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• 1 dolar SUA
• 1 marcă germană
• 100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
• 1 'franc elveţian
• 1 franc francez
•  100 lire italiene

— 2119 lei
— 1485 lei
— 2139 Iei
— 3341 lei 
-* *- 1847 lei
— 429 lei 

132 lei
Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 

a României.
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Inscripţio po o şosea ce duce spre Va
tican : ' -

„Nu conduceţi mai repede decât poate 
să zboare îngerul dumneavoastră păzitor!"

FLASH!
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t
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© LA LICEUL TEO
RETIC „TU AI AN" DIN 
DEVA. In perioada 25 
septembrie ■— 1 octbrn. 
brie a.c., la Liceul Teo. 
retic ,,Traian" din Deva 
se organizează manifestări 
cultural-ştiinţiftce şi spor. 
iive prilejuite de come. 
morarea personalităţii 
împăratului Traian şi 
HZlua liceului". întrece, 
rile sportive vor fi do
tate cu Cupa „Dies Tra- 
ioni". (M.B.)

Q GAZ METAN LA 
ROMOS. Ca urmare a 
strădaniilor depuse de 
Primăria din Romos — 
primar dl Nicolae Cătă- 
niciu — s.a obţinut cota 
de gaz metan necesară 
introducerii acestui pre

ţios combustibil în co
mună. Urmează întocmi
rea documentaţiilor în 
vederea trecerii la exe
cutarea lucrării. (Tf.B.f 

© MARI CANTITĂŢI 
DE LAPTE. Centrul de 
colectare din satul Oha. 
ba, comuna Lăpugiu de 
Jos, unde lucrează dna 
Victoria Buble, adună în 
fiecare zi importante caii. 
tităţi de lapte de~ vacă în 
luna august, de pildă, aici 
s-au colectat 12144 l de 
lapte ce a fost trimis 
spre industrializare. Cen. 
trul. de preluare din sa. 
tul Bir său, comuna II ă- 
rau, unde munceşte dna 
Floarea Teodor, a colec. 
tat, tot Î1 1  perioada res
pectivă, 12320 l de lapte. 
(Tr.B.)
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loan, Cuvântătorul de 
Dumnezeu; ..

•  Onomastică; Iusti
na;

•  1874. Prima coin. ? 
petiţie sportivă inter, 
naţională (concurs de 
Tir), la Bucureşti;

•  S-a născut, in 19207 
In comuna Ilia, com
pozitorul NICOLAE BO. 
BOC;

•  A murit, în 
compozitorul şi 
nistul maghiar 
TOK BELA;

• Soarele răsare 
ora 7,07 şi apune 
19,07;

« Au trecut 268 
zile din an; au rămas 
97.

1945,
pia-

BAR-
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Spectrul firmelor de a- ' 
• sigurări ce şi-au edificat 
un „cap de pod" pe teri
toriul judeţului Hunedoara 
s-a diversificat în a doua 
jumătate a săptămânii tre
cute odată cu inaugurarea, 
la Deva, a sediului nou în
fiinţatei sucursale ARD AP 
S.C, Asigurare Reasigu
rare Dacia Felix Gluj- 
îfâpoca. ::i . V :\£ ■ 

Sediul, situat pe strada 
Dragoş Vodă, nr. 18, re- ... 
uneşte, atât la exterior " 
cât măi ales la interior, 
"toate elementele distinctive 
ale modernităţii şl utili
tăţii funcţionale având 
un „look‘‘ occidental.. O- 
noarea tăierii panglicii i- 
naugurale a revenit dlui 
Aron Ţap, director gene
va! adjunct la ARDAF. 
"Au fost prezenţi membri . 
ai stâîf-ului clujean al 
firmei, reprezentanţi ai 
presei locale, alţi invitaţi. 
Conform celor declarate 
‘de dl Mariuş Barabaş, di
rectorul; sucursalei Hune
doara ARDAF, aceasta este 
a opta înfiinţată pe teri
toriul naţional, după cele 
de la Cluj -Napoca, ■„ Braşov, 
Bucureşti, Constanţa, Iaşi,

|  « festivalul in.

I TBRNATIONAb „GEOR- 
GE ENESCU" — ACORD

( FINAL. început în data 
de 7 septembrie a.c., în

I sala „Al. I. Suza“ de la 
Parlamentul României,

I ~ Festivalul Internaţional 
George Enescu şi-a co- 

I borât cortina ‘finală a

I* celei de a KlII.a ediţii, 
sâmbătă, 23 septembrie 

_ a.c. Concertul de închi.
I , dero a. prilejuit reîntâl- 
■ nirea publicului melo-!
I man din Bucureşti ca • 
■ reputatul dirijor Sergiu

Timişoara şi Zalău. în vii
tor se preconizează des
chiderea de noi sucursale 
la Piteşti şi Graiova. In 
momentul de faţă sucursala 
hunedoreană are în su
bordine şl activitatea 
ARDAF de pe teritoriul 
judeţului Alba. Interlocu
torul a reliefat structura 
de concern . a ARDAF, 
structură generată de mul
tiplele valenţe de activi
tate în care firma evolu
ează. Pornind de la dife
ritele . produse de asigu
rare . oferite (GASGO, car
tea verde, asigurări pen
tru clădiri şi conţinutul 
acestora sau pentru sala
riaţii diferitelor firme in 
faţa riscurilor de acci
dente sau deces din acci
dente), ARDAF oferă şi 
un produs nou şi de mare 
interes. Este vorba de A- 
sigurârea mixtă de viaţă 
cu formare de capital. Pe 
lângă acestea, firma s-a 
lansat şi pe piaţa investi
ţiilor de capital odată cu 
crearea Fondului Mutual 
ARDAF. Prin concentra
rea diferitelor economii 
băneşti în acest fond mu
tual, dublată de o dirî-

Gomissiona, aflat la pu
pitrul Orchestrei Tele
viziunii din Madrid, cu 
un program de excepţie.

« A FOST ADOPTA
TA LEGEA MEDIULUI. 
Senatul României a a- 
doptat Legea mediului, 
prin care sunt stabilite, 
pe lângă alte prevederi, 
sancţiuni pentru polua
rea mediului. Acestea 
variază de Ia 50 000 da 
lei amendă, la 20 de ani 
închisoare pentru polua, 
rea prin evacuarea sau 
scufundarea în apele nai

jare a acestora înspre cele 
mai tentante edificii in. 
Vestiţionale, creşterile de 
capital vot fi superioare 
dobânzilor aferente unui 

; depozit bancar pe termen. 
De asemenea, firma 
ARDAF acţionează şl în 
domeniul intermedierilor 
de contracte de leasing, 
deocamdată doar pentru 
produse electronice şl teh
nică de calcul. „ARDAF 
este o firmă de măre 
seriozitate ee dispune de 
resurse deosebite !“ — a 
ţinut să precizeze dl Ma- 
rius Mutul eseu, şef servi
ciu daune din cadrul su
cursalei nou înfiinţate.

După momentul inaugu. 
ral, în elegantul cadru o. 
ferit de restaurantul ho
telului De,va şl având 
ca tentant pretext un se
lect cocktail, s-a consumat 
întâlnirea dintre • repre
zentanţii ARDAF şi oa
menii de afaceri hune- 
doreni. Au putut fi vă
zuţi la întâlnire, printre 
mulţi alţii, reprezentanţii

„GETUSA“ SPANIA
De curând, ansamblul 

folcloric judeţean „Ge. 
tusa" s.a întors din Spa
nia, unde a participat la 
Festivalul folcloric de la 
Santurtzi (Bizkcda) des
făşurat în perioada 4—12 
septembrie a.c. La în
toarcere am stat de vor. 
bă cu dl Mircea Ocoş, 
maestru coregraf, di. 
rectorul ansamblului.

— Cum a. fost primit 
ansamblul devean la 
festival, având în ve
dere că folclorul romă. 
neşc este bine cunoscut 
in Spania?

— Am fost primiţi ca 
oaspeţi de onoare, cu o 
căldură şi atenţie care 
ne-au mişcat cu adevă
rat. Aceasta, poate şi 
din cauză că suntem frqţi 
de sânge şi sângele apă 
nu se face niciodată. A- 
poi, să nu uităm că, 
acum 15 ani, ansamblul 
folcloric MGgliţsp.“ par
ticipa la văi festival fol
cloric internaţional în 
nordul Spaniei, mai pre
cis în Asturia, unde a 
fost apreciat drept cea 
mai spectaculoasă for

maţie.
—  Unde aţi susţinut 

spectacole? .
— Am susţinut spec. 

taeole şi am efectuat vi
zite la San Sebastian, 
oraşul monarhilor, la 
Deva, Supuerta, Bil. 
bao, Lekerto, Gcrnika şi, 
bineînţeles, Santurtzi. Im
presiile au fost de neuitat 
şi cred că acelaşi lucru 
pof să spună despre Ge. 
tusa gazdele noastre.. De 
neegalat aii ' fost mo
mentele petrecute pe 
plajele Atlanticului, si. 
tuate în dreptul diverse
lor localităţi, vizitele la 
muzee, aşezăminte de 
cult ş.a. Am trăit un 
adevărat şoc când, la un 
muzeu etnografic din 
Ţara Bascilor, am întâi, 
nit o asemănare formi
dabilă ■■ între tradiţiile 
populaţiei de aici, costu. 
maţig străveche asemă- , 
nându.se cu cea a pă- 
durenilor noştri. Şi tot 
aici am întâlnit, practicat 
jocul căluşereşe, asemă. 
nător cu al nostru (pe 
care-l mai întâlnim. în 
Anglia, Grecia, Bulgaria

ş.a.). Iată şi câteva ele. 
mente ce se aseamănă: 
plăcile cu zurgălăi la 
picioare, prezenţa bâtei, 
a vătafului, elemente 
asemănătoare: de dans, 
brâiele multicolore aşe
zate peste piept.

— Ce impresie a lăsat 
repertoriul coregrafic şi 
muzical al ansamblului 
pa care-l conduceţi?

Gctusa a prezentat, 
cu precădere, suite de 
dansuri (cele mai solici
tate de public), intre care 
amintim cele de Zarand, 
Bihor, Bănat, Cluj, Nă. 
săud, • Făgăraş şi, bine. 
înţeles, hunedorene. in
tre evoluţiile coregrafice 
am presărat evoluţii ale 
orchestrei, ale tarago- 
tistului Dorel Sparios, 
rechemat la rampă de 
nenumărate ori, precum 
şi ale. listei Valerica 
Ianoşi Marian. Pentru 
evoluţia sa de excepţia, 
ansamblul Getusa a fost 
invitat şi în anul viitor 
în Spartia. -

MINEL BOBEA

ADRIAN SALAGEAN \

(Continuare in pag. a 2-a)
Membri ai ansamblului folcloric >Gctusa" intr-o paradă a portului în 

oraşul Santurtzi, gazda festivalului.

turale a unor deşeuri 
perictiloâse, soldate e- 
ventual cu moartea a 
două sau mai multe per
soane.

•  PREŞEDINTELE RE
PUBLICII MUNTENE- 
GRU — LA BUSUREŞTI. 
La Invitaţia dlui Ipn 
Ilieseu, s-a aflat tn ţara

noastră dl Moimir Bula- 
tovici, preşedintele Re
publicii Muntenegru. Vi
zita se înscrie în politica 
generală a României de 
a dezvolta relaţiile cu 
toate republicile consti
tuite pe teritoriul fostei 
Iugoslavii.

« COALIŢIE F.S.D.R. 
— P.D. Consiliul Naţio

nal al Partidului Social 
Democrat Român- a apro
bat încheierea coaliţiei 
P.S.D.R. cu Partidul 
Democrat. După ce pro
punerea de alianţă va fi 
analizată si în cadrul 
forului de conducere al 
P.D., va fi elaborat do
cumentul final, care, prin 
semnăturile preşedinţilor 
celor două formaţiuni po
litice — dnii Sergiu Cu- 
riescu şi Petre Roman .4- 
va fi consfinţită coaliţia.

« A - FOST. DEZVELIT 
MONUMENTUL LUI AN- 

Mm sssm  saaa» ssss şşrş 'tsssm sh»  1

DREI ŞAGUNA. In mu
nicipiul Sf. Gheorghe, ju
deţul Cpvasna. a avut 
loc ceremonia dezvelirii 
Monumentului — o sta
tuie din bronz, ridicat 
în memoria milropolitu- 
lui Andrei Şaguna 1809— 
1873) — un „adevărat 
Mesia al Transilvaniei", 
cum îl descria poetul Mi- 
hai Eminescu, Slujba 
de pomenire a fost ofi
ciata de Episcopul Har
ghitei şi Covasnei, prea 
Sfinţia Sa Ioarv Selejan.
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Unificare liberate — posibilă numai în 
Jurul pie tformei Partidului Liberări ’93

Ciîălţîrtttţă de presă cu dnii DINU PA f lliC n j şi GHEORGHE TODUŢ

. Iu organizarea Filialei 
judeţene Hunedoara a Par
tidului Liberal *93, vineri 
Ia amiază a avut loc la 
Deva o întâlnire a dlor 
Dinu Patriciu, lider al 
amintitei formaţiuni ; po
litice şi deputat în Ca. 
mera Deputaţilor şi ■ dl. 
Gheorghe Toduţ, deputat- 
fin Camera Deputaţilor, cu 
ziarişti din presa locală 
şi centrală. Procedând în 
Stilul ce-1 caracterizează 
■— şocant şi abrupt — dl. 
Dinu, Patriciu n-a ţinut, 
în deschiderea manifestă, 
rii, aşa cum se obişnuieşte 
— un expozeu, d  i-a pof
tit pe ziarişti să-l pună 
întrebări. Trebuie să men
ţionăm că reprezentanţii 
presei au venit foarte 
bine pregătiţi şi, efectiv, 
au trimis spre cei doi 
oaspşţl ai judeţului o mul
ţime de săgeţi care şi-au 
; .i* s io majoritat*, ţinta. 
Şirul , întrebărilor . l-a 
deschiş reprezentanţi ? 
rului „Cuvântul liber".
. —/  Cum apreciaţi priva

tizarea în masă — ce sc 
află deja fa derulare , — 
lansată de Guvernul Vă- 
cărotu?

-* Dinu Patdda: Cam
pania electorală pentru a. 
legeriie viitoare a declan- 
şat-o partidul de guver. 
nămfint prin uşa zisa Lege 
a accelerării p >v t îării 
pe care eu n-am. votat-o 
în parlament. Că am avut 
dreptate se vădeşte acum, 
când oamenii încep să-şi 
dea seama că, de fapt, 
nu primesc nimic. Listele 
cu unităţile ce se vor pri

vatiza cuprind societăţi 
privatizate deja sau în 
proporţie de 60 la sută 
societăţi cu pierderi sau 
profit zero. Minciuna este 
evidentă şi în ce priveşte 
distribuirea de acţiuni. So
cietăţile cu profit mare 
au fost înhăţate • de cei 
aflaţi la putere. Deci, 
privatizarea Văcăroiu este 
falsă şi urmăreşte îm
bogăţirea sprijinitorilor 
Iui. Privatizarea adevărată 
— care este numai un 
mijloc, nu un scop — 
trebuie să suprapună pro
prietatea cu competenţa.

«»- V a ţi ridicat ctşotM l?
— Nu. Este însă o da

torie morală să-I iau, O- 
ricum privatizarea aciua!ă 
este mai bună- decât ori
care alta.

«- Dle Toduţ, aţi făcui 
parte din Cenksia parla
mentară numită ,,A|Mrta. 
meniul". („Din care m-am 
.retras" — Gh. T.) Ce ar
mări credeţi că vor avea 
constatările Comisiei ?

Gheorghe Toduţ: 
Nu ştiu, cred că nici 
una.

— P.L. *03 â fost numit 
de un reputat analist po
litic un partid aflat ofe
rea în erecţie. Ce părere 
aveţi de treaba asta ?

*■— D.P. Dacă dl Ion 
Cristoiu consideră aşa...

~  t s  Congresuî U.D.M.R. 
de-la Cluj-Napoca, dl. Ho
ri* Rusu i  spus că P.L. 
*3 va sprijini V.DJM.K. 
în toatb acţiunile oaie. 
Printre acestea se înscrie 
şi autonomia teritorială ?

— D.P.; Dl H.R. n-a afir

mat aşa ceva. I-am văzut 
discursul cu o seară îna
inte.

— Dl Horia B. a vorbit 
absolut liber... Este posi
bil o coaliţie cu U.D.M.R.?

— Nu. U.D.M.R. şi-a de
păşit necesitatea de exis
tenţă, ea trebuie să de- 
■'in» s organizaţie culta, 
rală,

*  O anumită parte a 
presei vă numea un om'de 
afaceri feroce, scria că 
posedaţi o mulţime de 
certificate cu carnete de 
proprietate,
, — Eu nu sunt om 
de afaceri, ci arhitect. 
S-a scris că am dat afară 
din casă o bătrână. Da, 
dar numai după ce i-arn 
asigurat apartament.

Din răspunsurile date 
întrebărilor puse de cei
lalţi gazetari spicuim: •  
Trăim intr-o- ' dictatură 
mascată o  Prin noile 
prevederi ale Codului Pe
nal, presei i se pune că
luşul • in gură •  Leg® 
învăţământului este cen
tralistă •  învăţământul 
superior trebuie privatizat 
în întregime •  Opoziţia 
este oaia neagră a poli
ticii româneşti •  tn vii
toarele alegeri vom merge 
pe liste proprii şi vom a- 
vea candidaţi Ia preşe
dinţie •  Cartea albă a 
securităţii este o porcărie 
■  Pe • doi cai nu poţi că. 
lâri deodată •  Unificarea 
liberală este posibilă, dar 
numai pe baza platformei 
P.L. ’93.

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

Sucursala tiunedoreană ARDAF la început de drum
(Urmate din pag. t)

firmelor Casia. Romtele- 
cotn» Sunako, Ms :on, Pri 
ma Telecom, alături de 
cei ai diferitelor instituţii 
bancare ale judeţului.

Vorbind despre ARDAF, 
dl Ţap a prezentat în 
faţa. invitaţilor dinamica 

'extraordinară de dezvol
tare a acestei firme de 
asigurări cu capital inte
gral privat. Pornind în 
1992 cu un capital de 100 
milioane de lei, în pre
zent firma are vărsat un 
capital de peste 10 mi
liarde de lei. O cifră de

afaceri de 7 miliarde de 
Iei la un profit de 1,3 
miliardă de lei au propul- 
sat ARDAF pe i-A'.'î doi 
în topul societăţilor de 
i igurare în 
situăm după ASIROM 
precizează dl Ţap. dar 
această firmă deţine mo
nopolul principalelor asi
gurări din domeniul zoo
tehniei, transporturilor te
restre sau navale. Este 
o*, mo apoi al stat itui care 
ne pune, artificial, în 
dezavantaj pe piaţa asigu
rărilor, faţă de firmele de 
profil ce ny au capital 
privat".

După o schimbare a

mentalităţilor pe care o 
va aduce, poate, Ia ro
mâni, o exersare mai în
delungată şi mai genera
lizată a Spwstolul de pro 
prietate, după en si 
monopolului statului în 
materie de asigurări, vi
talitatea - i potenţa fin 
ciară a ARDAF-ului vor 
face ca această firmă să 
joace rolul „Viorii întâi"- 
“r. lumea fascinantă y 
atât de proaspătă, la noi, 
a os*Mii»(Ut Cel pa'!r. 
aceasta este speranţa ce. 
lor ce reprezintă In pre
zent ARDAF S.C. Asigu
rare Reasigurare Dacia 
Felix Cluj-Napeca.
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In legăturii ea distribuirea cupoanelor nominative <io privatizare

Mai sunt totuşi neclarităţi
în Legea pentru accelerarea procesului 

de privatizare, la cap. I privind transfe
rai cu udi' grafi it A, acţiuni, ir ori 2 
<2) se stipulează — JVţ eiita pentTO cel 
ce s-au interesat de '■acest aspect *» în 
I* p, k» i cua primit ea «£*-..;»■'(<« m w - 
native de privatizare, că sunt îndreptăţiţi 
să le primească cetăţenii români m  ă i .  
miciliul în R°mânia, care p&nă la data 
de 31 decembrie 1993 Inclusiv au împli. 
nit vârsta de 18 ani, fiind astfel îndrep
tăţiţi a primi certificate ie  proprietate 
conform prevederilor Legii nr. 58/1991, 
iar în caz de deces, succesorii fegifi a' 
acestora, precum şi cetăţenii români care 
vor im;, * vâ sta de >& a u până te «'te *

de 31 decffeferie 1995 inclusiv şi carie da* 
nalciliază faRo mânia.

Readucem In atenţie aceste prevederi 
deoarece logica îi îndeamnă pe unii ce. 
t&ţenl români, aflaţi acum în străinătate, 
şi care au primit carnete cu certificate 
de proprietate, să se considere mai In* 
dreptăţiţi decât persoanele. decedate. să 
primească şi cupoane nominative de pri
vatizare, considerând î-S aici legea o avut
unele scăpări. întrucât termenul de distri
buire a cupoanelor expiră în curând ar 
ii bine şi necesar ea p  acest -*so«e»
Re clarificat cât mai repede posibil de 
către cei în drept. (N.T.)

U ltim a dorinţă. '-Ci;

S.au întâlnit Într-O seară 
de duminică a lunii sep
tembrie curent la o câr
ciumă al cărei nume te 
duce cu gândul la gingă
şie şi puritate, „Floarea 
de colţ". Ne aflăm la Lu- 
peni, iar cei doi şunl «;*- 
legi Je serv rit», fM* vm- 
ba de Gheorghe Ardelean 
şi Costel Mustăreţ, Gheor
ghe are 48 de ani, este
miner şi are doi copii
dintr.un concubinaj mai 
. e< hi în >:« ima vrt me ,**.c 
un vajnic şi consecvent 
consumator âe al
coolice. Şi atunci,,, ©ar
să nu anticipăm. Şi Costel 
este miner, dar a adunat 
doar 27 de ani. Este că
sătorit, iar acasă îi ’ gân- 
gureşte un copil de şapte 
luni.

La restaurant cei doi 
au multe de povestit, din 
moment ce.i prinde aici 
ora închiderii. Şi cum 
cei doi sunt puşi serios 
Pe treabă, mai cumpără* 
câteva sticle de rom Şi -se 
hotărăsc să continue che
ful la locuinţa lui Ar
delean. Toate bune şl 
frumoase până către mie. 
zul nopţii, când între cei 
doi Îşi bagă dracul coada. 
Cu alte cuvinte încep să 
se certe. Destul de aprig. 
De la ce? Nu se prea 
ştie. Ba de la numele u. 
nei femei, ba de la alt- 
ceva... .Cert/este că. la be- • 
ţie Gheorghe este foarte 
violent. Sare la bătaie şi 
la cei care i se pare că 
nu se uită frumos la el, 
aşa cum li place lui. A- . 
cest lucru nu-1 ştia pro- , 
babil şi Costel.

După o vreme, cearta 
se transformă în bătaie. 
Ma foi «te **•«, rgh< 
care, după câteva lovituri 
cu Bahnei;-, pumnii fi pi- 
cioacele, pur 5 mâna P>‘ o 
bucată de furtun armat, 
prevăzut la un capăt eu 
nipluri metalice. Vă daţi 
seama desigur ee tace 
cu furtunul. Loveşte tn 
neştire, chiar şi după ce 
omul a eăzut. S-a oprit 
abia când ş!-a dat seama

CRIMA SUB LUPA

că sărmanul Costel nu 
mai respiră. Ca intr-o 
secvenţă de coşmar, ca
mera este „pictată" cu 
sânge. La fel şi hainele 
de pe cel căruia i-a luat 
Dumnezeu minţile. Ştiţi 
ce face apoi Gheorghe? 
Se culcă ! Pe jos! Trec 
câteva ore bune, după 
care agresorul îşi revine 
cât de cât. Îşi dă seama 
că omul nu-şi mai revine, 
aşa că 11 ia din cameră 
şi-l târăşte afară, apoi 
spre colţul străzii. Cri
minalul (putem să-i spu
nem aşa de acum) se în
toarce, încearcă să-şi spele 
hainele de. sânge, să facă 
puţină ordine prin cameră. 
Mare lucru nu reuşeşte, 
întrucât nu s-a trezit încă 
din beţie.

Prin eetâţenl «*
do. în v e  tW
luni la lucru observă un 
om n.4**t3 ta colţul 
'de# consideră că gste| 
.beat,, aşa că U Io#- ■ fo 
plata Domnului. ;.Ah&i 
după ce şv lurnineank da 
ziuă trecătorii observă Că 
prezinţi tmm*. m m  tU t 
faţa li este tumefiOtA iar 
din urechi ii curge sânge.

La scurt timp at* foit 
sesizate organele, de uiw 
mărire pj - ială, care consta-, 
tă că urmele due in varia- j . 
bil' spre locuinţa fol ■ 
Gheorghe Ardelean,
. Intr-un târziu, .pri ce a 
luat viaţa lut Costel Îşi 
dă seama că este Inutil 
să nege. Recunoaşte. că 
l-a băţut. fără a avea 
motive deosebite, „argu- 
.r.e .«.ii*’1' că este râd te 
beţie. Asta da tegument, 
nu 7 Mai, ales când ai 
luat viaţa unui om In v 
floarea vârstei !

In încheiere, pentru a |; 
ne da seama cam i-sse eri-* 
Gheorghe Ardriean  ̂ o să : 
vă mai spunem două 
. te-v * Prima: «mm® 
dorinţă a lui, înainte de 
a fi arestat şi- băgat la 
„răcoare", a fost aceea 
de a mai cumpăra un li
tru de băutură. A deuai 
din câte a spus. din toată ; 
tragedia, avea şi o satis. : 
facţie. Aceea că a Seâpat 
■ :> frigul iernii,. ■

având asigurate căldura ; 
şi mâncarea. k

Vă lăsăm pe dumnea
voastră să trageţi con-1 - 
cluziiie. • |;

şi.r-Ş'i.. .M.

6,30 Seriale, desem 
animate; 9,05 Springfidd 
Siory (s); 10,05 Santa
Barbara (s); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duetul familiilor 
(cs); 13410 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom.); 14.00 . Pa
siunea ei e crima (s.p.);
15.00 Barbel Schafer 
talkshow; 16,00 Bona 
Christen talkshow;' 17,00 
Hans Meiser talkshow;
18.00 Jcopardy! (sc); 18^0 
Intre noi (s); 194)0 O 
familie foarte drăguţă 
(sr); 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Exploziv — 
magazin.

.C A N A L E ;

7,00 Ştiri; 9,45 Show. 
ui lui Mauriefo Costanzo 
(r); 12^0 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14^5 Coti
diene (show); 14,40 Bea. 
utiful (s); 15,13 Casa 
Castagna (show); 16,30 
Dădaca (s); 17,00 Desene 
animate; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 2L25 Pape. 
rissima sprint (show); 
21,40 Votează vocea 
(show); 23,45 Ştiri; 0,15 
Show.ul lu i. Maurizio 
Costanzo; 2,30 Cotidiene

(r); 2,45 Paperlssima sprint 
(show/r); 3,30 Cin.cin (s); 
4410 Cel einci dc la 
etajul * 5 (s); 5,30 Arca 
Iui Noe (do).

64)0 Germania azi di
mineaţă; 8410 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,00 
Cannon (s.p.); 12,00 tn 
orice' caz, Stephanie 
(s/r); 13,00 Love Boat 
(sia.); 14,00 Falcon Crest 
(s); 15,00 Cagney şi La. 
cey (s.p.); 16410 Star Terii 
(s. SF); 17,00 Baywatch 
(s.a.); / 18,00 Familia
Partridge (siteom); 19,00 
Totul sau nimic (cs); 
20.20 Roata norocului (cs);
21.15 SchWartz ia pândă 
(s.p.); 22,15 Hunter (s.p.);
23.15 Conspiratorii (s.p.); 
0,00 Spiegei TV (rep.); 
0,35 Jocuri periculoase 
<f.gr.); 2,10 Star Trck 
(s. SF/r).

6410 Ştiri, cu Tom 
Brokaw; 7,15 ţn miezul 
afacerilor (mag.); 8,00
Azi — informaţii lă zi;
10.00 Comerţ TV; 11,00 
Piaţa europeană; 15,00 
Piaţa americană; 18,30 
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri ITN; 19.30 Ushuaia 
(do); 20,30 Show Selinâ 
Scott; 21,30 Rusia, acum 
(do); 22400 Europa 2000 
(do); 22,30 Ştiri ITN;
23.00 Show.ul serii. - cu 
Jay Leno: talkshow cu 
celebrităţi; 0,00 Baseball;
1.00 Buletin financiar ;
1.30 Ştirile nopţfi,, ctt 
T. Brokaw; 2,00 ReaO 
Personal (talkshow); 2,30 
Show-ul ca Jay
Leno; 3,30 Show Selina 
Setei; 4^0

9,30 Olimpism. Jocurile 
Preollmpice de la Atlanta 
(r); 10,00 Olimpism. Eroi 
Olimpici (înregistrare);
10.30 Golf. Cupa Ryder 
de la Rochester, New 
Vork; 12^8 Fotbal. Euro- 
goluri; 13450 Fotbal. Sam
ba Footbalt; 14,30 Lu
mea vitezeL Magazinul 
sporturilor cu motor (r);
15.30 Streetball; 16,00 Ci- 
clism. CM 1995 de la 
Bogota, Columbia (d); 
1945 Fotbal. Eurogoluri; 
20,15 Buletin de ştiri 1; 
204)0 Lumea vitezei. Ma. 
gazmul sporturilor cu 
mptor; 22,00 Ciclism, CM 
J995 de la. Bogota. Co- 
luutbia (dl; 840 Fotbal. 
Q(P0  UEFA — turul L 
inanşa 2 (fnreg.L

7,00 Casa Descbenes 
(s); 740 TeledUnineaţa; 
9,35 Bibi şi prietenii sfti 
(s); 10,15 Mag. canadian; 
11,15 Fa. Şi, La, 3  cânta; 
11,45 Tfaalassa (r); 12,45 
Contact (mag.); 14,85 La- 
minile. (r); 14,30 CopBi 
televiziunii- (r); 15,45
Ceva picant (var./r); 16,30 
CasâL (r); 17,15 ăfag.
culinar; 17,30 Bibi şi 
prietenii săi ; (rţ: 1845 
Şansa cântecelor; 18,45
Campionul (cs); 19,30
Jurnal TV 5; 2040 Lu
minile Parisului; 20430
Jurnal elveţian; 21,00 
Trimis special (rep,): 
21,30 Moda (mag.); 22,00 
iurnal F2; 22,40 Bouillon 
de cuKure (mag.).
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I DIVIZIA NAŢIONALĂ

Mare surpriză
în Giuleşti

Gea mai mare surpriză a etapei a 7*â 
din D.N. s-a produs în Gluleşti unde 

; Rapid a „reuşit" să adâncească mâhni
rea suporterilor săi, făcând Un joc ’ rpai 
slab! Des .a întâlnit o echipă modestă 
în acest început de campidnat — Farul 
— care până sâmbătă ocupa- penultimul 
lob în 'clasament, cu numai patru puncte 

' din 6 etape — r^diştii aţi; jucaţy liKnen- 
tabil, dând semne evidente de delăsare, 
atât Ut apărare cât şi în. atac. Nici după 
eliminarea lui Ceauşilă de la Farul ntţ a 
reuşit măcar să egaleze, deşi oaspeţii 
n-au o" i contat In c Victoria **ti - 
denţilor din Iaşi la F.C. Naţional a um
plut complet sacul antrenorului Bondrea, 

i renăseârţd speranţele ieşenilor de supra
vieţuire în D.N.

Până la urmă, derby-ui etapei dintre 
Dinamo — Steaua s-a încheiat nedccis, 

/ceea ce se pare că a mulţumit ambele- 
teamuri, Neplăcută pentru urechile spec
tatorilor, telespectatorilor şi ascultătorilor 
<t»; lş r ^ i i  „prestaţia’ şi „duelul" suburban 

•akgalerulor celor două combatante. Două 
ecttipe de primă mărime a fotbalului noş
tri) să .ţie „susţinute" prin invective şi 
acuze aduse adversarului prin cuvinte* 
abjecte, injurioase ? Nici pe cel mai măr
ginaş teren dintr-un oarecare judeţ nu 
se aud asemenea vorbe murdare I

REZULTATELE ETAPEI: Dinamo — 
Steaua 1—1; Univ. Craiova — Sportul
1— 0; Rapid — Farul 3—4; Selena — Poli. 
iPihiiş. 4—1; F.C. Naţional — Poli. Iaşi
2— 3; Petrolul — Inter 1—0; Ceahlăul — 
Gl. Bistriţa 1—0; Oţelul Gl. — F.C. Ar- 
jfieş 2—0; F.C. BrâŞov — „U" Cluj-' 1—0..

C L A S A M E N T U L

••• I. STEAUA ]'-.7 5 2 0 18— 7 17
2. Univ. Craiova .■'■.•.'tt■7 4 12 9—5 13

. ■ 8. ■iSiBasş's ;r; ;:<7 4 1 2 11— 8 13
4. Ceahlăul P. N. .7. 4 12 9— 7 13
5. Rapid . ivit,7 4 0 3 17— 9 12
6. Gl. Bistriţa t.t! 7 4 0 3 8— 5 12

v7, Petrolul 17I 7 3 2 2 12—10 11
• 8. Poli. Timişoara 7 3 13 18—15 10
9. Sportul Stud. 7 3 13 9*— 8 10

(0. F.C. Argeş 7 3 0 4 11—11 9
IL Otelul Galaţi 7 3 0 4 9—;10 9
12. Selena Bacău 7 3 0 4 10—12 9
13. PoM. Iaşi 7 3 0 4 12—20 9
(4. Inter Sibiu 7 2 2 3 7—7 8
|5. F.C. Braşov 7 2 2 3 6—12 8
16. Farul C-ja 7 2 1 4 12—15 7
17. „U“ Cluj-Napoca 7 2 11 6—12 7
18. F.C. Naţional 7 11 5 6—17 4

ETAPA VIITOARE * Inter — Univ.
Craiova; PoR Timiş. — F.C. Naţional ţ 
Poli. Iaşi — Petrolul; „U“ Cluj — Sele
na.; Sportul — Dinamo; Farul — Oţelul; 
Steaua — Rapid; F.C. Argeş — Ceahlăul; 
Gloria — F.C, Braşov.

«—*—*—*—*

PRONOSPORT

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1995 :

I. Cagliari - -  Juvenlus o—o s
II. Cremonese! — Roma 0 ■ '1 . 2

III. Lazio — Udinese 2 - 2 1H
IV . MUan — A talanta 3—0 1

V . N apoli — Inter 2—1 «
V l.P arm a — Fiorenttna 3—0 1

VII. Piacenza — Şart 3—2 ; I
VIII. Torino — Sampdoria I—1 ' ■

IX . Vicenza — Padova 2—1 l
K. F. Andria — A ncoaa 1—2 a

KI. Genoa — Beggiana 1—1 / m
IS3I. Pistolose — A n ffio » H a

X UI. Verona — B d ig n a t - 4 ~ m

î
DIVIZIA A — SERIA A II-A

După un jofc slab al gazdelor

CORVINUL — GAZ METAN
0—ff

Se ştia că oaspeţii (Somnului de 
sâmbătă constituie una dintre cele 
mai competitive din seria 11-a â 
Diviziei A. Insă, reintrarea lui Popa 
în poarta hunedorenilor (primită 
cu vii aplauze de suporteri), lipsa 
din formaţia vizitatoare a 3 titu
lari, lăsau impresia că gazdele îşi 
vor apropia totuşi victoria. Pe te
ren, lucrurile au stat cu totul altfel.

Dacă Popa. şi-a făcut datoria şi 
a scos vreo 3 mingi de gol şi chiar 
linia de apărare a „mişcat" mai bi
ne, ştiindu-1 în spate pe experimen. 
tatui portar, cei din faţă (cu excep
ţia lui Gabor, care a muncit cât 
doi tineri la un loc, alergând, cen
trând bine de câteva ori, punându-i 
în faţa golului pe coechipierii săi), 
s.au comportat lamentabil. Atâtea 
preluări greşite, pase la... adversar, 
dueluri aeriene pierdute n-am vă
zut la Corvinul in 4 partide la un 

. loc! Să nu mai vorbim de circula
ţia rapidă a balonului, demarcări 
sau de angajament fizic. E drept 
că oaspeţii au etalat un joc precis 
de pase, că majoritatea duelurilor 
la cap au fost câştigate de ei, că 
s-au dăruit exemplar pe teren, ’ io. 
tul culminând cu evoluţia de ex
cepţie a portarului Roşea, ce a scos 
gomri ca şi făcute, în min. 50 Hai- 
diner, *55 Sterean, ’73 Mitrică, 79 
Haidiner şi ’82 IX Dăscâiescu,. când 
ei n.au izbutit să-l învingă” p<» por
tarul oaspete (după joc, întreaga 
echipă I-a felicitat).

De ce acest joc bătrânesc, lipsit 
de vlagă a tinerilor jucători hune- 
doreni, unii dintre ei fiind doar 
nişte „umbre" ale foştilor fotbalişti 

•din campionatul trecut, a deluzio- 
nat. Este obligaţia conducerii clu. 
bului şi a antrenorilor de a inter
veni cu mai multă fermitate în în
treg procesul de pregătire şi abor
dare a fiecărei partide, cu mai mult 
aplomb cu dăruire şi cr -di>*Lt 
pentru culorile clubului, pentru 
miile de simpatizanţi ai acestei 
echif m» hunedorene

CORVINUL: Popa, Bardac (’46 
Bordeanu), Haidiner, Sterean, Che- 
zan, Costăchescu,'Tetilean, Gabor, 
Ciorea (’57 E. Mitrică), Păcurar (’46 
D. Dăscălescu), N. Mitrică.

SABIN CERBU

REZULTATELE ETAPEI: Fores- 
ta — Gl. Reşiţa 4—0; Bucovina — 
F.C. Maramureş 3—1; Jiul Petro
şani — C.F.R. Timiş. 3—0; Olimpia 
S.M. — F.C. Bihor 2—0; Minaur — 
Min. Motru 2—0; Corvinul — Gaz 
M. 0—0; CJSM. Reşiţa — U.T-A.*
1—1; Unirea Dej — Unirea A. L 
3—0; AŞA Tg. M. — F.C. VÎIcea 
5 -0. '
■ C L A S A  ME N T U L .
1. A-S-A. Tg. M. 5 4 0 1 12— 6 R  
2rJlut Pettfţţ, " * 4 0  1 «— 3*B
3. CAM. Reşiţa
4. Foresta Fălt.
5. G as I M a  
& Unirea Dej

8 3 1 0 
5 3 11 
5 3 1 1  
S 3 0 2

9— 1 11
8— 3 10 
5— 3 10
9— 4 0

7. Olimpia S. M. 5 3 0 2 9—5
8. U.T. Arad
9. Minaur 21 

10. Bucovină 
1JU F.C. Bihor
12. Corvinul
13. Unirea A.Î.
14. My»,. Motru
15. FjC. Marame 
10. <XF.R. Timiş,
17. G l. Reşiţa
18, F.C.Vîlc*a

5 2 2 1 10— 6 
5 2 2 1 «— 3 
5 2 0 3 10—12 
5 2 0 3 4— 8 
5 12 2 10—10 
5 11 3  6— 7 
5 113  
5 «1 3 5—10 
5 1 1 »  «—12 
5 113  
5 0 1

8

3—10
3—15
.MotruETAPA VIITOARE:

— Corvinul; F.C, Bihor — Minaur; 
Unirea A.I. —- Olimpia; Gaz, M. — 

. ©SiM. -Reşiţa; C3.: Reşiţa —' Buco- 
vina; U.TA. — Foresta; F.C. Ma
ramureş — Jiul; G.F.R. Timiş. — 
ASA.Tgl M.{ F.G. VÎIcea — Uni
re* Dej,

Fond de câştiguri: 164 856 728 lei.

Divizia B seria a iii-a

REZULTATELE ETAPEI : Şoimii Com- 
pa Sibiu — Minerul Mătăsari 2—1; Constr. 
Craiova1— Petrolul Videle 1—0; Petrolul 
Ţicleni — Parângul Lonea 1—0; Petrolul 
Stoina — Vega Deva 1—0; F.C. Drobeta
— A.S, Paroşeni 3—0; Min. Urîcâni — 
I.C.I.M. Braşov 3—0; Precizia Săcele — 
Min. Lupeni 2—1; Mine-FIAI. Rovinari — 
.Metalurg. Sadu 3—0; Petrolul Drăgăşani
— Minerul Certej 1—0; Unirea Alex. — 
Nitramonia Făgăraş 2—1.

C L A S A M E N T U L

. 1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

F.C. Drobeta 7 6 0
Precizia Săcelc 7 6 0
Petrolul Stoina 7 5 0
Şoimii Sibiu 7 5, 0
Vega Deva 7 4 0
Mineral Mătăsari 7 4 0
Constr. Craiova 7 4 0
Mine-RAL Rovinari 7 4 0
Minerul Uricant 7 3 2
Petrolul Drăgăşani 7 3 1
Nitramonia Fag. 7 3 1
Petrolul Ţicleni 7 3 1
A.S. Paroşeni 7 3 0
Parângul Lonea 7 3 0
Petrolul Videle 7-3 0
Minerul Certej 7 2 1
Metalurg. Sada 7 2 1
Minerul. Lupeni 7 2 0 5
Uftitea Alexandria 7 11 5 
I.C.LM. Braşov 7 0 0 7

17— 3 18 
14— 4 18 
13— 7 15 
13— 8 15 
17—12 12 
12— 9 12 
12—10 12 
12—13 12 
16— 4 11 
12— 9 10 
7— 6 10
7— 11 10 

11—14
8— 13
6— 19 
8—12 
5—12
7— 11 
3—11 
3—15

9
9
9
r

6
4
0

ETAPA VIITOARE - (duminică, 1 oc
tombrie) : Parângul Lonea — Un. Ale- 

’xandr.; Petrolul Videle — Petrolul Ţi
cleni; Vega Deva — Constr. Craiova; 
I.C.IM. — Petrolul Stoina; Min. Lupeni 
— Min. Uricani ; Metalurg. Sadu — Pre
cizia Săcele; ÂS, Paroşeni — Mine-RAL; 
Minerul Certej — F.C. Drobeta; Min. 
Mătăsari — Petrolul Drăgăşani; Nitramo- 
nia — Şoimii Sibiu.

*—*—»—* —*—*—*—*—♦—*

HANDBAL FEMiNIN

DiVIZIA

REMIN DEVA —
RODÂE CRAIOVA 26—21

A fost un joc specific de campionat, în 
care fetele de la Remin au început mai 
slab decât in meciul trecut, din depla
sare. Aşa că oaspetele au reuşit să con
ducă mereu, până spre sfârşitul primei 
reprize, care s-a terminat totuşi cu avan
tajul minim al gazdelor (10—9).

După pauză, impulsionate de antre
norul, prof, I. Mâţă sa ru, jucătoarele din 
atac de la Deva şi-au dat drumul şi la 
un moment dat conduceau cu 23—13.

owo*** mţi slab şi du- 
pă II lovituri de la 7 m, scorul a fost re- 
dua pentru ca in final, Remin Deva să 
Incneie ctt « victorie h  5 goluri diferen- 
ţfc 26-21.

Pentru devenea au Înscris: Gabriela 
Cernea (6), Cristina Rotar (6), Anişoara 
Dop (5); Simona Bozan (4); Melinda Xoth 
şi Monica Luca câte 2 goluri şi Cristina 
Moraru (1).

In etapa următoare (sâmbătă, 30 sep
tembrie), Remin Deva întâlneşte iii de-, 
plasare, la Tg. Jiu, pe Artego B.T.T., 
unde aşteptăm un joc bun-al devencelar.

In partida de junioare, din prima «ta
pă, CSŞ. Deva, după un joc spectacu
los, a învins pe C.S.Ş. Mediaş cu scorul 
de 21—15.

CLASAMENTUL DIVIZIEI B

1. REMIN DEVA 3 3 0 0 71—48 9
2. C5.M. Sibiu 4 2 0 2 80—77 8
3. Textila Sebeş 3 2 0 1 73—53 7
4. Artego Tg. Jiu 3 2 0 1 47—61 7
5. H.C. Tg. Mureş 4 1 0 3 54—66 6
6. Nitramonia Făgăraş 3 1 0 2 40—43 5
7. RODAE Craiova 4 1 0 3 75—93 5
8. Avijiul Tg. Jiu — s-a retras dia cam-

B1VIZIA C — JUDEŢ
Derby onorat 

VICTORIA CALAN — * 
MINERUL ANINOASA i —0
Am asistat la o partidă framoa. 

să, disputată într-o amiăantă dţ 
deplin fair-piay, atât pe teren cât 
şi în tribune, în care au luat paite 
un număr însemnat de sjKcţatdn  ̂
graţie mârinimiei sponsonuin, SC  
„Sidermet" S.A. Călan, gazdele ca
re au întâmpinat pe oaspeţi cti stâ  
dionul bine primenit, modernizat, 
cu cabină pentru ziarişti, observa, 
tor federal şi oficialităţi, cu tabela 
electronică (!) şi intr-o excelentă 
organizare, cu afişajul formaţiilor 
pe un tabel adecvat, ca in fotbalul 
divizionar. A!

După un meci viu disputat — În
deosebi în repriza a H-a, gazdele 
au obţinut o victorie la limită, me
ritată, muncită. După cum se ştie, 
ambele echipe erau neînvinse după 
5 etape. Iri prima repriză, deşi Vic
toria a iniţiat numeroase atacuri 
la poarta minerilor, cu preferinţă 
pe partea stângă, prin Kaizer '$» 
Budeic, apărarea oaspeţilor a sţo- 
pat sistematic acţiunile la poarta 
lor, în două situaţii (în min i3 şi 
35) Gogan şi Pânzariu trimiţând 
mingea în bară, iar neobositul Ma
tei trecând de câteva ori pe lângă 
deschiderea scorului.
Repriza a doua aduce un plus. de 

combativitate, oaspeţii deşi fără .4 
titulari reuşesc să împingă mai In 
faţă ,,zidul" apărării şi astfel să 
lanseze câteva contraatacuri peri
culoase purtate de Moidovan, Bar- 
bu, Pâcurariu şi apoi Ungur. To
tuşi, gazdele după o altă bară In 
min. 72, în min. 76 Matei profită 
de 2 greşeli a apărării oaspete şi 
finalizează o centrare de pe partea 
stângă şi stabileşte scorul final: 
1—0, la sfârşitul meciului dl ec. 
Vinţan din conducerea clubului: 
Minerul Anihoasa ne_a declarat. 
„Felicitări gazdelor pentru organi
zarea exemplară, , spectatorilor şi 
jucătorilor din Călan pentru spiri
tul de fair-play. Meciul a fost la 
nivelul Diviziei B“.

A arbitrat brigada Lucian Capră 
(Simena), E Ambruş, CI. Suciu 
(Deva).

Victoria: Toîh I, Papp, Pânza
riu, Bordean, Budeic, Kaizer, So. 
căci, Curuceru, Gogan, Surugiu, 
Matei. Au mai evoluat; Kollman, 
Rece şi Câşlariu. Minerul: Bobu, 
Ţipţer, Niţâ, Pocs, Niţâ, Fătu, Pa
ter, Gherman, Pâcurariu, Barbu, 
Moidovan. (Au mai jucat: Ungur. 
Ititesc şi Codres),

SABIN CERBU
REZULTATELE Ej. APEI ; Min.

Şt. Vulcan — E.G.C.L. Călan 5—0; 
Ji-ul Petrila — Favîor Orâştie 2—2; 
Victoria ’90 Câian — Min. Aninoa- 
sa 1—0; Min. Livezeni — Mih. Te- 
liuc 2 —1; Ha bor Haţeg — A 5. A. 
Aurul Brad 0 —6; Metalul Cnşcior
— Min. Bărbăteni •—0; C-F.R.’ Si- 
meria — Dacia Orăştie 0—2 ; Min. 
Ghelari — Constr. Hd. 2—1.

C L A S  A ME N  T U L
1. Min. Şt. Vulc. 7 6 0 1 19— 1 18
2. Vict. Călan 7 5 2 0 0—117
3. Aurul Brad 7 5 0; 2 23— 0  X5
4. Min. Aninoasa 7 4 2 I 8— 3 14

' 5. Min. Teliuc 7 4 1 2 14— 0 13
6. Jiul Petrila 7 3 3 1 10 -̂ 5:12
7. Min. Ghelari -7 4 93 0— 0 12
8. Min. Bărbat. 7 3 2 2 7 II
9. Dada OrăşL 7 3 13 10—10 10 

10. Favlor Ofăşt. 7 23 2 0— fi 0 
ÎL Min. Livezeni 7 2 3 2 4— 6 0
12. Constr. Hd. 6 2 0 4 7—11 6
13. Met. Crişdor 7 1 2 4 7—13 5'
14. EACL Călan 6 1 0 5 5̂ -21 3
15. Haber Ilap^ 7 0 1 6 1—24 1
16. CEA Simeria 7 0.0 7 2—26 0 

ETAPA VHTOARE: Favior O-
răştie — Min. Şt. Vulcan; Min. A- 
ninoasa — Jiul Petrila; Min. Te
liuc — Victoria Călan; Aurul Brad
— Min. Livezeni ; Min. Bărbăteni
— Haber Haţeg; Dacia Orăştie — 
Metalul Crişcior; Constr. Hd. — 
C.F.R. Simeria; E.G.C.L. Călan — 
Min. Ghelari.* Min. Ghelari. j
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Intre porţile de intrare într-un oraş, gara rămâne, 

fără îndoială, una dintre cele mai importante. Loc 
unde, adesea, se varsă lacrimi, se spulberă speranţe, 
gara .reprezintă, dincolo de o calc de referinţă spre 
o aşezare urbană, un pas spre civilizaţie, o entitate 
aparte ce caracterizează o comunitate umană. Dese
ori se spune că omul il cunoşti după ogradă, învă
ţăminte izvorâte, de altfel, dintr-o experienţă de ani 
şi ani. Dar să coborâm... in Gara Deva. Un munici
piu care impune prin eleganţă, arhitectură şi nu în 
Ultimă instanţă, prin... gară. Un edificiu complex, Ce 
poartă copia fidelă a unor oameni care au trecut in 
lumea tăcerii.

cestor rânduri se vor dis
culpa, probabil, pasând pi
sica moartă Regionalei Ti

mişoara, cum ne-a fost dat 
să înţelegem încă de la pri
mele discuţii. ■ •

DOAR... CÂND VIN ŞEFII
Ultima amenajare a Gă- cesui maşinilor de 

rii Deva s-a făcut oi ‘

O ZI... PRIN GARĂ
O zi prin gară, aleasă 

nu în mod deosebit, ci ab
solut la' întâmplare. Tre
nuri vin, trenuri pleacă., 
în urma lor peroanele şi 
gara. De cele mai multe 
ori, curate. Ici colo o hâr

tie, un rest aruncat de 
câte un neisprăvit. Pen
tru că nu-i casa lui ci a 
trecătorilor, a tuturor, iar 
în urma lui, cu siguranţă 
că cineva va face curăţe
nie. ' :

ridată
cu sărbătoarea de la Ţe- 
bea, când aici au descins 
oameni de marcă din Gu
vernul României. Noroc 
însă cu aceste vizite pen
tru că, altfel, imaginea 
clădirii s-ar dilua vizibil 
de la zi la zi. Spre oraş, 
o parte din geamurile clă
dirii sunt sparte, orna
mentele de plastic de la 
neoane au rămas de do
meniul amintirilor, iar în_ 
faţă, pe trotuar, lampada
rele au rămas unelte de 
sprijin pentru beţivi. Ac-

rnSre
tonaj, până ,1a nivelul in
trării principale — care 
este accesibilă numai pen
tru aprovizionarea expre
să cu marfă a unor uni
tăţi private din incinta 
gării, în rest fiind zăvo
râtă — a dus la deterio
rarea dalelor de mozaic, a 
căror integritate se zdrun
cină văzând cu ochii (dar 

: unora nu le mai pasă pen
tru că sunt trecători prin 
această gară, iar după ei, 
după cum se vede, poate 

, să vină potopul). 1

RECORD FARA... ENERGIE ELECTRICA

ILEGALITĂŢI BANALIZATE
După cum este firesc, 

in fiecare gară există un 
grup social sau mai pe ro
mâneşte un WC. Insă, ne
firesc (nefiresc, nu altfel) 
este ceea ce se întâmplă 
cu acest grup social, care 
a fost dat spre administra
re unui demn din Deva, 
fără nici. un document. Fă
ră nici un act legalj ci pe 
baza, doar, a unei înţele
geri.: Aşa şe face câ de a- 
proape patru ani, avem 
de. a, face aici cu activi
tate privată, pentru care, 
în prezent, se percepe o 
taxă de 20o de lei pentru 
fiecare client. Bani înca
saţi la negru, fără bilet, 
fără evidenţă, şi nu în ul

timul rând, fără a bferi, 
firesc, un minim de con
fort pentru banii daţi. 
Grupul social nu are nici 
măcar oglindă, un săpun 
banal sau ce să mai vor
bim de im pf-osop pentru 
şters mâinile. Luând-o mai 
în glumă, mai în serios, 
ilegalităţile din Gara Deva 
se' banalizează sub privi-, 
rea conducerii gării şi a 
organelor abilitate, care 
probabil se complac în si
tuaţia de faţă.

Deşi în urmă cu aproa
pe trei săptămâni am a- 
vut o discuţie cu -persoane 
cu răspundere din Gara 
Deva, lucrurile au rămas 
aceleaşi. Iar la apariţia a

Construit odată cu ga
ra, Restaurantul Rapid 
conduce în topul recordu
rilor: de aproape 4 ani nu 
are curent electric. De. tot 
atâta timp este aprig dis
putată problema localu
lui, intre £5.C. Transilva
nia S.A. ■ Deva. şi C.F.R., 
dispută care a dus la de- 
branşarea curentului de

către acesta din urmă. Din 
acest litigip, cel mai vi
tregit este in primul rând 

-trecătorul, sau. omul care 
aşteaptă pe cineva in ga
ră şi ar putea să-şi con
sume plictisul pe timpul 
serii sau al nopţii, într-o 
ambianţă civilizată, la o 
cafea, la o gustare etc.

. IN LOC DE... FINAL
Nu pentru a fi ironici, ci pentru a înţelege me

sajul corect al rândurilor inserate şi în mod deose
bit pentru run pas spre o lume civilizată, le sugerăm 
domnilor de la Gara Deva să dea o geană la Auto
gara Deva, — aflată la doi paşi —, de imite pot lua 
un model a ceea ce înseamnă un WC Public, chiar 
dacă multora- li se pare un fapt banal. Fără îndo
ială, banalul WC public, cu sau fără* voia noastră, 
rămâne un element definitoriu al civilizaţiei.

CORNEL I’OENAR
■ . Ţ: ' .. '■ C/i ■ > -i-:

“ST

în t â l n ir i cu
BIBANUL

Pe artistul Dem Râdules- 
cu l-am întâlnit de câteva 
ori în piaţă, la Deva. Era 
în turneu şi venea să.şi 
cumpere una-alta, pe vre
mea când prin pieţele Câ. 
pitalei bâtea vânful.., .

Intr-a zi căuta cu înfri
gurare un borcan gcrtv Gă
sise smântână de bivoliţă.

-- Vă rog din suflet aju- 
tafi-mâ să găsesc un- bor
can până. nt» sfc gata smân
tână.

Câtevo taxatoare s-gu 
dus să caute borcan. Jnţre 
timp, Bibanul îmi expfrbo:

-  Când m-d* Yăzut, lăp- 
tureosa s.a ferit ca *: ae

In criţă zi bibanul a luat 
un bulgăr de brânză, un 
borcan de smântână şi un 
borcăno ş de miere. Le-a 
deşârtat- într-o strachină, 
le-a mestecat bine cu- un 
linguroi . de lemn. Apoi 
ducea jmguroiul pe la na
sul curioşilor şi înfuleca 
cu poftă.' •

Muică, ce-om desco
perit. Era să mor şi nu 
ştiam ce-i bun pe lume 1

. - O
* Altădată, am zărit o 
mulţime de oameni care 
se-nghesuiserâ în mijlocul 
pieţei. Credeam câ̂ s ceva

".bişniţari.

I N S. T A. N Ţ A N E E

dracu' <şi m-a .. întrebat : 
„Doar nu-i fi mata ăla de 
ta tilivizor ?".

Iată însă că vine nana 
cu oala, râzând cu poftă. 
Mai avea jumătate cu 
smântână.

-  Cât costa ' smântână, 
cu oaia cu tot ? ^ întreb 
eu.

- Lu' dânsu'. i-o dau cu
100 de tei, iar oala are şi 
capac, v - *

Bibanul a scos suta şi a' 
luat oala. *

-  Mai vreau pe mâine 
nişte brânză-dulce.

- Nici-o problemă -  îi 
spun. Se gâseş'e zilnic. 
Dar ştiţi sa combinaţi ?

- Nu.- Asta cum vine ?
-  Brânză dulce, plus 

smântână, plus miere de 
albine, lese o mâncare o- 
limpică.

- Zău ? N.am ştiut.

r  Da* de unde, e Dem* 
Rădulescu, dă autografe -  
îmi spuse cineva.

Ani privit scena -de la 
distanţă. Deodată,1© cu
coana striga disperată : -> 

-  Hoţul! Hoţul.! Prin
deţi hoţul! . -

Un prichindel efe vreo* 10 
ani manglise un portmorieu 
pântecos şi fugea cu el. 
Bineînţeles că a fost prins 
imediat. Toţi cei câi*â aş-r 
teptau autografe ou fugit 
să vodă se? şi cem e -co 
hoţul. Bibanul a rămas cu 
pixul în -friână, părăsit şi 
nedumerit. Părea a-şi spu
ne s poftim, obleţut ăsta 
îmi rase gloria în câteva 
secunde".

Şi-şi văzu liniştit de 
cumpărături, fără să-l mai 
deranjeze nimeni..

iOACHIM IAZAR
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„Paralelisme..."

Acoperişuri deteriorate, 
cârpite cu foi de celofan 
se. află Ia Muzeul jude
ţean din Deva. In... para
lel Ia Teatrul de estradă 
Deva, lucrările de repara
ţie capitală, reconstrucţie, 
cum vrem să le zicem, 
continuă în ritmul melcu
lui. Şi aici ploaia pătrun
de pe la turla de sus, prin 
acoperiş, şi vine toamna 
cu pldi... (B.P.)

Dreptul
de a distruge ? !

Pe strada. Mărăşti, peste 
drum de Sala sporturilor 
din Deva, sunt mai multe 
depozite de mărfuri en- 
gros. Aici vin şi pleacă 
maşini care aduc şi duc 
mărfuri. Este normal, veţi 
zice. Altceva nu-i normal: 
distrugerea trotuarelor, a 
zonelor verzi, arbuştilor 
şi arborilor ornamentali, 
a florilor etc., toate lu
crări realizate de locatarii 
din zonă cu mulţi ani în 
urmă. Se pune fireasca în
trebare: Cine are dreptul 
să distrugă ceea ce s-a 
făcut bun, frumos, cu pa
siune *şi sudoare ? (B.P.)

R.K. din fier vechi ?

Trei excavatoare‘şi două

buldozere avea în exploa
tare sectorul II-11I al Mi
nei Coranda-Certej. Dar, 
ca orice utilaj care... muş
că zi şi noapte din roca 
dură a muntelui, se mai 
uzează, se defectează. Ne
cesită reparaţii curente, 
dar şi capitale, care sunt 
mai complicate. Pentru a- 
cestea sunt necesare pie
se de schimb noi, mână 
de lucru calificată etc. etc. 
Toate s-ar putea găsi da
că ar fi şi înţelegere şi 
preocupare din partea ce
lor ce au în răspundere 
asemenea utilaje. Nu se 
înţelege că R.K. nu se poa
te face cu piese de la fie
rul vechil (B.P.)

Deviere, deviere, 
dar nici aşa...

Din şoseaua Brad— 
Abrud, în satul Mihăileni, 
s-a făcut o deviere din 
cauza lucrărilor la viito
rul baraj ce va fi con
struit aici. Nu-i lungă de
vierea, câteva sute -de 
metri. Dâr vai şi amar de 
biata... deviere: hârtoape, 
gropi, pietroaie, praf, no
roi... Cel care circulă zil
nic pe această deviere la 
volumul maşinilor fac mult, 
mărunt şi urât din buze...

' ?:■■■ Grupaj realizat de,
GH. I. NEGREA

î  Intre satele Săcămaş ■ 
5> şi- Lcşnic, şoseaua face \  

Co curbă strânsă, fiind ' 
^ nevoită să ocolească o. 2

In localitatea Mesteacăn, pe D.N. Brad — Oradea, din neatenţia şoferului 
autoturismul a "părăsit carosabilul, ajungând în această; stare. Din fericire, şo
ferul a scăpat nevătămat. Foto PA VEL LAZA

în perioada 30 august
— 3 septembrie s-a des
făşurat în oraşul Krems
— Austria unul din cele 
mai mări festivaluri de 
folclor din Europa, sub 
egida Organizaţiei Inter
naţionale de Folclor

• (I.O.V.). La '♦estivalul de 
la KrAns, aflat in acest 
an la cea de a 14-a edi
ţie, au . participat 24 de 
ţări şi numeroase , gru
puri folclorice din Aus
tria. '5. • *

„Fluierul lancului" din 
Baia de Criş - la 

Krems (Austria)
România a fost repre- numeroase aplauze la' 

zentată de ansamblul spectacolele desfăşurate 
folcloric „Fluierul Ian- în parcul de distracţii 
cului" de la Baia de Griş, al, oraşului, cât şj în lo- 
care a fost răsplătit cu curile stabilite ai orga-

stâncă. Este un loc foar
te periculos pentru cir
culaţie, de altfel aici 
s-au înregistrat . multe 
accidente. 'Un poliţist 
din zona lila ne-a spus 
:ă ar fi bine dacă sub 

stânca respectivă ş-ar i 
- pune exploziv să o a- 
5 runce în aer. In acest 
5 fel, vizibilitatea . s-ar

? lărgi considerabil, iar \ 
circulaţia auto s-ar *desr 

J | făşura mai bine, (Tr. B.) \

z w v ,w w w . w w . v
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nizatori. S-au remarcat 
atât dansatorii (coregraf 
Eugen Codrin), cât şi ta
raful condus de Nicolae 
Jurj. Cunoscuta solistă 
de muzică populară Ma
riana Angheî a încântat 
publicul prin cântecele 
culese de pe Valea Stre- 
iuluip cât şi printr-o me
lodie în limba germană.' 
Întregul ansamblu; s-a 
comportat meritoriu, re
prezentând cu cinste Ro
mânia. (Ioân Groza).

Marţi,' 26 septembrie 1995
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•  Toate pasiunile 

sunt amăgitoare ele 
se feresc jde ochi/ al
tora şi, se ascund dc 
ele însele.

P E  LA BRUYfiRE

' «KW >■ # •’

i

„De ziua ta“. Desen de DORINA 1TUL CltANG.

■ •Toamna are pentru fe
mei o greutate aparte. 
Dincolo de aromele şi 
frenezia dc culori în care 
se îmbrăcă natura, acest 
anotimp înseamnă pentru 
majoritatea dintre noi a. 
lergătură şi eforturi în 
plus. E în tradiţia noas
tră să ne garnisim cămă
rile cu tot felul de con
serve, să facem curăţe
nie, să... Intr-un cuvânt 
să muncim şi iar să mun* 
cim- Iar dacă avem şi 
copii la o formă de în
văţământ, grijile sunfşi 
mai mari. Pregătiri, chel
tuieli, emoţii. Şi în plus 
o nouă activitate cotidia
nă, dacă pustii sunt încă 
la vârsta la care mai au 
nevoie de supraveghere 
şi control al felului cum 
îşi fac temele zilnice.
■ Intr-o asemenea ipos

tază, asemeni atâtor al
tor mame, se află de la 
începerea; acestui an şco
lar şi dna Zinuca Balo
sin. Are două fete dră
guţe, isteţe şi zglobii, aşa 
cum le stă bine unor co

rpii sănătoşi* Nicgleta es*t 
"n clasata Il4-a,‘Mar La
nsa - in^a Il-a. Lecţiile 
şi- le j f̂egatesd singure, 
dar zilnic mama s-a b- 
bişnuit să le verifice. 
„Ştiu că dacă le deprind 
de acum să îş i‘facă te
mele conştiincios, , mai

Pe primul plăti

munca
târziu nu voi avea pro
bleme cu ele“ — mărtu
riseşte dna Balosin. Şi are 
dreptate. Mamele care 
au deja copii . mari pot 
confirma acest adevăr.

Fireşte că de u i anu
mit control e nevoie şi 
mai târziu. Până'fatunei 
când copiii s-au Obişnu
it cu ideea că a te infor
ma este o necesitate pen
tru întreaga viaţă. Chiar 
şi interlocutoarea mea 
îmi spunea că este ne
voită să se pună la punct 
cu noutăţile în domeniul 
profesiei. Acum este şef 
birou Prelucrare automa
tă a datelor Ia Adminis
traţia Financiară ; Deva.
Ocupă* acest post de doi 
ani şi jumătate şi pen
tru asta a urmat o spe
cializare de analişţ pro
gramator. înainte a lu
crat ca inginer electro
nist la I.M. Gugir, ime
diat după terminarea Fa
cultăţii de Electronică, 
Secţia Electronică aplica
tă. Iar din 1986, tot ca 
inginer electronist a lu.

crat la.. Centrul Terito
rial de Calcul Deva.

Care ar fi tabloul unei 
zile de muncă ? —. am 
întrebat-o. Unul destul de 
încărcat, din câte am re
ţinut. Intre orele 8 şi 17 
este la serviciu. Normal 
ziua de lucru se încheie 
la ora 16, dar spaţiul re
strâns în care este admi
nistraţia nu dă posibili
tatea să aibă o reţea in
stalată de calculatoare 
suficientă ca să le per
mită efectuarea fluentă 
a tuturor operaţiilor şi 
aşa se mai ajunge la în. 
târzieri. Ca să nu mai 
vorbim de aglomeraţiile 
care se produc la înce
putul anilor' la această 
instituţie şi care fireşte 
că presupun şi un volum 
foarte mare de muncă 
din partea lucrătorilor1 
săi.. A

Oricât am fi de ocu
pate tot mai avem nevoie 
şi de momente de respi- 
ro. Am vrut să ştiu ce 
face dna Balosin în timpul 
liber. „Mai studiez câte

ceva, că altfel nu se poa- 
toi Iar serile ‘ftiai uit 
la televizor la câte un 
film" Mai curând soli
citant decât relaxant , a. 
cest mod de petrecere a 

.timpului liber.. ţ£ar asta 
e. Chiar şi. concediul .de 
odihnă şi l-a petrecut ţat 
muncind. „Poate la ahul 
să plecăm şi noi în vreo 
staţiune" — speră dna 
Zina,' cum i) spun cei a- 
propiâţi. Re 'Uncaşte că o 
astfel de ieşire din at
mosfera ;L preocupări 
cotidiene ai tace bine în
tregii familii, inclusiv so
ţului, *■ şi dumnealui a- 
vand o muncă cu puter
nică sOLcitare nervoasă. 
De profesie inginer me
canic de automobile şi 
autovehicule rutiere a- 
eum lucrează la Servi
ciul circulaţie din cadrul 
Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie. > • ...

Toamna şi-a iqtrat în 
drepturi, cu fantezia ei 
inspirândtnî pe , artişti.
Dar câte dintre cititoarele 
acestei pagini, aflate în- 
tr.o permanentă alergă
tură şi bătălie eu timpul, 
asemeni. eroinei acestor 
rânduri, îşi pot permite 
să se opfieăscă să-i Ad
mire culorile ori să-i res
pire parfumurile ? ;
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Trataţi-v& singure î
•  Pentru dureri reuma

tice. • Sunt recomandate 
împachetări cu frunze de 
mesteacăn. Confecţiona- 
ţi-vă în acest scop un să
culeţ de pânză suficient 
de mare să acopere zo
na dureroasă. Puneţi în 
el frunze de mesteacăn ; 
stratul să aibă 2-3 cm 
grosime. De obicei se 
simt arsuri în zona aco. 
perită. destul de repede. 
Gând apar, îndepărtaţi 
compresa, spre a nu vă 
irita pielea. * .

•  Reglarea iodului. în
făşuraţi, pe un creion pu
ţină vată. O muiaţi în 
tinctură de iod şi o apli
caţi pe piept în trei punc

te (situate sub formă de 
triunghi): primele două 
se află în scobiturile pro
duse de articulaţiile u. 
merilor, iar cel de-al trei
lea pe stern (la aproxi
mativ un lat de palmă 
mai jos). Punctele badijo- 
riate trebuie să albă mă
rimea unei monede de 
100 de lei. Această' ope
raţie se face seara. Da
că -dimineaţa au dispă
rut petele lăsate de tinc- 
tura- de iod, înseamnă că 
organismul dv are nevoie 
de iod. Deci faceţi aceste 
badijonări până în mo
mentul în care, diminea
ţa la trezire, veţi. con
stata că petele au rămas. 
Atunci faceţi o pauză de

I
I

cel puţin o lună şi relu- I 
aţi tratamentul. I

« Vă puteţi ajuta pe . 
dv şl pe alţii. Cum ? I
Foarte simplu. Urmând 5 
cdrsul de tehnică radiân-. 1 
tă, gradul , I, din zilele ■  
de 6—8 octombrie 1995. |
înscrierile se fac la Aso. 
ciaţia Umanitară Nonpro- |  
fit SEŢRAS Deva, care-şi a 
are sediul la I.P.H. Deva |  
şi poate fi contactată te- ■  
lefonic la 612430, 613730, I  
interior, 178. Prin acest ■  
curs vă puteţi remedia 1 
problemele de sănătate, I 
dobândiridu-vă armonia J 
de care corpul dv are I 
nevoie şi bucuria de a * 
vă bucura de viaţă. (V.R). 1
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ZODIA BALANŢEI
(23.09 — 22.10) • ; "

Cumpăna, cum i se mai spune, este un semn de 
aer, cardinal, masculin, adaptabil, dar schimbător, 
inteligent şi sociabil. Are ca planetă guvernantă pe 
Venus, care îi asigură înclinaţiile către artă. Anul 
1995 este un an de excepţie pentru balanţă, planu
rile îndrăzneţe de viitor putându-i-se realiza. Fixa- 
ţi-vă cu hotărâre asupra unui proiect. Puteţi lansa 
o afacere, ori semna o... căsătorie.

Femeia din Balanţă resimte nevoia acută de a- 
fectivitate şi înţelegere. Anul acesta găsiţi un aliat 
de mare clasă în planeta Jupiter, care înlesneşte orice 
relaţie afectivă. In acest trimestru este bine să evi
taţi discuţiile pe tema banilor, căci pot dăuna cuplu
lui. Orientaţi-vă spre f ce să vă îndreptaţi cheltuie
lile. In sfera activităţii profesionale se întrevăd câ
teva schimbări. In privinţa sănătăţii, se recomandă 
evitarea greutăţilor, care v-ar provoca crize de scia*. 
tică;< feriţi-vă de accidentele casnice.

Latura estetică a lucrurilor joacă un rol decisiv 
în viaţa dv. Familia dv. stă sub semnul unităţii, de 
aceea se poate conta pe stabilitate în sânul familiei. 
Dispute între parteneri şe pot isca în septembrie, 
dar înţelepciunea de care daţi dovadă va restabili 
armonia pe care o cultivaţi cu multă sârguinţă.
V*uV VW* y»

CABINET
COSMETIC
ÎMPOTRIVA •

> ACNEII
Tenul acneic este o a. 

devărată belea pentru 
multe dintre femei. Pen
tru cazurile în care trata
mentele externe nu au dat 
nici un rezultat, vă pro. 
punem un regim care dă 
rezultate foarte bune. A- 
cest regim constă în a mân. 
ca aliinente a căror diges
tie cere • aceeaşi calitate de 
suc gastric. Astfel, puteţi 
consuma la aceeaşi masă;

•  cartofi, mandarine, o- 
rez, legume verzi, smochi
ne, banane

•  ouă, puţină carne, le
gume verzi, fructe crude.

Deci, secretul este urmă
torul : legumele verzi se 
asociază cu carnea, carto
fii cu făinoasele. Nu se 
mănâncă pâine şi .se evită 
alimentele care nu se di
geră in acelaşi fel*
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Cum călătorim (I)
•  Orice bărbat vă ' lăsa 

întotdeauna o femeie- să 
urce prima în autobuz şi 
o va lăsa să coboare pri. 
ma.

• Dacă femeia îi este o 
cunoştinţă apropiată, va 
coborî' el primul şi o va 
ajuta să coboare şi ca.

• Va ceda locul unei fe
mei pe scaunul1 din. auto. 
buz. Chiar şi o fată, pri o 
femeie tânără vor ceda lo
cul celor mai in vârstă.

• Ţineţi umbrelele şi sa
coşele în aşa fel încât să 
nu.i deranjaţi pe cei de 
lângă dv.

•  Nu vă grăbiţi să a- 
jungeţi în faţă) întrebând 
mereu „coborâţi la pri. 
ma ?", când ştiţi ca dv co
borâţi la ultima staţiei

• Ţineţi banii sau abo
namentul de călătorie Ia 
îndemână. .

■ •  Nu vă 1 fixaţi lângă
uşa de coborâre cu mul. 
te staţii înainte de a ajun
ge la locul dorit.

 ̂ •  Cedaţi locul unui om 
vârstnic şi unei femei cu 
copil în. braţe, chiar dacă 
nu staţi pe locurile rezer. 
vate lor. * ,

•  Lectura in tramvai nu 
este deloc un semn de in
telectualitate, dimpotrivă.

• Chiar dacă stewardesa 
nu invită femeile şi copiii 
să urce primii în avion, 
bărbaţii pot avea ei sin- 
guri iniţiativa.

•  Este o dovadă de im. 
politeţe învăţându-ne co. 
piii să fie nepolîticoşi: in- 
stalându-l pe cel mic in 
autobuz pe un scaun, şop. 
tindu.i la ureche „stai a- 
colo că tu eşti mic** şi a- 
părându-i cu vehemenţă 
locul la apariţia unei per. 
soane vârstnice.

Fructele de măceş sunt 
apreciate pentru' conţinu
tul lor bogat în vitamina 
C şi al cantităţilor mai mic#» 
din * vitaminele’ ’ A,' B1‘, fi?, 
P, K. Pe lângă vitamiiMfc. 
mai conţin zuharihri, achir 
citric şl malic, pectine, tiu - 
niri etc. Au propri«®Meşi j 
de • a întări ■ organismul, j 
fiind recomandate sub for- j 
mă de ceai, sirop; ‘ marme- i 
ladă sau vin* Acesta pre-

• • • • • •  m v

Plante de leac

Pentru cămara Iernii
•  Gogoşari muraţi. Can

tităţi : 5 kg gogoşari; 1/2 
cană (de cafea ctt lapte) 
cu sare; 1 cană zahăr; 2 
căni oţet; usturoi după 
gust; frunze de ţelină (fa
cultativ) ; boabe de piper ; 
frunze de dafin. Se spală, 
se şterg gogoşarii şi se ta. 
ie în sferturi, curăţindu-se 
de cozi şi seminţe. Se a. 
şază intr-un vas suficient 
de mare (emailat). Peste 
ei se pun: usturoiul cură
ţat şi tăiat mărunt, pipe

rul, dafinul, eventual frun
zele de ţelină (tocate sau 
nu), sarea, zahărul şi oţe
tul. Se mestecă la început 
şi apoi la intervale de câ
teva ore. Se lasă de pe o 
zi pe alta, timp în care în 
vas se adună suficientă 
zeamă. Se aşază în bor
cane în care aţi pus hrean 
şi boabe de muştar (ulti
mele, facultativ). Se toar
nă deasupra zeama lăsată, 
se leagă şi se pun în că. 
mară.
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parate menţin fragilitatea 
vaselor capilare, normali
zând circulaţia sângelui.

Măceşele au însuşirea de 
a mări secreţia biliară, 
fiind indicate în afecţiu
nile ficatului ; sunt reco
mandate şi in inflaxnaţie 
intestinală,'combat piatra 
la rinichi şi vezică.

Ceaiul se prepară din 
două linguri de fructe 
zdrobite, care se fierb' 10 
minute într-o jumătate de 
litru de apă. Se îndulceş
te după gust. , ’

Se mai poate obţine o 
băutură răcoritoare astfel: 
peste 100 grame măseşe 
spălate şi zdrobite se toar
nă 1 litru de apă rece. Se 
lasă la macerat 12 ore, se 
strecoară prin pânză dea
să, se adaugă JOO grame 
zahăr şi se completează 
cu apă până la un litra. 
Se păstrează la rece. (Se 
vor fciosi numai vase 
smălţuite). ,
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•  Aspectul zonelor cu 
trandafiri din centrul ur- 
"bol, curâţenia trotuarelor
Vorbesc de la sine de
spre respect pentru oraş 
Şi cei care îl vizitea
ză. Plăcuţele avertizoare* 
plantate printre flori (re
feritoare la amenzile ce 
pot fi date rău-intenţio. 
n aţi lor), se pare că âu 
efectul scontat.

•  In parcul de la mar
ginea oraşului, copiii de 
grădiniţă fac cunoştinţă

■ cu natura, respiră aerul 
eronat de copaci şi ver. 
deaţâ. Este „grupa ma
re", de la grădiniţa IMG, 
însoţită de dna educa
toare Mariana David.

•  întreaga vară, locui- 
tarii zonei Micro II nu 
*u avut apă caldă. Şi

pă certificatele de naş
tere, necesare întocmirii 
dosarelor pentru pri
mirea ajutoarelor sociale. 
Este ajutată temporar de 
tânăra Motiica Bodea.

•  în Orăşlie s-au în
registrat, de la începu, 
tul anului, 295 de naş
teri, cu 10 mai multe fa. 
ţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut. S-au căsă
torit, în acelaşi timp, 112 
perechi de tineri.

•  Pe unele străzi situa, 
te „Intre râuri" se intro
duce gazul metan. „Este 
o realizare mare pentru 
viaţa oamenilor" — âpre. 
eia dna Maria P.

•  Aflăm de la dl Va- 
sile Furdui, inspector cu

PROINVEST PROINVEST

*

n-au nici acum, Ia de. 
feiitul toamnei. Replica 
celor de la regia de gos
podărire a oraşului este 
că asociaţiile au datorii 
‘mari,- rmaohîtate. Conţi, 
nuă, deci, „războiul" în 
detrimentul populaţiei, 
sap se încearcă găsirea 
soluţiei salvatoare ?

•  De o piaţă bine a- 
pravizionată, eu mare va. 
rietate de produse, se bu
cură gospodinele. Părerea 
dnet Dorina T» este că 
„apiriţîa concurenţei" a 
adus îmbunătăţiri în a- 
provizionarea populaţiei 
şi că preţurile sunt şi 
ele acceptabile".

•  îndemnuri la calm 
şi echilibru, fără contra, 
dicţii, grabă şi nervi, au 
apărut afişate la mai 
multe ghişee de relaţii 
«u publicul şi instituţii 
drăştiene. N-am aflat a 
cui este iniţiativa, dar o. 
cdnşiderăm binevenită în 
aceste timpuri când ■ lu
mea aleargă şi este în- 
ţr.un continuu stres.

•  S-a deschis, acum o 
. lună, în Micro II, la par.
tetilf blocului B 5, un a- 
tofler de reparaţii încăl
ţăminte. Cât de bine pri.

. mit • este acum, Ia înce
put de toamnă, li lăsăm 
pe cei de aici să apre. 
cieze. „Decât să dau câ
teva Reci de mii pe o 

dă cizme noi,..".
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•  La „starea civilă" — 
aglomeraţie mare. I-au 
dat mult de lucru dnei 
Adina Poraieu cei care 

, au spl iritat duplicate du.

autoritatea tutelară la 
Consiliul, municipal, că 
sunt preluate 800 de do
sare ale celor care be
neficiază de ajutor so
cial, conform Legii 67/’95, 
şi qă persoanele in cauză 
vor fi puse in plată zi
lele următoare.

•  Oameni bolnavi sunt 
puşi pe drumuri. Este 
vorba de' cri peste 150 _ 
de handicapaţi care pri
mesc* lunar, un ajutor 
de la ITSH în valoare 
de 37 500 lei şi care a- 
cum, pentru 7 500 lei di
ferenţă, la cât mai au 
dreptul, trebuie să-şi mai 
facă rost de hârtii, pen. 
tru al doilea dosar. Deci 
alte cheltuieli, alte hăr
ţuieli. -

•  De peste un an, o 
clădire frumoasă, Cu o 
arhitectură aparte, situa- 
ţă centrşl, ştă părăsită 
aşteptând Să-i dea cineva 
o folosinţă. Unii presu
pun că va fi Viitorul se
diu al BRCE. „Dar când 
se va deschide ?" — în
treabă localnicii.

•  Pe strada Octâvlan 
Goga este situată o gră
diniţă şi un grup şcolar, 
fiind' circulată de mulţi 
pietoni mici. Fiind şi 
foarte • îngustă, părinţii şi 
dascălii, toţi cei care au 
locuinţele ân zonă, ar do
ri să fie oprită circula
ţia auto pe această ar. 
teră. Poate că opţiunea 
lor va fi luată in seamă.

ESTERA SÎNA

CURSUL FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 
DACIA FELIX, VALABIL LA BATA DE 26.09.1995;

Fondul Român de Investiţii Dacia FeUs administrat de Pro Invest S&. .anunţă urmă
toarele performanţe financiare:

Valoarea la zi a titlului de participare 32ţr00 lei.
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1995 corespunde unei dobânzi bancare anuale de 90 %. - j
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Asociaţia agricolă din 
Turdaş - recolte bune, 

oameni mulţumiţi

■"I"—

Zică cine ee-o vrea «-*■ 
.de fapt şi zie — despre 
asociaţiile constituite ta  
agricultură, dar Asociaţia 
agricola din Turdaş do
vedeşte viabilitatea şi e* 
ficienţa acestei forme de 
organizare.

Asociaţia • de care Vor
bim a luat fiinţă cu circa 
-trei ani în urmă. Are, In 
prezent* 170 de membri 
şi lucrează o suprafaţă de 
512 ha. Evident, ţăranii 
deveniţi proprietarii pă
mântului la care au drep
tul nu şl.au dat tot tere
nul în asociaţie, şi-au ţi
nut o suprafaţă pentru a-I 
lucra ei. iar în ce pri
veşte asocierea nu s-a fă
cut nici un fel de pre
siune, nu s-â dus nici un 
fri dO muncă de lămurire,' 
astfel că acţiunea a fost 
absolut benevolă.

Acestea fiind zise. să 
vedem în ce se reflectă 
viabilitatea şi eficienţa 
acestui Sistem de organi
zare în agricultură care ' 
este asocierea. In ; anul 
in care ne aflăm unitatea 
a avut însămânţate cu ce
reale păioase .*t- grâu *' 
orz — a30 ha. Lucrările 
s-au efectuat la timp şl 
de bună calitate, iar cul
turile au evoluat foarte

bine şi au dat rod bogat. 
In acest an asociaţia a 
realizat o producţie de 
4 700 kg grâu la hectar 
pe întreaga suprafaţă cul
tivată. Producţia . bună 
obţinută a permis să se 
achite toate cheltuielile 
făcute cu lucrările agri
cole şi să se plătească cre
ditul luat pentru cumpă
rarea celei de a doua 
combine. Membrii asocia
ţiei au primit pentru fie
care hectar 1000 kg de 
grâu şl 100 kg orzoaică, 
urmând ca Întreaga re
coltă de porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr şi fura
jeră să revină ceior în. 
scrişi în asociaţie, Dl 
Liviu Cranciova — pre
şedintele asociaţiei, ne 
spunea:

«- Pentru amil viitor1 a- 
vem de gând să însămân
ţăm 250 ha cu grâu şi 30 
ha cu orz. în vederea In- 
tliOţăfii chituirilor dâ “ce
reale păioase, sămânţa 
este asigurată, se lucrează 
îa Arături şi ^pregătirea
terenului, asigurând con- 
dmi pentru a realiza re
colte bune şl SK aniii vil- 
tojy r- vrv;:.;;

TRAIAN bonoob
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iieriălisme
SCLAVI LA BEVERLY IIILLS

Trăiau în sclavie la câţiva kilometri de vilele mi
liardarilor din Boveriy Hills. Un grup1 de clandestini 
thailandezi lucrau câte 18 ore pe zi, sub pază armată, 
producând piese de îmbrăcăminte pentru cele mai re
numite mărci americane, între care şi Maey’s e Ilecht's, 
Cei aproximativ 70 de thailandezi fuseseră, recrutaţi la 
Jăaagkek şi Chiang Mai. Patronii fabriciior le ofereau 
biletul de avion şi documentele false, necesare pentru a 
începe « nouă viaţă în California. In schimb, clandes
tinii trebuiau să lucreze gratis, pentru a restitui preţul 
călătoriei, 3 000 dolari. Odată ajunşi insă In S.U.A., de
venea repede clar că acea datorie va fi Practic impo
sibil de achitat vreodată. Poliţia a arestat opt „gar
dieni", toţi thailandezi.

UCISE PENTRU.., 
ÎMBRĂCĂMINTE INDECENTA

O femeie în vârstă de 40 de ani şi fiica sa de 22 
au fost ucise de bărbaţii din familie, caro nu au fost de 
acord cu felul în care cele două se îmbrăcâserâ. întâm
plarea s-a petrecut intr-un sat, in apropiere de oraşul 
turcesc Bafra, pe malul Mărfi Negre. După cum relatea
ză ziarele din Ankara, cele două femei, Emlne Denii şt 
fiica sallamide, ieşiseră pentru a merge Ia târgui sa
tului, câiid s-au Întâlnit cu una din rudele tor care, Con
siderând că poartă o ţinută indecentă, a „mobilizat" pe 
ceilalţi bărbaţi şi, după ce ie-au adns cu forţa acâşă, 
le-au ucis cu lovituri de cuţit.

„CUIBUL VULTURULUI" DEVINE HOTEL
Autorităţile landului Bavaria au aprobat recent un 

proiect care prevede transformarea „cuibului vulturu
lui" ăl Iul \doIf Hitler intr-un hotei pentru toriştii iu
bitori de munte. E de fapt •  reîntoarcere „la izvMreh 
pentru ci înainte de a deveni reşedinţa de vară a dic
tatorului nazist, în 1933. respectiva construcţie chiar asta 
fusese, un* hotel. Complexul, situat în Alpi, în apropiere 
de Bcrcbtesgarden, îşi datorează numele poziţiei sale 
geografice, multă vreme considerată de aliaţi, in tim
pul războiului, de necucerit. Recentul proiect are în 
vedere eliminarea posibilităţii ca acest punct de atrac
ţie turistică t i  devină un toc de pelerinaj pentru nos
talgicii celui de al treilea Reich după plecarea, Ia 1998, 
a mifltarltor americani, care îl ocupă în prezent.
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* BUCUREŞTI. feri, 
preşedintele României, dl. 
Ife» lUescu, a plecat In 
Ş.U-A., intr-o vizită de 
lucru, în cadrul căreia va 
«KM Inttdidrt rit preşedin. 
tele OUI Clintan fi cu 
alte personalităţi ale gu
vernatei american.

•  PARIS. Fostul prim. 
ministru francez Eduard 
Balladur, şLa recâştigat 
cu uşurirtţl duminică, la 
cel de al doilea tur; cu 
aifirpâlte 7Q la satâ din 
voturi, locul de deputat 
fii Adunarea Naţională, 
in cursul alegerilor le. 
gislatlve parţUile, în care 
s-â Înregistrat succesul al. 
tor doi membri ai fostului 
cabinet şi eşecul unui al 
.troBea, :

•  SARAIEVO. Bosnia a 
anunţat că Va boicota con. 
vorbirile de pace, din a» 
ceastă săptămână, de ia 
New York, întrucât sârbii 
boSnlaci doresc împărţi, 
rea ţării.

"  •  SA8A11SVO. Genera
lul bosniac Atif Duda. 
bovici a anunţat dnmini. 
că apropiata lansare a 
unei ofensive împotriva 
oraşului Bania Luka 
(centru-nord), in momen
tul bl care guvernul bos. 
niac anunţa că refuză să 
participe la negocierile de 
paca de la New York.

# BRUXELLES. La 
Bruxelles s-a încheiat du
minică seara, după o oră 
de convorbiri, cea de a 
treia întâlnire după sein. 
narea Acordului do pace 
Iii Angola, la 20 noiem
brie, anul trecut, între 
Preşedintele Angoleă, Jose 
Ednardo dos Santos, şi 
şeful Uniunii Naţionale 
pentru Independenţa To
tală a Angolei (UNITA, 
rebeliunea armată), Jonas 
Savimbi.

•  WASHINGTON. Cam 
, Albă a afirmat duminică 
că se desfăşoară în con. 
tinuare „negocieri1* ca re. 
uniunea tripartită prevă. 
zută în această săptămână 
la New York să aibă 
Ioc, cât şi pentru asigu
rarea participării guverna, 
lui bosniac.

•  PARIS. Primele re
zultate ale scrutinului par
ţial, desfăşurat duminică 
în Franţa, arată că pre- 
şediptele Senatului. Rene 
MOmiiY (dreapta liberală), 
al doilea mut in stat, a 
fost reales detaşat, în ca. 
drul alegerilor de reînno
ire a unei treimi din nu. 
mărul mandatelor de se
natori, respectiv 117 din 
cele 321 de locuri ale 
camerei superioare a Par- 
la meniului francez.

•  PARIS. Numărul per. 
soanelor care au fost u.

•  DAMASC. Formaţiuni 
integriste palestiniene cu 
sediul in Siria şi-au ma. 
«ifostat dezacordai faţă 
de recentul acord israe- 
îiano-palestinian privind 
«inderea autonomiei in 
Cisiordania, parafat, du. 
ramică, la Taba.

* MOSCOVA, Rusia se 
Opune „categorie1* la un 
proiect NATO prevăzând 
lărgirea alianţei atlantice 
spre est in schimbul u. 
hei modificări a Tratatu
lui de limitare asupra for
ţelor convenţionale (Cl'E) 
în favoarea Rusiei, a de
clarat viceministrul afa
cerilor externe rus, Nike. 
Îşi Atanasicvski, afirmând 
că „na există nici o le
gătură între cele două 
probleme11.

•  WASHINGTON. Mi. 
riiştrii afacerilor externe 
ai Bosniei, Qroaţiei şi 
Republicii Federale Iu
goslavia (RFI, Serbia şi 
Muntenegru) se vor In. 
tain» pentru a două oară 
azi, la New York, ia pre
zenţa reprezentanţilor Gru. 
pului de Contact, a con. 
firmat Casa Albă.

■ a MADRID. Guvernul 
spaniol, reunit în Con. 
siliu de Miniştri, a decis, 
la cererea NATO, să men
ţină până la 31 decembrie 
Un detaşament aerian la 
baza italiană Ariana 
(Friull, în nord-est), ş a. 
nunţat la Madrid Ministe. 
ral Apărării.

•  HELSINKI. Coopera
rea militară ct» Rusia prin 
programul Pârteneriat pen
tru Pace ar putea ajuta 
ta reduceiea temerilor 
Moscovei privind extinde, 
rea alianţei, a declarat la 
Helsinki comandantul su
prem. al trupelor aliate 
NATO în Europa, genera
lul Gcorgc Joulwan.

S.C. IMCOMEX S.R.L.

T R A N S M IT E
V  * nr x> I!

clse, duminică, în apropie
re de Toulon (sudul Fran
ţei), de un dezechilibrat 
aaintaL care s-a sinucis, 
la rândul sSu, se ridică 
la 11, arătă Un ultim bi. 
lanţ furnizat de autorită
ţile locale.

•  LONDRA. Ministrul 
de ejttOme al Marii Britanii, 
Malcolm Rifkind, a salutat, 

, duminică, parâfareă a. 
cordului dintre Israel* şi 
OEP, dând o . inaltă apre. 
tierc spiritului de ^com
promis11 manifestat de cele 
«toni părţi in timpul ne. 
gocicrilor.

•  PARIS, Franţă şi-a 
exprimat satisfacţia pen. 
tru acordul intervenit du
minică între Israel şi OEP 
*u privire la extinderea 
autonomiei palestiniene, a- 
preciindu-i drept un . „tm- 
portant pas pe calea pâ
rii11.

sr o m p r e :
T R A N S M IT E

j.pr».şu*aziaul "CENTItt\|." din Orăştie,
|stf N 13akescu;nr .11, t e l e f o n '

•  TELEVIZOARE COl.OR: NEI.ORION. 
GOLbSTAR(90 programe, telecomandă, cu şi ftră I ei eres i)
• TELEVIZOARE Al.BNEGRl - Bucureşti
• FRIGIDERE §1 CONGELATOARE - Gâcşt.
• ARAGAZE - Salu-Mare
• MAŞINI PE SftU*AT - €ugir 
» BICICLETE PORTOSuVlS VITEZE-Italia >
• COVOARE Şl MOCHETE * Ctsnădte 
» GRESIE Şi FAlAS H  -model Iulie 
« V OPSEA CHIT ŞI DIU ĂST AUTO 
.  1NCI BATOARE PENTRU PI I DE GAtNA

, ALTE PRODUSE electronice; şj electrocasntcc . filtre 
tsrica'.'rişmţc de ţafisţt, mixere electrice, storcătoare dc:fructe, 
j aspiratoare, .bojicrc pe' gaz, plite pe gaz, butelii aragaz 

La toate produsele se acordă 
G A F t A J i T I E I  î n t r e  A -  3  c a n j  

GARANTAT CELE MAI MICI PRETURII 
Produsele sc vând şi cu

PLATA ÎN 12 RATE (12 luni)
cu dobândă de numai 4,5% 

pentru tocuitOfit judeţelor Alba b Hunedoara

î |  SE ACORDA hfPRLm TIHl LN LEIIt
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S.PJ. CARMETAPLAST S A. DEVA

REGIONALA DE GAZ METAN DEVA 
str. E. Gojdu, nr. 85

Scoate la licitaţie in fiecare zi de joi a 
lunii septembrie mijloace fixe casate.

Informaţii zilnic, Ia sediul Regionalei Gaz 
Metan Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane: 
«27090, 627091, 627101 între orele 9—15. (494)

XEROX
Dfslrilnitfor
AuIortJ.it

omser

nu avem nevoie 
de reclama

S.C. „SIDERMEF* SJ4. CĂLAN 
eu jcdiul în Călan, str. FurnaMstnlui hr. 17, 

judeţul Hunedoara

în data de 10. 18. 1995 con
curs pentru ocuparea a

•  4 posturi de ECONOMIST 
Condiţii de înscriere: — studii superioare 

economice. Dosarele de înscriere se depun pâ
nă in data de 9. 10. 1995. Relaţii suplimentare 
Ia telefon 054/730560 — 561, int. 525.

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ INSTRUIRE 
Şl INGINERIE SOFTWARE 

„CONSOFT — COMPUTER" S.R.L. SIBIU

I

\Anunţă deschiderea în Deva, începând cu 
1. ri>. 1995, A CURSULUI POSTLICEAL DE 
SPECIALIZARE IN INFORMATICĂ, cu du
rata de pregătire de 1 an şcolar. |

Informaţii şi înscrieri în DEVA, str. Pru
nilor, ar- 13, telefon 613678. (500)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBERU

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi pubtica anunţuri de mică şi mure pu
blicitate în ziarul nostru, apelând Ut agen
ţiile de publicitate din:

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 fin clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Camtim* ; — la ckîoşcul din CAR-
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

*  HUNEDOARA, pe băni Dacia (tel 
716926).

\

• '  BRAD, strada 
650968), la sediul S.C. ..

Republicii
MERCUR".

(tel \

1 ORĂŞTIE, la ckioşcul de lângă ma-
l gazinul „PaUam. ţ
J ■ -yU, ţ
1 •  HAŢEG, pe str. Progresului, uri 1 l
'ft* spaţiul secţiei foto). Telefoane ; 770367, ţ
* 770735.

r#
t

•  prelucrători prin aşchiere (strungari, * 
frezori) categ. 2—4 pentru plăci cale f^ată; I

•  tineri absolvenţi /coală profesională sau | 
liceu in profil meeanie, pentru recalificare în * 
meseriile de strungari, frezori,. tratamentişti. r

Personalul angajat beneficiază de permise { 
CFR pentru ei şi familie, precum şi de aho- j 
namente gratuite auto sau CFR de ia locul de I 
muncă la domiciliu pe o distanţă de 50 km. 7

(505) I

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea eu maxbM 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şf mare publicitate.

VINDEM ANVELOPE AUTO IEFTINE* 
SECOND — HAND. -

•  CONTACTAŢI-NE ACUM, la tel. «57/ 
562394. (357400)

l )
S.P.I. CARMETAPLAST S:A. DEVA

s

t
i
I

\
-%

i 
I

I 1k
I

•  3 tratamentişti tratamente termice, 
categ. 4-—6. . i

Personalul angajat beneficiază de  ̂
permise CFR pentru ei şi familie, precum J 
şi abonamente gratuite auto sau CFR de la 
locul de muncă la domiciliu pe o distanţă 
de 50 km.

VINDEM

. •  Ceapă uscată 
covi • -  păstârnac •  
•  varza roşie.

roşie »  mor- \ 
* varză albă ( 

‘ ^
fTel/ fax 054/614770, Deva. (517) {

S.C. SANSERE S.A. SlNTANDREI

W< MC-' 3 0 ^

1 î
, 1

! I

•  Cartofi pentru sămânţă din___ _
Desiree şi Sânte, din categoriile biologice 
I 1, la preţul de 550 lei/kg. plus TVA, 1 2 
cu 500 leVkg, plus TVA. ■

Se acordă certificat de origine şl ca
litate.- Informaţii suplimentare la tel. 
661180. (516)
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$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ

jrtii

Lucrând a c a s ă  ‘ {
pentru Urm» din ŞUA j

ImtfeJI urv pilc Hhribrat şl au toadrisa t! 
p e rW u ^ ta i l i suplimentare |

RADISSON C.P. 1-1244 
3400 C luj-N apoca

VANZARI CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate. De
va, bdlil N. Bâlceseu, bl. 
12, ap. 1 (parter). Infor
maţii ia domiciliu.

: (6701)
•  Vând garsonieră car

tier Dacia, Deva, tel. 626345, 
după ora 18. ' (7592)

• Vând garsonieră Ti
mişoara,. Circumvalaţiunii, 
etaj II (cameră, hol, baie- 
duş, parchet), preţ avan
tajos. Tel. 612590 şi 661471.

(7597)
•  Vând Oltcit 1989 bine 

întreţinut şi camionetă 
Renault Maşter. Trafic 
triarfă, 3,5 tone, 120 000 
km — Diesel. Tel. 612585.

’ (7589)
•  Vând bibliotecă şi 

cojţar, Dacia, bl. 32, sc. 
iii, ap. 57 între orele 16— 
18. - i , V v- . (7755)

•  Vând Oltcit Club, an 
fabricaţie 1984, stare foarte 
bună. Informaţii zilnic 
orele 20—22 647403.

(7569)
- • Vând casă — grădi
nă, 900 mp, apă curentă, 
comuna Ghioroc, sat Cu
vin, judeţul Arad. Hune, 
doara, 724418. (7566)

•  Vând casă, sat Cozia,
nr. 49 sau schimb cu a- 
partament două carrfere 
plus diferenţă, exclus Da
cia şi Micro 15. (7561)

•  Vând casă, poziţie de
privatizare Simeria tel. 
668758. (7559)

•  Banca Naţională a
României, Sucursala Ju
deţeană Hunedoara — De
va cu sediul în Deva, str. 
1 Decembrie,, nr. 10, orga
nizează licitaţie pentru 
vânzare obiecte de inven
tar pasate: Licitaţia va 
avea loc la sediul institu
ţiei-4n data de 19 octom
brie 1995, ora 1®. Relaţii 
suplimentare la sediul sus
menţionat, Tel. 611050, int, 
24. (1100)

• Vând . biliard... Kiese 
VVetter, placă marmură şi 
eolţar plus convenabil

'Tel, 642438.’ _■ . r  (7528)

0 Vă ful linie com 
pletă de fabricat pâi
ne. Relaţii Ia 069/ 
433782. * (7663)

o. # Vând Dacia 1300 în 
stare de funcţionare, re
laţii, tel. '735350, - (7553).

• Cumpăr în Bucureşti
sau închiriez locuinţă. 
Vând videorecorder. Tel 
614570; 660823. (7676)

•  Vând casă. anexe, 
grădină, Gothatea, şoseaua 
naţională. Tel, 615093.

(7675)
•  Vârtd armă vânătoare

U, rusească, ealîferu 12, nouă. 
Deva, tel. 616377, orele 7— 
20. - (7572)
. •  Vând Toyota Colica 

pentru piese, două gea
muri 3 canale, bibliotecă. 
Deva, tel. 616338/ (7582)

•  Vând casă, curte,
grădină, şi anexe gospo
dăreşti, Băcia, str. Cotu
lui, nr. 215. Tnformaţii tel. 
660342. (7586)

•  Vând , • căţei Collie
(Lassie) eu pedigree,, vac
cinat. Tel. ' 615663 până 
la ora 13. ' (7594)

•  Vând societate co
mercială din Brad, spaţiu 
închiriat'’pe cinci ani. Tel, 
651272. (6486)

‘ii Vând Fiat" Croma, 
piese. din dezmembrare.. 
Tel. 651077. (6481)

•  Vând spaţiu comercial, 
strada PricazulUi, vitrină 
frigorifică şi dulap frigo
rific tel. 642416, Orăştie.

(5591)
•  Vând 29 ari teren a- 

rabil, Orăştie, informaţii 
la cantina IMO. (5593)

•  Vând chioşc aluminiu, 
6/6 m; chioşc aluminiu 3/2 
m, autotren 20 tone (tir) 
cu şa deschisă şi şa izo
termă, Fiat Ducato mi
crobuz 1,9, TD, uşor ava
riat. Tel. 954/714316. (7263):

•  Cedez spaţiu cofner-
cial Simeria, central, in
formaţii tel) 629326, orele 
15—19. (7260).

0  Vând Lada 1200, stare 
perfectă de funcţionare, 
preţ 2 milioane. Tel. 
724635. ' ,k (7258)

•  Vând teren casă, Ste
jarilor’ 70. informaţii tel. 
712313, orele 21—8 dimi
neaţa, . . (7237)
' • Vând combină de re

voltat marca Claas, cu 
masa de 3,60 m, stare per
fectă, ■ preţ negociabil, fa
milia Mihuţ. Ocişor — 
Va ţa. (6482)

LICITAŢII î

•  Sucursala Minieră 
Brad, strada Independen, 
ţei 2, jud. Hunedoara, or
ganizează licitaţie publică 
pentru închirierea urmă. 
toarelor spaţii comerciale: 
spaţiul nr. 5, 31,6 mp, a- 
limentaţie publică Criş- 
cior. incinta Uzinei de 
preparare Gurabarza, spa
ţiul nr. 8, 23,78 mp, ali
mentaţie publică Crişcior,

INVITAŢIE

1

ASOCIAŢIA HANDICAPAŢILOR \ 
\ NEUROMOTORI ' ; \

DIN JUDEŢUL HUNEDOARA 
vX : yĂ  INVITA C
! să participaţi la CONCURSUL SPORTIV j 
j DE PESCUIT ce va avea loc în data de j 
5 30. 09. 1995, ora 11, pe râul Mureş, în î 
î amonte de barajul de la Termocentrala I 
i Mintia, pe malul drept, cca 4—500 m. j 

Oaspeţii sunt aşteptaţi la sediul aso- - 
I ciaţiei până la ora 9,30, sau la locul de I 
| pescuit. j
s Concurenţii trebuie să fie cu' 1 oră î 
I înainte la locul deypescuit pentru opera- I 
j ţiile de pregătire a concursului. j

Vă aşteptăm cu drag !

incinta exploatării Valea 
Morii, în data de 11. 10. 
1995̂ . ora' 10. Informaţii la 
tel. 651140, interior 30, 
ultima înscriere 9 oelom- 
bri < 1995. ora 13. (356480)

• OFERTE DE SERVICII

• Irirmă particulară an
gajează şofer categoria S. 
Condiţii: minim 15 ani în 
trafic interurban, garanţii. 
Salariu deosebit. Informa
ţii tel. 620549. (7584)

• Firmă particulară an
gajează băieţi - pentru 
depozit „en gros“. Con
diţii: absolvenţi liceu la 
zi 1995. Informaţii tel. 
620549. “ (7584)

•  Angajăm vânzătoare
■ cu carte de, muncă. In
formaţii la tel. 612661, în
tre orele 9—17. (7562)

•  împrumuturi în lei
primiţi la Casa de Ama
net „Aristocrat Deva“, str. 
Libertăţii, bloc 2, etaj. Tel, 
614570. / . / (7464)

•  SG Decebal SA 
Deva cu sediul în 
Piaţa Unirii nr. 8 
anunţă concurs pentru 
ocuparea postului de 
jurisconsult în ziua 
de 9 octombrie a.c., 
ora 10, la sediul so
cietăţii. Relaţii supli
mentare la tel. 611760,
61 şi 612237. - (7568)

. DIVERSE

. • SC Conaltex — R SRL, 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial, între zero şi 209. la 
sută. (7259)

•  DL Lencu este rugat
să se prezinte pe data de 
10 octombrie," Ia Judecă
toria Hunedoara, pentru 
divorţ. (72620)

•  SG Andra — Elisa 
Exim SRL Brad . anunţă 
că începând cu data de 
I octombrie 1995 majo
rează adaosul comercial 
până la sută la sută.

,/  L " (6483)
•  SG Trie Impex SRL 

Deva notifică majorarea 
preţurilor la produsele de 
panificaţie începând cu 
data de 26 octombrie 1995.

(7567)
•  SG Transloc SA Deva

anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor. de trans. 
port marfă,,, şi prestaţii 
de servicii * ca urmare a 
majorării preţurilor la e- 
nergie electrică, combusti
bili, lubrifianţi, piesc< 
de schimb, anvelope, acu- 
niulaţori etc. (7565)

PIERDERI

• Se declară nul certi
ficatul de înmatriculare 
de la DGFP şi CFŞ Hu
nedoara — Deva înre
gistrate sub nr. 5617/1993 
în Registrul de stat- şi 
1147/1993 în Registrul 
societăţilor comerciale, fi
ind pierdute. (7558)

•  Pierdut autorizaţie nr. 
521/’9Q, - pe numele Olariu 
Adrian. O declar nulă.

(5590)
• Pierdut legitimaţie vp- " 

teran nr.. 102139, pe nu
mele Popa Nicolae, elibe
rată de Asociaţia veterani
lor Hunedoara. O declar 
nulă.

ÎNCHIRIERI

•  Caut să închiriez gar
sonieră sau apartament. 
Deva, tel, 611403. (7581)

• Caut urgent, garso
nieră sau apartament pen
tru închiriat. Tdl. 728392.

X  (7261)

DECESE

•  Da’rko Gabi, soţ 
iubil/Tată scump, nc. 

preţuit/O moarte groaz
nică hi te-a răpit/In 
zorii dimineţii/Când 
surâdeai în floarea 
vieţii/Tu ai lăsat o 
familie Îndurerată/Cu 
inima zdreibită/în-veci 
nemângâiată. Te re
gretă şi te plâng so-

. ţia Dia? copiii’ Ga- 
b'riela, Bebe, Cristi şi 
Adişor, ginerele*Iancsi, 
nora Dana şi soacra 
Kaţica. înmormânta
rea azi, 26 septem
brie 1995, ora Î5, de 
la capela reformată în 
Cimitirul Reformat din

\Devâr':: x :/ / / ‘::;: (7570)

•  Locatarii blocului 
G Deva aduc un ul
tim omagiu, celui care 
a fost
ing. DARKO GAVRIL-

vasile
om de aleasă̂  omenie. 
Odihnească-se” în pace. 

Familiei îndurerate sin
cere condoleanţe.

X  (7585)

•  Colectivul secţiei
CHIMICE din cadrul 
SC Siderurgica SA 
este alături de dl. 
ing. Toroiman Ilie 
în clipele de grea su
ferinţă pricinuite de 
decesul mamei şi 
transmite, sincere con
doleanţe familiei în
doliată. (7577)

•  Gâbor Mircea, 
soţ, mama şi mama 
soacră, surori şi cum
naţi, nepoţi şi stră
nepoţi anunţă cu a* 
dancă durere în su
flet trecerea în ne
fiinţă, după o grea

. suferinţă şi "rema- 
tură, a dragei lor
GABOR VICTORIA. 

TORI •
în vârstă de 61 ani. 
Corpul neînsufleţit 
este depus în oraşul 
Orăştie, str. Progresu
lui, nr. 42. înhumarea 
va avea loc, miercuri, 
27 septembrie 1995, 
ora 13,30. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace.

(7575)
j.i.'.0»lili..iirtii*«’i'i«A-i mi» ~m'Ji i —

• Familiile Thirtheu 
Silviu -şi Târăpoancă 
Dorel sânt alături de 
familia Gabor Mircea 
în momentele de grea 
suferinţă pricinuite 
de pierdefea prema/ 
tură a. soţiei
GABOR VTCTORIA- 

TORI
o femeie, de aleasă . 
bunătate ' sufletească. 
Transmitem întreaga 
noastră compasiune- şi 
sincere condoleanţe 
familiei greu încer
cate. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace.

(7575)

•  Fiul Valentin, nora 
Kati şi nepoţica An
dreea anunţă cu a- 
dâncă durere şi tris
teţe încetarea fulge
rătoare din viaţă a 
celui ce a fost un iu
bitor tată şi bunic.

LUCA GOŢ
in vârstă de 59 de 
ani din Valea Nan- 
drului, :

înmormântarea are 
loc astăzi, 26 sep
tembrie, ora 13, în 
Valea Nandrului, co
muna Peştişu Mic.

• • . • ••• ; - .

j CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ' 

PRECIZEAZĂ !

‘4

Punctul 6 al ■ordinii de zi a şedinţei 
extraordinare a Consiliului judeţean Hu
nedoara din data de 28. 09. 1995 are ur
mătorul conţinut: '

„Proiect de hotărâre privind transmi
terea fără plată a unor sirene electrice şi 
cofretc de sirene de la Consiliul judeţean 
Hunedoara la consiliile locale pentru care 
au fost achiziţionate". -v -X *

PRIMĂRIA DEVA ANUNŢĂ
în data de. 25. 09. 1995, ora 10,30, s-a produs o 

avarie majoră în magistrala de termofiCare, astfel 
că apa caldă începând de la această' dată nu sc mai 
poate asigura.

/ S-a trecut operativ Ia înlăturarea defecţiunii. 
I Despre aceste aspecte am informat şi conducerea 
i KENEL Bucureşti. "X

* Ing. VI'RGIL BOCA,
viceprimar

E.M. CORANDA CERTEJ

\

•  automacaragiu pe automacara de 25 to. 
Salariu negociabil, ,

SOC COM. „REFRACTARA" S.A, 
BARU MARE

Str. Principală, nr. 314.
Comuna Baru — judeţul Hunedoara.

Anunţă că reia

\
\ pentru următoarele mijloace fixe:

•  Aro 244 D
•  Tractor rutier U 650

\

{ ■' •  Motocar 3,2 t — 2 buc.
( Licitaţia va avea loc Ia sediul S.C. „RE 
( FRACTARA» S.A. BARU MARE, str. Princi- 1 
l pală, nr. 314, în data de 2 octombrie 1995, ora 1 

{ 10. .) 
■ Participanţii la licitaţie vor depune la ca- 
J siexia societăţii o garanţie de 10 Ia sută din 
) valoarea mijlocului fix.
I Relaţii suplimentare la tel.: 054—716916;
| 054—544231; 054—543645, (7757)
X —— .........................................
( S.C. AGROMEC LUXCOIU

Localitatea Luncoiu de Jos, str, V. Lungă, 
nr. 1, tel. 054/650529.

Organizează joi 12. 10. 1995

pentru vânzare de :
•  tractoare U 650
•  remorci: RM23/3; RBB5.1; RPV2,5
•  pluguri; PP4—30; P2V; PP2—30 1 
Licitaţia se va repeta în fiecare joi, ora 12,

până la epuizarea listei. 1
Bel. tel.; 054/650529. (7763)

S.C. „BOLERO" IMPEX S R L.

Prin magazinul situat lângă intrarea ho
telului Sarmis.

VA OFERĂ
•  vopsele lavabiîe pentru zugrăveli inte

rioare şi exterioare ~ , -
•  lacuri de mobilă şi parchet.
Produsele sunt dc cea mai bună calitate

(Germania) la preţuri minime, (7765)
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