4 .1 5 .6 0 ; Fax: 0 5 4 .6 4 .2 7 .2 7

Obiectxle activitate: achiziţionarea şi prelu
crarea pieilor de ovine, de animale de 
crescătorie şi vânat; producerea .şi comerciali
zarea artieolelelor şi confecţiilor din blană, 
piele naturală şi înlocuitori.
•  Capital social: 15.811.325.000 lei.
•  Rata profitului: 15.1 %.
•  Cifra de”afaceri pe anul 1993: 10.705 028.000 lei.
•  Preţul unei acţiuni: 22.500 lei.
•  Preţul unei acţiuni redus'cu 10%: 20 250 lei.
•  Paritatea de schimb: 2 acţiuni pentru 1 certificat 

de proprietate FPPiV

UNDE SE POATE SUBSCRIE?
•  Filiala Arad a B.Rft).

Arad, Bd. Revoluţiei 72 
tel: 057-23.32.80.

•  Filiala Bacău a B.R.D.
Bacău, Str. George Apos tu 
tel: 034-13.57.71.

•  Filiala Braşov a B.R.D.
. Braşov, Str. Mureşenilor 5

tel: 068-15.04.38.
•  Filiala Cluj a B.R.D.

Cluj, Str.'Piaţa Unirii.7 
tel: 064-11.79.79.'

•  FrJiala'Constanţaa B.R.D. 
Constanţa, Str.;Arhiepiscopiei 9 
tel: 041-61.26.77.

•  Filiala Dolj a B.R.D. 
Craiova; Str. Mihai Viteazul 2A 
teir.051-11.28.27.

Filiala Hunedoara a B.R.D. 
Deva, Str. 1 Decembrie 23 
tel: 054-61.11.92.
Agenţia Orăştie a B.R.D.
Oraştie, Str. Petru Maior 10 
tel: 054-64.26.92.
Filiala Neamţ a B.R.D.
Piatra Neamţ, Str; Lti Drăghescu 13 
tel: 033:61.44.94.
Agenţia Roman a-B.R.D.
'Roman, Str.1 Şlefan'cel.Mare, BI1M8 
fel:,033-.72.S3.44.
Sucursala Muu. Bucureşti a’BIR.D.
Bucureşti, Str.'Doamnei 4 
tel: 613.57.54.

F .P .S .  oferă preferenţial 2 0 . 9 5 0  acţiuni

• contra cost, cu o reducere de 10% • către deţinătorii de
certificate de proprietate emise de F.P.P. III • Transilvania la

S.C. j A R G U G  G a  A i  a C onstan ta

S tr. In d u stria lă  nr. 1, 2 2 00  C on stan ţa
Tel: 0 4 1 .6 2 .2 0 .3 0 ; Fax: 0 4 1 .6 2 .3 9 .4 7

Obiect de activitate: producerea şi comercializarea' ulefuTiloTvcgciale. o
derivatelor şi;subpioduselor rezultate din procesul de.fabricaţie:

•  Capital social: 13 093 525 000 lei.
•  Rata profitului: 14 5%
•  Cifra de afaceri pe anul 1993:

19 219 591.000 lei
•  Preţul unei acţiuni: 30.000 lei.
•  Preţul unei acţiuni redus 

cu 10%: 27.000 lei.,
•  Paritatea de schimb:

3 acţiuni pentru -2 certificate de 

proprietate FPP III

De ce prin Ofertă .publică?
•  Pentiu c i este metoda de vânzare cea mai des 
utilizata in tarile eu tiaditie in domeniul nan 
zac[nlor-de acţiuni.
•  Pentru că este un ptocedeu uanspareni. pu-.
nându-se la dispoziţia publicului PROSPEC 
TUL DE OFERTA al fiecărei societăţi. Acesta 
conţine informaţii exacte pricind evoluţia soci- 
etatilot până in prezent precum şi perspectivele 
de dezvoltare ale acestora, infomatii necesare 
luării unei decizii in deplină cunoştinţă de 
cauză . _
•  Peniiu că dă posibiluafea tuturofde a'obtme 
acţiuni contra unor sume reduse de banr t zeci 
de mu de lei r. la un preţ fix. oricare ar ti numă
rul solicitărilor
•  Pentru că este puma ocazie pentru absolut 
toţi posesorii legali de a preschimba cerţi ti - 
calele de proprietate deiinute. irî acţiuni.
•  Pentru că Fondul Proprietăţii de Stat ( FPS)  
şi Fondurile Propiietâtii Privâte (F.P.P i oferă 
publicului acţiuni lâ societăţile.C omerciale 
rentabile, cu certe perspective de a*plătiTdivi^ 
dende.vutorilor acţionari.

Cum puteţi participa?
La unităţile Băncii Române de Dezvoltare 

(B.R.DJ. .listate’  mai jos. veţi' putea consulfa 
Prospectul de Ofertă al-fiecărei societăţi’ în cuts. 
de privatizare prm'acest program. Prospectul 
conţine pe lângă date pertinente'despre.sociy 
etate şi informatiiitehniceidespre procedura 

•prin care.se.alocă acţiunile de către ofertanţi, 
celor care.subscriu

Fiecare dintre ofertanţi vinde;acţiuni prin 
mijloace de plată diferite: F.P5. contrâ'nume- 
rât iăi"celejcinci F.P.P.:uri la schimb.cu.certifi- 
cate.de proprietate.

... la Oferta Preferenţială 
7-11 noiembrie 1994

Primii solicitanţi, alercăror cereri un .fi 
depusejrî‘prinT3I'săpiămână'(7:l knoiembriei: 
numiiă^e’neTîc OFERTA PREFERENŢIALĂ 
voi.beneficiă de ̂ reducere deJJ0j/r .din preţul 
acţiunii; 'Această înlesnire se^geordă' 'numai 
deţinătorilor legali dercertifcate5?fpi7ynetate

care optează pentru plata în'numerar; Ift pară-' 
•iei. ta sediile societăţilor, se face o ofertă simi
lară pentru angajaţi

Pe lângă suma in lei necesară cumpărării 
acţiunilor; solicitanţii voi face dovada calităţii 
de deţinător lega! de certificate de proprietate 
pun depunerea acestora la unităţile B.R D. de 
mai jos. unde o oi rămâne pe întreaga perioadă 
a programului de ofertă publică.

Certificatul de., proprietate .corespunzător 
F P P -ului la care este arondată societatea pen-, 
tiu care se optează, nu mai poate, f  pres
chimbat in acţiuni jnjcadrul acestui progTam.. 
Acesta va fi_ recupefa-t şi poateT.tj folosit în 
cadrul altor programe de privatizare^

In perioada ofertei preferenţiale nu se poa-, 
te solicita.'contra numerar un pachet de acţi
uni a cărui va!oare.să depăşredSCăjValoarea a 10 
certificate de proprietate (paritarea de. schimb 
x^jciiuniV v certificare"# preiiit de~\ ;mzare. al 
un'ei acţiunijliferă deJa o societate LTalta)

... la Oferta Publică 
21 noiembrie -J9 decembrie 1994

•'-Pompaiticipa^persoane fizice sau juridice 
caiejsolicltă"~acţiuniîX'ontra rtumera'r'în limita 
număruhirde acţiuni eterne de F.PJS. la fiecare 

fsoaetate comercială.
Pot participa deţinătorii.de certificate de 

proprietate, persoane-, fizice. <sau juridice 
române. -.care. solicită^prTschihibarea certifi
catelor in acţfunN in * hmitT~număru!uî de 
ac t̂iunŢiofel ite_cle F P P

Cum veţi intra In posesia 
certificatelor de acţiuni

.După încheierea peribadei.de subscriere şi 
finalizarea q ! cîg 5 riT" de, ac ţi uni. satisfăcându-se 

ţcMprioritate solicuările>-de mici dimensiut. 
oîertantir (F^P.SWş&F.P.P.) vor anunţa rezul
tatele alocării'. precum şl perioada ir, care vor ft 
distribuite CERtlHCATELE DE ACŢIUNI, 

.perioadă în care^e^yeştitu f. acolo unde este 
Căzui -şi mijloacelejjeş schimb iăţpasefneuti- 
Hzate - barif~şf cem f'fcate proprietate

, Calitatea- de acţionar aduce Beneficii persoanei doar®
' «funcţie de performantaTecofiorriiGf  a respectiveiTntnftpflffden

I



N-o să ne exprimăm 
regretul pentru trecut, 
cum. face poetul când în
treabă „dar unde e ză
pada de mai an ?“. Pen
tru că, oricum, nu e încă 
iarnă şi pentru că, iată, 
„decebaliştii" nu îşi mai 
organizează serbările în 
sala de sport a liceului. 
Atunci unde ? Chiar la 
Sala Sporturilor din Deva.

Acolo s-a desfăşurat şi 
„BALUL BOBOCILOR 
’94“, al celui mai vechi 

: liceu devean. Asta s-a 
întâmplat curând.

în jurul orelor 17 sala 
se umpluse, deci... voia 
bună putea să înceapă. 
Spectatorii (elevi d& li
ceu, în majoritatea lor) 
aveau în mâini* câte o 
sticlă de Cola sau Fanta, 
primită în costul biletu
lui. "

, Bobocii" 

la bal
J Cele 12 '„boboace" au 
trecut cu mai mult sau 
mai puţin succes probele 
obişnuite: dans; recitare. 
Au făcut faţă şi atunci 
când, de exemplu, li s-a 
cerut să colecteze câţi 
mai mulţi nasturi de la 
spectatori; spre surpriza 
generală, a fost declarată 
câştigătoare a probei cea 
care a adunat cei mai 
puţini nasturi. Prezenta
torii au reuşit, cu verva 
lor, să înveselească pu
blicul tot timpul. Au fost 
la înălţime şi în timp ce 
sedesfăşurau probe care 
au provocat hohote ho-

De vorbă cu un 
tânăr patron

merice în sală. A doua 
zi s-a lansat un concurs 
la Radio Deva (în vede-, 
rea viitoarelor baluri): 
cine propune cea mai in
teresantă probă.

In orice caz, până la 
următorul bal, jMiss Bo
boc" la Liceul Decebal 
este Ioana-Maria Gyorgy. 
Ea ne-a mărturisit că cea 
mai grea probă i s-a pă
rut cea de cultură gene
rală. Dar, adăugăm noi, 
o fată, deşteaptă ca ea a 
reuşit până la urmă să 
o scoată la capăt. Ioana 
a mai spus că îi plac bă
ieţii inteligenţi -— nu 
contează culoarea părului 
sau a ochilor.

Tuturor concurentelor, 
câştigătoarei, dar mai ales 
organizatorilor, felicitări /.

CIPRIAN NICKEL

CONCURSUL FOTO 
CU PREMII
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Am fost la Bârsău, a- 
colo unde se; afla- cândva 
ferma zootehnică a fostu
lui CAP. Ne-a întâmpinat 
un domn de treabă.

— Pe cine căutaţi ?
—' Pe patronul sau pa

tronii a ceea ce s a ame
najat aici. ■ * ,

— Eu sunt, ing. Măritiş 
Jurza, unul dintre patroni. 
Partenerul meu, ing, Sa- 
vin Gabor, este, plecat în 
interesul firmei.
— Ce aţi amenajat aici ?
— O fabrică dc bere.
Interlocutorul nostru,

un bărbat tânăr, plăcut 
la vorbă, ne-a prezentat 
pe larg investiţia : •  Fa
brica de bere are utilaje 
aduse din străinătate •  
Materia primă este adu
să de la Hamburg •  Toa
te încăperile sunt faian
ţate, utilajele nichelate o 
Se lucrează în două schim
buri # Aici se produce 
berea „Osterbrău", după

unei stiale este ceva mâi |  
mare decât al uneia îm-»- 
buteliată la Haţeg, de p il-| 
dă, dar berea este mult* 
mai tună •  Se lucrează |  
în două ; schimburi şi se |  
produc 1000 1 bere pe *zi |  

Fabrică are deja clienţi ■  
în localităţile I

şi Si- |
statornici 
din jur, în Deva 
meria • In colaborare cu 
o altă firmă va deschide T  
la Sala sporturilor din I 
Deva o unitate speciali- I 
zată în desfacerea -berii I 
„Osterbrău". I

— Aţi avut mult curaj, 1 
dle Jurza. |

—- Am avut şi am chei- I  ■ 
tuit enorm, dar credem I 
că a meritat. Oferim oa- ■  
menilor un produs de ca- I 
litate, realizat în condi- ■  
ţii de curăţenie optimă. I 

Deci, poftă bună ja be- I 
rea „Osterbrău". ■

TRAIAN BONDOR | „Buletin de ştiri". Clubul 
Elevilor Deva.

LOCSEI ZOLTAN

MUSIC BOX
In aprilie ’92 .apare cel 

de-al treilea . I.P intitulat 
„The End Complete” (Ro- 
adrunner), un album pri
mit excelent de critică şi 
fani. El primeşte nota ze
ce în revista Rock Ilard 
cu menţiunea „Cel mâi 
bun LP de Death Metal 
al anului". „Turneul mon
dial promoţional al albu
mului începe din Europa 
în vara lui '92, împreună 
cu Napalm Death şi Dis- 
member, eontinuându-se 
apoi în America cu o 
trupă debutantă Fear 
Factory. In decembrie 
pornesc într-un alt mic 
turneu în orăşele din A- 
merica, împreună cu gru
purile Agnostic Front, 
Cannibal Corps şi Male- 
volent Creation, un semi- 
eşcc, deoarece la concer
te publicul era foarte he- 
terogen, între fanii lui Ag
nostic Front numărându- 
se şi numeroşi skin heads. 
La începutul lui ’93 Obi- 
tuary pleacă intr-un nou 
turneu ce cuprinde Ar
gentina (cu două concer
te fulminante la Buenos 
Aires), Brazilia, Chile şi

Venezuela. In clasamente
le finale pe ’92, Obituary 
este - favoritul genului 
Death. Astfel în Hard 
Rock Magazine ei ocupă 
locul 14 cu albumul The 
End Complete, locul VIII 
la categoria grupuri şi lo-
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cui IX la prestaţii live. 
Componenţii grupului 
sunt cotaţi astfel: John 
Tardy, pe locul III la so
lişti, Donald Tardy, pe 
locul VII la baterişti, şi 
chitaristul Peres, pc lo
cul X. In revista Metal 
Hammer, la categoria Best 
Album Cover, The End 
Complete figurează pe lo
cul IX. Intr-un interviu, 
West afirma : „Pentru 
1993 avei» trei opţiuni: 
un nou turneu în compa
nia unui grup de marcă 
având deja oferta lui Sia- 
yer, un turneu în Euro

pa, ca şi cap de afiş, sau 
reintrarea în studiouri 
pentru înregistrarea celui 
de-al patrulea album.

Deşi perspectivele erau 
foarte- favorabile, anul 
1993 a fost destul de să
rac în evenimente pentru 
Obituary. în afara unor 
turnee lipsite de impor
tanţă, ei au realizat un 
CD neoficial, înregistrat 
live, cu secvenţe de la ’ 
concertele susţinute in 
1991, la Dynamo Open 
Air, Hamburg şi Barce
lona, disc realizat cu in
ginerul de sunet Big Mick 
(a lucrat cu Metallica). 
Cei doi Tardy împreună 
cu membri ai grupului 

Napal Death au înregistrat' 
uri album cu proiectul 
MEATHOQK SEED, Al- 
lan West şi Chris Barnes, 
de la Cannibal Corpse, au 
format proiectul Six Feet 
Under, iar basistul Wat- 
kins a pus bazele proiec
tului solo The Henchmen. 
Fostul lor coleg Murphy 
formează în Florida gru
pul Desincarnate, cu care 
scoate în martie albumul 
Dreams Of Carrion kind 
(Roadrunner). (Va urma)

1IORIA SEBEŞAN

I N F I R M I E R E L E
' Ne place să spunem 
că noi respectăm înainte 
de toate omul şi nu func
ţia pe care-o are. Dar e 
un fel de regulă ca din- 
tr-o firmă sau. o insti
tuţie să-i remarcăm pe 
oameni după importanţa 
muncii lor. Aşa se face 
că din sănătate scriem 
mai ales 'despre medici, 
foarte rar despre cadrele 
medii. Cât despre infir
miere sau alt per sorţul
auxiliar, fără de care bu
nul mers ql activităţii 
într-un spital n-ar fi po
sibil, nu scriem mai de
loc.
\ Dincolo de condiţia mo
destă, de faptul că fac 
muncile cele mai neplă
cute într-un spital, in
firmierele au griji, pre
ocupări, trăiri sau dureri 
ca oricare dintre noi. 
Am avut ocazia să cu
nosc câteva dintre infir
mierele Spitalului din 
Deva, -mai ales din sec
ţia A.T.f. • (reanimare). 
Aceste femei aproape că

nu au clipe da respiro 
in timpul programului de 
lucru. Totuşi în momen
tele în care dădeau o mâ
nă de ajutor bolnavilor 
proaspăt operaţi, din frân
turi de discuţii am putut 
afla câte ceva din viaţa lor. 
Unele sunt absolvente 
de liceu, îşi petrec tim
pul liber citind sau chiar 
aşternându-şi pe . hârtie 
gândurile, sentimentele 
(cu- stlală o doamnă 
mi-a prezentat jurnalul 
său, o confesiune a bu
curiilor şi necazurilor tră
ite). Altele au copii, au 
greutăţi materiale pe care 
te întrebi cum le pot du
ce şi în acelaşi timp mai 
au puterea să surâdă aşa 
cum li se cere la locul 
lor de muncă. Sunt In
firmiere care au suferit 
intervenţii chirurgicale 
sau au boli cronice, dar 
nu-i refuză niciodată pe 
bolnavii care le solicită 
să-i ridice ori să-t. plim
be, chiar dacă ca gaba

rit sunt de două-tre! ori 
cât ele.

Ce-am mai aflat despre 
aceste femei ? Că trebuie 
să suporte din salariile 
lor modeste dispariţia 
lenjeriei, a veselei (mat. 
exact spus furtul acestora 
de către unii bolnavi cu 
mână lungă).' Dar eu a- 
devărat triste le-am văzut 
doar când povesteau că-  
te-un caz care le-a răi- > 
colit pur {îi simplu, deşi. 
la A.T.f. situaţiile drama
tice, moartea chiar nu 
sunt lucruri - neobişnuite• ‘

Munca, indiferent de 
importanţa ei socială,' 
trebuie respectată. De a-- 
ceea am: dedicat aceste 
rânduri' unor femeir- care 
muncesc (şi fac lucruri 
care altora le-ar produce 
greaţă), suportă arogan
ţa celor care le privise 
de sus şi manifestă ' în
ţelegere pentru suferinţe-; 
le bolnavilor; unele do- 
vedindu-se de o sensibi
litate deosebită.

VIORICA ROMAN
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Viitorul unui copil este j
opera mamei sole (III) j

*

Există copii nestăpâniţi X
Exclamaţii- de genul „nu 
ştiu ce să mă mai fac cu 
copilul meu" putem auzi 
.des. Pentru a găsi cau
zele unei asemenea stări 
de lucruri trebuie stabilit 
ce înţelegem prin a „stă
pâni" un copil.

Unii înţeleg. îngust a- 
ceastă noţiune, confun
dând-o cu impunerea 
voinţei părintelui în fa
ţa copilului. Să nu uităm 
că şi copilul are voinţă şi 
judecată. Este corect; să 
substituim voinţei ' sale 
proprii una străină ? Nu, 
pentru că în acest fel nu 
lăsăm câmp liber dezvol
tării fireşti a voinţei co
pilului. iar când voinţa 
părintelui încetează ori
cum, copilul ce va face ?

De aceea e nevoie să 
îndrumăm voinţa copilu
lui, domeniu în care se 
greşeşte frecvent. Sunt 
necesare câteva condiţii 
precise şi permanente. Pă
rintele trebuie să fie res

pectat de copil, lucru ce 
nu se dobândeşte printr-o 
atitudine rece, severă, ri
gidă şi distantă.; Să nu se 
confunde teama cu res
pectul: Părintele poate fi 
oricât de apropiat de co
pil, fără ca respectul să-i 
fie ştirbit, dacă 'prin ţi
nuta morală constituie un 
exemplu. Apropierea su
fletească favorizează co
laborarea între voinţa co
pilului şl a  pfeintelui.Ţar 
absenţa acestei călduri su
fleteşti poate duce la o 
dedublare ti** în prezenţa 

păririteltli se poartă exem
plar iar în absenţa lui 
va căuta prietenii şi fap
tele care să contrazică 
voinţa părintească.
- Deci, un copil va fi 
bine stăpânit dacă : pă
rintele îi .câştigă respec
tul prin exemplu perso
nal ; obţine colaborarea 
voinţei acestuia prin a- 
propiere sufletească ; es
te permanent suprave
gheat. (V.R.)

PRECIZARE
Dna Dalia Andreicuţ, din Deva. a venit la redac- 

I ţie pentru a da în ziar o „dezminţire" la articolul 
» „Scrisoare către Dalia”, apărut în numărul 1247 din
12 noiembrie a.c. Dezminţirea constă in aceea că nici 

, dumneaei şi nici fiica, dna Dalia Coca, nu simt des- 
1 linutarele scrisorii cu pricina, aşa cum au înţeles unii 
I cunoscuţi. Confuzia „a adus prejudicii morale fiicei 
J mele”, spunea dna Andreicuţ.
|  Faptul că doamnele âu avut parte de glume rău- 
* tăcioase din pricina coincidenţei de prenume este re- 
I gretabil, dar nu ne poate fi imputat nouă. Scrisoarea 
* nu conţine nici un alt indiciu, ca de pildă vreo ini- 
I ţială, pentru a identifica-o pe adevărata Dalie, lucru 
J de care dna Andreicuţ s-a putut convinge. Păcat că 
* există persoane gata să facă din orice prilej de amu- 
I zament, fără a ţine cont că-i rănesc pe cei care sunt 
J ţinta acestor glume, mai ales dacă traversează peri- 
|  oade delicate.

Varză murată la bor
can. Celor care - fiu»sdoJ 
resc sau nu-şi permit să 
pună varză la mâfăf îh 
butoi, le recomandăm a- 
ceastă soluţie. Pentru, un 
borcan de 10 1 sufif ne-1 
cesare aproximativ '10 că- 
păţâni de varză (de mari* 
mx potrivită). Se aleg căpă- 
ţâriile cu frunze subţiri,

Pentru cămara 
iernii

potrivite pentru foi ; d6 
. sarmale, se opăresc uşor 

apoi frunzele se rulează 
câte 5 la un loc.

Varza pentru tocat $0 
dă crudă pe răzâtoârea 
specială şi se sărează foar
te bine cu sare grunjote 
să. Se, freacă: varza ' CU 
sare până lasă zeamă ţi 
se' stoarce foarte bine. A. 
poi, în borcanul în care 
am pus hrean, cimbru şi 
mărar, se aşază alterate 
tiv straturi de varză ra
să şi dc rulouri de frunze. 
Este nevoie, pentru ca să 
se conserve bine, ca stra
turile de varză .tocată să 
fie foarte, foarte bine pre
sate,-încât la ultima* strat 
să rămână puţină zeamă. 
Puneţi încă 2—3 rădăcini 
de hrean, o cruce din 
Ieftin (2 stinghii) Şt pestei 
ea un borcan mai mic CU 
apă,* ca greutate; Borca
nul mare 11 aşezaţi într-un 
vas (ar putea să curgă spu
mă de pe varză), se aco
peră cu un tifon şi se 
instalează la locul de păs
trare. Dacă după un timp 
vedem că zeama de var-; 
ză scade, adăugăm o so
luţie concentrată de apă 
cu sare. Varza astfel mu
rată necesită o desărare 
înaintea folosirii (se pu
ne in câteva ape — fier
binţi - şi sc stoarce).

•  * • •  •
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In materie de legi exis- 
|ă  un principiu sacrosant: 
Necunoaşterea legir nu te 
absolvă -de consecinţele ei.

Câţi dintre noi cunoaş
tem acest principiu, câţi re
flectăm la duritatea şi con
secinţele lui Înainte de a 
întreprinde^ ceva ?

Am in faţă o scrisoare 
căte Începe astfel : „Mă 
numesc Burada Vasile. Am 
o pensie de 48 638 lei, fiind 
pensionat de boală, gradul 
ti, având silicoză. Neputând 
; sfinţi întreţin familia (so
ţi* eosnică), am încercat să 
fac agricultură, dar sănăta
tea nu mi-a permis. To
tuşi, pentru a supravieţui, 
testa*** să fac' ceva, astfel 
că m-am apucat împreună 
cu femilia să facem role 
pWtau maşini de scris",

Ceea ce urmează, trebu
ia să rezumăm : 41 Bi*ra- 
dja a înfiinţat, împreună 
cu membri ai familiei, so
cietatea comercială „Bura- 
efe Pelikan“ SNC, înscrisă 
în Segistrul Comerţului 
Silfi nr. J 29/1831/4992. De 
funcţionat efectiv a taoe- 
put Să funcţioneze In oc
tombrie 1992. Sunt doi ani 
şi c  lună de activitate.

Potrivit prevederilor Le
ga 12/1991, art. 5, unităţile 
plătitoare de impozit (nu 
întâmplător legiuitorul a 
adoptat în text termenul 
„unităţi" şi nu societăţi co
merciale, asociaţii familia
le «te. n a )  înfiinţate, 
începând cu data aplicării 
legi* (30 ianuarie 1992) şi 
■anterior, dar care realizea
ză profit după aplicarea ei, 
şuist scutite de impozitul 
9» profit, pe diferite ter- 
t«eoe: 5 -ani de la data 
înfiinţării — pentru unită- 
m  din industrie, agricul
tură şi construcţii, 3 ani — 
pentru cele din domeniul 
ţWpJoatării resurselor na
turale, al comunicaţiilor şi 
transporturilor, un ân — 

prestatoare de servicii

de la data înfiinţării so
cietăţii, "

In care din aceste ca
zuri se „înscrie «societatea 
dlui Burada ? S.C. „Bura
da Pelikan" SNC confec
ţionează manufacturier 
benzi imprimante pentru 
maşinile de scris. Aici în
cepe „cântecul".

în octombrie 1994 (a tre
buit să deducem luna, căci

Este contribuabilul mai 
sus numit un cetăţean de 
rea credinţă ? Evident, nu. 
Dovadă că, atâta vreme cât 
era obligat să plătească im
pozit pe circulaţia mărfu
rilor (varianta anterioară a 
TVA), a plătit în plus 
116 445 lei, sumă care, e- 
vident, i s-â dedus din ceea 
ce s-a calculat că datorea
ză statului.

Cine-I învaţă pe român
adevărul verbului 

„A CUNOAŞTE" ?

rŞifjlffetni —. cele cu profil
comercial. Termenul de pă
suire curge In fiecare caz

actul la care fte vom re
feri nu este datat), doi in
spectori ai Administraţiei 
financiare a municipiului 
Deva au controlat din 
punct de vedere al achită
rii obligaţiilor către stat 
societatea respectivă, De
ducem că era prinţul con
trol efectuat de fisc, de la 
înfiinţarea ei. După rezul
tatele lui, s-ar putea să fie 
şi ultimul: căci când ai de 
plătit statului ceea ce are 
de plătit dl Burada îa ur
ma controlului, nu-i deloc 
imposibil să fii Obligat să 
tragi obloanele : 340 121 lei 
fond de cercetare-dezvolta- 
re nedepus la timp, plus 

,193 159' lei penalizări; 46 041 
lei fond special pentru 3- 
gricultură nedepus până la 
data cont?olului, pluş 40 621 
lei penalizări; TVA nea
chitat pe luna mai 1993, 
plus penalizările de întâr
ziere —. 101466 le i; impo
zit pe profit neachitat pe 
anul 1993 şi până la zi — 
în sumă de 7 527 116 lei, 
plus penalizări de 4 095 269 
lei. Bezultă că dl Vasiie 
Burada trebuie să Scoată 
din pungă 12331 32? lei. A- 
vem dreptate când spunem 
că după asemenea lovitură 
vine aproape inevitabil fa
limentul ?

Când l-au taxat atât de 
drastic inspectorii fiscului 
au aplicat prevederile le
gii, intr-un mod care nu 
coincidea cu interpretarea 
pe care i-o dăduse — evi
dent în eroare — contri
buabilul. Potrivit obiectu
lui de activitate SC „Bu- 
râda-Pelikan" SNC era scu
tită de impozit pe profit, 
de contribuţia de l ia su
tă pentru cereetare-dezvol- 
tare, şi cea la fondul pen- 
tru agricultură, timp de un 
an de Ia data înfiinţării, 
ceea ce înseamnă că de la 
1 august 1993, ea se afla 
în culpă fiscală.

Am încercat, împreună 
cu inspectori de specialita
te de fa Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de 
Stat, să căutăm o portiţă^ 
•în raţionamentul inspecto
rilor fiscului, ■ spre a-i ve
ni omului in ajutor. NU se 
găseşte. Activitatea respec
tivă nu este aici industrie, 
nici agricultură* nici con
strucţii. Prin trăsăturile ei 
definitorii, ea se încadrea
ză In categoria prestărilor 
de servicii. Pe altfel, pre
cizările cu nr. 61 575/1. 07. 
1994 ale Ministerului Fi
nanţelor arată, fără echi
voc, ce anume condiţii tre

buie să îndeplinească o ac
tivitate economică, pentru 
a putea fi încadrată ca in
dustrială. Or, dl V.B. con
siderând că realizarea u- 
nui produs, respectiv pan
glica pentru maşina de 
scris, i-ar fi dat dreptul să 
se încadreze în categoria 
industrie, a plătit doar im
pozitele la care-1 obliga în
cadrarea aici.

Dat fiind faptul că dl 
V.B. este pensionar de in
validitate gradul II, am 
căutat o portiţă in preve
derile art. 8 din legea a- 
mintită, care scuteşte de 
impozitul pe profit, între 
altele, unităţile economice 
plătitoare de impozit. Care 
au angajate persoane care 
potrivit legii.sunt conside
rate handicapate, propor
ţional cU numărul acestor 
persoane. Un asemenea sta
tut în cazul dumisale ar 
trebui însă atestat de Co
misia medicală de specia: 
litate,' dar, dintr-un motiv 
Sau altul, dl V.B. nu s-a 
adresat în acest scop co
misiei respective. îl sfă
tuim s-o facă;

Chestiunea, deocamdată 
fără ieşire, are şi un as
pect moral. Societăţile co
merciale cu capital privat 
sunt înscrise la registrul 
comerţului, se află în evi
denţa strictă a fisculuL La 
înscriere sau luare în evi 
denţă, să nu se fi gândit 
nimeni să-i atragă patro 
nului atenţia unde se în 
cadrează în lege, de ce 
drepturi se bucură, ce o- 
bligaţii nepardonabile are ? 
Vorbind de fisc, socotim 
moral ca la expirarea ter
menului de graţie dat de 
lege, unităţile în cauză să 
fie controlate nu lăsat® să 
persiste în greşea® luni 
sau ani de zile, ca apoi să 
U se dea la cap cu penali
tăţi care-1 duc la faliment 
pe respectivul întreprinză
tor.

ION CIOCLEI
- Artri» . - * .'*W *W rr.V rtVWZWWVWVWVWWWWWW W VVWVVWWOWV,VVVA5WWW W VVVWWW.\

•pând este vorba de în» 
cătearea unor norme de 
tjcxwîeţuire socială, a or» 
Anii şi liniştii publice —» 
toulţe -chestiuni ar trebui 
menţionate şi subliniate, 
bfe *fe altceva, dar se pare 
0 ,  0  acest timp al tran
ziţiei prea multe dintre 

Wguli spnt neglija
te. iar uneori voit neres- 

, pşcfafa Intr-un asemenea 
gănteşt. credem cii esle ne- 

, casar a fi cunoscute şi no- 
■;m :  sancţiuni. Ele sunt în 

îltnoţie de natura contra
venţiilor.

<Q primă categorie sunt 
ptate de la 26 000 la 50 000 . 
de bei amendă. Iată şi cele 
nud importante dintre aces
ta* t săvârşirea în public 
de fapte, acte sau gesturi 
obscene, proferarea de în
furii, expresii, jignitoare 
sau vulgare, ameninţări, cu 
fiete de violenţă împotriva 
persoanelor ori bunurilor 
acestora, de natură să tul
bure ordinea şi liniştea, să 
provoace indignarea cetă
ţenilor, să lezeze demnita
tea şi onoarea acestora sau 
» instituţiilor publice. Cu 
aceeaşi amendă se sancţio
nează aruncarea asupra 
unei persoane, construcţii 
şan a unui .mijloc de trans
port cu obiecte de orice 
fel, substanţe infla munte,
Iritant lacrimogene, cu e- 
fect paralizant ori care 
murdăresc. Cu o condiţie: 
să nu se fi produs vătă
mări ale integrităţii corpo

rale sau pagube materiale.
Urmează o chestiune de 

care credem că trebuie să 
se ţină; mai serios seama, 
Ne referim ia faptul că se 
constituie în contravenţie

rea semnalelor de pericol; 
or! solicitarea intervenţiei 
lş faţa locului, fără motiv 
întemeiat.

Şi acum, câteva lucruri 
ce trebuie cunoscute de

Majorarea limitelor 
minime şi maxime 

ale amenzilor 
contravenţionale
Convieţutr© sociala - 

ordine publicâ

scrierea sau desenarea, 
fără drept, pe pereţii clă
dirilor, pe garduri ori pe 
obiecte de folosinţă comu
nă aflate in locuri publice, 
deteriorarea prin orice mij-' 
loaee a acestora, precum şi 
dezlipirea sau distrugerea 
fără drept a reclamelor, a- 
nunţurilor şi afişelor legal 
expuse în locuri anume 
destinate. In aceeaşi cate
gorie intră şi alarmarea 
publicului, a organelor spe
cializate ori de menţinere 
a ordinii publice prin da-

consumatori. Aşadar, amen
dă de la 20 000 de lei la 
50 000 se aplică pentru re
fuzul consumatorului de a 
părăsi un local public, 
după ora de închidere sau 
ia cererea îndreptăţită a 
unui salariat al localului t 
consumul de băuturi alcoo
lice pe străzi. în parcuri, 
săli de spectacole, stadi
oane ori alte locuri publice, 
precum şi servirea cu bă
uturi alcoolice în loca
luri publice a consumato

rilor aflaţi în vădîffcstare 
de ebrietate şi a nrinariloţ

Atragem atenţia părin
ţilor că se sancţionează cu 
aceeaşi amendă neluare* 
măsurilor necesare ca utt 
minor de până la 16 ani, un 
alienat sau debil mintal 
să fie împiedicat de la 
fapte de vagabondaj, 
cerşetorie ori prostituţie. 
Şi, poate, nu ar fi lipsit 
de interes să mai menţio
năm că lăsarea fără supra
veghere a unui bolnav, 
mintal periculos, de către 
persoanele care aU datoria 
de a-1 îngriji sau păzi, 
precum şi neanunţarea or
ganelor sanitare ori de 
poliţie în caz de scăpare 
de sub pază sau suprave
ghere, constituie, de ase
menea, contravenţie.;

Vom încheia aceste rân
duri cu o ultimă chestiune 
căreia i se dă mai puţină 
importanţă. Este o mare 
greşeală, întrucât, de la a- 
eeastă contravenţie se poate 
ajunge la treburi mai grave. 
Este vorba de refuzul unei 
persoane de a da relaţii 
pentru stabilirea identităţii 
sale, de a se legitima cu 
actul de identitate, sau de 
a se prezenta la sediul po
liţiei, la cererea ori invi
taţia organelor de urmărire 
penală, sau de menţinere 
a ordinii publice. Şi aceste 
fapte cad sub incidenţa 
legii.

V. NEAGU

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
CALAN

Str. Gării, nr, 1, jad. Hunedoara, 
tel. 730223

I

Anunţă reluarea 
licitaţiilor publice I

în vederea concesionării a ti parcelei
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; de teren a câte 1000 mp fiecare şl a unei par- i 
| cele de teren cu o suprafaţă de 3080 mp, situ-l 
; ate în satul Strei, oraşul Călan, jud. Hunedoa- *
i ra, pentru realizare a 12 locuinţe familiale in 
! dependente sau cuplate, eu parter Şi etaj, con-1  
| form planului urbanistic de detaliu, aprobat;, 
! potrivit legii. |

I

Durata de concesionare este perioada de j 
ă a construcţii. . *

Taxa minimă de concesionare este de 40 J 
|  lei/mp/an. r )*

Informaţii privind licitaţia se pot primi $i;J
I documentaţiile de licitaţie se pot ridica contra,j
i a Ir» ' T'ort cilîrilii î :. înno i sb!i..: or aCnlllî *| cost de la sediul Consiliului local al oraşului  ̂
; Călan, începând cu data de 10 noiembrie 1994. j
1 Garanţia de participare la licitaţie este de 
j 40 000 leipeutru o parcelă. |
* Taxa de participare la licitaţie este de j 
j 15 000 lei, care se achită la casieria Consiliului I

local Călan.
i Licitaţia va avea loc fii ziua de 26. noiera- ; 
- brie 1994,ora 10, la sediul Consiliului local al j 
| oraşului Călan.
j ■  In vederea concesionării a 2 parcele de | 
I teren a câte 1000 mp fiecare, situate in satul J
| Crişeni, oraşul Călan, jud. Hunedoara, pentru I 
' realizarea a 2 locuinţe familiale independente j
I sau cuplate, cu parter şi etaj, conform planu- | 
. lui urbanistic de detaliu, aprobat potrivit legii.« 
î Durata de concesionare este perioada del 
| existenţă a construcţiei, . j

Taxa minimă de concesionare este de 40 , 
I lei/mp/an. j
j Informaţii privind licitaţia se pot primi ş i ' 
î documentaţia de licitaţie se poate ridica confra I 
|  cost de la sediul Consiliului local al oraşului j
* Călan, începând cu data de 10 noiembrie 1904. | 
I Garanţia de participare fa licitaţie este de 
j 40 (KM) lei pentru o parcelă.
î Taxa de participare Ia licitaţie este de 
I 15 000 Iei, care se achită la casieria Consiliului 
1 local Călan.
j Licitaţia va avea Ioc in ziua de 26 noiem- I
* brie 1994, ora 10, la sediul Consfltului local al 
|  oraşului Călan.
j ■  în vederea concesionării a trei parcele 
I de teren, după cum urmează : #  parcelă nr, 1
j în suprafaţă de 535,50 mp .#  parce® nr. 2 în
J suprafaţă de 726,75 mp #  parcela nr. 3 In su- 
| praf aţă de 3529,75 mp, situate în oraşul Călan, 
! strada Furnalistului © parcela nr, 4, în supra- 
| faţă de 50 mp, situată in Călan, str. Săeef,
• judeţul Hunedoara, pentru realizarea de spaţii 
| in vederea dezvoltării activităţii de prestări 
j servicii, conform plannlui urbanistic de deta- 
I liu, aprobat pdtrivit legii.
| Durata concesionării este perioada de exis-
* tentă a construcţiei.
I Taxa minimă de concesionare este de 40 
j lei/mp/an.
J Informaţii privind licitaţia se pot primi şi 
| documentaţiile de licitaţie se pot ridica contra 
' cost de la sediul Consiliului local al oraşului 
| Călan, începând cu data de 10 noiembrie 1994.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
J 191 680 lei pentru o parcelă. _

Pentru parcela 4, garanţia de participare
»este de 12 500 lei, plus valoarea investiţiei.
|  Taxa de participare Ia licitaţie este de 
j 15 000 lei, care se achită la Consiliul local 
* Călan. . ' .
|  Licitaţia va avea loc In ziua de 26 noiem- 
'brie 1994, ora 10, la sediul Consiliului local al 
I brasului Călan.



S.C. ALGEXIM 

PETROCQM SRL

Comercializează prin magazinele din 

9  DEVA : str. 22 Decembrie nr.

67 (vizavi de spital).

•  S.C. Anna Corn. Lux SRL. str. Li- 

bertăţii, bl. J 1, parter.

■  HUNEDOARA: str. Grădinilor 
nr. 2 A (lipscani) ; -

■ •  congelator 160 l . 490 000 tei
•  congelator 120 l *— 400000 Iei 

:y •  frigider 240 l — 390000 lei

televizoare Grundig text, diag. 51 
55 cm.

1 televizoare Zass, diag. 37, 51, 55
cm.

televizoare Zass, diag. 51, 55 cm, 
text. ./■■■ ;:-w
calorifere electrice cu ulei, cu 6 
elem., 8 elem., 9 e l e m II elem.. 
22 elem., cu şi fără ventilator, 
aparate de încălzit cu infraroşii 
sobe rotative cu halogen 
aeroterme : . ■
cafetiere
storcătoare de fructe 
grill >*•"'; ■'
aspiratoare 130 W i
fiare de călcat cu abur 
fHpteum
aspiratoare de masă 
prâjitoare de pâine.

(092108)

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.U.
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

Tlt/FAX 611261 644983

VA OFERĂ CU PLATA IN R ATE
* Televizoare color
Megavision Goldstar S am sung

* Maşini de splat automate
* Frigidere si congelatoare ARCTIC
*  Toata gama de produse electrocasnice

' ROWENTA
NU UITATI PLATA IN RATE t t l

Pentru clienţii nostrii care achiziţionează  
produse in valoare de peste 300.000 lei 

firma organizează

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii t
1. Televizor color
2. Maşina de s pa lat automata
3. Frigider de 240 *
4.20 de mixere elecirocasnice  

Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
Î5  Decembrie 1994

•  FRIGIDERE, ARAGAZE, TELEVI20ARE.

• MAŞINI DE 3PALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE,

»6je$ie. FAIANŢA* OBIECTE, SANITARE DIN ACRtLAT,.

S t PGTACMIZITiONA a»N STOC SAU LA COMANDA CU

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
ĂL S.C' "UNIVERSAL" IMPORT-EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER DACIA. STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI P+IGITURNţj

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

B-doL. 22
r
i 1; ; 
1

j~ l. ! - 1 X
i1_I 1 .1 1. 1

r—̂ ; jcror»n . 1 "T-j ' . ÎUI •{

POLICLINICA

S.C. COMTOUR LOWE S.R.L.
sa n tu h a lm

Telefon 62 1113 

Angajează :
•  bucătari calificaţi. _
Salariu : 200 000 tei.

Z fcŢ C o
Oferă prin depozitele situate in : Orăştie, 

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

«— ulei fl. soarelui *k st. 1/2 — 1090 lei 
*- rachiu — 665 lei, vodcă — 755 lei, rom 

835 lei, lichioruri diferite, ţigări şi lin bogat 
sortiment de dulciuri de import şi indigene.

S.C. SCORPION S.R.L.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursaii 

nr. I

•  zahăr
•  ulei floarea soarelui — Import 
O bogat sortiment de coniacuri
•  Specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) si Indigene
Telefon 717439. (99676)

-WWVVVVYVVVVVVVVVVWVWWVVVVWWYirVVWVWVVVVVV

j f r e s T o j

|  prin reprezentanţa Hunedoara ţ
| •  dozatoare sucuri (superconcentrate) |
| O maşini îngheţată; vitrine frigorifice a-
• •  refrigeratoare bere n, j.
■  •  maşini paste făinoase 5
! Hunedoara, str. N. Bălcescu. nr I Poţi- |
I clinica cu plată. et. 3. tel. 054/712832. |  •;

| MARI REDUCERI |  j
|  DE PREŢURI LA j  f

I ---------------- -  I
\ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Jj.
|  AL S.C. „AVICOLA“ $.Â. DEVA |  j
| Organizează în data de 28. XI. 1994 
|  concurs pentru ocuparea postului de
t  •  director tehnic.
j Informaţii la telefon 054/615884.

I ' ------------------?--------------------------------- |
I SUCURSALA JUD. CEC HUNEDOARA §
I — DEVA , I

I Cit sediul în Deva, str. 22 Decern» §- 
|  brie, nr. 90, organizează în data de 9 no- |
|  iembrie 1994, ora 10, la sediul sucursalei |

}  U C IT A T 1 E  P U B O C  A  I

|  pentru vânzarea mijloacelor fixe propuse |
I la casare. a

I Listele cu mijloacele fixe supuse li<d- i  
taţiei şi relaţii suplimentare se pot obţine I  

I de la serviciul administrativ al sucursalei, |
|  telefon 18050, interior 124 sau 155. ■ • |

|  în caz de nevănzare, licitaţia se reia|
I în zilele de 16, 23 şi 30 noiembrie 1994, |
\  ora 10. ■ W

— —  -----------------------------------_ l

! SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC j
j HUNEDOARA — DEVA I
j Primeşte oferte pentru confecţionat |
■  costume de prezentare pentru personalul »|
|  său. Ofertele se pot depune la sediul su-1 ;
I cursalei, până la 15 noiembrie 1994. |  ;
| Informaţii la telefon nr. 618460, 1 
|  625360, interior 124. li

vă oferim  din GERM ANIA
marfa second hand de calitate

ÎMBRĂCĂMINTE
cantitate J ; preţ/kg

0 , 5 - 1 1 
1 101 

peste 101

2.5 DM 
DM 

1 2,2 DM
O ÎNCĂLŢĂMINTE 1 kg. -  1 pereche 
O ÎMBRĂCĂMINTE: 1 kg = 3 pantaloni; lkg»3rochu; 1 kg = $ cămăşi; 1 kg- ! jachetă;2 kg = I pilon,
O preţurile se calculează în, l î.îiTcursul oficia! a! zilei şi includ TVA,

“ARGE”. s.r.i. SIBIU. Telefon: 069/42.78.72; 069/44.23.60

cantitate preţ/kg

0,2 - 1 t 
pesţe 11

3 DM 
2,8 DM
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•  Vând Nissan Kombi, 
motor regervă, 5 000 DM, 
combină frigorifică, 280 
DM, maşină de scris. 7# 
DM, Buz' VW, '13 000 DM. 
Telefon 717982.

(0090329)
•  Vând apartament 2 ca

mere, 4 000 000. negociabil. 
Deva, telefon 623620.

(92512)

•  SC Basel Tim 
Sotnp, cu sediul In 
Tiinişoara, str. Gh. La- 
zăr, nr. 26, vinde al
cool vrac de 96,2 gra
de, din cereale, la preţ 
avantajos. în funcţie 
de cantitatea cumpă
rată. Informaţii supli
mentare la tel. 056 - 
144591, 056 - 122828.

^ ^ J 9 2 177)̂

•  S.C. VIVA vinde in
stalaţii satelit complete, cu 
antene de aluminiu offset. 
Preţ 450 000. Deva, tel. 
'626265, 611704. ' (92476)

•  Vând teren arabil şi
intravilan, Sântuhalm. Tel. 
660839. (92527)"

•  Vând bibliotecă cu 
vitrină 400 000 lei, negocia
bil. ~ Deva, Al, Viitorului, 
bl. 0  4, sc. 2, ap. 25.

: (92516)
•  Vând Dacia 1310, an

fabricaţie 1992, preţ nego
ciabil, telefon 629341, după 
ora 17. (92545)

•  Vând televizor color 
şi motor Mercedes Diesel. 
Deva, telefon 618131.

' (92541)
•  Cumpăr uşă simplă a- 

partament şi mobilier, spa
ţiu comercial ultracentral. 
Gaul asociat, colaborator, 
variante. Deva, 612908.

(92514)
•  Vând chioşc alimentar 

din aluminiu, interior lam- 
briu. Tel. 770786.

(92538)
•  Vând casă şi grădină, 

itrăni.şca, nr. 114, telefon 
622815, Deva.

(92536)
•  Vând autoturism Opel

Ascona 1,6’ Diesel,; an fa
bricaţie 1985, înmatriculat, 
telefon 623011. (92535)

•  Vând Dacia 1300, fa
bricaţie 1981. tel. 629801, 
preţ 2 000*00.

(92531)
•  Vând casă cu 4 came

re, bucătărie, baie, de
pendinţe, grădină în Sime
ria, str. Ciocârliei, nr. 4, 
fam. Dura. (92532)

•  Vând loc de veci du
blu, cimitirul catolic, str. 
Eminescu. Deva, tel. 627691.

(92533)
•  Vând Dacia 1300, în

matriculată, stare bună. tel, 
618228. (92534)

Bl i

* .

*  9. XI. 1994 J
9,00 Emisiunea din j 

seara precedentă ; I 
18,05 Desene anima- J 
te : Peter Pan; 18,30- | 
Avanpremiera filmelor * 
Ia DEVASAT •  Pu- I 
bliCitate; 18,33 Priviri'* 
către viitor — docu- I 
mentar TV; 18,48 Jazz- J 
magazin ; 19,01 TELE t 
7 abc •  Film serial: I 
Casa din prerie; 19,50 J 
Clip VIVA; 20,00 Film | 
documentar; „Jocul j 
cifrelor; 20,30 Clip I 
VIVA; 20,40 Reporter! 
TELE 7 ; 21,10 Ches- I 
tiunea zilei •  Emi- J 
siune de Mihai Tatu- * 
lici ; 22,00 Film serial '
•  Vegas ; 22,50 Mitică j
•  Emisiune de Viorel |
Gaiţă; 22,55 Mafal- J
da. Emisiune de Radu | 
Coşarcă : 23,35 Cartea « 
de citire, - |

•  Vând Dacia 1310, 5
viteze, .fabricaţie 1987, preţ 
convenabil, Deva, Pascu 
Gheorghe,- Al. Romanilor, 
bl. 16/41 (Cartier Dacia).

(92526)
•  Vând tractor, Ilia. tel

122. (92522)
•  Vând televizoare color,

cu si fără comandă, tele
fon 626t'58. ' (92754)

•  Vând Oltcit Club 1990,
7700(1 km, alb. Preţ informa
tiv 3000 DM. Informaţii — 
625674. (92521)

•  Vând convenabil gar
sonieră Deva, Gojdu, Al. 
Crinilor, bl. E 13, ap. 77, 
după ora 15. (92519)

•  Vând casă, Hărău, nr. 
57 sau schimb cu apar
tament plus diferenţă.

(92518)
—ar.'», a r  t mmm •■ mmm: * mmar '# mmm *

•  Cumpărăm ceasuri, 
mobilă antică, săbii, 
gramofoane, tablouri, 
argintărie, porţelanuri. 
Telr 628716. '

(92543)

•  Vând urgent Oltcit
Club 11 RL, an fabricaţie 
1993; 3300 DM, telefon
617623. (92758)

a Vând două tone po
rumb floricele, Ilia, tel. 
139. (92515)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Gojdu, Al. 
Păcii, bl. A 7, sc. 1, %p. 3.

(92497)
•  Vând apartament 3 

camere, central, Orăştie, 
str. Eroilor, bl. E, sc. B, 
ap. 15, negociabil.

(92761)
a Vând casă, Orăştie, 

Gh. Doja, 78. Relaţii Bu
cureşti, tel. 01/2409356. ^

(92766)
a Vând canapea şi două 

fotolii, telefon 615691.
(92769)

a  Vând apartament 4 
camere, excepţional, Do
robanţi, tel. 617571.

(92768)
a Vând ţuică prune, tel. 

615886.- (92765)

•  Societatea Garant- 
■ Consulting, tel. 616449,

facilitează vânzarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor . Cumpărăto
rii sunt serviţi gra
tuit.. .'(92167)

" . C .  „ELQR“ SRL, cu 
sediul In Orăştie, strada 
Plantelor, nr,.50, telefon/ 
fax 054642586, anunţă con
tinuarea licitaţiei pentru 
autocamioneta FORD TAU- 
NUS, 6 locuri şi capaci
tate' 1 tn, cu reducere 
conform legislaţiei în vi
goare. Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de luni, 
la ora 10. (92542)

» Vând Volga M 27, mo
tor, Braşov, perfectă sta
re de funcţionare. Brad, 
telefon 651170.

(2255)
•  Vând apartament 2 

camere, parter, Brad, tel. 
651401, după ora 16.

(2256)
•  Vând motor Audi 100 

şi ARO 240, ambele pe

benzină. Crişcior, Calea 
Zârandului; nr 73, telefon 
656018. (2257)
\  •  Vând urgent aparta
ment 3 camere, confort 1. 
Hunedoara, tel. 721617.

(1683)

•  S.C. Nic-LAV o- 
feră en gros şi en de- 
taille o gamă variată 
de peşte şi produse 
din peşte la pescăria 
Piaţa Obor şi Vegeta 
la 250 grame. Toate 
la preţuri foarte a- 
vantajoase. Tel. 717159.

(1685)

•  Vând televizoare 
color, preţuri conve
nabile, garanţie' 6 
luni, Tel. 717094. ;

(1689)
■ * '̂ mm* *- ÂT* * '7;'•• •■'/.;. * ' ----

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, sau 
schimb cu Dacia 1310. Pes- 
tisu Mare, nr. 12.

v ' (1684)
•  Vând apartament 2

camere şi chioşc Piaţa 
Obor (sau închiriez). Tel. 
711955, 714131.
7 . V (1686)

•  Vând urgent aparta
ment sau schimb cu gar
sonieră, preţ convenabil. 
Hunedoara, bdul Traian, 
bloc U 3, aps 13.

(1687)
• Vând cazan tip Ucrai

na, încălzire centrală, pe 
gaz. Telefon 712651.

(1688)
•  Vând armă „Mixta“ 

de Vânătoare şi efectuez 
transport izotermă 5 to
ne. Telefon 650961.

•  Pierdut carnet şo
mer, pe numele Stoica j e 
lania. Se declară nul.:

• •  Pierdut carnete şomer, 
nr. 3073261, 3076831, pe 
numele Sîncu Petru şi 
Sîneu Maria. Se declară 
nule.

•  S.G. Victor LOWE 
Exim S.R.L. Deva anga
jează vânzătoare pentru 
unitatea Simeria. Infor
maţii, str. Gării sau Gris- 
tur, 626372.

(0090337/38)
•  Societatea Comercială 

„RAINBOW COM“ SRL 
Deva angajează barmani, 
ehelneriţe. Relaţii la te
lefon nr. 625121.

(92539)

•  Societate închi-" 
riază maşini tonaj 
redus, limuzine, trans
port marfă usoară> 
tel. 613964, orele 8— 
16. (92550)

•  Ofer de închiriat a- 
partament două camere, 
Micro 15, tel; 612814.

(92520)

•  Mişu Luppa efectuea
ză transport persoane Po
lonia, luni, 14 noiembrie, 
45 000 le i; 19 noiembrie.

R A.G.C.L. HUNEDOARA 
cu sediul în municipiul Hunedoara, 

bdul Republicii, nr. 5 
ORGANIZEAZĂ

C O N C U R S
pentru ocuparea postului de consilier 

juridic. 77, 7  ■ 77..,,; 777/.
Condiţii de vechime :
— 5 ani în funcţii juridice. !
Concursul va avea loc la data de 16. 

XI. 1994, ora 10, la sediul regiei: 7 !
Relaţii suplimentare la biroul perso

nal — telefon 712290. (CEC)

s

Turcia, 55 000. Telefoane 
612166 si 714352.

■ - , - (0090334)

COMEMORĂRI
•  Se împlineşte un an 

de la despărţirea de soţul 
meu ; '• ,

LAUItENŢlU DUŢ ;v;
Parastasul de pomenire 

va fi duminică, la Cimiti
rul . din str. Eminescu. 
Dumnezeu să-l ierte! So
ţia Mfrt-ia.

‘ • ... (92755)

D E C E S E

" •  Familiile Gheor-
ghiţă şi Mihaleea, în
durerate, anunţă înce
tarea din viaţă, după 
o grea suferinţă, a 
mamei si soacrei lor 

GHEORGHITĂ 
eeGhina

în vârstă de 64 ani. 
înmormântarea va avea 
loc astăzi, 9 noiem
brie 1994, la Cimiti
rul din Sânpetru. Fie-i 
ţărâna uşoară !

(92546)

•  Colegii de la Coo
perativa „Astra“ De
va sunt alături de 
Ileana Florea la pier
derea grea suferită 
prin fulgerătoarea dis
pariţie a soţului

IO AN FI OUE A
Sincere condoleanţe, 

(92751)

•  Cutremuraţi de 
durere, soţia Lenuţa, 
fiul Florin şi nora 
Andreea anunţă moar
tea fulgerătoare a 
celui care a fost

IOAN FLOREA 
din Fornădie, un bun 
soţ şi tată. Dumne
zeu să-l odihnească în 
pace ! înmormântarea 
va avea Ioc miercuri, 
9 noiembrie, ora 13, la 
Cimitirul din Fornă
die.

* (92547)

•  Cele mai sincere mul
ţumiri pentru sprijinul ma
terial şi moral dat soţiei 
Voichiţa şi copiilor Cori- 
na şi Gălin, din partea 
familiilor Vulcu, Mariş, 
Dragoş, Demea, Bucur, Fu- 
lea, Foenar, Flueraş, a 
rudelor, colegilor, vecini
lor şi tuturor cunoştinţe
lor care au fost alături de 
ei pe timpul celei mai gre
le încercări, despărţirea 
de cel care a fost un mi
nunat soţ, tată, cu un 
suflet- minunat şi un ine
galabil profesionist,

PETRU VASIU 
Bunătatea şi omenia lui 

vor rămâne veşnic în amin
tirea noastră. Dumnezeu 
să te odihnească în pace!

(92544) ■

CONSILIUL LOCAL ŞOIMUŞ 
ORGANIZEAZĂ

F
mm

în data de 25. XL 1994, la sediul Con- 
i siliului local Şoimuş, pentru vânzarea de 
î mijloace fixe preluate de la fostele 
•C.A P.-uri.

Lista acestora, precum şi preţul de 
; începere a licitaţiei, se pot consulta la 
!sediul Consiliului local Şoimuş. Relaţii 
| la telefon 66 81 10.

R. A.G.C.L. SIMERIA 
Anunţă organizarea unui Concurs pe

•data de 14. XI. 1994, pentru ocuparea u- 
\nui post de contabil. 7 

Condiţii :
— studii de specialitate 7 ,

—  vechime : 5 ani în contabilitate ; 3 
ani în informatică:

Relaţii la telefon 66 09 35, Simeria.

S. C. COMPPIL S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA— DEVA j

Scoate la licitaţie pentru închiriere 
Iparţială următoarei? spaţii : j

— Petroşani, str. Livezeni, nr. 363; ;
■ -— Orăştie, str. N. Titulescu, nr, 62. j

! Licitaţia va avea loc în fiecare săp
tămână, în ziua de 14. XI. 1994, ora 11, 
\la sediul Sucursalei din Deva, str. Grivi- 
| ţei, nr. 37, în condiţiile H. G. 1228/ 
1990. -

Documentaţia se • găseşte la sediul 
; sucursalei. • _ 7;
! Informaţii suplimentare la tel. 613117 
\ şi 614305, Deva. '■ (92656)

I S.C. „ROMEUR“ S.R.L.
S cu sediul în Oradea, Piaţa Independenţei A 

nr. 47-49

•  ULEI COMESTIBIL, DUBLU R A -ţ  
FINAT, DE FLOAREA-SOARELUl*. 
la preţul de .producător, astfel: ţ

•  la schimb de ambalaj, în sticle; 
i Euro de 0,5 litri — 900 lei sticla;

J  •  vrac (vărsat), la preţul de 1750 Iei/;
i k g .

Informaţii -la sediul firmei sau la le- 
\ lefoanele : 059—- 163367, 163768 sau fax  
\059— 163689.

V W k'M V W ^W .W A W A V iY .V .V W .V .V .V .V .-

,C. UTILNAVOREP S.A. CONSJANTA
M u ! AUREL VLAICU Nr,52 Tel.-Fax 041- 68.36.84

■ . 041- 67.50.34

REPARA:
- motoare SW 680 - WOLA
- motoare SW 400  - FADROMA

cu piese originale POLONIA 
COMERCIALIZEAZĂ:
- palane mecanice 

cricuri hidraulice
produse ale celebrei firme americane

YALE ,


