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ARDEM GAZUL S-O FACEM CU FOLOS
*r- Domnule director, în* 

trucât în judeţ, respectiv 
în Deva, există <louă uni
tăţi ale Romgaz R.A.,- care 
au cd obiect de activitate 
instalaţiile de gaze natu
rale, vă rugăm să..delimi
taţi pentru ciţitQrii noştri 
obiectivul şi perimetrul 
activităţii, unităţii pe care 
o Conduceţi. .

—- Deci, titulatura în
treagă a firmei noastre r 
Romgaz R.A. Mediaş' — 
Distribuţia de gaze n a tu - : 
rale Tg. Mureş, Regionala 
Deva. Noi ne ocupăm ‘ cu 
distribuţia gazului -metan, 
întreţinerea •’ şi?i exploatarea 
reţelelor de distribuţie In 
localităţi. îri ' afara’ ibcâli- ‘ 
tăţilor este teritoriul de 
activitate al altei sucursale 
ă  Roîhgaz, care se ocupă 
de reţelele magistrale de 
gaze naturale.

De la regulatorul indi
vidual de presiime şi până 
la arzător, instalaţiile a- 
parţin consumatorului, iar 
noi facem pentru ei preş- ’ 
ţări xte servicii. Pe acest 
circuit, al n©3tru, estedoa» 
contorul. Asta la populaţie. 
Agenţii economici au de 
regulă instalatorii -lor -pen
tru prestaţii de întreţinere; 
nouă»prezentându-ne do
cumentele din care rezultă 
că au instalaţiile în de
plină siguranţă. * - -

Deci, dumneavoastră 
cumpăraţi gazul de la eea-

r
Cu dl. ing. RADU POPESCU — 

directorul Regionalei Deva a Distribuţiei gaze 
naturale - Tg. Mureş a Romgai S.A. Mediaş 
La discuţie a participat şi dl/ GHEORGHE 

. BURS, contabilul şef al regionalei

?!

■■

•  Proiecte avizate. Co
misia judeţeană de ur
banism şi amenajarea te- 
rrţoriului a avizat docu
mentaţii tehnice .pentru: 
sediul Băncii de Dezvol
tare la Hunedoara, staţie 
de distribuţie carburanţi 
la Simeria, clădiri de lo
cuit, ateliere şi alte do
tări la mănăstirea Pris
lop, popasul turistic „Ca
ravanele" la Orăştie, pieţe 
agroalimcntare la Haţeg

; şi Baru. (I.C.)
•  Kilometri. S.G. „Cor- 

vîntrans” S.A. Hune
doara, în ciuda faptului 
că se confruntă cu ' blo
cajul financiar, cu pre
ţurile ridicate ale piese
lor de schimb, anvelopelor

ş.a., maşinile unităţii acope
ră lunar trasee îh lungime

laltă sucursală a Romgaz 
şi îl vindeţi : populaţiei, 
instituţiilor şi ... agenţilor 
economici/ de ' ia care tre
buie -si încasaţi contrava
loarea. O încasaţi cu regu
laritate? '  ■

Volumul cel mai mare 
de gaze se consumă la a- 

* genţii5 economici. Vin a- 
poi, in ordine, instituţiile 
statului, asociaţiile de lo-- 
catari şi consumatorii in
dividuali.' Probleme mări 
cu încasarea âvem la con
sumul industrial, datorate 
în prjncipal blocajului fi- 
nanciar. Pâră .luna octom
brie, avem ’ debite la be
neficiarii 'industriali în va
loare d e . 37,648 ..miliarde 
de lei. Ponderea o deţin 
marile unităţi industriale.

totală de 120 #04 kilome
tri. îh  judeţ şi în ţară. 
(Tr.B.) ■
‘ •  Tractoare, Numărul 

tractoarelor particulara 
din comuna Sălaşu do 
Sus a ajuns lă 50. Iată 
lina din explicaţiile că şi 
aici înşămânţărlle de 
toamnă s-au încheiat, e- 
xecutându-se' lucrări de 
cea mai bună calitate. 
(Tr.B.)

# Colecţionar. în biroul 
dlui Damiart Terteci, pri
marul comunei Dobra, 
am văzut reviste vechi 
de literatură românească 
apărute în Ardeal f: la 
sfârşitul .secolului trecut 
şi începutul secolului 
XX. La loc de cinste se 
află câteva numere din 
revistă „Cosânzeana“, ă- 
părute la Orăştie, în a- 
nul 1913. Printre sem
natari, nume celebre, 
precum Liviu Rebreanu, 
Elena Farago, Ilarie 
Chendi. (Gh. I.N.)

— Care sunt acelea, die 
director?
; —- Filiala Mintia a R®*
nel — cu 22 de miliarde, cea 
de la Paroşeni — cu 7 mi
liarde, „Siderurgica" Hu
nedoara —  cu .4 miliarde, 
„Sidermet" Călăii —- cu 
3 miliarde, Sucursala Te- 
liuc a R.A.G. — cu 1,0 
miliarde de lei,

— S-ar putep/stabili °  
proporţie a ceea ce repre
zintă consumul de gaze 
naturale ăi populaţiei, In 
totalul - consumului?

— în  judpţul nostru,
. consumul populaţiei repre
zintă g—ţ10 Ia sută. ipa- 
inte de 19Ş9 era de 2—3 
la sută. Creşterea se dato
rează . extinderii' consuma; 
Iui de * gaze , la populaţia, 
dar in principal scădem

la aproape jumătate a 
consumului industrial. A 
scăzut cu circa HO. mili
oane mc pe lună.

— Crescând consumul de 
gaze la populaţie, prin 
extinderea de reţele, în
seamnă că a sporit Volu
mul de muncă la dv. A 
crescut proporţional şi nu
mărul de angajaţi?
. — în funcţie de apro
bările date, faţă de 1989, 
Regionala îşi* triplează 

. -lungimea ’ reţelelor în ex
ploatare şi întreţinere şi 
numărul de abonaţi. Gu 
iţumărul de salariaţi sun
tem la acelaşi nivel din 
1989. Am ajuns astfel la 
o măsură extremă — sista
rea  de la 15 octombrie a 
oricărei puneri in funcţi
une. Despre această . mă
sură am informat Prefec
tura . şi consiliile locale. 
Lucrăm cu 320 de oamgni, 
iar ca să putem exploata 
îri condiţii de siguranţă 
reţelele pe care le avem 
în întreţinere, am avea 
nevoie de circa 804; nu
mai în, Valea jiului, unde 
vor fi (n final peste 42 00#

; de puncte de ardere, - no 
trebuie 120 de oameni.

Au adresat întrebări şi au 
: consemnat răspunsurile

D u s i ţ i i t i i  g h e o n r a ,
ION ClOCLEI 

(Continuare ia pag. a 2-a)

R O M Â N I A  

PREFECTUL JUDEŢULUI
; M i o a r a

ORDIN
privind asigurarea condiţiilor pentru 

exercitarea de către parlamentari a mandatului lor

Prefectul judeţului Hunedoara;
Având în vedere că, potrivit Constituţiei, în exerci

tarea mandatului lor, deputaţii şi senatorii Parlamentului 
României sunt în serviciul poporului;

în  teipeiul art. 103 din Legea administraţiei publice 
locale, nr. 69/1991, emite prezentul

O R D I N :

ARTICOL UNIC. în organizarea de întâlniri cu 
populaţia din comunele, oraşele sau municipiile jude
ţului, pentru informarea reciprocă legislativă, economică 
şt socială, ca expresie a exercitării mandatului lor, de
putaţii şi senatorii din Parlamentul României, indiferent 
de partidul sau formaţiunea politică pe care « /repre
zintă, vor fi.spri jiniţi de către autorităţile administraţiei 
publice locale, asigurându-le acestora toate condiţiile 
necesare bunei lor desfăşurări.

Prefect
Ing. GEORGEL RAlCAN

‘ AGENŢIE DE PUBLICITATE 
LA ORĂŞTIE

începând de Ia 15 noiembrie 1994, în 
chioşcul de difuzare a presei al ziarului „Cu
vântul liber** Deva, din Orăştie (amplasat 
lângă Magazinul „Falia**), funcţionează o 
agenţie de mică publicitate. Toţi cei din Orăş
tie şi din - localităţile învecinate, care doresc 
să-şi anunţe, prin cotidianul nostru, diferi
te evenimente, sefvicii, aniversări eţc. se pot 
adresa cu încredere la chioşcul „Cuvântţll 
liber** din Orăştie. îşi economisesc astfel timp 
şi bani, percepându-se taxe avantajoase pen
tru clienţi.

I

ra?*»1

A T I
„ 16 noiembrie.

•  Au trecut 319 zile
din an; au mai rămas 
46; ,,

•  Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Matei;

•  1364. VLADISLAV I 
(cunoscut sub numele de 
VLAICU VODĂ) ocupă 
tronul Ţării Româneşti;

•  1814. A murit la I
Săcărâmb (Certeju = de J 
Sus) VASILE COLOŞI, | 
(n. 1779), poet şi cărturar j 
român; I

•  1816. S-a născUţ, la «
Bistriţa, ANDREI U V -1 
REŞAN, (m. 1863), aut»- J 
rid poeziei „Deştoaptă-to j 
Tomâne"; 1

•  10/29 noiembrie —- î
20 noyj3 dgc. 1916. Are | 
Ioc bătălia de pe Neaj- J 
Iov, cea mal mare ope-1 
raţiune de pe. frontul ro- ! 
mânesc Iii 1916. ”'  I

WUVWWVWNVUWMi

spectacolului
După ’89, trupele pro

fesioniste şi-au redus, a- 
proape în totalitate spec
tacolele în. deplasare. Mo
tivul? Costul ridicat - al 
transportului, cazărilor şi 
diurnelor. Pentru a nu- 
şi- crea probleme, întru
cât salariile' personalului 
merg- de la bugetul sta- 
’tutui, chiar dacă sunt 
foarte mici, instituţiile

PREMERA LA TEATRUL 
DE REVISTĂ DIN DEVA

stau frumos acasă/ ofe
rind spectacole pe pro
pria scenă sau* undeva 
foarte aproape. Ies " in 
schimb curajoase „şuşele“ 
care adună îrt scenă câ

teva nume de pensionari cu 
firmă. Din păcate, sau din 
fericire, spectatorii sunt 
puţini. La fel se întâm
plă şi cu spectacolele fol
clorice care adună în

— Domnule doctor, 
meu are 45 de grade!

— în situaţia asta,

veniţi repede! Soţul 

chemaţi pompierii! '
Aspect din spectacol.

pripă câţiva interpreţi 
dornici să mai câştige 
un ban, spectacolele ne- 
fiind bine primite nici 
la sate. într-o astfel de 
situaţie, să nu privim 
cu nostalgie, cu ani in 
urmă, când teatrele bu- 
cureştene sau din Timi
şoara; Cluj-Napoca, Grâ- 
iova veneau cu specta
cole mari, de excepţie, în 
judeţ, organizând chiar 
stagiuni permanente?! Gu 
gândul la spectacolele 
mari de altădată era fi
resc că publicul să aş
tepte. Să aştepte specta
colele de calitate pentru 
â trăi bucuria satisfac
ţiei artistice. Dovadă — 
sala plină până la refuz 
(n-am mai văzut de mult 
spectatori în picioare — 
n.n.) la premiera Tea
trului de Revistă din De
va cu „Servus revista”. 
Un nume trăsnet, să re
cunoaştem... de ardele- 

, nesc. De fapt, aceasta 
a fost şi dprinţa unuia 
dintre autorii libretului,, 
dl. prof. Petru Mărilă,

m in e l  bo d ea

(Continuare în pag. a 2-a)
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CAID U M a i GAZUL S -l
(Urmare din pag. 1)

Dar nu numai oameni 
nu avem» ci nici sedii. 
Apar mereu hotărâri de 
guvern pentru gazeificarea 
a noi localităţi» dar unele 
consilii locale nu ne dau 
nici un sprijin pentru a 
intra în posesia unor spa
ţii hv-fiecare localitate ga- 
zeificată, în care să se 
poată amenaja măcar un 
atelier al formaţiei de lu
cru. Gel mai tipic exem
plu este comuna Baru, al 
cărei consiliu ne-a răspuns 
că nu ne poate pune la 
dispoziţie nici un . spaţiu 
şi să rie descurcăm cum 
ştim.

Se mai vehiculează şi 
o altă idee pe la primării» 
in special la cele din Va
lea Jiului; că exploatarea 
reţelelor va fi dată unor 
regii din subordinea lor. 
Or, o hotărâre privind în
fiinţate* unor regii locale 
de electricitate sau de 
gaze nu s-a luat.

— Dl* director, gazele 
naturale simt un combusti
bil fosil, deci fără posi
bilitatea de regenerare. E- 
xistă o politică a consu
mului de gaze naturale in 
România? Care este a- 
ceasta?

— Politica regiei este de 
a scădea consumul in
dustrial. Se doreşte, ca o 
strategie, ca in consumul 
total, 50 la sută să-l re
prezinte cei casnic • şi so 
la sută cel industrial. Si
gur, aceasta în funcţie de 
disponibilităţile de con
sum la un moment dat. 
Zăcămintele noastre fiind 
într-iĂ declin accentuat, 
se apelează la importuri 
La ora actuală, importu
rile reprezintă 28—30 la 
sută flin consum.

Regia noastră are o stra
tegie de prospectare a ft- 
nor rezerve de gaze, dar 
despre aceasta nu pot da 
amănunte. :

— Pentru populaţie este 
suficient să ştie că cen
trul do .greutate al consu
mului de gaze se va muta 
mai LtoRre, ea*. ■ Aste a ■in- -.- 
seamtte speranţe pentru 
tot mai mulţi cetăţeni g i r  
vor beneficia de confprtttj

|  '(Urmare din pag. Iţ

pe care îl aduce în locuinţe 
gazul metan. C&t este in 
prezent preţul acestuia?

— 34 lei/mc pentru popu
laţie şi 100,25 lei/mc, plus 
TVA pentru agenţii econo
mici, populaţia neplătind 
TVA la gaze. Acestea sunt 
preţuri la gazele din pro
ducţia internă. Unităţile 
industriale consumatoare de 
gaz, in special cele care 
fac export pe valută, sunt 
îndrumate ca o parte din 
valuta obţinută e-o aloce 
pentru import de gaze na
turale, ca să putem asi
gura consumul casnic nu-

— Iarna de regulă pre
siunea in reţelele de gaze 
scade. Cum puteţi inter
veni dv. pentru a asigura 
o presiune care să pre
zinte siguranţă in funcţio
narea instalaţiilor şi con
sumatorilor?

— Tehnologia care se 
aplică acum este încă una 
de hei-rup, Există la nivel 
central un dispecerat de 
gaze care ia în fiecare 
oră -parametrii de Ia toate 
localităţile importante. Noi 
ar ţrebui să funcţionăm 
pe feţele cu presiune, aşa- 
zis tehnolo^icţ unde SUnt

mai din resurse interne, 
cure sunţ mai Ieftine, A- 
ceasta şi din alte conside- 
rente. Exportatorul de 
gaze poate oricând să În
chidă robinetul. invocând 
un motiv pe care, chiar 
dacă nu-i cel adevărat, 
nu-1 poţi combate: „dacă 
la voi este frig, la noi 
este şi mai frig*. Este 

. şi motivul pentru care E- 
uropa de Vest, legată de 

..rezervele ruseşti prin ga- 
zoductui Transeuropeareşi-e 
asigurat în tţmp^pnai agaulte 
surse de alirâervtăre.‘Fran
ţa, de exemplu, dispune 

<de şase surse paralele, şi, 
in plus, are rezerve -sto
cate pentru im  an de Zii».

*— Ne aflăm la sfârşP 
Iul toamnei, către iarnă» 

‘ In ce stadiu se află 1* 
dv. Pregătirile de terni?

— Din punct de vederi 
al reviziilor la feţele, vane, 
staţii de medie şi joasă 
presiune, noi executăm a- 
ceste lucrări va/a  .şi fcoaru- 
na până prin octombrie. 
Pentru cazuri de accidente, 
avarii cp. emanaţii de gaze. 
avem-; ejhipe, şte iatewşetţ- \  
ţie - prrmafeeiîte. - ’f

reţele de medie presiune, 
intre 2—6 buri, iar in 
cele de joasă presiune de 
0,2—2 bari. Iama aeeste 

.presiuni scad foarte mult, 
Că să le putem asigura pe 
cele tehnologice, facem 
diferite manevre de vane 
ir» sistem,
. — Refertţi-vă pe scurt, 
dle director, la mulţimea 
de $rnte care au apărui 
şi dare au ca obiect de 
activitate proiectarea sau 
construirea de instalaţii 

: de -gaz»;
i f— Stol nu  avem in a- 
tribUţii proiectarea şi con
strucţia d e . reţele, ei* doar 
eXploatareâ şi întreţinerea 
lqr. Societăţile cu aseme
nea obiect de activitate au, 
apărut deci ca o necesi-' 
tăte, Există insă o lacună 
legislativă în legătură, cu 
ele. Cele mai mplte supt 
societăţi cu răspundere li
mitată, dar angajează lu
crări de sute ae milioane, 
de iei. Răspunderea matq- , 
rială pentru neîndeplihîrea
clauzelor , unui> . GQRtţfşt
este însă, aşa curn le-o 
„waţâ numele, l ’“  ’ *Al 
4Şm. Âvjţr penŞ

executate de aceşti agenţi 
dacă ele se încadrează ta 
normative, dacă nu, nu 
dăm. Uttr bani s-au chel
tuit. Sute de mii de lei» 
milioane chiar. Pentru 
lucrarea rebutată însă, «I 
răspunde doar până la 0 
anumită limită. Şi aceasta 
pentru că, atunci când 1 
s-a înscris ta  autorizaţie 
obiectul de activitate, nu 
i s-a cerut nici o garanţie 
de competenţă. Singura ga
ranţie este obligaţia ca lu
crarea respectivă să şi-o 
însuşească un specialist 
autorizat. Şi stofei ne-am 

. întâlnit cu cazuri când un 
specialist Şi-a însuşit lu
crări de la 4—5 asemenea 
firme. Sunt între «te ş t 
firme serioase, dar sunt şi 
dintre rete > vorv-'Zfc 
■facă stat- In fitet De su
ferit are '■<&**■
a contractat h i o e ă m ^ m  
o asemenea firmă. m m  
ajuns, d i exemplu, «a §ft 
cartierul BUIftlri tHft H u
nedoara să deschidem ga
zul abia după doi ani de 
când firma constructoare a 
declarat că a terminat lu
crările. J ■ ■■

—• In acest caz. dle .Şi- 
rector, vă rugăm să faceţi 
pentru populaţie O pred-

NIA MARE

Duminică a avut tac, la 
Deva, în organizarea con
ducerii Filialei judeţene 
Hunedoara a Partidului 
România Mare, o confe
rinţă de presă consacrată, 
în principal, prezentării 
dezbaterilor şi Rezoluţiei 
adbptată de Conferinţa Ex
traordinară •  Consiliului 
Naţional, a senatorilor şi 
deputaţilor, a primarilor 
ş l consilierilor, partidului 
România Mare ce »  avut 
loc în zilele de 5 şi fi 
noiembrie în Capitală. La 
această manifestare, media- 
Uzată (ta dl» îoatr Urdăţ 

dintele filialei, •  luat
M, .......................
st ăl PMM, ta 

itottta României, s-a 
-deschis» ţtm*> 

iîs MrtspâtittţS, 'tf#-

ţlit şi tardiv pentru sus
ţinerea campaniei agricole j 
din această toamnă» •  j 
P.R.M. a condiţionat sp ri-1 
jinirea guvernului de rea- | 
llzarea de către acest» a  f 
următoarelor deziderate i.j 
protejarea producţiei n a - ! 
ţionale, industriale şi a» j 
gricole, a  producătorilor şi 
investitorilor români; tre- j 

cerea F.PJS. . şt «  Băncii! 
Naţional* în subordinea 
guremuluh păstrarea sub 
control a preţurilor la ă-j 
îimentele d* bază» energia j 
electrică şi termică şi la; 
transportul în comun; in - : 
tegrarea sociO-profesionalâ 
a tinerilor şi asigurarea 
cu locuinţe; adoptarea gri
lei de salarizare pentru
cadrele didactice, medici,: 
militari şm ; creşterea ni- <

zare w p m i »  **• oă.'4a*i»»: .<*4.

.«sate «urnele,
• -r^lŞter^ilf

înainte de a contracta cu 
o firmă oarecare asemenea
lucrări.

— Să ia legătura cu net,
Să ne consulte asupra cre
dibilităţii respectivei fil
me. Nu preţui lucrării este 
singurul criteriu de câta 
trebuie ţinut seama când 
angajezi o lucrare, căci nu 
o dată scumpul mai mult 
păgubeşte. /

— fn cazat extinderii de
reţele de distribuţie, de 
unde şi până unde costal 
lucrării este suportat de
Sfeit şi, de tittile — d t
consumator sau de abo
nat? V

— Noi nu participăm fi
nanciar la asemenea lu
crări ctt nici un teu. To
tul se face pe cheltuiala 
beneficiarului. In cazul 
când in zonă există şl U- 
nităţi sau instituţii- buge-

‘ tare, atunci vine şi bugfe- 
Ud, cu ©VeCpi de partid-

!  m N t  J  C .L

de presă
spre actul de amplă rezo
nanţă politică a PJR.M. 
prezentat de mass-media 
românească In tel ş t «hip.

I directorul teatrului, de a 
realiza un spectacol nea
oş, ardelenesc, prilej de 
testare şi a preferinţelor 
publicului. Şi cum „în
cercarea jnoarte n-are" 
publicul prezent la pre
mieră, deşi spectacolul 
încă nu este temeinic a* 
şeşat, s-a amuzat copios, 
a aplaudat generos mo
mentele coregrafice, de 
prpză şi evoluţiile solişti
lor vocali.

Fără Îndoială, revista 
îşi are regulile ei, dar 
parcă, uneori, e bine sâ 
mâi iasă din „canoane" 
(totul se mişcă, evoluează), 
spectatorul avizat al a- 
cestui gen de spectacol 
dorind să i se ofere şi 
surprize. In lipsa lor, am 
văzut prologul, scenete, 

monologuri umoristice, nu 
mere de balet, momente 
muzicale, alcătuite dm 
două piese — una sem
nată de compozitorul- 
dirijor şi una din reper
toriul internaţional, in 
terpretată mai ales in 
engleză, şi... finaîuL 

Ce ne-a plăcut mai 
mult la revista deveană

in premieră? Faptul că 
s-a găsit un sponsor ge
neros — S.C. „Metal — 
Expres" (patron dl. Do
rin Drăgoescu). De aici 
o oarecare lipsă de griji 
(nu prea mare) din par
tea instituţiei, realizatori) 
şi interpreţii concentrân- 
du-şi atenţia pe- latura 
artistică propriu-zisă. Li
bretul, realizat de Pe
tru Mârilâ şi Alexandru 
Dări an, ultimul semnând 
şi regia, este interesant, 
plin de haz, directorul 
teatrului debutând cu 
dreptul în lumea „nisipu
rilor mişcătoare" care 
este creaţia. Felicitări, 
domnule director, pentru 
idee, text şi pentru tim
pul găsit între grijile de 
tot felul generate de re
paraţiile capitale la clă
direa instituţiei, care tind 
spre „războiul de 31 de 
ani" (Doamne, fereştef), 
In interpretarea momen
telor de proză, Ileana 
Zanche continuă tradiţia 
lăsată de Ştefan Radu» 
lian şi Margareta Ileş,

fiind secondată' de Iza- 
bela Haşâ. Neaşteptat 
„debutul", maturitatea 
actoricească a lui Puiu 
Faur, până de curând 
apreciat solist vocal, în 
cărcată de promisiuni, in
voluţia lui Păstorel Vuîcu 
şi a  Cristinei Fttrdui.
- Partea d» substanţă a
Spectacolului e. oferă mo
mentele de balet conce
pute şi realizate d e m a 
estrul coregraf Dumitru 
Hanea. Suntem siguri 
efi, mai ales baletul, cu 
trupa sa împrospătată 
de dansatoare frumoase 
şl talentate, dar nu <te 
îndoim că şi revista ta 
general vor reţine aten
ţia specialiştilor din ju
riul Festivalului naţional 
de gen de la Constanţa, 
ce va &Vfea loc în cu
rând. i

Muzica şi orchestraţia
— bune. Dar, dacă se 
poate — mai multă a-
tettţie la Interpretarea u- 
neori „zeloasă" a unor 
piese străine, la pronun
ţie... Poate şi spectacolele

atât de rare, premierele 
şi mai rare şi-au lăsat 
amprenta asupra modului 
de interpretare a unora.

Ce nu ne-a plăcut la 
premiera deveahâ? în  
primul rând — luminile, 
care să pună în evidenţă 
decorurile realizate de 
artistul plastic, dl. Ion 
CârjOi, costumele, mo
mentele propriu-zise ale 
spectacolului. Sigur,, bu-

Utatea materialului de 1- 
luminat au tm cuvânt 
de spus. Dar, dincolo de 
greutăţi, reviste are ne
voie de lumină,., fără ne
gocieri I In al doilea rând 
— sonorizarea. Credem 
că s-a scos tot ce s-a 
putut, şi chiar mai mult, 
din aparatura teatrului, 
prin cele patru boxe ©- 
rientate „ferm" spre pu» 
blic, cu toţi decibelii tar. 
Starea poate fi depăşită 
doar când spectacolul se 
mai „aşază".

Sperăm ca premiera 
Teatrului de Revistă din 
Deva să marcheze o sta
giune frumoasă şi densă 
în spectacole, care să 
bucure atât publicul, cât şi 
pe interpreţii săi talen
taţi,

Ib
I*
Ib
1
b

I

sie fiind aceea 
România Mare i-« a- 
rătat Guvernului Văcăro- 
iu cartonaşul galben. Din
tre răspunsurile oferite te  
întrebările ziariştilor spi
cuim: •  Adunarea extra
ordinară a P.R.M. a ana
lizat lucid şi în cunoştinţă 
de cauză starea reală a 
ţării, pornind de la pre
misa că o hotărâre pri
vind destinul României 
nu poâte fi luată humât 
prin consultări ale orga
nelor superioare ale parti
dului. » Adunarea a fost 
un real succes şt d  con
firmat că democraţia de 
partid este o realitate de 
necontestat ta P.R.M., Iar 
libertatea diversităţii de 
opinie conduce te soluţii 
inevitabil convergente şi 
realiste. «  Rezoluţia adop
tată este în esenţă un 
ttsc politie pe care P.R.M. 
şi-l asumă deliberat pen
tru a se menţine im cli
mat politic stabil In ţară, 
ta prag de ternă» •  Re
zoluţia nu este un şantaj, 
el prelungirea ctt trei luni 
a sprijinului acordat Gu
vernului Văcăroiu, sprijin 
condiţionat de îndeplinirea 
ttaor deziderate. •  Naţio* 
nalismul P.R.M., ca doc
trină politică, n« are ni
mic comun cu şovinismul, 
extremismul, fascismul, le- 
gionarismul şi alte racile 
«0 înjosesc fiinţa umană. 
•  Guvernul actual a d e 

nii impopular prin ine- 
cienţă. El vrea sâ dis

trugă siderurgia şi mi
neritul hunedorean, de* 
venind un guvern al 
„RENEL" şi „ROMGAZ'- 
care taie şi spânzură în 
economia românească. ♦  
Blocajul financiar a  în 
genuncheat întreprinderile 
chiar şi pe cele rentabile. 
S-a intervenit foarte pu-

velului pensiilor, crearea j 
de noi locuri de muncă}. 
pensionarea şomerilor te* 
atingerea Vechimii de 33!

ani ta muncă; coraba- 
îrea corupţiei, ta tnod e - , 

fectiv şi a terorismului po- ] 
Jitie. •  P.RM. se irumi» 
festă sceptic ta  legătură c u : 
capacitatea guvernului ac
tual de a  realiza obiecti
vele înscrise mai stts. •  
Parchetul general a  deva- * 
nit un fel de depozit ge
neral ş l dosarelor pe te- • 
«Sa corupţiei. •  P,D.S.Ii. « 
început să aibă comportări 
de partid unic, îşi tratează 
aliaţii eu superioritate, 
P.R.M. crede că P-D-S R. 
trebuie să-şi facă ordine 
In propria ogradă. •  
P.R.M. ar putea participa 
te guvernare, solicitând 
Ministerul Justiţiei. •  
Chiar dacă PJLM. îşi va 
retrage sprijinul acordat 
guvernului, el ntt va intra 
ta  Convenţia Democratică, 
deoarece aici se aCă 
U.D.M.R. •  Suspendarea 
dlui Costel Alic se dato
rează constatării unor ne
reguli p  
o
Dl. V(
corect, cinstit, ,___
ţionat, dar nu are oameni 
de valoare în gttvremtl 
său, iar uneori este a »  
piedicat sâ acţioneze d i  
însuşi partidul de guver- , 
nământ. •  Actul PJH.Ht f 
este un act ptăitie şi spe- 1 
râm să găsească ecou fa- j 
vorabil în rândul electora- i 
tulul, să consolideze p o l  
ziţia partidului. •  Alege- \ 
rile anticipate nu sunt j 
binevenit, d a r , dacă ce-j 
ea ce a cerut P.R.M. no  ] 
se realizează, ele a r  fii 
singura soluţie. •  Realiza- i 
rea României Mari de- j 
pinde în primul rând de I 
români şi este un dezide- ’ 
rat posibil pe care P.R.M. i 
îl susţine prin însăşi doc- j 
trina sa naţională. ;
. : A  consemnat ■ !

TRAI AN SONDOR i

M ţs im
9,00 Emisiune In re

luare; 14,00 Videotext; 
18,08 Deschiderea emisi
unii; 18,05 Desene ani
mate: Peter Pan; 18,30 
Publicitate; 18,32 Priviri 
către viitor - -  documentar 
TV — World net; 18,47 
JazZ-magazin; 19,02 Tele 
7 abc — serial — Casa 
din prerie: 19,50 Clip

viva; 20,00 Film documen
tar: Radiografie britanică 
— Parlamentul în lucru;
20.30 Clip viva; 20,40 Re
porter tele 7: 21,10 Am 
avut 14 întâlniri cu Ni- 
colae Ceauşescu — inter
viu cu Titus Popovici;- 
21,40 Clip viva; 21^6 
Film serial: Vegas; 22vt5 
Mitică; 22,50 Mafalda;
23.30 Cartea de citire.-} 
23,35 Startlri pentru tot
deauna; 24,00 Videotext.
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In meci d« baraj pentru cădeţi -  
SELECŢIONATA GORJ — HUNEDOARA 1—2 (1—1)

In primul Joc de baraj 
din cadrul etapei Inter* 
judeţene de fotbal cădeţi, 
Jucători născuţi după 1. 
•1. 1880, desfăşurat săp
tămâna trecută Ia; TG. 
JIU, selecţionata judeţu
lui HUNEDOARA, pregă
tită de antrenorul MIR- 
CEA PATRAŞCU, a re
uşit după un joc foarte 
ban o frumoasă victorie, 
reuşind să învingă cu 
acarul de 2—1 selecţio
nata judeţului GORJ, prin 
gohirile Înscrise de CLA- 
JJDIU ERDEI (F.C. COR- 
vteul) In min. 7 şl CLA- 
t®*U^GHIURA (FOTBAL

START ’91 DEVA) în min. 
76. •; f ţ m

La realizarea acestui 
frumos succes şi-au adus 
o contribuţie însemnată 
organizatorii acestei ac
ţiuni; respectiv ASOCIA
ŢIA JUDEŢEANĂ DE 
FOTBAL, toate cluburile 
de unde provin jucătorii 
cu menţiune specială pen
tru F.C. CORVINUL şi 
JIUL PETROŞANI, care 
s-au implicat şl în rezol
varea excelenta a condi
ţiilor de transport şl ca
zare, Inspectoratul Şco
lar Judeţean, conducerea 
LIC. NR. 2 HUNEDOA

RA, director ANIŞOR 
PÎRVU, precum şt urmă
torii jucători: MIHAI 
PASCAL. NICQLAE DA
NIEL SCHIAU, TEODOR 
OGNEANU, CLAUDIU 

ERDEI, CRISTIAN MUTH. 
REMUS VALEANU, SIL
VIU MATEICA, OVIDI
b o c o ş ; c o s m in  o l 
t e a n , MIRCEA POMÎR- 
LEANU ■ (F.C. CORVI
NUL), ALEXANDRU MU
IA, DANIEL GRECU, 
SERGIU SPINOCHE (JI
UL PETROŞANI), MAR
CEL STlRC (DACIA O- 
RAŞTIE), CLAUDIU 
GIURA (FOTBAL START

’91 DEVA) şi OROLES 
VOICU (MjINERUli LU
PENI),

Mâine, joi, 17 noiembrie, 
fncepănd de la ora 13,00, 
pe stadionul CORVINUL 
din HUNEDOARA va n- 
vea loc jocul retur din
tre selecţionata Hunedoa
rei şi selecţionata jude
ţului Gorj din cadrul ba
rajului, urmând ca echipa 
declarată câştigătoare du
pă cele două jocuri sâ 
participe în continuare 
la fazele superioare ale 
eompetiţiei, respectiv eta
pa de zonă şi turneul fi
nal. Mult succes tinerilor 
noştri fotbalişti!

\

REZULTATELE ETAPEI A XV-A: Min. Li- 
vţgeni — Favior Orăştie 4—0 ; Min. Certej — EGCL 
Călan 17—6; Min. Bărbăteni —. Min. Ghelari 3—1; 
CER Simeria — Min. Aninoasa 4—2 ; Constr. Hu
nedoara — Min. TeUue 0—1; Victoria Călan — 
Mureşul Deva 21—0 ; Dacia Orăştie — Jiul Petrila 
0—0 ; Min. Şt. Vulcan — Met. Crişcior 1—0 ; Au
rul Brad — Paber Haţeg 8—1.

C L A S A M E N T U L
l. Minerul Şt. Vulcan 15 13 2 0 86— 10 41
2. Dacia Orăştie 15 13 1 1 88— 14 40
3. Victoria Călan 15 13 0 2 60— 17 39
4, Minerul Certej 15 11 1 3 72— 22 34
5. Minerul Bărbăteni 15 9 2 4 53— 14 29
6. ASA Aurul Brad 15 9 1 5 47— 23 28
7. Minerul Ghelari 15 9 0 6 34— 25 27
8. Minerul Livezeni 15 8 2 5 49— 31 26
9. CFR Simeria 15 7 0 8 35— 43 24

10. MinerUi Aninoasa 13 7 1 7 42— 36 22
11. Minerul Teliuc 15 5 3 7 21— 30 18
12. Constructorul Hunedoara 15 5 0 16 18— 45 15
13. Favior Orăştie 15 4 2 9 26— 39 14
14. Mureşul Deva 15 4 0 11 36—127 12
15. Jiul Petrila 15 3 2 10 20— 50 11
|6. EGCL Călan 15 2 2 11 36?- 60 8
47. Metalul Crişcior 15 1 2 12 17— 77 5
48. Haber Haţeg 15 1 1 13 12— 83 4

Etapa următoare, 20 Certej (Zlate P., Popa P.
noiembrie şi arb itrii: şi Ciolca Petroşani);

Favior Orăştie — Min. Min. Livezen! -  Con-

^,lm lm L ..m m m .^m  . mm •.mm • mm. mm* mm*:.mm * mm • mm*

struct. Hunedoara (Csiki 
A-, Suciu şi Chlfor -.im 
Deva);

Jiul Petrila — Victoria 
Călan (Popescu, Tîrşa şi 
Clinei — Hunedoara);

Haber Haţeg — Min. 
Şt. Vulcan (Capră L , 
Coste» şi Covaci —■ Si
meria) ;

Met. Crişcior — Dacia 
Orăştie (Munteanu, Han- 
zi şi Kelemen — Deva)
— meciul se joacă pe te
renul CFR Simeria;

Min. Chelitei — ASA 
Aurul Brad (Cristea, Con
stantin piaconescu Gh. şi 
Ţismănaru — Petroşani);

Min. Aoinoasa — Min. 
Bărbăteni (LagU A., Dâ- 
nilă şi Mîndru — Hune
doara) ;

EGCL Călan — CFR
Simeria (Cobzaru, Capo- 
tescu si Pană — Hune* 
doara);

Mureşul Deva — Min. 
Teliuc (David t t ,  Pândă- 
relu şi Sebeş — Orăştie)
— meciul se dispută In
data de 19 noiembrie a.c., 
întrucât In 20 noiembrie 
VEGA DEVA joacă aca
să cu Constr. Craiova.

VASILE NEMEŞ, 
colaborator

Mateuţ a 
revenit In ţara

După cum ş-a mai 
anunţat în presa de 
specialitate, ex-hunedo- 
reanul Dorin Matouţ a 
părăsit pe Reggiana şi 
va, jiu» (cel puţin) pâ
nă la vârf în ţâră. 
Unde? Aici e atoli 
Mulţi dintre hunedo. 
reni s-au întrebat da
că nu va veni la Cor- 
vinul, să pună umă
rul la săltarea fotba
lului hunedorean. Mi
rii la începutul aces
tei săptămâni Dorin 
nu luase nici o hotă
râre. Ştim că fastul 
său coechipier şi prie
ten de la Corvinul şi 
Dinamo (Andone) l-a 
contactat pentru a ju 
ca la ,,U“ Cluj, dar 
eu toata părerea de 
rău, l-a refuzat. Prio
ritatea o are Dinamo, 
fiindcă Mateuţ nu do
reşte să părăsească Bu- 
cureştiul. E dreptul 
lui.

Volei masculin, 
Divizia B 
SPORTUL

I

1

DIVIZIA B, SERIA A IlI-a
'  Petrolul Videle — Constr, „U" Cra- 
fc>va 1—0; Arsenal Reşiţa — Mine-Ral 
Roşia Rovinari 2—2; Vega Deva — U.M. 
Timişoara 5—0; Minerul Anina — Min. 
Mătăsari 8—0; Vulturii Lugoj — Unirea 
Alexandria 1—0; Petrolul S taina — Ara 
Câmpulung M. 1—0; F.C. Drobeta Tr. 
Sev, — Petrolul Ţiclem 3—1; Sportul 
M, Drăg. Olt — Metalul Bocşa 1—1; 
Metalurg. Sadu — Vict. Electro C. de 
Argeş — 1—0; Min. Berbeşti — Min. 
Motru 2—1,

•  Meci restanţă din etapa a 11-a: 
Minerul Mătăsari — Arsenal Reşiţa 3—0. 

C L A S A M E N T U L

DIVIZIA B, SERIA A iV-a i

1. Vulturii Lugoj 14 9 3 2 22— 7 30
2. Min. V. Motru 14 9 1 4 39—13 28
3. Aro Câmpulung 14 8 2 4 29—12 26
4. Metalurg. Sadu 13 8 1 4 17—11 25
■5. Petrolul Stoina
6. Minerul Anina 14 7 1
7. F.C. Drobeta Tr. S. 13 7 1
8. Minerul Mătăsari 14 7 0
8. Petrolul Videle 14 7 .0

J0. Mine-RAL Ro. 14 6 3
11. Metalul Bocşa 14 6 3
12. Petrolul Ţieleni 14 6 1
13. Minerul Berbeşti 14 6 1
14. U.M. Timişoara '  14 6 0
45. U. Alexandria 14 5 2
16. Vict. Elec. C. A. 13 5 1
17. Vega Deva 14 4 2
18. Arsenal Reşiţa 14 4 2
19. Constr, „U“ Cr. 14 3 2
20. Sp. M. Drăg. O. 14 3 2

ETAPA VIITOARE (azi, 16 noiembrie):
Vict. Electro C. de Argeş — Arsenal Re
şiţa; Mine-RAL Rovinari — Vulturii Lu
goj; Unirea Alexandria — Petrolul Vi
dele; Constr. „U“ Craiova — Mih. Anina; 
Min. Mătăsari — Vega Deva; U.jVJ. Timi-

REZULTATELE ETAPEI : Oaşul Ne- I 
greşti — Olimpia S. Mare 3—1; Cbimi- « 
ca Târnâveni — Min. Cavndc 2—1; Q- |  

. limpia Salon ta — West P. Pecica 2—2 ; J 
F.C. Arad — Parîngul Lonea 2—1; Mi- |  
naur Zlatna — Min. Sărmăşag 6—0; I 
Arieşul Turda — C.P.L. Arad 6—0; A.S. î 
Sighetu Marmaţiei — A S. Paroşeni-Vul- ş 
can ,4—0; Min. Lupeni — Laminorul j  
Zalău 1—0; Min. Uricani — Avân-J 
tul Reghin nu s-a prbzentat echipa oas- " 
pete ; Motorul Arad — Metalurg. Cugir |

C L A S A  M E N T U L  1
14 9 1 ‘ n" "

1—0.

43 8 0 5 22—15 24 
6 21—16 22 
5 22—17*22 

20—12 21 
18—20 21 
13-16 21 
16—24 21 
18—23 19 
20—29 19 

8 20—27 18 
7 17—23 17
7 21—18 16
8 20—22 14
8 18—29 14
9 12—26 11 
9 13—38 11

HUNEDOARA— ? 
CAROMET 

CARANSEBEŞ 
3— 0

Derbiul seriei a II-a 
a revenit clar echipei 
hunedorene care s -a } 
impus în 54 de minu-. 
te. Gazdele au început 
în forţă şi după 15 ‘ 
minute au câştigat pri
mul set, cu 15—6. Se
tul doi, care avea să 
dureze 25 de minute, 
a fost mai echilibrat,, 
dar atacurile la fileu 
ale lui Pasăre, Slavu 
şi Maier n-au lăsat 
riici o speranţă oaspe
ţilor, şl 15—8- In se
tul trei, care ave» să 
fie şi ultimul, hune- 
dorfinii au condus cu 
11—0 când pe fondul 
unei relaxări, jucătorii 
din Caransebeş s-au a- 
proplat; U  11—7. A 
fost un simplu „foc de 
paie", deoarece încu
rajaţi frenetic de pu
blicul spectator, volei
baliştii hunedoreni a- 
tacă decisiv, câştigând 
cu 15—8, Cu această 
nouă victorie (cea de 
a patra). Sportul Stud. 
Hunedoara rămâne 
singura echipă neîn
vinsă din cadrul se
riei, conducând în cla
sament.

Iată şi sextetul ali
niat în această parti
dă de prof. Constan
tin Grigore : Maier, 
Mihalache (Buşu), O- 
relt (Butoi), Pasăre, 
Lavu, Sincu. (Ion Bă- ,

Rubrică realizată de SABIN CERBU __ ________ __________ _

1. Minaur Zlatna
2. Sigh. Marmaţiei 14 8 3
3. Parângul Lonea 14 8 2
4. Olimpia Saîonta 14 8 2
5. A.S. Paroş-Vulp. 14 8 1
6. Chim. Târnăveni 14 7 2
7. Olimpia S,M. 14 7 1 

’ 8. Motorul Arad 14 7 1
9. Metalurg. Cugir 14 7 0 

10. Min. Sărmăşag' 14 7 6 
U, F.C. Arad 14 6 2
12. West P. Fpcica 14 6 2
13. Min. Lupeni 14 6 1
14. Min. Uricani 13 6 1
15. Oaşul Negreşti 14 6 1
16. Laminorul Zalău 14 5 1
17. Min. Cavnic 14 4 2
18. Sticla Turda 14 4 2
19. Avântul Reghin 13 3 2 8 15
20. C.P.L. Arad 14 3 1 10 12 

ETAPA VIITOARE (azi, 16

4 38—15 28
3 32—11 27 I
4 32—21 26 J
4 23—17 26 |
5 28—19 25 I
5 28—21 23 I
6 34—19 22 |
6 27—19 22 *
7 19—14 21 I 
7 17—24 21 î
6 29—30 20 *?,
6 22—3180-1
7 22—26 19 |
6 18—26 19 1
7 21—36 19 «
8 18—23 16 I 
8 12—22 14 î 
8 19—30 14 j

-29 11 
-29 10 

noiem
brie): Min. Cavnic — Min. Uricani ; A- î 
vântul Reghin — Motorul IMA Arad; I 
Metalurg. Cugir — Min.-. Lupeni; Lami- * 
norul Zalău — Arieşul Turda ; C.P.L. * 
Arad — Negreşti-Oaş ; Olimpia S. Ma 
re — F.C. Arad ; Parîngul Lonea — Si

şoara — Sp. M. Drăgăneşti; Metalul Bocşa -ghetu Marmaţiei; Paroseni-Vulcan — O 
— F.C. Drobeta; Petrolul Ţieleni — Pe- limpia Salonta; West Petrom — Minaur 
trolul Stoina; Âro Câmpulung — Min. Zlatna ; Min. Sărmăşag — Chimica Târ- 
Berbeşti, Min. Motru — Metalurg. Sadu. năvenl, v v ; ş *

l i

s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ J  ■ J

PERIOADA 16 — 22 NOIEMBRIE
BERBEC

Dacă prima zi este favorabilă primirii de bani, 
în următoarea necazurile amoroase se pot combina cu 
cele în afaceri. Rămâneţi calm chiar dacă sunteţi a- 

i tacat. Sâmbătă şi duminică sunt posibile călătorii, in- 
{ tâlniri cu cei apropiaţi. In, ultimele ziie ale perioadei 
) vă ocupaţi de interesele familiei.

TAUR
I  Perioada începe cu o sensibilitate deosebită pen- 
l tru nativii acestei zodii. Pot interveni complicaţii din 
1 cauza unui drum sau a unei femei. Evitaţi certurile. 
\ După o zi cu aspecte contradictorii, sâmbătă primiţi 
i bani. Luni e posibil şă vă ocupaţi cu aprovizionare! 
/ ori cu publicitatea. Nu călătoriţi marţi, căci astrele 
1 nu vă sunt favorabile.
( \  GEMENI
i E  bine aă nu vorbiţi prea mult şi oricui despre 
J problemele dv. Aşa vă puteţi asigura liniştea. Stttt- 
\ teţi meditativ şl foarte sensibil, preocupat numai de 
leasă şi familie, la mijlocul perioadei. Câştigarea unei 
/ sume de bani devine o certitudine în ultima parte 
1 a intervalului.
i, RAC
/ Puteţi conta pe ajutorul unui prieten ori protec-
J tor. Nu sunt excluse problemele în amor, de risc fi- 
\ nanciar,. ori în raporturile cu copiii. Sfârşitul de săp- 
t tămânâ folosiţl-1 pentru odihnă, în interesul sănătăţii. 
/Dacă în continuare vă simţiţi persecutat, aveţi con- 
1 flicte, acţionaţi cu diplomaţie.
( LEU
i Se pune problema menţinerii autorităţii, cineva 
) încearcă să vă detroneze. Aveţi neplăceri şi In casă, 
iV I  scoate din necaz un prieten, cineva cu relaţii şus- 
IpUse. Dacă sfârşitul de săptămână vă găseşte la iu- 
" cru, puteţi să obţineţi prin forţe proprii ce v-aţi pro
pus. Fiţi măi tăcut, ca planurile dv să nu devină 
publice.

‘ f e c io a r a
Sunt posibile veşti de la drum lung, ori o călăto

rie. Vă pot preocupa religia ori filozofia. Vineri nu 
este o  zi favorabilă călătoriilor ori examenelor. Sfâr
şitul de săptămână vă găseşte preocupat de â fi sim
patic cu colaboratorii pentru a vă fi recunoscute u- 
nele merite. In ultimele zile ale perioadei lucrurile 
par să. se aranjeze, să aveţi parte de prietenie.

BALANŢA
Primiţi • bani dintr-o moştenire,- o sponsorizare ori 

donaţie. Preocupările legate de bani, de afaceri, de 
prevederi legale sunt prezente în întreaga perioadă. 
Nu neglijaţi relaţiile intime, fiţi atent la posibile 
certuri. Feriţi-vă de o duşmancă ascunsă I Puteţi con
ta pe .ajutorul subalternilor. Acceptaţi sfatul cuiva 
competent In afaceri,

SCORPION
Plâtlţi-vă datoriile. E posibil să călătoriţi. Vă 

preocupă relaţiile cu străinii. Vineri e bine sâ nu ple
caţi la drUm. Vă puteţi aştepta la neplăceri în casă 
ori înţr-Q relaţie publică. Cineva vă contestă autori
tatea. In ultimele zile un prieten sau o persoană sus- 
pusâ ş-ar putea să vă ajute In împlinirea unul Ideal.

Nu încercaţi speculaţii financiare; mai bine plă- 
tiţi-vă datoriile. Joi sunteţi mulţumit de situaţia ma
terială, de reuşita în amor. Sâmbătă poate plecaţi 
într-o* călătorie sau primiţi vestea că o veţi face. Dacă 
sunteţi credincios, mergeţi la biserică. Dacă dumini
că lucrurile stau bine, a doua zl cineva vă sapă auto
ritatea. Ceva nu merge în casă, în afaceri.

CAPRICORN
Dialogul sincer poate înlătura problemele din cu

plu. Vă interesează căminul şi familia, puteţi dobân
di o clădire sau un teren. Atenţie la hoţii Dumi
nică veţi opta pentru simpatie şi pentru o ieşire la 
munte. Spre sfârşitul intervalului s-ar putea să aveţi 

f sprijinul amicilor, dar şi o capacitate profesională în 
creştere, Nu faceţi exces de autoritate.

VĂRSĂTOR
Dragostea e prima • preocupare. Dacă nu vreţi să 

fiţi dezamăgit, reţineţi qă pasiunea şi patima sunt 
noţiuni diferite. Sâmbătă nu participaţi la petreceri 
dacă nu ştiţi cine sunt invitaţii Şi duminică în amor 
jucaţi, „totul pentru tat“. Inspiraţi persoanei iubite 
încredere prin realismul opiniilor şi acţiunilor dv.

Miercuri obţineţi bani şi putere. Sensibilitatea 
pozitivă trebuie speculată în afacerile cu străinii. Fiţi 
diplomat în afacerile băneşti. Relaţiile de la locul de 
muncă pot fi favorabile, dar nu neapărat. Duminică 

_ nu. călătoriţi, evitaţi rudele şi vecinii. Atenţie la ina- 
1 mici ascunşi. Deveniţi sensibil şi tăcut Sn ultima par- 
J te a perioadei. . .;X \ : : ■■■■%/,

S.C. „SIGMA PLUS“ S.n.L. 
D E V A . 

Organizează în Deva, începând
1
|  Organizează în Deva, începând din 
a 29. XI. 1994, cursuri de formare opera- 
|  tori şi analişti programatori asistenţi pe |  
I microcalculatoare compatibile IBM PC. a 
|  Absolvenţilor li se asigură diplome. i  
l  înscrierea şi informaţii la sediul f ir -1. 
I mei, str. M. Eminescu, nr. 2 (Fundaţia |  
I pentru Tineret), tel. 612661.
|  (92673) I
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Pâine dietetică pentru deveni i
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învăţătorul Vasile Sgondea şi elevii săi sârguin- 
cioşj. Foto : PA VEL LAZA
Intrând pe poarta Şco

lii Generale din Sălaşu de 
Sus, impresia pe care ţi-o 
lasă exteriorul celor două 
clădiri (una mai veche şi 
alta ceVa mai nouă) eşte 
una nu prea grozavă. Igra
sie, tentuială căzută, uşi 
care stau să iasă din ca
drul Ioiţ socluri de cori
doare cu vopseaua scoro
jită... -Reparaţii nu s-au 
mai făcut de mult, ne spu
nea dl înv.. Vasile Sgon
dea, membru în consiliul 
de administraţie. S-a în
tocmit referat chiar pen
tru o reparaţie capitală la 
care nu s-a răspuns însă 
pozitiv ditr partea Centru
lui de execuţie bugetară 
Haţeg din lipsa banilor. 
Doar interioarele claselor 
şi al .spaţiului de grădini
ţă arată bine, aceasta şi 
cu sprijinul părinţilor. 
Centrul de execuţie buge
tară a oferit var, ipsos, ţi
glă. Bani insuficienţi sunt 
pentru procurarea de "mă
turi, detergenţi. Iar cură
ţenia o asigură doar o fe
meie de serviciu în clase,

pe coridoare, cancelarie, 
sală profesorală, inclusiv 
în sala de sport.

Pe comanda aceluiaşi 
Centru de execuţie buge
tară şi prin grija condu
cerii şcolii s-a adus o can
titate de lemne suficientă 
pentru ieşirea cu bine din 
anotimpul friguros. Prin 
contribuţia părinţilor, aces
tea au fost tăiate (cea mai 
mare parte) şi depozitate. 
Ce s-ar face în această pe- 

' rioadă de austeritate şco
lile fără ajutorul părinţi
lor ? ■! Nu vrem să dăm 
glas unor presimţiri, dar 
în perioada următoare, pă
rinţii vor avea o contri
buţie şi mai importantă la 
buna desfăşurare a proce
sului instructiv-educativ 
(ca-n ţările: civilizate I). Şi 
oamenii şcolii ar putea să 
se gospodărească mai bi
ne, avându-se în vedere 
rosturile tof măi evidente 
de manager ale directoru
lui de instituţie. In cazul 
Şcolii Generale din Săla

şu de Sus, menţionăm că 
aceasta are o grădină des
tul de întinsă, legumele 
cultivate aici fiind valori
ficate, după cum ne -spu
nea dl Vasile Sgondea. A- 
nul trecut, cu banij pri
miţi s-a achitat tăiatul 
lemnelor. - In clase este 
destul de cald, sobele func
ţionează bine, există ordi
ne ş i . curăţenie.

In localul de grădiniţă 
din incinta şcolii, 25 de 
copii îşi desfăşoară acti
vităţile sub îndrumarea e- 
ducatoarei Roza Antal. Gră- 
diniţa dispune de suficient 
material didactic, de ju- 

i cării. Dar, nu numai la 
grădiniţă, ci şi în şcoală, 
disciplinele de învăţământ 
sunt predate de cadre di
dactice calificate, devota
te profesiunii lor.

Aşadar, toate ca toate, 
doar banii...

MINEL PODEA

Interesul „grădinaşilor" 
desfăşurate de educatoarea

din Sălaşu de Sus este evident pentru activităţile 
lor Roza Antal. Foto : PA VEL LAZA

Aproape de nevoile agriculturii
Dl ing. Romul us Timb

ru, directorul S.C. Apro- 
tera S.A. Simeria (fosta 
bază nr. 20 — n.n.), fir
mă acum privatizată, are 
toate motivele să fie satis
făcut de modul cum evo
luează, în ciuda unor greu
tăţi inerente, activitatea a- 
cestei unităţi puternic im
plicată în aprovizionarea 
tehnico-materială a agricul
turii, profil. care reprezin
tă peste 80 de procente din 
cifra afacerilor anuale. Din 
discuţia purtată cu dl di
rector am- reţinut că re
zultatele performante înre
gistrate, concretizate şi in 
profitul obţinut, au la ba
ză răspunderea şi seriozi
tatea în muncă a salaria
ţilor, dublate de menţine
rea unor legături strânse 
cu furnizorii de utilaje a- 
gricole din ţară, cu produ
cătorii de îngrăşăminte chi
mice, piese de schimb şi 
alte materiale de uz ajgri-- 
col. în acelaşi timp; exis
tă permanent receptivitate 
faţă de cerinţele producă
torilor agricoli şi dorinţa 
de a-j ajuta prompt în 
onorarea solicitărilor.

In plus, legăturile sta
tornice cu furnizorii şi a- 
sigurarea resurselor finan
ciare pentru acoperirea co
menzilor constituie factori 
ce contribuie la menţinerea 
unor relaţii bune de cola
borare. Dacă volumul ce
rerilor de utilaje agricole 
diverse, produse şi de ser
vicii este tot mai mare, 
inclusiv din partea unor 
beneficiari şi producători

agricoli din judeţele limi
trofe, explicaţia se găseş
te în faptul că se practi
că adaosuri comerciale re
zonabile, cumpărătorii fiind 
mulţumiţi de facilităţile ce 
le au aprovizionându-se de 
la această firmă. Un e- 
xemplu recent, deşi poate 
nu cel mai semnificativ, 
este şi cel referitor la în- 
grăşămintele chimice adu
se vagopabil de . la Tîrgu 
Mureş, din care o bună 
parte au fost preluate de 
către societăţi comerciale 
din judeţul Alba, cu toate 
că acestea puteau să le a- 
ducă. direct de la fabrica 
producătoare. I-a atras şi 
i-a satisfăcut însă oferta 
celor din Simeria (deşi o 
firmă cu profil similar e- 
xistă şi în judeţul Alba — 
n.n), întrucât conţinutul în 
NPK era cel căutat de că
tre utilizatori.

In conjunctura concuren
ţei, dorind sâ Vină cât mai 
aproape de beneficiari — 
respectiv de producătorii 
agricoli, răspunzând solici
tărilor acestora şi cu per
sonal de specialitate, au 
fost deschise subunităţi 
pentru comercializarea u- 
tilajelor şi produselor, ce 
fac obiectul său de acti
vitate,- chiar şi în afara 
judeţului, cum este cazul 
celor din oraşul Lugoj şi 
localitatea Virfuri (judeţul 
Arad), acoperind o zonă 
largă unde există mari 
cerinţe în domeniul apro
vizionării agriculturii. E- 
xistă preocupare ca aseme- . 
nea activităţi să se extin
dă şi în alte judeţe, cu

toate că în fiecare se gă
sesc unităţi cu acelaşi pro
fil, dar ale .căror presta
ţii nu-i mulţumesc pe so
licitanţi.

Succinta prezentare doar 
a câtorva aspecte din ac
tivitatea S.C. Aprotera de
notă că acolo unde oame
nii sunt receptivi la ce
rinţele economiei de piaţă 
şi dovedesc interes faţă de 
rezultatele economice ale 
firmei proprii, precum • şi 
faţă de cerinţele beneficia
rilor, se înregistrează şi 
profit corespunzător, mo
tivaţia muncii având ast
fel un suport real.

NICOLAE TlRCOB

TITLURI DE 

PROPRIETATE

In comuna Dobra 
aplicarea Legii fondului 
fimc'ar se bucură de 
multă strădanie din 
partea comisiilor alcă
tuite în acest scop. Ac
ţiunea s-a încheiat în 
satele Răduleşti, Bujo- 
ru, Mihăieşti şi conti
nuă cu intensitate în 
satul de reşedinţă, pre
cum ‘ şi în Lăpuşnic, 
Roşcani etc. Până în 
prezent s-au înmânat 
60* titluri de proprie
tate. (Tr.B.)

S-a deschis o nouă bru
tărie în Deva, în locul 
fostului laborator de co
fetărie de pe strada O. 
Goga (la intrarea din „1 

.Decembrie" spre Poli
ţia municipiului). Nouta
tea Brutăriei Cristal •— 
punct de lucru al S.C. 
Cristal Pancom SRL De
va — constă în aceea că 
şi-a propus să realizeze 
pâine dietetică.

Acest lucru va fi po
sibil în curând, speră dna 
Emilia Groza. Deocamda
tă nu are decât reţetare 
şi un brutar, pe dna 
Maria Furca. Ar fi ne
voie de c«l puţin , încă 
unul, deoarece prelucra- 
rea produse lor dietetice 
este mai complexă. Pen
tru moment S--t persona- 
lul numără 4 persoane, 

alături de cele, două doam
ne fiind tânăra Lăcră
mioara Ţapu, care se o- 
cupă de vânzare deocam
dată, şi dl Alexandru 
Stoica, responsabil eu 
partea tehnică. în  ziua 
inaugurării s-au produs 
doar franzele de 500 gr 
cu 350 lei şi cornuri de 
108 gr cu 200 lei.

Chiar din prima zi a- 
păruse o comandă de la 
un client. „Vrem să lu
crăm pe comenzi — de
clara dna Groza. îmi do
resc, de asemenea, ca cei 
care au cumpărat azi pâi
ne (deocamdată la poar
ta firmei, în lipsa altui 
loc de desfacere — n.n.) 
să vină şi mâine, să le 
spună şi la vecini".

Am mai notat că se 
intenţionează ca pâinea 
dietetică să se facă pe 
bază de. abonamente. Tre
buie gândită o formă de 
abonament cât mai la în
demâna celor care au ne
voie de pâine dieteti » 
suferinzii. Iar în mo- 
mentul când brutăria va 
% rea telefon .;i deci va 
putea fi uşor contactată 
de toată lumea va fi dat 
publicităţii un anunţ pri
vind modul -concret de 
realizare' a abonamente
lor. în interesul celor ca
re de multă vreme nu-şi 
găsesc la Deva sortimen
tul de pâine de care au 
nevoie sperăm ca aceas
tă zi să fie cât mai a- 
proape.

VIORICA ROMAN

Clubul automobilelor de
viată lungă

In urmă cu câteva zi
le. la Deva, a avut loc 
un simpozion organizat de 
Long Life Auto Club In
ternational (Clubul auto
mobilelor de viaţă lun
gă) — reprezentanţa pen
tru România, ocazie în 
care au fost prezentate 
principalele „aditive" en
gleze şi americane folo
site în industria motoa
relor:

„Aditivele" FX 1 şi Su
per Dura Lube au cali
tăţi excepţionale, în ur
ma folosirii lor în indus
tria automobilistică şi nu 
numai performanţele ob
ţinute sunt deosebite. Du
pă introducerea lor în u- 
lei, se constată o îmbu
nătăţire a parametrilor 
funciionali, între care du
blarea sau triplarea vie
ţii motorului, reducerea 
simţitoare a frecărilor in
terioare ale motoarelor cu 
aproximativ 90 la sută, 
reducerea la maximum a 
reziduurilor în ulei, pre
cum şi dublarea numă
rului de km de rulare a 
acestuia, economisirea

combustibilului în pro
cent de 5—20 la sută, în 
raport de gradul de u- 
zură al maşinii, o func
ţionare mai silenţioasă a 
motorului, curăţirea per
manentă a acestuia, pro
tecţia motorului sută la 
sută în situaţia pierderii 
totale a uleiului pe o du
rată de 60 km etc.

Deşi oarecum scumpe 
pentru buzunarul româ
nului — echivalent a 6Q 
DM la cursul zilei —, cu 
un flacon de FX 1 sau 
Super Dura Lube se poa
te rula o distanţă de 40— 
60 000 km în raport cu 
parametrii tehnico-cali- 
tativi ai uleiurilor folo
site, investiţia recuperân- 
du-se "doar după 15 000 
km.

Cu ocazia simpozionu
lui — a prezentării pro
duselor — la faţa locu
lui s-a organizat o de
monstraţie practică pri
vind calităţile acestor â- 
ditive care au in com
ponenţa sa SR 3.

CORNEL POENAR

)

Vârsta inocenţei
— SPECTATOR -

Martin Scorsese, unul 
dintre cei mai înzestraţi 
cineaşti ai lumii de azi, 
cunoscut marelui public 
şi recunoscut de critică 
datorită unor filme me
morabile cum su n t: „A- 
lice nu mai locuieşte 
aici", „New York, New 
York", „Ultimul vals", 
este regizorul care sem
nează „Vârsta inocenţei", 
ecranizare a romanului 
cu acelaşi titlu al scrii
toarei Edith Wharton, ca
re a primit premiul Pu
ii t zer. Povestea romanti
că a iubirii neîmplinite 
dintre aristocratul Archer

(Day-Lewis) şi noncon- 
formista contesă Ellen 
(Michelle Pheiffer), ve
gheată când cu naivitate, 
când cu neputinţă de 
May (Winona Ryder), prea 
inocenta soţie a lui Ar
cher (ambele actriţe au 
obţinut „Globul de aur"), 
ne oferă o adevărată fres
că a înaltei societăţi new- 
york-eze aristocratice de 
la sfârşitul secolului al 
KlX-lea.

Cadrul în care această 
povestire evoluează este 
reconstituit cu multă mi
nuţie prin decorurile şi 
costumele fascinante prin

St picturalitate, fast, rafina
ment şi putere expresi
vă. Acesta rămâne doar 
martorul inanimat, o pre
zenţă documentară şi do
cumentată, alături de 
personajele unui joc a- 
proape straniu de-a viaţa 
aristocratică intr-o lume 
sufocată de convenienţe
le timpului şi rangului. 
Formidabilă este şi mu
zica lui E- Bernstein şi 
care la rându-i accen
tuează „culorile" acestui 
demers romantic.

Martin Scorsese, fasci
nat totdeauna de filmelp 
de epocă şi doriftd să rea
lizeze ceva romantic, re
cunoscând că sunt multe 
filmele care l-au influen
ţat la „Vârsta inocenţei*, 
ne oferă posibilitatea de
această dată să vedem un

film nu numai decorativ 
„frumos" p&nă Ia osten
taţie aproape, dar şi ca
pabil de a te atrage în 
„tunelul timpului" său, 
spre rrîisterul unui Eden 
necunoscut.

Nu pierdeţi, deci, oca
zia de a vedea acest 
film, şi asta nu doar pen
tru semnătura ecranizării, 
ori datorită premiilor ob
ţinute. ci mai ales pen
tru  calitatea lui singula- ' 
ră lnrfilmografia lui Scor
sese şi, în general, în 
contextul modului in ca
re America se oglindeşte 
pe sine prin intermediul 
cinematografului. La De
va filmul va rula în pe
rioada 15—17 noiembrie.

Prof. MIHAELA 
TARNOVSCHI



CUVÂNTUL LIBER

t m  t i
Chiar dacă în -ultima vreme mulţi şi-au 

depus banii în bănci, nu duce lipsă de 
clienţi nici C.E.C.-ul. Unii nu dispun de 
■sumele pe care băncile le pretind ca fon
duri minime pentru a încheia contracte 
pe o perioadă anume. Alţii pur şi simplu 
au mai multă încredere în C.E.C., la ale 
cărui servicii au apelat de când se ştiu. 
Peste câteva zile, mai exact în 25 noiem
brie, C.E.C.-ul împlineşte venerabila vârstă 
de 130 de ani. O existenţă dublată de se
riozitate, care a făcut să nu-i scadă credi-

osebit, zilnic făcându-se balanţa şi când 
„nu bate“ fiind necesare verificări. De 
aceea concentrarea şi atenţia fetelor de 
la ghişeu trebuie să fie maximă pentru 
ca între • documentele emise solicitanţilor 
şi cele rămase la C.E.C. să fie perfectă 
concordanţă, bpnii încasaţi ori restituiţi 
trebuie şi el atent număraţi. .

Dar, dincolo de ghişee, există o altă 
activitate cc nu se desfăşoară sub ochii 
publicului. în  prezent, datorită progra
mului FMI, C.E.C.-ul parcurge o primă

Fetele de la ghişeu

ţul în faţa oamenilor nici în această bul
versată perioadă de tranziţie.

De ce „Femina“ se ocupă de activitatea 
C.E.C.-ului ? Credem că cititoarele noastre 
au înţeles: majoritatea lucrătorilor acestei 
instituţii sunt... lucrătoare. Peste 90 la sută 
din personalul celor 27 de unităţi din ju
deţul nostru sunt femei. Unele au. 20 — 25 
de ani lucraţi in această activitate ce so
licită maximă atenţie şi responsabilitate 
pentru_ că se lucrează .cu bani. Dar sunt 
şi fete tinere, cu doar 3 — 4 ani vechime, 
care prin interes personal, dar şi cu spri
jinul celorlalte, s-au integrat foarte bine. 
A fost şi este o preocupare constantă re
împrospătarea personalului. Ca şi deschide
rea de agenţii în comune, ultima fiind 
inaugurată la Teliuc, pe lângă alte 3 în
fiinţate in acest an.

I-am solicitat dlui director Vasile Furir 
câteva aprecieri. „Fetele sunt foarte bune“ 
— a venit răspunsul. Dar evidenţieri n-a 
vrut să facă. O dată pentru că ar fi fost 
foarte multe fete al căror nume merită 
să fie amintit. Apoi ar fi existat riscul 
nedreptăţiră prin omitere a unora dintre 
cele foarte bune. Aşa că am reţinut doar 
câteva aspecte ale muncii lucrătoarelor 
C.E.C. Sistemul de lucru aici e mai de-

etapă de reorganizare, caracterizată prin 
modernizări, prin introducerea tehnicii 
de calcul. Până acum au fost trecute pe 
calculator conturile curente. Urmează să 
se efectueze şi alte operaţiuni pe calcu
lator, acţiune foarte complicată pentru 
că există sute de mii de fişe. în anul viitor, 
până în august, va fi etapa a doua de re
organizare, ce se va încheia cu transfor
marea C.E.C.-ului în bancă, ceea ce îi 
va permite efectuarea şi a altor operaţi
uni faţă de cele din prezent. Toate aceste 
transformări presupun, fireşte, şi perfec
ţionarea personalului, reacomodarea sa 
la un nou sistem de lucru.

Pentru noi, clienţii, activitatea C.E.C.- 
ului rămâne cea de la ghişeu. Fetelor de 
la ghişee tcăci rar poţi zări şi câte un 
bărbat în astfel da locuri) le pretindem 
operativitate, corectitudine în operaţiuni
le făcute, amabilitate când ne dau infor
maţiile cerute şi, de cc nu, un zâmbet. 
Fiind în apropierea unui moment aniver
sar le dorim lucrătorilor din C.E.C să 
desfăşoare pe viitor o activitate care sâ-i 
mulţumească atât pe ci, cât şi pe noi, 
beneficiarii. ,

VIORICA ROMAN

„VIITORUL UNUI 
COPIL ESTE OPERA 
MAMEI SALE“ (IV)

Există copii egoişti ? In
tre trăsăturile de bază ale 
copilăriei se numără şi 

, generozitatea materială şi 
morală (împarte cu fraţii 
sau colegii darurile, este 
capabil să ierte sau să se 
bucure de succesul altora
Şa)-

De ce unii copii se abat 
de la această stare fireas
că vârstei lor ? Copiii e- 
goişti- sunt zgârciţi şi in
vidioşi (îşi ascund dulciu
rile, nu împrumută jucă
riile, nu iartă, se enervea
ză când alţii sunt favori
zaţi, ţin minte pedeapsa 
primită, deşi pe bună drep
tate). Aceste manifestări 
trebuie şă constituie sem
nale de alarmă, deoarece 
pe fondul acestui egoism 
pot apărea şi alte „buru
ieni" morale. Egoistul are 
o falsă tablă de valori, in 
care binele în general e 
înlocuit de binele său per
sonal, prismă prin care ul
terior îşi va justifica do
rinţa de răzbunare, lipsa 
de milă, lăcomia.

Părintele va trebui să 
acţioneze în trei direcţii 
concomitent: 1. să nu sti
muleze prin nimic egois
mul copilului; 2. să-i ex
plice insistent în- ■ ce con
stau răutatea şi primejdia 
acestui defect sufletesc; 3. 
să-i stimuleze generozitatea, 
chiar obligându-1, când e 
cazul, la acte generoase. 
Din păcate există părinţi 
care procedează tocmai 
contrar. Ei vor culege în 
viitor roadele a ceea ce au 
semănat. (V.R.)

» -* -♦* -♦—*—*—*—■*—*-*—*—

Mulţumirea unui 
pediatruj

\ S-a vorbit şi s-a scris în ultima vreme de scade- \ 
1 rea populaţiei în ţara noastră, datorată atât plecării l 
} unora în străinătate cât mai ales reducerii număru-: 
I lui de naşteri. Asistăm în acest fel nu numai la o ) 
\ reducere, ci şi la o îmbătrânire a populaţiei, câtă 1 
l vreme mulţi tineri pleacă şi prea puţini copii se nasc. / 
/ De aceea cele declarate de dna dr. Maria Bercea, me" 1 
1 dic pediatru la Dispensarul nr. 2, de pe strada Zam- 
i firescu din Deva, au constituit o plăcută surpriză : 
i „Numărul născuţilor este ir. creştere faţă de anul 
J trecut. Acum sunt copii doriţi şi de aceea bine în- 
) grijiţi".
î Faptul că acum copiii sunt fructul iubirii unor 
1 tinere perechi ce îi doresc, se vede şi din starea lor 
J de sănătate. Nu mai sunt copii cu malformaţii cauzate 
ţ de încercările mamelor de a pierde sarcina, ci doar 
1 cazurile în care acestea se moştenesc. Fiind un sezon 
i umed şi mai rece acum se întâlnesc cazuri de rino- 
1 faringite, otite, dar şi bronşite alergice datorate po- 
\ luării sau boli diareice.
I Sfatul dnei doctor este ca în această perioadă să - 
i se evite aglomeraţiile sau contactul cu persoane bol- 
J nave. De asemenea, să se trateze bolile aflate într-o 
\ fază uşoară pentru a nu se ajunge la complicaţii. Şi 
l nu în ultimul rând le recomandă tinerelor să facă 
/ unul sau doi copii.
J • Mulţumirea dnei doctor se datorează atât faptu- 
ţ lui că în circumscripţia medicală de care răspunde 
L natalitatea e în creştere cât şi inexistenţei de copii 
7 infectaţi cu HIV în Deva. Ii împărtăşim satisfacţia cu 

. j speranţa ca situaţii de acest fel (mai mulţi copii, do- 
ţ riţi şi sănătoşi) să nu rămână singulare. (V. Roman).

SFATURI DIN BĂTRÂNI
•  Pentru limpezirea mustului, un mijloc bun 

sunt gutuile, deoarece pe lângă faptul că ele dau 
mustului o culoare aurie, îl fac gustos şi durabil, i a  
100 de litri de must punem 10—15 gutui tăiate felii, 
după ce au fost muiate câtva timp în apă fierbinte. 
Se scot feliile de gutui la tragerea mustului, după 
ce a încetat fermentaţia.

Telex tineresc
CENTRU DE 

INFORMATICA
Fundaţia Judeţeană a 

Tineretului organizează, în
cepând cu ultima decadă 
a lunii noiembrie a.c., un 
centru de informatică — 
dotat cu 10 calculatoare 
PC AT 286 — care vizează 
iniţierea privind utilizarea 
calculatoarelor. Cursurile 
de informatică organizate 
în colaborare cu Direcţia 
Muncii şi Oficiul Judeţean 
pentru Tineret şi Sport se 
adresează, în primul râhd, 
elevilor din clasele V— 
VIII, tinerilor care nu au 
loc de muncă. Cursanţii ca
re dovedesc aptitudini, în 
acest sens, pot să partici
pe şi la alte forme de pre
gătire profesională — cur
suri de contabilitate, ges
tiune pe calculator etc. 
Noile forme de pregătire 
în domeniul informaticii 
sunt gratuite, cheltuielile 
aferente fiind suportate de 
către Ministerul Tineretu
lui şi Sportului.

Un centru identic de in
formatică se va înfiinţa în 
luna decembrie la Hune
doara.

PENTRU TIMPUL 
DUMNEAVOASTRĂ 

LIBER
B.T.T. HUNEDOARA — 

DEVA VA OFERĂ :
4  Bilete de odihnă şi 

tratament în staţiunile Pî- 
rîul Rece, Buşteni, Felix,

Herculane, Sovata, Călima- 
neşti, Căciulata, Predeal 
etc.

+  Excursii interne şi ex
terne : Poiana Braşov, Se- 
menic, Felix, Moneasa,. 
Predeal, Polonia şi Turcia.

+  Revelioane în străi
nătate.

Prin serviciul specializat, 
B.T.T. Hunedoara — De
va organizează excursii cu 
petrecerea revelionului în 
Grecia (7. zile, costul unui 

. bilet este de 220 dolari şi 
135 040 lei), în Austria şi 
Bulgaria.

CLUBUL
ŞOMERILOR

O idee valoroasă va fi

pusă în practică de către 
Direcţia Muncii împreună 
cu PAEM la sediul Fun
daţiei Judeţene a Tinere
tului Deva, prin înfiinţa
rea, la parterul clădirii, a 
unui club al şomerilor, ca
re are drept scop organi
zarea unor cursuri privind 
etica muncii, legislaţia 
muncii etc.

De asemenea, clubul şo
merilor. va pune la dis-, 
poziţia celor interesaţi 
cărţi de specialitate din 
domeniul juridic, preeun* 
şi colecţii ale presei cen
trale şi locale.

Volumul investiţiei se ri
dică la 30 milioane de lei,, 
programul de funcţionare 
fiind zilnjc.

CA-NŢR-O EPOPEE
O poezie e ca q epopee —
Te farmecă...
Ca şi viaţa pe care uneori o urăşti,
Ca şi iubirea de care ai nevoie.
Poţi să scrii versuri
Pe care nici tu să nu le-nţclegi.
Poţi să laşi gândurile să te cheme .
Şi vorbele să se adune 
Ca-ntr-o epopee.
Poţi sâ faci din soare iarbă 
Şi din pământ lumină,
Din murdăria sorţii 
Poţi să zideşti castele 
Tot ca-ntr-o epopee.
Tu eşti magiceanul 
Şi vraja ta se-ntinde 
Peste oameni şi trupuri 
Peste minţi şi păcate
Printr-o poezie. MONA JUŞCA

CONCURSUL FO TO  CU PREMII

„Stea de noapte". Foto: GEZA SIMO, Simeria.

MU S IC  B O X OBITUARY (V)

în  ianuarie 1994, Obitu- 
ary a început Ia Morriso- 
und Studio înregistrarea 
unui nou album. Intre două 
şedinţe de ‘ înregistrare, 
redactorii revistei Metal 
Hammer l-au abordat pe 
Allan West. Acesta afirr 
ma: „Pentru noul album 
vom folosi un principiu 
nou, deoarece mă- gândesc 
că dacă nu vom modifica 
stilul tradiţional Obituary, 
cu siguranţă vom eşua. Tre
buie să găsim o altă nuan
ţă melodică, aleasă cu tact, 
fineţe şi talent, dar care 
să nu se -îndepărteze prea 
mult de Death Metal, şti- 
lul care ne-a consacrat. O 
schimbare radicală de stil 
în scurt timp nu vom pu
tea reuşi. Dorim să scoa
tem un album în acest an 
şi cred că va fi cel mai 
reuşit album al grupului". 
In luna iulie Obituary par
ticipă la un turneu euro

pean, cu- grupurile Sepul
tura, Rollins Bând şi Voo
doo Club.

Apărut pe 5 septembrie, 
cel de-al patrulea album 
„World demise" (Roadrun- 
ner) cuprinde piesele Don’t 
care/ World demise/ Bur- 
ned in/ Redefine/ Para- 
lyzing/ Lost/ Solid State/ 
Splattered/ Final Thoughts/ 
Boiling Point/ Set in Stone 
şi Kill For me. Albumul 
a fost înregistrat cu dis
tribuţia tipică Morrisound 
care a participat şi la ce
lelalte realizări ale gru
pului, avându-1 în centrul 
atenţiei pe Scott Burns, cel 
de-al „şaselea membrii" O- 
bituary.

World demise este mult 
mai dinamic decât celelal
te discuri ale grupului, 
alături de Sound-ul fami
liar apărând şi elemente 
de hard core şi industrial, 
muzica anilor ’90. Tematic,

acest album are o ideolo
gie bizară, bazată pe edu
caţie şi distracţii. Referi
tor la tema albHmului, in
tr-un recent interviu Do-; 
nald Tardy spunea: „Nu 
mai avem nici un ţap is
păşitor, cu siguranţă lăco
mia banilor va distruge 
lumea". World demise a 
fost bine primit de critica 
de specialitate, deşi în 
sound-ul grupului se văd 
primele tendinţe de schim
bare. In revista Rock Hard 
din luna septembrie, al
bumul a fost cotat drept 
a noua realizare a lunii.

Format la mijlocul ani
lor ’80 şi fiind considerat 
unul dintre* grupurile ini
ţiatoare ale curentului 
Death Metal,' Obituary şi-a 
păstrat de-a lungul carie
rei identitatea şi locul • în 
ierarhia brutal metalului, 
rămânând loial fanilor de 
pretutindeni

1IOK1A SLBLŞAN
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Agreată de unii şi con
testată de alţii, l egea pri
vind impozitul pe venitul 
agricol începe să fie apli
cată din acest an. întrucât 
există unele nedumeriri re- 

t feritoare la stabilirea cuan
tumului impozitului în ra
port de potenţialul pro-, 
duetiv al pământului, 
ne-am adresat dlui dr. A- 

. vram Jampa, directorul O- 
ficiului Judeţean de Stu
dii Pedologice şi Agrochi- 
mice, pentru a-i putea in
forma pe cititori şi produ
cătorii agricoli în Iegătu- 
tiă cu problema în discu
ţie, care prezintă un deo
sebit interes pentru pro
prietarii de pământ şi a- 
«Mdaşi.

Aşa cum prevede legea
— ne spunea interlocutorul
— Impozitul pe venitul a- 
gricol se calculează în 
funcţie de potenţialul pro
ductiv al terenului, care 
•e apreciază pe haza no-

1 ţelor de bonitare obţinute, 
•*n raport de metodologia 
, de bonitare ecologică fă-

ne seama de procesele de 
inundabilitafe şi de- po
luare, precum şi de lucră
rile de îm bunătăţiri' fun
ciare.

Luând în considerare ce
le arătate, terenurile â-
gricole sunt cuprinse în
cinci clase de bonitare, fie
care clasă grupftndu-se din 
20 în 20 de puncte. în  cla
sa I, spre exemplu, se în-

turale, ceea ce în judeţul 
nostru este foarte greu de 
realizat. Aprecierea medie 
este dificil de făcut chiar 
şi numai la nivel de sat, 
întrucât şi a id  sunţ con
diţii foarte variate şi pro
prietăţile sunt mult dife
renţiate.

Cea mai corectă apre
ciere a potenţialului pro
ductiv pe baza bonitării şi,

' Conform metodologiei ţes
ută după metoda Teaci.

pective, notele de bonitare 
Oscilează între 1 şi 100 de 
puncte, în funcţie de ca
racteristicile solului, con
diţiile de relief, pantă, ex-

Soziţie, alunecări, forma de 
îlief şi microrelief, condi

ţiile climatice (temperaturi 
Şi precipitaţii medii anua
le), condiţiile hidrologice 

(apa freatică), adâncimea de 
apariţie a rocii dure, tex
tura solului la suprafaţă şi 
In adâncime, conţinutul de 
Schelet în adâncime, pro
cesele de salinizare, ero
ziunea de suprafaţă, per
meabilitatea soluiui, gradul 

ta sare, reacţia solului, 
t" conţinutul în humus şi car
bonaţi. Pe lângă toate a- 
ceste elemente, se mai ţi-

cadrează terenurile bonita
te cu 81-—100 puncte, iar 
în clasa a V-a cele nota
te cu 1—20 de puncte. De 
menţionat că terenurile ca
re nu întrunesc nici un 
punct se încadrează în cla
sa a Vl-a, respectiv ca 
fiind teren neproductiv.

Privind stabilirea unei 
note medii de bonitare la 
nivel de comună, este foar
te, dificilă Încadrarea, da
te fiind condiţiile foarte 

.diferenţiate ale terenurilor, 
sub diverse aspecte. Apre
cierea medie -la *nivel de 
comună este valabilă pen
tru zonele unde terenurile 
sunt omogene, din punct 
de vedere al condiţiilor na-

respcctiv, de stabilire a 
impozitului pe venitul a- 
grieol, se poate face prin 
bonitarea la nivel de par
celă. Din constatările -de 
până acum s-au desprins 

■ două tendinţe opuse : la 
unele comune urmărindu-se 
încadrarea ‘terenurilor in 
clase superioare pentru a-şi 
spori veniturile la buge
tul local pe seama impo
zitelor pe veniturile agri
cole, iar la altele, de sub
apreciere a potenţialului 
productiv real al pămân
tului, încadrându-1 în cla
se inferioare.

Stabilirea corectă a po
tenţialului terenurilor se 
face pe baza 'studiilor de

specialitate _ executate de 
către O.S.P.A., unitate a- 
bilitată în acest scop, prin 
Legea 18/1991, acţiune ce 
se realizează numai prin 
comenzi ferme. Preferabil 
este ca asemenea comenzi 
să se facă Ia nivel de co
mună, prin intermediul pri
măriilor, ceea ce duce im
plicit Ia un cost mai scă
zut al lucrării, astfel pu
tând să fie mulţumiţi toţi 
proprietarii de pământ în 
cauză. Studiile de specia
litate despre care am amin
tit pot fi folosite şi în ve
derea alegerii sortimentu
lui cel mai favorabil de 
plante de cultură din fie
care zonă, aprecierii în 
modul cel mai rentabil dă 
folosire a terenului, toto
dată derivând şi măsurile 
agrotehnice de' ameliorare 
a terenurilor respective.

De precizat faptul că se 
pot modifica clasele de 
încadrare a terenurilor în 
raport de rezultatele stu
diilor întocmite. Evident, 
întocmirea studiilor are p 
durată mai lungă, dar u- 
nele semnale legate de în
cadrarea terenurilor au e- 
Xistat dintr-o serie de lo
calităţi. ca : Boşorod, Geoa- 
giu, Simeria, Dobra ş.a. 
Prin recunoaşterea ce se 
face în teren, rezultatele 
sunt temporar valabile, pâ
nă la întocmirea lucrării 
de bază de bonitare, care 
rezolvă problema chiar la 
nivel de proprietar.

In stabilirea urio'r situa
ţii corecte, există o bună 
colaborare cu O.C.O.T., iar 
repartizarea specialiştilor 
pe zone asigură acordarea 
de consultaţii în domeniul 
pedologie, în dorinţa de 
a veni în sprijinul produ- 
cătorilot agricoli.

NICOLAE TIGCOB

Aşadar, jocurile de în- 
i trajutorare nu se încadrea- 
i zfl in gama activităţilor de 
i natura comercială, dar nu 
t intră nici In categoria jo- 
1 curilor de noroc, care se 
; definesc prin atribuirea de 
câştiguri în funcţie de fac
tori aleatorii şi hazard, 

j Nici una dintre aceste ca
racteristici nu există in ea- 

: zid jocurilor de întrajuto
rare, care sunt axate pe 
realizarea câştigurilor de 
participanţii din prima par
te a listei şi pe posibilita
tea determinării matema
tice a perioadei de bloca
re a jocului din cauza mul
tiplicării în proporţie-geo
metrică.

Având în vedere modul 
de autorizare, impozitare 
Şi sancţionare a jocurilor 
de noroc, organizatorii „ac
tivităţilor de întrajutora
re" nu au încercat să se 
integreze în această cate
gorie, chiar dacă le-au dat 
Uneori denumiri asemănă
toare. Acest lucru. întru
cât era mult mai convena
bilă şi mai facilă opţiunea 
spre domeniul comerciaL 
Unii au evitat utilizarea 
termenului de „joc"; in- 
locuindu-1 cil acela de „cir
cuit", pentru a crea apa
renţe false în privinţa na
turii acestuia. Să ne amin
tim în acest sens că atât 
in emisiunile televizate, cât 
şi in presa scrisă, Ion Stoi
ca, patronul S.C. CARITAS 

; SRL Braşov, insista în pri
vinţa noţiunii de „circuit 
financiar", cere, de altfel, 
a şi fost imprimată pe chi

tanţele computerizate ale 
societăţii.

Cu toate ipcestea, unele 
instanţe au ignorat aceas
tă tendinţă, precum şi ce
lelalte pteveceri legăle e* 
numerate, autorizând în
registrarea şi funcţionarea 
societăţilor 'comerciale de 
acest fel, deşi aveau posi
bilitatea respingerii cereri
lor de înfiinţare. Mai mult

niât că, cu o singură ex
cepţie, cea a Judecătoriei 
Petroşani, instanţele din 
judeţul Hunedoara nu au 
aceeptat introducerea acti
vităţilor de acest gri» în 
obiectul de activitate, con- 
vingându-i pe organizatori 
în acest şei» pe parcursul 
verificării prealabile a  do
cumentelor, Totuşi, In ca
zul refuzurilor, organiza.

locurile de 
de la n

înfiinţeze o asemenea fi
lială. Actul respectiv 1-âU 
prezentat organizaţiei de 
la care au închiriat spaţiul, 
iar la organele financiare 
nici nu s-au mai înregistrat. 

Adevărul este că nici or
ganele administrative şi de 
control financiar nu au 
intervenit prompt în toate 
cazurile de acest fel, une
ori chiar sprijinindu-i pe 
organizatori în publicitate 
şi obţinerea de spaţii. Cum 
tot adevărat este că „sis
temele do întrajutorare" 
şi-au axat activitatea pe 
acte de corupţie, fraudă, 
evaziune fiscală şî alte ne- 
legalităţi, reprezentând 
principala posibilitate de 
spălare a banilor murdari 
şi de polarizare a bogăţiei. 
Foarte puţine au fost însă 
cazurile de sancţionare- a 
persoanelor vir «vate, cerce
tările fiind temporizate pe
motivul nedecla rării fali-

chiar, hotărâri de acest gen 
au fost pronunţate şi du
pă ce Curtea Supremă de 
Justiţie a statuat rteauto- 
rizarea funcţionării unei 
societăţi cu răspundere li
mitată ce avea prevăzut în • 
obiectul de activitate „în
trajutorarea bănească", pe 
considerent că acesta nU 
constituie activitate comer
cială.

Alte instanţe însă au in
terpretat corect prevederi
le legale, respingând ac
ţiunile de acest gen. In 
acest sens, trebuie subli-

torii nu au apelat la căile 
legale de atac, eludând în
să interdicţia prin deschi
derea in zonele respective 
a unor .filiale şl sucursale 
fără respectarea prevederi
lor legale. Acest lucru l-au 
făcut asociaţii. SNC „Mi- 
mi" Galaţi, care nu • au 
reuşit să-i convingă pe 
reprezentanţii instanţei Şî 
Registrul Comerţului Deva 
să accepte înregistrarea u- 
nei filiale. Cu toate aces
tea, ei au întocmit un pro
ces verbal în care au men
ţionat că au hotărât să

mentului, ori a divergenţe
lor existente cu privire la 
interpretarea conţinutului 
unor infracţiuni. Cam aşa 
s-a întâmplat la Alba Iu- 
lia, unde Poliţia munici
piului nu a efectuat nici 
un act de cercetare în ur
ma plângerilor'depuse con
tra SC „Maliv" SRL pen
tru infracţiunea de înşelă
ciune în convenţii. Mal 
mult, In august a.c., s-a 
întocmit un referat cu 
propuneri de- declinare la 
Judecătoria Alba, fără să 
se motiveze inexistenţa in- 
fracţiunii. _ -

MAJORAREA LIMITELOR MINIME ŞI 
MAXIME ALE AMENZILOR 

CONTRAVENŢIONALE

V o

Continuăm astăzi cu 
contravenţiile ce ating 
convieţuirea socială şi or
dinea publică. Mai concret 
este vorba de cele care se 
sancţionează cu amendă 
de la 50 000 de lei la 
150 000 sau cu închisoare 
contravenţională de la 15 
zile ia trei luni,

O să începem cu re
fuzul patronilor ori res
ponsabililor localurilor 
publice de a acorda spri
jin organelor de poliţie 
în restabilirea ordinii pu
blice sau luării măsuri
lor împotriva persoanelor 
care au încălcat legea in 
unităţile pe care le con
duc. Şi dacă fot suntem 
la acest capitol, este ne
cesar sâ subliniem că ser
virea consumatorilor cu 
băuturi alcoolice, în lo
calurile publice şi in a- 
fara acestora, în zilele şi 
orele când, potrivit dis
poziţiilor. legale, localuri
le sunt închise sau este 
interzisă desfacerea bău
turilor alcoolice, se sanc
ţionează la fel. Iar pro
vocarea sau participarea 
la scandal în localuri pu
blice are acelaşi rezultat.

Credem că este necesar 
a se şti apoi următorul 
lucru: împiedicarea sub 
orice formă a organului 
de urmărire penală sau 
de menţinere a ordinii 
publice de a-şi îndeplini 
obligaţiile de serviciu pri
vind legitimarea sau con
ducerea unei persoane la 
sediul poliţiei ori a al
tui organ de stat de a 
lua măsurile . necesare 
menţinerii ori restabilirii 
ordinii publice constituie 
contravenţie şi se sancţio
nează în limitele mai sus 
amintite.

Deşi mai Ia urmă sunt 
la fel de Importante şi 
Întreruperea curentului e- 
lectric sau stingerea, fără 
drept, a lămpilor ce ser
vesc la iluminatul public 
pe străzi. în parcuri, săli 
de spectacol sau oricare 
alte locuri publice; dete
riorarea, ridicarea. sau 
mutarea semnelor ori in
dicatoarelor de orientare 
turistică sau rutieră, a 
celor care semnalizează 
existenţa unui pericol 
pentru viaţa oamenilor; 
tulburarea liniştii locui
torilor prin producerea 
de zgomote cu orice apa-

ordinea publică i

rat, prin strigăte sau gă
lăgie.

In  sfârşit, prea multe 
sunt cazurile în care din 
locuinţă sunt alungaţi so
ţii ori soţi, copii şi alte 
persoane aflate In între
ţinere. Acest lucru este 
sub incidenţa legii, iar 
plata morală este mult 
mai mare decât amenda 
sau închisoarea contra
venţională, prevăzute şi 
amintite în rândurile de 
mai sus.

Ultima categorie de 
sancţiuni privind convie
ţuirea socială şi ordinea 
publică este şi cea - mai 
drastică, dacă se poate 
spune aşa. Oricum, a fa
ce închisoare de Ia o- lu
nă la o jumătate de an, 
ori a plăti amendă înce
pând cu 100 000 şi termi
nând eu 200 000 de iei 
poate constitui un semnal 
serios. Ne referim la cei 
care se ocupă de orga- ţ 
nizarea, îngăduirea sau (
«qiHÎ mnorivi Ia 4 Jw /

<3

participarea la jocuri de ţ
noroc, evident, altele de- . 
cât cele . autorizate poţri- \ 
vit legii, sau de natură*
sâ lezeze bunele mora
vuri. -

Mulţi cred în ziua de 
azi că portul unui cuţit, 
pumnal, şiş, box, castel 
ori a altor asemenea o- 
biecte fabricate sau con
fecţionate anume pentru 
tăiere, înipungere sau lo
vire, pot trece dincolo de 
lege. Ei bine, nu este de
loc aşa. Inclusiv folosi
rea armelor cu aer com
primat în locuri şi îm
prejurări în care s-ar pu
tea primejdui viaţa ori 
integritatea oamenilor.

Poate mulţi o sâ zâm
bească, dar nu-i deloc 
cazul. Mai ales că vorbim 
de nerespeetarea măsu
rilor de ordine luate de 
organele competente în 
împrejurări de calami
tăţi naturale, ori alte pe
ricole publice.

Pătrunderea fără drept 
în sediile organelor cen
trale şi locale de stat, 
ale instituţiilor publice, 
ale partidelor sau altor 
formaţiuni politice sau a- 
politice, precum . şi refu
zul de a pfţrăsi de îndată 
aceste sedii aduc după 
sine amenzile sau chiar 
închisoarea. Important 
este să ştim asta, nu ?

V. NEAGU

I
I

S.C. ALGEX1M

PETROCOM
I

S.R.L. |

I
I
I
I
I

TIBERIU MEDE ANU
1
I

Comercializează prin magazinele din i 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 76 (vizavi i 
de spital), S.C. ANNA COM LUX S.R.L.A 
str. Libertăţii, bl. J 1, parter, şi HUNE- J 
DO ARA, str. Grădinilor, nr. 2 A (Lipscani) |

•  congelator 210 l — 540 000 lei
•  congelator 160 l — 470 000 lei
•  congelator 120 l —- 385 000 lei .

(92677)\

I

• mm t m m  • mm, , mmm , mm , m m  , mmm .
I
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FILIALA SILVICA DEVA 
Organizează i I

i !
i !

în  data de 18. XI. 1994, ora 10, pentru j 
•  cumpărarea unei centrale telefo- * 

nice. I
Informaţii la telefon nr. 613883 De-j

(092680)va.

I

FOTO EXPRES COLOR 
In centrul vechi al Devei, între cinema * 

„Patria" şi florărie, funcţionează |
FOTO EXPRES COLOR 
Execută, în timp de o oră, cu laborator ! 

automat, (
FUJICOLOR j

fotografii color, format carte poştală, la pre- J 
ţul de 290 lei^bucata. |

Execută, de asemenea, developări de ne- J 
gative color la preţul de 2500 lei/fihn.

Se lucrează cu hârtie import AGFA. 
Controlul de calitate al lucrărilor se exe- J 

cută de Virgil Onoiu.
Programul &  funcţionare ja sediu
9—18 |
Firma primeşte şi execută comenzi pen- * 

trn  diferite ocazii. 14021 •(102)«

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

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
*  Televizoare color

M egav ision  G old star S a m su n g
* Maşini de splat automate
ir Frigidere si congelatoare ARCTIC
* Toata gamă de produse electrocasnice

ROWENTA
N(J UITATI PLATA IN R A T E  !!!

Pentru clienţii nostru care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300.080 lei 

firma organizează

TOMBOLA- CRACIOM "94
Cu următoarele premii •:
1. Televizor cotor
2. Maşina de spalat automata *

S.Frigider de 240 tv
4.20 de mixere electrocasnice 

Tragerea va avea loc la sediul firmei in 
25 Decembrie 1994

• FRIGIDERE, ARAGAZE, TELEVIZOARE,

• MAŞINI DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR SI AUTOMATE;

*<J£ţg$ic, QpiEvTC SANITARE OIN ACRILAT, t.

S t PGT‘ÂCHi£ITtONA DIN STOC SĂU l*e©*»AWe*Ctt ■ ,
PLATA C ASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI F RiV S*<C 
BUGETUL Pmu JNAL, DOAR Dfe LA MAGAZINUL EC ONOMlC 
AL S.C, 'UNIVERSAL” IMPORT-EXPORT SRL DEVA

Situat in cartier dacia, str. dacia
LA PARTERUL BLOCULUI P*1C (TURMj,

LA COMANDĂ MĂRFURILE ACHITATE POT FI LIVRATE LA. 
DOMICILIUL CLIENTULUI,

INFO RM AŢII LA TE LE FO N : 52.73.28, t

M . V . K .  &  Z A S S  ' i  

C o m e rc ia liz e a z ă  p r i n,$&. SEVEN PINK S.R.L M

t ;

i

1 M BB Hunedoara.
S tr . A . la n c u  n r. 1 6  |

I !

c o m a t
m u r e i !

II l

i I
i j

i i  

i i

televizoare Grundig text, diag. 51 
55 cm. *
televizoare Zass, diug. 37. 52, 55 |

cm. I
televizoare Zass, diag. 51, 55 cm * 
text. |
calorifere electrice cu ulei, ett 6» 
elem., 8 elem., 9 elem.. 11 elem.. j 
12 elem., cu şi fără ventilator. |  
aparate de încălzit cu infraroşii !

•  sobe rotative cu halogen
•  aeroterme
•  cafetiete
•  storcătoare de fructe
•  grill
•  aspiratoare 130 W
•  fiare de călcat cu abur
•  fripteuze
•  aspiratoare de  masă
•  prăsitoare de pâine.

I s

\ Comercializează, în calitate de
( DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
S al produselor
J S.C. SIDEX S.A. GALAŢI
) pentru consumatorii din Transilvania, ur- 
|  mătoarele produse metalurgice: 
y •  tablă subţire, laminată la rece;
y •  tablă mijlocie şi groasă laminată
i la cald;
S •  bandă laminată, la rece.
J Solicităm agenţii economici sâ ne
’ transmită documentaţia cu specificaţia ne- 
! cesarului de laminate plate, în vederea 

contractării pentru anul 1995.

I i
i COMAT MUREŞ S.A. MEREU LA 
y DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!

\ 
s
S ANUNŢA v â n z a r e a  pr in

BANCA „DACIA 
I ELIX‘‘ S.A. CLUJ- 

NAPOCA

SUCURSALA
D E V A

U LICITAŢIE P UBLIC A  ]

! I
I
i I

prin reprezentanţa Hunedoara 
9  dozatoare sucuri (supcrcunecn trate)
9  maşini Îngheţată ; vitrine frigorifice 
9 refrigeratoare bere 

. 9  maşini paste făinoase 
Hunedoara, s tî., N. ăîăfeeseu, nr. I Poli 

cNnicB cu plată, et. 3. tei. *054/712832.
MARI REDUCERI 
DE PREŢURI LA 

ÎNDULCITORI

RODIPET Ş.A. DEVA
\ Anunţă începerea contractării de abonamente 

reentru anut 19S5, Ai ţpcepdre de Ia 9 nov., ta toate 
ofţ dle poştale şi la sediul filialei Rodipet din Devsţ, 
Piaţa dării, nr. 2. Relaţii \ suplimentare la telefon 
618007,

; Vi aşteptăm. '

S.C. SUINPROD S.A. ORĂŞTIE ~ 
Organizează în data de 25 nov. 1994 

cbncwrs pentru ocuparea postului de 
*’ •M AN AGER

îh conformitate cu prevederile Legii nr. 
66fî993. Informaţii suplimentare la se
diul societăţii, în Orăştie, str. Luncii, nr. 
1, tel. 641640. (92665)

[ !II

y A URMĂTOARELOR BUNURI:
ţ 9 Autocar, marca K.T.A., un fabricaţie
\ 1989, locuri — 39. Licitaţia va avea loc ia su- 

i diul Băncii „Dacia FeJix“ S.A. Deva, bdul N. 
V Bălccscu, nr. 34, la 18 noiembrie, ora 9;

9  Casă, curte şi g ră d in ă , s i tu a tă  în Orăştie,

S.C. SCORPION S.R I 

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursan 

hr. 1 i ! 
! I

9 portocale, lămâi, mandarine, graphe frud i
la cefe mai mici preţuri din ţară J

9 banane I
9 ulei floarea soarelui — import |

I 9 zahăr. |

str. 9 Mai, nr. 78;
i 9  Apartament cu 4 camere, situat în De- 
y va, cartier Gnjdu, bl. E 6, ap. 7; 
y 9  Apartament cu 3 camere, situat in O- 
y răştie, str. Armatei, bi. 2, ap. 7. 
y Licitaţia va avea loc în data de 1Ş noiem- 
y brie 1994, la Judecătoria Deva, biroul execu- 
|  tarilor judecătoreşti, ora 9.
\ Informaţii suplimentare la sed’u* Băncii
 ̂din Deva, bdul N. Bălcescu, nr. 34, telefon 

\ 620796.
i ; • - — -— — — -------------- i

| S.C. Transilvania Si. j
1 Cu sediul în Deva, str: 1 Decembrie, \ 
S nr. 30.

y Continuă vânzarea prin

|

\  în fiecare, miercuri, la ora 10. a mijloa- 
 ̂ celor fixe disponibilitate.
\ •  oferă servicii de evidenţa conta- ,
] bilă pentru activităţi comerciale 
' •  consultanţă tehnologii, reţete de

fabricaţie pentru unităţi de alimentaţie 
publică ■

•  instruire teoretică şi practică a 
i personalului de servire (barman, ospătar,
| etc.) —
 ̂ •  calcul salarii, eviăeng> cărţi de
\ muncă.
\ Pentru relaţii suplimentare, telefon
\ 617309. 611 î-Ţî son 67'1087.
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•  S.C Combrut S.R.L. 
Sristur vinde pâine aibă 
la preţul eu amănuntul 
de 650 iei/kg.* Anunţă in
tenţia de mărire de preţ 
In cazul creşterii preţului 
de achiziţie tai grâu.

(92807)
•  Vând taragot origi

nal. Informaţii Primăria 
Vorţa. Miclăus.

/.;; (92868)
•  Vând Lancia Prisma, 

fabricaţie 1983, capacita
te cilindrică 1300 cmc.. 
Stare bună, benzină, unic 
proprietar, preţ 2800 DM, 
negociabil. Ţel. 625707, 
după ora 20

(92891)
•  Vând apartament 2

camere, proaspăt zugrăvit, 
.vopsit, parchetat. Tel. 
624564 (0090344)

•  Vând Nissan Kombi,
motor rezervă, 5 000 DM, 
combină frigorifică, 280 
DM, maşină dc scris, 70 
DM, Buz VW. 13 000 DM. 
fe l. 717982. (0090329)
' « V ân d  iapă sură 5 ani, 
Sântandrei, nr. 56, familia 
Oaidă. (92906)

•  X'ând Dacia’ 1310 TX,
an 1988. preţ 3400 DM 
tel. 627927. (92903)
i •  Vând Dacia 141# —*

1992, km 4900, tel. 622479.
(92909)

•  Chilipir! cu numai
12000 DM sau Iei vând 
două case şi grădină în 
ilărău, nr. 58, informaţii, 
Silnic (92900)

•  Vând casă Orăştie, 
Gk. Doja, 78. Relaţii Bu- 
C t t r e s t i  tel. 012409356. ,

- ’j : V - V (92766)
•  Vând convenabil Sko

da S; 100 stare bună, Si- 
meria. ZorilQr. ■ 4/46, orele 
M—17. (92899)

•  Vând • casă cu gră
dină, corn. Şibot, tel. O- 
făştie, 641251. 492897)

•  'Vând Dacia 1319 TLX, 
5 viteze, an fabricaţie

1987, înscrisă în circulaţie 
preţ convenabil, tel. 
617757. / (92394)

•  Vând Iadă frigorifică
cu 4 sertare, reiaţii la tel. 
624475. (92893)

•  Vând boi, sat Cher-
gbeş. corn. Gârjiţi, familia 
Nişte r. (92892)

Societatea ,,Le ca- 
pitaine" . Piese Auto 
S.R.L. (româno 
franceză), cu . sediul 
în Ciopeia, vă oferă o 
gamă diversă de piese 
auto şi accesorii noi, 
import, pentru Re
nault 12, R. Ş, R. 9.
R. 18 şi altele, la pre
ţuri avantajoase, in
clusiv anvelope, toată 
gama. Informaţii tel./ 
fax 054/621499 si tel. 
623706. (92817)

•  Societatea Garant
Consulting, tel. 616449, 
facilitează vânzarea- 
cumpărarea caselor, 
apartamentelor, te
renurilor. Cumpără 
torii sunt serviţi 
gratuit. (92167)

•  Vând teren in
travilan, Deva, lângă 
IPSRUM, 115 ari. De
va, tel. 625096, după 
ora 16. ‘

•  Vând urgent şi con
venabil motoare de Wart- 
burg si Trabant, stare per
fectă, tel. 624117. (92890)

•  Vând jocuri Super, 
nintendo sigilate (140 000 
lei), televizor Sport alb- 
negru, tel. 622300. (92888)

•  Vând casă în satul
Birtm, cu grădină. Infor
maţii fam. Nistor,'  preţ 
negociabil. (92908)

•  Vând maşină scris.
Deva, tel. 620717. (92882)

ţ  'Vând cazan încălzire 
centrală pe gaz şi far Fiat 
Croma. Informaţii ţel. 
626037. (92881)

•  Vând Opel Mantă, ne- 
înmalriculat, stare bună.

MIERCURI, 16 noiembrie 
8,00 Videotext — . a- 

nunţuri, mica publicitate;

9.00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă;
15.00 Videotext; 17,00 Ob
servator —- principala e- 
misiune informativă a 
postului de televiziune 
ANTENA 1; 18,00 Fot
bal — Minerul Certej — 
E.G.C.L. Călan (campio
natul ^.judeţean); 19,00 
ţ'ilm artistic — „Chino" 
— wesţern cu . Chărles 
Bfonson; 20,30 Worldnet,

X

EDITURA ŞI CASA DE COMERŢ „REGINA" î 
S.R.L. DEVA î

; Angajează prin concurs “ - f
•  şofer profesionist, cu minimum 10 ani j 

vechime şi cu domiciliul In oraşul Deva.
Salarizarea corespunzătoare. |

; Informaţii la Cafeneaua AMIGO (lângă j 
Casa de Cultură) sau la telefonul 612057. ,

/ ‘ ’ fL 'f r fe 6 8 i) |

tel. 619126, după ora 16.
(92850)

•  Vând pistol vopsit
cu compresor, transforma
tor sudură, plalbandă 20x3 
mm, tel. 618908, după ora 
20. (92849)

•  Vând tractor dublă
tracţiune, remorci 5 tone, 
combină Claas, porumb 
floricele, 4 tone, tel, 
633295. (92847)

•  Vând casă cu 4 ca
mere, bucătărie, baie, de
pendinţe, grădină, în Si
meria, str. Ciocârliei, nr. 
4, fam. Dura. (92532)

•  Vând Audi 80 Automa
tic, fabricaţie 1981, tel. 
058/731842. ' (92809)
, •  Vând casă bătrâ

nească, grădină, livadă 
mare pruni, Călan, Va
lea Sângeorgiului, 711176.

(92810)
•  Vând generator cu

rent (benzină), tel. 628591.
;\y (92921)

•  ■ Vând urgent mobilă
combinată, preţ convena
bil. tel. 620095. (92917)

•  Vând Trabant 601 de
Lux, 1987, 66 000 km, tel. 
625698. (92919)

•  Vând - apartament 2 
camere, parter, vizavi de 
autogara, pentru privati
zare, tel. 625698. (92918)’

Cumpăr talon Peuge-

nătoare, calibru 12/2, marca 
ZB, stare perfectă. Tel. 
651875. - (92260)

• •  Vând aragaz 4 ochiuri 
cu cuptor. Tel. 620805, o- 
rele 17—19. (92686)

•  Ofer servicii de con
tabilitate. Tel. 619138; 
620898. (92828)

•  Firma Miriam organi
zează în data de 21. XI. 
1994 excursie în Turcia, 
cu autocar confortabil, do
tat cu televizor color, plus 
video, preţ 55 000, plus 30 
mărci. Informaţii tel. 
716368. (1717)

•  Mişti Luppa. efectu
ează transport persoane 
Turcia, sâmbătă 19 noiem
brie si 26 noiembrie, ‘55 000 
lei. Tel. 612166 si 714352.

(92684)
•  Schimb garsonieră

confort I, etaj 2, Kogălni- 
ceanu, cu apartament 2-3 
camere, central, ultracen
tral, tel. 629352. (92889)

» Caut persoană ajutor 
menaj şi îngrijire • copil, 
tel. 629992, Silnic. (92901)

•  S.C. Hera Service
S.R.L. Hunedoara anunţă 
majorarea adaosului co
mercial. (92902)

•  Ofer spaţiu comercial 
ultracentral, tel. 625608.

‘ (92918)
Pierdut legitimaţie de

S.C. AGROSIM S.A. 
S I M E R I A

prin FERMA POMICOLA din 
AUREL VLAICU

satul

ot 305 Diesel Combi, tel. serviciu, pe numele Cio-
robea Elisabeta, o declar 
nulă (92895)

COMEMORĂRI
•  Astăzi se împlinesc 

patru ani de la despărţi
rea de scumpul nostru 

soţ, tată, bunic
m o g a  io jic A

Vei rămâne "'yţşnic în a- 
mintirea noastră. (1712)

•  Familia V anunţă 
cu aceeaşi mare du
rere că se împlinesc 
şase luni : de când a 
plecat ... In eternitate 
dragul nostru 
dr. TUOOREL JBEJAN 
medic veterinar, O- 
dihnă veşnică dă-i-o • 
IUi Doamne! (92884)

DECESE

■ * S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L.- 
{ DIN DEVA

V I f  D E
pe briză de comandă cu plata in 

DOUĂ RATE
•  combine Klass Europa 

- •  autoturisme
; " •  camioane ţ ■-

Pentru cei interesaţi de procurarea. , 
autovehiculelor, firma asigură în condiţii | '• 
avantajoase obţinerea de viză Olanda. \  

Angajăm informatician. Informaţii ia j 
tel./fax : 054/612661, orele 9—17 ‘ *

(92876) I

625(598. (92918)
•  Vând apartament două 

camere, etaj 1, preţ foarte 
avantajos. Informaţii De
va, Micro 15, Streiului, 
bl. 65, ap. 31, se- 2, tel.
623631. (92879)

•  Vând Decli, staţie, 
boxe Unitra, semicursieră, 
televizor Sport, negociabile.
Tel. 620850. (92933)

•  Vând casă 6 camere, 
gaz, apă, telefon. Deva, 
tel. 616519,- orele 9—19.

(92935)
•  Vând apartament două 

camere, Gojdu, tel. 622766.
, - r - _ (92944)

•  Vând set complet gea
muri, VW Golf, -preţ con- 
venabil, tel. 718513. (1708)

•  Vând Dacia 1310, Un
garia, 9 ani, stare exce
lentă, Tel. 711971. (1709)

•  Vând Fiat , Croma 
Turbo Diesel, fabricaţie 
1987, 160 000 km, bleo- 
lord, stare perfectă, preţ

/convenabil (7 milioane Iei, 
negociabil). Sat Batiz, nr.
73. ;  (i7ii)

•  Vând apartament 3 
. camere, garaj, boxe, spa
rtele catedralei, tel.- 711573,
, după ora 18. (1713)
/  Vând microbuz . Die
sel, : stare, bună, 6500 mărci 
si televizoare color. Tel. 1 
717129, 710303. (1714)

. # . Ofer • garsonieră şi
bani pentru apartament 
zonă centrală. Tel. 713154, 
după ora 17. (1715)

•  Vând apartament 2 
camere,- decomandate, beci, 
încălzire cu gaz metan, tel.

-714882. (1718)
•  De vânzare armă vâ-

.■.W A \W .,.* A W .W W .,.W A W W A W .,A W /A ,Vi

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA j 
V * Str. Rândunicii, nr. 3/A. / J

Anunţa recrutarea pentrti' LOUIS - BER-! 
GER SARL Deva a următorului personal pen- ; 

: jî tru lucrările de reabilitare DjV 7 Zam — Se-1; 
;| beş, sector Deva — Lipova:

•  inginer inspector terasăment 1 post!
6  ajutor topometru sector

Sebeş — Deva 1 post;
•  inginer asistent 1 post!;
•  inginer inspector asfalt 1 post f
•  inginer Inspector terasamonte 1 post!
•  ajutor topometru > 1 post;
Doritorii se vor prezenta la sediul Secţiei

Drumuri Naţionale, Deva, str. Rândunicii, nr.
!; 3/A, joi, 17 noiembrie 1994, ora 11, cu acte do- 
'  veditoare de studii.

•  -Soţia şi copilul 
anunţă cutremuraţi de 
durere stingerea in
credibilă din viaţă a" 

■ iubitului lor-
MÂRCU COLiŞAR 

în, vârstă de 36 ani. 
înhumarea, astăzi, 16 
noiembrie,, ora. 13, la. 
Cimitirul Bejan,- de ia 
Casa Mortuară Deva.

/- (92923)

r • '  Lena Florca mul
ţumeşte tuturor celor 
care i-au . fost alături 
şi au ajutaţ-o,; rude, 
prieteni, colegii de la 
FRE Deva şi . Astra 
Deva, când, eu mare 
durere s-a despărţit 
de mult iubitul so ţ.

io n e l  f l o r e a
(92911)

w  m m  s »  m
•  mere pentru borhot ţuică, preţ — 259 

lei (negociabil/,
Informaţii suplimentare Ia tel. 660023.

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ ANINOASA 

Cu sediul în Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 
116, judeţul Hunedoara, tel. 124. V v

Organizează'

l deschisă, fără preselecţic, pentru adjudecarea 
execuţiei lucrării: „Alimentate cu gaze naturale (  
Valea Jiului, reţele distribuţie gaze naturale, 
presiune redusă, oraş Aninoasa".

— Unitatea achizitoare este: R.A.G.C.L

— Sursa de finanţare: buget local şi 
transfer de la bugetul republican.

— Organizatorul licitaţiei: R.A.G.C.L. A- 
ninoasa, cu sediul în Aninoasa, str. Libertăţii, 
nr. 116;

; — Termenul limită de depunere a ofertei: 
15 decembrie 1994, ora 15, la sediul R.A.G.C.L. 
Aninoasa.

-— Deschiderea licitaţiei publice lâ sediul 
R.A.G.C.L. Aninoasa, în data de 16 decembrie 
1994, ora 19.

— Documentele licitaţiei se pot obţine con
tră cost de la sediul 'R.A.G.C.L. Aninoasa 
Biroul tehnic-investiţîi. .'■/

— Condiţii de participare:
— garanţia de participare: 50 000 000 > 

Iei. • ,

BANC POST S.A. — FIL. 
i SCOATE LA;

HUNEDOARA

ii
Următoarele imobile din -Hunedoara:

- •  Apartament (4 camere) — str. Inde
pendenţei, nr. 1, bl. 33, ap. 17. ,

•  Apartament (2 camere) — str. Traian
Vuia, nr. ap. 26. -
y  . •  Apartament (2 camere) — Aleea Câm
pului, nr. 2, bl. C 22, ap. 41. -; .

•  Apartament (2 camere) str. Ştran
dului, nr. 3, bl. N 1, ap. 13.

•  Apartament (2 camere) — str. Tranda
firilor, nr. 15, ap. 19.

•  Casă, curte şi grădină — sat Nandru, 
nr. 51, com. Peştişu Mic.

Licitaţia va avea loc in data de 21 nov. 
1994, ora 10, Ia sediul Judecătoriei mun. Hu
nedoara, biroul executorului judecătoresc. I 

Informaţii suplimentare Ia sediul Băncii 
din Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 7, tel. 
717345.

S.C. ,.ELCO IMPORT EXPORT“ S.R.L. 
DEVA

f Oferă, în condiţii excepţionale, tele- 
V vizoare color DAEWOO, cu teletext.
1 •  Garanţie 3 ani la tubul cinescop;
\ 2 ani la piese.
r  •  Cel mai bun raport preţ — perfor- 
i manţă.
) - Informaţii la tel. 616759 (8-—16) sau

la sediul firmei din bdul Decebal, bloc S, 1

—  . —  —  , —  , —  , —  —  .mm.- a . —
parter. (92657)}


