
Tttlnicăreselc' inaugurează spectacolul închinat Tancului.

Gorunii demnităţii
Revenim în fiecare an, 

lâ_ mijloc de septembrie, 
-_x la" -Ţebea, spre a cinsti o 

perioadă zbuciumată a 
istoriei naţionale şi a 
comemora o personalitate 
■ - cea a lai Avram lăncii- 
— care şi-a lăsat „am
prenta asupra a cestor . imi, 
în numele unor principii 
sacre, — libertatea, in
dependenţa şi demnitatea 
românilor din Transilva
nia, aSaţi sub crunta, dar 
vremelnica ocupaţie a- 
ustro.ungară. în noaptea 
de 10 spre 11 septembrie 
a anului 1872, Avram I-an- 
cu ' trecea în nefiinţă pe 
prispa unei case din Ba
la de .Criş, lăsând în fir
mă o viaţă de zbucium şi 
durerea unei neîmpliniri 
pentru, că' nu şi-a văzut 
poporul liber. Aşa cum 
spunea primarul comunei 
Baia de Criş, dl Romeo 
Horia Farcaş, în cadru! 
manifestărilor : de’ la Ţe
bea de, duminică, „întrea
ga noastră istorie s-a scris 
în . durere, ca să nu se 
.uite. Fie ca idealurile mare 
roiţii Iancu- să rămâmT 
îri sufletele urmaşilor, 
şprîe a, avea puterea de £i fi 

> uniţi", parafrazând într- 
un fel, spunem noi, cu
vintele marelui înaintaş : 
„Uitaţi-vâ pe câmp ro

mânilor 1 Suntehi mulţi 
şi tari, suntem mulţi ca 
cucuruzul brazilor” !

'Aici, la Ţebea, în um
bra gorunului lui Horea, 
Crăişorul şi.a înţeles mâi 
bine înaintaşul, amintind 
nu .o dată că doar cu lan
cea lui. Horea pot fi con
vinşi domnii şi marile 
cancelarii. Să ofere drept 
furi popoarelor. Şi a mai 
înţeles ‘Crăişorul că „în. 
tre români şi unguri, ar
mele nu âu ce căuta". 
Tocmai de aceea,- acUmr 
iniţiativa preşedintelui 
României, - dl Ion Iliescu, 
de reconciliere istorică 
româno-maghiară, tw fost 

„primită eu căldură şi la 
‘pebea de miile de merţi' 
şi oaspeţi Veniţi din toate 
colţurile ţării .re Este ‘f ma
rea şansă- â celor două 
popoare, care, în acest 
■moment, nţt -trebuie ra
tată — idee ce s-a con
turat în cuvântul tuturor 
-celor care au vorbit la 
marea adunare ele pe j>la- 
toul Ţebei. Este 
•jlimătăţil estice a Europei1; 
şi n liniştii pe bătrânul Ş 
continent".

între români şi unguri, 
armele nu au ce căuta" 
-anticipa mare ic Avram 
Iancu. Fie ia Acest lucru 
să se adeverească ! ■ .

Florile recunoştinţei
' I a Ţebea a plouat du

minică. A plouat mult şi 
' sâcâitor şi - rpcc. Apa 
curată, căzută de sus, a 
bucurat însă florile adu
nate în zecile* de coroane 
şi jerbe eu care rumânii 
de pretutindeni au' venit 
la mormântul eroului na- 
ţidnţţl’ Apa «. flo
ri le,’ - fâcândUil̂  Să * se 
deschidă generos, oferind 

• privirii o feerie de cu
lori încinsei .'eu tricolorul 
naţional. T \

în incinta Panthoonului 
tuturor românilor s-a ofi
ciat mai. întâi o slujbă de 
pomenire de către un' so
bor de preoţi", avându-1 in 
frunte pe Prea Sfinţia Sa 
Timotei Seviciu, episcop al 
Aradului, Hălmagîului şi 
Hunedoarei. - S-a sfinţit 

parastasul ridicat in me
moria lui Avram . Iancu, 
a căpitanilor şi tribunilor 
săi, care îşi dorm somnul 
de veci aici, în memoria 
tuturor eroilor şi martiri
lor patriei căzuţi Pc câm
purile de, luptă, pehtru 
libertate şi neatârnare.

Strălucitoarea persona
litate â Tui Avram Iancu 
a fost evocată în predica 
episcopului Tiipotei Se

rviciu, apoi amplu şi gene. 
'ros' de 'academicianul Şte
fan Pascu, acest patriarh

•al istoriografiei româneşti, 
care, deşi aflat ia o vârslă 
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Constructorii hidroo- 
nergctlcierii de- la Rîu 
Mare — Retezat au Săr
bătorit in valuri împlini
rea a 45 de ani de exis
tenţă a societăţii „Ilidro- 
construcţia" şi a 20 .de 
ani de când fiinţează su
cursala de specialitate de 
Za poalele Retezatului.

Mai întâi, în data • de- 
1 septembrie 1995, la 
sediul de la Brazi ai- fostu
lui Grup de Şantiere RMR 
— azj Sţictirsală — a fost 
organizată o conferinţă de 
_presă, în cadrul căreia li 
s.au prezentat ziariştilor 
din presa scrisă' şi audio

vizuală din judeţ etapele 
parcurse de colectivele şan
tierelor; de pe Rîu Marc 
pentru amenajarea hidro- 

' energetică a acestui nă
bădăios pârâu de munte 
(în amonte şi în aval), 
munca depusă fără preget 
de câteva mii de con

te tele turbinelor pentru a 
se . transforma în lumină 
si forţă atât de -necesare 
pentru ţară.

Despre strădaniile â- 
ceştor - oameni de exemplu r 
profesionalism şi patrio
tism, despre momentele 
de vârf ale mpneii lor —

structori ţ.,ia ziuă" . şi în ..finalizarea-, succesivă a
subteran), -cu; permanente /.ec! /ie iobiectfve ... (galerii
lăsări la - vatră -şi fioi'. dV r ducţitine, laeijn' de 
încorporări, pentru a emulare, castei . de e-
capta apa cristalină.şi re- cFnbru, microhidroeen-
‘pede a mai multor .pâ- r-‘tie racordate ia 'sistemul
râiaşe,;'acUmularea- ei' în-.' nerge-tic naţional, '-etc.) — 
tr-un loc imens şi dirija. DUMITRI7 GRlEONEA
rea prin ” zeci de k-ilome. re--.-— ------
tri de conducte spre pa- {Ccmtinnare in pag. a 7ra)

Aeroclubul 0̂ ^  Ehva ^ paşi în arena internaţională

Prin dimensiunea eve- şurftt la Săuleşii — pe- 
nimenţului de sâmbătă, va, 'Aeroclubul ©acb> 
9 septembrie a.c.,. desfă- din localitate a trăit mo-

. mente . deosebite care se 
înscriu cu litere ma
juscule în memoria .tim
pului: împlinirea a două 
decenii ,de Ia reînfiinţa
rea aeroclubului; 85 de 
ani de la primul zbor 
al pionierului aripilor 
româneşti. Aurel Vlaicu 
şi nu în ultimul rând 
ca importanţă inaugu
rarea Complexului -In
ternaţional de Pregătire 

. a Aviaţiei Sportive.
Noul complex interna

ţionali care a fost inau
gurat sâmbătă, este al- . 
cătuit dintr-o , clădire 
administrativă cu ‘ toate 
facilităţile necesare ac
tivităţii aeronautice şi 
sportive; cantină cu 
bucătărie proprie, spaţiu 
de cazare pentru 35 de 
persoane, condiţii ali
niate la standard irrtcrre

naţional unde tineri din 
. toată 'Europa pot să-şi 

perfecţioneze activitatea 
în domeniul paraşutis
mului, planorismului, 
zborului cu motor, aero
navelor ultra-uşoare, zbo
rului cu balonul.

Evenimentul de la Să- 
uleşti n fost onorat de 
prezenţa unei delegaţii 
de specialitate din A- 
’ ustria, condusă de în
suşi preşedintele aeroclu
bului sportiv din această 
ţară, care a fost însoţit 
şi de un griip de piloţi 
.care au venit-in schimb 
de experienţă (cu a- 
vîoane proprii), repre
zentanţi ai ambasadelor 
elveţiană, germană şi 
franceză, de către dl 
Voifcu -Constantin, direc
torul Aeroclubului Ro. 

•.ţftânieire de către oficia

lităţi ale judeţului Hu
nedoara pe de o parte, 
iar pe de altă parte de 
un număr impresionant 
de spectatori şi sportivi 
care au înfruntat vitre
gul timpului.

Spectacolul de excep
ţie oferit dâ către spor
tivi — zborul cu motor 
şi planorismul, lansarea 
cu paraşuta, zborul cu 
balonul — an încântat 
pe cei de faţă, motiv 
în plus pentru a ni) re
greta deplasarea la ae
roport.. c. ,

Alături de cei : mai 
valoroşi sportivi din 
ţară - a fosf prezent şi 
dl Constantin Manolache, 
care în pofid/* color 71 
de ani împliniţi, a exe
cutat cu avionul,' câteva 
numere , de -excepţie.

CORNET, POENAR
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Florile recunoştinţei

(Urmare din pag I)

venerabila, nu pregetă 
să vină an de an, la Ţe_ 
bea, pentru a vorbi ea 
nimeni altul despre . A- 
vram Ianeu. Tinerilor Şt 
vârstnicilor, deopotrivă, li 
s-au dezvăluit crâmpeie 
din viaţa acestuia, fapte 
de lupţi, modul in care 
i-a îmbărbătat pe români 
sau îrt caro a acţionat el 
însuşi în Revoluţia de îă 
1848—*49 din Transilvania. 
In felul acesta, lumea 11 
înţelege ffiâi talita pe erou 
şi idealurile sale, alcă
tuind o punte trainică 
db comunicare Intre trecut 
şi prezent.

A urmat momentul im. 
presionartt at depunerii 
coroanelor lâ mormântul 
lui Avram Ianeu, prece- 
dat de intonarea Imnului 
Naţional „©eştcaptâite r©« 
mânel'V în aBofdurite „Pre

săraţi pe-a’ lor mor— 
minte...*' au fost- depusa 
coroane şi jerbe de flori 
din partea: preşedintelui 
României, dl ion lîiiscu, 
a Parlamentului şi Gu
vernului, a prefecturilor 
şi consiliilor judeţene Albă, 
Arad, Cluj, Timiş, Hune
doara. a unor importante 
instituţii publfee şi so
cietăţi eomefdăle etc. Oa
menii s-ati perindat, rând 
pe rând, lăsând florile 
recunoştinţei şi păstrând 
un moment de reculegere.

Ca un pios. omagiu adus 
Craiului munţilor, redacţia 
Ziarului „Cuvântul liber" 
a depus o coroană de ga
roafe albe, pure precum 
i-a fost sufletul şi crezul 
eroului.

In încheierea mani
festărilor de aici, a fost 
trecută In revistă garda 
milifârâ de onoare consti
tuit» CU acest prilej. ‘

„Unicul dor al vieţii 
mele este să-mi văd na
ţiunea fericită pentru care 
după puteri am lucrat" 
(Avram Ianeu),

In faţa miilor de oa. 
meni adunaţi pe platoul 
de la Ţebea, p» impresie- 
năiita scenă amenajata în 
aer liber, împodobită eu 
verdele brazilor oare * l-au 
însoţit în peregrinările 
Oale pe Avram Ianeu, dar 
Şl ev» drapele tricolore a-

j peste timp
vând 4ii centra efigia
roiilul omagiat, au - - ggeat 
Un mare număr de oitoiu- 
lltâţi: reprezentanţi âi 
prefbdiftţisi României, - ai 
Parlamentului si Guver- 
ftuiţtf. -preldeil şî praşodiBţl 
de consilii din judeţele 
Învecinate, lideri şt repre
zentanţi ai vator partide 
politice, reprezentanţi de 
organizaţii obşteşti, Socie
tăţi culturalei Oameni de 
ştiinţă, cultură şi artă.

Mesajul din partea pre
şedintelui României, dl 
Ion Iliescu, a fost pre
zentat de dl Victor O- 
panschi, consilier prezi
denţial. A fdSt un mesaj 
de suflet in care a fost 
evocată cu călduri per
sonalitatea : iul Avram 
Ianeu, Munţii Apuseni — 
„scut de apărare, dar şi 
tranşee de luptă pentru, 
noi românii. Să păstrăm 
şi sft respectăm aceste 
locuri în care ne.âm apă. 
rât fiinţa naţională. M 
le păstrăm ca pe un tem-;: 
piu". S-a prezentat preo
cuparea din zilele noastre 
pentru dezvoltarea zonei 
Munţilor Apuseni pentru 
ca urmaşii lui Horea şi 
ianeu să se bucure de 
roadele muncii lor» O do
vadă în acest sens este şi 
ridicarea la rangul de 
municipiu â' eraşîttei Brad. 
3*a evocat ttevd -̂ da li
nişte tocat** trebuie să 
trăiască poporul ' român, 
fit bună .Inţeligeşt eu ve-. 
dflib Strădania 0* trebuie 
depusă pentru Vindecarea 

. fffiliidr ifitţfl trecut isto
ric greu. Iniţiativa preşe- 
dintelui Hotdântei, di Ion 
tliescU, de teConcilitri 
iltoricâ dintre România 0  

- Ungaria, a fdăt amintită 
de toţi vorbitoriî  demara 
benefib pentrd’ bele două: 
popoare, ca d* altfel 
tru fhtreâfâ Eurepâ.

I» continuare, au, pre- 
aentat mesaje senatorul 
Octavian Muntean, dl«t 
partea Parlamentului Ro
mâniei, dl Theodor Me- 
leşcârtu. ministrul afaceri.

lor externa ăl României, 
fiu al acestor meleaguri 
primit cu multă Simpatie 
de moţi, din partea gu
vernului, dl praf, univ. 
Liviu Maior, ministrul în
văţământului, ednf. univ. 
IOan Teodor Stan, pre
şedintele Societăţii cultu
rale „Avram Ianeu", di 
Zeno Oprîş, -preşedintele 
Uniunii „Vatra Româ
nească", di Gheorghe Tu
nar (preşedintele P.U.NJL» 
di Adrian Păunescu, prim. 
vteepreşedmte al P.S.M., 
Victor Surdu, preşedintele 
P.D.A.R., poetul Grlgore 
Vieru ş.a.

Spectacol
folcloric

• După uft preambul al 
: cenaclului „TotUŞb iubi- 
, rea", a Urmat ftti amplu 

spectacol folelortto orga
nizat de Ministerul Cul- 
turii, Inspectoratul pentru

Culttirâ Şl Centrul dude. 
ţean Hunedoara al Crea
ţiei Populare, Televiziunea 
Română, cu. sprijinul Pre
fecturii şi Consiliului Ju
deţean Hunedoara. pri
măriilor din Brad şi Bftiâ 
do Criş, Societăţii cultu
ralo „Avram Ianeu" şl 
Uniunii „Vatra Româ
nească". De remarcat con. 
tribuţia de excepţie a Mi
nei Ţebea care a realizat 
superba scenă în aer li
ber, băncile pentru spec
tatori.

Impresionanta mani
festare artistică a fost 
prezentată de dna Mari. 
oara Murâreseu, redactor- 
şef al emlstuftilor folclo
rice de la Televiziunea 
Româna.

Au evoluat cunoscuţii 
solişti de muzică popu
lară românească: Nieolae 
Furdui Ianeu, Sava Ne. 
grean.Brudaşcu, Veta Bi- 
riş, Drâgan Muntean, Gri. 
gore Lese, Fioricâ Zabâ, 
Mariana Anghel, Matllda 
Pascal Cojocâriţa, Traian

Jurchelea, Anghelina ffl-ţ 
miş, Nieolae Mureşan, B- 
lena Evsei, Ana Baitciu, 
Mariana Deâc, Lidîa Be
nei, Florica Mureşan, Ro. 
dica Ardelean, Cornelia 
Căprarii, Malvina Nagy, 
CiprM» Roman, ■ tarago- 
tistul Dumitru Fârcaş.

I» cadrul spectacolului
au evoluat, de 
apreciate ansambluri fol
clorice: „Doina Crişului" 

.al Casei d# cultură” Brad, 
„Fluierul Ianculul" din 
Baia de Criş, reîntors, de 
curând, după evoluţii de 
succes, în cadrul Festiva
lului folcloric internaţional 
de la Khrems (Austria), 
ansamblul folcloric al Ca
sei de cultură din îneu, 
taraful „Rapsozii Zarari- 
dului" din Arad, tulnică- 
resele din Bulzeştit de 
Sus şi Blâjeni.

La reuşita spectacolului 
şi-au adus contribuţia spon
sori geheroşi cărora or
ganizatorii manifestările* 
Ie aduc cete mai 
roase mulţumiri.

rn*m

Precedând sărbătoarea 
de la Ţebea, sâmbătă, 9 
septembrie a.c.., în ■■ sala 
festivă a Primăriei ora
şului Brad, a avut loc un 
Simpozion ştiinţific inti. 
tulat „Avram Ianeu în 
conştiinţa naţională", la 
care au participat nume
roase personalităţi, Istorici, 
reprezentanţi din 32 de 
localităţi transilvănene şi
din Bucureşti. - '*

După cuvântul introduc
tiv al primarului oraşului 
firâd dl Nieolae Mogs. 
si avându-t ea moderator 
pe dl ioan Teodor Stan, 
preşedintele Societăţii Cul- 
tural.Patriotice „Avram 
Ianeu", lucrările simpo. 
zionuiul au test deschise 
de reputatul

Wmmm
Sc depun coroane de flori la mormântul marelui erou al itcaimtfuţ 

Avram Ianeu- v

Ştefan Pascu din Ctoj- 
Napdea. După ampla e- 
vocare a personalităţii lui 
Avram Ianeu în contextul 
vieţii social-poiitice în 
care a trăit, Domnia sa 
îheheia eu „îndemnul de 
inimă şi de suflet" de a 
ne despărţi eu acel exa
men de conştiinţă, g&n- 
dindu.ne la „cei mulţi 
şi vrednici, pretutindeni şi 
»  viilor, teri a uita îna
intaşii. şi mormintele
lor. fn continuare, dl Ioân 
Sieae, consilier te* _ al

Inspectoratului • Judeţean 
pentru Cultură , a vorbit 
despre rolul şi importanţa 
comunei Sohodol în des. 
făşurarea Revoluţiei de 
la 1848. Pledoaria pen
tru un monument închi
nat martirilor români că
zuţi ţp Revoluţia la Tir. 
n&va de Criş (misiune e- 
ienţială a societăţii „A» 
vram ianeu") a fost sus
ţinute de dl loachim La. 
S&r, cercetător ştiinţific 
la Muzeul Civilizaţiei Da
cice şi Romane Deva. Co
legă la aceeaşi instituţie, 
dna prof. Măria Basarab 
ne-a Ricut cunoscute în
semnările preotului Bl. 
mion Grasa într-o veche 
carie românească. Dr» Vio
riei Butcă din Curahonţ 
a evocat personalitatea u- 
nui alt erou popular al 
Revoluţiei de la 1848 —
tea» Buteanu, prefect al 
Zaraudului. Fragmente din 
cronica preotului Teodor 
Talan privind aceleaşi e- 
venimente ni le.a făcut 
cunoscute drd. Elena Mihu 
d« la Muzeul judeţean 
Mureş, lor praf. Emil 
Buriacu din Bucureşti a 
vorbit despre Avram Ianeu 
— toSUl politie. Au mai 
luat cuvântul praf. vio. 

‘ rica Nieula rai: TUrda,

Ioân Câpuşan din 
Napoca, Vasiie Dudă), 
— Muzeul Banatului dm 
Timişoara, dr. Gheergfie 
Sora din Arad. profesor 
Cristina Dinu dfii Bucu
raţi, praf. luga Toma l- 
Vsrfuriie, care au prezen
tat şi alte momente şl 
aspecte ale contextutuî în 
care s.au desfâşurat eve
nimentele din timprd a- 
nilor î«4$-_-0 .

La ora 12.30, partid, 
panţii la simpozion s-au 
deplasat la mina febea, 
unde a avut ioc dezveli, 
rea unui bust al marelui 
erou Avram Ianeu, de că
tre dl Alexandru Blaj, 
director general al Re
giei Autonome a Huilei 

"din România şl de către 
dl ieân Teodor Start. In 
acordurile fanfarei I.M. 
Barza, reprezentanţi ai 
autorităţii locale şi alte 
oficialităţi aii depus Co
roane şj jerbe de fiori, 
îndeplinind astfel o 
datorie de onoare din, a 
elnşti memoria eroilor 
neamului.

Lucrările simpozionului 
s-au reluat in cursul după- 
amiezii,-.eu dezbatere» pe 
larg a temelor acestuia.

’ O.
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6,30 IxttM , desime a«t* 
»; tj® Spriwgfield Sto- 

f f  (S)l 10,05 Santa Har- 
bara (SR il.fla Frumos şi 
bogat to)t **»*• Vremoa 
*>r<nţei mi ta j»  Preţui 

« fierbinte (es); 12^0 Due
lul familiilor (cs); 13,00 
Magazinul amtezlH 13,38 
Fotele dg aur (sltcom.);
14.00 Paslunda ei e Cft- 
ma <ŝ ); I5.W Barbei 
Schafer talkshotv; 16,00 
Itona Christen talkshow;
17.00 Haos Meiser tatk- 
Shotp; 18,00 Jeopardy t 
(c«){ 18,30 între doi (s);
19.00 O familie foarte 
drăguţă (s/r); 19,45 Ştiri, 
meteo, sport; 20,lo EX- 
plOziV — magazin; 20,40 
Vremuri bune şi rele: 
21,15 Miza dublă (s, Ger.),

IM  Ştiri: 9,46 Show ul 
lui Moartele Costenzo (r); 
12,30 O btonda pentru ta
ta (S); 13,00 Rabin:
(tei 1340 Casa Vîanelle 
(«); 14,00 Ştiri; 14,25 Co
tidiene (show); 14,40 Bea. 
utilul (s)i 1540 A iubi 
te): 16A0 Tata şl fetiţa 
te): te,30 Dădaca (*); 174* 
D.â,; it*8o OH, preţul e 
corect (cs); 20,00 Roate 
norocului ţes): 21,00 Ştiri,* 
21̂ 5 Paperisslmâ sprint 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 ShOW-tt! lui BK. 
Costanzo; 2,30 CMtidiette 
(show/r); 2,45 Papcrissl* 
mg sprint ţr)f 3.30 Cin. 
cin (s); 4,te Cel cinciv  (s).

MO Cterntanla azi di* 
mincaţâ; 8,3o Bruftch — 
TV (mag. W); HM» Ca. 
nnon te-P): 11,t» Insul* 
‘ * zîîter te); 12,00 In 

caz, Stcphanie 1orice (f/r)l
13.00 Medicul insnlel (s)$ 
14,80 Falcon Cărwt (s);
15.00 Cagney te Laccy 
ţs p): lte ) Star Trek (s, 
SF): „Catul RoV 17,te
Baywatch (S.8.): „InCurcă.
teri“ cp.R: 18,te sa ris
căm! fes); 19,00 Total 
sau nimic fn); te,2 0  Roa
ta norocului ţes); 2 1 ,te 
Fotbal, Cupa UlFA s Ba. 
yen» Munckett — Loko* 
motiv Moscova; 23,15 
Hunter (s.p): „Lista"; 0,00 
Spiegel TV frep.}; l,W 
izbucnirea vîolenţet (f.a.

curapeanăî 15,00
~ ig,te

bursier} 10AO Ştiri XfNj 
H H  UsKuaia ftef 
Show Salina SeoR; 
Rusia, aerat ‘
Europa
Steri itn
serii, cu 
show cu 
Baseball; IM

SLl'lm La» (todhteww);
2,30 8huw-al teri), cu Jay 
Lene; SJ0 Show Selba» 
Scotei 4 ^ 0  Real Personali 
5,00 Rusia, acum.

m  Golf, Mag. PGA. 
«radul Laramue de » 4a
Pom ţr); NJI Aerobic. 
Cwtratetl* Franţei de 
ia Purit— Ctejberiia (r); 
tute Dansuri sportive. 
CM At ht Aftimsen — se. 
tteM b te fente la dan
suri modern» şi dansuri 
latine; 1130 Fotbal. Eu- 

. fagoturi; I19Q Fotbal. 
Samba Football; 14,30 
Mat, sporturilor cu mo
tor; 15.30 Trlatlon, Pro 
Tour, Chicago: 16,3® Ci
clism. Turul Spaniei *95 
— Ot, 10: Cordaha — Se- 
vUIa m i 1*M Kurofun: 
Mag. distractiv; 18,30 
Mag. sporturilor cu mo
tor; 20,30 Buletin de ştiri 
1; 21,00 Volei. CE mosc.

7,0u Cam Dcsclumes 1

$

şi prietenii 
10,15 Miza vIeţU 
HA» Fa. Si. I». a 
ta; 11,45 Thatossa 
12,45 Miza, Fundul 
14,05 Luminile... (r); 
Copiii televlriunll (r); 
13A9 Strîptease (r); 16̂ 9 
Caoa-. (r); 17,1» f “ 
rutinar; 17,30 Bibi şi 
tenii săi (r); 1 8 4 8  ' 
cântecelor̂  18,45 
pionul (cs); i§,30 Jurnal 
TV S; 20,00 Luminile Pa 
rlsulul; 20A0 Jurnal el
veţian; 21,00 Trimis «po
cim ţrep.); 21JM Modă 
(mag); 23,00 Jurnal F2; 
23.40 Boullion de cultura
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I B E H

DIVIZIA NAŢIONALA
REZULTATELE ETAPEI: Univ. Craiova —• 

Parol 2—1; Dmamo — F.C. Argeş 3—1; Rapid — 
Gl. Bistriţa 2—0; Poli. Timiş. — Poli, Iaşi 0—1; 
Selena Bc. — Inter 2—1; P.C. Naţional — Sportul 
0—» • Petrolul — Steaua 2—2 ; Ceahlăul — „U" 
Cluj 2—9; Oţelul GL — F.C. Braşov 4—0.

j Hunedorenii de nerecunoscut 

j C e r v i n u l  —  O l o r i a  R e ş i ţ a  1 - 2  

I*-■'I Divizia A «aria a ffgftl

|iiiii

C ti A S A M E  N T U L 
LSTIAUA 5 4 1 0 .18““ 8 13
2. Rapid 3 4 9 a 12— 2 12
9. Poli, Timişoara -5 3 1 a 17—9 10

194, Univ. Cratov» 3 3 > t : 8— 4
9. Dinamo 3 3 9 2 8— 6 9
f. Gloria Bistriţa 3 3 9 9 8—4 9
f. Ceahlăul P. Neamţ 3 3 0 2 8— 7 0
8. Petrolul 5 2 2 l 10— 8 8
f. Sportul Studenţesc 5 2 I 2 7—8 7
19. Oţelnl Galaţi S 2 0

0
3 7— 8 6

11. F.C. â«pf 5 2 3 8— 7 8
12. Selena Bacău 5 2 0 3 8— 8 6
13. Inter Sibiu J5 1 % 2 8— 8 5
14- Farul Constanţa 5 1 1 3 7—10 4
15. F.C. BraşOv 5 1 1 9 3—12 4
16. „U“ Cluj-Napoca 5 1 1 3 4—11 4
17- FX. Naţional 5 1 1 3 4—13 4
18. Poli. laşi 5 i 9 4 8—18 »

ETAPA VIITOARE: Inter - F.C. Naţional ;
Poli. Iaşi — Selena ; „U“ Cluj Poli. Timiş ;
Sportul — Petrolul; Farul — Dinamo; Steaua —

iIIar*
iaI%I., % .I■-■■■■%
\:V# ,I

iiiiiiiii

ţelul; F.C. Braşov — Ceahlăul,

Oaspeţii, darnici

o-

In minutul următor, Ga. 
bor deschis in adâncime 
trimite balonul spre poar
ta lui Fekete care res
pinge l Şi a venit minu
tul 42, fatal pentru gaz. 
de î la un atac destul de 
lent ai oaspeţilor, Bălea- 
nu (foarte bun în acest 
ioc) şutează spre poarta 
hunedorenilor. Opric atin
ge uşor balonul şi el pa. 
re liniştit că balonul iese 
afară, dar mingea intră 
In plasă 0—1, Gafă â por. 
tarului! După numai pa
tru minute de la reluare 
(’49), e rândul lui Bardac 
să greşească: el respin
ge o minge de pe stânga 
spre fundaşii centrali, în 
faţa careului de 16 m,’ 
unde se află.., complet' 
nemarcat Decuseară şi a-

I
In etapa de duminică, 

oaspeţii au încasat nu mai 
puţin de 26 de goluri, î» 
timp ce au „reuşit" să 
marcheze doar 6 goluri. 
Media golurilor gazdelor 
a fost substanţial tmbu. 
nătăţMâ de Politehnica 
Timişoara, care le-a um
plut sacul colegilor de la 
Iaşi, cu nu mai puţin de 
0 goluri. Adică, cât în 
5 —6 partide eu scoruri 
normale. Nici una dintre 
echipele considerate câ 
îşi vor vinde scump pie
lea, nu a făcut-a F.C. 
Argeş (la Dinamo), F.C. 
Braşov (la Oţelul Galaţi), 
Gloria Bistriţa (la Rapid) 
n-au reuşit şă realizeze 
nici măcar un egal, să nu 
mai vorbim de o surpri
ză (victoria).

Cu doar .două egaluri 
(Petrolul Steaua 2—2)

şi F.C. Naţional — Spor-I 
tul Studenţesc (0— 0), eta- ■  
pa a V.a s-a aliniat per-1 
fect anonimatului acestui» 
început de campionat dinf 
care — până acum,— as 
lipsit sarea şi piperul par. 1 
Udelor de fotbal — re-1 
zultatele surpriză. Cele ] 
două ,,europene", Petro-* 
lui şi Steaua, au terminai I 
la egalitate după ce gaz-1 
dele conduceau la pauză I 
cu 2—0. A fost un joci 
destul de confuz, menit* 
poate să arunce praf Ini 
ochii „spionilor" de la ■  
Rapid Viena şi Glasgow I 
Rangers. Bine ar fi să fi ■  
reuşit ai noştri, fiindcă I 
miercuri şi joi Steaua şi* 
Petrolul au două meciuri ■ 
foarte dificile în cupele ] 
europene. ■

I I

C. SANDU

înaintea acestei partide 
In rândul gazdelor — con
ducere, fotbalişti, specta
tori şi chiar al ziarişti
lor — prezenţi |n număr 
atare — se simţea © anu
mită stare de relaxare: 
după o victorie la scor, 
acasă cu o pretendentă 
Ia titlu (C.F.R. Timişoa
ra) şl un promiţător egal 
ia puternica formaţie din 
Baia Mare, urma un meci 
cu o echipă ce avea la 
„activ" doar un egal şi 
o înfrângere. Considerat, 
probabil, un meci uşor, 
a fost tratat ca atare şi 
minutele treceau, iar gaz. 
deie nu arătau nimic deo
sebit. Abia în min. 31, 
hunedorenii au şutat pen
tru prima oară pe spaţiul 
porţii, prin Costăchescu !

V'E^^ULTATEtE ETAPEI': Foresta — C.F.R. 
Timiş. 1—0;. Bucovina — F.C. Vâlcea 2—0; Jiul — 
Un, Dej 1—0; Olimpia S.M, — Gaz M. 2—#;. Mi
naur — U.T.Â 1—J ; Corvindi — GL Reşiţa 1—2; 
C.S.M, Reşiţa — F.C. Macarn. 3—0; A.S.A. Tg. M.
— Unirea A-I 2—1; F.C. Bihor — Min. ^lotru 2—0.

C IA  S A ME
1. A-S*A. Tg. Mureş
2. C.S.M. Reşiţa
3. Foresta Fălticeni
4. Olimpia S. Mare ^
5. Gaz Metan
0. F.C, Bihor -T t’.
7. Ţiul Petroşani
8. Minaur Ziatna
9. Cprvinul IW.

10. U.T. Arad
11. Gloria Reşiţa
12. Unirea Dej am
13. F f. Bucovina r
14. Unirea A. luBa
15. Minerul Metru 
18-17, FC. Maramureş

C.F.R, Timişoara ,
18, F.C. Vâlcea

ETAPA VIITOARE : Min.
Un. Dej — A.S.A. ; Un, A.1 
M. — Minaur; Gl. Reşiţa —
— Corvinui; F.C. Maram. —
— Bucovina; F.C. Vâlcea —

3 3 0 « 7—3 9
3 2 1 0 7—0 7
3 2 1 0 4—1 7
3 2 0 1 6—3 8- *~
3 2 0 5—4 6
3 2 0 i 4-3 8
3 t, 0 -A 2—1 6
3 1 2 0 4—2 5
3 1 1 9—8 4 ■
3 1 1 1 5—4 ’4"'
3 1 1 ''.T' 2—5 4
3 1 0 2 3- -'1 3
3 I 5—7 3
3 0 ..1'" 2 2-4 1 J
3 0 i & 2—3 1
3 0 i 2 2-7 1
3 9 i 2 2—7 4 *
3 0 î 2 1—7 I

, Motru — Olimpia , 
. — F.C. Bihor; Gaz 
CS.M. Reşiţa; U.T.A. 
Foresta; C.F.ll. Timiş. 
Jiul.

cesta, cu mingea la pi
cior, intră în careu şi îl 
execută cu uşurinţă pe 
portarul liunedorean: 
•  -2.

Cu toată intervenţia an
trenorilor Feteu şi Stoica, 
nu s-a putut revigora jo. 
cui echipei lor, nici mă, 
car în repriza a Il-a, în 
min. 51 o scânteie a rea
prins speranţa în tribu
ne — galeria nu a înce
tat nici o clipă, şă susţi
nă pe Corvinui: Gabor 
(bine marcat pe tot tere
nul de Chiş) reuşeşte o 
centrare excelentă la Pă
curar, care se înalţă şi 
înscrie spectaculos cu ca
pul, 1—2. In mîn. 58 se 
desfăşoară o fază ce pu
tea schimba total fizio
nomia Jocului: Mitrieă 
intră cu mingea la picior 
în careu şi este faultat 
de Radu David, dar ar
bitrul nu acordă lovitură 
de la 16 m. Scorul nu se 
mai schimbă şi de necre
zut, Corvinui pierde pe 
teren propriu un meci ce 
părea dinainte câştigat.

In cadrul conferinţei de 
presă, în care antrenorul 
principâl loan Petcu îşi 
exprima şi ei nedumeri
rea pentru jocul slab al 
unea' jucători, â fost foar
te preocupat pentru aco
perirea marelui „gol" din 
echipă, postul de portar, 
întrucât portarul Popa 
n.â putut fi rezolvat (me
reu schimbându-şt preten
ţiile), s-ar putea apela la 
sârvîcuK"‘lur" Mărim lo- 
mţă i După cum se. ştie. 
loniţâ, fostul portar al 
Rapidului, este de. mulţi 
ani la Corvinui şi poată 
fi considerat ca hunedo- 
rean de când a "păşit în 
oraşul flăcărilor. El este 
legat trup şi suflet de e- 
chipa,. Corvinui, de Hu
nedoara şl oamenii et, nu 
întâmplător fiind ales tn 
conducerea clubului. Şâ-1 
dea Dumnezeu noroc, este; 
nevoie şî de aşa ceva, da
că reintră în poarta Cori. 
vinului.

SABIN CEHBU

remarcabilă 
a sportivelor 

de la CSŞ
$A Istanbul s.au deşîă- 

făşurat întrecerile unor tra
diţionale competiţii inter
naţionale, la care au par
ticipat sportive din 10 ţări. 
Este vorba de „CUPA BOS
FORULUI" şl „CUPA MU
RII NEGRE", ambele or
ganizate de federaţia de 
specialitate din Turcia. In 
condiţiile de concurs de Ia 
faţa locului — excelente 
— şi în prezenţa unor par
tenere de întrecere redu
tabile, gimnastele de la 
CSŞ Cetate Deva au reuşit 
să se numere printre Iau. 
reate-

DIVIZIA C — FAZA JUDEŢEANĂ

Rezultate strânse In etapa a IV-a
După numai patru â- 

tape în Divizia C, este 
prematur săr" fragi prea 
multe concluzii. Se poa
te spune totuşi că în .a- 
ceastă ediţie, meciurile 

- aurit mult mai echilibra
te, mai „strânse" rezul- 
ţaţele ce se înregistrează 
chiar între echipe din 
polii extremi ai clasa
mentului, Până asum, 
doar în două partide 
s-au înregistrat* scoruri 
eu diferenţă mai mare 
de 3 goluri, in rest, sco
ruri destul de echilibra
te, aşa cum s-a întâm
plat şi în etapa de du
minică, 10 septembrie. 
Oaspeţii au obţinut o 
singură victorie — Da
ria Orăştie la E.G.C-L. 
Căian şi un singur egal 
— Victoria Căian a re
mizat (0—0) cu Jiul Pe- 
trila, iar la Brad şl A- 
ninoasa s-au înregistrat 
scoruri strânse.

Spre deosebire de

multe alte ediţii ale 
campionatului Diviziei 
C, acum Se află două 
echipe din Valea Jiului 
în fruntea clasamentu
lui — Minerul Ştiinţa 
Vulcan şi Minerul Arii- 
noasa şi pe locul 3 Vic
toria ’90 Căian. Liderul 
clasamentului are un 
golaveraj foarte bun, cu 
13 goluri marcate, fără 
să primească gol, timp 
de 4 etape. Nici Victo
ria Căian nu are poar
ta perforată până acum, 
insă n-are- înscrise de
cât 6~ goluri. Iată de ce 
duminică, derby-ul eta
pei a V-a de la Călah, 
dintre Victoria şi Mîn. 
Şt. Vulcan, tribuna ar 
putea fi arhiplină. Intre 
primele clasate pe locu
rile 4—5 se află două 
dintre revelaţiile acestui 
început de campionat —.

-Minerul Teliuc şl Jiul 
Petrila, Insă se aşteap
tă replica Aurului Brad

şi a Daciei Orăştie, ce 
nu se simt bine pe locu
rile ce le ocupă in pre
zent. /  .

Ca şi îh campionatul 
trecut, şi în ediţia ac
tuală 2 echipe se . află 
în situaţia deloc plăcută, 
de a ocupa ultimele două 
locuri în clasament — 
Haber Haţeg şi C.F.R. 
Simeria. Două oraşe fru
moase, cu primării şi 
societăţi comerciale, sin
dicate, agenţi econo- 
miri, patroni, bine cu. 
noseute şi In afara ju
deţului, Dar parcă e un 
făcuţ, nimănui (din cei 
care au putere — şi au 
unii) nu-i place fot
balul, nu sprijină cu ni
mic asociaţiile, ca şi iu
bitorii acestui popular 
sport să se bucure de o 
echipă ce să le aducă 
satisfacţii. Oare cine le 
v» putea trezi interesul 
şi pentru susţinerea 
sportului, fără de care 
nu se poate vorbi de 
viaţa social-culturală a 
populaţiei şi îtţ aceste 
urbe ? ,

Sabin cerbu

REZULTATELE ETAPEI: Jiui Petrila — Vlc- 
_ toria ’90 Căian 0—0; Min. Şt. Vulcan — Min. Live- 
zeni 3—0 ; Favior Orăştie — Haber Haţeg 3—0 ; 
Min. Aninoasa — Metalul Crişcior 2—1; Min.. Te- 
liuc — C.F.R. Simeria 2—0; A.S.A. Aurul Brad — 
Min. Ghelari 2—1; Min. Bârbăteni — Constr. Hu- 
ned. 3—1; E.G.C.L. Căian ,— Dacia Orăştie 0—2.

C L A S A M E N T U L
1. Min. Şt. Vulcan 4 4 0 0 13— 0 12
2. Min. Aninoasa 4 4 0 0 12
3. Victoria *90 Căian 4 3 1 0 6— 0 10
4. Minerul Teliuc 4 3 0 1 8— 3 9
5. Jiul Petrila 4 2 2 0 7— 0 8
6. Mineruţ Bârbăteni 4 2 1 1 4— 4 7
7. Favior Orăştie 4 2 0 2 6—"3 6
8. A.S.A. Aurul Brad 4 2 0 2 7— 5 6
9. Minerul Ghelari 4 2 0 2 4— 4 6

1 0 . Dacia Orăştie 4 1 1 2 4— 7 4
11. Minerul Livezeni i 4 1 1 2 2— 5 -4
12. E.G.C.L. Căian \ 4 1 0 3 .3— 7 3
13. Constructorul Huned. 4 1 •0 3 3— 8 3
14, Metalul Crişcior 4 1 0 3 3— 8 3|15. C.F.R. Simeria 4 0 0 4 0—10 0
16. Haber Haţeg 4 0 0 4 0—13 0

ETAPA VIITOARE: Jiul Petrila —, E.G.C.L. 
Căian ; Victoria Căian -— Min. Şt. Vulcan; Min. 
Lîvezeni — Favior Orăştie ; Haber Haţeg — Min. 
Aninoasa; Metalul Crişcior — Min. Teliuc; C.F.R. 
Sirtieria— Aurul Brad; Min. Ghelari — Min. Bâr
băteni; Constr. Huned. — Dacia Orăştie.

Erika Bonczioa — - s-a
clasat pe locul III la in
dividual compus, în cadrul 
întrecerilor dotate eu „Cu
pa Bosforului", la care au 
participat şi gimnastele Ro- 
zalia Galieva şi Svetlana 
Bachina din Rusia, prima 
fiind .şi componentă a : e- 
chipei ţării sale, participan
te la J.O, din 1992 de lă 
Barcelona. Erika Bonczina 
a mai cucerit locul I la sol, * 
după o. dvoiuţie Aeosebită 
Şl aplaudată Fa scenă des
chisă ~de -spectatorii aflaţi 
în tribune, un Joc II la să
rituri şi locui IV la para
lele.

Mădălina Gogîţu —- cea. 
lattă reprezentautâ a lio-> 
mâniei la aoeste-competiţii,* 
a urcat pe. podiumul de 
premiere In competiţia do
tată cil „Cupa Mării Ne
gre". Ea s-a situat pe lo
cul III. Rusoaicele Galieva 
şi Bachina, foarte impre
sionante în cele două con
cursuri, au ocupat prime
le 2 locuri.

De remarcat calitatea ar
bitrajului care a fost a- 
predat de toţi tehnicienii 
la concursurile din Turcia. 
Menţionăm că gimnastele 
sunt pregătite de Liliana 
Cosma şi loân Cărpinişan, 
iar delegaţia a fost con
dusă de prof. Ladislau 
Gero.

NICOLAE GAVREA

fR O W O :*Q£X
:**ail*BDRN<DPte*MMH*i *

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
10 SEPTEMBRIE 1995

Cagliari -- Lazio * * 2
Cremonesc — Sampdoria X
Milap — Udinese 1
Napoli — Padova ^ 1
Parma — Inter 1
Piacenza -— Juventus 2
Roma <— *Atalanta 2
Torino — Bari 1
Vicenza Florentina 1
Foggia — Ancona 1
Lucchese ■— Brescia X
Reggina «-- Chievo X
Verona — Cosenza 1

FOND DE CÂŞTIGURI : 
151 989 590 lei.
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LEGEA „BACHUSULUI“?!
Preşedintele -asociaţiei 

de locatari nr. 2 Deva, dl 
Constantin Burtea, sem
nează, alături de> alţi 15 
locuitori din zona restau
rantului „Bachus", o sesi
zare privind deteriorarea 
ordinii ţi a liniştii de ca;, 
tre această unitate comer
cială.

Iată conţinutul Scriso
rii adresată redacţiei zia
rului nostru.

„Toţi cei care locuim 
în zona restaurantului „Ba. 
chtis“ am ajuns la o sa
turaţie. O fi aici discote
că, o fi bal, o fi dezmăţ ? ! 
Toate au însă o limită şi 
o lege, pe care, din păca
te, nu le mai respectă ni* * 
meni. Suntem oameni ca
re mergem la serviciu opt 
ore. Ne trezim la 5,30 şi 
unii facem naveta la zeci 
de kilometri, destul de o- 
bositoare, pentru un sala
riu net de 103 500 lei, din 
care 3#00o lei costă abo- 
namentul-navetă. Venim 
obosiţi de pe teren şi au
tobuze şi la ;ora 16 începe 
bălul interminabil la „Ba
chus", cu boxe de 200 W 
şi peste, care ne torturea
ză nervii până la ora ' 2, 
iar până la ora ‘3 se des
făşoară circui plecării a- 
casă, cu alcool în cap, în 1 
sticle, cu înjurături, flu
ierături, bătăi, sticle spar

te. Am anunţat poliţia şi 
în două zile le-a întrerupt 
activitatea înainte de ora 
23, fapt pentru care le 
mulţumim, ca apoi Să in
tervină corupţia celor care 
vor să facă milioane pe 
.somnul nostru si să ni se

răspundă prompt că legea 
o face primăria, au apro
bare de la primarul mu
nicipiului. Rugăm pe aceas. 
tă cale să ne răspundă pri
măria din Deva şi poli
ţia care este legea „Ba- 
chusului".

N. R.
Asemenea stări de lucruri nu sunt singulare în 

municipiul Deva. Aşa se întâmplă şi cu Discobarul 
non-stop şi Barul „Orient", ambele de pe str. 1 De
cembrie, cu bodega denumită „La procuror", din 
cartierul Micro 15, cu localul nocturn „Acapulco", 
din clădirea IPH, cu magazinul „Exim tour“ de pe 
strada Horea, bloc 5, care şi-a amplasat depozitul cu 
băuturi direct pe trotuar, deranjând locatarii, atât 
ziua cat şi noaptea, cât şi cu altele.

Din păcate, primăria nu se implică să le soluţio
neze, în spiritul atribuţiilor ce-i revin, dimpotrivă, 
dă din belşug autorizaţii pentru funcţionarea unor 
activităţi care atentează la ordine, linişte şi igienă, 
la viaţa tihnită, civilizată a cetăţenilor.

La rândul său, poliţia intervine greoi şi ineficient, 
motivând carenţe în legislaţie şi lipsa efectivelor ne
cesare, pasând răspunderile altor organisme, iar gar
dienii publici patrulează „de voie", declinându şi a- 
tribuţiilc în domeniu. Ce să mai înţeleagă oamenii ? 
La cine să mai apeleze ?

ŞI RĂSPUNSUL PRIMĂRIEI
Aducându-i la cunoştinţă cele de mai sus,'dl Ovi- 

diu Hagea, primarul municipiului Deva, ne-a spus: 
„Cunoaştem aceste stări de lucruri şi am inter

venit cu adrese de limitare a prograntelor unităţilor 
perturbatoare ale ordinii publice şi liniştii cetăţeni
lor. De asemenea, am insistat la poliţie pentru a-şi 
exercita atribuţiile ce-i revin în mod expres în ase
menea situaţii".

• • -#• • • • * •

A fost o casă...
Nu cu' mulţi ani în ur

mă când în hotarul mun
tos al satelor Dumbravă 
de Sus (comuna Ribiţa) şi 
Mihăileni (comuna Buceş) 
s-a făcut o masivă tăiere 
de lemne (exploatare de 
pădure) în locul numit Va. 
lea Artariului, s-a ridicat 
o casă.

Casa, din lemn, a fost 
mare, cu camere faine, cu 
toate utilităţile. Dar tăie
rile în pădure s-au gătat, 
bravii tăietori au pornit 
spre alte păduri... Casa a 
rămas o- vreme. Apoi,.,. 
S-a furat tot — ţigla, u- 
şile, ferestrele, cărămizile 

'din sobe. Tot. Acum mai 
sunt pereţii de lemn, po
delele şi ceva stâlpi.. Şi 
când te gândeşti ce caba
nă turistică se putea ame
naja aici ? J J :.

GH. I. NEGREA

Dineolo de bunele 
intenţii

In birou la dl arhitect Ion Gonstantibescu, arhi
tectul şef al judeţului Hunedoara, l-am cu| 
.noscut pe. domnul, ing. Stelian Onea. Cu ce treburi 
se afla domnia sa în vizită la arhitectul şef ? Căuta 
să- perfecteze, sub aspectul avizelor de specialitate, 
o acţiune complexă şi generoasă» Despre ce este 
vorba ?

Societatea Română „Speranţa", o societate negu
vernamentală şi non-profit, cu scopuri umanitare, cu 
sediul în Timişoara, a ales judeţul noştru pentru a 
amenaja aici un centru de recuperare a handicapa
ţilor mental. Locul ales — Valea Râului Mare, Intre 
Brazi şi Brădăţel, |n scopul amenajării centrului res
pectiv, societatea a achiziţionat pe cheltuiala sa o 
suprafaţă de 2 450 mp teren, pe care intenţionează 
să ridice construcţiile necesare centrului, să facă a- 
menajările specifice unui asemenea proces dificil, 
cum este recuperarea handicapaţilor mental.

Ideea unei asemenea recuperări este cunoscută şi 
răspândită în Europa, guvernele luând tot mai mult 
în sarcina lor această activitate care şi la noi, după 
revoluţie, a înfiat sub tutela guvernamentală prin 
Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi.

Societatea română „Speranţa" se bucură de cola
borarea cu alte societăţi similare din Europa şi este 
sprijinită în realizarea proiectelor sale generoase de 
sponsorizare externă şi din ţară. (I.C.)

„Albiniţa“ de la „Moldoviţa"
Trecător dinspre Brad 

spre Abrud, sau invers, 
greu poţi rezista tentaţiei 
de a nu face o „escală" la 
popasul „Moldoviţa", din 
Mihăileni, unitate ampla
sată peste drum de bise
rica din sat.

— De ce „Moldoviţa" în 
plină zohă moţească ?' —- 
o întrebăm pe dna Emilia 
Căbulea, patroană, îm
preună cu soţul ei, Liviu.

— Eu suni; moldovean
că. M-am născut şi am 
copilărit intr-un sat din 
apropierea vestitei mănăs
tiri „Moldoviţa". Sunt de 
mulţi ani brădeancă. So-.

ţuLeste de aici, din Mi- 
hăileni. Am fost împreună 
în satul meu natal, la mă
năstire. Lui i-a plăcut ta
re mult şi a zis' să numim 
unitatea pe care am des
chis-o cu acest minunat 
nume. E frumos, nu ?

Numele este mai mult 
decât frumos, dar ce gă
seşte omul în unitatea so
ţilor Căbulea nu poţi cre
de dacă nu vezi, dacă nu 
te convingi. Pe o supra
faţă extrem de restrânsă 
au ridicat o clădire coche
tă din lemn. Cu tejghea, 
rafturi, bucătărie, sală de . 
servire, magazie. Au tras

Terapia naturistă - o şansă în plus pentru sănătate
Tratamentul prin tera

pia naturistă nu mai re
prezintă nici un secret, a- 
cesta devenind, încă cu 
sute de ani în urmă, un- 
mijloc de ameliorare sau 
vindecare a bolilor. Trep
tat, în decursul vremii şi 
în mod special în ultima 
parte a acestui sfârşit de 
mileniu, terapia naturis
tă â fost înlocuită de tra
tamentul sintetic, prin me
dicamente obţinute pe car 
le artificiala.

• După cum am informat 
recent cititorii ziarului 
nostru, de curând,' la De
va, în incinta Hotelului 
Bulevard, a fost amena
jat un cabinet special pen
tru tratamentul prin tera
pia naturistă şi transferul 
energetic prin efectul de 
piramidă. Ceea ce repre
zintă acest cabinet a fost 
tema unui dialog pe* care 
l-am avut cu dşoara Vio
leta Ştefănescu, bioener- 
goterapeut, iniţiatorul a- 
cestei valoroase idei.

— In acest cabinet — a 
opinat. interlocutoarea noas
tră-—- încercăm să com
binăm terapia naturistă 
utilizarea plantelor me
dicinale —, cu dieta; cu 
sucuri de legume şi trans
ferul energetic amplificat 
prin efectul de piramidă.

Ca un prim pas spre 
tratamentul prin terapia 
naturistă, încercăm să dăm 
o soluţie corectă. în pri
vinţa unei alimentaţii ra
ţionale. OmulA îh graba 
lui cotidiană, consumă 
numeroase produse agro- 
alimenţare care-i pot pro
duce dezechilibre. ce au

efecte distructive asupra 
sănătăţii. Dacă o persoa
nă se îmbolnăveşte, au
tomat Şi în plan energetic 
apar dezechilibre. De a- 
ceea, pe lângă dieta pre
scrisă în cabinet se face 
şi un tratament pentru 
restabilirea echilibrului e- 
nergetic;

— Ce presupune dieta 
recomandată ?

— In primul rând o a- 
limentaţie naturală, pe 
bază de legume, sucuri de 
legume, iar în ai. doilea 
rând un consum redus de 
carne şi grăsime animală, 
alimentaţie naturală care 
se prescrie în funcţie de

fiecare afecţiune în parte.
— Cabinetul aduce un 

lucru în premieră şi anu
me efectul de piramidă. 
Ce presupune acesta ?

— în piramidă se cre
ează un câmp energetic 
puternic, datorită orientă
rii ei pe axa Nord—Sud, 
iar o persoană care este 
extrasenzitivă poate dirija 
şi amplifica acest câmp, 
ce are efecte deosebite a- 
supra sănătăţii persoanei.

— Ce afecţiuni se pot 
trata prin metodele prac
ticate ?

— Majoritatea bolilor 
cronice ale ficatului, rini
chilor, stomacului, ale

glandelor endocrine, ochi
lor, reumatisme etc. Efec
te deosebite se_obţin prin 
meloterapie în privinţa li
niştirii, sistemului nervos 
— depresiuni, stres, in
somnii, acestea din urmă 
cu rezultate foarte bune.

— Se poate prognoza un 
diagnostic prin metoda 
câmpului energetic ?

Dezechilibrele ener
getice le percep prin două 
moduri: prin palparea e- 
nergetică la nivelul mâinii, 
deci în urma unui mic 
consult, sau de la distan
ţă. Deci, implicit, îţi poţi 
da seama de afecţiunea u- 
nei persoane.

Cabinetul de medicina 
telului Bulevard. Aspect 
piramidă.

naturistă şi bioterapie Deva,- deschis în incinta Ho- 
din timpul unui tratament bioenergetic prin efectul de

Foto: PA VEL LAZA

—- Care âste durata unui 
tratament ? '-•••

— |n funcţie de tipul 
bolii şi de gravitatea ei. 
Sunt persoane care se a- 
meliorează în 10 zile sau, 
după caz, seriile trebuie 
repetate.

— Există o superiorita
te- a acestui tratament fa
ţă de cel prin medica
mente? .

— Fiecare-şi are rolul 
său. Ceea ce pot spune 
este că medicamentele a- 
meliorează pe o parte, dar 
pe cealaltă parte au efec
te secundare. Printr-un 
tratament naturist nu e- 
xistă nici un risc, întru
cât este vorba, în primul 
rând, de o -vitaminizare 
prin legume sau* plante 
medicinale. Totul este mai 
apropiat de organism, pe 
când, medicamentele sunt 
ceva forţat,.

— Poate, ca o ultimă în
trebare: De ce tocmai la 
Deva?
; — Aşa a fost să fie. Gân

dul meu este de a dezvol
ta aici, la Deva, un cen
tru de tratament naturistic 
foarţe puternic, iar medi
cii care doresc să colabo
reze sunt bineveniţi pen
tru â da din ce în ce mai 
mult cadrul acela speci
fic, ştiinţific al tratamen
tului de faţă.

Să mai. notăm că Vio
leta Ştefănescu, ceea ce 
face la Deva este izvorât 
dintr-o pasiune interioa
ră, şi în mod deosebit, din 
dorinţa de a-i ajuta pe 
cei suferinzi, nu din inte
rese financiare.

CORNEL POENAR

curent electric, apa deo
camdată la boiler, au îm
podobit interiorul cu taf 
blouri atrăgătoare, fotogra
fii din sport ete. Dar cea 
mai ingenioasă surpriză 
te întâmpină la intrare: 
Uşa este din fâşii şi pan-, 
gliei tricolore.

Mai mare dragul şi tot. 
respectul I
.Ziceam ce găseşte tre

cătorul aici ? Băuturi răco
ritoare, bere, dulciuri, vi
nuri, băuturi alcoolice, ca
fea, pâine proaspătă etc. 
etc. Dar mai găseşte ceva: 
o servire cum rrtai râr. în
tâlnim, cu produse numai 
de calitate, proaspete. Oa
re cum o posibil ? Pen
tru că dl Liviil este măi 
mult pe drumuri, la fur
nizori, aprovizionează în
truna, iar dna Emilia este 
ca o albină, harnică, bine
voitoare, zâmbitoare,  ̂ cu
rată, mereu cu o glumă, . 
cu o vorbă de duh Ia în- * 
demână...

Cei doi reafirmă un a— 
devărt.atunci când tc zbaţi 
poţi face treabă bună şi 
intr-o unitate mică. Poate- 
chiar mai mult şi mai cu 
folos. Şi dumnealor promi
teau că nu se vor opri aici, 
că au făcut doar paşii 
dintâi... ;< ■■■--

GU. I. NEGREA

Buticăreasa
Dna Măriţi Luncan a 

lucrat 36 de ani în comer
ţul sătesc, de unde a şi 
ieşit la pensie. A conside
rat însă că nu se face şă 
abandoneze o meserie pe 
care a profesat-o atât de 
mulţi ani, aşa că a des
chis, acasă la dumneaei, 
un mic butic.De fapt, ma
gazinul plin cu de toate, 
dar în cantităţi mici, este 
al dlui Ovidiu Ştefan Lala 
din Deva, ginerele dum
neaei, care duce la Roş- 
cani marfă de cel puţin 
două .ori pe săptămână.

— Cum merge buticul; 
dna Măriţi ?, am întrebat.

— Nici nu mă laud, nici 
nu mă plâng. în iulie am 
vândut în valoare dc 6 
milioane de lei. Am, deşi 
iii sat mai sunt magazine 
particulare, clienţii mei, 
ce cumpără numai de la 
mine.

- s£s$»c *- «rrărsnmr*

Anul ¥1141 Nr. 1466 Marti, 12 septembrie 1995

■ J / t



şi la început şi 

sfârsit k  carieră

la
t

■ ■ MAXIMA )
Femeia esie 

lletul bărbatului; 
mina care îl călău
zeşte". . (

M DE l
CERV ANTES l

l
su- \

ii iu- y
ălău- \

In autobuzul de Hune- La Facultatea de In- ţ 
doara am întâlnit nu de ginerie Hunedoara am în- i 
mult o mai veche cola- tâlnit o tânără absolven- 1 
boratoare. Am schimbat-tă, în acest ah, a insti- 
câteva impresii. Dascăl tuţiei, secţia electromeca- 
de'meserie, a ajuns la nică. Ramona Miheţ, căci 
vârsta la care ar trebui astfel se numeşte foarte 
să beneficieze de odihnă, tânăra ingineră, solicita 
Dar cu o pensie de das- un document din care să 
căi e greu să duci o via- rezulte că în cei cinci ani 
ţă măcar decentă, nici- de studiu a făcut şursuri 
decum îndestulată, Şi speciale pentru calcula- 
când mai al şi copii pe toare. Pe diplomă nu e 
care vrei să-i ajuţi, nu-ţi specificat acest lucru şi 
rămâne altceva de făcut tânăra nu se putea în. 
decât să-ţi mai cauţi o scrie la un concurs pen- 
sursă de venit, în cazul tru ocuparea unui post 
dascălilor, o jumătate de de operator calculatoare, 
catedră sau măcar câte- Cum mai avea câteva 
va ore din care să mai zile, până la concurs era 
câştigi ceva. Asemenea decisă să înveţe şi noap- 
exemple sunt multe. Nu tea ca să reuşească. Acum 
cred însă că doamnelor trăieşte împreună cu ma- 
respective le-ar place să ma sa, dintr-un salariu nu 
fie: prezentate într-o ase- foarte mare. Un salariu 
menea ipostază. obţinut cu greu, lucrând

Şi dacă ieşirea la pen- pe schimburi. Tatăl i-a 
sie nu prea mai e un pri- murit în urmă cu'doi ani. , 
lej de bucurie, te-ai aş- Atunci, foştii colegi din \ 
tepta ca momentul de în- combinat o asigurau de ţ 
ceput al carierei să fie sprijinul lor. Când a so
mai fericit. Din păcate licitat ajutorul promis ,i l 
azi pentru majoritatea ti- s-a răspuns că nu au pos- i 
nerilor, chiar pentru cei turi. Poate că nu pot, J 
licenţiaţi, un loc de mun- poate că au uitat de pro- J 
că nu mai este asigurat misiune. E greu de spus. ' 
în conformitate cu pre- De un lucru' e sigură, 
gătlreâ sa. Fiecare se Trebuie să se descurce 
descurcă cum poate, du- singură, să-şi facă un 
pă relaţiile pe care le drum în viaţă, în pro- 
are. Unii mai ,au şansa fesie. Are. de partea sa 
unor concursuri pentru un mare avantaj — ti. 
•ocuparea Unui post, chiar nereţea, cu energia, cu 
inferior nivelului lor de încrederea şi speranţele 
pregătire profesională. Dar sale. Pe când la vârsta . 
câte firme preferă tineri * pensiei, vorba cântecului, I 
absolvenţi ? Majoritatea „din toate-am îngăduit". I 
optează pentru profesio- 7
nişti cu experienţă. VIORICA ROMAN J

suri cu premii
Peste zona verde din faţa blocului 7, Aleea Tran

silvaniei, Deva (vizavi de Hotel „Sarmis"), a apărut 
o alee frumos placată. Scări de marmură, un interior 
amenajat elegant, de un alb strălucitor — acesta este 
sediul Farmaciei Humanitas Deva, recent inaugurat. 
Este cel de.al doilea sediu al farmaciei, de data â- 
ceasta proprietatea patroanelor, cinele Maria Tâlves- 
cu şi Doina Găman. ' . V  : .

Pentru locuitorii din Gojdu, din apropierea Filia* 
lei de Cruce Roşie, unde funcţionează „Humanitas", 
activitatea celor două farmaciste, ajutate de asisten. 
tele Maria Jibeteanu şi Zoe Nătângă, este cunoscută. 
Şi chiar apreciată, judecând după numărul mare de 
solicitanţi ce pot fi întâlniţi aici în fiecare zi. Faptul 
că sunt primiţi cu atenţie, trataţi cu consideraţie şi 
că farmacia este bine aprovizionată, având -multe 
produse de import, este o carte de vizită care on<5. 
rează unitatea.'

De la dna Maria Tâlvescu am reţinut că aceleaşi 
aspecte pozitive vor putea constata solicitanţii de me
dicamente şi în noul sediu. Şi această unitate va astea 
acelaşi regim ca oricare altă farmacie. în sensul eă s 
vor fi eliberate şi reţete gratuite, compensate sau 
medicamente contra cost. Şi aici aprovizionarea este 
foarte bună, chiar de lâ deschidere, Produsele sunt 
aduse de patroane de la Bucureşti. Pe cât posibili' 
intenţia este ca farmacia să ofere toată gamă de me
dicamente, atât produse indigene,' cât şi străine.

' Ca o noutate, aici programul de: funcţionare se 
va prelungi până la ora 22, ceea ce este în avantajul 
suferinzilor, Chiar dacă e de dorit să fim sănătoşi şi 
să consumăm rât mai puţine medicamente, faptul, că 
între atâtea buticuri Şi baruri mai apar şi. fayinhâait 
este salutat cu bucurie de oameni. (V. ROMAN).

„KAPIIAELA" — Desen de Donna (Agnes Szasz)

in
• Chiar şi o bucurie 

mică poate ţine în 
viaţă inima omului;

•  Nu scurta vremea 
destinată pentru bu
curii ;

• Nu lăsa să stea în

inima ta grija care 
loveşte inima; .

• Cei mai buni doctori 
sunt: Regimul, Cal
mul şi Veselia; "

•  Trage speranţă > de 
viaţă cât timp' 
respiri.

mai

•  Jn noaptea de 13 spre 
14 aprilie 1895, Abraham 
Lincoln, preşedintele SUA, 
a visat că vede un mort 
Ia Casa Albă. La intre, 
barea sa: „Cine a mu
rit i s-a răspuns : „Pre. 
şedinţele Statelor Unite !“- 
A doua zi a fost asasinat.

•  In noaptea preceden. 
tă atentatului de la Sa* 
raievo, monseniorul Jo- 
seph von Lanyl a visat

evenimcnttţf care a de
terminat începutul pri. 
mului război mondial. 
L-a avertizat -pe arhidu
cele Frantz-Ferdlnand, 
dar acesta s.a amuzat 
şi...

•  Soţia lui Iulius Cac- 
sar, visându-1 că moare 
în braţele sale, l-a rugat 
să mi meargă în Senat. 
Ca să nu pară supersti. 
ţios Caesar n.o ascultă. 
Ce-a urmat, se ştie.

.. Pentru a vă simţi bine 
dar şi pentru a arăta bine 
sunt recomandabile şi al
te tehnici.

— Forma de încheiere I 
(Shoit goung). Se freacă 
palmele puternic, pentru a 
creşte căldura acestora pre
cum şi încărcătura ener
getică. Se execută cu aju
torul palmelor o „spăla, 
re uscată" a feţei, de sus 
în jos, ’ mai întâi pe par
tea mediană, apoi pe păr
ţile laterale (mişcarea por. 
neşte de la frunte până pe 
decolteu,, apăsând cu pal
mele). în acest timp tre
buie să vă folosiţi menta. 
Iul, gândindu-vă că vă 
simţiţi din ce în ce mai 
tinere, faţa trebuie să fie 
din ce în ce mai deschisă 
şi mai frumoasă. Spălarea 
se face de 9 ori (a câte 3 
mişcări, de la nas spre 
tâmple). în continuare se 
masează pielea capului cu 
buricele tuturor degetelor 
de la ambele mâini conse-

Si
cutiv, dinspre frunte spre 
spate (zona gâtului). Se 
masează întreaga suprafaţă 
a capului prin 3 manevre 
(din partea centrală până 
la urechi) de 9 ori. Se ba
te zona capului pornind 
din faţă (unde se loveşte 
mai tare) către spate (la 
ceafă şe loveşte mai uşor), 
tot de 9 ori a câte 3 lovi
turi. Se masează urechile 
de sus in jos, pe mărginea 
exterioară, pe linia de mij
loc şi pe cea interioară a 
pâlniei, deci 3 masaje exe. 
cutate de 9 ori. După a- 
ceasta se execută o mane
vră de „tragere" (mulge, 
re) a părţii de jos a ure- 
fchii (lobului) de 9 ori, Ma* . 
sarea urechilor este echi
valentă cu masarea între- . 
gului corp, având în ve*. 
dere eă acesta este proiec

tat; pe ureche.' De aseme
nea, urechea eSte legată 
de meridianul rinichiului, 
deci, prin acest masaj se 
obţine întărirea rinichilor. 
Masarea marii vertebre, 
mai întâi cu palma stângă 
apoi cu cea dreaptă (cu 
podul palmelor) de 9 ori 
cu fiecare. Astfel se opreş
te intrarea " energiilor ex
terne cum ar îi frigul, vân- 

. tul ş.a., de asemenea, trans
piraţia. . O altă manevră 
este cea denumită „cocorul 
nemuritor îşi duce. ciocul 
pentru a bea apă". Se fac 
mişcări circulare cu băr
bia, care se împinge în fa
ţă, apoi se apasă în piept 
şi capul se dă pe spate 
pentru a face o . rotaţie 
completă, - Se execută de 
9 .ori; timp. în ggre; umerii 
rămân heipişcaţi. Ultimele

două forme pot vindeca 
bolile cefei.

— Forma' ridicării rini
chilor. în medicina tradi
ţională chineză rinichiul 
esţ,e'r,considerat a fi alcătuit 
din 2 părţi : rinichiul in
terior (propriu-zis) şi rini. 
chiul exterior (anusul şi 
porţiunea organelor de re- •' 
producere). Exerciţiul mai 
este denumit şj „Ridicarea 
rinichiului exterior şi con
tractarea celui interior". Se 
poate exersa în orice po
ziţie (în picioare, şezând, 
culcat). Atenţia urmăreşte 
modul în care „rinichiul 
exterior" şi „rinichiul in
terior" se coptractâ către 
interior. Respiraţia este na
turală. Pe inspiraţie se 
execută mişcarea de „ridi
care a rinichiului exterior 
şi contractarea celui inte
rior", pe expiraţie se re
laxează . cele 2 părţi ale 
„rinichiului".

DAN TALPALARIU, 
bioterapeut

Aveţi un organism puţin 
robust si un sistem nervos 
fragil. Vă caracterizează- 
critica şi analitica. Pose-. 
daţi altruism, discernământ, 
ingeniozitate, meticulozita
te, modestie, ordine, per
severenţă; pricepere în a- 
faceri, prietenie, prudenţă, 
simţ critic şi de observa
ţie; trăsături negative : 
conformism, nelinişte, ob
sesia unor detalii, spirit 
de exagerare.
Fecioara simbolizează cas

titatea, fiind unul dintre 
cele mai fascinante semne 
feminine. Posedaţi stăpâni, 
re de sine, voinţă, sunteţi 
echilibrată, raţională, vese
lă ; ascundeţi uneori ne
linişte. Nu consideraţi dra
gostea ca un dar, luptaţi 
pentru a o obţine. Când 
sunteţi îndrăgostită, par
tenerul dv. poate să con.

2308-2?.!
sidere că este norocos ; O- 
feriţi mai mult decât pri
miţi, dar doriţi un parte, 
ner serios, care să vă asi
gure o securitate reală. .

Una din cele mai mari 
bucurii' ale dv. este de A 
oferi bucuria. Sunteţj atta- 
să de persoane mai în vite-! 
stă, cu cont în bancă. : 
mult discernământ, cătltdţl 
sinceritatea şi nu vă pla
ce neglijenţa.

Inteligentă, cinstită, ca 
mult bun simţ, ştiţi să a* 
preciaţi o glumă bunii 
Căutaţi rezultatele practie#v 
şi doriţi perfecţiunea, ţi
nând cont de satisfacţia 
mentală. Cu toate căliţi? 
ţile, aveţi prieteni, puţini- 
Copiii joacă un rol impoiw 
tant în experienţa dv. de 
viaţă. Suferiţi uneori pier
deri materiale pe care Ie 
puteţi reface prin propria 
dv. muncă. .

cămara iernii
• Fasole verde cu suc de roşii. Cantităţi : 3 kg ! 

de roşii, 5 kg de fasole verde, frunze de ţelină şi 
pătrunjel, sare. 1

Se curăţă păstăile, se spală şi se pun la fiert în j 
apă clocotită, astfel încât apa să depăşească nivelul , 
păstăilor cu* 2 cm. Când acestea s-au fiert bine, se 
scot cu o strecurătoare şi se pun într-un vas foarte J  
curat şi bine zvântat. în .aceeaşi apă se fierbe toată i 
cantitatea de fasole verde. Păstăile se pun apoi în 
borcane de câte 800 ml, care "au fost în prealabil bine 
spălate-şi opărite» Separat," se pregăteşte suc de roşii 
din roşiile trecute prin.. aparatul de separat seminţe. 
Se combina apa de fierbere cu sucul de roşii, se dâ 
îri'clocot 15 minute şi se aromează lichidul eu frunze 
de ţelină şi pătruhjel. Se adaugă câte o linguriţă cu 
vârf de sare la fiecare litru de lichid, se umplu bor
canele şi se leagă cu celofan Se fierb apoi pe baie 
de aburi timp de o oră, :v':\

**. * : «
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Expresii sau vorbe de 
duh rămase de la

• In memorialistică fi operele consacrate marelui 
Avram Iancu, se păstrează unele expresii sau cuvinte de 
tiuit rostite de către acesta cu diferite prilejuri. Intre* 
bat de un seminarist pe când cutreiera „Câmpia Liber
tăţii" si trăia imaginea unui trecut revoluţionar înflă-

■ cărat'.:
— pumneavoastră sunteţi Domnul Iancu ?

Nu, ti răspunde el scurt. Sunt numai umbra lui 
Iancu, Iancu c moft f .„Expresia o va utiliza ulterior 
foarte des. " . -

• Pe la începutul lunii august al anului 1872, stu
dentul Petre Giurgiu, venit în vacanţă in satul său na
tal, II Întâlneşte Pe Iancu. Acesta se Interesează despre 
ce mai e nou in Ţară. despre Laurian şi mulţi alţii. Ea 
sfârşitul discuţiei, înainte de despărţire, Iancu ii propu
ne tânărului:

— Dacă ai strânge, in timpul vacanţei, răşină de 
brad de prin pădure, ai vinde-o uşor ia Bucureşti, şi ai 
câştiga ceva bănuţi.

Tânărul îl întreabă nedumerit;
. «hs; Dar cine are nevoie de ea ? ,. •

— Boierimea din Bucureşti, ca leac contra bătături- 
lor —- ii răspunde Iancu, fără să schiţeze nici un zâmbet.

Răspunsul ironic include sarcasmul ce-i mai răma
se#*, ca o unică armă împotriva celor ce l-au umilit.

. »  O altă întâmplare se refere» la prinţul Schvvar- 
, tzenberg, guvernatorul Transilvaniei, care ti oferise o 

funcţie mare (refuzată demn de către Iancu), Prinţul se 
' «Cată binevoitor şi-l întreabă pe Iancu, rugându-1 să-i 
!..gpgereze ce dorinţe le-ar fi pe plac moţilor să le tnde- 
Bţinească ? Iancu îi răspunde cu fler, dar ironic, că 
l-ar f| rău să se realizeze; „O Academie de Drept la Si
biu ţi o bale de aburi la Vidra”,

Î,ÎB o  Pe la Iancu ne-a rămas o sinteză de aspiraţie 
u fşxpriiaatâ prin relevata formulă rămasă ca O maximă, 
.ib voinţe ce*l caracteriza şi Pe care a rostită in faţa 
Dietei Transilvaniei, la Cluj, în anul 1817:

— Nn cu argumente filozofice şi umanitare veţi pu
tea convinge pe aceşti domni, ci cu lancea lui Horea.

, »S i  tel de la el ne-a rămas cca mai laconică co
mandă militari, de-o atât de nobilă simţire, rostită in
tr-un grai neaoş ardelenesc :

— No, gata ? No, hat t„.
« Beferindu-se la locnrile zărăndene, Iancu afirmase

■ iu cnsa unu] cunoscut; „Câtă lume am wmblat, ţară 
mai băute, mai bogată şi oameni mai primitori ca în 
Ţara Zarandului n-am văzut. Când voi muri aş vrea 
aă mă-ngropaţi aici”.

Şi moţii i-au respectat cu sfinţenie rugămintea!
Prof. LIVIU LUCACIU,

*. v'.’' ; v  ■ Baia de Crţş ; ..

O delegaţie a Cpmisiei 
Bundestagulul pentru Ali
mentaţie, Agricultură şi 
Silvicultură, formată din 
7 persoane, va vizita Ro. 
mânia. Intre 10—13 sep
tembrie 1995. Prima vizită 
a acestei comisii va oferi 
deputaţilor posibilitatea 
să-şi facă o impresie a. 
supra situaţiei dezvoltării 
până in prezent a agricul
turii române.

Pe lângă Bucureşti, mem
brii comisiei vor vizita o- 
raşeie Timişoara şi Sibiu,

unda delegaţia va avea 
suficiente ocazii să aibă 
un schimb de păreri cu 
colegii, cu autorităţile şi 
specialiştii români in do
meniul agrar privind pro- 
bleme de interes comun 
şi privatizarea agricultu
rii români, precum şi să 
discute despre probleme 
agrare ale Uniunii Euro
pene. De asemenea, depu
taţii vor purta discuţii cu 
specialiştii proiectelor a- 
gricole sprijinite de Ger
mania.

Bursă în Italia pentru un 
scuiptor din judeţul Hunedoara

Cu prilejul participării delegaţiei judeţului Hune. 
doara la Universitatea ‘de vară de urbanism de la 
Szombathely — Ungaria, aceasta a perfectat şi unele 
colaborări profesionale viitoare, cu delegaţiile din 
Ungaria şi din alte ţări. Una dintre acestea a fost 
cu jurnalistul italiaîi, prof. ROCCO TURI.

Acesta oferă unui artist româp un sejur gratuit 
la mare în perioada 20 august — 10 septembrie 1996, 
la reşedinţa să din sudul Italiei, cu condiţia ca acesta 
să realizeze o operă de artă de dimensiuni mari (2—1 
m înălţime), într-un parc. Această lucrare de artă 
trebuie să fie inspirată din pace, prietenie, înfrăţire, 
altruism, iubire şl dragostea dintre oameni din toa
te punctele cardinale. Statuia trebuie realizată din 
beton armat în interiorul parcului, iar artistul va 
primi toate materialele necesare pentru această lu
crare.

Cei interesaţi trebuie să răspundă la următoarele 
cerinţe; •

— curriculum vitae în limba italiană sau en-
gfeză; '

— un proiect de execuţie al lucrării, desigur şi 
expltcaţu în scris (inclusiv dimensiunile), de ase
menea, în limba italiană sau engleză.

Dacă cineva din judeţul Hunedoara este intere
sat şi consideră că are o idee interesantă pentru, 
realizarea unei astfel de lucrări, este rugat să se a- 
dreseze redacţiei ziarului „Cuvântul liber*, ş| să de
pună cele solicitate până Ia 1 octombrie 1995.

Arh. ION CONSTANTINESCU i

PROINVEST PROINVEST

FONDUL ROMAN Of INVESTIŢII 
OPEREAZĂ PRIN GHIŞEELE DESCHISE 

LA SUCURSALELE RANCU DACIA FELIX
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CURSUL FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 
DACIA FELIX, VALABIL LA DATA DE Il.09.b095

Fondul Român de Investiţii Dada Felix administrat de Pro Invest S.A. anunţă urmă- 
toarele performanţe financiare:

Valoarea la zi a titlului. ă& participare 32 200 lei.
Creşterea faţă de 1 ianuarie 11)95 corespunde unei dobânzi bancare anuale de 90 %.

«■rrtwrtvwvw.

helari lucrurile se m işcă
Primarul comunei Ghe

ţari, dl loan Toplicean, 
a venit lntr-o zi la re
dacţia ziarului nostru. 
Profitând de acest prilej, 
l-atn rugat să ne răs
pundă la câteva între
bări, ceea ce domnia sa 
a acceptat cu plăcere.

—• Dle primar, în le
gislaţie actuală, ce s-a 
realizat în Ghelari ?

— Am acţionat în trei 
direcţii, în principal s 
pentru introducerea apel 
potabile, a gazului metan 
şi Îmbunătăţirea confor
tului la blocurile din car. 
tierul Cuţ.

— Idei şi acţiuni gene
roase. In ce stadiu au 
ajuns strădaniile dum
neavoastră ?

— La introducerea a- 
pei s-au întocmit stu
diile de prefezabilitate 
şi fezabilitate.' Aşteptăm * 
hotărârea Guvernului, pe

sperăm ş-o obţinem 
după care vom trece 

la Întocmirea proiectului 
de execuţie. Jn ce pri- 
veste gazul metan, avem 
promisiuni pentru cota 
de cate avem neyoie şî 
se întocmesc primele 
două studii.

— Bani sunt, dle Te- 
plicean ? .

— Introducerea gazu- 
lui metan este finanţată 
în proporţie de 60 la su

tă de la. bugetul de stat, 
restul de 40 Ia sută din 
impozite şi taxe locale. 
La celelalte lucrări soli
cităm sprijin de la buge
tul judeţean şi central. 
Şi aş mal adăuga la cele 
trei obiective încă unul j 
modernizarea centrului 
de sănătate. Se apropie

turnat asfalt şi în curţile 
unor oameni.

— Se poate. Şi nu văd 
nimic rău in asta. In ţă
rile civilizate asfaltul 
merge până la casele în
depărtate de şosea.

— Ei, România mai are 
până ajunge unde se a- 
flă ele.

•  Un musafir binevenit •  Direcţiile prin
cipale de acţiune •  Suntem prea săraci ca 
să facem treabă de mântuială #  Primăria şi 
consiliul local — intr-o bună colaborare •  
Grupa lui Ţenţ •  Se mişcă lucrurile şi asta 
e bine.

de sfârşit lucrările la 
pavilionul nr. 1 şi la ca
binetul stomatologic. Am 
demarat acţiunea de con
strucţie a unul nou cen- 
tru de sănătate. Avem 
aprobările neceşare, iar 
proiectul este încheiat în 
proporţie, de 80 ia sută.

— Un cetăţean al Ghe- 
larului ne-a scris că a 
fost turnat covor asfal- 
tic nou pe şoseaua ce tre
ce prin centrul de co
mună.

—• Aşa este. Cel ce v-a 
scris a afirmat că s-a

— Aveţi dreptate, dar 
este bine ca ceea ce se 
face să se facă în per
spectivă.

— Ce preocupări are 
Primăria din Ghelari în 
prezent?

■— Se lucrează la nive-. 
larea terenului şi la mon
tarea meselor de beton 
în piaţă. Am adus ferme. 
Ie pentru acoperiş. Pre
cizez că primim un im
portant sprijin din par
tea minei Ghelari, care 
ne asigură material pen
tru umplutură, maşini de

transport, utilaje. In faţa 
alimentarei amenajăm o 
parcare pentru ^maşini. 
Acum se lucrează Ia rea
lizarea împrejurimii cu 
plăci de beton.

— Cum colaborează 
primăria cu consilierii ?

— Bine. Există o at
mosferă bună de lucru, 
amândouă instituţiile stră- 
duindu-se în interesul 
comunei. Luăm împreu
nă hotărâri bune, cărora 
ne preocupăm să le dăm 
chip final.

— Cu cetăţenii cum vă 
împăcaţi ?

— Bine, chiar foarte 
bine. Este însă o grupa
re de oameni — aşa-zisa 
„Grupa lui Ţenţ", ’ care 
ne cam bruiază, ne re
clamă —- în special pe 
mine — peste tot,
'■ —- De ce ?

— Nu ştiu precis. Dl 
fenţ zice că, cu ani în 
urmă, când lucram la 
mină, i-aş fi creat neca
zuri. Eu nu cred că aşa 
s-au petrecut lucrurile. 
Treaba ne deranjează, 
dar nu cine ştie ce. Im
portant este că In co
muna noastră lucrurile 
se mişcă. Şi asta ne adu
ce satisfacţie celor ce 
conducem treburile loca
lităţii.

TRAIAN BONDOR
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mai l
•  A ÎNCEPUT SESI_ ţilor a respins propune- I

UNEA PARLAMENTA- rea guvernului de redu- ! 
RA. La începutul săp- cere a bugetului Cui- I 
tămânii trecute a fost turii cu 7,8 miliarde de j 
reluată activitatea Par- _ lei. Prevederea era cu-» 
îamentului României în prinsă în Ordonanţa de I 
sesiunea de toamnă — ratificare a bugetului J 
iarnă. După. stabilirea de stat pe anul în curs, |  
funcţiilor operative, s-a însS domeniul păgubit * 
intrat în activitatea le. nu trebuia să fie neapă. | 
gislativâ concretă. rat cultura ţării, *

•  FESTIVALUL IN- • MITINGURILE .AU I 
TERNAŢIONAL „GEORGE FOST ANULATE. UDMIÎ J
ENESCU". Joi, 1 septom- a renunţat la mitingu. i 
brie a.c., in sala Al. I. rlle- de protest de la J 
Cu2â a Parlamentului Cluj-Napoca împotriva j 
României, a debutat a Legii învăţământului, I. 
Xllî-a ediţie a Festiva, programate pentru data *

12 SEPTEMBRIE 1995
1 dolar american "  ̂ — 2091 ici
1 marcă germană 1410 lei

• 100 yeni japonezi — 2096 lei
•  1 liră sterlină — 3237 lei
•  1 franc elveţian * — 1715 lei
•  1 franc francez — 410 lei

100 lire italiene ' — 129 lei
Cursuri de referinţă ale Băncit Naţionale 

a României.

'.WAVAVWrZrtVWVWWWAWWWVWVVVAVV
I ------

\ I

luîui internaţional „Geor- de 8 septembrie, înlo- | 
ge Rneseu", a «fett-ew. cuindu-te cu slujbe Ucu- * 
tină va cădea pe 23 sep- menice. I
tembrie. Director ge. * INVESTIŢIILE STRA- . 
neral aî Festivalului este INE IN ROMÂNIA, La i 

, reputatei dirijor Mihai Palatul Parfamentuiui; 
[ Bredteeânu, Iar printre din Bucureşti sol desfâ- | 
|  invitaţi se numără cele- şurat simpozionul «dn- J 
“ brul Yehudi Menuhin — vestiţiite străine în Ro- . 

elevul cel mai drag şl mânia — obstacole şi I 
mai apropiat M  marelui soluţii". Lucrările ma_ ! 
muzician român Geerge nifestârii su fost deschise | 
Enescu — ca» a dirija» de ‘dl Ion Uiescu. pre- * 
speotâcoiui inaugural. «dintele României. Mo- „ 

« REUNIUNI RO- <p«oe Al disfiuţiilur a J
MANO,AMERICANA, tu *«* _.^arui,ul ‘
staţiunea Mamaia s-au „Adevărul , Dumitru Ti_»
desfăşurat, în ziîekr de hU‘ I
4—6 septembrie â.K,

, lucrările Reuniunii fn« CS1- I
t femaţioftâle a CurtU de RURClE. 1» Capitala Ro-J
î Apel din 'România şi mâniei -a I
, din Statele Unite ale lia &iV-® a PreşţlgiOsU- J 
I Americii, la care âU Û1 Simpo^oh şi CUrs in- - 
î participat cadre de eon- temaponai de chirurgie | 
| ducere şi specialişti din ^rdlovascularâ, mani- J 
* instituţiile de justiţie «“ Mificâ patrp- |
j ale celor două ţări. natâ J
, — oTTr'T.'TtTr pttî TiT rarii Naţionale. Au par— I; •  BUGETUL CULTU. ticipat personalităţi de»

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI { 
- DEVA J

Cu sediul în Deva, str. A. Vlaleu, nr. 25.)

Organizează în data de 19 septembrie 1993, 
ora 10, la sediul societăţii din Deva, str. Ho
rea, nr. 12—14. ' ,

jT&n-l

pentru ocuparea următoarelor posturi ,*
•  4 posturi de şoferi transport călători. 

CONDIŢII OBLIGATORII: permis de conducere 
categ. D; 3 ani vechime minimă îii transport 
călători; cazier Judiciar

•  1 post tinichigiu — vopsitor auto 
i •  1 electrician auto,
( •  1 post inginer auto. CONDIŢII OBLI-

1

£

~~ seuiui m ueva, str. viateu, nr. 4».. î GATORH: absolvent al unei facultăţi cu pro» 
Organizează tn data de 2o. 09. 1995, ora j / fţ| aut«; minimum 3 ani vechime în speciali- 

'* un : | tate, vârsta maximă 33 ani
ţ

JB M IgU C T M l 1

RII NU VA FI DIMI- p̂ jţj fa‘ng »ie chirurgiei j 
NUAT. Comisia de cui- cârd io vasculare interna. I 
tură & Camerei Deputa- ţionale. »

pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  inginer construcţii hidrotehnice gr.

1H/1. ,
•  Inginer minief gr. III/l 1
•  Tehnician pentru laborator — treapta \

prof. m / i .  |
Informaţii suplimentare la tel.: 015445; 

012914.
Dosarele se depun pânŞ In data de 21. 09. 

1995,

„ ULTRAROMie S.RX, GALAŢI
OFERĂ:

•  Tablă (rulou) la rece 0,6—2,5 mm
•  Tablă (rulou) la cald 2,5—100 mm
•  Tablă (rulou) iincată 0,6—2,Q mm
•  Profite
•  Table perforate ^  :
•  Cărucioare pentru transport dife- 

rite mărfuri
•  Plase tip „rabite" *
•  Ţesături şi împletituri din sârmă 
Tel./fax 036/464233, 463430, 461539.

(488)\. . . J D e  s - a - n t A m P * ® L . !

R îu  M a re  R e te z a t -  d o u ă  d e c e n ii

•  1 post contabil — CONDIŢII OBLIGA
TORII: absolvent al unei şcoli medii sau post- 
licealc de specialitate finanţe — contab,, 
nimum 5 ani vechime iii specialitate, 
maximă 45 ani; să posede cunoştinţe de d) 
rare ne calculator ia

#  şei Agenţie turism, CONDIŢII OBLI
GATORII: absolvent al unei facultăţi cu pro
fil de turism; posesor al unui atestat de limbă 
străină de circulaţie internaţională.

Informaţii suplimentare Ia tei.; 612160; 
012101 —■ compartimentul economic. (7350)

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE 
POMICOLĂ GEOAGIU

Vinde celor interesaţi. , ‘
#  Vaci cu lapte din rasa „Bălţaţa Româ

nească* la factaţia 3—4 cu preţ negociabil.
Cel interesaţi se p»t adresa Ia telefon 

048235, interior 110 sau 112.
Livrarea se face de Ia sediul fermei 1 

Gcoagiu. •

(Urmare din pag. O

ziarul nostru * seri* f® 
larg la timpul potrivit, 
fiind martor Ja toate 
aceste evenimente ea» âU 
încununat • activitatea con
structorilor de pe RÎU 

; Mare — Retezat Aşa am 
cunoscut Galbeni fftinu- 
naţi, care au Ars pentru 
un ţel şi care fâ<5 ace
laşi lucru In continua», 
neclintindu.se de pe RIU 

i Mare, oameni pe care ne
voile sau destinul , Lau 
mânat ipre Site zâtt de 

: ţară, dar ca» vţa ftcvun cu 
.'mândrie şj emoţie .Să vadă 
i ce a rătoSs în urina trV- 

cerii lor vremelnice pe la 
poalele Retezatului, sau 

! oameni care şi.au lăsat 
;. viaţa în “încleştarea CU 
muntele din coastele Re

tezatului ori cu subtera
nele lui dure şl oarbe.

A fost un preambul la 
o aniversare.

Apoi sărbâfeMMte bl 
sine a celor patru decenii 
şi jumătate da. la «şcHL 
rea pietrei de temelie a 
„Midroconstrucţlel" şt a 
jxi de ani de 'când se 
îmblânzesc şi se adună în 
chingi de metal şi de be
ton apele Rîului Mare — 
Retezat s-a consumat vi
neri, 8 septembrie a.c., 
zi frumoasă, călduroasă, 
parcă anume comandată 
de Sf. Maria (Mică), tot 
la constructor acasă, pe 
întreaga amenajare.

La Invitaţia gazdelor, şi 
alături de ele («in tnâre 
număr de constructori de 
Ia Sucursala RMR) au so
sit la hanul de lâ tâhtă. 
măria Oriea, pentru o u-

STADUT, DISTRIBUIRI* CUPOANELOR DE 
PRIVATIZARE LA 7 SEPTEMBRIE ;

i De la începutul acţiunii 
i au fost distribuite" în ju. 
t deţ iir» număr de 201 655 
l cupoane, vcpre*cntând 
j 46,49 la sută din total,
■ 136 966 dintre acestea 
! au fost distribuite în me- 
j diul urban, Iar 84 069 ta 
1 mediul rural.
j în procesul de distri-
■ buire S-a constatat că un 

număr de 1.271 de per.

soane aveau dreptul lâ 
cuponul nominativ, dâr 
au fost omise de pe liste, 
fiind incluse In listele su.
plimentare.

In M l de, cazuri, cu
poanele au fost tipărite 
rn  dat# m m m , Riad
anulate în vederea reti
păririi altora cu date co
recte. (I.C.)

şoară... Încălzire, cadre de 
conducere şi specialişti de 
la societatea — mantă 
(„Hidroconstrucţia“), de ţa 
institutul de proiectare tn 
domeniu, directori de so
cietăţi comerciale şi de 
instituţii — colaboratori ai 

■ constructorilor de la Itiu 
Mare — Retezat, colegi ai 
lor de la sucursale su
rori din ţară, reprezen
tanţi ai prefecturii jude
ţene, a* Consiliului jude
ţean, parlamentari.

Gazdele i-au invitat pe 
oaspeţi sfi le vadă o parte 
din operele «reate de-a 
lungul celor 20 de ani — 
lacul de acumulare de la 
I’ăclişa, mîcrohid rocentrâla 
Ţoteşti îl, barajul şi ma
rele lac de acumuîare de 
la Gura Apei, unde s.au 
dat iâtnarlri pe planşe 
despre caracteristicile teh
nice, economice şi soctele 
ale obiectivelor, s-a răs
puns la O serie de între
bări privind stadiile ac
tuale şi perspectiva fina
lizării lucrărilor la unele 
Obiective importante, în
deosebi la baraj"— cel 
mai mare din ţară.

Apoi rândurile s-au 
stritis, spre ora 17, în 
sălile de mese ale can
tinei Sucursalei- RMR de 
la Brazi, unde pofta de 
mâncare s-a potolit trep
tat, pe măsură ce pofta

de vorbă s-a prelungit 
până târziu, ca intre co
legi şi prieteni,' că între 
oameni căra ştiu şl să 
facă, dar şl să petreacă.

Felicitări bravi- con
structori d« pe Rlu Mare 
— Retezat, care le-aţi pus 
în mâna energetkien ilor 
de Ia Haţeg apele din 
munţi spre a ni le trimite 
în case sub formă de căl
dură şi lumină t La mulţi 
ani i

• * * * • « • • * # * * • •

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ

mnser XEBQX
©ţŝ JH it or;'

Noi nu avem nevoie 
de reclami

PATRONATUL NAŢIONAL ROMÂN - 
U.E.R.LP.

Filiala jud. Hunedoara 
Organizează cursuri de CONTA

BILITATE (iniţiere în noul sistem con
tabil) — MARKETING, în Deva, Hune
doara, Qr&ştie. '

Se pot înscrie orice persoane care doresc 
să desfăşoare activităţi în aceste domenii. 
Plata în rate.

înscrieri şi informaţii: Deva, sediul 
filialei, str. Şagnna, nr. 2, telefon 611339, 1 
î n t r e  orele 9—13. Hunedoara, tel. f  12323, ■  
Orăştie, tel. 641389 la Liceul de Chimie.

iWEST & EAST 2000
NIC RERiFTENTăNT în Home-

oi burei-- î r lOAM
StoUwerck

î  Americana. dotOhrt* un»|Mul». ceceo turnă, njpauwne, elc.i «
I '  F e l ix - G o t i r m e t  * J
j  |«iuM cutie, alun» pungi 200,150,100,50 gr..fistic, cashew». wfşdslt)
%
I

CAUTĂ DISTRIBUITORI
Ttl/Foxi 01/910.70.26, 410.70.29
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VANZARI-CLMPARAHl

• Vând teren arabil, sat
Leşnic, Informaţii Belea 
Mircea. - (357114)

• Vând sau schimb cu 
garsonieră plus diferenţă 
apartament cu două. ca
mere decomandate. etaj

- unu. tel' 660195, (357115)

• Vând casete video 
„beta" şi autoturism Ford 
Taunus -- piese, 623190.
> (357111)

• Cumpăr foarte ur
gent orz .sau orzoaicâ. De
va, tel.' 622596. (357112);

• Banca Agricolă S.A.,
Agenţia Hălmagiu, vinde 
la licitaţie publică, în 
data de 14. 09.-1993, ora 
IO, Ia Judecătoria Brad. 
iDaobilyl. din Ţărăţel. casă, 
anexă, grădină, un ha, 
proprietatea lui i. izăr Pe
tru. - Preţ de < strigare” 
6300000 lei. (6474)

m- Vând motor tăiat 
lemne, TN Beriu, nr. 77,

• Crăciun Simion, (5573)

,: • Vând casă, Orăştie, 
Dealu Mic. nr. 44. Infor
maţii la ‘domiciliu. (5574)

■ •  Vindem în condiţii a- 
vanta joase apartament 3 
camere.' Informaţii tel.

. 054/721707. (6295)

• Vând magazie meta
lică 6 x 4, posibilităţi ga
raj — chioşc.* Tel. 731494.

(6293)

•  Vând autoutilitară Ci
troen. C 15 Diesel, pentru 
marfă sau persoane, ca
pacitate 1 tonă, sau 2 plus 
6 persoane. Fabricaţie 88, 
Hunedoara, tel, 718322. 
după ora 16. (6292)

•  Vând garsonieră, bdul 
I raian, Hunedoara, zona - 
Micro 5. Tel. 723195. (6290)

•  Vând combine recol
tat păioase „Clnas mata
dor" cu garanţie, preţ 
informativ 15 milioane 
lei. Se poate asigura fi
nanţare pentru 50 la sută 
din valoare. ) Tnf. tel. 
712339. t , ' (6287)

•  Cooperativa „Drum 
Nou" Hunedoara, 7 strada

^Libertăţii, nr; 8, organi- 
zeaeă licitaţie pentru în
cheierea* de contracte de 
cooperare pentru 3 spa
ţii în fiecare joi, incepârţd 
cy dată de 14: 09; 1995. 
Informaţii la tel. 716193; 
710502. * . (6286)

• Vând combină Claas 
3,20 m, John Deer, 2,80 
m, 2,20 m, cu posibilităţi

• de lucru pentru, toate ti
purile de recoltă. Tel. 
056/146323. (6276)

• Cumpăr" garsonieră, 
apartament 2 camere, etaj

GRUPUL ŞCOLAR 
INDUSTRIAL 

MINIER DEVA
Anunţă că până la 

data de 20 septem
brie 1995; se fac în
scrieri pentru Şcoala 
Postliceală, meseria : 

•  Tehnician ţopo- 
graf (30 locuri).

Relaţii şi înscrieri 
la secretariat. Tel. 
621206,

I central, „ tel. 720026;.
; : 7 (625?) •

_ •  Vând combină recol
tat păioase marea Fergu- 
son, corn. Băita, sat Trestia.» 
14. . (6086)

'•  Vând apartament trei; 
camere' Dacia sau schimb; 
cu apartament două ca
mere, central sau garso
nieră. Tel. 616361. (6956)

• Vând grădină eu ca
bană electrificată lângă 
şosea şi pomi, str. A. 
Vlaicu, nr. 12?), tel. 626516, 
după ora 16. (6955)

• Vând garsonieră Ha-
: teg, tel. 770.786. 7 (6953)

•  • Vând in Brad 904
mp •' grădină; central, str. 
A. Iancu, - nr. 4 (lângă 
autogarâ), cu acces apă; 
canal. informaţii tel. 
651583, Busu. 1 (6948)

• Cumpăr talon Audi 
100, model 82, tel. 613158.

-■ 1 , -7 (6866)

• Vând Volvo 245 GLE
C.c. .2500 cmg, 1984 Diesel; 
neinmatriculat, îmburiă. 
tăţiri, stare bună, preţ 
4500 DM negociabil. Tel. 
625707. ((6981)

• Uzina Semănă
toarea Bucureşfi prin 
distribuitorul autorizat 
S.C. Agroservice SRL 
Deva, tel,; 622195, 
624785, vine în spri
jinul prpducătorilor 
agricoli din judeţul 
Hunedoara cu utilaje 
de înaltă calitate la 
nivel european, la
prdţ âvantajes şt- care' ■ 
se pot cumpăra şi pe 
bază de credite cu 
dobândă <7 subvenţio
nată. . ,

•  Semănători ee-
• reale pe 21 şî 29 rân
duri. -

v1 Echipamente de 
recoltat porumb şi
floarea soarelui.

• Combine 1 auto
propulsate CI 10 si
CP 12. • ' ;

Contactaţi-ne acum 
şi nu veţi regreta.'

(6962) '
..f'f* & '

. DIVERSE 7-

• Şcoala Sanitară Post
liceală „Caro! Da vi Ha"
Bucureşti,/ Filiala ; Căian, 
face înscrieri pentru a- 
nul şcolar 1995 —1906, spe
cialitatea asistenţi • gene
ral işti* până în data de 29 
septembrie 1995. Relaţii 
suplimentare la tel. 730601, 
orele 9—18, la sediul Ca
sei de Cultură Căian.

(6958)

SG Transcolect SRL 
Ofăştie îşi anunţă activi
tatea _ de comercializare, 
începând' cu data de 6, 
10.1995. (5572)

• Importator direct ca
ută firmă cu profil vul
canizare pentru distribuire 
anvelope auto. Irif; "tel, 
712339. ; -  . (6287".

• Marţi, .12 septembrie,
reducere 50 la sută haine 
import. Hunedoara, Bobi 
Romanilor,'"537 (6288)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb trei camere 
cu două, eventual vând 
convenabil. Tel. 711426.
... - ' • (6285)

• Schimb (vând) apar.)
tament- 3 camere Hune
doara, cu două camere 
Deva. Tel. 728067. (6294)

ÎNCHIRIERI

v • închiriez spaţiu co
mercial; .magazin,. Piaţa 
Libertăţii 8, Kodak. Tei. 
720020. ■' :: (6273)

PIERDERI ■

• Dorin Stoica, pierdut 
cap net student, Fac. de 
Ştiinţe Economice Timi
şoara. îl declar nul.

■ - 77 «. (6987)
"7.

OFERTE DE SERVICII
’■ '7.'' .'■■■7 7 ? ';v ; «r- ■ ■
•  Societatea comercială 

Pascom Prodimex SRL 
Haţeg angajează contabil, 
studii Superioare, şi juris
consult, Inf. 777480.

- •  Angajăm dpi tâmplari
cu vechime minimă de 5/ 
ani. Tel. 861188. ’ ; (6951)

7  • Societate particulară - 
'de Construcţii- angajează 
urgent: zidari, mozaicari," 
faianţari, dulgheri, ingi
neri subingineri * ' con
strucţii. Informaţii - la - 
tel. 616795, între orele • 
7—15. (6’875)‘ '

DECESE

• Familia Popa mul
ţumeşte tuturor celor care .• 
au fost alături de ea. la '

ţdurerea pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost un soţ, 
tată şi bunic mjnunat, un 
om de aleasă • omenie.

POpA ROMAN
Dumnezeu să-l odih

nească în pace ! (357113)

• Conducerea şi colec- •
tivul Băncii Rbnfâne pen- ' 
tru Dezvoltare, Agenţia 
Haţeg, sunt alături de co
lega lor Carmen Zepa, „ 
casier la Banca Agricolă 
Haţeg şi de sora sa, Dana, 
la cumplita durere pri
cinuită de dispariţia ta- • 
tăiui şi transmit familiei 
îndoliate' sincere condo- 1
leanţe. (7064) y

• A plecat dintre 
noi la 64 de ani cel 
pe care l-am iubit şi 
ţiu îl vom uita toată 
viaţa

EMIL1AN BOTA
soţ, tată şl bunic, 
înmormântarea azi, 12 
septembrie, ora 15; de 
la locuinţa din str ' 
Horea, nr. 188 Deva 
Familia îndoliată., ,r

7/777; 7.7: (6968)

• Colectivul dispen - 
sarului IV Deva: 
transmite sincere con
doleanţe familiei Vic
tor Vaicfa la greaua 
pierdere suferită prin' 
decesul" mamei. Dum
nezeu s-o odihnească!

7'/-;7-' . (6973)*

•  Conducerea Fi
lialei EleetrOcentrale 
Deva, împreună cu 
toţi salariaţii, împăr
tăşesc durerea dom
nului director ing. 
Victor Vait la, la grea-

. ua încercare pricinuită 
S e decesul mamei sale 
ELISAVKTA VAIDA 
adresând familiei în
doliate sincere con
doleanţe. . 7

•  Salariaţii de la. 
Societatea Comercială 
„Comlemn" SA De
va sunt alături de 
colegii Bota Daniel 
şi Bota Mariana la 
greaua încercare pri
cinuită de încetarea 
din viaţă a tatălui.

Dumnezeu săli o- ■ 
dihneaseă în pace !

(6979)

• Cu profundă du- • 
rere deplângem tre- 
c^ea 'T?T hefiiîfţ5' a - 
scumpului nostru fiu,

Subofiţer artilerie
DANUŢ HINA •■» ■

înmormântarea azi, f 
12. 09, ora 13, la 
cimitirul Popă Şapcă.

' . (6296)

.. •  Consternaţi de'
-dispariţia fulgerătoare 
a celui care a fost

DANLŢ IÎINA * : 
Sunterhţ alături • de 
Dofinâ, 'Glreorghc şi 
Adrian. Familia Şer- 
dean. (6297)

S.C. ORCONSTRUCTA S.R.L. f
Cu sediul |n Orăştie, str. LunSu, 3, Jel.; j

647.>19, 647074, 642500...... , . „ fi
Produce şi livrează i

; •  •  Ţigle şi coame din mortar de ciment, ca- •• 
lorat, la preţuri avantajoase. (7358) |

TRIBUNAEUL HUNEDOARA 
Str, I Decembrie, nr. 35, Deva. J
Judeţul Hunedoara. - |

: Telefon; 054/611574, fax: 054/61|574,
Anunţă licitaţie publică deschişă fără prcselecţic | 

penjfu adjudecarea execuţiei investiţiei publice „Ju- . 
decăt’oria Haţeg". J :

• Organizatorul licitaţiei: Tribunalul Hunedoara. .
. • •Sursa de 'finanţare: Bugetul de stat. ,, |
.. • Termenul limită de depunere a ofertei: 11. 10. , 

1995. ora 9. - s I
. , • Deschiderea licitaţiei publice: 12. 10. 1995, ora "
»»• • j• Documentele licitaţiei se pot procura de Ia I
S.C. Institutul de Proiectare Hunedoara — Deva S.A. J 
— Piaţa Victoriei, nr. 2. Tel. 054/612643; 054/611932, | 
începând cu data de 14. 09. 1995. . î

Valoarea documentelor licitate: 220 000-de lei. ţ 
Vizitarea amplasamentului: sediul Judecătoriei « 

Haţeg, ştr. Mihai Viteazul,, nr. 9, jud. Hunedoara,' se I 
poate face numai de către cumpărătorii documente- , 
lor licitate. ’|

Condiţii de participare: orice agent economic, 
autorizat în execuţie, persoană juridică română cu J 
experienţă în domeniul invcstiţîilor publicc şi în î 
-domeniul execuţiei, înregistrată la Camera de Cp-ţ 
merţ. .
, ;■■■/ ------- ---------- )

s.e. transilv ania general ;
IVIUORT — EXPORT ORADEA I

a n g a j e a z A
PENTRU DEPOZITUL DEVA, cu sediul in 

Str. Depozitelor Nr. 6, telefon 621752, urmă
toarele categorii de personal:

li  Agent vânzări (marketing) oraş Petroşani, 
plus zona limitrofă (Aninoasa, Uricani, Vulcan, 
Petrila)—.2 agenţi

. B Seva — doi agenţi 
s B Hunedoara — doi agenţi 
' ■  Zonă rurală — doi agenţi 
B Agenţi distribuţie marfă (facturist) ma

şină distribuţie cu garanţie materială — doi 
agenţi

B Conducători auto pentru maşini distribu
ţie VOLVO sau RARA 8,5 tone (cu vechime în 
muncă şi garanţie materială pentru preluare de 
gestiune fără agent distribuitor) — două per
soane

■  încărcători — descărcători marfă cu po- 
sibiJitatea de a promova — trei persoane

Preferabil, tineri, băieţi sau fete, studii me
dii sau superioare. '•

Salarizare atractivă, negociabilă şi în func
ţie de vânzări. (486)

S C .Rom ânb.M aghiatâ BpR E KANIZSÂ SRL Satu Mare 

7 unic d istribu itor al sortim entelor de bere 

OREHER st MQF8RAU ML/NCHEN '

S.C. „GENERAL SIMPREST*4 S.A. SIMERIA 
' Anunţă închirierea prin licitaţie publică, ’ 

în baza prevederilor H,G. nr. 1228/19907 şi 
140/1991, a spaţiilor situate în Simeria:

•  Piaţa Unirii, bl. 20/A — parter: 93,7 
mp, cu destinaţie legume-fructe şi produse a- 
limentarc.

•  Str. A. Ianeu, nr. 22: 68 mp, cu destina
ţie alimentaţie publică şi comerţ mixt.

•  Str. Libertăţii, nr. 2: 412 mp cu desti
naţie alimentaţie publică.

Licitaţiile vor avea loc în data de 26. 09. 
1995, orele 10, 10,30, 11, la sediul societăţii 
din Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103, parter, 
înscrierile pentru licitaţie, depunerea garanţiei 
de participare şi a ofertelor se fac până in 
data de 22. 09. 1995, la secretariatul societăţii. m

pentru  C entru l Ju d eţean  d e D istr ib u ire  H u n ed oara

-$EF CENTRU (cu gestiune)
-ORERATOR CASIER (program

CONOiTU: -experienţa în domeniul comele 9! 
spirit dinamic

Vă aşteptam, marţi 12.09.199$, ora 15̂  la următoarea adresă 
r Str, 22 Decembrie. Nrj,257(în incinta Tipografiei Pohdava)" 

Informaţii suplimentare ia TEb* 054-62580ÎJ5
i

Anul VII B  Nr. 1466 ,1 2  septembrie 1995


