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CIOBANU -  60  DE AN! DE VIAŢA

— Stimate Radu Cio- 
banu, un interviu la un 
moment aniversar —

azi, 8 martie, împliniţi 
60 de ani — obligă la o 
retrospecţie. tn ce mă
sură credeţi că tradiţii
le de familie şi copilăria, 
marcată desigur de război 
şi de anii imediat ur
mători, 'v-au pregătit 
pentru cariera de scrii
tor?

— A existat intr-ade
văr în familie o tradiţie 
literară, sau, mai cu
rând, culturală. Sora bu
nicului patern, Maria 
Botiş-Ciobanu, a fost o 
poetă de oarecare noto
rietate în epocă, dar o 
poetă de fundal, din tre
na „Sămănătoruiui" şi 
epigonă a lui Coşbuc. Era 
căsătorită cu dr. Teodor

Botiş, „unchiu* Toderi- 
că“, director al „Prepa- 
randiei“ din Arad şi au
tor, printre altele, a unei 
monumentale monografii 
a familiei Moeioni, apă
rută la Editura Funda
ţiilor Regale. Un frate 
al aceluiaşi bunic, dr. 
Virgil Cioban, a fost un 
personaj pitoresc şi poli
valent : a studiat teolo
gia la Cernăuţi şi m e-, 
dicina la Viena, a făcut 
primul război ca ' Rreot 
militar al ostaşilor orto
docşi de pe frontul ita
lian, a fost apoi parohul 
coloniei române din Vie
na, medic la Karlsbad, 
stareţ al ^Mănăstirii Ro
dos —' Bodrog, profesor

la Institutul Teologic din 
Bucureşti,' iar la adânci 
bătrâneţi monah la Mă
năstirea Nicula. Au ră
mas de la el nişte me
morii interesante, din 
păcate fragmentare, pe 
care le-am valorificat în- 
tr-un roman aflat acum 
în tipar. Alt frate, de 
data asta al bunicii pa
terne, Victor Popoviciu, 
a fost tot preot. Scria 
poezie religioasă, dar 
fără orgoliu de autor. îşi 
transcria versurile în ca
iete de teză, fără mă
car să le semneze,

Interviu consemnat dc 
TIBERIU ISTRATE

(Continuare în pag. a IV„a)

j Desen de DORINA ITUL CRÂNG i  j

j Primăvară speranţă \

i

! E ziua noastră azi! O zi de primăvară asemeni 
r  sufletelor noastre. Căci dincolo de vârstă, sufletul 
J ne rămâne tânăr, disponibil unei noi înfloriri, când 
f  natura renaşte.
C- Adie vânt de'primăvară, pământul se îihbracă în 
|  verde criţă şi în parfum de ghiocei. în inimi se tre. 
i-jgeşte bucuria de a trăi, iubirea de viaţă ne deschide 

sufletele asemeni mugurilor de pe ram. Soarele se 
cuibăreşte tn hoţ, lumina din m t  ̂  ne' integrează 

f  primăverii.
I  : O floare, o urare şi poate un mic dar ne mărtu-
* ryşeşc iubirea, admiraţia şi respectul. Copii, soţi, iubiţi, 
( prieteni ori Colegi ne înconjoară azi cu afecţiunea 
J lor, cu un gest tandru, ca soarele de primăvară. .

S Martie. Zi de recunoaştere a valorii noastre.
* Zi în care ne. simţim mai bine, mai frumoase, mai 
I vesele şi- mai încrezătoare în viaţă. Uităm măcar
* pentru o zi de corvezi cotidienef de griji şi supărări, 
|  şi înflorim ca primăvara.

Bunici, mămici, soţii, logodnice sau iubite, mun- 
{ citoare, intelectuale, ţărănci sau casnice, tinere sau 
- nu tocmai, să nu uităm că astăzi e ziua tuturor ţe~ 
{ meilor. Să fim  frumoase, de dragul celor care ne 
v doresc aşa, să-i iubim pe cei dragi, aşa cum o facem 
J, mereu, să le răsplătim atenţiiliS cu un zâmbet lumi- 
,-Mps, ca florile azi dăruite
i Pentru o zi să lăsăm bărbaţilor problemele vieţii.
; Să in: dedicăm nouă întreaga energie, pentru a ne 

sădi în suflete speranţa de mai bine. ' Pentru noi 
[ ş i  pentru familiile noastre.
t E ziua. noastră astăzi! Că am primit sau nu o 
I floare, să o întâmpinăm cu speranţe, cu bucurie şi 
'  încredere in mai bine.

? VIORICA ROMAN
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Hlama
Mama este miezul,

mângâierea
- Ancora înfiptă în noi 

încă din. copilărie 
Răcoarea verii spre care 

alergăm
Giuvaerul de neînlocuit 

până la moarte 
Armura de lapte dulce 

şi luminoasă, 
Ramura de sânge ce se 

continuă cu noi 
Edenul «fin care' cădem 

pe pământ.

Luni, 6 martie, in sala 
mare a Prefecturii, Filiala 
judeţeană a Asociaţiei Fe
meilor Democrate din 
România a organizat o 
festivitate dedicată Zilei 
de 8 Martie. In calitate 
de gazdă şi reprezentant 
al bărbaţilor, dl prefect 
Georgel Răican a încercat 
să dea răspuns întrebării 
„cine este femeia?", re
cunoscând că trebuie aju
tată să-şi ocupe în socie
tate locul pe care-1 meri
tă, aşa cum se întâmplă 
în ţările cu vechi de
mocraţii.

Despre multiplele ipos
taze ale femeii-azi, despre 
cumulul de calităţi, dar 
mai ales de obligaţii, au 
vorbit dnele Ana Armă- 
şescu, inspector general 
adjunct al Inspectoratului 
Judeţean Şcolar, şi Opriţa 
Grengăniş, preşedinta fi
lialei. După un moment: 
poetic, dna Maria Marcu, 
bibliotecară, a dat glas, 
prin eseul „Aştept o zi", 
speranţei că idealurile fe- 

. , . . .  , ,  meilor vor deveni reali-
Femeie a lumn de orice, __

culoare, 1 w W W iflW iV /A W A V  
Fascinată dai viaţă *
Pornind din părinţi, |
Darul ceresc ca o *

ghirlandă de soare |
Azi se-apleacâ spre tine J 

cu buze fierbinţi; I

Tinereţea ochilor arşi de 
dor

Aurul clipelor
ireversibile.

taţi. Toate' femeile sun
tem în fapt în aşteptarea 
acelei zile.

La reuşita festivităţii, 
realizate de Filiala 

A.F.D.R., alături de Pre
fectură şi Biblioteca Ju
deţeană au dat., o mână 
de . ajutor (asigurând par
tea dulce şi parfum ată: 
fursecuri, pepsi, cafea şi... 
frezii) sponsorii: Comar 
SRL, Mavi Modimpex 
SRL, Iido SRL, Simako 
SRL şi Devasat. Dar par
tea cea mai emoţionantă 
a manifestării, ce a reunit 
un număr mare de femei, 
a fost cea muzicală, sus
ţinută de studenta Diana 
Ciulei (folk), de cunoscu
ţii şi îndrăgiţii interpreţi 
de muzică populară Ana 
Banciu, Lenuţa Evsei şi 
Drăgan Muntean.

O sărbătoare dedicată 
femeii în general şi ma- 

v mei ta special, un mo
ment de bucurie şi Un 
început de săptămână plă
cut, în aşteptarea Zilei 

- Femeii. (V. ROMAN).

tn zorii zilei de ieri, 7 martie

Un nebun sângeros şi cinci victime 
Şirul crimelor se întinde de Ia Sîntuhalm 
la  Abrud

Ţinta preferată a asdBfhuIui — împuşcătura 
în cap.

din Deva, şef formaţie 
pază laS;G.„Cărmetaplast“ 
Daya — împuşcat în zorii 
zilei, în apropierea ba. 
roului de avocaţi din De
va ;

DEAC EMILIA, 51 de
ani, femeie de serviciu la 
aceeaşi societate, împuşcată 
în cap — creierii zburând 
la câţiva metri de cada
vru ;

POP GHEORGIIE, din
Sîrbi, proprietarul armei 
de vânătoare, cu care s-au 
comis asasinatele — im.

' puşcat, de asemenea, in cap 
şi ascuns ulterior în Sera 

nr. 9 de la Sîntuhalm, sub 
câteva grămezi de coceni;

Zorii zilei de ieri, 7 
martie a.c., au consemnat 
pe raza Municipiului De
va evenimente de Un dra
matism fără. precedent în 
istoria locurilor. Trei per
soane au fost împuşcate în 
cap, iar alte două, din 
judeţul Alba — zona 
Abrud, au fost victimele 
aceluiaşi criminal.
‘ Autorul acestor crime 
abominabile se numeş

t e  JIAN BENIAMIN, din 
Sîntămăria-Orlea, cunoscut 
client al lumii interlope, 
condamnat de nenumărate- 
ori pentru trafic de in- ■ 
F. nţă, infracţiuni legate 
de regimul armelor, pre
cum -şi uzurparea calităţii 
oficiale. Victimele sunt: 

FAUR CONSTANTIN 
FLORIN, de 42 de ani,

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag, a 2-a)

MIOARA GIURGIU

î Primele rase
veri să vă

!
In casă şi în inimă pace, i

jjum ină şi căldură sufletească. - J
Vă dorim sănătate, succese şi fericire ! |

log. GEORGEL RĂICAN, J
_f ' Prefectul judeţului I

Hunedoara i

(JltCUCl
Asociaţia Femeilor i 

Democrate din România ] 
— filiala "Hunedoara -» | 
adresează tuturor fe
meilor, Cu prilejul Zilei ] 
de 8 Martie, calde urări ] 
de sănătate, succese în < 
tot ceea ce întreprind,! 
fericire şi bucurii ală- J 
turi de cei dragi şi | 
primăvară în - suflet, i 

Ş(G.B) w Aspect de Ia festivita tea Zilei Femeii, organizată 
de Filiala Asociaţiei Femeilor Democrate din Romă. 
nia, ................—  Foto PA VEL BAZA

MIERCURI, 8 martie, 
vremea va fi ploioasă, 
mai ales in sudul şi 

: vestul ţării, iar ia mun
te va ninge. Vântul va 

- cunoaşte intensificări la 
munte şi local, în sud. 

, ’femperatura maximă 
va fi cuprinsă între 6‘ 
şi 14° C, iar epa mi- 

j nimă între 0 şi 8° G. 
I In nordul ţării tempe- 
| ratura va fi ' mai scă- 
I zută, posibile ninsori.
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•  Apartament* pentru
tineri, In acest an, în 
Căian se vor construi 
două blocuri însumând 
64 de apartamente, destin 
nate exclusiv tinerilor 
svjb 3ţj de ani. Locuin
ţele se construiesc în 
baza Ordonanţei nr. 19/ 
94, In prezent întreaga 
documentaţie fiind fina- 
lizată, iar lucrările vor 
începe încă din lunile 
martie — aprilie a.c.

•  Preţul hibrizilor de
porumb. AGROSEM Oraş- 
tie oferă producătorilor, 
agricoli porumb pentru 
culturile din acest an
— ihibrizi: extratimpuriu
— Fundulea* 102, timpu
rii — Turda 100, Turda 
200, Elan, precum şi hi
brizi semitimpurii — 
Turda 215 şt Fundulea 
207, la preţul de 1852

«1 TVALÎ

•  Apar verdeţurRe. 
După spanac şi salată, la! 
piaţă au venit ceapa} 
verde şl urzicile, care, ■ 
la preţuri dfftul da r i - ! 
dicate deocamdată, n«J 
mai completează aportul} 
de vitamine, Asta nu este i 
rău, deoarece a mai scă- î 
zut cu 400—600 lei/fag şi J 
preţul la ceapa uscată. * 
(N. T .ţ

» Potenţial. în anul 
de curând încheiat, nu
mărul agenţilor: econo
mici cu activitate în tu
rism a erescut cu 29 fa
ţă de 1990, ajungând la 
43. Capacitatea de ca
zare turistică a ajuns} 
la 4391 de locuri. Din;! 
păcate indicele de utili
zare a acestor capacităţi 
a fost de numai 237,7 la 
sută. N-are lumea ban i! 
(I. C.).

O .  J . P . C ,  

v â  invită
Deşi încadrat cu un 

nivel minim de specia
lişti, Oficiul Judeţean 

Con- 
stră- 

să
*»

dc mărfuri 
fi serv •  Protecţie
reali : iW t s  abu
zărilor

iii, se reali» 
« M  Prin Contro

ls ta m ă c t  organizate 
in baza unui program, 
cât şi prin reclamaţiile 
scrise pe care dv. i lo 
adresaţi.

Dorind să întircaşgă 
această legătură, OJPC 
vă" reaminteşte că i se 
pot adresa reclamaţii 
scrise Ia sediul său din 
taâMBMMMShat.. Vltea- 
mH.1tte.lM» cod 2700.

Orice nemulţumire a 
dv. în legătură cu • un 
produs sau serviciu 
poate fi adusă cu ace
eaşi eficienţă la cu
noştinţa OJPC apelând 
Ia telefoanele sale 
614971, sau 615936.

Conştientizând populaţia şcolară, 
şl agenţi! economici!

Grupul Şcolar Industrial 
Materiale <ie Constru cţii
Deva a fost şi este o şcoală 
de viitor.

— în ce domenii pre
gătiţi în momentul de 
faţă tinerii, dnâ ing. Ana 
Ioneseu, director adjunct 
al Grupului ?

— Prin liceu şi şcoală 
profesională. elevii noştri 
sunt pregătiţi în domeniile: 
electrotehnică, mecanică, 
exploatări şl construcţii 
forestiere, industrializarea 
lemnului şi silvicultură 
Anul acesta termină prima 
promoţie de laboranţi a- 
nalize fizico-chiroice, că
rora le-am asigurat o pre
gătire serioasă in labora
tor. Ei Işj pot găsi foarte 
bine locul in Întreprin
deri, în domeniul protec
ţiei mediului, al apei.

Avem o temeinică bază 
materială. în vederea asi
gurării unui climat in- 
structiv-educativ temeinic 
am dorit să-întronăm, deo
potrivă, un spirit de disci
plina în rândul elevilor. 
Aceasta, prin seriozitatea şi 
experienţa cadrelor di
dactice, prin pregătirea lor 
profesională, şi psihopeda' 
gogi că de ţinută. Menţio

nez că aproape toţi oa
menii de la catedră posedă 
gradul didactic I, restul 
— gradul II.

— Ştim că agenţii eco
nomici care încadrau in 
muncă absolvenţii dv,, a* 
cum îşi, reduc forţa de 
muncă, la viitor, probabil, 
nici nu îndrăznesc să se 
gândească. Totuşi, întine
rirea personalului fer tre
buie să rămână o realitate.

— Vreau să menţionez 
ca yn lucru deosebit că 
S.C. „Casial" Deva oferă ' 
burse pentru o clasă pe 
care a solicitat-o. Prin 
contract, societatea suporcă 
cheltuielile de şcolarizare, 
dar, în acelaşi timp, ma
nifestă exigenţă în pre
gătirea lor. Aceşti tineri 
sunt angajaţi Ia absolvire. 
Credem că o astfel de a- 
titudine ar trebui să ma
nifeste şi alte societăţi 
comerciale.

— Bugetul pentru învă
ţământ rămâne în conti
nuare unul de austeritate 
provocat de greutăţile 
tranziţiei. Cum vă des
curcaţi în privinţa gospo
dăririi 7 . !

— Noi nu am apelat la 
părinţi pentru sprijin. Fo

losim bani de la buget şi 
vreau să spun că Inspec
toratul Şcolar Judeţean 
face eforturi mari în a- 
cest sens. Am încercat însă 
să ne creăm şi venituri 
proprii, acestea provenind 
din închirieri-ocazionale de 
spaţii (sala de sport, cantină, 
cămin). Se realizează lu
crări prin atelierul de 
tâmplă ri*. Confecţionăm un 
set de piese de mobilier 
pe care *e le testăm pe 
piaţă , (tabureţi de, bucătă-. 
rie, dulăpioare de baieţ 
cuiere, suporţi reviste 
ş.a.). Binevenită este spon
sorizarea cu materiale de. 
construcţii pentru efectua- 

• rea unor reparaţii curante 
la sediul propriu realizate 
de către maiştri Şi elevi. 
AU găsit înţelegere pentru 
noi societăţile comerciale 
„Casial“ şi „Macon". Ne
am bucura, iar pentru e- 
levi ar fi un stimulent - 
deosebit, dacă şi alte so
cietăţi comerciale ar pu
tea sponsoriza câte 5 burse 
de şcolarizare. In felul 
acesta s-ar putea miza 
pe cei mai buni tineri 
care, la absolvire, a r pu
tea fi angajaţi.

MINEI, BODEA
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ASASINATE
(Urmare din pag. f)

Au mai fost împuşcate 
încă două persoane, apro
piate criminalului, din ju
deţul Alba, ale căror nu
me exact nu le cunoşteam 
până la închiderea edi
ţiei.

întreaga tragedie s-a 
produs, după cum se 
vorbeşte, pe fondul unor 
conflicte de familie.

JIAN BENIAMIN, cel 
mai odios asasin din câte 
a cunoscut istoria crimei 
acestei zone, a fost arestat 
în dimineaţa -aceleiaşi 
zile, la Deva.

Vom reveni pe măsură 
ce" vom avea noi ele
mente privind tragedia 
care a zguduit întreaga zo
nă şi a cernit sufletele a 
zeci de oameni în zorii 
zilei de 7 martie 1993.
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ASASINUL.

8 martie
) m Ziua Internaţională 
\ a Femeii;
V •  Cuv, Teofilact Măr- 
‘ turisitorul, Ep. Nicc-

midiei; •
# Ş.au născut, ln.1895, 

î scriitoarea AGATHA 
/ GRIGORESCU - BACO- 
} VIA, soţja poetului 
ţ  George Bacovia; în 
4 1935, scriitorul RADU 
7 CI08ANU; N :
1 * Au murit : in .1869,
i compozitorul francez 
l HECTOR BERLIOZ (n. 
I 1803); in 1961, scriitorul
V g a l a  GALACTXON (n. 
{ 1879);

Wi
fiâ

00

RTL
6,30 Ştiri •  Seriale •  

Desene animate; 18,03 Se
rial •  Kojak; 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e mare (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,30 Springfieid
Story (ş>; 14,15 Santa
Barbara (s>; 15,10 Pasiu
nea ei e crimă (seriali; 
17,00 Hans Meiser (talk- 
show); 18,00 Jeopardy I 
(cs); 18,30 Intre noi (s); 
19,00* Frumos şi bogat 
(s); 19,30 Exploziv — 
telegrafic ; 20,10 Exploziv 
— magazin; 20,40 Vre
muri bune şi rele (s); 
21,15 Ţi-a sunat cea
sul! (dramă, Germania, 
1993); 23.10 Stern TV — 
Magazin; 1,00 Ştiri şi 
shcîw nocturn.

7,30 Ştiri : 9,43 Ghidul 
Parlamentului; 13,00

Show-ul lui M. Costan- 
zo (r); 12,45 Forum (ma- 
gaxin); 14.00 TG5 — ştiri; 
1443 Cotidiene; 14,40
Bea* «fui is>; 15.05 Cmn- 
pM  fu familie (show); 
IMO Agenţia matrimo
nială (mag.); 17,00 De
sene animate; 18JM Su- 
per-samn raiul (s); IMS 
Desene animate; 19,00 
O.K. Preţul e corect (cs); 
20,00 Boala norocului
(cs); 21,00 TG5 -  ştiri: 
21,25 Circulă zvonul 

(show); 21,40 Tommy Kno- 
ckers (S.SF); 23,20 Dosa
rele X (s, SF); 0,20 Show
ul lai M. Costanzo; 2,30 
Cotidiene (r); 3,30 R e
dare volum (r).

6,30 Brunch TV-1 (ma
gazin TV); 10,15 Vecinii 
(s); 10,45 Brunch TV-2 
(magazin TV); 13,00 Lo- 
ving (s); 13/25 Soarele Ca 
«foimiel (s); 1 4 8  Falco» 
Ouat 1 4 8  Tânărul 
Indiana Jones (M>); H 8  
MacGyver (M J; 28,00 Să 
riscăm! (cs); 19,00 Totul 
sau nimic (cs); 2000 
Ştiri, meteo, sport; 20,30 
Hoaţa norocului (cs); 21,15 
Doctorul dem unte (s) t 
22,15 Hunter (s.p.); 23,15 
Reporteri in acţiune; 
0,00 Infemo (f.a. SUA) 
1954), cu B. Widmark ;' 
1,50 MacGyver (s.a./rj; 
2,40 Reluări.

6A0 Ştiri NBC; IM  A- 
faceri la zi i 7,30 Ştiri, cu 
Tom B rotaw ; IM » Co
merţ TV ; 11,00 Roata ha
nilor ; 12.00 Afaceri Ia 
ş t ;  jIM» Buletin bur
sier; 15,00 Roata banilor 
— piaţa americană; 19,00 
Azi (rep,)î 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Golf. Volvo 
PGA; 21,30 Dateline, cu 
Jane Pauley; 22,30 Ma
gazinul ştirilor;, 9,30
Beai P e r s o i n a l ;  
(show); 1,20 Ofertp pie
ţei; 2,00 Timp egal, show 
politic ; 3,90 Videomoda;!
4.00 ftivera In direct!;
5.00 Dateline o Infor
maţii.

EURGSPORT

M» 8U  alpin •  Ma- 
10,30 Patinaj ar

de in * r -
— ziua 1 (sei.); 

12A9 Dansuri sportive; 
13,9* Lumea vitezei (ma
gazin); 15,00 Călărie o 
Cupa Mondială, Palm 
Boarii, Florida; (6,00 
Patinaj artistic * C.M. 
de la Birmingham. Pro
gram scurt masculin (di
rect); 19,30 Ski acrobatic 
o Cupa Mondială de la 
Liilehammer; 20,30 Bu
letin de ştiri 1 ; 21,00
Patinaj artistic. C.M, de 

ia Birmingham •  Program 
liber perechi (direct); 0,00 
Magazinul.' sporturilor cu 
motor : 1.09 Metocret •  
Cupa Mondială fndoor 
(rez.). *

MIERCUm, 
8 MARTIE

TVR
7,00 TVM * Telema- 

tinal; 8,30 La prima 
oră; .9,15 Santa Bar
bara (serial —• re
luare); 10,05 Video- 
caseta muzicală; 10,20 
Dos ae animate; 11,50 
Moda pe meridiane 
(NBC); 12,20 Serial O 
Aur şi noroi (r); J4.00 
Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi şi TVR Cluj-N.; 
17,15 Alfa fi Omega; 
18,10 Muzică popu
lară ; 18,30 Desene a- 
nimate; 19,Oo Sensul 
schimbării; 19,30 Se
rial * Fata şi băieţii; 
20,00 Actualităţi O 
Meteo * Telesport; 
20,45 Serial o Dr. 
Quinn (ep .41); 21.40
Mutică uşoară; 23,50 
Actualităţi; 0,05 în 
tâlnirea de la miezul 
nopţii; 0,45 Jazz — 
fan.

TVR 2
7,00 La-prima ori; 

9,15 Ora de muzică ; 
10,30 Mozaic — sate
lit ; 11,30 Desene a-
nimate; 12,00 Gong! 
(r); 13,00 Magazin sa
telit ; 13,45 Telejurnal 
C FI; 14,10 Serialul se
rialelor; 15,0*» Bs lin- 
gua latina; 15,30 Lnpta 
pentru drepturi in sta
tele sudiste; «MB

Serial ş  Fiicei* 
torului; 17,40 Serial n 
Aur şl noroi ; 18,39 E- 
mlsiune in Ifetbu sw - 
Rhiară; 89M  Actutfj- 
tă ţi; 20.40 Bttasuri 
muzicale; 21,00 TVM •  
Mesagar; 21,30 P iu  
Memoria; 22,09 TV 5 
Europe; 22JO Seria) 
a  Santa Barbara: 23J5 
Cafeneaua literară.

DEVASAT
9,oo Desene anima

te (r); 9,30 Serial Ir) 
•  F.B.L; *0,2» Serial 
(r) a C.H.1PN; 11,10 
Film artistic e «Or
chestra" (r); 13,00
Videotext; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Film documentar •  
„Jocul cifrelor"; 19,00 
Raff show; 20,00 Se
rial # Teăteşte-ţi vi
sul — ep. 13; 21JJO 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziunii 
TELE 7 abc din 7. 03. 
1995); 21,30 Serial •  

•Vecinii — ep. 13; 8 2 1  
Interzis copiilor; 22JM 
Chestiunea zilei; *3,3* 
Cartea de. citire; 23,35 
Maturi pentru tot- 

1; 0.05 VWeotext,

TV DEVA
9.00 Teletext; *0,09 

Observator e Antena 
1 ; 11,00 Film artistic. 
Schimbări radicale (r); 
*3,00 Ţrietext; *7.0» 
Observator — A nte  
na 2 ; *809 Focus — 
Ştiri din actualitate# 
locală; 18,15 Studia 
rt 'schls " V  p a r tid u l 
Socialist a* MunciL In
tre nostalgii şi ren. 
litate“; 19,15 Film •  
„Fără apărare*'; ftJPO 
World net: India — tă
râm exotic şi al să
răciei; 2*00 Teletext.



Etapa judeţeană la
ln  organizarea Direcţiei Judeţene pen

tru Tineret şi Sport Hunedoara, la Sala 
(porturilor din Petroşani, c a  desfăşu
ra t ia sfârşitul săptămânii trecute eta
pa 1 din cadrul Campionatului Judeţean 
de lupte libere pentru copii şi cădeţi. 
Cei 250 sportivi prezenţi la stârt au fost 
reprezentanţi ai secţiilor CSŞ Deva, 
CSŞ Hunedoara, AS Constructorul Hu
nedoara, CSŞ petroşani şi Jiul Petrila, 
fiind desemnaţi în final câştigători ur
mătorii:. . •

Capii l i —13 ani, Cât. 24 kg, Ipnei 
Purcel .— Jiul Petrila; cat. 26 kg —Felix 
Prodan — Construct, Hd.; cat. 28 kg — 
Ciprutn Hreaciuc — CSŞ Construct. Hd.; ' 
Gat. 30 kg — Lucian Nechifor',— CSŞ 
Construct. Huned.; cat. 32 kg — Cristian 
Hodo — Construct. Hd.; cât. 34 kg — A- 
lexandru Fazecaş — CSŞ Petroşani; cat. 37 
kg — Florin f i  avid — ConstrUct. Hd.; 
dat. i l  Jeg — Cristian JDavid. — CSŞ 
Construct. Hd.; .cat. 45 kg — Marian 
Lupu — Jiul Petrila; cat. 43 kg — Mi- 
hai Bîrsan. Jiuâ Petrila; cat. 54 kg — 
Ciaudiu Roanovan — CSŞ Deva; cat. 
plus 54 kg — Florin Bodeâ —~CSŞ Dâva.

Cădeţi 14—16 ani; cai. 30 kg — d tin  
Bâiuţâ — Jiul Petrila; "cât. 32 kg —i A- 
drian Pnvelaohe — JitH Petrila; cat. 34 
kg — loert Olar — Jittî Petrila; cat; 37 
kg — Petre gaiţa — CSŞ Petroşani; cat.'; 
40 kg — DorU Timofte ‘‘S  Jiul Petrila; 
cat. 43 kg — Cosmin Batea — Jiul Petrila; 
cat..47 kg — Remus Corbei — Jiul Petrila' 
cat. 51 kg — Praneisc Popa — Construct 
Hd.; cat; 55 kg — Nlnel Roman — Con
struit, Hd,; cat. 60 kg Cosnnn Nistor —- 
CSŞ Construct. Hd.; cât. 66 .Sg — Ma
rian Lukacs — Jiul Petrila; cat. 70 kg 
— Emil Mlhai — Jiul Petrila; cat. 76 
kg — Mlreea Pop — Jiul Petrila; cat. 
83 kg — Mihai MâtUşoiu — Jiul Petrila; 
cat. plus 83 feg — ClaUdiu Gordan — 
Construct. Hunedoara.

Prof. MlRCKA StKBU, 
Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret şi Sport Hunedoara

TURISM SPORTIV

■ In perioada 3—5 martie *.c* Ia caba
na Genţiariâ din Munţii Retezat, un nu
măr de 70 de sportivi din judeţele 
Cluj, Arad, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Sevş- 
rin şi Hunedoara au participat ia tra
diţională competiţie de turism. Cupa 
„Creste înzăpezite", la finalul căreia 
clasamentul primelor trei echipe se pre
zintă astfel: 1, Orizont Petrila ,— 930 
puncte; 2. Gunter Malzer Bistriţa — 830 
puncte; 3. Montan Club Floarea Reginei 
Cluj — 810 puncte.

< h a n d b a l ,
La Sala sporturilor din municipiul 

Deva s-a desfăşurat campionatul muni
cipal-de hadbal al şcolilor generale, cu 
participarea echipelor Hde fete şi băieţi 
de la Grupul Şcolar Sportiv, -Şcoala Nor
mală Sabin Drăgoi, Şcoala Generală Nr. 
3, Şcoala Generală Veţel, Şe. Gen. Nr. 
9-şi Şe-. Gen. ■&. Primul loc a fost ocupat 
la fete de Şc. £ten. Nr. 3 şi locul I la 
băieţi de Şc. Gen. Nr. 3 Deva.

ÎNOT
In zilele de 4- şi 5 martie a.c, la Ba

zinul de înot Hunedoara, tn  organiza
rea Direcţiei judeţene pentru tineret şi 
sport şi a CSŞ Hunedoara s-a desfăşu
rat „Cupa Mărţişorului'' la înot, cu par
ticiparea sportivilor de la CSŞ Timişoa
ra, CSŞ Cluj şi CSŞ Hunedoara, fete şi 
băieţi. S-tkU rehiarcat tei mod deosebit 
următorii sportivi: categ. născuţi 1983: 
100 m eraul băieţi — Troian Alexandru 
— CSŞ Timişoara; 200 m bras băieţi — 
200 m mixt băieţi — Hărâu Reiu - t  
CSŞ Hunedoara; 100 m şi 200 m delfin 
băieţi — Mustaţă Cristian — CSŞ Hu
nedoara. Născuţi 1984: 100 m c.aul bă
ieţi — gologan Adrian — CSŞ Timişoa
ra; 50 m Uber fete -» Mih-uu. Anca — 
CSŞ Cluj Napoca; 50 m fluture — Co
jocarii Alin •— CSŞ Httnadozţa; 50 m 
liber spate băieţi — Radu Adrian 
CSŞ Hunedoara. Născuţi 1986: 50 m . 
craul — Pascu Diano — CSŞ Hunedoara.

(S.M.)

r T F T F m r a i

Gheţari 2 -1  (2 -1 )
Duminici, îrtilnte ca arbitrul Lazăr 

Kelemen (Deva) să fluiere începutul a- 
eestei partide, jucătorii ambelor echipe 
au ţinut un moment de reculegere în 
amintirea eelai care cu câteva zile în 
urmă ne-a părăsit pentru totdeauna, fot
balistul care cu ani tei urmă a încântat 
publicul stadionului Dacia, prin jocul 
său, TRAIAN CONTOR. „

De la început, jucătorii echipei DA
CIA nu şi-au mai tatonat adversarii, 
trecând direct la atac şi la  m ia  5, Pe
tro iese primeşte o pasă tei adâncime şi 
în momentul când este gata de a  scăpa 
de Ştef, ultimul apărător, acesta 11 fa
ultează In careu. Lovitură de l t  11 m, 
este executată foarte bine de către Du- 
mitreasâ şi gazdele iau conducerea 1—0. 
Nu trec decât 9 minute şi Petrolesc şu- 
tează puternic la poartă 2—0. Ghelărenii 
văzându-se conduşi, ies la atac şi în 
min. 20 Jtflvinschi li pasează în eapeU 
lui Selagea, care înscrie 2—1.

In repriza secundă jocul ambelor e- 
chipe scade din frumuseţe, se pasează 
greşit, la Adversari, gazdele ratează mult. 
şi astfel partida se încheie ea scorul de 
2—1 în favoarea Daciei.

A impresionat plăcut gestul conducerii 
echipei Minerul, care la sfârşitul parti
dei a venit în cabina arbitrilor pentru 
a-i felicita pentru arbitrajul foarte bun 
al brigăzii, cu L. Kelemen la centru. 
Aşa da f

IOAN SIMION, 
colaborator

Noul antrenor al 
Jiului - Petroşani

La întoarcerea acasă a fotului Jiului 
Petroşani, de la pregătirile efectuate la 
Fettx, Geolgă* a anunţat că pleacă la 
altă echipă. în  această situaţie fortuită, 
conducerea clubului fiul a apelat chiar 
la antrenorul secund, EMIL VLĂDUŢ, 
care a început de copil fotbalul la Cra- 
iova, alături de prieteni de ăi lui, care , 
au ajuns fotbalişti sau antrenori bine i 
cunoscuţi: N. Oprlş, Tică Oţet, Deliu | 
şi alţii. Vlăduţ a fost promovat la iotul1 
lărgit de Valentin Stăneseu, alături de 1 
ADR. POPESCU, BUMBt'SCU. A luot i 
apoi drumul spre P.C.M. Galaţi şi a ] 
debutat cu această formaţie chiar în- ] 
tr-an meci cu Jiul, la Petroşani in 19H0.1 
După ce a terminat institutul (IEFSi la i 
Bucureşti, a  abandonat o perioadă fot- j 
bălul, dar nu sportul, lucrând, ca pro-1 
fesor de' educaţie fizică şi apoi prepa- I 
rator fizic, ia CShf Crafova şi Electro- 
putere, lucrând şi Cu Bondrea un an.

In toamna anului trecut a venit la I 
Jiul» ca secund al antrenorului Geolgău > 
— şi aici a rămas. Este bine agreat, de j 
jucători şî vrea Să facă treabă la Pe- j 
troşani. ti dorim succes ! I

SABIN CERBU i
Ir i ^  ~ dăt"')

DIVIZIA  Bs seria a l i l  a
Victoria C. de Argeş — Petrolul ficteni 4—0; 

* Metalul Bucşa — AHO Cfanpulting 2—0; U.M. Timi- 
— A.8, Min. VOnus Motru 0—1; Min. Mătăsari —

3—0} Coostr. Craiova — Min. 
*4—5; Unirea Alexandria — Petrolul Stoina 

1—0; Mina-RAL R «Vinari — PJC. Drobeta 1—1; Ar
senal Reşiţa — SporttB Drâgâaeşti Olt 1—0; Vultu
rii Lugoj — Vega Deva 1—3; Petrolul Videle — 

Anina 1 -0 .

M S N  T U  L
L
3.
3.
4.
5. 
A 
f. 
8.
f.

ML
t}.

C L A S A  
A S . Min. Motru 
AAO Clmpuhmg 
Minerul Mătăsari
Vulturii Lugoj 
Petrolul Stoina 
Drobeta Tr. Severin 
ttifte-RAL Rovinari 
Unirea Alexandria

30
30

13
13
12
n

20 11
20
20
3 0

io
0
0

Metalul 
Vi**, C  de Argeş

20 10 
20 0

Sadu 
Ţieloni

V M , Timişoara 
Serbeşti 

Craiova 
JMŞtfă
Da  cm.

20
20
20
30
20
30
20
20
20
20

I
8
0

i
8
7
6
3

•1 10
10
10
11
11
11

3 11 
3 14

54—25 00
38—17 mrs -s
33—27 34 
3S~% 32
20—22 31 
27—29 30 
23—26 30 
31-36 30 
41—31 29 
27—25 28 
25—26 28
27— 38 28 
31—30 26
28— 35 25 
28-43 25 
30—30 23 
25—43 21 
16-06 13

«2 martie:
Cimpulung-Muşcel

Petrolul
Bocşa; AHO

al Metru — Minerul Mătă-
. ___ —* Constructorul Craiova;
— Unirea Aiexandrtaţptfrdial 1®
------ - ‘ ' S A '1 -------  ' '

ftetetH

sari;
Mlnswtl 
Stoina
senal Reşiţa; Sportut OZăgineşti Olt — ' 
goj; Vega Deva— Petrolul Videle; Min. Aftlrta 
Electronistul 0. de Argeş.

«— !■■ ■ I 1.1 ■ ■ •—.III . mm

Divizia B, seria a IV-a
Minerul Cavnie— A.Ş. Paroşeni Vulcan 3—0; O- 

Ittnpia Satu Mare — Min. Sărmâşâg 4—0; Lami
norul Zalău — Minaur Zlatna 1—3; Metalurgistul 
Cugir — Olimpia Salonta 1—0; Avântul Reghin — 
A S  Sighet 0—3; Minerul Uricani — F.C. Arad 2—0; 
Moterat Arad — Oaşul Negreşti 1—0; CPL Arad — 
Chimica Târnăveni 2—3; Minerul Lupeni — Sticla 
Arieşul l —O; Parângul Lenea — WF. Pecica 6—1.

* Echipe penalizate cu 4 puncte.

0  B A  S A  M E N T  U b

1.
2.
1
4. <y fcT >* Satu Mare
5. AJS. Paroşeni V.»
«. Metalurgistul Cugir
7. Chimica Tfmftvenl
8, Olimpia Salonta
0. Motorul ÎMA Arad

10. Minerul Uricani
11. F.C. Arad
12. AJS. Laminorul Zalău
13. Minerul Lupeni
14. Minerul Cavnie
15. WJ». Pecica
16. Caşul Negreşti
17. Minerul Sârmăşag*
18. Sticlă Arieşul Turda 
W. Avântul Rfcghin
20. CPL Arad

26 14 
20 12 
20 n  
20 11. 
20 »  
20 11 
20 10 
20 10 
20 10 
20 10 
20 9
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 6 
20 5
20 5

5
6 
« 
2

-7
9
7
8
9
9
9

10
10
10
10
12
11
12
13
14

56—22 43 
48-27 38 
42—»  38 
46-30 34 
38—26 23
32— 22 33
3 8 -  30 33 
29—27 32
39— 29 31
36— 36 31
37— 41 29 
29—31 28
33— 41 28 
24—27 28 
29—42 28 
26—54 22 
20—38 21 
26—41 20 
22—47 17 
22—40 16

Etapa viitoare, duminica, 12 martie; AS. Paro- 
şeni Vulcan — Parîngiil Lonea; West P . Pecica — 
Olimpia S. Mare; Min. Sărmăşag — CPL Arad; Chi- 
îhîeft Tîmavdftî —. Lamtn. Zatău; Minm*r Zlatna —  
MatalUrg. Cugir; Olimpia Salonta — Avântul Reghin; 
AS. Sighet *— Min. Uricani; F.Q. Arad —■ Motorul 
Arâd; Oaştel N. Oaş — Min. Lupeni; Sticla A. Turda 
»«■ Minerul 0ăvsic.

D IV IZ IA  C -  Junior!

Rezultatele etapei nr. 27, din S martie 2995: Min. 
Bărbâteni — Favior Orăştie 7—1; Construct. Hune- 
doara — Min. Certcj 1—5; CFR Simeria — Minerul 
Livezeni 2—3; Victoria Călan — Haber Haţeg 9—0; 
Min. TtiUec — Metalul Crişcior 2—0; Dacia Orăştie — 
Min. Gelar 6—1; Min. Ş t Vulcan *— Min. Aninoasa 
5—1; A.S. AUrul Brad — EGCL Călan 2—0.

1. MIN. ŞT. VULCAN
2. Dacia Orăştie
3. Victoria *90 Călan
4. Min. Certe}
&. 14». Bărbâteni
6. A S  Aurul Brad
7. Min. Ghelari 
A Mia. Livezeni
9. CFR Simeria

10. Min Telrac
11. Min. Aninoasa
12. Construct. Hunedoara 
O. Favior Orăştie
14. Jiul Petrila
15. EGCL Călan
16. Metalul Crişcior
17. Haber Ifaţeg

Etapa viitoare, nr. 18, din 22 martie; Min. Live
zeni — Min. Sârbăteni, arbitri-: MeHia T., Da vid D. 
şi Pândăreîn; Min, Certe} — CFR Simeria, arbitri: 
Cobsaru Şt-, Popescu B. şi Pană lUc; Jiul Petrila — 
Construct. Huned;, arte.: nan zi Şt., Costea M. şi Bog
dan S.; Min. Ghelari — Victoria "90 Călan. arb.: 
Munteanu Precupaş L. şi AmbrUş E.; Haber Ha
ţeg — Minerul Teliuc, arb.: Tfemănar* 1  ̂ IVfititelu 
Marii» ţi Dudit; Min. Aninoasa — Dacia Orăştie, 
arh.;-Bane Livtu, Lada D. şi Deac V'asilc; EGCL Că
lan — Min. Ş t  Vulcan, arh.: Capotescu Vasile, Lagu 
A. şl Ţârele Andrei; FăvTOr Orăştie — A S . Aurul, 
arb.: Sîlate P;, Popescu 1. şi Cherghc E», Metalul 
Crişcior stă. ţeatab. VASOC NEMEŞ)

M E N T U L
17 15 2 0 86—11 47
1? 15 ■ r t 161—15 46
17 15 0 2 «1—18 45
17 13 î 3 85—24 40
17 11 ,8 4 86—16 35
17 » ■* 5 50—22 32
17 8 t 8 32—36 25
17 8 2 7 » —49 25
l t 8 0 9 39—19 24
If 8 3 8 23—31 21
lt 6 1 40 ® —€9 19'

i 17 6 « 11 21—51 18
17 5 2 10 31— 52 17
16 4 2 16 21-47 14
17 1 2 14 24—73 5
17 1 2 14 17—86 5
17 1 i  îs 13-Î05 4
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(Urmare din pag. 1)

şi le împărţea^ prin sat, de preferinţă 
pe Ia casele cu copii- A scris şi nişte 
Cunoştinţe liturgice, tot nesemnate, ca
re au apărut la „Diecezana" din Arad. 
Cum se vede, îl interesa exclusiv edu
caţia enoriaşilor şi nicidecum autorlâ- 
cul. Să fi moştenit, poate, o „genă li
terară" şi de ia el, dar în mod sigur nu 
şi modestia dusă până la puterea de a 
nu-ţi semna scrierile. Mai e apoi frate
le mamei, dr. M ircea' Demian, distins 
medic şi om de carte, cu care m-am în
ţeles ca şi cu propriul meu frate, că
ruia ii datorez gustul şi înţelegerea pen
tru muzică şi pentru marii poeţi. Am 

..avut noroc cu această ascendenţă fanai- 
1 iiâl& după cum şm avut norocul să 

11 ' ţifc ~  atât in casele bunicilor, cât şi 
cea părintească — ftîtrfe cărţi de 

to." felurile, un Univers, o lume pa- 
'dacă vreţi, de care am rămas 

dependent. Anii războiului a- 
V aceia nu se pot uita, cu moar- 

ASrtei, ba 1941, căzut pe frontul de 
ilâesa, şi care mi-a lăsat ca singură 

4RN$tcnire palpabilă medaliile „Virtutea 
'bd ttară*  şi „Bărbăţie şi Credinţă", ce 

""decernat post mortem. Despre 
lUeruriie astea n-am putut vorbi nicio
dată până acum, pentru că au urmat 
■ariii „imediat următori", cum ziceţi, cu 
răutatea, cu mizeria şi eu teroarea lor, 
cu nopţile acelea când ascultam cu ini
mile strânse cum horhăiau prin oraş 
maşinile securităţii: şapte dintre ai mei 
au ’ cunoscut teihniţele şi lagărele lui 
,Dej. In mod neîndoielnic, toate astea 
şi  ̂ încă multe altele, despre care a’m 
putut vorbi in romanele autobiografice 
Crepuscul şi Arhipelagul, au influen
ţat configurarea personalităţii mele ar
tistice. Cum însă, e greu de spus. Fie- 

/ care dintre noi este un unicat, dar ni- 
ţ  meni nu va putea vreodată să spună 

bxact ce şi cum a determinat unicita- 
99a lui. v

Aţi parcurt» un traseu mai puţin 
Obişnuit faţă de colegii de generaţie: 
studii de agronomie" la ^Timişoara, de
but" literar, studenţie la filologia' clu
jeană, câţiva ani profesor, pentru ca 
UPoi să vă dedicaţi în întregime seri-' 

-ăblui. Vreţi să evocaţi acest drum ?
—- A'-fost un drum mai sinuos, pen- 

<VU că mi-am descoperit vocaţia litera
ră ceva mai târziu decât se întâmplă 
îndeobşte şi anume în timpul studiilor 
agronomice care au şi rămas, de aceea, 
iMt$i ritmate. Nu regret însă anii aceia, 
nu-i toljsider pierduţi. A fost o expe
rienţă frumoasă ş i . interesantă. Şi fo
lositoare pentru scriitorul de mai târ
ziu. Filologia am urmat-o fiindcă âm in
tuit necesitatea unei baze sistematic a- 
şezate pentru cultura mea literar-ar- 
tistică. Asta pentru că, atunci ca şi ăzi, 
eram convins că un scriitor fără o ast
fel de cultură nu poate avea acces la 

. profesionalism. Perioada cea mai grea 
a ; fost cea a profesoratului şi nu atât 
din cauza navetei, cât pentru că nu 
Voiam să trişez sau să fuşeresc. Un a- 
tievărat profesionist nu se poate îm- 

• # M i: (dăruirea Iui trebuie să fie ex
clusivă. 3Dr, eu aspiram să devin scrii
tor profesionist. Am reuşit să-mi văd 
Împlinită această aspiraţie în 1972, gra
ţie Premiului Uniunii Scriitorilor, care 
mi-a Îngăduit să mă consacru exclusiv 
literaturii. Bineînţeles, un rol hotărâtor 
în această decizie l-au avut înţelegerea 
şi curajul soţiei mele, când a acceptat 
să-şi asume toate riscurile şi sacrifi
ciile pe care le presupune viaţa, deloc 
comodă, a unei soţii de artist. Atitudi
ne pentru care mă tem că niciodată 
nu-i voi fi îndeajuns de recunoscător.

— Premiul pentru proză al Uniunii 
Scriitorilor din România v-a adus con
sacrarea, dar nu v-aţi culcat pe lauri, 
ci aţi continuat să scrieţi cu mai mul
tă poftă, atingând, la un moment dat, 
anul şi cartea. A fost o „oboseală plă
cută"?

— Extraordinar de plăcută şi aşa a 
rămas până azi, deşi, între timp, anii 
şi-au spus cuvântul şi nu mai am randa
mentul de odinioară. Iar pe lauri nu 
m-am culcat, pentru că. port mereu in 
minte, ca pe o veritabilă deviză, cu
vintele lui Titu Maiorescu : „Fereşte-te 
a doua zi după succes !* '

' Lr”f > r* L
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Dedicaţie aniversară semnată de scriitorul I r  Martinovici

J2.CL C U tL O -llL C L ltC L

u t i l i i  î n & u t g j t t& K
Radu Ciobanu face parte din spi- 

ţa tot mai rară a scriitorilor care, 
alegând drumul greu, a l refuzului 
de a-ţi impune cărţile prin altceva 

decât propria lor valoare, trăind, cum 
spune el însuşi, fără idoli, fără a- 
dulatori şi fără gaşcă, reuşesc să cre
eze o operă artisticeşte frumoasă-şi 
profundă/  cu o largă cuprindere'a 
vieţii. Prin existenţa lor nesfidă
toare, aceşti artişti au meritul şi 
menirea de a ne reaminti şi a ne 
menţine credinţa intr-un adevăr şi 
un dat fundamental, pe care zarva 
bâlciului contemporan le ascunde 
ca intr-o ceaţă, anume că riumai 
spiritul dăruit şi munca tenace pot 
crea lucruri demne de respect şi 
durabile. ’

Radu Ciobanu este un romancier 
care, alegându-şi drept obiect prin
cipal de inspiraţie şi investigaţie 
istoria poporului român, momente 
şi personaje simbol ale devenirii 
lui, ne oferă, cu fiecare roman, fas
cinantul univers al vremilor tre
cute în care vuiesc şi se macină

propriile noastre întrebări şi obse
sii, aşa cum a reuşit şi performan
ţa  rară a expresiei pline de savoa
rea epocilor evocate, deşt majoritar 
tea cuvintelor aparţin limbajului 
contemporan, câştigând înţelegerea 
şi Iparticiparea cititorului.

Radu Ciobanu, ca scriitor şi om 
sub vremi, nu va f i  trăit intr-o 
continuă sărbătoare, dar a fost şi 
este un dătător de încredere şi cer
titudini: că oriunde ar trăi ei, prin 
muncă tenace, talentul adevărat în
vinge. - ha ani şaizeci, privindu-şi 
cSrţUe temeinic aşezate in rafturi, 
Radu Ciobanu are dreptul să se - 
considere un învingător.

Şi ce aş putea să-i urez acum 
scriitorului şi prietenului Radu Cio
banu, pentru care munca este uni
cul leac universal ? Sănătate şi pu
tere de muncă pentru a-şi continua 
opera şi, trudind, să simtă mereu 
adierea fericirii cu care e răsplă
tită strădania celor aleşi.

CORNEL1U RADULESCU

( B i b l i i  q * a .ţ i .e .

După-amiaza bătrănnlui domn,
proză scurtă, Ed. Albatros, Bucu
reşti, 1970.

Crepuscul, roman, ediţia I, Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1971. Premiul 
pentru proză al' Uniunii Scriitori
lor; ediţia a U-a, Ed. Helicon, Ti
mişoara, 1994.,

Zilele, roman, Ed. Albatros, Bu
cureşti, 1972.

Treptele Dtotimei. roman, Ed. E- 
minescu, Bucureşti, 1973.

Dreptul de a începe, roman, Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1974.

Poveşti pentru trei seri, poves
tiri pentru topii, Ed. Facla, Timi
şoara, 1975.

Nemuritorul albastru, roman, Ed. 
Eminescu, Bucureşti," 1976.

Ultima vacanţă, roman, Ed. Al
batros, Bucureşti, 1978.

Vămile nopţii, roman, Ed. Al
batros, Bucureşti, 1980.

Linia şi sfera, roman, Ed. Mili
tară, Bucureşti, 1982.

Heralsii, roman, Ed. Albatros, 
Bucureşti, 1983.

Călăreţul de fum, roman, Ed., 
Militară, Bucureşti, 1984.

Casa fericiţilor, roman, Ed. Cartea 
Românească, Bucureşti, 1986.

Arhipelagul, roman, Ed. Facla, 
Timişoara, 1987.

Roata lumii, roman, Ed. Milita
ră, Bucureşti, 1988.

Mic dicţionar de cultură religioa
să, Ed. Helicon, Timişoara, 1994.

Traduceri:
Osuşestvliaetsia meci ta („Se în

făptuieşte visul" — selecţiuni din 
romanul Heralzii), Biblioteca „Ru- 
mânia", nr. 12, 1978. ;

Sumerki (Crepuscul), Hudojestven- 
naia Literatura,* Moskva, 1983.

Der Nachmitiag des alten Herrn
(După-amiaza bătrânului domn), In 
voi. Erkundungen II, 33 rumănische 
Erzahler, Verlag Volk und Welt, 
Berlin, 1985. ■

— Vă mărturisesc că iubesc toate 
cărţile dv„ dar faţă de NEMURITORUL 
ALBASTRU am o dragoste specială, i la r  
dv. pe care dintre propriile cărţi o iu
biţi cel mai m ult?

- -  Da, Nemuritorul albastru este şi
preferinţa mea. Dar împreună cu Vă
mile nopţii, tu  care alcătuieşte, d e  fapt, 
o singură carte. E o ipbire care «red 
că-şi are originile în anii când am scri
s-o, poate cei mai deplini din toată

creaţia mea. începând de la cele două 
veri de neuitat în care m-am documen
tat, străbătând „dulcea Bucovină" cu 
pasul, împreună cu soţia mea, din mă- 
năstire-n mănăstire. Continuând cu lec
tura pentru documentare care m-a in
trodus treptat în adâncurile nebănui
te ale lumii medievale româneşti. Sfâr
şind apoi cu elaborarea propriu-zisă, cu 
scrisul efectiv, într-o linişte şi conti
nuitate de care n-am mai avut parte 
niciodată de atunci. A fost un răstimp 
fast acela-,

— Un scriitor este, dacă se respectă, 
şi un creator, un cultivator de limbi, 
şi dv. sunteţi un exemplu in această 
privinţă. Pentru scriitori aceasta pre
supune un efort suplimentar ?

—- Depinde de scriitor. E vorba de 
simţul limbii, pe care îl ai sau nu-1 ai. 
Unii tiu-1 au, ca, de pildă. Ion Lăn- 
crănjan, al cărui stil e greoi, amorf, ce
nuşiu, ceea ce nu exclude totuşi o anu
me măreţie hirsută. Alţii II au în ex
ces. Aşa e, bunăoară, Fănuş Neagu, 
care produce cu o irezistibilă volupta
te necontenite jocuri de artificii stilis
tice, nu întotdeauna prielnice substan
ţei ideatice. Eu cred că mă situez pe 
undeva pe la mijloc...

— De peste 25 de ani aţi publicat 
periodic şi^in presa locală. Inserţia in 
cotidian este benefică pentru scriitor ?

— Se zice că da. Pentru mine însă 
este benefică doar: in perioadele când 
mă documentez pentru o nouă carte. 
Gând scriu efectiv, dimpotrivă, mă în
curcă, mă obligă să IM întrerup, imi 
tulbură concentrarea Şi continuitatea. 
Intr-o astfel de, perioadă mă afin o- 
cum, ceea ce explică absenţa de câtva 
timp a „Contrapunctului" pe care U 
semnam săptămânal in ziarul tiv, > ţ

— Imediat după Revoluţie aţi trăit o
experienţă în C.P.U.N.-ul municipal De
va. Apoi, deşi v-aţi retras (fl discreţie, 
aţi fost declarat Cetăţean de Onoare d  
municipiului. Ce a însemnat aceasta pen
tru onqul Radu Ciobanu ? Dar pentru 
scriitor?' r  >•,'' • V, •

— Şi pentru unul, şi pentru "celălalt 
a însemnat acelaşi lucru : o nouă şi 
neîncetată teamă de a nu-i dezamăgi 
pe aceia care m-avi învrednicit cu a- 
ceastâ cinste. Un sporit sentiment al 
răspunderii.

— Aţi publicat recent un MIC DIC
ŢIONAR DE CULTURA RELIGIOASA, 
probabil gândindu-vă la tradiţii din 
trecut, dar şi ta oportunităţi ale prezen
tului—

— Da, izvorul prim şi foarte îndepăr
tat al acestui dicţionar pe care l-am 
scris cu mare pasiune se află im casa 
străbunicului meu, Isaia Popoviciu, ca
re a fost vreme de 60 (şâiz^pi I) de ani 
preot paroh la Sâlha, azi Coştei, lângă 
Lugoj. Pentru îndelungata sa păstorire 
i s-au decernat în . anii-’Ş# titlul de Pro
topop Onorar şi Ordinul .^Coroana Ro
mâniei" in grad de Cavafer. Acolo, in 
casa aceea parohială încăpătoare, a că
rei amintire mi-e asociată până azi ca 
mireasma de busuioc, am avut, cred, 
prima mare revelaţie a copilăriei j o 
Biblie imensă pentru copilul de 6-—9 
ani, cu coperte masive, pe care abia o 
mişcăm dintr-un loc în altul. Dar fas
cinaţia acelei cărţi neobişnuite nu stă
tea atât In dimensiune, cât în faptul 
că era o Biblie ilustrată. De cum des- 
cindeam la Sâlha, o căutam şi mă cufun
dam în contemplarea acelor poze. Ba
za culturii mele religioase de acolo a 
început să se aşeze. Biblia aceea fabu
loasă a dispărut apoi fără urme din pa
trimoniul clanului, subtilizată probabil 
la una din numeroasele percheziţii se- 
curiste, când ne-au fost confiscate o 
mulţime de căiţi valoroase care figurau 
in acei trist index librorum prohibito- 
rum instituţionalizat dc tâmpenia co
munişti, după modelul Inchiziţiei. Re
venind la dicţionar Insă, cauza imedia
tă care m-a determinat să-l scriu a 
foşt Intr-adevăr, cum ziceaţi, oportuni- 
tăţBejprezenţului, despre care am şi vor
bit pe larg în prefaţa cărţii.

—~Ce-şi doreşte scriitorul Radu Cio
banu pentru viitor ?

Sănătate;
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, Pe cât de necesară pe 
atât de utilă s-a .dovedit 
a fi recenta întâlnire a 
dlui prefect Georgel Răi
can cu salariaţii de Ia 
OCOTA Deva şi cu pres
tatorii, respectiv topografii 
din alte sectoare reparti
zaţi să asigure aplicarea 
prevederilor Legii 18/1991. 
Cum s-a apreciat din -dez
baterile ce au avut loc.

Fără a-i scuti cu nimic 
de răspundere pentru vi
na ce le aparţine referitor 
la ritmul uneori lent de 
desfăşurare a măsurători
lor în teren, sau de înce
tinirea' lucrărilor în faza 
de birou (datorate ' condi
ţiilor materiale precare şi 
insuficienţei spaţiului, tre
buind să lucreze pe rând 
câte doi oameni la un

cale, după ce şi-au rezol
vat interesele proprii, re
fuză să-şi mai continue ac
tivitatea, iar altele s-au 
autodizolvat ■ sau descom
pletat. De asemenea, ane
xele întocmite de către pri
mării sunt deseori modifi-, 
cate fără temei, deşi ele 
au fost validate de către 
comisia judeţeană ! într-o 
anume formă. De menţio-

prindă şi pământ situat în 
pantă. în  alte situaţii, du
pă măsurare dispar peste 
noapte ţăruşii, şi trebuie 
reluate măsurătorile, rău
tăţile şi neajunsurile din 
teren dând multă bătaie 
de Cap topografilor.

Pornind de la aceste as
pecte obiective, unele spe
cifice, altele comune mul
tor localităţi, dl prefect i-a

1. In legătură cu aplicarea Ordonanţei nr. 70/ 
1994 cu privire la impozitul pe profit.

T“

mult mai mari epau fo
loasele dacă o asemenea 
întâlnire s-ar fi organizat 
acum un an sau doi. Mai 
bine Insă şi mai'târziu de- r 
cât niciodată.

S-a pornit de la consi
derentul că există o ava
lanşă de scrisori, sesizări 
şi reclamaţii în legătură cu >• 
aplicarea Legii fondului 
funciar, unele vizând In 
mod direct şi activitatea 
topografilor, cărora- li se 
pun în cârcă' şl li se aduc 
de multe ori acuze neîn
temeiate, făc&ndu-i ţapi 
ispăşitori pentru o serie 
de nereguli provocate, cu 
sau fără ştiinţă, de către 
comisiile locale pentru pu
nerea în posesie. Pe bună 
dreptatg se pune atuncî în
trebarea : de ce trebuie să 
plătească topografii oalele 
spărte 7

scaun), nu pot £  ignorate 
greutăţile reale existente 
in localităţi, unde consiliile 
locale, primarii şi comisii
le pentru punerea în po
sesie nu se implică sufi
cient In îndeplinirea atri
buţiilor stabilite prin lege.

Din datele prezentate s-a 
desprins că înmânarea ti
tlurilor de proprietate s-a 
făcut, în judeţul nostru, în 
proporţie de peste 40 la 
sută, prevăzându-se ca, pâ
nă la sfârşitul acestui an, 
să se ajungă undeva la 
95 la sută.

Nu vom intra în detalii 
privind conţinutul dezba
terilor, d  vom puncta câ
teva din neajunsurile sem
nalate şi din obiectivele 
stabilite In legătură cu îm
bunătăţirea activităţii de 
aplicare â Legii 18/1991.

Intre altele, se constată 
faptul că unele comisii lo-

nat şF faptul destul de ne
plăcut că, deseori, topogra
fii sunt agresaţi verbal şi 
fizic de cătFCUnii proprie
tari de pământ, fără ca 
organele locale — poliţie 
ş l primării — să intervină 
pentru aplanarea conflicte
lor sau pentru prevenirea 
lor, orice neînţelegeri pu
tând fi rezolvate pe calea 
discuţiilor paşnice. Apoi, 
multe divergenţe -se nasc 
în legătură cu valabilitatea 
şi concordanţa datelor, în- 

. scrise In extrasele C F , în 
registrele agricole şi cere
rile de punere în posesie, 
existând mari diferenţe în
tre acestea. O serie dă greu
tăţi simt generate şi de re
fuzul unor proprietari de 
a primi terenul repartizat 
într-o anume parcelă, toţi 
preferând suprafeţele de 
luncă, deşi se întâmplă ca 
tarlaua respectivă să cu-

asigurat pe cei prezenţi la 
întâlnire că vor fi ajutaţi 
să-şi exercite atribuţiile 
conferite de lege, în sen
sul că va dispune primă
riilor să facă ordine in 
privinţa completării şi re
activării comisiilor locale 
de fond-funciar, implicării 
tuturor primarilor în apli
carea Legii 18/1991, pre
cum şi a celorlalte orga
ne în protecţia topografi
lor. Orice analize Ja <S>- 
misia judeţeană de profil 
se vor desfăşura de acum 
încolo cu participarea pri
marilor şi a topografilor 
din localitatea respectivă, 
astfel încât să .se  asigure 
ca măsurile stabilite în ve
derea punerii In posesie şi 
înmânării titlurilor de pro
prietate să se îndeplineas
că in bune condiţii.

; NlCOLAE TlRCOB •

Pentru completarea declaraţiei^ lunare pentru im
pozitul pe profit al contribuabililor mici (formular 
R02 (01-95) se precizează următoarele:: ;

9 La rândul 02 „cheltuieli aferente veniturilor 
din exploatare", contribuabilii mici vor include şi 
suma înregistrată în contul 691, „cheltuieli cu impo
zitul pe profit", reprezentând impozitul pe profit da
torat, cu menţiunea c i această sumă va fi înocrisă şi 
la rândul 20. „impozitul pe profitul din orice sursă 
română sau străină" fiind cheltuială nedeductibili.

•  La rândul 34, „credit fiscal extern", se vor în
scrie şi impozitele menţionate în instrucţiunile dat* 
în aplicarea prevederilor art--#5 (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 70/1994.

9 La rândul 29 se vor include-şi alte cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal confer— 
normelor legale.

2. Agenţii economici care nu au desfăşurat ac
tivitate de La data înfiinţării până Ia 31. 42. 1994 mi 
întocmesc bilanţ contabil, Urmând să depună până' 
la date de 10 martie ax., la INrecţia generali a  fi
nanţelor publice şi controlului financiar de stat ju 
deţean, o declaraţie (pe proprie răspundere) din cf* 
re să rezulte toate datele de identificare a 
(denumirea-societăţii, sediul şi nr. de telefon; 
nil de înregistrare la registrul comerţului, codul fin
eai şi capitalul social). 037)
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O adevărată bandă de 
hoţi a acţionat o bună bu
cată de vreme în zona 
staţiei GFR Livezeni. Şe
ful ei era Petru Anghel, 
zis „ŞchiopuV Şi, pen
tru. ."â nu mai reveni, să 
spunem câteva cuvinte 
despre el. Are 40 de ani, 
a mai fost condamnat la 
6 ani şi 4 luni închisoa
re pentru furt. Este pen
sionar. Mai are cinci co
pii dintr-o relaţie de con
cubinaj cil o femeie ca
re l-a părăsii Ih 1991, 
când a luat drumul puş
căriei. Trăieşte mai mult 
singur. Un fel de adjunct 
era Dorel BecherU, care 
la 24 de ani nu ştie nici 
să scrie. Acum este ares
tat într-o altă cauză. Şi 
el trăieşte în concubinaj. 
Are doi copii minori, de 
2 şi, respectiv, un an. 
Condamnări a mai avut.

BANDA 99

Am spus aceste câteva 
lucruri despre cei doi, 
pentru a ne forma o idee 
despre cine sunt cei care 
au constituit banda. Tre
buie adăugat apoi că, în 
afara celor doi, la fur
turi participau copii.

Toată tărăşenia a ţinut 
până In urmă cu câteva 
săptămâni când banda a 
căzut.

Era o zi ca toate ce
lelalte. In gara Livezeni, 
băieţii au pus ochii pe 
un transcontainer. îm
preună cu cei doi se a- 
flâ Emil Grancea de 14 
ani şi Petruţ Anghel de 
11 ani, fiul şefului. „Şchio- 
pu“ coordonează acţiu
nea de după un dig din â- 
propiere. Ceilalţi 7 La lu

Foştii puşcăriaşi dan lecţii 
Perturbaţii în circulaţia trenurilor 
Siguranţa circulaţiei pusă în pericol 
Concubinaj — zeci de copii din flori neşcolârizaţi 
Aurel nu mai ştie câte furturi a comis I

cru J Sigiliile sunt re
pede rupte şi se începe 
căratul conţinutului. La 
uri moment dat, lucrători 
ai staţiei sesizează ce se 
întâmplă şl dau alarma. 
Hoţii dispar, dar reuşesc 
să ia cu ei un covor per
san in valoare de 186 000 
de lei, pe care Becheru 
primeşte 10 000 de lei, iar 
Grancea o jumătate de 
litru de ţuică.

NU după multă vreme 
însă, cei patru vor fi de
pistaţi de poliţie. Şi, În
cet, încet, încep să-şi de

şarte sacul. Se află ast
fel că...

Gea mai mare lovitură 
_ o dă Dorel Şecheru, de 

unul singur. Dintre sta
ţiile CFR Livezeni şi Is- 
croni el a furat un cablu 
telefonic de 40 m lungi
me. Arde izolaţia şl îl 
vinde ca deşeru. încasea
ză câteva mii de lei, dar 
p r e j u d i c i u l  este de 
1 091 539 de le i !

Tot in staţia GFR Li
vezeni, băieţii pun la cale 
o altă afacere. De data 
aceasta o coordonează Do-

u

rel Becheru. Echipa mai 
cuprinde patru copii: fra
ţii Petruţ şi Cristina Ni- 
culiţa — Anghel şi Emil 
şi Marinela Grancea. De 
aici, ei reuşesc să fure 
patru funii cu secţiune 
izolată din cupru, în va
loare de 210 000 de lei. 
Din acelaşi loc şi in a- 
ceeaşi echipă reuşesc al
te trei furturi. Predau 
ca deşeu nu mai puţin de 
14 asemenea funii, creând 
un prejudiciu de mai bi
ne de o jumătate de mi
lion de lei. Să mai adău
găm că, prin aceste ac
ţiuni inconştiente, a fost 
pusă în pericol siguranţa 
circulaţiei, iar în circu
laţia trenurilor s-a.u pro
dus serioase perturbaţii.

Pentru a ne da seama 
cam pe unde s-â ajuns 
cu asemenea furturi, «ă 
maf spunem un lucru. A- 
nUme că inclusiv patru 
fete ‘între 13 şi 15 ani au 
reuşit să fure din zonă 
funii din cupru In valoa
re . de peste 100 000 de 
lei. Este vorba de Cris
tina Niculiţa-Anghel, Da
niela Lingurar, Renata şi 
Voichiţa Cătdărar.

Toţi aceşti copii pro
vin din familii dezorgani
zate, care au rămas ne
şcolarizaţi, trăiesc pe un
de pot şi cum pot. Pără
siţi de părinţi şi dezorien
taţi în viaţă, îşi găseso 
„dascăli” de felul lui Pe
tru Anghel şi al altor in
divizi obişnuiţi eu. atmo
sfera din închisori.

VALENTIN NEAGtl,
VLAD1MIR PANCU, 

procuror



\ ' - l » ţ jT i  f j j f ţ  ţ  
,̂ Nw?'̂ 'G9Ov-̂ Ov̂ 0v$V'vvv5)O

AMFITRION AL ASTREI ÎN  

1884, 1913 şi 1993
Vrednicii şi prevăzătorii 

cărturari paşoptişti, intuind 
evoluţia spre „schimbare” 
a  vremilor.ău înarmat «fe 
gociaţiunea pfehfitr' Lît#* 
ratUra Romană şi Cultura 
Poporului Romăn din Tran
silvania” — ASTRA—* eu 
înţelepciunea gândirii ţi 
sabia in te ligen ţi pentru * 
împlinirea nobilelor sâle
trifo».

între prevederile statuta
re, care s-au dovedit de o 
excepţională eficienţă, a 
iest şi aceea a  ţinerii u- 
ftor adunări generale in 
flecare an, te localitatea 
de reşedinţă a unui a l t . 
Despărţământ. Prin aceste 
«uniuni anuale, mereu în 
tdto localităţi, intelectualii 
transilvăneni au început să 
m  cunoască mai bine te» 
«m ei inşişl, să Înţeleagă 
păsurile ţărănimii, ale mi
rilor meseriaşi şi negus
tori, ale întregii societăţi

ru, veteran şi prefect al 
Revoluţiei de la 1848, Ba- 
romii Urs de Margina — 
test Comandant al unui ba
talion din Regimentul 64 
inf. din Orăştie la bătălia 
de la Konigsgrătz din 1066, 
publicistul Visarion Ro
man, scriitorul Ion Slav 
la acea vreme dr 
gazetei „Tribuna" din Si
b iu ; losif Sterca ŞuluţiU

s-au dezvoltat şl s-au per» 
fecţionat apoi o suită de 
instituţii româneşti (Ban
ca Ardeleanaj şl organiza-

t profesionale (Reuniunea 
jseriaşilor, Reuniunea în 
văţătorilor). Din aceeaşi să

mânţă roditoare au apărut 
tipografiile şl valoroasele 
publicaţii, precum şi o e- 
diturâ.

Adunarea generală din

ORÂŞTIE de la cetatea medievală 

la Municipittl de iu£.

*— jude regesc; Partenie 
— directorul Băn-Cozma

i-a revenit p-
____ , de a fi amfitrionul

a  trei aduhâri generale în 
anii 1884, 1913 şi 1993. Deşi 

a te în timp, ele s-au
___Intr-o continuitate
gândire şi de împliniri. 

La 1884, preşedinte al 
aţiunii era Timoteî 

dar, fiind bolnav, 
adunării i-a 

Şpvanit vicepreşedintelui 
. . l aaob Betega ; funcţia de 

molar {secretar) o indepll- 
ana Daniil fiarciânU. Din- 

, . «te personalităţile prezente
’ fâenţfonam pe Gh. Bariţiu,
* care avea aici pe fiica sa 

& Aurelia, văduvă cu trei 
cdpii, dintre care cel mai 

. mate, Aura! Vlad, va moş- 
i .. teni de lg, bunic calităţile 

.te te  de tribun. Mai —

cii „Albina** 4te Sibiu, pre- 
* ‘ intelectuali dincum şi alţi

Întreaga transilvanie. Tot 
CU acest priite s-a aprobat 
primirea în Ăsociaţiune a 
unor membri din Regatul 
României: Ga rol şi Ale
xandru Davilla, Or, M. La- 
hovari, îf. Nicofescu şi 
Teodor Bttrada. Din O- 
râştie şl satele din Jur s-au 
înscris toţi Intelectualii (a- 
vocaţl, preoţi, învăţători) 
în frunte eu avocaţii dr. 
Ion Mihu şl Avram Tincu, 
acesta In calitate de pre
şedinte al Comitetului de 
organizare.

Adunarea generală din 
1884, prin implicaţiile eî 
în- rândul tuturor catego
riilor sociale dbt Orăştie 

erau1'' W din jur, a constituit să
mânţa podit oare din care

14—15 sept. 1913 a avut 
dintru început dimensiuni 
naţionale. Au şosit dele
gaţi din cele 74 despărţă^ 
minte existente în Tran--; 
silvania. Banat, Crişana, |i 

Maramureş şi Bucovina, iar 
din Regatui României de 
atunci o delegaţie An frun
te cu Barbu JpMpnescu De- 
lavrancea. ( K i i i  era afeţ 
teptat un soV^deoseteţ «ţţ- 
drag tuturor : JSattJfUpArt. 
rel Vlaicu. încbuptteW-s^Ş 
în zbor, de lâ ‘ BUOTfeşîr 
spre Orăştie, Aurel Vlaicu 
voia sâ strângă sub vrăji* : 
tele-i aripi întreg rotogolul 
pământului românesc şi 
să-l «ducă aici, tmde-i te- 
colţisc in minte chemarea 
către cer. Dar vrăjitele-i 
aripi s-au frânt şi In locul 
Icarului transilvănean a 
v»nlt 9 telegramă, din ca
re  m i prezenţi la adunare 
au aflat eu consternare ei

Aurel Vlaicu s-a prăbuşit
cu avionul lângă Câmpina. 
Prăbuşirea lui s-a transfor
mat în jertfă, iar jertfa te 
simbol, Aurei Vlaicu fiind 
— aşa cum spunea marele 
său prieten Octavian Ce
ga — „întâiul soldat căzut 
pentru Împlinirea unui vis 
milenari*.

Zăbranicul durerii s-a 
aşternut peşte feţele celor 
prezenţi, dar programul a 
continuat eu distincţie şl 
sobrietate. Concertul coru
lui dirijat de învăţătorul 
îon Branga, virtuozitatea 
pianistei Cella Delavrancea 
şi glasul de privighetoare 
Jft VetUrite-Triteanu au îrt» 
cununat hotărârile condu
cătorilor ASodaţiUnii sUb
PteşedîfdSa Iul Andrei Bâr-
sMntt. " 1 '. - - 'ţi.; .

în 1913,’ în preajma pri
mului război mondial, prin 
manifestările de la Orăş
tie, Şpcietatea românească

Csnsiliul Local
llaiiaifbianal Hâkifli
n n i f v i u i | i a i  U u f u

prin Serviciul public de Zone Verzi, execută 
următoarele lucrări ia preţurile respective;

•  Strângerea şi depozitarea diferitelor 
împrăştiate pe teren — t * p  -

' * Curăţarea terenului de 
frunze, crengi, gunoi cu grebla 
de pe peluze — 1 « P  «

— 1 buc — 984,56

Adunareh feneralt, din 
25—26 sept. 1993 este pfea 
proaspătă şi cunoscută de 
contemporani, dar ea va 
intra de bung seamă în is-

..d«J>u#*ia u- 
sfe fetoare a

genereaseloî ’ te ia n f  ale 
ASTREI, orăşUănii şi să
tenii din jur, în frunte cu 
vrednicii consăteni ai lui 
Aurel Vlaicu, au socotit că 
se cuvine să omagieze, du
pă m  de ani, atât pe fiul 
acestor Raiuri, cât şi pe 
aceia care s-au înscris cu 
cinste printre făuritorii 
Marii Uniri,

VIOIfEL CUGEBEANU

•  Săpat gropi poligonale
In teren foarte tare 0.6 % 0,6 x 
03 - 1

•  Plantat puieţi foioase 
de talie mare şi primul 
udat, 20 1/buc.

•  Plantat foioase cu balat 
şi răşinoase 0,8 x 0,8 x 0,6 în 
gropi gata făcute şi primul 
Udat. 30 1/bttC.
- ' •  Plantat arbuşti tran

dafiri 0,2 x M  x M  fasonat şi V;
primul udat, 20 1/mp. — 1 buc =

•  Săpat şanţ pentru gard viu
0.5 x 0,4 x  0,4 =  0,1 mc la 1 ml — I  ml = 

d viu pe 2 
arbuşti de 

f i  fWimul udat,

ţ
riale \ 

80,871 lei ţ

V
58,071 lei \

1
384,56 lei

V
Y~~

*
*

lei

*
*

— 1 buc 2302.30 lei ^

*
*
t

345.67 le;

1095.13 lei

1095,13 lei

222,71 lei

145,02 lei

•terwrfnŞjw mm tLfiiQriMrimriiufi i in i---- it -rrr.n <Th*mr-nt.r*- -*■«“*•r— «- -------

O ÎNTREBASE

„Locuim ia Deva, cartie
rul Gojdu, blocul E6, Aso
ciaţia de locatari nr, 15. 
Avem o întrebării < Cus» 
cresc cheltuiteHe la «jpă 

şi caldă, la căldură ? 
terabrie am plă- 
îţ,' în decembrie 

590 iei,. în ianuarie — 
7® 100 lei. Arătăm că â- 
vem aceiaşi spaţiu, acelaşi 
număr de persoane. Apă 
«lai m ulţi n-aro folosit, ca
loriferele au fost la fel de 
calde. Am înţeles că apa
ratele înregistrează corect 

Cânrităţtîe âe apă eare pica
t ă  din centratele ş i punc- 

termiee. Dar mari can- 
ăe apă ae pterd pe 

până ajung la ro
şi caloriferele din 

casete noastre. Ţevi spar
te  tec. De acolo pleacă mul
tă, la noi ajunge cum a- 
fttage. Eter pierderile tot 
noi sâ le plătim ? Din a* 
flMrâtele de pensii ?” (Ioan 
Viotma, Petru Dura, pen
sionari).

Trebuie să dai 300 de Îşi 
Ia „autobuz până la chite* 
cui din Oraşul Nou. Suni 
realităţi pe care noi - Ie 

rugăminţi şi te a* 
ziarului „Cuvânta! 

.ajutaţi pen
tru a le rezolva. (In nu
mele mai multor cititori, 
Gh«omite Aiexte, pensio
nar)- , -

„TOPUL FIRMELOR”

S.C. ^Meţal-Expres' SA. 
Deva a obţinut în ăfttff 
1993 locul I în „Topul Fir- 
melor“ ^ ^ u d e ţ^ la ^ s e c -

locfi”. S î l f n ţu lp fe * ^  fW 
este încheiat. Dar după re
zultatele dobânditei estimă
rile făcute etc-, firma a 
făcut paşi convingători că
tre un ioc de frunte 
ţară.

„PESCĂRIE** ?

pe

I*
RUGĂMINŢI 

DIN CALAN

J-a  «ei, în oraşul cu 
«răveehi tradiţii in si- 
dwurgia romanească, am 
ajuns să nu  mai putem 
fM ts , ttn film la  einema- 
tm m -  A  teri închis. Bi
blioteca orăşenească nu 

în oraşul 
«tt ai de snde cum

păra o revistă, un ziar.

Auzisem lucruri hune 
despre „Pescăria” de la 
Brănrşca. Se poate mânca 
peşte bun, proaspăt, adus 
de la balta din apropiere 
etc Am intrat intr-una din 
zilele trecute. Fireşte, affl 
cerut peşte. „Peşte" 7 — & 
Zâmbit o lucrătoare. Poate 
la televizor",.. Da, La te- 
levizorui din local tocmai 
se deraia un film cu peşti. 
Fără mujdei...

t t mm i l

i•4S-
1

!

!

„La sesizarea dv pri- 
Ind circuite»! de între-

Stanţei da judecată, r 
orie îndreptăţită a

de către fostul 
al societăţii Ioan Gor- 
nic »«nf de naturii d- 
telte ea Mate vă îndru
măm a vă adresa in

ie Iaşi păgubaş. Să fie 
tot acesta deznodămân
tul şi în 
«el

t a s ?

— 1 ml =
Desfundat sol pentru

flori şi semănat iarbă — 1 mp =  520,44 lei
Nivelate9 terenului cu

i ţ  . — 1 mp = 520,44
pfcmtatfei ftoriior 

.• Şi prlaiid udat,
4® I ' '5^4  -t — 1 mp =

Sem ânat goZare în ’
teren pregătit 1 mp —

•  Cosirea normală a su
prafeţelor gazonatc cu pantă  
— 15 grade to  teren :

a) neaeoperit Cu plantaţii —  Itlip .=*
b) teren acepri-it cu

vegetaţie -  I a p  •=
c) benzi înguste — I a p  «
•  Cosirea mecanică a 

suprafeţelor gazonate:
a) tarea neacoperit cu
‘ — I mp s
b) teren acoperii cu

— 1 mţp a
ornamentală

Desface, la comandă, persoanelor fizice sau juri 
* ‘ dendro-floricol la  pr^ttrilc; 

h Arbori teioş» 503—1000 
2. Arbori răşino 
% A rbuşti 200— 1030 » i/b n c .
4  Gurd vte» 980- '*
iL S flw â^ tl ţ«rfr
4  n a r i  rnh I  (primăvara) 380—660 lei/buc,
7. Flori eb •  U-a (vara)

f w |
9. Cana India, muşcate taSe mijloan «- 2000— 

Tot pe bază d<r comandă execută mobilier urban.

iei i

V

i

46.812 lei |

S9A27 lei S 
116.012 lei S

s

33,172 lei |  

47.388 lei \

109 lei

. JLs p®68|l|ri 
asociaţiile de locatari, 
ce de stat sau private 
noastre.

Atelo unde 
ţăde care 
amenzi cu eoni 
vor suporta de cei S*

pot beneficia

vedea, 
economi- 

de serviciile

Iu administrare 
ie  vor aplica 
fmpim şi se 

G41)

Cambâferaa D lA ic h iU  #fin Sm  lose
riate ifflbâind Complet po*

•  •  *

Grupaj de 
GhJ. NEGREA

Unii! dintre principalii 
dăuiiâtori ai speciilor po- 
micele este păduchele din 
San-Jtesâ (păduchele ţes- 
tos). Acesta Iernează pe 
scoarţa ramurilor şi a 
trunchiului pomilor sub 
forma unor carapace cenu
şii circulare, puţin bom
bate cU un diametru in 
ju r  de un m a  Odată cu 
pornirea te  vegetaţie a 
pomilor; larvele înceţi să 
se hrănească»» seva aces
tora, Concomitent cu te»- 
nirca, injectează o secre
ţie eare conţine un com
plex enzanatic, distrugând 
ţesuturile ramurilor sau a-

le fructelor. Totodată a- 
cestea rămân secătuite de 
•evâ şl încep să se usuce. 
Datorită înmulţirii foar
te intense, repetârtda-se 
2—3 generaţii pe an, pa
gubele se înregistrează la 
pomii tineri prin uscări 
rapide a acestora (CA doi, 
trei ani), iar la cel te 
vârstă în  timp de 7—»  ‘ 
ani.

tei «meii, pe lângă _  
rfie de ig lttă  culturala, 
sunt necesare tratamentele 
chimice tare, te timpul re
pausului, se aplică cu uşu-

un concentrat 
bă, folosi t la  toate aparii le 
d r  peste fruetfâfri, aplicân-

atura es- 
6°C.

1 apă este 
1 soluţie, aceas

tă cantitate asigurând tra
tamentul la f(Ml5 pomi cu 
fifie ml jtecie, in piiiiâ pro-

Un alt produs care se 
poâte utiliza este US-1-02

re foloseşte tot 
’ de 1,5 la 

tratamentul făcân- 
In Zilele eu tempera

turii peste 4°C. Momentul 
efectuării tratamentului es
te înaintea dezmuguritului.

Aceste produse se pot 
p lu te a  de lâ centrele do 
protecţia plantei* din a- 
praptere risnferm Or- 
dinutui for, 48 dîă 1993 al 
MĂ A ,  sa arorcă gratuit 
te funcţie de nulriărul de 
pomi pe esre t» deţineţi.

mg.

s.
JVtARXA,
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DORIŢI O APROVIZIONARE  

RAPIDĂ, LA  PREŢURI 

CQNCURENŢIALE ŞI IN  CONDrŢU 

DE PLATĂ AVANTAJOASE 7

prin depozitele din str. Gfa. Lazăr, nr, 2—^  ^
tel. /fax 054/716330

lângă restaurantul „Corvinul“, vă stă la dispoziţie 
cu peste 150 produse agroalimentare 

DISTRIBUIIOB UNIC :
— alcool RIMINI 87°

— SIBOM TIMIŞOARA: conserve din legume, mazăre boabe, 
fasole tăiată, suc de roşii, bulion, oţet din vin, zarzavat, 
compoturi, dulceţuri, muştar s.a.

DISTRIBUITOR:
— DREHER, KAISER — bere ;
— LIBELLA — sucuri naturale de portocale, ananas, mango, 

grepfruturi ;
— REMIA — halvarină, margarină, maioneze, sosuri diverse, 

muştar, unt, brânză topită;
— FELE ACUL CLUJ — halva, rahat, drajeuri medicinale, 

dropsuri fructe, pufarin;
— FERRERO — ouă KINDER, dulciuri RAFFAELLO, TIC- 

TACt *
băuturi alcoolice, indigene şi din import, vinuri, rom, vodcă, 
lichioruri;

— făină import Ungaria — saci, pungi 1-2 kg;
— zahăr, gris, orez, ţigări, cafea naturală, ncss, fructe exotice;
— distribuitor KENT, JELIBON. BONIBON, TOPI-TOF;
— dulciuri: ciocolată, acadele, biscuiţi, napolitane, conturi 

croissant.
Achiziţionăm Ia preţuri avantajoase sticle 1/1, 1/2, borcane B 420, 

820, în cantităţi nelimitate,
Aşteptăm clienţii tradiţionali şi noii clienţi să ne contacteze 

pentru a cunoaşte noul sistem de colaborare cu firma noastră, 
după următorul program : luni— vineri, orele 8~16; sâmbătă, 
8-12. (67)

s
\
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S.C. „CONDOR4* 

SA . DEVA

NOTIFICARE

Privind intenţia de 

majorare a preţuri
lor şi a tarifelor la 

producţia industrială 

de semifabricate fi 
prefabricate din pro
ducţie proprie, pre
cum şi la prestări 
servicii (transporturi, 
utilaje), în medie cu 

23 la sută, ca ur
mare a majorării 
preţurilor de achizi
ţionare de la furni
zorii de materiale, a 

taxelor şi a impozite

lor locale, precum şi 

din introducerea In 

procesul de execu

ţie a materialelor 

componente noi, su

perior calitative.

(7316)

S.C. JOECEBAL* S.A. DEVA 
(fosta Industria Cărnii), Piaţa Unirii 8  
Achiziţionează porumb boabe Ia preţul de i 

200 lei/kg si porumb ştluleţ! la preţul de 180 } 
lei/kg. ’

Relaţii suplimentare la tel. 613322 sau \ 
611760. '  (IU ) V

S 
\

Ţ  i
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRBŞBUS*4 S.A. BRAD 

Anunţă intenţia de modificare a tarifelor 
pentru serviciile prestate publicului călător şi 
celorlalţi beneficiari, începând cu data de 1 
aprilie 1995. ~

Modificarea este motivată de majorarea 
preţurilor la diferite produse şl servicii: com
bustibil, anvelope, piese, materiale şi alte ele
mente componente ale costurilor.

(7324)
•

SOCIETATEA DE ASIGURARE
r o m a n o -g e b m a n ă

„UNITA“ S.A.
SUCURSALA DEVA 

Angajează urgent 
•  Contabil şef
Condiţii: studii superioare economice. 
Informaţii la sediul din Deva, str. Lilia

cului, bl. 24, ap. 13 si Ia telefon 625945.
(7328)

CONSUMCOOP ORĂŞTIE 
cu sediul in str. N. Bălcescu, nr. 8 

SCOATE LA

ţ I

J CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPLIŢA j 
| Organizează licitaţie publică în vederea |  
< vânzării unei cantităţi de 2020 mc masă lero- , 
|  noasă, din păşunea împădurită, in locul numit } 
j Valea Plaiului — parcela 18 B, Dăbâca. *

Taxa minimă de participare este de 5 000 |
• Ie|/mc. |
? Informaţii suplimentare şl consultarea do- J 
I cumentaţiei •— zilnic, între orele 10 şi 14, la j 
! sediul Consiliului local Topii ţa. ■
; Documentele licitaţiei se pot ridica contra I! 
| cost de la Consiliul local al comunei Topliţa. | 
. Ofertele se depun până la data de 17 mar- » 
| tie -1995, ora 14, Ia sediul Consiliului local 1
• al comunei Topliţa. j

Garanţia de participare la licitaţie este J
de 500 500 lei.

ITaxa de participare la licitaţie este de 
j 80 000 leu j
! licitaţia va avea Ioc in data de 23 martie > 

I 11995, ora 10, la sediul Consiliului local al co- | 
• Topliţa. (133) J

! !

1
în data de 15 n v t ie  1995, ora 10, imo

bilul situat in zona Gării C.F.R. Orăştie.
Cererile se depun la secretariatul -coope

rativei, până la data de 14, III. ax., ora 15. 
Informaţii la telefon 641716.

i

i *

i*b

\

S .C . Q U A SA R E L E C T R O  S .R .L
Deva Bd.Oecebaî B1.R Tel/Fax 611261 614983

VA 0FER A  CU PLATA IN RATE
ir Televizoare color M e g a v i s i o n , 

G o l d s t a r ,  S a m s u n g , P h i l i p s  

<r instalaţii complete de satelit 
<c Videopiayere si videorecordere 
k Toată gama de produse electrocasnlce 

R o w e n t a , P h i l i p s

Aragaze S a m u s  (Satu Mare) v 
Frigidere el congelatoare A rc t ic  
Maşini de spălat automate de Cugir şi 

D a e W O d  ^  J

S.C. QUADRANT —  WESTIM  
TIMIŞOARA

ANGAJEAZĂ.

pentru depozitul D e v a următorul
personal:_____

*  ŞO FER
— categorie C
— vârsta maximă 35 qm
— vechime minimă 5 ani
— studii medii.
■  CONTABIL
— stud ii economice

—  o p erare  P C
vârsta maximă 35 ani

— vechime m inim ă 3 ani.
Relaţii la tel. 627112, 627109, int. 46.

5 (607313)

SPITALUL JUDEŢEAN DEVA

Organizează concurs, tn date de 20 martie 
1995, In vederea ocupăm unui post de aslb- 

- tent medical la Disp. medical comunal VefeX 
— punct sanitar MuneeL •

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 
613120. in t 133 (146)

CONSILIUL LOCAL AL M U NtCIPIU W I 
ORĂŞTIE

Organizează în data de 23 martie 1996

r » ■

■V

pentru ocuparea următoarelor posturii

m URBANISM : •
; — arhitect -

— inginer constructor
■  CONTABILITATE

— 2 posturi referent
■  REGISTRUL AGRICOL: ; ;

—  inginer agronom . •»
■  STAREA CIVILA + AUTORITA

TEA TUTELARA - u .
— referent

■  ADMINISTRATOR h f
— 1 post

■  SECRETAR DACTILOGRAF
------ 1 p O S t

Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi alte informaţii suplimenta
re se pot obţine la sediul Consiliului, str. 
Armatei, nr. 17, Orăştie.

<

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
D E V A

A N U N Ţ A :  (

Familiile sau persoanele singure, cu domi
ciliul în municipiul Deva şi care sunt îndrep
tăţite conform art. 2, litera ,,e“, din Ordonan
ţa nr, 1/1995 a Guvernului României, să be
neficieze de compensaţie bănească pentru în
călzirea locuinţei, se vor prezenta în 
din zilele lucrătoare ale lunii martie, Intre 
rele 12—17, la sediul Primăriei.

Se vor prezenta' documente din care 
rezulte venitul mediu pe membru de 
lie si actele dc identitate. (146)
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O FLOARE' Ş I CALBE URĂRI 

PENTRU TOATE FIICELE EVEI.

■DIN PARTEA FIRMEI 

BERE KANIZSA S.R.L. 

SATU-MARE

•  Cu durere în suflet, 
fam.' Hălăştăuan anunţă 
fulgerătoarea moarte, ia 
numai 36 ani, a celui care 
a fost soţ, tată, frate, 
cumnat si unchi

h Al â ş t Auan
MARIUS

Vom păstra veşnică a- 
mintirea sa. Omagiile se 
primesc la Casa Mortuară, 
str. Eminescu, iar înmor
mântarea va avea loc joi, 
9 martie, ora 13,00, la ci
mitirul Bejan. (607095)

S.C. „CONDOR** S.A. DEVA 
Str.. Avram lancu, bloc H3 

ORGANIZEAZĂ

MIRACOLUL
p en tru  c a re  nu e x is tâ  

co n cu ren ţă  f m

•  Foştii colegi de 
la RAGCL Deva sunt 
alături ■ de" familia 
Cioran, în momentele 
gr? le pricinuite de 
dispariţia - prematură 
a celei care a fost o 
foarte bună colegă, o 

.fiinţă deosebită, 
DORICA c io r a n  
Sincere condolean

ţe şi toată compasiu
nea noastră familiei 

is£ atât de greu încer
cată: . (7872)

i m Familia COtidu- 
rache Ilie, Florentina, 

Marcel, Florentin şi Lia 
anunţă decesul celei 
câre a fost 
I.EONTINA HOŢEA 
înmormântarea va 

avea loc In 9 martie 
1995, ora 13, în cimi
tirul ortodox din str. 
Eminescu. Corpul ne
însufleţit se află la ' 
domiciliul din str. 
Minerului, bloc D, sc.
B, ap. 32. Dumnezeu 
să o odihnească' (7895

CUVÂNTUL  LIBER

•  Cu ocazia zilei de 8
martie dorim tuturor mem- 
tmflnr de sindicat sănăta
te,' fericire şi împlinirea 
ţuturor dorinţelor. Comi
tetul Sindicatului Sanitas 
ă l’Spitalului .Judeţean De
ja .  (7833)

•  Cu ocazia zilei de 
membrii de sin-

at de la S.G. „Cora- 
Deva urează dom-

____ director general, irig.
(iăgăianu Mir cea, rhulţă 
sănătate, fericire, putere 
ade muncă si „La mulţi 
arii t“ (7893)

•  Vând apartament 3
camere, zona pieţei sau 
schimb cu două camere. 
£16272. (7826)

•  Vând tractor U 640
DT, pavilion apicol, fa
milii albine. Tel. 660445; 
561463. (7851)
, •  .Vând Ford Tranzit 
camion 3,5 tone, din 1988 

colţar piele, fabricat 
fkea (Suedia), convenabil. 
Brad, telefon 655087;

(7848)
•  Vând Trabant Combi, 

tel. 721078 sau 669141.
• (7841)

•  Cumpăr talon Dacia 
1-300. Telefon 616130.
• (7844)

•  Vând Oltcit Club (mo
tor nou), 2 400 000 Iei, ne
gociabil Telefon 612009.

(7840)
•  Vând dozator Siemens

(3 capete), preţ 1 200 DM. 
Telefon 613662. (7842)

•  Vând canapea, masă. 
-spăune, maşină de spălat. 
Tel. 618209, 622316.

V  (7839)
Vând maşină de în

gheţată, *cu două braţe, tel. 
730779. (7837)

* 9 Vând chioşc metalic
j6/3. Telefon 617728.

(7835)
•  Cumpăr Renault 18 

(avariat) sau talon, la tel.
. 064/311610. (7836)

,•  Vând apartament trei 
camere, preţ negociabil. 
Telefon 628805.

4 V - - E -  (7834) ■
. •  Vând casă, în Sîntu- 

halrri, nr. 92. Informaţii 
lâ telefon 058/862948.

- * . . (7830)
‘ ' •  Vând societate co
mercială, sunaţi la 615091, 
după ora 17. (7831)

•  Vând porc 140 kg. In- 
forniaţii tel. 624767.
V  (7828)

•  Vârrd cavou în cimi
tirul Bejan. Informaţii str. 
Aurel Vlaicu, 31.

(7823)
•  Vând apartament 2

camere, zona pieţei. Deva, 
telefon 629651. (7820/21)

•  Vând garsonieră mo
bilată, în Geoagiu-Băi, cu 
7,5 milioane. Informaţii 
telefon 615189. după w a  
18. (7866)

•  Vând pământ, Sîntu
halm, PN 7, grădină Sîr- 
jiţi, telefon 011737.

(7865) •
•  Vând apartament .trei 

camere, tel. 624025.
.. (7822)

•  Vând Dacia 1300, ne
înmatriculată . Informaţii, 
după ora 18, tel. 622972.

(7818). ;
•  Vând societate co

mercială. Deva, telefon 
613064. (7857)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, de
comandate, preţ convena
bil Telefon 628391, 18—21 
Orăştie, str. Pricazului, bl. 
62, sc. B, ap, 23.

(7850/56)
•  Vând urgent societa

te comercială SRL, ne
impozabilă, preţ-negociabil. 
Telefon 613045 (7055)

•  Vând casă cu grădi
nă (4500 mp), plus anexe 
în Orăştie, poziţie deose
bită. Informaţii Deva, 
telefon 612849. (7852)

•  Vând motoretă Mobra
şi pian vienez.. Telefon 
661099. (7854)

•  .Vând casă cu anexe, 
grădină, încălzire cen
trală, trifazic, în Brad. 
Tel. 651876 sau 621122.

; (7809)
•  Vând Renault 16 RH, 

motor, caroserie, piese, 
convenabil; 718638.

(7817)
•  Vând casă cu etaj, 

grădină, apă, gaz. Matei 
Corvin, 13, Deva. (6890)

•  Vând sau schimb Nis
san, VW microbuz, cu casă. 
Telefon 717982. (6492)

•  Vând un ha teren,
dotat cu platformă beton, 
60 x 30 m, sursă de apă. 
Tel. 716436. (6491)

•  Vând Ford Fiesta şi
VW Jetta, an ^.fabricaţie 
1980, neînmatriculate. Tel. 
715338. (6490)

•  Vând" Talbot Hori-
zont, înmatriculată, an 
fabricaţie 1982. Telefon 
71715Ş. .(6489)’

•  Vând Mercedes 240, 
Gobra Diesel" şi piese 
schimb. Telefon 724724.

(6487)
9 Vând apartament trei 

camere, bdul Traian, etaj 
1, telefon 728326.

(6471)
•  Vând Dacia 1310 break,

1990, Slovacia, preţ ne
gociabil, 3750 DM. Tel, 
628801, (7892)

•  Vând apartament 4
camere, zona Dorobanţi, 
tel. 617571. (7335)

•  S.C. Agromec S. A. 
Călan anunţă licitaţie pen
tru vânzarea de tractoare 
şi maşini agricole, în 
data de 20 martie 1995, 
ora 10 şi în continuare, în 
fiecare zi de luni, până la- 
epuizarea listei. (7884)

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Alexa Came
lia. îl declar nul.

(6488)
9 Ofer de închiriat gar- 

• sonierti nemobilată, timp 
îndelungat, Kogălniceanu. 
Telefon 614963. (7845) 4

i  SC/ GOLDPKODUCT 
Timişoara vă oferă trans
porturi de persoane în 
Germania', la adresă. ’ Iri- 
formaţii telefon 724402.

(6494)
•  AEROBIC, SAUNA,

BAZIN, ULTRAVIOLETE^ 
(bronzat)," CULTURISM, 
VIBROMASAJ, zilnic ’la 
Sala Sporturilor Deva, tel. 
622132, . (7824)

•  Societate comercială 
angajează: lăcătuş, su
dor, prelucrător aşchiere, 
Informaţii tel. 615199.

. (7827)
•  Meditez limba engle

ză, orice nivel. Deva, tel. 
621609. (7832)

•  S.C. Fiesta SRL Deva, 
telefon , 616254, angajează 
trei vânzători şi un şofer 
cu vechime minim 5 ani.

(7179)
•  ARMIN MAYER REI- 

SEN transportă persoane 
în Germania, cu autocare 
confortabile — viza de 
tranzit Austria — GRA
TIS. Telefon 614338.

(7140/44)
•  Bărbat serios, 48 ani, 

neconsumator de alcool, 
familie de ofiţeri supe
riori, născut în judeţul- 
Hunedoara, profesia şofer 
la Transmontana Reşiţa, 
frecventez rute interurba
ne Arad, Deva, Tg. Jiu, - 
Moldova Nouă, precum şi 
rute internaţionale (Reşi-

J ţa — Iugoslavia), doresc 
cunoştinţă în vederea _ că- 

’ sătoriei cu doamnă seri
oasă, fără vicii şi fără 
obligaţii familiale, do* 

"miciliată în Deva, Sime
ria, Orăştie, în vârstă de 
40—45 ani, descurcăreaţă, 
gospodină, cu aptitudini 
pentru comerţ. Informaţii 
Autogara Reşiţa, 055413762 
— Goroiu Ioan, după ora 
18. * (7843)

•  S.G. Ramara Gom,
Prodex SRL Deva — pier
dut carnet GEG, limită su.’ 
mă, seria 0176101 —
0176125, eliberat de B. G, 
Deva Şi din pare decla-

*răm nule următoarele file: 
176122, 176123 176124,
176125. . (7015)

•  împrumuturi în lei 
primiţi la Casa de Amanet 
Simeria, zilnic, 8—18, tel. 
661721 . (7023)

COMEMORĂRI

•  Lacrimi şi flori la 
împlinirea a doi ani de 
la dureroasa despărţire de 
bunul nostru bunic şi stră
bunic

GHEORGHK 
; ZORLESCU -

- Nu te vor uita nicioda
tă Laura, Miliaela şi 
Augustin Bojah. (7238)

•  Astăzi se împli
nesc cinci ani de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna cea care a 
fost

SILVIA BORCA 
(Gl AMAN),

în vârstă de 54 ani. 
Veşnică amintire. Fa
milia. (78,46)

D E C E S E

•  S-a stins din viaţă, la 
vârsta de 84 ani , .

KATO PETER PALL 
î l  regretă fiica Maria, 

nepoatele cu familiile şi 
cumnatul Laci cu soţia. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
înmormântarea în ziua de 
8 martie a.c., ora 14, de 
la capela cgtolică, str. M. 
Eminescu.

•  Suntem alături 
de Olimpia şi Manuela 
la greaua pierdere a 
celui care a fost a- 
micul nostru

FLORIN FAUR 
Colegii de la Pajişti , 

Deva. ; :  (7894)

#  Lacrimi şi flori pe 
mormântul tânărului rfieu 
prieten

FLORIN FAUR
Sondoleanţe familiei în

doliate.
Ing, Bucoveanu, (789.6)

pentru adjudecarea pazei obiectivelor şi 
bunurilor societăţii, în data de 22 martie 1995, 
ora 10, la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare la tel. 616267, 
int. 131. (149)

S.C. HABER INTERNAŢIONAL S.A.
ANGAJEAZĂ
■  Contabil.
Condiţii de angajare :
— studii medii de specialitate sau supe

rioare;
—- vechime pe funcţii contabile 8  ani. 
Concursul va avea loc în data de 15 mar

tie, ora 10, la sediul unităţii. (151)

;
. -ir

L I C I T A Ţ I E
In ziua de 12. 04. 1995, o ra 10, la sediul Inspecto- I 

( râtu lu i Judeţean de Poliţie Hunedoara — Deva, din (
/ _10A «ICO1 str. M ihai Eminescu, nr. 130, tel. 611250, interior 273, /
1 co vAnvaeba neîu lirifafta a nnnr pufniţi *. se desfăşoară vânzarea prin  licitaţie a unor autotu- 
) risme ARO, TV şi camion ia care pot participa per- ţ 
l  soanele fizice sau juridice interesate. I
1 L ista bunurilor m ateriale respective, precum  şi ; 
’ instrucţiunile licitaţiei sc pot consulta la unitatea or- J 

ganizatoarc. <7897)

a.c.

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE 

HUNEDOARA — DEVA 
Anunţă concurs pentru data de 20 martie 
pentru ocuparea unui post de revizor con

tabil (studii superioare sau medii).
(144)

F.R.E. DEVA
Anunţă licitaţia pentru multiplicarea de 

lucrări pe format A 5 şi A 4, prin copiere sau 
- tipărire. *

Tabelul nominal cu lucrările ce urmează a 
fi multiplicate şi exemplarele necesare se află 
la Serviciul de Studii de Normare a Muncii 
şi urmălirea utilizării forţei de muncă.

Costul pentru o pagină de copiat sau al 
unui exemplar tipărit se va prezenta în plic 
sigilat.

Licitaţia va avea ioc la sediul F.R.E. Deva. 
SSNMUUFM, in ziua de 13 martie 1995, ora 
10. (7329)

l

S.C FARES S.A. ORĂŞTIE j
ANGAJEAZĂ PRIN

; • . * CONCURS ' ....
ECONOMIST - 

¥ ■ REVIZOR CONTABIL ^
Informaţii suplimentare la sediul societăţii, 

din ştir. Plantelor, nr.' 50, Orăştie si telefon 
647575. V; (7319)


