
125. DF
Ani vexşajrea a 125 de 

.ini de la darea în folo
sinţă a Depoului de loco. 
motive Simeria şi a pri
mei linii ferate Simeria — 
Petroşani — sau prima 
..linie a cărbunelui'* din 
Transilvania, cum a mai 
fost ‘ denumită în decursul 
vremii — s-a constituit 
sâmbătă, 26 august, la Si_ 
meria, într.un eveniment 
cu semnificaţii deosebite 
pentru locuitorii eăii fe
rate din'zonă.

Momentul -aniversat pri
lejuit de împlinirea a 125 
de ani — de la 28 august 
1870 —, a fost onorat de 
prezenţa a numeroşi in_ 
vitaţi — prefectul jude
ţului, dl Georgel Răican, 
primarul oraşului Simeria, 
dl Petru Păun Jura, di

rectorul general al Regio
nalei C.F.R. Timişoara, dl 
Constantin Stroe, de către 
dl Teodor Purdea, cel mai 
vechi şef al Depoului Si_ 
meria, aflat în viaţă, re
prezentanţi ai bisericii, 
ziarişti -—, care au trăit, 
alături de gazde, clipe de 
profunde emoţii. ■' - 

Alături de salutul de 
bun . venit adresat parti
cipanţilor la manifestare, 
de şeful Depoului Simeria, 
dl ing. Constantin Vil. 
ceanu, s.a reliefat într_ 
un expozeu importanţa e- 
conomico-socială a celor 
două obiective — linia fe
rată Simeria — Petroşani 
şi Depoul de locomotive — 
de la înfiinţare -şi până 
în prezent. „Aniversările 
au ceva din acea solem_

IIHUU' (..cil t1 Llkliuicutd 111
timp ceea ce s«-a conso
lidat de-a lungul zecilor •  
de ani. Mai mult, regd_ 
sim în amintire acel su
port moral necesar pentru 
a merge pe urmele înain
taşilor, în ideea de a 
continua şi duce mai de
parte idealurile lor. De_ 
poul s-a dezvoltat an de 
an, ajungându-se în pre
zent să dispună de. im_ 
portante dotări şl utilaje 
— strung subteran pentru 
strunjit bandaje tip UGB 
150, fără demontarea o- 
siei, cântar electronic

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Locomotive cu 
Simeria—Petroşani.

aour care au eieetuat primele curse Pe caiea ferată 
Foto P/tVEL LAZ A

Ce-a mai fost
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A JNGEPUT PRIVATIZAREA ÎN MASĂV

j
! L U A Ţ I - V A  C U P O N U L !  ţ
ţ ' »  PREZENTAŢI-VĂ CU A CTELE NECESARE LA CEN- } 
l TRELE DE DISTRIBUIRE DIN MUNICIPII Şl ORAŞE ! j

! ' •  ULTIMA ZI DE RIDICARE A CUPOANELOR — M j
V SEPTEMBRIE 1995.

j ‘ •  NU ÎNTÂRZIAŢI !

NU AU DREPTUL LA CUPOANE
: Cetăţenii români care până la data

intrării in vigoare a Legii 55/1995 (19 Iu
nie 1995) au folosit, In procesul de pri

vatizare, integral carnetul cu certificate 
de proprietate în baza Legii 58/1991.

AU DREPTUL LA CUPOANE NOMINATIVE
Toţi cetăţenii cu'domiciliul in România care vor împlini vârsta de 18 

România care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31. decembrie 1995 
ani până la data de .31 decembrie 1990. inclusiv ;

» inclusiv ;
• Succesorii legali ai persoanelor de, 

• Toţi cetăţenii cu domiciliul . în cedate în perioada 1991—1995,

Distribuirea cupoanelor

In legătură cu modul 
cum s-a organizat distri
buirea cupoanelor nomina
tive de privatizare. în ca
drul oraşului Gălan şi al 
satelor" aparţinătoare, dna 
Floarea Vasile, dirigintele 
Oficiului poştal din această 
localitate, ne-a dat câteva 
detalii. :Î5in relatările in
terlocutoarei am desprins 
faptul că programul de 
distribuire în Oraşul Nou

Călan, la sediul oficiu
lui poştal, a fost stabilit. 
zilnic între orele 16—20, 
iar sâmbăta şi duminica 
între 8 şi 16. Pentru a 
veni în sprijinul locuito
rilor din oraşul vechi, aici 
funcţionează un punct de 
distribuire (la ghişeul ex
terior) cu program numai 
în zilele de sâmbăta şi 
duminica.

In, scopul de a evita

situaţiile de aglomerare, 
s-a conceput o progra
mare o locuitorilor pe 
străzi, zilele stabilite fiind 
aduse la cunoştinţa be
neficiarilor de cupoane 
prin afişe puse la intrarea 
în blocuri şi prin anun.

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare in pag. a 2-a)
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29 AUGUST

• -J- Tăierea Capului 
Sf. Ioan Botezătorul; '

•  Soarele răsare la 
ora 6, 3Î şi apune la 
19,58;

; *AU trecut 240 de 
zile din an; au rămas 
125.

—* ̂  *—Ir — *

— Dacă vă iubiţi, de 
ce nu vă căsătoriţi? 
Ori Giorgieă nu c de 
acord?

— El este, dar se o- 
pune nevastă_sa 1

• CONCURS NATIO-
NAI. DE CANTO. Ora
şul Brăila a găzduit, in 
cursul săptămânii tre
cute, primul Concurs Na
ţional de canto „Hariclea 
Hartujary Darclee", la
care au participat artifti 
lirici intre 25—35 de
ani. S_au acordat trei 
premii în valoare totală 
de opt milioane de lei şi 
„Marele premiu" „Dar. 
clee", în sumă de şase 
milioane de lpi.

•  „CASfl ALBASTRE" 
. ÎN ANGOLA. Din eşa
lonul „Căştilor albastre" 
de 760 de militari pre
gătiţi să participe la 
menţinerea păcii în An
gola - - în cadrul ac-

discuţii ample şi fruc
tuoase cu personalităţi 
din ţările vizitate, în 
vederea dezvoltării re
laţiilor de cooperare In 
multiple domenii de ac
tivitate.

•  U.D.M.It. ISI SPO
REŞTE FORŢA. întru
nită în adunarea de dare 
de scamă şi alegeri, la 
Lunca de Jos , judeţul 
Harghita, Uniunea cean
găilor maghiari din Mol- | 
dova a adoptat, între * 
altele. şi Statutul de ! 
membru asociat al U_ 1 
niunii Democratice a.Ma-2 
ghiariţpr din România, |

•  UN ZVON despre ; 
NADIA COMANECI. Pre- j 
sa centrală s.a întrecut I

I

Lunilor O.N.U. - - a ple
cat în misiune primul 
detaşament de 100 de mi
litari, care au primit deja, 
din ţară, şi echipamente
le Şi tehnica militară ne
cesară. Ca volum al e, 
feetlvelpr aflate în a- 
ceastă misiune, România 
ocupă locul al Il-lea, 
după Brazilia.

•  A VENIT HOLERA. 
In judeţele Galaţi, ŢuL 
cea, Brăila şi mai a- 
proape de noi —* la Si
biu — au apărut mai 
multe cazuri de . holeră. 
Contaminarea bolii este 
direct legată de neres- 
pectarea normelor de 
Igienă. Deci, atenţie!

•  DL ADRIAN KAS_ 
.TASE S.A *ŞŞTQ*6&'.as.
CASA. Aflat în frun
tea unei delegaţii de par
lamentari, dl Adriap Năs- 
tase, preşedintele Ca
merei Deputaţilor şi pre
şedinte executiv al PDSR, 
a efectuat o vizită de 
lucru în Coreea şi In
donezia, S-au purtat

in a relata despre o ştire 
apărută într-un mare 
cotidian american, potri
vit căreia • marea cam. 
pioană a gimnasticii mon. 
diale Nadia Comăneci în
cetase din viaţă. Ştirea 
s_a dovedit falşă, Nadia 
însăşi dezminţind-o şi 
anunţându-şi căsătoria 
cu' prietenul ei Bart Son. 
ner în 28 aprilie 1996, în 
Bucureşti, la Casa Po_' 
porului.

•  SESIUNEA ETNICI
LOR GERMANI. La Bu.’
cureşti â avut loc a 
patra sesiune româno— 
germană privindti-i pe 
etnicii germani din 
România. . . >

•  AJUTOR PENTRU 
KRAINA. Crucea Ro
şie Română a expediat 
două transporturi cu a- 
jutoare umanitare pentru 
refugiaţii din Kraina, 
constând din 20 tone de 
făină provenită integral 
din donaţii şi alte 21 
de tone de alimente de 
bază şi medicamente.

C» s-a-ntâmplat

ÎN ATENŢIA CELOR CARE DORESC 

SA RIDICE CUPONUL 

DE PRIVATIZARE PENTRU 

PERSOANE DECEDATE

întrucât procedura de eliberare este 
greoaie şi costisitoare. Guvernul va trans. 
mite prefecturilor, iar acestea centrelor 
speciale de distribuţie, o procedură sim. 
plificată ele distribuire a cupoanelor pen-. 
tru persoanele decedate. Până atunci, 
un bob zăbavă în ăsemenea ocazii.

Important!
In numărul de joi, 31 august, al zia

rului, vom publica

LISTA SOCIETĂŢILOR PIÎIVATIZABILE 
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 

cu toate elementele de identificare, in
clusiv procentul din capitalul social care 
se transferă gratuit in proprietate privată 
pe bază de cupoane nominative şi certi
ficate de proprietate!

mmm



(Urmare din pag, I)

pentru echilibrarea sarci
nii pe osii, pod rulant eto.

Baza tehnico-materială, 
alături de profesionalism 
mul şi disciplina lucră
torilor, asigură remorca, 
rea trenurilor în condiţii 
de securitate, iar datoria 
noastră, a celor de acum, 
este aceea de a pregăti 
pentru cei care vin după

noi un depou modern, 
competitiv şi performant, 
adaptat la cerinţele viito- 
rului“. a concluzionat, in 
finalul cuvântului, şeful 
depoului simerian.

Cuvinte de salut şi a_ 
preciere au mai fost rosti
te de către prefectul ju
deţului Hunedoara, direc
torul general al Regio
nalei Timişoara, de către 
di Ioan Vlad, preşedin
tele Federaţiei Sindica

telor Libere şi Indepen
dente a Mecanicilor de 
Locomotive din România.

împlinirea a 125 de ani, 
de la cele două eveni
mente deosebite, a • fost 
marcată şi prin alte mo
mente semnificative: ex
poziţia de pictură de la 
parterul clădirii depoului, 
dezvelirea a două plăci 
omagiale —- una In de
pou, iar alta în staţia 
•Petroşani, expoziţia fila

telică deschisă la Insti
tutul de Mine Petroşani, 
reînnodarea unei călătorii 
cu trenul „Nostalgia” *** 
tren. cu locomotive de 
epocă, cu abur, care ai» 
funcţionat prima dată pe 
traseul Simeria — Petro
şani.

In finalul manifestării 
cei prezenţi au închinat o 
„cupă de şampanie” în- 
4r_un decor natural, la 
Cabana Lunca Florilor.

ÎNSEMNĂRI 
Toropit de 

m-au prins zorile la Sa- 
du. Am tras In modesta 
piaţă, unde balcoanele 

• blocurilor umbresc me-

PEPENII
nesomn, Truditorii pepenilor dor

meau cu gândul la un 
preţ care să le răsplă
tească munca. Pepenii, 
ca nişte mingi verzi-ar-

REZULTATE MERITORII

sele puţinilor Vânzători, ginţii, se visau legănaţi 
ce vin de prin împrejuri- în braţele copiilor.
mile Tlrgului de Jiu şi 
de aftai departe.

In piaţă erau rânduite 
patru grămezi cu pepeni. 
Lângă ele tot atâţia ţă
rani. Dormeau somn greu.

în trecerea lui dinspre 
câmpie, perul înfierbân
tat de soarele verii to
ride alerga să-şi răco
rească tâmpla în briza 
CU jz de brad, de Ia poa-

Adunat In trupurile lor lele munţilor -în zorile 
de la lungile zile ale ve- acestei zile, am descope
rii..- Deasupra luna înăl
ţa In infinitul enigmatic 
radiind spre pământ cu. 
loarea de galben pal.

Doamne, câtă linişte 
plutea peste aşezare f

TRISTEŢI DE CALA
TOR. Două mari tristeţi 
m.au încolţit la întoar
cere, de îndată ce am 
intrat pe pământul pa
triei. Trei săptămâni 
călătorisem numai şi 
numai pe drumuri care 
îşi merită din plin epi
tetul de europene. Ne
tede, încât poţi să ţii 
ceaşca de cafea pe pal
mă, fără teamă ci se va 
vărsa un strop. Ai sen
zaţia că maşina glisea
ză, nu rulează pe aceste 
neasemuite netezimi as“ 
faltice. Toate la fel: 
până şi drumurile „de 
Land”, drumurile jude
ţene, cum ar veni, se 
deosebesc de Antobahn- 
uri, de marile auto
străzi, doar prin lăţime, 
încolo aceeaşi calitate a 
asfaltului, acelaşi minu
ţios sistem de semnali
zare, aceleaşi plăcuţe sau 
pastile reflectorizante 
peste tot, pe care, uite, 
nimeni nu le fură, să le

rit că aici, la Sada, vin 
anotimpurile să se întâl
nească în taină, pentru 
â-şt depăna amintirile 
trecerii lor prin vreme t 

N. PANAITESCU

Desfăşurat în plină va_ 
canţă (19—28 iulie 1995), 
Concursul Naţional de 
Construcţii Electronice de 
la Tg .Jiu a prilejuit ce
lor patru elevi reprezen
tanţi ai judeţului nostru 
obţinerea Unor rezultate 
meritorii, în funcţie de 
cele patru categorii de 
vârstă la care âu pârtiei- . 
pat. Astfel, la categoria 
de vârstă 11—12 ani Gâ_ 
briei Rusan (Orăştie) s-a 
clasat pe locul 13 ; 13-—
14 ani: Victor Negru (De' 
va) — locul 3 ; 15 ani :
Andrei Gergely (Petroşani)
— locul 10; 16 ani: , Ga_ 
briei Lăzărescu (Orăştie)
— locul 2'3.

Victor Negru, elev în 
cl. a VlII_a la Şcoala Ge
nerală Nr 2 Deva şi mem
bru al •Cercului «te elec
tronică la Clubul Elevi
lor (prof. Amalia Cucu), 
s-a clasat pe un remarca» 
bil bae I ia proba Mon
taje Circuite In tra t» , la 
proba teoretică obţinând 
locul Hi, respecN»' men
ţiune te Montaje Electro
nice cu tranzistoare; pro
be care, cumulate, au dus 
la clasarea pe acel loc III 
la categoria de vârstă 13— 
14 ani

Felicitări elevilor men
ţionaţi pentru rezultatele 
obţinute şi succese pe 
mai departe ! (G. B.).

ţurile făcute direct de 
către factorii poştali de 
sectoare. Deoarece din 
cele peste 11000 de cu_ 
poane nominative, ce tre
buie distribuite, mai 
mult de 3000 revin per
soanelor îndreptăţite din 
satele aparţinătoare, s-a 
stabilit ca aceste cupoane 
să fie duse şi înmânate la 
domiciliul beneficiarilor de 
către factorii poştali.

Interlocutoarea ne_a fă
cut precizarea că, până 
acum, nu s-au ivit probleme 
deosebite în legătură cu în. 
mânarea cupoanelor, sin_ 
gurele nedumeriri ale 
oamenilor fiind legate de 
plasarea acestora ia fir
mele mai profitabile. Dar, 
deocamdată, este un gol 
de informaţie fn acest do
meniu, unele din listele 
publicate în presă fiind 
erpnate. Speranţa lor este 
că, până la faza a doua — 
cea de depunere a cu
poanelor — lucrurile vor 
fi limpezite.
. Dl Iosif Danciu, diri
gintele Oficiului poştal (fin 
oraşul Haţeg, ne-a relatat 
despre modul cum s_a 
organizat distribuirea ce

lor peste 14 500 cupoane 
nominative de privatiza
re pentru beneficiarii din 
oraş şi pentru cei din me
diul rural, unde*. potri
vit listelor primite, se Vov 
înmâna aproape jumătate 
din totalul amintit. Re- 
ferindu_se la activitatea 
factorilor poştali, interlo
cutorul aprecia că ei pob 
asigura distribuirea cu. 
poanelor-.tuturor celor ta. 
dreptăţiţi' din mediul ru
ral până la sfârşitul pri. 
mei decade a. lunii sep
tembrie. Pentru ea distri
buirea să se desfăşoare fit, 
condiţii bune, I# fostul 
oficia de la Brazi eo-1 
mu»a Rîu de MerL fune. 
ţionează un ghişeu de 
distribuire, iar la agen-; 
ţiile poştale sunt organiza
te puncte de distribuire. 
In ceea ce priveşte oraşul, 
distribuirea se Şape con
form programării Stabili
te pe .cartiere şl Străzi. • 
" Din primele constatări 
reiese că -distribuirea cu
poanelor se desfăşoară în 
bune condiţii, iar necon- 
cordanţeie între liste şl 
înscrisurile din cupoane 
sau omisiunile se vor 
rezolva după metodologia 
stabilită.

planteze în ograda pro
prie. Se lucrează pe a- 
iocuri şi Ia refaceri. Lo
cul e semnalizat insis
tent, de departe, mai a- 
les noaptea, cu sema
foare cu bătaie lungă. 
Lucrează utilaje comple
xe, bizare, servite doar 
de câte doi. trei oameni. 
Devierile sunt adevăra
te şosele alternative, care, 
în ciuda provizoratului, 
sunt asfaltate şi sem
nalizate după toate ri
gorile. Dar, vai, de la 
Nădlac spre casă, parcă 
am pătruns pe un conti
nent al lumii a treia ! 
Căruţe, baligi, tractoare, 
hălci de pământ aduse în 
şosea pe roţile utilajelor 
agricole, dar mai ales 
gropi. Gropi de toate 
formele şi mărimile, puz
derie, încât orice încer
care de a le evita e 
zadarnică, singura solu
ţie rămânând înfrunta
rea lor frontală, cu stoi
cism, E drept, de la

U

Arad la Deva se lucrea
ză; Vom avea în final 
o şosea mai largă cu 
vreo doi, trei metri. 
Dar cum se lucrează ! 
Cincisprezece lucrători

Aceeaşi realitate, dru
mul, dar două mentalităţi 
în modul de a-1 trata. 
Diferenţa dintre ele dă 
adevărata măsură a de
părtării până la Europa.

MENTALITĂŢI

stau pe dunga şanţului, 
la umbră, doi, trei scur
mă în dorul lefii, cu 
târnăcoape . şi hârleţe. 
Puiictele de lucru sunt 
semnalizate primitiv, cu 
bolovani, ori nu sunt 
semnalizate deloc. De
vierile sunt aşternute cu 
balast azvârlit din bas
culante. De ce să ne 
mirăm că" investitorul 
străin, de cum vine, se 
şi grăbeşte să plece ? 
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A doua tristeţe, poate 
mai gravă, mai plină de 
adânci semnificaţii, mi-au 
iseat.o ogoarele. Din pă
cate, cele româneşti. Pe 
unde am umblat, de la 
Strasbourg până la Nă - 
diac, n-am; văzut decât 
ogoare lucrate parcă din 
riglă şi echer, până la 
cel mai mic petec de 
pământ, fără fir de bu
ruiană. La întoarcere,

peste tot se recoltau pă- 
ioasele .Miriştea rămâ
nea curată, cu baloturile 
de paie de forme geo
metrice perfecte, alinia
te, gata de a fi ridicate. 
Râdea pământul de bu
curia de a fi fost lucrat 
cu competenţă şi ' dra
goste! Pentru ca, de 
cum am păşit în ţară, să 
ne întâmpine un nor apo
caliptic de fum, întune
când întreaga zare. Flă
cări palide sub soarele 
arzător alergau pe toa
tă întinderea. în urma 
lor. câmpia — aurie, so
lară, la ceilalţi — ră
mânea la noi lugubră, de 
un negru funerar, ca 
după un dezastru. Dar 
dezastru şi este. Se ni
micesc astfel ecosisteme, 
se distruge prin calci- 
nare stratul superficial 
al solului, humusul, alt' 
fel zis, untul pământu
lui. Unul '  dintre „fac
tori" dădea şi de data 
asta „explicaţii" în ziar,

ca de obicei, şi socotea 
cât de mult costă sfoa
ra pentru balotat şi 
cât motorina. Gaze pe 
unguri, pe slovaci, pe 
cehi ,pe nemţi, pe fran
cezi nu i_o fi costând 
sfoara şi motorina? Şi 
cum ar putea fi califi
cată mentalitatea de un 
tembelism criminal, men
talitatea iui „merge şi 
aşa“ : prin care ne distru. 
gem singuri cea mai im
portantă sursă de sub
zistenţă, — pământul?

întors din China şl 
Vietnam, cu simţul ridi
colului complet atrofiat, 
dl Văeăroiu primeşte la 
Călugăreai raportul Iui 
..Mihai Viteazul, într.un 
straşnic puseu electoral 
al „Cântării României". 
In aceiaşi timp, dinco
lo de cortina de fum a 
miriştilor care ard, Eu
ropa e tot mai puţin 
vizibilă.

RADU CIOBANU
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6,30 Seriale • Desene 
animate; 10,00 Reluări se
riale; 11,00 Frumos şi 
bogat (s)î * 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 12,30
Duelul familiilor (es);
13.00 Magazinul amie
zii ; 13,30 SBringfieid
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s); 15,05 Pasiu
nea ei e crima (s. p.);
18.00 Jeopardy! (cs); 18.30
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (s); 19,45
Ştiri •  Meteo •  Sport; 
20,10 Exploziv —• maga
zin ; 20,40 Vremuri bune 
şi rele; 21,15 Detectivul 
Hanks (s., SUA, 1994, p. 
I); 22,15 Legea iui Bor.,
ke (s.p.); 23,15 Quincy
(s.p.).

CANALE 5
7,00 Ştiri; 10,00 Film ;

12,30 O blondă pentru 
tata (s); 13,00 Robin.
sonii (s); 13,30 Casa Via. 
nello (s); 14,00 Ştiri; 
14,40 Beautifut (s); 15,10
A iubi (s); 16,00 Tata şi 
fetiţa (s); 16,30 Tata (s) ;
17.00 Desene animate;
19.00 O.K., preţul e co,
r« t! (cs); 20.00 Roata
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Paperissima sprint 
(show); 21,40 Film; 23.45 
Ştiri; 0,20 întoarcerea
din misiunea imposibilă 
(s. SF); 1,20 Ştiri; ljO 
Target (mag.); 2,00 Dream 
On (s); 2,30 Lecţii parti
culare (r). 3,30 Cin_cin
(s).

« N R  mmm
«Uto Germania, azi d i

mineaţă; 8,30 Bruncb TV
(măgazin TV) ; 10,30

Gimnastica matinală; 11,00 
Insula fanteziilor <s);
12.00 tn orfee caz, Ste-
phanie (s/r); 13,00 Medi
cul insulei (s); 14,00
Fateon Crcst (s); 15,00
Cagney şl Lacey (s.p.); 
I6JW Star Trek (s.,SF);
17.00 Baywatcb (s.a.);
18.00 Să riscăm! (cs);
19.00 Totul sau nimic
(cs); 20,00 Ştiri •  Sport 
•  Meteo; 20,30 Roata 
norocului (cs);. 21,15 
Schwarfz la pândă (s. 
p.)| 22,15 Hunter (s. 
p.); 23,15 Ran •  Fotbal
Bundesliga et„ 2; 0,35
Secţia specială (La. Fran
ţa, l»î4).

6,30 Ştiri, cn Tom Bro_ 
kavv; 7,30 In miezul a. 
facerilor (magazin); 8,00 
Azi — informaţii Ia zi i
10.00 Comerţ TV ; 11,66
Piaţa europeană ; 15,00
Piaţa americană; 18,30 
Buletin bursier; 19,00 Azi 
informaţii; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Viaţa noas
tră (emisiune ecologică);
21.00 Entertainment X—
Press •  Magazin cinema
tografic ; 21,30 Datcli-
se — retrospectivă; 22,30 
WISO — magazin ger
man ; 23,30 Show-ul se
rii, cu Jay Lene; 0,30
Real Personal; 1,00 Bu
letin financiar; 1,30 Şti
rile nopţii; 2,00 Destina
ţii de vacanţă; 3,30 Drept 
înainte (do).

<nr.,<

EUBOSPORT
9,30 Golf •  Magazin 

PGA; 10,30 Dansuri 
sportive •  C.E. de dan- 
suri latine de la Sla. 
gharen, Olanda (r); 11.36 
Nataţie •  C.E. de la 
Viena (r); 13.00 Fotbal •  
Eurogoluri; 14,00 Fotbal
•  Samba Footbatl; 15,00
Magazinul sporturilor cu 
motor (r); 16,00 Eurofun
•  Magazin distractiv;
17.30 Canotaj » C. M.
de la Tampere —* finale 
(r); 18,30 Darts « C E .
de la Bingen (r); 19,30
Fotbal • Eurogoluri (r);
20.30 Buletin de ştiri 1:
21,00 Magazinul sporturi
lor cu motor; 23,00 Box
• Meciul de categ. grea; 
2,00. Buletin de ştiri 
2.

7,00 Casa Deschenes 
(s); 7,36 Teiedimineaţ*;
9,35 Bibi şi prietenii Săi 
<s>; 10,15 Miza vieţii (ma
gazin); 11,00 Viaţa la 
Montrcal (do); 11,15 Fa,
Si, La, a Cânta; 11,<fii Tha- 
iassa (rj; 14,05 Lumini
le... (r); 14,30 Intervilles 
(cs/r); 16,10 Reportaje
<r)î TMOCasa... (r); 17,15 
Magazin culinar; WM 
Bibi fi prietenii săi (r); 
18,15 Şansa cântecelor j 
18,45 Campionul (cs) j
19,30 Jurnal TV5; 20,00 
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,00
Trofeul Campus fisă;
23,00 Jurnal Ffc 23,40 
Ex litote (magazia); 0 0̂ 
Piesa de rezistenţi (tt6- 
gazin).
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. . REZULTATELE ETAPEI : Univ. Craiova — Gl.
Bistriţa 1—0; Dinamo — F.C, Braşov 3—1; Rapid — 
Ceahlăul 2—1; Poli. Timiş. — Sportul 3—1; Poli.1 
Iaşi —- Inter 2—î ; Selena — Steaua 1—2 ; F.C... 
Naţional — Farul 2—1 ; Petrolul — F.G. Argeş 1—0; 
Oţelul — „U“ Cluj 2—0. . ! : j

C L A S A M E N T U Is '

I
I

I

L RAPID 3 3 0 0 10—1 *12. Steaua 3 3 0 0 9—3 Ş Î
3. Univ. Craiova 3 2 1 0 G—1 7 I4. Petrolul 3 2 0 1 5—3 6 *5. Dinamo 3 2 0 1 5—3 6 |
4  Gloria Bistriţa 3 2 0 1 4—2 9 |
7. Poli. Timişoara 3 2 0 1 7—7 1
8. Inter Sibiu 3 1 1 1 4—3 t i0. F.C. Argeş . ‘ 3 1 0 2 5—4 i

10. Selena Bacău 3 1 0 2 4—4 * i
11-13. Sportul Studenţesc 3 1 0 2 4—6

Poli laşi 3 I 0 2 4—6 3 |
V'1’* Farul Constanţa 3 1 0 2 3—5 3 |
14. Ceahlăul P. Neamţ * 3 1 0 2 3—6 3 |
15. Oţelul Galaţi 3 1 0 2 2—5
14 F.c: Naţional 3 1 0 2 3—8 1
17. F.C. Braşov 3 0 1 2 4—8 1
18. „U* Cluj-Napoca 3 0 1 2 1—8 1 1

I

ETAPA VIITOARE : Inter — Poli. Timiş.; Ceah. 
lăul — Oţelul; „U“ Cluj — Poli. Iaşi; Sportul — 
Selena; Farul — Petrolul; Steaua — F.C. Naţio
nal; F.C. Argeş — Univ. Cv.; Gloria — Dinamo; 
F.C. Braşov — Rapid.

S-a modificat sistemul 
divizionar de fotbal

Comitetul Executiv al 
F.fi.F. a decis ca sistemul 
de tompetiţu să funcţione
ze, din campionatul 1096— 
1097, astfel:

Divicia Naţională: va 
fi: compusă din 16 echipe; 
retrogradează locurile 15 
ţi 16, iar 13 şi 14 dau ba
raj CU ocupantele locuri
lor 2 din Divizia A.

Divizia A : va fi forma
tă din 2 serii a câte 16 
echipe; locurile 1 din fie
care acrie promovează di
rect in DN. iar echipele 
aflate pe poziţia 2 susţin 
baraj. Retrogradează auto. 
mat locurile 15 şi 16, iar 
13 Şi 14 susţin baraj îm
potriva locurilor 2 din Di
vizia B;

STEAUA. ÎN CEA 
MAI PUTERNICA 

A LIGII

. După calificarea din pre
liminări* şi tragerea la 
soiţi, STEAUA face parte 
din grupa C, alături de 
Glasgow Rangers, Borus- 
sia DortmUnd şi Juventus 
Torlno. Cea mai puternică

Divizia B : va fi forma
tă ’ din 4 serii â Câte 16 
echipe; promovează au
tomat locurile 1, iar ocu
pantele treptei a doua sus. 
ţin baraj; retrogradează e- 
chipele clasate pe locurile 
12—15, 'împreună cu cea 
mai slab clasată din toate 
seriile, in locul lor urmând 
să promoveze, după baraj, 
câştigătoarele din campio
natul judeţean. Aşadar, a 
căzut sabia lui Damocles 
deasupra capetelor multor 
echipe. Credem că 0 măi 
echitabil noul sistem di
vizionar, convenabil şl 
pentru formaţiile noastre 
divizionare A şi B.

• * • » «

grupă din Liga Campioni
lor I Primul meci al Ste
lei, la 13 septembrie, la 
Bucureşti cu Glasgow.

PETROLUL PLOIEŞTI,

în Cupa cupelor, are pri
mul meci la 14 septem
brie. la Rapid Viena şi re
turul Fîoieşti, la 28 sep. 
tem brie.-' '* -

CU ROMICA GABOR IN PRIM-PLAN

Corvinul —  C.F.R. Timişoara 6-2
Una dintre pretendentele 

la primul loc al promo
vării, CFR Timişoara a 
fost bine „scuturată" de 
Corvinul, cu usturătorul 
scor de 6—2. Cu Romică 
Ga bor în prim-plan, hu- 
nedorenii au făcut unul 
dintre cele mai bune jo
curi ale lor, după cum 
remarca la conferinţa de 
presă şi antrenorul Ne- 
luţu Petcu. Ceferiştii au 
venit decişi să-şi adju
dece punctele puse In joc. 
Numai că hunedorenii, cu 
excelentul lor lider GA
BOR, ce are vigoarea, scli
pirea şi măiestria înnăs. 
cută şi cunoscută de când 
era „cangur", a făcut (a- 
câta oară) un meci mare, 
dâruindu-se total ECHI
PEI. După ce în min. 30 
Mitrică a „catapultat" ba
lonul de la 30 metri, di
rect în plasa porţii CFR. 
ului (1—0), din minutul 
52 începe adevăratul re
cital Gabor 1 , tn acest 
minut, Romică este des
chis în adâncime şi mar. 
cheazâ ai doilea gol. Du
pă 6 minute, Gabor se 
angajează pe centru, într.o 
cursă pe cont propriu,

driblează 3 apărători, in
tră în careu şi puţin în 
unghi, pe dreapta, şutea. 
ză cu sete în colţul lung : 
3—0. In min. 60 Romică, 
ca un maestru, îi pune 
mingea lui Mitrică, aflat 
în apropierea porţii ad. 
verse şi acesta marchea
ză golul nr. 4. In min. 
62 Iosif Rotariu reduce 
din handicap. în mîn. 68 
Gabor îl deschide pe Te. 
tileanu. aflat în plin fu- 
leu şî majorează scorul,
5— 1. In min. 78, Simei. 
lescu reuşeşte să măi în
scrie din careul talie un 
gol pentru ceferişti. Sco
rul meciului şi din a- 
ceastâ serie este marcat 
de D. Dăscâlescu în min 
86, tot dintr-o pasă pri-! 
mită de la Gabor (I) şî
6— 2. v.-^'

A arbitrat la centru V. 
Anghelinei (Galaţi).

Corvinul; Petrei, Bor- 
dean, Ilaidiner, Sterean, 
Bardac (77 Dăscâlescu), 
Ciorea (72 Chezan), Cos. 
tăcheseti, GABOR, Păcu
rar, Tetiieanu, N. Mitri- 
Că. : ■

SABIN CERBU

REZULTATELE. ETAPEI: Constr. Graiova —>j 
Petrolul Stoina 3—0; Petrolul Ţicleni — Min. Uri- 
cani 0—0 ; Un. Alexandria — Precizia Săcele 0—1; 
Parângul Lonea — Mine-RAL 2—0; Petrolul Videle
— F:C. Drobeta 1—0; Vega Deva — Petrolul Dră- 
găşani 3—8; I.C.I.M. Braşov — .Şoimii Sibiu o—2*; 
Min. Lupeni — Min. Mâtăsari 1—2; Metalurg. Sadu
— Minerul Certej 2—1 ; Nitramonia — A.S. Para. 
seni 3—I.

" C L-A S A M E N T U L .
1. Vega Deva 2 2 0 0 î—a 0
2. Precizia Săcele 2 2 0 0 4—0 6
3. Minerul Mătăsari 2 2 0 0 3—1 6

- 4. Minerul Uricani 2 t 1 0 6—0 4
5. Petrolul Drăgăşani 2 1 ■ 0 1 7—4- 3
6. A.S. Paroşeni 2 1 0 1 5—4 3
7. Minerul Certej 2 1 0 1 4- 3 3

- 9> Drobeta Tr. Severin 2 1 0 1 3—2 3
Nitramonia Făgăraş 2 1 0 1 3—2 3

10. Şoimii Sibiu 2 1 0 i 4—4 3
ÎL Parângul Lonea 2 1 0 1 3—3 3
12. Mine-RAL Rovinarl 2 1 0 1 2—2 3

REZULTATELE PRIMEI ETAPE: Corvinul — 
C.F.R. Timişoara 6—2; Bucovina — A.S A. Tg. M. 
2—4; Jiul — Unirea A.I. I—0; Minaur — F.C. Ma-

13. Metalurgistul Sadu 2 1 0  1 3—5 3 ;
14. Petrolul Stoina 2 1 0  1 1—3 ' 3 I
l4  Constr. Craiova 2 1 0 1 3—6 8 5
16. Petrolul Videle 2 1 0  1 2—7 3 1
17. Petrolul Ţicleni 2 0 1 1 0—3 ' C J
18. Minerul Lupeni 2 6 0 0 2—5 , 6 >

19—20. I.C.I.M. Braşov 2 0 0 2 0—3 f/ 0 I
Unirea Alexandria 2 0 0 2 0—3 : 0

EŢAPA VIITOARE: Constr. Graiova — Nitra- 
i monia; Petrolul Stoina — Petrolul Ţicleni; Min.
I Uricani — Un. Alexandria; Precizia — Parângul
* Lonaa;-Mine-RAL — Petrolul Videle; F.G. Drobeta
* — Vega Deva; Petrolul Drăgâşani — I.G.Î.M.; Şoi- -

mii — Min. Lupeni; Min, Mătăsari — Metalurg. I 
Sadu; Minerul Certej — AJS. Paroşeni. ' ■ *

DUPĂ O PARTIDA V IU  DISPUTATĂ j

I

I

*

ram. >2—0; C.SM. Reşiţa — Chimia 4—0 F.C. Bi- ! «
hor — U.TA 2—1; Min. Motru — Gaz M. 1--2 ; : |
Olimpia — Gl. Reşiţa 3—0 Foresta — Un, Dej 2- 0. (

C L A S A M E N T U L ! |
1. Corvinul Hd. 1 1 0 0 6—2 3 !■ 1
2. C.S.M. Reşlfâf 1 1 0 0 4—0 3 1 < > t
3. Olimpia Satu Mare 1 1 0 0 3 —0 3 : 1
4. A.S.A. Tg. M. 1 1 0 0 4—2 3 1 A

5— 6. Minaur Zlatna 1 1 0 0 2—0 3 : 1
Foresta Fălticeni v'Voi: 1 0 0 2—0 3 i i , N

7— 8. Gaz Metan ' î 1 0 0 2—1 3; ‘ 1FG. Bihor i 1 0 0 2—1 3
9. Jiul Petroşani i 1 0 0 1—0 3 ! |

10-11. U.TA. i 0 0 i 1—2 0 : 1
Minerul Motru i 0 0 1 1—2 0. ■ >i i

12. Unirea Alba lulia i 0 0 1 0—1 o; ; 1
13. Bucovina i 0 0 1 . 2—4 ©<1

14—15. Unh-ea Dej 1 0  0 1 0—2 0
F.C. Maramureş 1 6  0 t  0—2 0

16. Gloria Reşiţa 1 0  0 1 0—3. 0
17. C.F.R. Timişoara 1 0 0 t  2—0 0
18. Chimia R. Vâlcea 1 0  0 1 0—4 ©
ETAPA VIITOARE: Un. Dej — Bucovina;

A.S A. — Jiul; Unirea Â.I. — Min. Motrttţ Gaz M. 
— F.C. Bihor; Gl. Reşiţa — Minaur; U.TA. — O- 
limpia; F.C. Maram. — Corvinul; C.F.R. Timişoara 
—- C.S.M. Reşiţa; Chimia — Foresta.

• _•_• _f _• __• _• _• _• _• _• _• _• _

Meciul fotbaliştilor de
veni a fost mai greu de. 
cât se aşteptau şi pesi
miştii : e] au început jo
cul fără Elek (plecat la 
lot), Rădos (accidentat), 
lipsa lor resimţindu-se în 
atae,v în timp ce oaspeţii, 
cu antrenorul Teleşpan la 
cârmă şi cu câţiva ju
cători valoroşi din Vîl- 
cea, şi.au apărat bine 
şansele. Jocul a fost fru
mos, spectaculos, In câmp 

. evoluând bine Vega, dar 
în faţa porţii s-au ratat 
câteva ocazii foarte bune. 
In prima repriză, în mul
te minute. Popa, Cioba. 
nu, Luca, Danciu şi alţi 
coechipieri de-ai lor S-au 
aflat în poziţii bune de 
a marca, dar fie că au 
întârziat şutul, fie că a- 
părarea i-a blocat sau că 
portarul Tudor a apărat,' 
tabela a rămas neschim
bată deşi oaspeţii au ra
tat şi ei din trei ocazii 
bune. ’ -

După pauză, devenii a. 
tacă şi mai laborios şi

în plus, în minutele 46 
—* Neagu, 57 Oacheş,: 66 
Rădos intră pe teren şi 
înviorează atacul, U fac 
eficient în min. 60 min
gea circulă pe traseul Râ-' 
dos-Luca-Popa şi ultimul 
sparge gheaţa: 1—0. La 
şase minute mai târziu. 
Popa îi centrează în fa
ţa porţii lui Bogdan Ră
dos care i-o face porta
rului şi 4—0. în min. 75 
se fixează şi scorul final: 
Fartuşnic centrează de pe 
dreapta, Berindel se „li
peşte" de minge şi tot 
din apropiere înscrie, 3—0. 
Un scor frumos, după un 
meci viu disputat în da
re Rădos, întreaga echi
pă au fost aplaudaţi la 
scenă deschisă de inimo
şii suporteri ce sunt, în 
număr tot mai mare, a- 
lături\ de echipă: * Raho- 
veanu, Fartuşnic, Bulga
ro, Stan, Popa,. Berindel, 
Danciu, LUca, D. Gabriel 
(Oacheş), Ciobanu (Ră
dos), Tănase (Neagu).

S. CERBU
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Primele surprize
. început frumos în cam
pionatul Diviziei C —ju
deţ 1 Dacă cei mai mulţi 
se aşteptau ca între pri
mele clasate să se afle 
echipe ce de o perioadă 
îndelungată erau intre 
primele locuri din clasa
ment, iată că, două din
tre echipele ce cantonau 
mereu până în campio
natul trecut la mijloc, 
acum se află între pri
mele trei ! Este vorba 
despre Jiul Petrila — lo
cul î, Minerul Tcliuc lo

cul III. Sigur, e prema
tur să credem că Victo
ria Călan, Minerul Ani- 
noasa. Aurul Brad şi 
chiar Dacia Orăştie să 
nu revină în plutonul 

' fruntaş ! Cert e că victo
riile îh deplasare aduc 
punctele preţioase, care 
permit desprinderea de 
restul plutonului. Or, 
primele 5 locuri în cla
sament sunt ocupate de 
cele cinci echipe ce s-au 
Sntoi-s din prima etapă 
cu victorii din deplasare.

Atât Jiul Petrila, cât şi 
Minerul Teliuc demon
strează că altfel privesc 
acest campionat conduce
rile acestor cluburi, an
trenorii şi jucătorii din 
Petrila *şi Teliuc. Nu e 
de neglijat faptul că la 
Teliuc noua conducere a 
clubului a luat măsuri 

. organizatorice eficiente 
şi echipa eşte puternic 
conectată la joc. Fiindcă 
nu e la îndemâna orică
rei formaţii să câştige la 
Dacia Orăştie şi să învin
gă clar, acasă, pe Con
structorul Hunedoara I 
Oricum, campionatul pa
re mai animat, mai in
teresant ca cel din anul 

. trecut. Primele' surprize 
poţ fi de bun augur.

C. SANDU

REZULTATELE ETAPEI ; Vict. Călan — Min. 
Livezeni 2—0; Jiul Petrila — Hâber Haţeg 5—Of 
Min. Vulcan — Met. Crişcior 4—0; Favior — C.F.R.' 
Simeria 3—d; Min. Aninoasa — Min. Ghelari 1-h6; 
Min. Teliuc — Constr. Hd. 3—0; Aurul — Dacia O-! 
răştie 5—1;- E.G.C.L. Călan — Min. Bărbăteni 3—0. 

C L A S A M EN T U L '
1. Jiul Petrila 2 2 0 0 7—0 6
2. Minerul Şt. Vulcan 2 2 0 0 6—0 6
3. Minerul Teliuc . 2 2 0 0 5-1 6

* 4. Minerul Aninoasa 2 2 0 0 3—0 6
5. Victoria ’90 Călan 2 2 0 0 3—0 6
6. Aurul Brad- 2 1 0 1 5—2 3
7. Favior Orăştie 2 1 0 1 3—1 3
8. EG.C.L. Călăn 2 1 0 1 3—2 3
9. Mineral Livezeni 2 1 0 1 2—2 3

10. Minerul Ghelari 2 1 0 1 1—1 3
11. Minerul Bărbăteni 2 1 0 1 1—3 3
12. Dacia Orăştie 2 0 0 2 2—7 0
13. Constr. Hunedoara
14. C.F.R. Simeria
15. Haber Haţeg
16. Metalul Crişcior

2 0 0
2 0 
2 0 
2 0

2
2
2
2

0—5
0—5
0—6
0—6

ETAPA VIITOARE ; Victoria — E.G.C.L. Călan,; 
Miri. Livezeni — Jiul Petrila; Haber — Min. Şt, Vul
can; Met. Crişcior — Favior; C.F.R. Simeria — Min.. 
Aninoasa; Min. Ghelari — Min, Teliuc; Constr. Hdi. 
— Atlrul; Dacia — Min. Bărbăteni.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 7
PRONOSPORT 

DIN 27 AUGUST 1995

Atalanta — Parma ss
Bari — Napoli is
Fiorentina — Torîiio t
Inter — Vieenza I
Juventus — Cremonese 1
Lazio — Piacenza f
Padova — Miian 2
Sampdoria — Roma H
Udinese — Cagliari S
F. Andria — Bologna 2
Pescara — Brescla 2
Salernitana — Cosenza 1
Verona — Genoa t

Fond de câştiguri: 
125.493 306 lei.
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C U V Â N T U L L

P Â IN E  DE V A Ţ A
. Do foarte .multă vreme 
ţo.cuitorii Bradului - sunt 
văzuţi dimineaţă de dimi- 
.noaţă nşezându-se frumos 
la rând la unitatea de 
desfacere «a pâinii aparţi
nând S.C. "„Ancuţa" S.A., 
patron dl Mate Pisau, aş
teptând sdsirea maşinii 
’cu pâine de la Vaţa.- Pâi
nea oare se fabrică în a. 
ceaştă localitate 'este de

foarte bună calitate, albă 
ca spuma laptelui şi proas
pătă zilnic, uneori abia 
scoasă din cuptoare, fiind 
foarte apreciată şi căuta
tă în zonă.

Făina este măcinată din 
grâul achiziţionat din Ba
nat, la moara patronului 
din localitatea Târnava.

(Al. J.)

De veghe la ordinea publică
Apărarea ordinii ,şi li

niştii publice reprezintă 
un atribut esenţial al mai 
multor organisme, între 
care şi cel al gardienilor 
publici. Nu ne-am propus 
să aducem în discuţie ro
lul acestora în viaţa pu
blică ci de a consemna 
câteva dintre abaterile să
vârşite de cetăţeni în ora
şul Brad în prima parte a 
lunii august şi sancţiona
te de către gardieni: Du
mitru Gui şi Gheorghe 
Faur au lăsat animalele 
să păşuneze pe zona ver
de, fapt pentru care au 
fost sancţionaţi cu suma 
de 25 000 lei, pentru în
călcarea HCL, 44/1994; Titi 
Bâzu a fost amendat cu 
30 800 lei pentru săvârşi
rea de gesturi obscene în 
public, expresii jignitoare 
şi ameninţări cu acte de 
violenţă; Gabriela Mari- 
nela Filip, salariată la Ba

rul „Ambasador", a primit 
o amendă de 20 000 lei 
pentru ruperea de tran
dafiri din rondourile cu 
flori ale oraşului.

Pe lângă sancţiunile a- 
plicate gardienii publici 
din oraşul Brad, după 
cum ne-au informat dnii 
Iulian Neagu şi Claudiu 
Lucian Trif, desfăşoară şi 
o serie de acţiuni de aver
tizare a proprietarilor de 
autoturisme care parchea. 
ză ilegal pe trotuare, îm
piedicând astfel circulaţia 
pietonilor, prin aplicarea 
pe parbrize a unor flutu
raşi, pentru menţinerea 
curăţeniei în zona maga
zinelor şi a pieţei oraşu
lui, contribuind, direct la 
un climat de bun augur al 
localităţii, care arată în
grijită şi mai curatâ de 
la zi la zi.

CORNEL POENAIÎ

„Mândră mi-s că.s pădureancă".
Foto ; PAVEL LAZA

viol in familie: Povestea unui
.. e -Didina pleacă la plim
bare . •  Întâlnirea de la 
crâşmă • -Drumul spre 
Căsă- „trece11 prin cimitir 
•  Deşi gravidă în luna a 
şasea, femeia nu scapă de 
poftele celor cinci •  Un 
tată pensionar şi doi fii, 
din care unul minor, par
ticipă la viol •  Batjocori
tă" şi cu banii luaţi!

Trista poveste a Didinei 
s-â” petrecut la Vulcan, o- 
r'aşul unde locuieşte, atât 
ea, cât şi cei care şi-au 
bătut joc de ea. Nu vom 
intra în amănunte, dar v-o 
spunem, pentru că se pot 
'pricepe multe din cele 
petrecute.

Suntem, aşadar, într-o 
după, amiază de joi. Fe
meia-: pleacă 'în, oraş, iar : 
mai târziu ajunge şi la -un 
bufet privatizat, unde con
sumă băuturi alcoolice,. 
Aici îl întâlneşte . pe Ion 
Horvath, o mai’ veche cu
noştinţă. care, la aproape- 
30 de ani,, nu a reuşit să-şi 
■găsească un loc stabil de 
.muncă--După o vreme, la 
crâşmă ajung alţi patru 
indivizi. Ei se numesc Da- 
niel Horvath, un frate al 

.lui Ion care, la 25 de ani 
nu ştie nici să scrie, tot 
fără loc de muncă; Cris
tian Vas la 16 ani a reu
şit să adune trei clase ; 
Mikloş Nagy, 22 de ani, 
eu antecedente, nu ştie 
carte, este neîncadrat în 
muncă şi Ioan Horvath, 
pensionar, 72 de ani (1), are 
patru copii, tatăl celor doi 
Horvath. Gine se aseamă
nă, se adună, spune o zi
cală. Aşa şi cei pe care 
i-am prezentat acum.

Şi iâtă-i pe cei patru 
mişunând prin apropie- 

"rea Didinei şi a lui Ion. 
Se făcuse-ora 23 când cei 
doi hotărăsc că ar fi vre

mea să meargă către ca- 
; să. Ca un domn ce se dă, 

Ion o însoţeşte pe femeie. 
Bănuind că urmează ceva 
ce i-ar interesa şi pe ei,

. cei patru îi urmează . în
deaproape. ;

Bănuielile lor .se adeve- 
- rcsc nu după mult ■ timp 

de . la plecarea spre - casă 
când; la; un ; moment; dat, 
într-o zonă mai ferită, Ion 
o trânteşte pe Didina la 
pământ şi încearcă să o 
violeze. Femeia se opune 
cu îndârjire, aşa că, deo
camdată, scapă teafără.

Pentru puţină vreme în. 
să, întrucât, nu după mult 
timp, Horvath îi pune mâ
na pe gură şi o obligă să 
meargă spre cimitirul pe 
lângă care treceau. Abia 
acum femeia aude şi gla
surile celorlalţi şi îşi dă 
seama de pericolul în ca
re se află. Va fi prea târ
ziu. Este trântită la pă
mânt. Vin şi ceilalţi. Iar 
ce urmează bănuiţi. De
geaba se va ruga femeia 
de ei spunându-le că este 
gravidă în luna a şasea», 
degeaba vă încerca să-i îm
buneze. Totul se întâmplă 
ca în filmele de groază. 
Când unii o ţin, altul 
violează. Pe rând. Toţi, de 
câteva ori. Inclusiv pen
sionarul de 72 de ani 
re, în timp ce fiul său 
nor îşi bate joc de femeie, 
îi ia o plasă cu bunuri şi 
banii şi le ascunde prin 
cimitir. La poliţie va de
clara că este bătrân şi nu 
mai are potenţă. Cei 
faţă au declarat însă 
bătrânul a ameninţat şi 
briceagul pentru a-şi face 
rând... ■

Mare-i grădina Ta Doam. 
ne !

VALENTIN NEAGU

NAŢIONALE" DEVA
VII. Propuneri

In partea finală a DO
SARULUI „GASINEI NA
ŢIONALE", socotim nece
sar şi util să propunem 
câteva sugestii în vederea 
pregătirii şi sărbătoririi 
celor 125 de ani de la 
desfăşurarea în clădirea 
,,Casinei Naţionale" ;s din 
Deva a Adunării Generale 
de constituire a Societăţii 
pentru Fond de Teatru Ro
mânesc în Ardeal — 4 şi 
5 octombrie 1870. Propu
nerile noastre se adresea
ză în mod deosebit Inspec
toratului pentru Cultură, 
domnului Ioan Sicoe, pre
şedintele acestui organism 
judeţean şi — desigur — 
tuturor celorlalte organis
me judeţene şi municipale 
care âu căderea să-l spri
jine în realizarea scopului 
propus.

Propunerile spre care 
trebuie orientată atenţia 
sunt următoarele :

— popularizarea acestei
aniversări eu profunde 
semnificaţii culturale şi 
multiple valenţe . educa- 
ţiv-patriotice, cu ajutorul 
tuturor mijloacelor mass- 
media la care se poate a- 
pela .V-: ■/ .
— organizarea şi desfă

şurarea unui simpozion de 
ţinută corespunzătoare, pe 
tema evenimentului aniver
sar, cu invitaţi de presti
giu din centrele culturale 
importante: Bucureşti, Cluj, 
Oradea, Braşov, Sibiu, Ti
mişoara, Arad etc.; şi, de
sigur, din localitatea care 
organizează aniversarea;

. — pregătirea şi prezen
tarea unei expoziţii care 
să cuprindă: lucrări închi
nate evenimentului săr- 

«bătorit; reviste şi ziare 
(Familia şi Federaţiunea), 
în care şi-au găsit ecou 
lucrările adunării de la 
Deva, din 4—5 octombrie 
1870; anuare ale Societăţii 
pentru Fond de Teatru Ro
mânesc în Ardeal, în care 
se află adevărate cronici 
ale activităţilor anuale ale 
acestei societăţi; cărţi ca
re au aparţinut „Casinei 
Naţionale11 şi poartă ştam
pila acesteia; portrete ale 
unor fruntaşi ai culturii 
ardelene participanţi la a- 
dunarea de la Deva (Iosif 
Vulcan, Iosif Hodoş. Si- 
mion Balint ş.a.);

— Confecţionarea, apli
carea şi dezvelirea unei

plăci comemorative, care 
ar putea avea următorul 
conţinuta

S-a aplicat această placă 
pe clădirea „CASINEI NA
ŢIONALE" în care în zi
lele de, 4 şi 5 octombrie 
1870 s-a constituit SOCIE
TATEA PENTRU FOND 
DE TEATRU ROMANESC 
IN ARDEAL.

DEVA, 5 octombrie 1995
— pregătirea şi prezen

tarea unui program artis
tic cu conţinut patriotic ;

— primirea şi găzduirea 
corespunzătoare a oaspeţi
lor, aşa cum au făcut îna
intaşii noştri români din 
Deva cu oaspeţii lor de a- 
cum 125 de ani.

Şi — poate trebuia să 
consemnăm în fruntea pro
punerilor — obţinerea a- 
vizelor necesare acestei' 
manifestări, precum şi a 
stimelor corespunzătoare 
cheltuielilor aferente, pen
tru a nu ajunge în situa
ţia penibilă din octombrie 
1970. Noi, membrii „Casi
nei Naţionale", oferim tot 
ajutorul moral şi material 
posibil, inclusiv modesta 
sumă de care dispunem, 
obţinută deocamdată din 
donaţiile membrilor birou
lui executiv.

Cu nemărginită -dragos
te, cu înaltă preţuire şi 
deosebită admiraţie faţă 
de înaintaşii noştri din 
Ardeal, de acum 125 de. 
ani, care doreau şi acţio
nau cu tot entuziasmul pa
triotic să aibă şi ei un tea- 

' tru în limba români;- ca 
fraţii lor din Moldava> şi 
Ţara Românească, precum 
şi faţă de lupta dârză a ce
lor ce intre 1919 şi 1935 
au susţinut la Alba luha, 
la Cluj şi la Bucureşti 
procesele prin care li se 
contesta „Casina Naţio
nală" (din păcate, i: câ şi 
astăzi — 1995), ne expri
măm totala şi nestrămu
tata convingere că glasul 
nostru nu va răsuna. în 
pustiu — şi că în octom
brie 1995 vom sărbători 
cu toţii, în sediul „Casinei 
Naţionale" din Deva, stră
lucita Adunare de înfiin
ţare a Societăţii pentru 
Fond de Teâtru Românesc 
în Ardeal.

Biroul executiv 
«1 „Casinei Naţionale" 

Deva

•  * • * • * • * • * • *

ZIUA A 6-A.

Terapia nu este doar o 
dezintoxicare de nicotină, 
ci schimbare a concep
ţiei . şi stilului de viaţă — 
corelată eliberării de de
pendenţa psihiqă. Toţi cei 
care îşi dau scama de a- 
ceastă 'realitate hu.şi vor ; 
zădărnici o săptămână de 
efotttîri şi de victorii. Ei 
vor trece azi, de lâ deci
zia de a nu fuma o săptă
mână, lâ HOTĂRÂREA 
ABSOLUTA Şl DEFINITI
VA. Nimic nu- este 109 la 
sută, aşa că unii nu pot 
renunţa. Sunt cci care au 
fumât excesiv zeci de ani 
şi au hîpofiza (glanda ere-, 
ierului care- coordonează 
funcţiile- hormonale) dis
trusă şi/sau cei la care va-' 
lorile existenţiale funda
mentale sunt corodate de 
viciu, nemaifiind decât 
nişte epave vii.

• '* • • * * • * • *

L Ă S A Ţ I - V Ă  D E  F U M A T ! ( V I )
Credinţa religioasă este 

un element favorabil reu
şitei, de mare impact psi
hologic în momentele de 
criză, dar şi în cele de 
calm, când reflectaţi la 
stilul de viaţă sănătos. Ru- 
gându-vă: „Doamne, aju- 
tă-mă să îmi respect ho
tărârea de a nu mai fuma 
niciodată şi să nu mă abat 
de la ea i“, continuaţi să. 
fiţi pe direcţia exercitării 
voinţei, dar si pe terenul 
sacrului (divinului), ceea 
ce va da un plus de e- 
nergie, răbdare, linişte şi 
sfinţenie. Prin toate, efec
tele lui, fumatul este o în
călcare a legii universale 
care spune: „Să nu ucizi l“, 
iar credincioşii nu pot 
continua o sinucidere len

tă şi, totodată, uciderea 
lentă a celor din jurul lor 
— expuşi aceloraşi peri
cole.

Regăsindu-vă gustul şi 
mirosul, va creşte apetitul 
alimentar şi mulţi (măi 
ales doamnele) sunt în
grijoraţi că se vor îngră- 
şa. în principiu, la fumă
tori metabolismul bazai 
este scăzut, 'Ceea c,e face 
să mănânce puţin şi . să 
ardă, in plus, din rezer
vele interne. Acum * are 
loc reConversia metabolis
mului bazai: consumaţi 
(ardeţi) mai mult din ceea 
ce mâncaţi şi mai puţin 
din rezerve. Deci, situaţia 
vă permite să vă regăsiţi 
greutatea normală la oa
menii, sănătoşi. Circa 50 la

sută nu se vor îngrăşa de
loc, o parte vor lua cel 
mult 2—3 kg, ajungând la 
greutatea normală, o altă 
mică parte se vor putea 
îngrăşa dacă nu respectă 

, prescripţiile următoare.
Regula nouă, pe care o 

veţi transforma în hotărâ
re absolută şi definitivă 
este: dejunul (masa de di
mineaţă) trebuie să fie cel 
mai copios, prânzul — su
ficient de copios (săţios), 
iar cina să fie uşoară. Tre
când la acest regim, veţi 
vedea că nu simţiţi ne
voia de a ronţăi toată Ziua 
câte ceva, obicei care duce 
la îngrăşare. Vă sfătuim 
să beţi, în continuare, mul
tă apă curată (pură), ca
re să vă asigure curăţirea

ţesuturilor. Pentru aceas
ta, apa trebuie să ajungă 
în stomacul gol, între me
se, la o oră înaintea fie
cărei mese.. Raţia zilnică 
este de 4—5 pahare.

Sarea joacă un rol im
portant în îngrăşare, pen
tru că, la fiecare 9 gr de 
sare ajunsă în corp, aces
ta reţine 1 kg de apă. Ra
ţia normală de sare este de 
Cea. 4 gr pe zi (o lingu
riţă rasă), pentru o per
soană. Consumul mediu 
zilnic al unui om esţe de 
70 1 oxigen, 2,5 1 apă, 2 
kg hrană. Necesarul de 
40 gr de grăsimi este bine 
să îl luaţi din vegetale, de-, 
oarece acestea nu produc 
colesterol, ba chiar unele 
dintre ele îl dizolvă. Za-
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hârul în plus distruge vi
tamina B 1 şi este depozi
tat (transformat în gră
simi) în artere. O parte 
din proteine luaţi-Ie tot 
din vegetale, aşa că nu vă 
„zgârciţi” la legume şi 
fructe. Nu uitaţi de ali
mentele care au vitamina 
C şi B 1 şi, astfel, vă veţi 
siniţi în formă, întineriţi 
şi fără’kilograme în plus. 
Când apare dorinţa unui 
desert în plus, faceţi câte
va rotaţii ale capului spre 
dreapta şi câtava spre 
stânga. Dacă-mai este ne
voie, continuaţi cu rotaţii 
de trunchi în ambele sen
suri. Succes. Veţi înţelege 
sigur că viaţa merită os
teneala de a fi trăită fără 
tutun I

IOAN CRIŞAN. 
psiholog

Marţi, 29 august 1995
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■ .. MAXIMA 
#  Sufletul este 

ca o fântână din ca
re unii beau, alţii, 
se adapă.

‘■■■W .V .V A W .W A V .W

Semnale că pagina des
tinată în primul rând fe
meilor este citită şi de 
bărbaţi am mai primit. O 
scrisoare trimisă din Al- 
maşul Mic de Munte (co. 
muna Balşa) ne dovedeş- 
te că este citită chiar 
foarte atent, de vreme ce 
dl Ioachim Danciu vine 
cu unele completări la 
articolul „Femeia şi re
ligia". •

Ca preot, dumnealui ştie 
că religia creştină nu nu
mai că nu face deosebiri 
între sexe. dar ea a 
„pus-o pentru prima da
tă pe femeie pe picior 
de egalitate cu bărbatul1'. 
Părintele Ioachim îşi ar
gumentează afirmaţia ci- 
tându-1 pe SI. Apostol 
Pavel, care scrie că : „In 
Cristos, deci în creştinism, 
nu mai este parte băr
bătească sau femeiască, 
ci toţi sunt una1*. „Apoi, 
ne mai scrie cititorul 
nostru, de la început fe
meia a fost împărtăşită 
cu Sfintele Taine din a- 
cclaşi potir şi cu aceeaşi 
linguriţă", iar mirilor la 
cununie li se pune ace
laşi fel de cunună, „Şi 
exemple ar mai' fi", sus
ţine dl Danciu. Dar ar
ticolul menţionat nu a- 
vea pretenţia să epuize
ze toate argumentele po
sibile, pi doar să eorije. 
ze, dacă se poate, o fal
să părere. . .

După ce enumera şi al
te aspecte,'multe obser
vate în cei peste 40 de 
arii de preoţie, dl Ioachim 
Danciu conchide : „Cinste 
lor 1“. Adică femeilor, ca
re nu l-au părăsit pe 
Mântuitor pe Golgota, ca
re vin şi azi în număr 
mult mai mare decât- băr
baţii la biserică. Şi, chiar 
dacă n-a stat în intenţia 
semnatarului scrisorii, de 
fapt şi celelalte lucruri 
relatate vorbesc tot de
spre femei, care de ase
menea merită să spunem 
„cinste lor i". Citind ar
ticolul „Tot la ţară ai

rămâs ?“, semnat de dl 
Sabin Selagea, dna Do
rica, preoteasa, şi-a amin- 
tit de . o discuţie la care 
a fost martoră cu ani în 
urmă, în care un fost 
dascăl de ţară răspundea 
unui ţăran, plin de iro
nie, că numai cine „nu.i ■ 
bun de nimic mai rămâ-\ 
ne la sat". Jignită şi in. 1 
dignată, dna preoteasă n-a 
uitat nici acum acea a. \ 
titudine dispreţuitoare fa-ţ 
ţă de cei ce-şi găsesc ros- i 
tul în lumea satului. Ii 1 
împărtăşim indignarea. \

O altă problemă, de- ţ 
spre care ne scrie cu re- i 
gret este faptul, că satul 1 
Buneşti, cu 23 de case şi ) 
9(5 de suflete îri 1962, azi l 
mai are doar o casă Io. / 
cultă de două persoane, 1 
de peste 70 de ani. A mai l 
rămas bisericuţa, din lemn, 
construită în 1872, acum 
pustie. Iar dintre „supra
vieţuitori", părintele ne 
scrie despre Maria Mi. 
hai. născută în toamna 
anului 1899. Acum tră
ieşte la o nepoată în Al* 
masul Mic de Munte. 
,,Este încă deştul de lu
cidă — ne scrie dl Dan
ciu — se poate bine pur
tai se îmbracă frumos, 
în portul ei de la ţară. 
Face zilnic mâncare şi 
mici plimbări pe la ve
cini". Nu putem decât 
să-i dorim bunicuţei,, mai 
vârstnice decât secolul 
nostru, sănătate şi să â- 
tingă suta de ani.

Mulţumindu.i dlui Ioa
chim Danciu pentru con
secvenţa cu care ne ur
măreşte, pentru aprecie
rile şi urările făcute co
lectivului nostru, dar mai 
ales pentru datele cuprin
se în scrisoare îl asigu
răm de reciprocitatea sen
timentelor şi de faptul 
că vom primi întotdeau
na cu bucurie mesajele 
dumnealui, ea de altfel 
ale- tuturor cititorilor 
noştri. .

VIORICA ROMAN

r buHuCA'

•  începând cu Eva, 
ediţia princeps, şi pâ
nă astăzi, natura â 
croşetat fenieia din 
purpură şi spumă de 
mare.

,, « Cea mai tulbură, 
toare floare ar fi tran
dafirul, dacă nu ar fi 
existat femeia.

•  Atenţie, bărbaţi! 
Femeia poate supra
vieţui fără oxigen. Fă
ră tandreţe — nil,

•  Femeia este'lucra, 
rea de diplomă â na. 
turii la examenul de 
estetică.

• Femeia nu trebuie 
să fie inoportun de' 
frumoasă şi nici băr. 
bătui ostentativ de in
teligent.

•  Să le facem co
piilor noştri viaţa mai 
uşoară, nu mai como
dă.

Sănătatea reprezintă o 
problemă mult mai com
plexă decât pare la prima 
vedere. De- exemplu, o 
persoană are o stare ge
nerală proastă de mai mult 
timp şi, în mod firesc, do
reşte o consultaţie medi
cală. Se prezintă la un me- . 
dic generalist, acesta nu 
constată nimic deosebit 
din punct de. vedere simp
tomatic şi îndrumă per
soana în cauză să-şi facă 
analizele, acestea încadrân. 
du-se la rândul lor în li
mite normale. Urmează 
apoi un periplu, pe la me
dicii de specialitate : en. 
docrinolog, neurolog, car
diolog, psihiatru etc, dar 
tot fără vreun rezultat. Şi 
totuşi persoana nu se sim
te bine, neştiind care este 
motivul care generează a- 
ceastă stare, eu toate că, 
în conformitate cu stan
dardele. medicinci ea este 
sănătoasă. Ce concluzie pu- 
lem desprinde tio aici ? Nu 
este suficient, a nu-şe re
simţi 9 afecţiune la, nive
lul corpului fizic,' dezechi
librul putând : fi de natu
ră- energetică sau spiritua
lă. Efectele lâ nivelul cor
pului. fizic apar. mâi târ
ziu şi reprezintă, în primă 
fază, semnale sub formă 
de durere, febră, stări de 
disconfort etc, care aten
ţionează: asupra unui anu
mit dezechilibru.

Deci sănătatea este sta
rea de echilibru, de armo
nic a fiinţei umane la hi-"' 
vel fizic, psihic, energetic 

, şi spiritual. Pentru men
ţinerea ei pot fi practicate 
câteva tehnici simple dar 
deosebit de eficace. Iată 
câteva sfaturi :

— Nu trăiţi cu obsesia 
bolii, nu vă gândiţi cu în
verşunare la ea, indiferent

dacă aceasta este consta
tată sau credeţi doar că o 
aveţi. Se spune : „Gândul 
la rău atrage răul". în
cercaţi să influenţaţi în 
mod benefic subconştien
tul prin gândire pozitivă, 
fiindcă, altfel, acesta se 
supune ipohondriei dv. ;

— Nu arătaţi cu mâna 
pe propriul corp, nu ges
ticulaţi când vorbiţi de o 
boală (proprie- sau a alt
cuiva). Mişcarea mâinilor

. reprezintă pase- 
care, ajutate de mental 
influenţează. circulaţia 6- 
nergetică internă ;

— Nu purtaţi prea -mul
tă îmbrăcăminte sintetică, 
aceasta denaturând schim
burile energetice ale Cor
pului fizic •

— Nu purtaţi prea mul
te metale pe corp, bijuterii 
în eiceâ. In afara faptului 
că nu este de bun gust ea 
o femeie Să poarte ' câte 
4—5 inele, 2—3 'lânţişoa. 
re >'a., acestea influenţea
ză buna circulaţie energe- 
ticăr intcăflă. a

(Va urma)

dan TALPALARIC,' 
bioterapeut

La cules de, ardei

DIN ABC-LL 

LONGEVITĂŢII
• Lucru/ lungeşte ,

viaţa, lenea o scurtea- V 
ză. •: ţ

• Băutura cea mai J
bună este apa de fân- ţ 
tână. - ' ţ

• Doctorul eel mai \ 
bun este cumpătul. I

• Inimă voioasă, pi-J
, .cioare agere. )

•  Plăcere scurtă, că. )
inţă lungă. , 1

•  Rabdă uri ceas şi l
vei trăi un an. , j

(Proverbe româneşti) iţ

— Nu abuzaţi de crudi
tăţi, fiindcă multe dintre 
fibrele vegetale se asimi
lează grefi. De aceea e re
comandabil ca legumele să 
fie consumate fierte.

—. Mâneaţi, 'legumele tă
iate în bucăţi subţiri.

— Evitaţi legumele, cil 
frunze verzi (varză, ceapă, 
ridichi), precum şi pe cele 
care conţin feculă (car
tofi, mazăre, fasole).

— Consumaţi cu mode
raţie acele fructe şi legu
me care au seminţe (cas
traveţi, pepeni, roşii şu.).

— Renunţaţi la pâinea 
proaspătă; preferaţi-o pe 
cea prăjită.

— Nu beţi apă după ce 
aţi mâncat fructe, mai a. 
ies cireşe. în câteva mi. 
nu te ele vor începe să fer

menteze, mărind consist» 
rabil volumul stomacului, 
l — Evitaţi alcoolul (favt»> 
rizează retenţia de apă)*

— Controlaţi.vă atent 
cantitatea -de sare consjv 
mată zilnic. Sarea favori, 
zează retenţia de apă mai 
ales în jurul taliei. '

— Nu mestecaţi chewihjŞ*
-gum. . --■,

— Nu beţi apă gazoasă 
(sifon).

— Mestecaţi bine aliment 
tele, înlesnindu-vă astfel 
digestia.

- Nu folosiţi timp îri. 
delungat laxative, ceea co 
ar provoca un dezechillS 
bru în regimul hidric.

— Evitaţi brânzeturi?* 
fermentate.

■— Relaxaţi-vă cât mai, 
des. ii

Desen de Maria Miertoiu. în orice ocazie, citiţi „Cuvântul liber“4 Foto : SIMO GEZA, Simeria.
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r HOŢII
DE ECHIPAMENT 

ELECTRIC !

Hoţii se numesc Ion Ghi- 
miş, Gabriel Tuftoiu şi 
Marinei Şerban, Toţi din 
Petri la, toţi fără ocupaţie 
şi au 31, 34 şi respectiv 
18 ani.

Echipamentul electric pe 
care l-au furat aparţinea 
E, M. I.onea şi valora 
238000 de lei.

ra, de ioc din Valea Iţii 
Mihai Şi nu a,găsit altce
va mai bun de făcţţt de
cât să-l tâlhărească pe Ni-, 
colae Moldovan, om bătrân, 
ajuns la 5? de ani. Mai 
mult chiar, omul este han. 
dieapat fizic. De acest lu
cru a profitat tâlharul ca
re, pentru 1 500 de lei, 
câţi îi avea, l-a luat Ia bă. 
taie pe sărmanul bătrân.

cu un consătean, pe nume 
Tudor Nicolae, Pentru a 
le rezolva, pune mâna pe 
topor şi loveşte. In cap ! 
Omul a ajuns la spital,- 
evident.

„PRIETENUL"

PE O STRADA 
DIN SIMERIA...

ROMULUS 
DĂ CU TOPORUL

„JSe plimba, mai deunăzi 
şi' Şandor Papp, un infrac
tor dat in urmărire pe ţa-

Deşi are doar 37 de ani, 
Romuluş Căiananţ din Boz 
este pensionar. De boală. 
Are el ceva neînţelegeri

. Dănilă Tanca din Lu- 
peni avea un prieten din 
Călan. Cât de bun, s.a 
convins recent, pe propria 
piele, când, într-o noaptet 
după mai multe pahare 
băute împreună. Radu Ma- 
teiu (aşa se numeşte) îl ia 
la bătaie şi-l „uşurează" de 
22 000 de lei.'Asta da prie
ten, ce ziceţi ?

• * * • . • • t t

Du paşi repezi spre noul an şcolar

Sfântului loan Botezătorul

h

h l

Ca şi în caztil multor al- 
3 tor unităţi de învăţământ 

la Grupul Şcolar Industrial 
Barza-Crişcior. perioada va
canţei stu înseamnă neapă
rat linişte şi uşi închise. 
tMsqjQtrivă se poate spune 
că s-a intrat în „Rişte dreap
tă* 4a ce priveşte tntâmpi- 
n a ta  fn cât mal bune con
diţii a noului an şcolar, 
-fcspt confirmat şi de pre
zenţa la sediul din clădi
rea liceului, în plin miez 
al zilei, a directorului a- 
cestuia — dl Florin Meltiş 
Petruţ şi a directorului' 
adjunct — dl Nicolae Alic.

Hlături de vechiul liceu 
( cu profil minier. Grupul 

Şcolar Industrial diri Bar
za mai cuprinde o şcoală 
profesională, cu durata de 
3, sau 4 ani, precum şi o 

■ şcoală, complementară (sau 
de ucenici), cu durata de 
doi ani. Trebuie menţionat 
Insă că pe lângă profilul 
de tradiţie al acestui liceu 
— cel minier — în prezent 
elevii se, pot pregăti şi în 
domenii ca-: electromeca
nic auto, topografi, Iăcă-‘ 
tuşi construcţii maşini ; iar 
în cadrul şcolilor profesi
onală şi complementară — 
tfteeîe de constructori fini
sori, respectiv parchetari 
şi dulgheri.

Deşi se resimte o acută 
lipsă de fonduri necesare 
lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţie a bazei materia
le existente, îndeplinirea 
acestor obiective n-a rămas 
doar Ia nivelul unui dezi- 

, derat. S-au găsit • soluţi i ca 
aceea de â procura şi de a 
folosi fonduri- extrabuge
tare, cum *■ s-a-ntâmplat 
•când a feSi cumpărată o 
parte din cantitatea de ta
blă necesară reparării aT 
coperişului de la.ateliere- 
le-şconlă, după cum preci
za dl director Meltiş. N-au 
fost omise nici măsurile 
pentru igienizarea şi este- 
ţizarca sălilor de clasă, a 
laboratoarelor şi a cabine
telor. reparaţii' ale mobili
erului sau alte reparaţii cu
rente.

Chiar dacă reprezintă un 
aspect mai puţin plăcut, dnii 
directori ne informau de. 
spre desfăşurarea, zilele tre
cute, a sesiunii de eorigenţe 
pentru clasa a IX-a de li
ceu şi, respectiv, pentru ar 
nul I de şcoală profesiona
lă şi complementară. în 
privinţa planului de şcola
rizare Pe anul şcolar 
1995/1906, am reţinut Câ 
în urma sesiunii de 
admitere din luna iu.

lie au fost completate 77 
de locuri din cele 90 pro
puse pentru dasa a IX-a, 
iar pentru anul I de şcoală 
profesională, din tot. atâ
tea locuri disponibile, s-au 
ocupat 47 ; locurile rămase 
libere ar putea fi comple
tate după sesiunea din au. 
gust-septembrie. ^

Aşadar, Grupul Şcolar in
dustrial Barza-Crişcior îşi, 
aşteaptă atât candidaţii cât 
si elevii care, deocamdată, 
se mai pot bucura de pri-, 
vilegiul vacanţei.

GKORGETA BIRLA

Ultima sărbătoare reli
gioasă din calendarul anu
lui bisericesc care începe 
la 1 septembrie şi se în
cheie la 31 august este 
prâznuirea tăierii capului 
celui care a fost înain- 
temergătorul Domnului, 
Sfântul loan Botezătorul— 
azi, 29 august. A fost îna
intea Domnului cu naşte
rea, dar şi cu moartea, a 
pătimit precum Isus Hris- 
tos pentru păcatele nea
mului omenesc, a indurat 
moartea de martir pentru 
răutatea şi fărădelegea re
gelui Irod. Mare a fost 
răutatea lui Irod Idumeu, 
care a tăiat capul a 14 000 
'de prunci nevinovaţi din 
Betleem. Dar mai mare 
păcat este tăierea capului 
lui loan Botezătorul de 
către Irod Agripa, nepotul 
Iciumeului' Aprinzându.se 
Irod de patimă pentru Iro. 
diada, soţia fratelui său 
Filip, împăratul Ituriei şi 
Abilenei, a lăsat pe femeia 
sa cea după lege şi a adus 
la sine pe aceasta. Iar 
loan, păzitorul legii lui 
Dumnezeu, neputând suferi 
această nelegiuire, ci me
reu îl mustra înaintea tu
turor pe Irod, zicând : „Nu 
ţi se cade sâ ai pe femeia 
fratelui tău" (Marcu 6,18), 
tu care ţii în mâini legea 
lui Moise şi eşti In frun
tea poporului. ’ îndemnat 
fiind de Irodiada cea des
frânată, porunci ca Sfân. 
tul loan să fie legat în 
lanţuri şi aruncat in tem
niţa din Sevarta Samariei. 
Zile şi iuni a zăcut loan 
Botezătorul in temniţa a

Camera de comerţ 
şi industrie a judeţului 
Hunedoara informează

Camera de Comerţ şi 
a României orga

nizează, In data de 29 au
gust 1995, ora 11, o dezba
tere ca ternar „Societăţile 
comerciale cu capital nra- 

!. foritar de stat din indus
trie — în faţa marii etape 

1 a procesului de privatiza-

laţii de răcire folosite fh 
reţeaua comercială, apa
rate de climatizare pentru 
birouri, hale şi camere fri
gorifice, utilaje rezistente 
la coroziune pentru indus
tria alimentară,

t re; probleme şi căi de ac
ţiune*.

Dezbaterea va avea Ioc 
] I» sala de marmură din 
? Complexul Expozitional 
f BOMEXPO. : V

•  In perioada 18—19
.septembrie a.c.. Camera de 
Comerţ şi Industrie a Ro
mâniei va fi gazda unei 
delegaţii de oameni de a- 

. faceri ‘din Lituania.

•  In data de 6 septem
brie 1995, ora 10, Ta Am
basada Republicii Ungare 
va avea Ioc prezentarea 
firmei TATRA MIRELTA 

f HutStechnika — cel mai 
mare producător şi corner, 
ciant de utilaje. din Un
garia. Produsele sunt rea
lizate eu tehnologie vesti
că ultramodernă şi cuprind; 
instalaţii de răcire, insta.

0  In perioada 20—23 
septembrie 1995, Ta Chişi. 
nău va avea loc „TÂRGUL 
UNIVERSAL DE TOAM
NA „CHIŞINAU *95”, târg 
cu vânzare din stand. 

Firmele interesate sâ 
participe Ia aceste acţiuni 
se pot adresa- Camerei- de 
Comerţ şt Industrie a jud. 
Hunedoara, la tel. 612924 
sau 616792, pentru relaţii 
suplimentare.

„LA MARE".
Desen de Pantea Diana Loredana, elevă Deva.

, $ ‘
■£> t

Vine apa... Desen de Claudiu Co{a, Deva.

> • *  : •  1

DOLARUL ŞI... LEUL. 
Desen de ! Ilrăteseu Laviuia, elevă Deva,

dâncă şi întunecoasă a pa
latului Maherus. Dar nici 
acolo nu tăcea gura lui 
loan: „trăieşti In desfrâ- 
nare şi sminteşti, poporul", 
striga kiaintemergătorul. Şi 
în această vreme, de mul
te ori a fost îndemnat de 
Irodiada, Irod, să-l omoa
re: „S-a temut de mulţime 
că-1 socotea pe el ca proo
roc" (Matei, 14,5).

A venit, totuşi, o zi, 
când vicleana femeie şi-a 
putut îndeplini gândul' ei 
nelegiuit. Sosind ziua naş
terii sale, împăratul a fă
cut ospăţ mare în palatul 
Maherus, acolo unde era 
întemniţat loan, chemând 
pe toate căpeteniile Gali- 
leii. Şi când toţi erau
plini de mâncăruri alese
şi de vinuri scumpe, ame
ţit de vin, de cântece şi 
de jocul cel stârnitor de 
pofte al Salomeei, fiica
Irodiadei i-a făgăduit cu 
jurământ: „Orice vei cere 
de la mine îţi voi da, pâ- 
nâ la jumătate din regatul 
meu" (Marcu 6,23) şi ie
şind Salomeea, a zis ma
mei sale: „Ce să cer?”. 
Iar Irodiada i-a zis: „Ca
pul lui loan Botezătorul" 
(Marcu 6,24). Auzind cere
rea Salomeei, s-a tulburat 
tiranul, bucuria mesei ş-a 
potolit, şi toţi au căzut pe 
gânduri. Numai Irodiada 
se bucura şi asculta după 

< uşă să vadă pe cine iubeş
te Irod mai mult, pe fe
meia fratelui său sau pe 
loan Botezătorul. Şi din 
capul întunecat de patimă 
şi ură al regelui Irod ieşi 
poruncă cruntă: să se taie

capul Sfântului loan, care 
vorbise cu isus, care auzi
se pe Tatăl şi ■ învăţase 
inulţimile. Şi capul Bote
zătorului fu tăiat in tem
niţă de un ostaş şi aşezat 
pe tipsie de aur şi dat 
lui Irod. Cuprins de spai
mă, l-a dat Salomeei şi a. 
ceasta mamei sale. De fri
că ,câ . limba Sfântului să 
nu mai grăiască şi iară să 
o mustre, Irodiada cu un .. 
ac a spart limba care me
reu o mustrase. Dar minu
ne, înţepând Irodiada lim
ba Sfântului, deodată lim
ba singură a început a 
grăi: „Nu ţi se cade să o 
ai pe ea", De frică, a po
runcit Irodiada ca şă nu 
fie îngropat capul sfânt 
împreună cu trupul, ca nu 
cumva capul, lipindu-se de 
trup, să învieze şi să-i fie ‘ 
din nou mai aspră mus
trarea. ”■

Apoi ospăţul s-a termi
nat. Irod, împreună cu fe. 
meia cea desfrânată, moar
te grea au avut, iar fiica 
Irodiadei a murit îngropa
tă de gheaţa unui rău în - 
Spania. Aşa s-a săvârşit 
Sf. loan Botezătorul din 
porunca unui rege păti
maş şi netrebnic,, dus la 
pierzanie de o femeie bles
temată. .Azi e zi de post, 
de rugăciune şi de recu
legere în toată Biserică 
Ortodoxă. Azi şa ne rugăm /  
neîncetat, împreună cu \  
Sf. loan. Botezătorul şi 
înaintemergătorulTui Dum
nezeu pentru iertarea pă
catelor şi mântuirea su
fletelor noastre.

Pr. dr. I. O. RUDEANU

'.■.V.V.VZ.VA‘.W .W .‘/AV.VW

Pădurean Florin Aron, elev
M i

Deva

Tot la coasă ăl rămas 1 
Foto: SOCACI ANDREI,elev.

Anul VII ■  Nr. 1456 Marţi, 29 augttsi 1993
-i ■ i;:!»!: i(l!(



*? v

’ A N U N Ţ  

CASA UE CULTURA DEVA 

ÎMPREUNA cu direcţia muncii 

A judeţului hunedoara
Anunţă deschiderea următoarelor cursuri şi 

cercuri tehnico.aplicative, începând cu data de 2 oc. 
tombric 1995 : •

•  Macaragii — grupele I şi III

•  Fochişti medie presiune

•  Operatori laboranţi CT.

•  Stenodactilografie (secretariat)

• Croitorie

•  Operatori camere video

•  Taragot, clarinet, saxofon

•  Depanatori radio.tv (color)

•  Cosmetică 

•' Coaluvi

• Bucătari

•  Ospătari.barmani

t S.C CHIMICA j 
j S.A. ORĂŞTIE
• anunţă pe toţi cetă- | 
|  ţenii care au depus j 
: la BANC POST pen- I 
| tru oferta publică j
* carnete cu certifi- J 
{ cate de proprietate j 
j să se prezinte la se- , 
I diul societăţii din | 
j Orăştie, str. Codru- » 
'  lui, nr, 24, cu bule- | 
I ţinui de identitate j
* şi cererea de schimb I 
| eliberată de BANC j
• POST, pentru ridi- J 
| care a adeverinţelor | 
i de acţionar, începând !

. { cu data apariţiei a- } 
I nunţului. ;

;j9 Vânzători Ap V-Vj

• Balet copii (7—14 ani) - l

•  Gimnastică ritmică (copii 4—7 ani) '

•  Gimnastică aerobică .

\ . Artă plastică

•  Limba engleză

•  Limba germană

• Contabilitate

• Chitară — orgă

•  Canto — muzică uşoară.

La înscriere sunt necesare următoarele acte : act 
naştere, act studii, act căsătorie (copii legalizate) — 
tui dosar cu şină, 2 poze tip buletin.

Cursurile încep ia data de 2 octombrie 1995, ora 
K>. tn prima săptămână de curs se va achita 1/2 din 
taxa de şcolarizare.

Certificatul de absolvire se eliberează dc Direcţia, 
Muncii ţi Protecţiei Sociale Deva.

înscrierile se fac Începând ea data de 7. 99. 1995, 
după următorul program : zilnic intre orele 8—13; 
17—19.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCAT1VA 

• D E V A

Alte informaţii ia telefon 916882. (473)

Anunţă populaţia municipiului 
şi agenţii economici că, prin efm 
conjugate ale R.A.G.C,L. Deva fi Filialei 
Electrocentrale Mintia, în aceste zile se 
va termina revizia anula a sistemului de 
termoficare şi începând cu Ziua de 1 
septembrie a.c. se poate relua furnizarea 
apei calde menajere. |

FILIALA ELECTROCENTRALE MIN- 
TI A nu va relua furnizarea apei 
până când R.A.G.C.L. Deva nu va achita 
datoria de 2,1 miliarde lei, din care 1,07 
miliarde de la populaţie şi 1*033 miliarde 
lei de la agenţi economici.

Pentru a nu frustra de dreptmi pe 
cei care au plătit, acolo unde tehnologic 
esţe posibil, vom începe furnizarea apei 
calde menajere celor care au achitai la zi 
facturile către R.A.G.C.L. Deva.

Vom reveni în ediţiile viitoare ctt 
lista răilor platnici.

m im

« ULTRAROMS.RL. “ GALAŢI, OFERĂ:

TABLA (BANDA) LA RECE 0,6 - 2,5 mm 
TABLA(BANDA)LA CALD *2,5 -100 mm 
TABLA (BANDA) ZINCATA 0 ,6  - 2,0 mm 
PROFILE SI ŢEVI RECTANGULARE «  
TABLE PERFORATE

PLASE TIP “RABITZW «
ŢESĂTURI Şl ÎMPLETITURI DIN SÂRMA»

TEL/FAX: O W  464233, 463430\ 461339^ \

omser XEROX
Oislri beilor 
Antodjat

Noi na avem «evoîe 
de reclam3

S.C. AGROMEC S.A. BAIA DE
Organizează licitaţie în data de 22 sep

tembrie 1995, ora 10, şi apoi în fiecare zi de 
vineri, până la epuizarea stocului, pentru 
vânzarea de tractoare U 650 M, combine siloz 
E-281 şi alte maşini agricole. V

Taxa de participare — 10 000 lei.
Informaţii suplimentare la telefon 107.
Totodată beneficiarii de lucrări agricole 

mecanizate sunt anunţaţi de creşterea tarife- 1 
lor de plată eu influenţe minime în costurile 
de producţie, începând cu data de 20 septem
brie 1995.

1 OFERTĂ SPECIALĂ!
S.C. IMAR S.A. ARAD

Calea Aurel Vlaicu, 14, tel. 057-244815, 
057-247905, fax 057289029 

Comercializează prin magazinul propriu: 
Mobilă de bucătărie import Italia, echi

pată integral cu frigider, congelator, aragaz, 
hotă, chiuvetă inox, produse de renumitele 
firme WIIIRIPOOL, REX, ARISTON, STAR.

Opţional: maşină de spălat vase. Livrarea 
pe bază de precomandă, în componenţa, cu
loarea şi dimensiunile alese de dvs. Asigu
răm montajul gratuit la domiciliu!

1 Vă aşteptăm zilnic la expoziţia noastră cu 
caracter permanent, din Calea Aurel Vlaicu, 
14, deschisă între orele 8-16.

A

*
d  
' J

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FARMACEUTICĂ „REMEDIA“ S.A.

D E V A '
cu sediul în Deva,, str. Dorobanţilor, 

nr. 43, judeţul Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ în data de 15 sep

tembrie 1995, ora 10, la sediul societăţii 
LICITAŢIE PUBLICĂ pentru adjudeca
rea execuţiei lucrării ACOPERIŞ SE
DIUL DEPOZITULUI.

Documentele licitaţiei precum şi alte 
informaţii se pot obţine la' sediul societă
ţii sau la telefon 023260* interior 21, 
l Termenul limită de depunere a ofer
telor este data de 13 septembrie 1995, ora 
14. (7006)

m vw A vw w w yw yvA  ■» .

B A N C A  

„DACIA FELIX“
S. A.

SUCURSALA 
D E V A 

Anunţă vânzarea

prin

. LICITAŢIE 
PUBLICA

•«
Cuptor brutărie cu 

accesorii cf Parcking 
List, situat în Hune
doara, str. Chizid 
(restaurant „Ciuper
ca"). |

Licitaţia va avea 
loc în data de 30. 08. 
1995, ora 10, în Hu
nedoara, str. Chizid 
(restaurant „Ciuper
ca").

Relaţii suplimen
tare la sediul băncii 
din Deva, bdul N. 
Bălcescu, bl. 34, tel. 
620796. '

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
• HUNEDOARA — DEVA 

; A N U N Ţ Ă  

In cursul lunii octombrie 1995, în municipiul DEVA se Vft

\t '
I
j da în comunicaţie c e n t r a l a  telefonică automată digitală 
j „ALCATEL“ cu acces direct, la reţeaua telefonică intemaţio- 
|  nală. ' Yi
|  Tariful lunar de abonament este :

•  persoane fizice 7^ 2 500 lei
I  e persoane juridice — 36 000 lei
|  Tariful de instalare :
j •  persoane fizice * — 150000 lei
1 * persoane juridice - ^  450 000 lei
j Tariful pentru trecerea abonaţilor cu cifraţia 61xxxx 
j 62xxxx în centrala telefonică digitală ALCATEL, este : 
j • persoane fizice ~  39 000 lei
1 • persoane juridice — 157 000 lei
; IMPORTANT1 ~
1 Abonaţii telefonici existenţi care solicită modificarea ser*
I viciului din centrala telefonică automată în centrala telefonică \ 
« digitală ALCATEL şi solicitanţii de instalări de noi posturi tete-W. 
I fonice conectate în centrala telefonică digitală ALCATEL sunt 
î rugaţi să depună cereri scrise la Oficiul Comercial Tc. Deva, |  
î  până la data de 30 septembrie 1995. /  r
I Tarifele menţionate sunt valabile începând, cu data de 
j î . Ut. 1995, aprobate prin H.G. 45/1994, putând fi modificate 
|  în funcţie de indicele de creştere a preţurilor pe economie.
|  . (467)
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$ 600 PE SĂPTĂMÂNĂ
- Lucrând a c a s ă  ’ > 
pen tru  firme cilii SU A

un plic timbrat- şheţJtoadresat 
pentru detalii supwileritare ; j

PAXMS$ON C H  1 -1 2 4 4  
3 4 0 0  C iu j-N a p o c a

VANZARI CUMPĂRĂRI
f
: __ ' v’-V . J‘ i . .- , v i;. *' •

' p Vând (.schimb) apar
tament "'trei- camere, bdul 
Dec-ebâţ, -cu 2 camere; plus 
diferenţă sau autoturism. 
Informaţii tel' G2'9095. - 

t ' ' (355640)

•  Cumpăr talon şi scaune 
Dacia 1310, frigider mare. 
Vând maşină spălat Alba- 
Lux. Tel. 622333.

r : ' • ' : (6684):

• ' Vând apartament 4
camere sau schimb cu 2 
apartamente. Informaţii tel. 
628441. ' (9968)

•  Cumpărăm garsonieră, 
exclus Micro, etaj inferior 
său apartament. Tel, S13255.
; • (6153)

•  Vând garaj metalic 
demontabil (nou), 5,5x4 m 
bun şi pentru privatizare.
Tel. «23470. 
r (9969)

•  Vând casă mare cu
gaz, anexe gospodăreşti, 
grădină, str. N, Grigorescu, 
nr. 12, Deva, tel. 616636 
sau 617073. '(6631)

•  Vând casă, curte, gră_ 
dină posibilităţi privatizare, 
str. Victor Babeş, nr. 4A. 
•Deva, preţ convenabil.

■ ; ; (6629)

•  Vând apartament 3 
camerd decomandate, Dacia, 
telefon 622019.

(6644)

•  Vând circular debitat. 
Informaţii ţel. 618918.

(6643)

• Vând două maşini de 
cusut Singer electrică şl 
manuală. Băiţa, tel. 216.

(6350)
.. r?.. .■■■*■• ■

« Vând urgent • două 
Dacii 1300 — Ungaria (1981. 
1975). Cristur, nr. 340.

(6652)

5 * Vând apartament 3 
■camere. Deva, tel; 624519. 
j (6656)

] • Vând betonieră nouă, 
abricht,' scule tâmplărie, 
•Deva, str. Mărăşeşti, nr.
26. (6628)

• ? ;; ."/.v.,.'
• Cumpăr Renault 18 

■break, avariat, informaţii 
tel, 054/61589?.

r--;;;:’' (6619)

:;>;• ■; Vând, Renault ■.' 18 - 
break. stare de funcţiona
re, neînmatrrculat şi ele
mente de caroserie şi alte 
subansamble din Renault 
18 berlină, dezmembrată, 
informaţii tel. 054/615897.

- - (66195

' •  'Vând apartament trei 
camere, două băi, două 
oalcpane, zona Mărăşti, 
t̂elefon 623307.

(6859)

•  Vând apărţâmeht * 2* 
camere cu multiple. îm_: 
bunătăţiri Tel. 629337.

(6663) )

• ' Vând tractor U 650, 
plug, piese " schimb. Tel. 

.642308, '-'Orăştie " . ,
(5536) ■’

• Vând apartament ■ 2. 
camere, zonă centrală, e-’ 
taj II, Orăştie, '  telefon

.. 047459, , * . (5537) j

' •  Vând cărămidă: presa
tă, la preţuri minimale, f 
Geoagiu Băi, tel. 648107. )
■ ■ ■■.■■V" : ■ ( 5 5 3 8 )  V *

•. Vând casă cu; gră
dină şi ănexe, -Homorod,, 
comuna Geoagiu,' telefon 

.642495. . (5539)

•  Vând apartament in
Petroşani, strada Generai 
Dragâlină, bloc 7, etaj 
II. Relaţii la tel, 642958, 
'după ora 18. (5540)

'•  ■ Vând fotolii (eolţar)
din pluş, stare bună, con
venabil. Orăştie, 642438.
- ; -T - , v ' ' (5541)

* •  Vând cazan încălzire 
centrală, Tcrmotcka 12 şi 
22 elemenţi calorifer. Tel. 
641312, 647353.

. ' ..(5542)

•  Vând urgent mobilă 
sufragerie Şi societate 
S R.Ii. Tel. 054/651354.

(356465)

•  Vând casă, Govăjdie,
74, pivniţă, curte, grădi
nă,' avantajos. Familia 
Rusu, ’• (62# 1)

• Vând apartament 3 
camere 12 milioane, ne_ 
gociabil. Hunedoara, tel.

. 711476. . (6199)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, preţ 
negociabil. Hunedoara, tel. 
729296.

(6196)

• Vând casă şi anexe, te_ 
ren Hunedoara. Lătureni, 
11. Tel 714626, zilnic 19-23.

(6142)

ÎNCHIRIERI

•  Gaut de închiriat a-
partament cu 2 camere. 
Deva, tel. 642360; -

(5543)

•  Gaut garsonieră pentru
închiriat (sau apartament) 
zona • teatru sau O.M. 
Tel. 722861. ■’. .' ’ '"

;; . v (6198)

•  Caut de închiriat a- 
■ pai-tament mobilat, Deva,
ofer 150 000, plus chel
tuieli. Tel. 623320/41. ore_ 
le 8—10. ;V. :

' '  , ' (6647)

• închiriez apartament 
trei camere. Tel. 624519.
■"  (6656)

• Caut să închiriez apar
tament 2 camere, mobilat, 
pe termen lung, plata an
ticipat. Hotel Dacia, ca
mera 206, valabil doar 
astăzi, între orele 16—22..

(6676)

OFERTE DE SERVICII

• ÎMPRUMUTURI ÎN 
LEI primiţi imediat la 
CASA DE AMANET 
ARISTOCRAT DEVA, str. 
Libertăţii, bl. 2, etaj, tel. 
614570. (5842)

'. •  ' Angajam absolvenţi' ' 
liceu economic, (fete) pen_ 
tru activităţi de birou. 
Contact -<lnu| Nagy, tele
fon 623320/41, orele 8—10.

;s . (6647)

- • înscrierile şi contrac
tele pentru - Austria se fac
lei telefon 611415 
ţ (6680)

V COMEMQKĂfti
• S-au scurs şase luni 

de cârid a plecat pe tlru
mul fără întoarcere

’ •  S.C. I,.M. Maral
; Comex- S.R.L. Deva
■ îmbuteliază şi disţri- 
, buie en gros renumi- 
; tul oţet de Marginâ.
■ Sediul — str. Rându- 
nicii. nr. 3, Deva, 
secţia răcoritoare Con*

• fruct,: tei. "614815/ preţ 
786 plus TVA lei/litru. ' 

(6618)

DIVERSE

• Societate comercială
execută lucrări de insta
laţii electrice/ Relaţii ‘ tel. ’ 
718956.-- i . ' (6200)

S.C. Agromec.S.A. 
Cîrne.Şti anunţă benefi
ciarii că începând cu data 
de 30. 09. 1995 tarifele de 
plată pentru lucrările a- 
gricole mecanizate se vor 
majora cu influenţele date 
de scumpirea resurselor 
folosite.

(6639) . •

•  S C.. „Horibus" — Ser
vice S.R.L, Orăştie anunţă 
majorarea tarifelor de pla. 
tă de la data de 30. 19. 
1995 cu influenţele aduse 
de creşterea preţurilor la 
resursele folosite.

(6640)

• S.G. Agromec S. A. 
Călan anunţă beneficia, 
rii că începând cu data 
de 30 septembrie a.-e. se 
vor majora tarifele - de 
plată la lucrările agricole

. mecanizate. „
(6641)

PIERDERI

• G.D.E.E. Hunedoara 
anunţă pierderea chitanţei 
nr. 23499. Se declară nulă.

"(6632) . ';

KEŞERU CAROL
din-, comuna Baru. Da
torită onestităţii şi bună
tăţii sale va rămâne .veş
nic în amintirea noastră. 
Fie_i . ţărâna uşoară, şi 
memoria .binecuvântată. 
Soţia Zamfira şi fraţii 
Margareta, Stela,' Arturo şi 
Rinaldo. .

/:'■;' (6625).

•  Azi, . 29 august 
.1995, se împlinesc- 4 
ani de la dispariţia 
celui- drag dintre noi 

VIDREI. BANC1U 
(UŢU)

Vei rămâne veşnic 
în inimile noastre. Fa
milia. ■' -

(6622)

: 29 AUGUST 1995
• I dolar SUA — 2064 lei
• 1 marcă germană - — Î395 lei-
• 100 yeni japonezi T,. — 2134 lei
•  1 liră sterlină -- — 3184 lei
•  1 franc elveţian — 1694 lei
•. .. 1 franc francez — 406 iei
• 100 lire italiene - \  128 lei

Cursuri de refer inţă ale Băncii  Nattonale 
a României.'

- - • ■ .  
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AGENŢIILE DE PUBLIClŢATE 
„CUVÂNTUL LIBERa

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare,pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de. publicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul din 
CENTRUL MUNiciPlULUl, lângă maga
zinul „Comtim* la chioşcul din CAR-

DECESE

•  Colegii de servi
ciu ‘de • la F.E. DEVA 
— ' Atelier P.R A.M. 
aduc un ultim oma
giu Celui care a fost 
colegul lor

FLORIN IIALATIU 
în Vârstă de 26 ani.

, (6664)

• Familia îndolia
tă mulţumeşte pe a - 
ceasta cale tUturor 
colegilor de la Metal 
Expres, Romcereal, ru
delor, cunoscuţilor 
care i-au fost alături 
la greaua pierdere 
pricinuită de decesul 
celui care a fost

IOAN ROMAN' 
îi vom păstra o 

veşnică amintire.
(7015)

M

■^1 

: s

T1ERUL MICRO 15 
„Orizont0).

(staţia de autobuz

•  F.G. CORVINUL este 
alături de cunoscutul an
trenor Dumitru Pătraşeu, 
la greaua pierdere a so
ţiei şale şi îşi exprimă 
întreaga compasiune.

»
REGIA AUTONOMA ACTIVITATEA

cu sediul în Orăştie, strada Victoriei, nr. 19 
Scoate Ia licitaţie publică în data de 29. 09. 1995, 

ora 10, următoarele mijloace fixe :
— încărcător frontal A 1800

malaxor asfalt - "V.
: macara IIYDROS

— rezervoare combustibil 50 t ■
— motoare 75 kvv „

rulou compresor
Informaţii suplimentare la sediul regiei.
Licitaţia se va relua în zilele de 13. 10. 1995 şi 

20. 10. 1995 — şi în continuare în fiecâre vineri ia 
ora 10.

S C- „REFRACTARA-' S.A BARU MARE

Scoate la licitaţie publică următoarele mijloace 
fixe : ■ '  ■ . , ■ -.

■  DACIA TLX-1310
■  ARO 214 D
■  TRACTOR RUTIER 1.050
P  MOTOCAR 3,2 Ţ — 2 buc.
Licitaţia va avea loc Ia sediul S.C. „Refractara" 

S.A. Baru Mare, str. Dr. Ştefan Gârbea, nr. 344/ în 
data de 14. 09. 1995, ora IO-

Participanţii la licitaţie vor depune la casieria 
unităţii o garanţie de 10% din-valoarea mijlocului fix.

Relaţii suplimentare la telefoanele : 054-716916; 
054.544231; 054-543645. . (7003)

• H U N E D O A R A ,  pe bdal  Dacia (tel. 
715926 ).

•  BRAD. strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C, „MERCUR

- --• •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(in spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură: la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate, r

S.C. SEDECOM S.R.L. 
vinde în condiţii deâsebit de avanta

joase: PRODUSE ELECTRONICE marca 
SAMSUNG, mochete import Belgia şi 
America, linoleum import America.

Prin depozitul societăţii se vinde en 
gros : „ t

•  bere BERGERBIAR j
• zahăr s ţ
Pentru informaţii, ne puteţi contacta \

la sediul firmei, situat în DEVA, str. S 
Horia, nr. 13- Tel.ffax : 615038, între \ 
orele .9--23. (478) )
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Z>ar e d ita t d e
CASA DE P R E S Ă  $ / E D I / U S A  

. .C UVÂNTUL L IB E R " D E V A  

socie ta te  p e  ac ţiun i cu  c a p ita l p r iv a t 
I  înmatriculată la Regisţrul Comerţului Deva, cu |  
| nr. J/2CW51B/T991 Cont: 4072613110B.C.R. Deva. |  

Cod fiscal: 2116827
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Dumitru Gheonea preşedinte ţxedacîoi şei), 
Tiberiu Istrate vicepreşedinte (redactor seîadiunct).

I  Virgil Crisan contabil get. Minei Bodea. Nicolae I  
|  Tîrcob. ■ |

întreaga răspundere pentru conţinutul |  
• articolelor o poartă autorii acestora Adresa ■  
J  redacţiei: Deva. 2700. str 1  Decembrie, nr 35. ,  
J iudeţul Hunedoara. Telefoane 611275. 612157 J  
I  611269.^25904 Fax 618061 ipflfcliriIflUili I 
I   ̂ Tiparul executat la S.C.,.Pobdav3" S A Deva ş|. |
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