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UMIR0M Petroşani 
deschide porţile 

privatizării
— Stimate dle dr. ing..

* Iftsîf Keletnen, director ge
neral' ai &C. „UMlftOM" 
S.A. Petroşani, unitatea e- 
conomică pe care o con-, 
duceţi de mulţi an ij#  ca
re s-a dezvoltat fi moder
nizat continuu, pătrunzând 
masiv fj Pe piaţa euro-' 
peană in,-domeniu, a ajuns , 
ia momentul privatizării. 
Sunteţi pregătiţi pentru 
acest Proces ?

— Suntem şl ne mai 
pregătim. Cei care vor să 
dea mâna cu noi cred că 
nu vor regreta.

— Ce garanţii le daţi ?
— Rezultatele noastre 

concrete.
— Mai exact.
— U2ina are vârsta de 

86 de an i,.luând  fiinţă în ■ 
4909, cai statut de Atelie- - 
re Centrale. în  timp, ne-arii • 
'deap t atf am diversificat - 
garria produselor şi repa

raţiilor, suntem prezenţi 
in toate exploatările şi 
preparaţiile de ■ cărbune 
din ţară, ba am ' intrat' a* 
dânc şi in... Europa.

— Deci, ce produceţi ? 
Ce servicii- prestaţi ?

— Fabricăm utilaje pen
tru  susţinerea abatajelor 
miniere, de forat şi per
forare, de tăiere şi trans
port, executăm prelucrări 
mecanice şi tratamente 
termice, construcţii meta
lice uşoare şi grele, ele
mente de automatizare mi
nieră şi de hidraulică mi
nieră, articole de uz gos
podăresc, ' echipamente 
pentru aeraj şi pentru să
parea puţurilor minierei 
dar efectuăm şi reparaţii

(Continuare în pag, a 4_a) 

DUMITRII GIIEONEA

IERI S-A DESCHIS NOUL AN UNIVERSITAR

Ultimele cariificări în 
peisajul universitar

Iată că noul an univer
sitar începe sub semnul 
unei „lămuriri" de mult 
aşteptate, dacă ~ ne gândim 
la situaţia incertă ce a ca
racterizat,; Îndeosebi, exis
tenţa facultăţilor particula
re ce s-au înfiinţat înce
pând cu anul 1990. S-a fă
cut o aşa-zisă curăţenie, 
s-a „m ăturat" tot ceea ce 
nu corespundea criteriilor 
stabilite de Comisia N a ţ i 
onală de Evaluare şi A- 
creditare Academică şi, cu 
unele excepţii, toate ver
dictele au fost date. De
spre obiectivitatea şi corec
titudinea acestora se pare 
că încă ar m ai'fi de discu
tat, dar concluziile rămân 
clare : studenţi continuă să 
fie doar cel care aparţin 
acelor: facultăţi- acreditate 
sau care au prim it aviz fa
vorabil de funcţionare. Ce- 
lorialţi le-a mai rămas po
sibilitatea transferului iar 
unora nici măcar atât; eî a-

flându-se încă într-o situaţie 
incertă, de amânare, de re
evaluare a dosarelor — în 
speţă studenţii de la 3 fa
cultăţi de medicină din 
Bucureşti. Ia r pentru cei 
la care statutul de student 
a luat sfârşit, rămâne ex
perienţa şi, desigur, amin
tirea...

Oricum, studenţii şi-au 
luat locul in cămine, apar
tamente, garsoniere ori al
te camere şi cămăruţe în
chiriate, pregătindu-se să 
facă faţă urnii an probabil 
deloc uşor (în contextul a- 
mintit), fiind de aşteptat o 
creştere a exigenţei, a pre
tenţiilor şi a rigorilor în 
ce; priveşte pregătirea lor 
profesională. Pentru asta 
să Ie dorim să dispună de 
„forţe" pe, măsură, să- facă 
astfel încât învăţatul să,nu 
le devină o povară, fă ţă  a 
neglija să-şi găsească timp 
şi pentru Ci.

GEORGETA BlRLA

a P.D.S.R.

ă calitateElemente ce 
procesului instructiv-educativ

iiT>ii»ii)i«ţ in i jin.ii

Şcoala Generală din 
Petros poate fi socotită 
un model de bună gospo
dărire şi disciplină. Spu
nem acest lucru pentru a 
evidenţia strădania con
ducerii instituţiei ş l a ca
drelor didactice de aici, 
dar şl sprijinul cu totul 
deosebit pe care Consiliul 
local Baru, prim arul şi 
viceprimarul, dnii Vasile 
Rahotă şi Mar cu Popescu, 
ft acordă instituţiilor co
munei (şcoli şi cămine cul
turale).

Astfel, după cum ne 
spunea dl prof. Nicolae 
Butnar, directorul institu
ţiei, la Şcoala Generală 
din PetrOs siau  efectuat 
reparaţii im portante — 
tencuieli, zugrăveli Interi*

oare şi exterioare, igieni
zări etc, Prim ăria alocând 
de la buget o sumă im
portantă în  acest sens. Re
paraţii serioase s-au efec
tuat la  Şcoala Prim âră şi 
Grădiniţa cu program nor
mal din Baru Mare, Sunt 
în curs reparaţii la  Şcoa
la prim ară şi Grădiniţa 
din Valea Lupului, Un a- 
jutor însemnat în dotarea 
instituţiei acordă SG Re
fractara SA care sponso
rizează consolidarea bazei 
materiale. Tocmai în ziua 
vizitei noastre, directorul 
şcolii cumpăra, la valoa
rea do o jumătate de m i
lion lei. pentru şcolile din 
Petros şi Baru, un pick-up, 
un casetofon, materiale 
pentru perdele şi feţe ‘de

mese. Mulţumirile se în
dreaptă spre consiliul de 
administraţie al „Refrac
tarei", spre managerul ge
neral, dl loan Mihtiţ.
• In  astfel de condiţii şi 

rezultatele procesului in- 
structiv.educativ sunt 
semnificative, „In curând 
o să avem şedinţa consi
liului de administraţie al 
şcolii, ne spunea dl direc
to r. Nicolae Butnar, pri
lej de a analiza activitatea 
desfăşurată la clasă în 
anul şcolar . trecut, rezul
tatele la ’ învăţătură fiind 
confirmate de reuşita ab
solvenţilor In licee şi şcoli 

/  —. -• • ;
(Continuare în pag. a 2-a) 
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) Si. Mc. Dionisie A-] 
recpagitul; Elefte- 
rie şi Rustic;

» S .au născu t: în 1793,] 
poetul englez JOHN' 
KEATS (m. 1821); în 
1839, folcloris*ul 
TEODOR BURADA' 
(m. 1923); j

i 1358. Prim a menţiu- ' 
ne documentară a u-, 
nui judeţ din Ţarajl 
Românească (jud. 

-Jaleş);
; Soarele răsare la ora 
6,15 şi apune la 
17,54;
Au trecut 275 de zi* ] 
Ie din an; au răm as1 
90.

■ începând cu o întârziere 
importantă faţă de ora sta
bilită, comparabilă poate, 
păstrând proporţiile, cU în
târzierea înfăptuirii Refor
mei în România, sâmbătă 
30 septembrie a.c. a avut 
loc, la Deva, Conferinţa 
judeţeană a P.D.S.R.

în  deschiderea lucrări
lor conferinţei, dl ing. 
Georgel Răican, preşedin
tele organizaţiei judeţene a 
acestui partid şi prefect dc 
Hunedoara, a făcut cunos
cut celor peste 200 de de
legaţi _ a i organizaţiilor 
P.D.S.R. din judeţul , nos
tru, prezenţi în sala marc 
a Prefecturii, ordinea de zi 
a conferinţei.

Conducerea lucrărilor a 
fost încredinţată dlui Du
mitru Dingă, vicepreşedin
te naţional al P.D.S.R. A 
fost prezent, de asemenea, 
dl loan Rus, conducătorul 
activităţii P.D.S.R. în zona 
ce cuprinde şi judeţul Hu
nedoara, prefect de Alba.

Luând cuvântul, dl Din
gă a punctat câteva d in ' 
priorităţile esenţiale care 
trebuie să stea în atenţia* 
P.D .S.R .in prezent. Dintre 
aceste priorităţi, fără pre- * 
tonţii de detaliere, ’ amin
tim necesitatea adaptării 
politicii partidului la re
alităţile existente în vede
rea înfăptuirii plaţformei- 
program şi acordarea u- 
nei tot măi mari 
atenţii problemelor şi re 
zolvării acestora la nivelul 
organizaţiilor teritoriale do - 
partid. După o scurtă a- 
pologie a tezei autarhice 
„noi prin noi înşine", ca
te, In  opţiunea vorbitoru
lui, ar fi de natură să a- 
ducă o rezolvare a tuturor ■ 
problemelor românilor fă
ră  a fi necesară /„căciu li-" 
rea“ pe la uşi străine, dl 
Dingă a prezentat audito
riului conceptul de „auta- 
proiecţie socială"; Acesta 
înseamnă, practic, mai mul
tă  muncă în întreprinderi, 
mai puţin timp pierdut şi' 
o scădere a  uriaşei risipe 
de resurse um ane ce a r ă ' 
loc în prezent în. România.

Referindu-se la răspiata 
salarială a muncii, dl vi
cepreşedinte P.D.S.R. a fă
cut cunoscut că delegaţia

permanentă a acestui par* 
tid a cerut Guvernului Ro
mâniei indexări ale sala
riilor pe trimestrul IV -a.c. 
care să acopere integral 
creşterea preţurilor. De a- 
semenea se prevede şi o 
mărire a pensiilor.

Intrându-se în ordinea do 
zi, dl senator loan Diniş, 
vicepreşedinte al organi
zaţiei judeţene a P.D.S.R., 
a prezentat un raport pri
vind activifotea consiliului 
judeţean al partidului de 
ia ultima conferinţă şi pâ
nă ' în prezent. Am aflat 
astfel că în prezent orga
nizaţia judeţeană a parti
dului de guvernământ, prin 
străduinţa Consiliului ei 
judeţean, numără 3358 
membri de partid din caro 
1470 cotizanţi. La 1 sep
tembrie a.c-, din 68 de lo
calităţi există organizaţii 
ale P.D.S.R în 63. De ase
menea, din 36 şefi ai ser
viciilor publice, ai minis
terelor, precum şi ai filia
lelor judeţene ale unor re
gii autonome, 33 sunt ai 
P.D.S.R Reafirmând poli
tica' socială a P.D.S.R,, dl 
Diniş a apreciat buna le
gătură care există între 
centru şi teritoriu, lucru 
care a permis o bună cu
noaştere a fenomenelor ju 
deţului din toate segmen
tele activităţii economico- 

’ so.ciale. Vorbitorul a reliefat 
rol-ul deosebit pe care l-a 
avut în activitatea partidu
lui lupta împotriva corup
ţiei; în  actuala perioadă de 
tranziţie, lipsa * instrttmen - 
telor juridice adecvate, la
olaltă cu imperfecţiuni de 
organizare administrativă, 
pot face ca această hidră a 
societăţii, ccfcupţia, săi devi
nă, un flagel ce a r putea 
influenţa stabilitatea eco
nomică şi politică. Oricum,

, conform declaraţiilor fă
cute, P.D.S.R. nu va ceda 
nici măcar un pas Înapoi 
in hijna pe care a începUt-o 
contra corupţiei, "a  mai 
fpst amintită, ca parte din 
activitatea de până acum 
a filialei 'Hunedoara,,' p  
P.D.S.R., legătură cu .sin
dicatele care sunt, cităm :

ADRIAN SAl AGEAN

(Continuare în pac. a 2-a)

.. ÎN ZIARUL DE MÂINE :
Normele metodologice privind preschim

barea cupoanelor nominative şi a certificatelor 
de, proprietate în acţiuni.

O

u n a  p  i r

O  Niciodată nu trebuie să râzi dc pros
tia altora. Nu se ştie când îţi vine rândul.

\ Ce-a mal fost
•  Preşedintele ION 

ILIESCU, in  America.
Luni, 25 septembrie a.c., 
o delegaţie prezidenţială, 
în frunte eu dl Ion Ilies- 
cu, preşedintele Româ
niei, a început o vizită 
oficială de lucru în Sta
tele Unite ale Amerîcii! • 
Dl Ion Iliescu a fost pri
mit, ia Casa Albă, de 
preşedintele american 
Bill Glinton, s-a întâlnit 
cu alte personalităţi a-' 
inerîcane, cu senatori ş l . 
oameni de afaceri, a vi. 
zitat obiective militare, 
Memorialul Holocaus
tului. Vizita continuă.

•  Înalţi oaspeţi japo
nezi în România. Şi-au 
încheiat vizita în ţara 
noastră prinţul Hitaci, In 
vârstă de 65 de ani, fra 
tele mai mic al Im părai 
tului Japoniei, Achihito, 
şi -prinţesa Hitaci. Alte
ţa  Sa Imperială i-a trans
mis şefului sţatulul rd- 
mân, dl lori iiifescu, com
plimente din partea Îm 
păratului. Japoniei, la 
încoronarea căruia, In 
noiembrie. 1990, la Tokio,: 
a fost. prezent "şi preşe-* 
dintele- României,"
•  Fuziune PSDfî—PD. 
Preşedintele Partidului

Social Democrat Român 
şi Partidului Democrat — 
dnii Sergiu Gunescu şi 
Petre Ropian — au sem
nat acordul alianţei în
tre cele două formaţiuni

Sâmbătă, 30 septembrie, 
s-a deschis, în Capitală, 
„Târgul Internaţional Bu
cureşti" — TIB '95, - or
ganizat de ROMEXPO. 
Târgul va fi deschis pâ.

(UA&.
politice, constituind U- 
riiunea Social-Democrată. 
In alocuţiunile rostite 
cu acest prilej, cei doi 
lideri politici şi parla
m entari au- considerat că 
social-democraţia şi-a 
consolidat astfel un pol 
puternic în  viaţa politi
că a  României.

•  S-a deschis TIB ’95.

nă joi, 5 octombrie, şi 
reuneşte 1400. de firme 

- din 29 de ţări.
•  Legea caselor naţio

nalizate, cu modificări. 
Camera deputaţilor a 
dezbătut şi adoptat mo
dificările propusă la L e
gea caselor naţionalizate, 
în urma returnării ei 
Parlamentului de către

Curtea Constituţională. 
Modificările aduc îm
bunătăţiri legii, în sen
sul drepturilor unor ce
tăţeni români de a-şi re
dobândi locuinţele pre
luate în posesia statului.

•  „Marşul Demnităţii". 
Cu prilejul Zilei inter
naţionale a vârstei a III. 
a, Partidul Pensionarilor 
din Rornânia a organizat 
duminică. în Capitală, 
„Marşul demnităţii". Mii 
de - pensionari şi familii
le lor şi-au' exprimat 
protestul faţă de condi
ţiile grele de viaţă pe 
care le au, lipsa unei

protecţii sociale reale,; 
indiferenţa cu care sunt 
trataţi de către guver
nanţi. .

•  Forumul reprezenta
tiv al revoluţionarilor din 
Deoembric 1989 s-a reu
nit, la sfârşitul săptămâ
nii trecute, la Cluj. Au 
fost dezbătute probleme 
de organizare şi condu- 

- cere a asociaţiilor revo
luţionarilor, carenţele 

.. Legii 42/1991, privind mo
dul de atribuire a Cer- ], 
tificaţelor de revoluţio
nar, situaţia socială ac
tuală a revoluţionarilor, 

starea de corupţie-. dinţară.

s-a-ntâmplat...
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profesionale din judeţ. Se 
va actualiza, cu acest pri
lej,' planul de muncă al 
■şcolii, potrivit prevederi
lo r Legii învăţământului".

Colectivul de cadre di
dactice este Interesat în 
perfecţionarea profesională,, 
anul trecut, un num ăr în
semnat de cadre înscriin- 
du-se la gradele didactice 
II şi I. Acest lucru se răs
frânge în  calitatea muncii, 
părinţii şi elevii căutând 
şcolile din comună. Efec
tivele de elevi sun t În
semnate, mai ales la Şcoa
la Prim ară Baru (94 elevi), 
unde funcţionează, cu nor
m ă întreagă, 4 învăţători. 
Şcoala are doar două săli 
d e  clasă în  care învaţă 
dimineaţa şi după-masa 
gatrq  clase, în  perspectivă 
{tind absolut necesară ex 
tinderea spaţiului de şco
larizare.

Avansate sunt lucrările 
la  introducerea gazului me
tan  In comună, ia  scoli 
fiind întocmite şi aprobate 
proiectele Ia acest scop. 
Până atunci, combustibilul 
lemnos pentru iarna care 
vine este asigurat !n to
talitate la toate unităţile 
şcolare. Sunt elemente ce 
conferă calitate procesului 
instructiv-edueâtiv.

Unul dintre vrednicii crescători dc animale din rasa Pinzgau, care a fost 
premiat pentru exemplarele crescute in  gospodăria personală.

Un scurt moment fol- 
«doric, înainte de veni. 
rea ploii.

Foto PAVEL LAZA
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în  ciuda vremii potriv
nice, expoziţia.târg care 
ă  avut loc duminică la 
Baia de Criş, în tr-o  or
ganizate de excepţie, s-a 
constituit intr.o  reuşiţă 
manifestare propagandisti
că în  favoarea revigorării 
rasei de bovine Pinzgau. 
Pe lângă mândria crescă
torilor de animale care 
au participat eu cele mai 
valoroase exemplare cres
cute In gospodăriile parti
culare, toţi primind pre
mii şi diplome, graţie şi 
aportului unor* sponsori ge
neroşi. am remarcat că 
expoziţia s-a bucurat de 
un real interes In rândul 
tuturor celor ce au fost 
prezenţi la cea de-a doua 
ediţie a acestei manifestări.

La expoziţia-târg din 
acest an am notat prezen
ţa  a  numeroşi specialişti 
din agricultura judeţului

a «nor parlamen. 
tari hunedoreni, a unor re
prezentanţi ai Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei, 
ai administraţiei locale şl 
judeţene.
• In afara expoziţiei de a- 
nimale din rasa Pinzgau, 
respectăndu-se tradiţia din 
anul precedent, Ia Baia 
de. Criş, s-au mai organi
zat o expoziţie de utilaj* 
agricole, precum si târgul 
de legume fructa, m ăr
furi alimentare şi indus- 
triale.

Reuşita manifestării, in 
ciuda ploii mărunte şi reci 
care a căzut după deschi
derea acesteia, a  Fost În
tregită de contribuţia unor 
renumite formaţii artistice 
şi a unor valoroşi şi con
sacraţi solişti d e ' muzică 
populară. Vom reveni şi 
cu alte detalii,. (N.T.)

{Urmare din Bag, I) sănătatea, 
reli-

ritmul din principalii noş
tri aliaţi”, precum şi bu
nele rezultate în  munca 
de propagandă, cultură şi 
învăţământ, fiind prezenta
t e  ca şi realizări aici ziarul 
partidului şi trei posturi 
locale de ra d ia  ‘ ' 

în  continuare, la punctul

S iţtdpnân tu l, 
cultura, mass-i 
gia etc.

Prezentând activita
tea  grupului parlam entar 
P.D.S.R., dţ senator Octa- 
vian Munteariu a ţinut să 
precizeze că parlam entarii 
hunedoreni ăi partidului 
de guvernământ şi-au 
dat tot interesul pen
tru  a rezolva problemele

• • • • • • • •

doi de pe ordinea de . zi, dl 
senator Diniş a făcut o suc
cintă prezentare a proiec
tului noii platforme-pro- 

idui ’gram a  partidului de guver
năm ânt Acesta, cuprin
zând 184 de pagini, fiind, 
în opţiunea vorbitorului, o 
Viziune strategică pe- ter
men mediu şi lung a dez
voltării ţâ r i i  DI Diniş a 
catalogat P.D.S.R. ca fiind 
principala forţă politică re
formistă a  momentului ce 
şi-a pus amprenta pe tot 
ce s-a schimbat In bine în 
ţara noastră. In programul 
P.D5.R. statul joacă un rol 
deosebit de im portant el 
fiind mediator între diver
se categorii sociale reglând 
când este cazul anumite 
disfuncţiuni ce pot apărea 
pe p iaţa liberă. Se inten
ţionează ea programul e- 
conomic al P.D.S.R., fun- 
damentat de o politică so- 
cial-demoerată, să dezvol
te o nouă clasă socială de 
mijloc, prosperă, care să 
constituie fundaţia pe care 
se «a putea sprijini parti
dul în viitor. Vorbitorul a 
desfiinţat in câteva fraze 
guvernările Roman şi Sto
lo jan, aducând o caldă lau
dă guvernului Văcâroiu, 
considerat a fi «cel mai 
performant guvern de du- . 
pft 1989“. Potrivit datelor 
oficiale producţia industri
ală a  crescut de la 1,3 la 
sută în 1993 la 9,2 la sută 
in  acest an. Vorbind despre 
p l a t f o r m  a-program a 
P.D.S.R., conform celor 
prezentate de vorbitor, a- 
ceasta oferă soluţii şi li
bertăţi deosebite începând 
de la economie, trecând 
prin social şi cuprinzând

locale cu care se confruntă 
oamenii judeţului.

Un punct important pe 
Ordinea de tk l-a constituit 
alegerea noului Consiliu ju 
deţean al PJJ.S.R. Conform 
celor prezentate de dl Din- 
gă, pentru  a dinarau& 
structurile partidului, prL 
cooptarea de tineri cu inu  
ţiâtivă şi spirit d e  afirm a
re, precum şi pentru a  da 
o mai im portantă pondere 
femeilor in viaţa P-D-S-R.,; 
aspecte ce cântăresc greu! 
în balanţa neîmpliniţilor. 
Consiliului j u d e ţ e a n  
P.D.S.R. Hunedoăra, «lupă 
alegeri structura acestui 
consiliu trebuie să cuprin
dă o treime femei, 30 de 
procente tineri sub 35 ţtej 
ani şi 30 de procente sa- 
fie noi membri care să-ii 
înlocuiască pe cei existenţi.. 
După ce presa a fost invi-j 
tată  curtenitor să părăseas-, 
că sala unde se ţinea con
ferinţa, s-a trecut la alege
rile efective. Ulterior ăn» 
aflat că noul preşedinte al 
Consiliului judeţean de co
ordonare a P.D.S.R. este 
dl : Mihai Rude; uiu, fiind 
aleşi şi nouă vicepreşed 
între care ing. Mircea 
bora (cu probleme de or-, 
ganizare), prof. Ioan Diniş 
(senator, cu probleme de 
relaţii cu sindicatele, pa
tronatul şl alte partide),, 
ing. Ovidiu Munteanu (cu 
probleme de imagine şi; 
mass.media). Au fost; 
aleşi, de asemenea, mem
brii Comisiei de etică; 
şi litigii, precum şi «şed aii 
Comisiei de control finan
ciar. Pentru Conferinţa Na-, 
ţională a partidului au fbstj 
desemnaţi 57 de delegaţi.,

6,55 Hanna Barbera 
Superstars; 8,30 Jungla 
(f.a. Anglia 1960), ctt 
John Mills. Tommy Kirk: 
10,40 Un zbor pierdut 
(ta . SUA 1970). cu Adne 
Francis; 12,30 Lion King 
— special: 13,25 O na
vă în pericol (dramă SUA 
1977), eu Chărlton Hes- 
ton; 15,25 Parcul de dis- 
tracţii (thriller SUA ’77), 
cu Thimoţhy Botţoms; 
17,35 Aeroport *77 (ta . 
SUA ’77), cu Jack Le- 
mon, Lee Grant; 20,10 
Heino (do); 21,15 Virusul 
ucigaş (ta); 0,15 Ştiri
nocturne — special; 6,45 
Crocodilul ucigaş II (f. 
gr. SUA 1990); 2,15
Cheers (siteom); 2,45 O 
familie foarte drăguţă (s).

C A N A L E S
7,00 Ştiri; 9,45 Show

ul lui M. Costanzo (r);
12,30 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(Show); 14,40 Beautiful 
(s); 15,15 Casa Castagna 
(show); 16,30 Dădaca (s);
17.00 Iha.; 19,00 OK, pre
ţul e corect (cs);' 20,00 
Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Pape. 
rissima sprint (shoW); 
21,40 Votează vocea 
(show); 23,45 Ştiri; 0,15 
Show. ui lui M. Costan
zo; 2,30 Cotidiene (show/ 
r); 2,45 Paperissima sprint 
(show/r); 3,30 Cin-cîn 
(s); 4,30 Cel cinci de la 
etajul 5 (s); 5,30 Arca 
lui Noe (do).

mmm
7,05 Seriale şi 

8,30 Brunch TV
d.a.; 

(mag.
TV); 10,00 Cannon (s.p); 
10,35 Culisele fi' farme
cul Budapestei (do); 11,05 
Monstrul din Osaka (f .SF 
Japonia 1957); 12,15 Stra
da Hanovra - (f. Anglia 
1979), cu Harrison Ford;
14.15 Căpitanul din Ko- 
penlck (co. Germania, 
1958); 16,00 Star Trek 
(s.SF); 17,00 Baywatch 
(s.a.): „Străina"; 18,00 
Fam. Partridge (s); 19,00 
Totul sau nimic (cs);
20,00 Ştiri, sport, meteo;
20,30 Roata norocului (cs);
21.15 Schwartz intervine 
(s.p); 22,15 Hunter (s.p. 
SUA 1990),

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,30 Hoţii şi a- 
faceri (do); 8,06 Azi — 
Informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 16,00 Piaţa a . 
mericană; 18,30 Buletin fi
nanciar; 19,00 Ştiri ITN;
19,30 Ushuaia (do); 20,30 
Show Selina Scot! — in
terviuri; 21,30 Rusia, â-
cum (do); 22,00 Europa 
2000 (do); 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul se
rii, cu Jay bena; O.Ofl 
Basebail. Major League;
1.30 Ştirile nopţii; 2,08 
Real Personal (talkshow);
2.30 Show-ul serii, cp 
Jay  Leno; 3,30 Show — 
Selina Scott; 4^0 Real 
Personal; 5,60 Rusia, a* 
cm n(do).

VisiywJvsifbţ.V

9,30 Golf. Mag. PGA, 
Smurfit European Open 
de la Dublin, Irlanda (r);
10.30 Darts. Harlekin In. 
ternational Chailange (r);
11.30 Fotbal. Samba Foot- 
ball (înreg.); l2 3 t  Fot- 
bat, Eurogoluri; 13,30 Ma. 
gazinul sporturilor cu 
motor (r): 16,00 Tenis, 
Turneul feminin de la 
Zurich, Elveţia — ziua 
2 (d); 20,30 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Magazinul 
internaţional al sporturi, 
lor cu motor; 23,00 Box. 
Meciuri intemaţi<Hiale. 

Meciuri pentru titlul mon
dial sau european; 0,00 
Snooker. Liga europeană 
(retrospectivă 1995); 1,30

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii să» (s);
10.15 Şocul prezentului 
(mag.); 11,15 Ai cincilea 
post (mag.); 1L45 Tha- 
lassa (r); 12A5 Miza. 
Punctul (r); 13,45 Jurnal 
F3; 14,05 Luminile... (r);
14.30 Copiii televiziunii 
(r); 15,45 Ceva picant 
(mag,); 16,30 Casa.., (s/r);
17.15 Mag. culinar; 17,30 
Bibi şi prietenii săi (r);
18.15 Fa, Si, La, a cânta; 
18,45 Campionul • (cs);
19.30 Jurnal TV5; 20,00 
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal belgian; 21,00 Tri. 
mis special (rep.); 22,30 
Moda (mag.); 23,00 Ju r
nal F2.
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DIVIZIA NAŢIONALA

La Cluj scorul etapei
Antrenorul Andone şi elevii săi de la 

„U“ Cluj au spart in sfârşit gheaţa şi au 
obţinut o victorie la scor, în faţa Sele- 
nei Bacău (6—1), naînregistrat de mult 
pe stadionul clujean şi „UH a urcat 4 lo
curi în clasament. Rapidul nu a mai gus- 

‘ta t de 3 etape din bucuria victoriei, a 
pierdut şi in faţa „militarilor" de la 
Steaua cu 3—0, ceea ce trebuie să dea 
de gândit conducerii clubului. Nici Univ. 
Craiova nu reuşeşte să ţină cadenţa şi 
iată, ca şi Rapidul, coboară câte un loc- 
două in clasament. Nesperat, acum 2—3 
etape pentru formaţia Poli Iaşi, ce se 
zbatea în subsolul clasamentului, să a- 
jungă acum pe locul 7 î Frumoasă şi e- 
voluţia, ascensiunea Gloriei Bistriţa şi. 
Ceahlăului Piatra Neamţ, ce au reuşit sâ 
ajungă pe locurile 3—4 în clasam ent

Şi în subsolul clasamentului, etapa 
de duminică a  adus echipelor F.C. Na
ţional, „U“ Cluj şi Farului Constanţa 
puncte preţioase. F.C. Naţional, cu noul 
antrenor Florin Halagian Ia timonă, a  
oibţinut o  victorie greu previzibilă la Poli.

>ra, feaprinzând speranţele banca- 
rilor că in curând va fi părăsită zona 
minată a clasamentului, '

Să vedem ce ne va aduce etapa de 
sâmbăta viitoare, aşteptând cu interes 
meciurile; Dmşnto — F.C. Naţional, Univ. 
Craiova — Petrolul, dar şi F.C. Argeş 
— Steaua şi Gloria Bistriţa — Sportul 
Studenţesc.

C. SANDU

REZULTATELE ETA PEI: Inter — 
Univ. Craiova 2—0 ; Poli. Timiş. — F.C. 
Naţional 0—1; Poli. Iaşi — Petrolul 2—1; 
*U“- Cluj — Selena 6—1; Sportul — Di- 
namo 0 —1; Farul — Oţelul 1—0; Steaua

1—1 ; Gl. Bistriţa F.C. Braşov 3--2.
C L A S 4 M E N T U  L

f. STEAUA 8 6 2 8 21ţ- f 28
2. Dinamo » 5 1 2 12— 8 16
Ş. Gl. Bistriţa 8 5 8 3 11— 7 15
4- Ceahlăul 8 * 2 2 10— 8 14
5. Univ. Craiova 8 4 'AV. 3 ' 9— 7 13
6. Rapid 8 4 9 4 17—12 12
%. Poli. ®#şi 8 4 0 4 14—21 12
8- F.C. In ter 8 3 2 3 9— 7 U
9. Petrolul 8 3 2 3 13—12 11

10. Poli, Timiş. 8 3 1 4 18—16 19
1 1 -12. Sportul 8 3 ' 1 4 9— 9 10

F.C. Argeş 8 3 1 . 4 12—12 10
13. „U“ Ciul 8 3 I 4 12—13 10
14. Farul C-ţa 8 ■ 3 1 4 13—15 10
15. Oţetet Galaţi
16. Selena Bacău

8
8

3
3

0
8

5 9—11 
8 11—18

9
9

17. F.C. Braşov 8 2 2 4 8 -S * 8
18. F jC, Nâţioual

Et Ap â  v iit o r
8 2 i 1 7—17 i

ARE : Urviv. Craiova
— Petrolul; Dinamo — F.C. Naţional ; 
RţţjSp'-— Selena; Ceahlăul —* Poli. Iaşi; 
Oţelul — Poli. T im iş.; Farul — „U" Cluj; 
F.C, Argeş — Steaua; GL Bistriţa --- Spor
tul; F.C. Braşov — Inter.

Piloţii deveni din 
nou la... înălţime

Decent s-a încheiat pe aerodro. 
mul din Craiova Campionatul Na
ţional de Acrobaţie Aeriană cu P la . 
norul, dotat cu „Cupa Aviator 
Ion Romanescu". Pentru piloţii ea^ 
re  au  format „Troica aeriană de* 
veenă", acest concurs â  reprezen
ta t Un succes deplin, ei reuşind să 
cucerească pe probe 8 medalii din. 
tr-un total de 12, ia r iii dasam en. 
tul general ocupând primele trei 
locuri din I I  piloţi, reprezentând 
aproape toate aerocluburile din 
ţară. Ia tă clasamentul general după 
cele trei probe (Impus cunoscut, 
liber ales şi impus necunoscut): 
1, Ştefan Togănel — Deva, 2 988 
puncte, campion naţional; 2. Si
mian Câmpean — Deva, 2 957,32 
pun c te ; 3. Gheorghiţă Stamatc — 
Deva, 2936 puncte.

Cupa „Aviator Ion Romanescu* 
a  fost câştigată tot de pilotul Şte
fan Togănel. Celor trei piloţi de 
la  Aeroclubul Deva lc  dorim suc
cese te  continuare.

ADEL ŞTEF,
Comandantul aeroclubului Deva

Divizia#!) seria  a ll-a

REZULTATELE ETA PEI: Min. 
.Motru — Corvinul 1—1; F.C. Bi
hor — Minaur Zlatna 2—0; Unirea 
A.I. — oiimp. S.M. 4—0; Gaz M. — 
CJS.M. Reşiţa 1—0; GL Reşiţa — 
Bucovina 1—0; U.T.A. — Foresta 
1—6; F.C, Maram. — Jiu l 1—2 ; 
C.F.R. Timiş. — A.S.A. 2—1; F.C. 
Vâlcea —- finirea Dej 0—3 

C L A Ş A  M K N |
e
î l  
0 2 
0 2 
2 1 
2 1 
1 2 
8 3 
0 3

t U I i  
1 10— 4 13 

6— 3 13 
12— 4 12 
9— S 12 
9— 2 11 

11—  6 11
8—  4
9— 9 
6— 9 
«— 3

*0— 7
8—13
4— 10 

11—11 
19—13
5— 9
6— 12 • 
3—18

Foresta — 
U.T.A.; Jiul

10
9
9
8
7
7
7
8 
6 
5 
4 
I

f. Jiu] Petroş. 6 5
2. Gaz Metan 6 4
3. Unirea Dej 6 4
4. A S A  TgL M. 6 4
5. C.SJVt. Reşiţa 6 3 
A U.T. Arad 6 3
7. Foresta Fălt. 8 3
8. Olimpia S.M. 6 3
9. F.C. Bihor 6 3

10. Minaur 6 2
U . Unirea A I. 6 2
12. CF.B. Timiş. 8 2
13. Gl. iN şiţi 6,2
14. Corvftttil 6 1
15. Bucovina 6 2 
1& Min. Motru 6 1
17. IX . Maram. 6 1
18. F.C. Vâlcea 6 8 

ETAPA VIITOARE
Gaz M. j Bucovina —
— ©1. Reşlţai; M inaur — Oliinpiaî 
Corvinul — Fjp. Bihor; CS.M. Reşi
ţa — Min. Motru; Unirea Dej - -  
C.F.R. Tim iş: A.S.A. — F.C. Ma* 
ram .; FU . Vâlcea — Unirea AT.

Corvinul, egaf 

la Motru
Sâmbătă, la  Motru, unde nu se 

câştigă prea uşor puncte, Corvinul 
a incercat reabilitarea şi parţial a  
reuşit. HunedoreniJ au început bi
ne, cu dorinţa de a nu pleca în
vinşi. Şi după ce gazdele, tn  min. 
6, au  deschis scorul, Corvinul a iz
butit egalarea 9 m inute mai târziu, 
prin Cpşţ|chescu. a u n e doreiţil s.aii 
apărat bine în continuare, apărân- 
du-şi egalul până la sfârşitul me
ciului. Cu mai tnult curaj, eu o e- 
voluţie mai bună a înaintării, Cor- 
vinul putea pleca de la Motru cu 
toate trei punctele.

Cealaltă fo rm ale  în Divizia A, 
Jiul Petroşani, a  preluat conduce
rea te  clasament 1 învingând cu 
2—1 şi Ia Baia Mare, Iar ASA pier
zând la  Timişoara, J iu l şLa luat 
locul meritat după evoluţia sa in  
acest început de campionat. Cu 
Dumitru la timonă şl cu Ţâră pe 
teren. J iu l a început sâ „curgă* mai 
năvalnic decât in anii trecuţi. Şi 
d e  la  o  etapă la a lta  creşte numă
ru l spectatorilor la Petroşani.

DIVIZIA B — SERIA A III-A
REZULTA^LB ETAPM ; I.C.I.M. — 

Petr. Stoina 1—0; Min. Mătăsari — Petr. 
Drăgăşam 2—«ţ Petr. Videle — Petr. Ţi- 
eleni 2—0; Min. Lupcni — Mţn. Uricanl 
3—1; Păros. 1, — Mine-RAL 2—1; Pa- 
rtegui — Un. Alexandr. 3—1; Nitramo- 
nia — Şoimii 0—2.

C L A S A M E N T U L
1 . Drobeta Tr.S. 8  7 0  1 18— 3 21
2. Precizia Bicele 8 6 1 1  15— 5 19
3. Şoimii Sibiu 8 8  0  2 15— 8 18
4. Veg» Deva 8 5 0 3 19—12 15
5. Min. Mătăsari 8 5 0 3 14— 9 15
8. Petrolul Stoina 8 5 0 3 13— 8 15
7. Constr. CV. 8 4 0 4 12—12 ti2

■ 8-9. Mine-RAL Rov. 8 4 0 4 13—15 12
A S. Paroşeni 8 4 8 4 13—15 12

10. Parîngul Lonca 8 4 0 4 11—14 12
“11. P etro lu l Videle 8 4 0 4 8—19 12
12. Min. Urlcaai 8 3 2 3 17— 7 11
13. Petr. Drigăşani 6 3 i 4 12—11 10
14. Nlti onia Făg. 8 3 1 4 7— 8 10
15. Petrolul Ţlcicni 8 3 1 4 7—13 18
16. Min. Lupani 8 3 • 5 19—12 9
17. Metalurg. Sadu 8 2 8 4 6—13 8
18. Minerul Certej 8 t 1 3 8—13 7
19. Unirea A h t  > 8 1 i 6 4—14 4
2 0 .1.CJJH. Braşov 8 t 0 7 4—15 3

Divizia B seria  a lll-a

Constructorul 
Craiova 2-0  (2 -0 )
Timpul friguros, ploios de duminică 

a ţinut acasă pe mulţi spectatori, iubitori 
aţ fotbalului devean. Jocul dintre Vega 
Deva şi Constructorul „U" CrafoVa a fost 
unul specific, de campionat. Gazdele, su
perioare în toate compartimentele de joc, 
au obţinut o ' victorie preţioasă, onorân- 
du-şi şi de această dată cartea de vizită.

Primul gol al devenilor, venit relativ 
repede, în minutul 11, care de fapt a 
fost un autogol al fundaşului oaspete, 
Tranca: la o centrare de pe partea- dreap
tă a iui Fartuşnic. Rădos şi Luca n-au 
reuşit interceptarea, dar presat de adver
sar fundaşul craiovean a trimis balonul 
in propria p o a rtă : 1—0. Cu 5 minute 
înaintea Încheierii primei reprize, Berin- 
dei centrează bine la Tănase şi acesta 
reia cu capul de la cca. 8 metri, în plasa 
porţii lui Guran şi 2—0.

După pauză, deşi ocazii au mai fost 
— mai multe de partea gazdelor, scorul 
nu s-a mai modificat.

A arbitrat o brigadă din B ucureşti: 
Gh. Badea, Q-tin Vasilică şi I, Udrilă.

VEGA DEVA; Rahoveanu, Fartuşnic 
f73 Start), Bfflgâru, Bădoi, Berirtdei, Popa, 
Bgncjiu, teica (’46 Davidoni), CiabanU» 
Rădos, Klek (’20 Tănase).

CONSTRUCTORUL: Guran, Tranca, 
-Ariene, Nedelcu, îmbucătură, Dobrescu, 
Badea, Vâlcu, Cârstea, Popeicu (’63 Pă- 
cUraru), Nedelea ('54 Bariu). (N.G.)

Minerul Certej-F.C. 

Drobeta 0-1 (0 -0 )
La Certe}, spectatori mulţi, unii ve

niţi de la Deva şi un autocar de Ia oas
peţi, cu o  galerie activă, civilizată.

In meciul cu liderul clasamentului — 
o echipă bună, cu un apreciat desen teh- 
nice-tactic condusă de pe tuşe dc Aurică 
Beldeanu, secondat de Băkiţă, gazdele, 
fără antrenorul principal GHiţă Ţurlea 
(aflat in  suferinţă de criză de sciatică), 
dar cu Pop pe banca tehnică, s-au stră
duit şi îndeosebi in a doua repriză au  iz
butit să dea o replică pe măsura valo
roşilor oaspeţi.

t a  prima repriză elevii lui Beldeanu 
au acţionat mai dezinvolt, stimulaţi şi de 
ineficienta acţiunilor de atac al gazde
lor —* Ungureanu ş» Zalomir aflându-se 
intr-o zi mai slabă — şi-au creat câteva 
ocazii favorabile de a înscrie, dar apă
rarea, te  frunte cu  Stroia şi a  dată cu 
Pop, au parat presupusele goluri. Dintre 
ocaziile gazdelor amintim o fază prelun
gită de atac (in trtin. 27), in careul oas
peţilor, când s-a ra ta t şutul decisiv de 
3 ori I

La reluare, gazdele păşesc pe gazon 
decise să-şi îmbunătăţească jocul şi ca 
urmare lâ poarta adversă se desfăşoară 
câteva acţiuni mai bine „legate*, mijlo
caşii şi înaintaşii aflându-se timp de 20 
de minute mai mult In posesia balonu
lui, reuşind câteva „şarje* ratate de pu- 
ţin de Pop şi Zaîomir. în  min. 65 insă 
Urâta profită de ieşirea lu i Tiliban la 
marginea terenului (I) şi şutează puter
nic de la cca. 25 m şi înscrie unicul gol 
al partidei. Mureşan, nou intrat pe te
ren, era aproape de cgalare în min. 75, 
dar portarul apără.

Deşi Minerul se află la  ~ 6  în clasa
mentul adevărului, nu credem că trebuie 
să-şl facă loc descurajarea în rândurile 
conducerii clubului şi ale echipei. Sun
tem convinşi că  printr-o revigorare a  ac
tivităţii de pregătire şi mobilizare pe te
ren, vor veni şi rezultatele. ; -

Pagini realizată de 
SABIN CERBU

DIVIZIA C — JUDEŢ

. REZULTATELE ETA PEI: Fa- 
vior Orăştie — Min. Şt. Vulcan 
0—0 ; Min. Aninoasa — Jiul Pe
trila 3—0; Mirt. Teliuc — Victoria 
’90 Călan 1—1; A.S.A. Aurul Brad 
— Min. Livezeni 3—1; Min. Băr- 
băteni —» Haber Haţeg l i —1; Dacia 
Orăştie — Metalul Crişcior 5—0 } 
Constructorul Huned. — CF.R. Si* 
meriâ 5—0; E.G.C.L. Călan — Min, 
Ghelari 2—0.

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

1. Min. Vulcan 8 8 1 1  19— 1 19
2. Aurul Brad 8 6 0 2 26— 9 18
3. Vict Călan 8 5 3 0 10— 2 18
4. Min. Aninoasa 8 5 2 1 11— 3 17
5. Min. Bărbăt. 8 4 2 2 24— 8 14
6. Min. Teliuc 8 4 .2 2 15— 7 14
7. Dacia Orăştie 8 4 1 3  15—10 13 

8 3 3 2 18— 8 12 
8 4 0 4 
8 4 0 4 
8 2 4 2 
8 2 3 3

8. Jiul Petrila
9. Constr, Hd.

10. Min. Ghelari
11. Favior
12. Min. Livezeni
13. E.G.CX. Călan 8 2 0  6
14. Met. Crişcior 8 1 2  5
15. Haber II. 8 0 1 7  
1 6  C-F.ft, Simeria 8 0 0 8

15—13 12 
8 —11 12 
9— 6 10 
5— 9 9 
9—24 6 
7—18 5 
2—35 t  
2—31 0 

E.G.C.L,ETAPA VIITOARE;
Călan — Favior; Min. Şt. Vulcan 
—. Min. Aninoasa; Jiul Petrila — 
Min. Teliuc; Victoria Călan — Au
rul Brad; Mirt. Livezeni — Min. 
B ârbăteni; Haber — Dacia Orăş
tie; Metalul Crişcior — Constr. Hd.; 
C.F.R. Simeria — Minerul Ghe
lari.

! Elek a trecut I
I

I

majoratului
ELEK SZEMELY împlineşte azi, 

3 octombrie 1995, ÎS ani. La această 
frumoasă vârstă a intrării in  hMt- - 
jorat, tânărul fotbalist de la Vega 
Dcrn, component de bază al echi
pei de funiori VEFA '96 — pentru  
care a marcat 28 de goluri în con
fruntările internaţionale şi golgts- 
te r aî devenilor in Divizia 8 , seria 
a lll-a  —  s-a afirinat ca un teal 
talent, vizat' deja de echipe de pri
mă ■ mărime ate fotbalului româ
nesc. La m ulţi ani şi succese Cât 
mai mari în sport şi viaţă. (S.C.)

1
i
r

4

REZULTATELE CONCURSULUI 
P R O N O S P O  R T 

DIN 1 OCTOMBRIE 1995:

Aotd VO •  Nr. 1481

Atalanta — Piacenza 2—0 1
Bari — Milan . . 1
Florentina — Cremonesc 3—2 t  :
Inter — Torino 4 -8 ■ * •"
Juventus — Nâpoli 1—1 X
Padova — Parata 1—3 2
Roma — Lazio 0—0 »
Sampdoria — Cagliari 1—2 2
Udinese — Vicenza 1—1 a
Artcona — Verona 1—2 2
Chievo — Gcnoa 0—1 a
Begglna' — Cessna 0—8 *
Salernitana.— Foggia 3—8 i
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(Urmare din pa«

tic utilaje şi instalaţii mi
niere, încercări de labora- 
ţor etc. ■ '

— Iar beneficiarii pro
duselor şi serviciilor 
WMIROM Petroşani ?

— Cum spuneam — u- 
nităţile de extracţie a căr
bunelui din ţară, dar şi 
parteneri din Germania, 
Ungaria, China, Turcia, 
Polonia, Belgia, din unele 
ţări ale fostei Iugoslavii şi 
aie fostei U.R.S.S.

— înseamnă că sunteţi

— Avem: •  Vom dezvolta 
un puternic sector de m ar
keting, în vederea recu
ceririi pieţelor pierdute 
după 1990, în special cu 
Rusia şi Ucraina, Italia şi 
Franţa, dar şi pentru pă
trunderea pe noi pieţe 
(Australia, Noua Zeelandâ, 
Africa de Sud, America de 
Sud, SU A ); •  Am creat 
un colectiv de creaţie pro
priu, care să ţină pasul 
cu noile realizări pe plan 
mondial în domeniul uti
lajului minier; •  Vom re
structura şi retehnologiza 
producţia, în scopul satis
facerii în cât mai bune

V

0  unitate p; competitivă pe 
plan european.

—- Aşa zicem şi noi. Co
laborăm cu renumite fir
me germane ca Hem- 
scheidt, Glinik, Westfalia- 
Becorit, Doroty ş.a„ iar 
ca o încununare a străda
niilor şi a performanţelor 
p r o d il's e 1 o r  noastre, 
UMIRQM Petroşani a fost 
distinsă în primăvara a- 
cestui ; an,- la Madrid, în 
Spania, cu Trofeul „Are 
peste EUropa" — „Steaua 
de Aur“, pentru calitate 
şi imagine excelentă. Zia
rul dv. a scris la timpul 
potrivit despre acest suc
ces. - S i • ■£% %

— Ce pot spera de la 
UMIROM Petroşani cei 
care vor depune; aici cu
poanele nominative de 
privatizare?

-j-‘ Să nu creadă că da
că deplin hârtia de un mi
lion' vor fi mâine poimâi
ne "miîion:jri. |ir. orice caz, 
«ofc U prim im  cu condiţii 
bune, cu certitudini în 
dezvoltare^ şi progres. Sun
tem firmă cu tradiţie, cu 
experienţă, cu o serie de 
maşini, şi echipamente de 
înaltă productivitate şi 
cu specialişti de valoare, 
realizăm produse compe
titive, care au cerere şi la 
export, practicăm preţuri 
avantajoase şi ne adaptăm 
rapid la exigenţele clien
ţilor. Oricum, insă, priva
tizarea va veni cu noi mă
suri şi rigori.

- — Aveţi şi an program 
de perspectivă ?

condiţii a pretenţiilor be
neficiarilor — scop în ca
re avem în derulare un. 
program PHAKE; •  Sun
tem în cUrs de implemen
tare a unui sistem de 
asigurare a calităţii şi a 
anumitor facilităţi, astfel 
încât să prestăm servicii 
ieftine, eficiente şi la ter
men, care să sporească 
încrederea clienţilor în 
n o i; •  Am lansat un pro
gram curajos do introdu
cere a informaticii, capa
bil să ridice actul m ana
gerial la parametri supe
riori, şă determine com
petitivitatea firmei pe toa
te segmentele' pieţei, cu 
toţi concurenţii; •  Pon
derea capitalului propriu 
ne asigură independenţă 
financiară, suntem solva
bili şi ne onorăm obliga
ţiile- din activele proprii, 
ceea ce ne va permite să 
creştem an de an cifra de 
afaceri ; •  Nu ne con
fruntăm  cu situaţii de ne- 
respectare a termenelor 
contractuale, rezilieri de 
contracte sau de penali
tăţi. Una peste alta, sun
tem o societate profitabilă 
şi, prin privatizare, vom 
ridica mult nivelul pro
ducţiei, calitatea, renta
bilitatea.

— Vă doresc mult suc
ces pe drumul deloc uşor 
al economiei de piaţă, dle 
director, dr. ing. Iosif Ke-, 
lemen.

\  — Mulţumesc.; Vă aştep
tăm cu Cuponul.

„Toamna".
Desen de DO NN A (SZÂSZ AGNES) — Hunedoara.

U n s e m n ă u

...Unţll la  Mihăileni, al
tul la Balşa. Omul de la 
•Mihăileni m-a oprit in  
mijlocul drumului.

— Eu vă cunosc de un
deva — mi-a zis. Mă chea
mă Nicolae Hurdea. Am 
casa cu nr. 20. Ştiu că 
sunteţi de la ziarul nos
tru. Să ştiţi că sunt abo
nat de la primul număr. 
11 citesc în fiecare zi. Şi 
acuma pensionar. Am fost 
şofer. Cred că veneai pe 
teren la Brad, Crişcior, 
Buceş, Blăjeni. Eu, cii au
tobuzul, 38 de ani am în
vârtit la „covrig".

— Perm isul?
— Vezi-1: alb, lacrimă I
*— înseamnă că v-aţi

ferit de băutură,
— Ba nu. Oricare lucru 

la locul lui. Dar înainte 
de orice, treaba,

t  V-a ajutat şi soţia...
— Treja mea a fost ca 

un Dumnezeu. Scrieţi aşa: 
soţie, mamă, ceas deştep
tător, gospodină, acum şi 
bunică...

— Cum ceas deşteptă
tor, n-am mai auzit la o 
femeie ?

— Cum să nu. Era pro
gramul de lucru la mi
neri de 6 ore. Trebuia a- 
duşi la mină, duşi acasă. 
Mă întindeam. Ea nu, mă 
păzea. Hai Niculae, ’ hai. 
Când era minutul...

...La capătul uliţei care

Din dosarele poliţiei t

ŞOFERUL BEAT, 
MAŞINA

NEÎNMATRICULATA, 
NUMĂRUL FALS!

Era dimineaţa, pe la'
7,30 când; Leonel M nesq 
dini Haţeg, mecanîd }af 
S.C. Panicor SA., se de
plasa pe partea dreaptă 
a  unui drum. Deci, nere
gulamentar, A fost acci
dentat grav de un auto
turism care a părăsit în 
grabă, locul faptei. După 
aproximativ trei ore şi 
jum ătate de cercetări, 
poliţia â descoperit făp
taşul. El se numeşte Ioan 
Davld, are 26 de arii, lo
cuieşte în Haţeg şi nu 
are o ocupaţie stabilă. 
Iată ce a mai constatat 
poliţia,: cel accidentat
era sub influenţa alcoo

lului; la fel şi şoferul, 
caire circula cu un auto-, 
turisţn neînmatriculat şi 
cu num ăr fals.

PAZNICUL MILIONAR

, Chiar aşa, Ionel Mutu 
diţî Brad a ajuns peste 
noapte milionar. Se poa
te şi:asta în ziua de azi, 
nu ? Da, dar Ionel a a- 
dunaţ îft acea noapte 
milioanele pe căi necin
stite.. Fiind el paznic la 
filiala Banc Post Brad, 
într-o noapte s-a apucat 
de treabă. Mai exact, 
folosind chei potrivite, 
din dulapul uriei ofician
te a sustras 2 HO 000 de 
lei. Până î-â prins poli
ţia a apucat să cheltu
iască aproximativ uri mi
lion de lei, "ceilalţi fiind

recuperaţi. Poate nu ar 
fi lipsit de interes să 
ştim şi pe ce a  cheltuit 
Ionel, banii. Din câte . a 
spus el, jocurile mecani
ce şi barurile" au păpat 
milionul 1

„CĂLUGĂRIŢĂ"

La o vreme, la Ani- 
noasa îşi făcuse apariţia 
o evlavioasă călugăriţă. 
Pe afişul pe care îl fo
losea, scria că cere aju
tor pentru mănăstirea 
Miclăuşeni — laşi.; Poli
ţişti j au avut inspiraţia 
să-i ceară împuternicirea. 
Călugăriţa a dat din  colţ 
In colţ. S-a stabilit apoi 
că ea este din- Bucureşti 
şi nu are nici o legătură 
cu mănăstirea. Cum se 
numeşte ? Maria Ungu- 
reanu şi are 51 de ani.

duce spre Almaşu Mic 
de Munte, la  Casa cu nr, 
114, era la  poartă dl Con
stantin Ţăndău. Om zdra
văn, roşu în obraji, puter
nic. Are o casă, o gospo
dărie cum mai ra r se pot 
vedea. Necazurile nu l-au 
ocolit. CU câţiva ani în 
urmă, sbţia a plecat pe 
drumul fără întoarcere.

' ■ ■— 33 de ani am fost şo
fer pe autobuzul Orăştie — 
Balşa — Poiana şi retur 
— ne spune dl Costică. 
Vedeţi permisul meu. Cu
rat. N-am ştiut ce-i ăla 
accident. Şi cunoaşteţi eum 
îi drumul până la Balşa, 
Poiana, Almaşu. Mic de 
Munte. Dar cum era... Dar 
dacă îţi plăcea munca, 
şoferia... Călătorii mei nu 
m-au sfădit niciodată. Că 
arii făcut pe voia dum nea-' 
lor, adica i-am transpor
tat cât am putut mai bine. - 

...Reîntâlnirea cu cei 
doi oameni, schimbul de 
vorbe cu dumnealor a fost 
o mare bucurie. Pilda lor 
de muncă făcută cu drag 
şi pasiune, cil răspundere 
este emoţionantă.

GII. I. NEGREA

4

c a t  c o s t a
BUTELIA ÎNCĂRCATA

Dl Chirilă Megăş din 
Ghelari ne roagă .să pu. 
blicăm în coloanele zia
rului o precizare privind 
costul buteliei încărcate în 
mediul rural, deoarece, 
cum relatează in încheie
rea rândurilor adresate 
z ia ru lu i: „la noi la Ghe
lari de la început le dau 
cei de la PECO Hunedoa
ra cu 8 000 lei/bucata bu
telia plină, iar în ultimele 
două luni cu 8 500 lei bu
cata. Cine le permite a- 
cestor escroci să bage i.n 
buzunar aproape un mili
on de lei lunar şi nu ia 
nimeni nici o măsură ? Vă 
mulţumim". -

N.R. Am sunat la PECO, 
de unde ani aflat, stimate 
dle Megăş, că la costul de 
6 500 lei, cât costă de fapt 
butelia încărcată, se adau. 
gă costul transportului :
1000 de lei pentru mediul 
rural şi 700 de lei în me
diul urban. Deci; la Ghe
lari ar fi corect să plătiţi 
la schimbul buteliei 7500 
de lei. "Ţ

Asaltul mediocrităţii, al 
habotniciei şi obscurantis
mului, alături de uriaşa 
invazie a mitologiilor a- 
siatice, magiei, alchimis- 
mului medieval, nostrada- 
mismului, toate în  taliheş- 
balmeşul oracolelor făcute 
de unii din amuzament, 
de alţii d in  cinism chiar, 
ori pur şi simplu pentru 
a avea şi rubrică „previ- 
zionară", ea şi al unor sec
te neo-protestante, a cul
minat în. ultim ul „sezon" 
cu scandalosul caz Bivo- 
iaru; tabără la Costineşti 
a cca. 1500 de fani pseu- 
do-yoghini, despre care 
presa a relatat cele mai 
penibile fapte. Reacţia pu
blicului la dezvăluirile pri
vind (inele prâctici abso
lut tribale (sexul în pur 
blic, consumarea ea elixir 
al fericirii a urinei, la 
modul reciproc, între pe
rechile de nudişti, litera
tura scabroasă comercia
lizată gras de acei pre
tinşi „gurru" (învăţători), 
acest asalt al tenebrelor 
psihologiei umane se pare

că ne lasă indiferenţi I 
Chiar dacă, icî-colo, el 
stârneşte nişte reacţii, ca
re  iute se sting în vacar
mul altor probleme ale 
zilei.

Alcoolismul în expan
siune, violenţa, violurile, 
imoralitatea devin tot mai 
agresive în societatea noas
tră. Să fie străine ele de 
toată pegra acestor tene
bre despre care vorbeam? 
Confruntăm, oare, un a- 
vant-psiho-apocalips deja 
incontrolabil, în faţa că
ruia, nu atât legile, cât 
cei ce veghează la paza" 
lor, au devenit fragile ? 
Cifrele delincvenţei gra
ve, ale omorurilor gro
teşti, schizofrenia care dos
peşte tot mai în afara sa- 
natoriilor, uriaşul val al 
stresş-ului cotidian chiar 
nu îngrijorează pe ni
meni ? Consider că e o 
mare primejdie să deve
nim apatici in faţa aces

tei agresiuni a inumanului 
împotriva noastră, a tutu
ror 1 -

Ţinerii (ce să mai vor
bim de copii ?) sunt dez
orientaţi, iar această agre
siune perpetuă a Răului 
pe unii îi fascinează şi îi 
aruncă în ghearele demo

ra  ea ele este infernală şi, 
totuşi, alte tinere fete, 
fără căpătâi, învaţă pe 
unde apucă dansul din 
buric (generic dans mo
dem), cu inflexiuni pre
ponderent orientale, pentru 
a prinde un „contract" cu 
bordeluri din ţâri ca Ger

MOTIVE DE NESOMN

nicului. Nu mai departe 
decât în oarecarele oraş 
Hunedoara, s-a desco
perit practicarea proxene
tismului de către unii fu
giţi după 1989, în Germa
nia, cu „marfă" din ado
lescentele de 16— 20 de ani 
de aici. Poliţia germană 
ţine sub ocrotire două din 
ele,, victime ale unui fe
roce târg de bordel cu un 
patron turc. Odiseea uno

mania, Gipru, Turcia, Ita 
lia, unde ajung sclayele 
celor mai dezgustătoare 
practici parasexuale. Am 
stat de vorbă cu doi din 
părinţii îngroziţi ai unor 
astfel de viitoare posibi
le „staruri", dar şi cu ma
m a uneia din fetele care 
au evadat din, bordelul 
nemţesc. Cele relatate de 
ea m-au oripilat,

M-ăm gândit că aceste

fete frumoase, dăruite de 
Dumnezeu cu un corp fru 
mos, cu talent, ajung la che
remul târâturilor bolnave 
ale unui colţ de lume, 
pradă depravării- şi bat
jocurii, iar ele supt fiice 
ale ţării noastre ! A ne 
cutremura este, aici, o da
torie de suflet Ş i; o ruşi
nară obligatorie.. Sigur, 
vor spune unii, ziarul 
domnului Cristoiu şi al
tele dau zilnic astfel de 
cazuri,: nu de aiurea, ci de 
aici. Cu atât mai oribil, 
mai tragic. Stoparea asal
tului pomo-existenţial este 
greu de prevăzut, dar a- 
tenuarea sa este O datorie 
a Legii!

A-ţi ocroti ; tezaurul nu
mit tineret este d dato
rie I A lupta pe orice căi, 
inclusiv ale bisericii creş
tine, pentru a nu deveni 
u n u l din „rezervoarele11 
de valută m urdară pe sea
ma cărnii umane vii este

obligatoriu ! Pentru cine 
rtaşteţi voi, Mame româ
ne ? Pe cine creşteţi voi, 
Tâţi ai acestor fete? Pe 
cine vei lua. în căsătorie, 
Tinere Domn ? în locul 
nesomnului, indiferenţa şi 
cinica replică: „Aşa este 
în democraţie" ? Ori una 
auzită recent: „Fiecare face 
ce vrea cu fundul său" ? 
(un oficial distrat)...

Ei bine, dacă aşa stau 
lucrurile, de ce nu s-ar 
legifera în’ fine bordelu
rile autohtone ? Decât cele 
de pe şosele, ori din spa
tele frontului proxenetic, 
decât cele din „zonele de 
trafic" bucureştene, timi
şorene etc., mai bine unele 
oficiale, cu un coptrol me
dical şi social adecvat! 
Dacă buruiana nu poate 
fi stârpită cu totul, să ne 
plivim măcar grădinile 
moralei străbune !

EUGEN EVU

P .S .: In „tabăra" lui Bi- 
volaru, Hunedoara a „do
nat" 23 de- fete şi băieţi...
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I MAXIMA
-J . •  Este imposibil să 
ţ  iubim a doua oară -ceea 
i ce am  încetat cu ade- 
> vărat să iubim.
\ LA BOCHEFOUCAULD i
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Doar astfel, milionari 
fiind, a r putea să se că
sătorească — aprecia dna 
Adina Poraicu, inspec
tor la starea civilă a 
Consiliului Local al Mu
nicipiului Orăştie, refe- 
rindu-se la  situaţia dis
perată a tineretului orăş- 
tian. ■ .

Aici, unde se simte 
pulsul vieţii urbei, unde 
se înregistrează , naşte
rile, căsătoriile ori de
cesele, unde adesea omul 
îşi deschide sufletul-spre 
a-şi face cunoscută bucu
ria, dar mai. ales amără
ciunea, am notat câte 
ceva din spusele dnei 
inspector Poraicu. O 
doamnă cu: vastă expe
rienţă în această meti» 
culoasă şi importantă ac

Doar dacă ar fi 
milionari

tivitate, o doamnă care 
nu  este doar un funcţio
n ar public, ci adesea un 
sfetnic al mai tinerilor, 
un om care înţelege su
ferinţele semenilor. „Mulţi 
dintre tineri* sunt şo
meri. Ar trebui să se fa 
că mai mult pentrq, cei 
care au absolvit o şcoa
lă şi nu au un loc de 
muncă, continuând sâ 
stea la părinţi şi să se 
întreţină din ajutorul de 
şomaj. Ei se află în pre
zent într-o situaţie dis
perată".

Tot din cauza situaţiei, 
materiale precare a- tine

relor familii, a crescut a- 
larm ant .num ărpl divor
ţurilor. Dar nici căsnicii
le vechi nu mal au trăi
nicia' de odinioară. Se 
desfac, multe căsătorii 
datorită greutăţilor ma
teriale, care generează 
neînţelegerile între soţi. 
Numărul deceselor (172 
în acest an i a crescut 
tot din cauza neajunsu
rilor.

Cel mai măre număr 
de şomeri este însă ' în 
rândul femeilor. Ea, fe
meia, ; este aceea care' se 
confruntă cu problemele 
cele mai delicate. Greu

tăţile: familiale, în cazul 
despărţirii dintre soţi, 

site umerii ei cad. Ele 
, răm ân de regulă cu co

piii, cărora trebuie să 
le fie mamă şl tată deo
potrivă, sprijin şi sfătui
tor până la maturitate.

O imagine vie, corectă 
'asupra condiţiei femeii, 
a ' situaţiei demografice 

, a  oraşului, aici, la pri
mărie, se poate afla. Şi 
există datorită răbdării 
şi înţelegerii în faţa fie
cărei persoane care vine 
cu probleme la acest ser
viciu sau la cei de auto
ritate tutelară. Calităţi pe 
care Ie au din plin cei 
care lucrează la servi
ciile de relaţii cu cetă
ţenii.

ESTERA SÎNA

•# J

DIN ALTE TIMPURI

Vivandierele
Intr-un Monitor Oficial 

din august 1864 era publi
cat un. ordin de zi cu ur
mătorul conţinut: „Se a- 
probă ca' fiecare corp de 
armată să aibă câte o vi- 
vandieră. Leafa şi întreţi
nerea ei va fi din masa 
generală de . întreţinere a 
corpului". Astfel, în toam
na anului 1864 aU fost 
văzute în Bucureşti pri
mele femei înregistrate în 
cadrele armatei române.’ 
Vivandierele purtau uni

forme oarecum asemănă; 
toare cu ale ostaşilor din 
trupa respectivă, dar dife
renţiate prin fuste şi şor
turi puse peste pantaloni. 
FUncţia de vivandieră era 
cunoscută încă din seco
lul ăl XVIl-lea, în Fran
ţa. Aceste femei-ostaşi a- 
veau misiunea de a în
soţi trupele în deplasare, 
la manevre şi în campa
nii, spre a le servi alimen
te şi băuturi. '

•  •  •  • » • • » • » • • • • • • • • • • * • • • • • • •

Gimnastică pentru 
combaterea varicelor

Se execută de preferin
ţă dupu-amiaza .sau seara, 
înainte dc culcare :

1. Din poziţia culcat pe 
spate, cu braţele întinse 
Pe lângă corp, se ridică 
picioarele la verticală. în 
această poziţie, se .face o 
uşoară scuturare a lor, 
timp de 30—50 de secun
de'. Se revine' lent* la po
ziţia iniţială.

2. Şezând * pe un scaun, 
se ridică piciorul stâng, 
susţinut de sub genunchi, 
cu flexia labei piciorului, 
în şase. timpi. Revenirea

•  • • * m m m •  * *  mm mm

se face In ' doi timpi. Se 
repetă cu celălalt picior.

3. Din poziţia culcat, cu 
faţa în jos, se ridică pi- 
ciorul stâng înapoi întins, 
cu întinderea alternativă 
a genunchiului. După re
venire, mişcarea, se repetă 
cu celălalt picior. ■ •• •• ■

4. Culcat pe spate, pi
cioarele şe ţin. rezemate.de 
perete. Alternativ, picioa
rele sş depărtează până 
în poziţiâ verticală, rotin- 
du-se laba piciorului, din 
gleznă, de trei ori înspre; 
faţă şi de trei ori înspre 
interior.

i m m m m m m m m m m m m m a
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Semn de toamnă lungă. Foto : PAVEL LAZA

Cu durere despre 
femeile lumii

•  Doar 6 la sută din 
funcţiile de conducere 
sunt ocupate de către fe
mei şi în numai 62 din 
178 de guverne, existen
te Pe mapamond, sunt 
femei ministru.
. ţ  860 de milioane de 
teniei sunt analfabete (în 
comparaţie cu 340 mi
lioane de bărbaţi). Trei 
sferturi dintre femeile 
din Asia şi Africa, care 
au împlinit 25 de ani, nu 
ştiu . nici să citească, nici 
să scrie. 81 de milioane 
de copii (din cei '130 de 
milioane, care nu merg 
la şcoală) sunt de sex 
feminin. Conform datelor 
UNICEF, o femeie care 
studiază- bel puţin şapte 
ani se căsătoreşte cu 4 
ani mal târziu decât ce
lelalte de aceeaşi vârstă 
şi arc cu doi copii mai 
puţin.

•  600 000 dc femei 
mor, în fiecare an, da
torită complicaţiilor le

gate dc sarcină. In . une
le zone din Asia de Sud, 
o femeie din două moa
re Ia naştere, iar in A- 
frica, una din douăzeci. 
Anual, 67 mii de femei 
mor în timpul întreru
perilor de sarcină, numă
rul avorturilor clandes
tine ridicându-sc la 20 
dc milioane, i

•  2 milioane de fetiţe 
sunt supuse, - în fiecare 
an, la mutilări genitale. 
Intre 85 şi 114 milioane 
de, femei suportă aseme
nea practici, care produc 
cele mai variate boii.

•  828 de milioane de 
femei îndeplinesc două 
treimi din activitatea 
mondială, primind doar 
O zecime din venitul pro
dus pe întreaga planeţ&l 
şi posedând numai unu 
la sută din bunurile e- 
xistente. Aproximativ 70 
la sută dintre săracii dinaj ' 
Asia şi zona Pacificului^ ’ 
sunt de sex feminin.

A W .:

Sugestii de la cititoarej
O cititoare consecventă a paginii „Femina“, dna 

Elena R., din Deva, dă următoarea sugestie mai tir 
nerelor gospodine „Dacă găluştele pentru supă ies 
prea tari, adăugaţi în compoziţie Un vârf de euţit 
de bicarbonat de sodiu. Vor ieşi pufoase şi aspec
tuoase1'.

Alte mici secrete : •  Adăugaţi sufleurilor şi clă
titelor puţină drojdie; aceasta le va afâna •  Eămâîleţ, 
ţinute câteva minute în apă caldă, vor avea mai 
multă zeamă. •  Adăugaţi Ia maioneza tăiată câteva 
picături de apă rece' sau zeamă de lămâie într-o lin 
guriţă din compoziţie şi frecaţi-o separat, punând* 
treptat restul de compoziţie. •  La prăjituri, în ge
neral, se adaugă puţină sa re, care accentuează gus
tul de dulce* Bicarbonatul sau praful de copt, foii)- : 
srt la prăjituri, este bine să fie dizolvat în puţin.roii» 
sau zeamă de lămâie •  Amoniacul alim entar se di
zolvă într-o lingură de lapte înainte de a se ppnei 
în compoziţie. . ,

I V W W V W W W ^ ^ f t W V W W V W i V W i r t  WWW' W W »f

In cabinetul său de lu
cru, maestrul e cufundat 
în  lecturile sale. Mena
jera bate la uşă, apoi 
intră•

— Maestre, în vesti
ţi bul e cineva care vrea

să vă vorbească, un domn 
cu ochelari.

— Spune-i că nu-mi 
L trebuie, am ochelari.
î  ☆
?  — Un miliardar orga-
v  nizează o petrecere la 
3j care, pentru a-şi delecta

oaspeţii, •" angajează u n  
reputat violonist, tnairitt: 
de spectacol, virtuozul fi' 
arată gazdei vioara s a :

— Un Stradivarius! A  
re aproape 300 de ani-

— Nici o problemă, ■ i i
răspunde amabil boss-ul. 
Nimeni n-o şă observe 
că-i atât de veche. , \

☆
— Alo ! Societatea pen

tru protecţia animalelor ?
— Da. . . -
— Vă rugăm să trimi

teţi urgent pe cineva, tn  
curte, poştaşul, urcat in
tr-un pom, adresează cu
vinte jignitoare lui Grivei 
al nostru- '

Cum călătorim (II)
•  Când intraţi în com

partiment, este firesc să 
spuneţi tuturor cuviincio
sul „bună ziua".

•  Ajutaţi-vă vecina de 
compartiment să-şi urce 
şi să-şi coboare valiza.

•  Nu deschideţi şi nu 
includeţi fereastra, nu a- 
prindeţi şi nu stingeţi be
cul până când nu cereţi 
consimţământul celorlalţi.

•  Aşezaţi-vă mantoul în 
dreptul dv., nu al vecinu
lui.

•  Nu urcaţi picioarele 
pe canapeaua din faţă — 
chiar dacă aveţi deficien
ţe circulatorii —r până nu 
cereţi voie Şi apoi aşter- 
n e ţi, un ziar sau vă scoa-
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■ teţi pantofii şi vă acope
riţi picioarele ctf un şal.

•  Nu fumaţi într-un va
gon de nefumători; chiar 
şi într-unul de fumători 
este politicos să vă cereţi 
permisiunea.

•  Nu ocupaţi singuri în
treaga fereastră când vreţi 
să faceţi semne de „la re
vedere" celor rămaşi pe., 
peron.

•  Intr-o cuşetă de dor
mit, este. elegant să ieşiţi 
afară pe culoar până când 
vecinul se schimbă şi-şi 
face toaleta.

•  întotdeauna prim ul 
care va urca în pat este
cel care ocupă cuşeta de

sus şi el va coborî ulti- 
• mul. .L:--.;;

•  La vagonul restaurant, 
când sunt mai mulţi so
licitanţi decât locuri, nu 
vă instalaţi la nesfârşit 
la masă.

•  Când vă aşezaţi la 
masă cu necunoscuţi, po
liteţea cere să le daţi bună 
ziuă, dar nu să intraţi ne
apărat în vorbă.
: •  Dacă mâncaţi din 

pachetul pregătit de aca
să, să o faceţi cât mai 
discret şi rapid şi să nu 
lăsaţi nici o urmă.

•  Oferiţi copiilor, după 
ce aţi căruţ permisiunea 
părinţilor, din dulciurile 
sau fructele pe care le 
consumaţi, căci cei mici 
sunt pofticioşi.

Energia internă
Corpul fizic al omului 

este alcătuit din materie 
organică, adică energie 
condensată pe diferite ni
vele vibratorii din cate
goria celor grosiere, conţi
nând o cantitate de infor
maţie subtilă. Trupul nos
tru  este guvernat de câ
teva sisteme biochimice 
importante: sistemul ner
vos, sist. digestiv, sist. cir
culator, sist. endocrin etc., 
dar şi de un sistem ener
getic inţern, cel mai im
portant, de altfel. Acesta 
din urm ă 'este responsabil 
de reglarea şi buna func
ţionare a tuturor celorlal
te sisteme ale corpului fi
zic. ;

Sistemul energetic intern 
are o serie de canale e- 
nergetice pe care le putem

clasifica in două mari ca
tegorii : canale energetice 
verticale (meridiane), care 
asigură circulaţia energe
tică internă; canale ener
getice orizontale (chakre), 
ca re  asigură schimbul e- 
nergetic cu exteriorul.

Până nu de mult, ener
gia internă reprezenta un 
mare secret, in special 
pentru occidentali, ea fă
când parte din categoria 
nevăzutelor (manifestare 
.prin efect). Tehnicile de 
lucru cu această formă de, 
energie reprezentau apana
jul şcolilor ezoterice, în 
special al celâr orientale: 
yoga, dao, qigong, zenbu- 
dism etc. Existau însă 
iniţiaţi şi în lumea creşti
nă, mai ales isihaştrii, ca
re cunoşteau si lucrau cu

energia vitală, deci şi c\L 
cea' internă.

în  zilele noastre această 
formă de energie a in trat 
în domeniul palpabilului, 
fiind chiar fotografiată 
prin diferite tehnici spe
ciale şi recunoscându-i-se 
aportul primordial în men
ţinerea vieţii. Cu toate a- 
cestea, există încă multă 
reticenţă faţă de acest do
meniu, aceasta derivând 
din ignoranţă, supradog- 
matism, educaţie materia-» 
listă şi altele. Totuşi, tre 
buie ştiut că de modul 
cum se reglează şi se e- 
chilibrează această ener- 
gie' depinde sănătatea cor
pului fizic, deci viaţa 
noastră.

DAN TAI.PAL.ARIU,
bioterapeut

Marţi, 3 octombrie 1995. ’
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La aniversarea a 125 
de ani de existenţă a 
Şcolii Normale Deva, ne 
este foarte plăcut să sem

n a lă m  pentru corpul di
dactic din Învăţământul 
prim ar un eveniment pu
blicistic de excepţie.

în  1 septembrie 1930, 
acum 65 de ani, apărea 
prim ul num ăr din P la
iuri liunedorene, cu sub. 
titlul Reviste Asociaţiei 
corpului didactic prim ar 
dta judeţul Hunedoara. 
Organe d e  cultură profc- 

' sională şi culturală ge
nerală.

Revista In apariţie lu
n ară  a învins toate vi
cisitudinile anilor ’30, a . 
jungând la num ărul 96 
In februarie 1939. In com
paraţie cu alte publicaţii 
de specialitate, precum 
Revista învăţătorilor şi 
Învăţătoarelor, cu apariţie 
scurtă, vivacitatea publi- 

.caţiei este în  primul rând 
rodul solidarităţii dască-

pentru rev is tă : „Dorim 
să fim tribuna liberă în 
care să se frăm ânte toa
te problemele şcolare şi 
să se concentreze toate 
energiile noastre In lup. 
ta pentru dobândirea ri
nei existenţe mai ome
neşti".

Revenind la  acest crez, 
în numărul 4 din decem
brie 1930 al revistei se 
fac câteva recomandări 
tematice ? ,,*• Lecţii prac
tice” ; „2. îndrum ări me
todice du privire la ora
toria populară"; ,X  Cum 
se poate aranja un joc te 
matic fără multe para
lele" ; x  Cam  putem 
aranja, serbări culturale 
fără multă trudă şi bă
taie de cap" ; „7. Cum pu- 
tem forma 0  bibliotecă 
interesantă şi ieftină"; 
„20. Prin cine putem cu
ceri mai repede inima 
copiilor"; X I* Din bio
grafia daslcătilor zeloşi" 
etc, ctc.

125 DE ANI
DE îNVATAMANT PEDAGOGIC 

^ LA DEVA

jilo r hunedoreni reuniţi 
In asociaţia lor, dar şi 
Inimoşilor ritemhri ai co. 
lectivului, de redacţie şi 
a unui colectiv constării 
de peste 30 de colabora
tori. O revistă condusă 
de Învăţători, scrisă de 

.  ci. riar şi CU concursul 
! Işrg s t  unor profesori şi 

jtestltptorî de la  şcoala 
normală.

Dintre membrii coîec- 
tivutui de redacţieţ, amin
tim pe Sabin Jula şi î. 
bîotţul — Simeria, pre
şedintele şt, respectiv, se
cretarul asociaţiei, A. 
Omstantinescu — insti
tutor Hunedoara, Nico
lae  Creţu — institutor 
Orăştie, Alexlu David şi 
A na Husti — Petroşani, 
care au făaut, o parte 
Importantă din timp, şi 
funcţia de redactori şi 
administratori, loan CiO- 
ra, Gh. UU, Ibsif Demea 
etc. Dintre colaboratorii 
din afara colegiului de re
dacţie amintim pe Daniei 
Popescu — Hăşdat, loan 
Bariu — Răcăştie, Pavel 
Lazăr — Brad, Elisabe. 
te  Besser —> Ghelari, Va- 
te ria N em et — Hunedoa
ra , P. Ruso Ţebea şi 
m ulţi alţii. De Ia Şcoala 
Normală Deva, o cola
borare mai activă au a . 
vut-o Constantin Sporea, 
Elena Sporea, loan Mihu, 
îosif Stânca, psihologul 
I . C. Stoica, institutorul 
N. Danielescu şi alţii.

Din primul număr, în 
articolul „Gândul nostru", 
comitetul de redacţie lan
sează ideea care ni se 
pare â fi fundamentală

Apărând într_o epocă 
In  care In Transilvania 
lecţiile învăţătorilor din 
învăţământul prim ar su
fereau de o rigiditate şi 
un formalism exagerate, 
impuse de cunoscutele 
trepte aţe Iul Ilerbart, re
vista militează pentru un 
învăţământ activ. In câre 
elevii şi învăţătorul să 
colaboreze, iar conţinutul 
învăţării să aibă un ca
racter practic-aplicativ. 
Se poate afirm a că în 
anii 39 revistă a pregă
t i t  într-tin fel experien
ţele realizate in spiritul 
şcolii active la  Şcoala 
Normală din Deva de re
gretatul Nicolae Apoşto- 
lescu şi a  m ilitat pentru 
cunoaşterea' cu argumen
te ştiinţifice a elevilor, i 
publicând prim ele arti
cole despre fişa şcolară 
ale regretatului psiholog 
şi fost director al şceiii, 
I.C. Stoica.

Nu putem să nu ne ex
primăm admiraţia pentru 
lucrătorii Muzeului Jude
ţean,' care au  achiziţio
nat colecţia completă a 
revistei de la harnicul 
om de cultură orăştian 
I, Todea. Dacă genera
ţiile actuale şi viitoare 
de învăţători şi elevi îşi • 
vor face timp să-i apro. 
fundeze conţinutul bogat 
în învăţăminte practice, 
ne exprimăm convinge
rea că nu vor regreta 
timpul -dedicat acestei 
foarte plăcute lecturi.

Prof. OVIDIU VLAD, 
Liceul Pedagogic

,Sabin  Drăgol" Deva

Aştern aceste rânduri cu multă 
mâhnire. Am întâlnit prin ziare 
nişte aşa-zise însemnări de călă
torie din străinătate în care stră
bate ploconeala faţă de modul de 
viaţă de pe-âcold. NU contest că 
mai avem de învăţat de la alţii ; 
dar de aici şi până a ne face ţara 
troacă de noroi, mal e drum lung. 
Poate fără să-şi dea seama sau în 
piod deliberat, autorii lor ne pun 
într-o lumină nefavorabilă — de 
popor înapoiat, necivilizat, leneş, 
mizerabil, fără vocaţie, adică bun de 
slugărit la alţii. Exact ce abia aş
teaptă unii care au mai făcut pe 
stăpânii pe la noi. Oare să fi Ui
ta t aceşti scribi plătiţi de nu ştiu 
cine că jignesc pe „cel mai înţe
lept popor din Europa?" (remarca 
aparţine Iui Emil Cioran, care a 
tră it aproape 60 de ani în străină
tate şi a cunoscut la  ele acasă ma
rile culturi europene).

Da, mai avem multe de făcut, 
mai ales după ce am fost întorşi 
din drum  — să redresăm Industria 
dărâm ată după *89, să moderni
zam şoselele — ceea ce se şi întâm
plă — să organizăm pe temelii noi 
agricultura, să gospodărim parcurile 

-. şi locurile de joacă pentru copii, 
Să perfecţionăm activitatea comer
cială, mă rog, surit multe de re
zolvat. Avem nevoie de creaţie, 
de investitori străini şl de expe
rienţa altora, ca orice popor. To. 
tuşi, să nu uităm nici un moment 
că in  timp ce imperiile vecine 
ne-au stors secole la  rând de bo
găţii, noi n-am  jecmănit pe nimeni. 
Să nu pierdem din Vedere că sun
tem discriminaţi din punct de vede
re monetar şi comercial, iar em
bargourile impuse de m arile pu
teri Irakului, lib ie i. Cubei, iar a- 
cum fostei Iugoslavii, a e  provoacă 
şi nouă hemoragii economice şi 
financiare grave. Şi, Încă ceva, ritt 
lipsit de im portanţă: la  noi nu 
lucrează milioane de muncitori şl 
specialişti străini, ca la alţii, noi 
n.am  trimis In alte ţă ri deşeuri 

-toxice, nici alimente Infestate, nici 
haine de pe. m orţi şl nici nu dăm 
foc. căminelor de azilanţl străini. 
Noi nu furăm  bijuteriite şi operete 
de a rtă  de la alţii, ăi alţii de  la 
noi, ălţii ne şterpelesc copiii şi na 
ademenesc copilele frumoase pen
tru  a  popula bordelurile lor cu ele.

Ne-am pricopsit de  la alţii eU 
SIDA, ne aduc terorismul şi tra 
ficul cu droguri, arm e Ş) muniţii, 
vor să ne Impună legalizarea ho
mosexualităţii şl a  altor ideii, în
cearcă să ne dicteze ce şi c&ţ sft 
producem, e a  împing eu gâtul în  
jugul datoriilor din care ştim  cu 
ce sacrificii enorme am  izbutit să 
ieşim i a  urm ă va  doar câţiva ani.

Noi, la  schimb. Vindem Străinătă
ţii cele mâi -bune produse ale mun

cii n oastre : vinurile medaliate cu 
aur la concursurile internaţionale 
le beau alţii. Iar poşirca ne rămâ
ne n o u ă ; vânat n-am mai văzut 
de m u lt; caşcavalurile noastre a .  
jung şi prin C a n a d a v i ţ e l u l  car
patin. hrănit cu iarbă grasă, tră it 
la  aer curat şi la um bră deasă, a- 
dăpat cu apă de izvor este râvnit 
în  toată Europa şi-n  O rient; blă
nurile şi hainele din piele fină 
merg la ruşi, italieni, francezi etc., 
In tiriîp ce noi purtăm  „fâşuri" în 
care vara te coci şi iarna îţi în
gheaţă oase le ; mobila de nuc şl 
stejar se duce la export, iar noi 
ne mulţumim cu cea de rum eguş; 
covoarele dte Cisnădie pot fi vă

zute pe la curţile regale sau prin 
palatele potentaţilor lumii. Dăm 
Ia export vapoare, locomotive şi va
goane, automobile şi tractoare, rul
menţi, ciment, marmură, produse 
refractare şi atâtea altele.

Hărnicia şi vocaţia constructivă, 
moştenite de  la Decebal şi Traian 
au  uimit lumea, t n  4 decenii am 
construit cât în două mii de ani la 
noi în România, dar şi în Orient; 
în  Africa, tel Rusia, ,d ar şi ia  Ger
mania, unde printre cei peste 4 
milioane de străini care se opin
tesc pentru propăşirea nemţilor se 
află şl numeroşi români, meseriaşi 
de înaltă clasă, ,

Occidentul se mândreşte cu ope
rele lui Emil Cioran, Mircea Elia- 
de, Eugen loneset), <m ntedicni teo- 
m ân Palade, laureat al Premiului 
N obel; Anghel Rugină predă lec- 
P  de economie In marile metro
pole ale lu m ii; Coandă, acest Newton 
modern, a  risipit ,pe planetă o su
medenie de inven ţii; Yehudi Ide- 
nuhin a  test elev al lui Enescu. 
Gând au dat peste poeziile lui E. 
minescu, cititorii, lui Dante au tre
sărit, Jar cel ai lui Shakespeare au 
fost entuziasmaţi. Prin Europa şi 
America sunt etalate celebrele 
sculpturi ale  lui prâncuşi.

Att Uitat dnii că sonlca a re  ca 
autor pe un  român — Gogii Con- 
stantînescu — iar insulina a fost

■*—*—*—*—*—*— 4— *— 4— *—*_.«

descoperită de Un medic român — 
Nicolae Pauiescu, ş i că. ambii me
ritau cu prisosinţă Premiul Nobel? 
Dar că Vlaicu şi Vuia au fost printre 
pionierii aviaţiei mondiale ? Am dat 
ruşilor pe primul scriitor din litera
tura lor t— pe Antioh Cantcmir, 
ia f  turcii învaţă şi acum d u p ă ' is
toria pe care le-a scris-o Iorga. 
Cehii nu uită nici acum că pe vre
mea când Titulescu era preşedinte 
al Ligii Naţiunilor, lui i-au încre
dinţat misiunea să le reprezinte 
interesele şi a făcut-o cu onestitate.

Acum mii de specialişti şcoliţi 
In România trudesc în folosul sta-* 
teîor superdezvoltate, ca şi marii 
artişti şi sportivii plecaţi de la noi, 
E de-ajuns sâ amintim că cea mai 
mare gimnastă a tuturor timpuri
lor este românca Nadia Comâneci, 
care are deschisă uşa oricând la 
Casa Albă, ia r  antrenorul Bela Ka- 
roly, un maghiar m ai român decât 
mulţi români, după ce a săltat gim
nastica feminină românească pe lo. 
cui I în lume, a ridicat pe podium 
şi pe cea a S.UA.

Şi totuşi peste jum ătate din po
pulaţia tării noastre se zbate la 
limitele sărăciei (o spun datele sta* 
tistiee, -dar o simţim şi pe j>ieie 
proprie), în timp ce o nouă cioco* 
Inse scoate capul şi îşi adjudeeă 
bogăţiile noastre, în cârdăşie cu 
şacalii străini.

Oare cum ar arăta ţara şi viaţa 
noastră dacă România şi-ar strân
ge la sânul său toţi fiii de valoare 
răvăşiţi în cele patru vânturi ? Ci
nă a r  mai avea curajul să afirme 
că suntem neam de ţigani, handi. 
capaţi şi valahi împuţiţi, -fără sâ i 
se înţepenească limba în gură ?

Noi nu luăm în derâdere alte na» 
ţiurti. dar  nici nu putem admite 
să fim jigniţi în demnitatea noas
tră. Avem ten suflet de aur din 
moşi-strâmoşi. Ii primim pe stră
ini cu inima deschisă, să investeas
că la noi şi sâ câştige cinstit, să 
se delecteze cu priveliştile de basm 
ale ţârii, să-şi caute sănătatea în 
salba de staţiuni balneo-climateri- 
ce, să admire folclorul nostru, să.şl 
ia suveniruri din cusăturile, bro
deriile, îricrustările în lenîn sau bi
juteriile din lut meşteşugite de ge
niul nostru ..popular,
* Şi mă întreb i cum rabdă păm ân

tiii pe unii (străini sau conaţionali) 
care ponegresc pe faţă sau voalat 
Această ţară frumoasă şi primitoa
re, lăsată de Dumnezeu ? Cine are 
neobrăzarea s-o-mpingă mereu la 
periferia Europei şi a lumii, să 
jignească ten popor a tâ t de înzes
trat, care a suferit, nemeritat de/ 
m ult şi a dat lumii atâtea bunuri 
şt valori spirituale, fără a prim! în 
schimb aproape nimic ? \

IOACHIM BAZAR

<te»» «»» —s ■« -» - ■ ♦ -»

B A C A L A U R E A T

Desen de IOAS PRODAÎÎ, Haţeg.
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Podul vechi din Pui (în 
apropiere de Primărie) a- 
şezat peste Rîu Bărbat s-a 
lăsat într-o rână. A venit 
apa mare dap nu La luat 
de tot. A doua oară, nu-1 
va mai scăpa nimeni, da
că nu se va ivi o posibL 
litate de reparare a  lui. 
Deocamdată, nu se înghe
suie absolut nimeni sâ fa
că aşa ceva! Credem că 
se bazează pe ceva cel câ
re nu fac nimic 1 Nu de 
alta, dar pe lucrare*se a- 
flă o etichetă a construc
torului austriac, care men
ţionează şi anul construc
ţiei X  1900. Cum poduri
le de la  Gelmar şl Şoimuş 
etc., surate mai mari, de 
acelaşi leat, au fost ga. 
rşntate de constructor timp 
de iOâ de ani,, a r  trebui 
ca acesta să fie „sesizat" 
că la Pui nu s-a împlinit 
suta de ani, d  doar 95, 
podul mai fiind încă In 
„garanţie". Nu de alta, dar 
să mal tragem tei piept şl 
noi pe cineva! (M.B.)

Marti, 3 octombrie 1995,
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I CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

Piaţa Unirii, nr. 4 , telefon 613435
Organizează licitaţie publică în vederea închirierii şi concesionă- ■  

rii terenurilor pentru construcţii, si tuate în intravilanul municipiului ■
Deva, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în documentaţia de urba- |  
nism aprobate in condiţiile Legii 50/1091, art. 10—15. |

1. Amplasamentul situat in cart. tru amplasarea unui chioşc, cu des-1

s
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Micro 15, intersecţia AI. Cioclovi- tinaţia comercializare produse a- ■  
na şi Scărişoara, pentru o cofetă- limentare, în suprafaţă de 7,50 mp. I 
rie, în suprafaţă de 240 mp. Taxa TAMC este de 30 000 lei/mp/an. |
anuală minimă de concesionare 
(TAMC) este de: 8000 lei/mp/an. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea 
nr. 76/1993 a Consiliului local.

2. Amplasament pentru un ate
lier de presta# servicii confecţionat 
jaluzele 1 • str. Libertăţii, adiacent 
parterul bl. L. 1, faţada posterioa- 
ră, în suprafaţă de 7,50 mp. TAMC 
este de 15 000 lei/mp/an. Ampla
sament aprobat cu Hotărârea nr. 
8/1994 a Consiliului local.

3. Amplasament pentru chioşc 
cu destinaţia difuzarea presei în

Amplasament aprobat cu Hotărâ- ■  
rea nr. 62/1995 a Consiliului local. |

10. Amplasament situat in str. |  .
Teilor (cart. Micro 15), pentru am-1
plasarea a 2 garaje, în suprafaţă 
de 20 mp fiecare. TAMC este de |  
7000 lei/mp/an. Amplasament a- |  
probat cu Hotărârea nr. 14/1995 a |  
Consiliului local. v |

11. Amplasament situat în Aleea ■  
Crişului (cart. Micro 15), pentru!
amplasarea a 3 garaje în suprafa-l 
ţă de 20 mp fiecare. TAMC este de Ş

___________ _____ t______ _ 7000 lei/mp/an. Amplasament a-1
zonă autogării, la drumul naţional probat cu Hotărârea nr. 15/1995 a l  
DN7, în suprafaţă de 34 mp. TAMC ConsUiuIui local, |
este de 50 000 lei/mp/an. Ampla- 1 2 . Amplasament situat în piaţa 
sament aprobat cu Hotărârea nr, agroalimcntară „DACIA“, pentru! 
31/1995 a Consiliului local. amplasarea unui chioşc cu destina-

4. Spaţiu subteran, situat în ţia comercializare produse agro-in- 
zona Gării DN 7, în supnifofi de dustriak>, în suprafaţă de 21 m p .|

TAMC este de 30 MO lei/mp/an.

I
400 mp (2 pivniţe) da închiriat, 
pentru amenajarea unul depozit 
*en gros". Preţul m iq lm de por
nire a licitaţiei este 2S4& lei/mp/ 
lună. închirierea şi daaţlşaţla ** 
probate cu Hotărârea nr. 47/1994 
a Consiliului local.

5. Amplasament pentru chioşc 
cu destinaţia difuzarea presei, în 
zopa str. Progresului, intersecţie 
cu str. Horea, în suprafaţă de 4 
mp. TAMC este de 50 000 lei/mp/ 
an. Amplasament aprobat cu Ho
tărârea nr. 31/1995 a Consiliului 
local. '

6. Amplasament situat in satul 
aparţinător Ciistur, zona DN 8 B 
pântru amenajarea de spaţiu des
facere produse alimentare pream-, 
halate, neperisabile şi băuturi ră
coritoare în suprafaţă -de 7 mp, 
situat în clădirea Staţiei de auto
buz existente. Preţul minim al li.

tulul — spaţiului), cea de a doua, j
10000 lei şi se vor depune astfel: 

— prima, în contul: |
21221094374393, cea de a doua i  

contul 21051204374393,1m
deschise Ia Trezoreria Deva, până! 
la data de 27 oct* 1995.

citaţiei chiriei este de 5000 lei/mp/ Pentru poz. 10 şi 11 vor parti 
lună. Închirierea şi destinaţia apro- cipa la licitaţie locatarii blocurilor!

I
bate cu Hotărârea nr. 69/1994 a din 
C onsiliului local.

7. Amplasament situat la str.
M. Emineşcu, zona „CARTODR0M" 
pentru amplasarea unui chioşc In 
suprafaţă de 25 mp, cu destinaţia 
prestări servicii •— retuş şi repa
raţii îmbrăcăminte. TAMC este de 
10 000 lei/mp/an. Amplasament a- 
probat cu Hotărârea nr. 75/1994 a 
Consiliului local, 4

8. Amplasament situat in DN 7, 
zona Autogării Deva, pentru am
plasarea unul chioşc alimentar în 
suprafaţă de 25 mp. TAMC este de 
40 000 lei/mp/an. Amplasament a- 
probat cu Hotărârea nr. 73/1994 a 
Consiliului local.

zonă, care au in proprietatea 
autoturisme, dar nu posedă garaje,! 
astfel: |

—- la poz. 10, locatarii. din bl. I 
72, 73, 74, 75 şi 29, str. Teilor; J 

la poz. 11, locatarii din bl.g 
45, 48, 49, 50 şi 51, Al. Crişului. |

Licitaţia va avea loc la data d e l  
30 oct. 1995, ora 9, la sediul Con-! 
stilului local, sala mare. |

Durata de concesionare (înebi-1 
riere) a terenurilor (spaţiilor) este a 
următoarea: *

— 25 ani pentru poz. 1, 10 şi 11J
— 15 ani pentru poz. 2 şi 4 |
— 10 ani pentru poz. G i
— 5 an! pentru poz. 3, 5, 7» 9 ■

I
1

9, Amplasament situat în cart. ** 2 ani pentru poz. 8 l
Gojdu, Aleea Independenţei, pen- — 8 ani pentru poz. 12. (519) |

qmser XEROX
liislnbuilor
Aulon4.1l

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

I

I

ÎN  ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE  
PRIN  •

I i 1
! i

i

VINDEM ANVELOPE AUTO IEFTINE.
SECOND — HAND. j

•  CONTACTAŢI-NE ACUM, Ia tel. 057/ ! 
562394. ; (357400) j

*»

LIBER
i

, mm, r m m  t —  • ..V A V .V .V .V .V .'.W W .

este de 30 0uu iei/mp'an. a 
Amplasament aprobat cu Hotărâ-1 
N S ar. 61/1995 a Consiliului local, a 

Ofertele se  depun până fe da- f. 
ta  de 27 oct. 1995, ora 15, la sediul I 
Consiliului locaL camera 9. j

Documentaţiile licitaţiei se vor |  
ridica contra cost, de la sediul Con- I 
stilului local — serviciul adminis- !  
trativ, camera 26, începând eu da- |  
ta de 9 oct. 1995. ' 1

Garanţia şi taxa de participare ■  
la licitaţie sunt obligatorii şi vor |  
fi prima egală cu taxa anuală mi- ■  
nimă de concesionare (respectiv în- I  
ehîrterea pe suprafaţa amplasamen- I

11 j-.iM.A-4S „LviV nAn n !

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA

A N U N Ţ Ă

vânzarea prin
Ifei’iy&v'.

a următoarelor bunuri imobi le !
•  apartament cu 4 camere situat In Hunedoara, str. Mioriţei, 

nr. 2, bl. 35, ap. 24. Preţ de pornire— 7 000.000 lei;

•  apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, str. Rundului, '
nr. 2, ap. 38. Preţ de pornire — 5 000.000 lei; - } ^

•  casă cu anexe gospodăreşti, situată în loc. Strei — Plopi, rar,
Preţ de pornire — 19 000.000 lei;

r. 19.!

•  apartament cu 3 camere, situat în Hunedoara, str. A. Janeu, 
nr. 7, bl, 139, et. II. Preţ de pornire — 10500.000 Iei;

apartament cu 3 camere, situat în Haţeg, str. T. Viadimirescu,
bl. 13 A, ap. 18. Preţ de pornire — 4 700.000 lei;

•  apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, str. IX. Cara- 
gialc, bl. 12, et. 2, ap. 23. Preţ de. pornire — 10 000.000 Iei;

•  apartament cu 2 camere, situat în Teliucu Inferior, str. Zori- 
lor, nr. 21. Preţ de pornire — 10060.000 lei;

•  apartament cu 3 camere, situat In Hunedoara, str. M, Vitea
za, nr. 15 A, ap. 2. Preţ de pornire — 9 000,000 lei;

•  apartament ctt 2 camere, situat în Hunedoara» str. M. Vitea
za, jar. 13, bl. B l ,  ap. 55, Preţ de pornire —  7 000.000 lei; . - /  1

•  apartament cu 2 camere, situat ba Hunedoara, str. Ghioceilor,'
nr. 7, ap. 30. Preţ de pornire — 10 000.000 Iei; .

•  apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, str. Ghioceilor, 
bl. 37, ap. 23. Preţ de pornire — 10 000*000 lei; v

•  construcţie — autoservice cu dotările aferente la parter ş i io - 1  

cuinţă de serviciu la etaj, situată in Hunedoara, Bdul Tralan, ar, 3 A. 
Preţ de pornire — 775 000.000 lei.

Licitaţia va avea loc în data de 6. 10. 1995, ora 10, la setBal Ju
decătoriei Hunedoara, biroul executorilor judecătoreşti.

)

Relaţii suplimentare la sediul bănci! din Deva, Bdul N. 
bl. 34, tel. 620796, sau la biroul ex ecutorilor judecătoreşti 
doara, tel. 712438. (513)

I TAXI YELLOW CflB 

TAXIURILE GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

jggŞ̂ţ-C-*
24  d e  o r e  d in  24». S f  f

la dispoziţia dumneavoastră!

Deva 

Strada 

M. Emineşcu 

nr. 2

Tel. 61 66 65

- IEFTIN -
Taxarea se face dimmommtul’ 

preluării clientului 

TOTUL LA TELEFON

s.c.
TRANS S.R.L.
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FRANŢA. Franţa a e- 
lectuat, duminică, 1 octom- 

: Brie, la ora locală 13,30 
(23,30 GMT), pe atolul 
Fangataufa din Pacificul 
de Sud, o a doua expe
rienţă nucleară. Energia 
degajată a fosf mai mică 
de 110 kilotone.

Îndată după anunţarea 
acestei experienţe nuclea- 

'■ re, Noua Zeelandă şi-a ex- 
! prim at indignarea, afir- 
■ Blând că Parisul sfidează 
: „opinia internaţională".
; 'Ambasadorul Franţei la 
; .Wellington, Jacques Ie 
Blanc, va fi convocat pen
tru  a primi o notă de pro
test în care se afirmă că 
„Boest gen de activităţi es- 
te  inacceptabil în Pacifi
cul ^ e  Sud".

P rem ieru l' australian, 
Keating, a „deplâns"

: :eda de a doua experienţă 
.nucleară franceză, care 
; *nu ţţine eont de indigna- 
rca de înţeles a comuni. 

i taţii .internaţionale".
..Premierul japonez, To- 

" miîchi Murayama. a afir
mat că a  doua experienţă 
nucleară franceză este 
„extrem de regretabilă", 
in timp ce ministrul ni
pon al finanţelor. M asa. 

rjfpslU Talţemura, .a calif L 
i cat drept „arogantă" a-:
. ceasta nouă experienţă şi 

.! *  .ptsjjuş guvernului de la 
ilo ld o  rechemarea amba- 
| şadorului său lâ Paris.
• Statele Unite „regretă" 
această a doua experienţă

1 d  fier Franţei „să se ab
ţină ,de la  efectuarea de 
noi -teste".

.Organizaţia ecologistă 
Sreenpeace a calificat a- 

! Ceasta ■ experienţă drept 
■„tkl enorm afront" adus 
popoarelor din Pacific.

SEATTLE. După între- 
j Şederea de la Casa Aibă 
' cu preşedintele Clinton şi 
1 Apoi rcu vicepreşedintele Al
• Oore la Blair House, adu-* 

discuţiile numeroase în 
agrŞs, după convorbiri

eu. .nţMBbri ai cabinetului 
ele la  Washington, preşe.

| dintele României continuă 
jp e  -coasta de - vest - seria 
1 Contactelor cu liderii po- 
| litici. La Seattle. şeful 
, statului .român -a . discutat 
- cu prim arul metropolei din 
’ apropie*fea frontierei ■ cu. 
Canada, Norman Rice, şi 

' guvernatorul statului Was
hington. ^ îyţike Lo^ry, a- 
cesta din urmă fiind in
vitat să viziteze România. 
Atenţia principală este in
să concentrată asupra; i. 
dontificării de potenţiali 
parteneri în spaţiul co
mercial, al colaborării şi 
cooperării economice. -Mi
nistrul am erican: al comer
ţului, Ronald Brown,- -a 
declarat domnului Iliescu, 
în cUrsul întrevederii- Jde 
la  Washington,, că preşe
dintele Clinton apreciază 
.vizita sa în .America. Per
sonal, a declarat ministrul 
american, consider Româ
nia un teren foarte bun 
pentru investiţii, un par
tener potenţial pe terţe 
pieţe. •

NAŢIUNILE UNITE. Cu
ocazia celei de-a 50-a se
siuni a Adunării Generale 
a ONU; Teodor Meleşcanu, 
ministru de stat, ministrul

afacerilor externe al Ro
mâniei, a avut, la Hote
lul Waldorf Astoria, o în
tâlnire cu Richard Hol- 
brooke, asistent al secre. 
tarului de stat al SUA 
pentru Europa Centrală şi 
de Est.

Discuţiile s-au axat, în 
principal, pe problemele 
privind situaţia din spa
ţiul ex-iugoslav, progrese, 
le înregistrate în cadrul 
procesului de soluţionare a 
crizei bosniace, precum şi 
pe aspecte ale preconizatei 
extinderi a NATO şi ale 
demersurilor vizând inte
grarea României în struc
turile Alianţei, Cu ocazia 
prezenţei la sesiunea ju 
biliară a Adunării Genera
le a ONU, ministrul ro
mân de externe s-a mai 
întâlnit şi a avut convor
biri cu omologii săi din 
Ungaria, Grecia, Bulgaria, 
Slovacia, Slovenia, R.F. 
Iugoslavia, Fosta Repu
blică Iugoslavă, Mace
donia (FYROM) şi Chile, 

’precum şi cu adjunctul mi
nistrului polonez de exter
ne.

ANKARA. Preşedintele 
Parlamentului Turciei, Hu- 
samettin Gindoruk, a de
misionat şi a cerut orga
nizarea de alegeri antici
pate Deputat al Partidu- 
lui Căii Juste (DYP), el 
este cunoscut ca adversar 

* al" premierului demisionai', 
dna Tansu Ciller, .preşe
dinta DYP.

LISABONA. Potrivit pri
melor rezultate oficiale,. 
Partidul, Social-Democrat 

, (la putere) este . câştigător 
al scrutinului iegislativ 
desfăşurat duminică în 
Portugalia, cu 40,24 la su
tă din voturi. Partidul So
cialist din Portugalia, prin- 
ipala îi ţă aoiiiică a o. 

poziţiei în precedenta le. 
gisiâtură, s-a situat pe 
locul doi. cu 39,93 la sută.

ANKARA. Puternicul 
cutrem ur — 6 grade pe 
scara R ichter—  ce a avut 
loc duminică seara în re
giunea lacurilor din - ves
tul Turciei, a provocat 
moartea', mai multor per-- 

«soane, iar distrugerile ma
teriale sunt importante.

BERLIN.- Peste 100 000 
de persoane ad participat 
po Străzile Berlinului -lâ 
o amplă defilare, organi
zată cu două zile înaintea 

. ceremoniilor oficiale dc 
marcare a celei de-a â-a 
aniversări a teunîficării 
Germaniei. Cortegiul, al
cătuit din participanţi în 

- costume regionale, repre
zentând cele 16 landuri 
ge ii ine, •’ o i icn ă 
lărî şi mai multe brehes. 
tre, s-a deplasat de la fai
moasa -  poartă Branden
burg, din centrul oraşului, 
pc bulevardul Unter den 
Linden, până la Alexan.

_ der Platz, în  acelaşi timp, 
pe o pancartă se putea ci
ti : „Sărbătoarea Germa. 
nici : ţara suntem toţi". 

SARAJEVO.
Sârbii bosniaci au lansat 
o contraofensivă în nord- 
vestul Bosniei prin care 

. vizează iei parca controlului 
asupra unei localităţi recent 
cucerite de armata bosnia
că, a anunţat un purtător 
de cuvânt al ONU.

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ
Lucrând a ca să  * 

pentru firme din SUA

Mmltefl un pilc timbrat ţl aufoadr«icrt 
pentru detalii suplimentar# j

RAD1SSON C P. 1-124-4 
5400 Cluj-Napoca

a n iv e r s a r i

•  Oana-Gristina ! Ca în 
totdeauna, bunicuţul. bu. 
nicuţa, mami, tati, verişo
rii te iubesc. Astăzi mai 
mult. Ai 7 ani ! Şi primul 
10 la şcoală ! Din toate i- 
nimile, draga noastră, fe
ricire» mulţi a n i ! ionel 
Orşa.

MATRIMONIALE

•  Domn despărţit, fără 
vicii, situaţie materială bu
nă, caut doamnă (domni
şoară) 20—33 ani în vede
rea căsătoriei. Manea Ion, 
sat Hondol nr. 201, comu
na Certeju de Sus. (6780)

VANZARI-CUMPARARI

•  Vând casă mare. p lu s .
dependinţe. Vcţel, nr. 147, 
tel. 665158. . (357143)

0  Vând Oltcit bine între
ţinut, 50 000 Km, tel. 612585.

(6781)
•  Vând motor Lancia 

200.0, benzină, stare de 
funcţionare. Telefon* 62504*.

(7697)
•  Cumpăr apartament 4.

sau 3 camere cu garaj. Te-, 
lefOn 628974. (6782)

•  Vând Ford Sierra, ne.
inmătriculâbîl.* Relaţii, te l. ' 
212944. ' (6770)

•  Vând mobilă bucătă
rie completă, măsuţă, două 
fotolii. Deva, tel. 624634.

■ ' 1 (6771)
•  Vând pian Bosendor.

fer, frigider Arctic, mobi
lă, sobă, aragaz, telefon 
622593. (9984)

•  Vând garsonieră, str. 
Dacia bl. 6, sc. 4, âp. 7.

(9985)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, posibilităţi 
privatizare, parter. Telefon 
718810. (7302).

•  Vând Dacia- 1310, 5
viteze, 1990, alb 13, 3800 
DM. Tel. 716645. (7301)

•  Vând casă, pământ 8
ha. Lunca Cernii, Negoi, 
nr. 10. . (729.9)

•  Vând '  convenabil ca
să si grădină, Geoagiu, tel, 
641714. . (9655)

•  Vând urgent, convena
bil, Alfa Romeo 75, Ame
rica 1989, neagră, 200 CP, 
3000 cmc, tot electrjc. In 
formaţii tel. 249, deoagiu 
Sat. (9656)

•  Magazinul de mobilă
Haţeg vinde din stoG cu
rent CARTON BIŢUMI- 
NAT. (7073)

OFERTE DE SERVICII

•  Angajez şoferi pentru 
autobuz. Tel. 611618, (6785)

•  Meditez limba engleză.
Te], 621609. (7511)'

•  Caut femeie pentru
îngrijit copil, Deva, Al. 
Neptun,’ bl..- 34, se. D, ap. 
51, după ora 17. (6772)

•  Caut asociat serios, 
dispun de teren 1,7 ha, am
plasat pe DN. 7, la intra
rea în Prăştie dinspre Al
ba, prelatul pentru con
strucţii şi amenajări , cu 
destinaţie comercială. Tel. 
642578. după ora 18.

•  Angajăm vorbitor (vor
bitoare) de limbă ucrai
neană pentru deplasări 
Kiev. * Informaţii, telefon 
613964, orele 9—15. (6743)

ÎNCHIRIERI'

•  Ofer pentru în 
chiriat spaţiu comer
cial sau dppozlt „en 
gros, în  Deva, Oituz. 
Informaţii, tel. 609231 
şi 622137. (7755)

OCOLUL SILVIC DEVA t

Achiziţionează dc la populaţie * ţ
•  MĂCEŞE — Ia preţul dc 300 lei/kg;
•  PĂDUCEL — la preţul de 400 lei/kg. 
Zilnic între orele 8—10 şi 12—15. (CEC)

Ş.t). T O I A X  G R U P  S.A. D E V A

I; Va oferă o- carieră în 
marketing.

Dnaf : sunteţi o persoana 
inteligentă, invenţii ă 

si'dinamica, 
nratati bine si aVcfi forţa de convingere, 
aveţi o anumită experienţă în domeniul1 

vânzărilor,
i\cti o diplomă de studii super ioare. în 

special economice, ' 
ştiri o limbă de circulaţie (poate chiar 

două), un PGnu vă lasă eu 
mâinile în buzunare.

\ \r trebui să vă mire.ei suportaţi o munca 
mediocră si Iară perspectivă.

TOFAN . C R U P sh

) Haideţi cu noi!- . I m n  nevoie de
Dumnenvonstră'.nvoti nev»tet de 
noi.

{Sunati-ne.la 622225

SCHIMBURI .
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartam ent 2 
camere Deva cu Simeria. 
Informaţii tel. 660304. (6793)

DIVERSE
•  SG „Giava Paniro" 

SNC Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţtf-

• lui pâinii, începând cu da
ta de 3 noiembrie T995.

' (6788)
•  SG Rodina Prod Serv. 

SRL Deva .anunţă practi
carea unui adaos comer
cial între 0—150 %. înce
pând cu 1 noiembrie 1995.

(7698)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie de

serviciu nr. 44, pe numele- 
Streche Ene DănUţ. O de
clar nulă. (6490)

•  Ofer scutire vamală
autoturisme 8 ani. Deva, 
tel. 614852. (6769)

DECESE
•  Familia Ostace anunţă 

cu durere în suflet trece
rea la cele veşnice a fiicei

DEBORA.ANDREEA 
- înhum area — miercuri, 4 
octombrie, la cimitirul din . 
strada Gălugărem.

(357148)

•  Familia îndoliată 
anunţă cu adâncă du
re re  încetarea din  via. 
ţă  după o grea sufe
rin ţă a celei care a 
fost -

ANGELICA BOGDAN

în vârstă de 27 de ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc , azi, 3 octom
brie 1995, ora 14,30, la 
cimitirul din str. M. 
Eminescu Deva.
. Chipul ei drag va 
rămâne veşnic viu în 
inimile noastre. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace. (6791)

•  Soţul Comei - şi 
fiul Cristi aducem pe 
această cale mulţu
miri tuturor celor ca
re au fost alături de 
noi la marea durere 
pricinuită de trecerea 
în eternitate a iubitei 
noastre soţii şi mame 

VIORICA CLEJ

•  Colectivul ■ de sa
lariaţi de la Federal- 
coop Deva ş i  coope
rativele din judeţ sunt 
alături > de dl pre
şedinte Jurca Nicolae 
şi dl director Jurca 
Dumitru, in greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul tatălui. Trans
m item sincere condo
leanţe familiilor îndo
liate. (6787)

•  Un buchet de flori 
şi lacrimi pe mormân
tul prietenei noastre 
ANGELA BOGDAN

Nu te vom uita nici
odată. Tinerii Bisericii 
Penticostale nr. I ,  De
va. (6783)

•  îndureraţi în inimi 
şt suflete fiii Pavel şi 
Toader, soţia, sora I .  
leana, nurorile Lenu- 
ţa  şi Veronica, nepoa
tele deplâng plecarea 
de lângă noi a  bunu
lu i nostru, om de a- 
leasă omenie

PETRU DOBRA
Nu te vom scoate 

niciodată din am inti, 
rea noastră bunule 
PATRU, m orar din 
Băiţa. Dumnezeu ' să 
te aibă în paza lui' în
tre  eei drepţi şi buni. 
Aşa cum a | tră ii dum
neata printre noi. Ti. 
cule. înmormântarea 
azi, m arţi, 3 octom
brie 1995, ora ■ 13, în 
.«atu1 Câinelu Jfe Sus, 
comuna Răiţa Dum
nezeu $ă te' bdilmeascS 
in pace. (6796)

•  e' j  ^  durere 
m înţă n trtc< tarea -*î-i 
viată a scumpului
tru  tată "i >■> -«i'- 
MACOVEI PLTiîîE4

Funeraliile vor avea 
ry* '.".’-rţ*. 2 oetombri 
1995, ora 12, la  Gimi- 
tirul Popa Şapcă Co
piii €  i tis S i - i  ţţ-ţ.
şl Getă cu -î" y  li>.’ 
lor. Vei răm âne' veş
nic în  amintirea noas
tră. (7304)

Fiecare motor are 
uleiul său preferat

alo m otoarele
une i econom ii o

La

face.cele .mai exigente cerinţe 
moderne, oferind avantajul 

carburant, 
jrbconvenabile

LUBRIFmN
d in  gam a CARRÎER co re sp u n d  c r ite r ii lo r  
im puse  de s tandarde le  in te rna ţion a le
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