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Sâmbătă.
7 octombrie

•  Sf. Mc. Serghie fi 
Vah;

•  Onomastică : Aurel;
•  1571. Flota Ligii (Spa- 

nia, Malta', Veneţia. Gă» 
nova, Savoi'a) ' zdrobeşte 
pe cea turcă, Ih bătălia de 
la Lepanto;

•  1925. Nouă împărţire
administrativa a *■'. Romă» 
niei în judeţe, plăşi, mu
nicipii, comune urbana 
reşedinţe, comune rurale 
şi sa te ; * -
. «T S-au născut în 1902, 

scriitorul Z AH ARIA STAN- 
GU (m. 1974); în 1910, 
scriitorul EUSEBIU CA. 
MILAR (m. 1965); în 1923, 
scriitorul ALEXANDRU 
JEBELEANU.

•  A murit, 1« 1968, fi. 
lologul român EMIL PE
TRO V ICI (n. 1899); s

•  Soarele răsare la ora 
6,20 şi apune la 17,47;

e  Au trecut 279 de sila 
di iu' an ; au rămas* 86; ■ -

Liceal Pedagogic „Sabia M | « “ Deva. Aspect din biblioteca

CONSUMCOOP ralcoop Deva, a creat nu
ni comercial al raproase nemulţumiri ia
ItertWia, sAoţre : rândul . cooperatorilor tu- 
* pNBuei, (Arte că' din luna martie a c.,
mediul rural, când adunarea generală
iţia săteanului, şi consiliul de adminis-
odttse. de toate traţie s-au opus numirii
produse indus. acestuia- în funcţie. Mo.

tivele au fost multiple, 
între care • situaţia eco. 
nomieo-Şnanciară preca
ră, iar făptui că dl 
Udrescu n-a mai lucrat In 
comerţ sau cooperaţie a 
reprezentat o temere pen
tru consiliul de adminis
traţie , şi mulţi dintre 
cobperatori. Gu toate că 
au trecut câteva luni 
bune de la numirea nou
lui' preşedinte, activita
tea în cooperativă s-a 
desfăşurat sub semnul ten
siunii. iar activitatea e- 
cbnomică ş r ‘ financiară, în 
opinia consiliului de ad 
ministraţie, în  loc să intre 
pe un făgaş ascendent, a 
cunoscut o acuţi zare vi-- 
zibilă.

Referatul consiliului de 
administraţie, la care se 
adaugă semnăturile a 24 
de salariaţi —, referat îna
intat Primăriei şi Poli-

•  Guv. Paisia; Sf. Taisia;
•  Onomastică : Iustin}
•  8/20 octombrie 1919.

Armata româtiă victorioa
să în R ă 2 b o i u 1 
de Independenţi îşi face 
intrarea tribtăfaîjSf I» 
Bucureşti, pe Podul Mo- 
goşoaei, care de atunci 
se numeşte Calea Victo- 
n e i ; * — *■ w®\,

•  S-au născut: în I8f0, 
scriitorul simbolist AL- 
FRED MOŞOIU (m. 192|}: 
în 1929, poetul ALEXÂm- 
DRU ANDRIŢOIU. ..

de finalizare în ’89, care 
In loc să fie cel puţin 
conservat, s-â degradat r i 
zibil, o parto dintre ma

teriale sustrăgându-se de 
către „persoane de" bine", 
suma necesară pentru fi
nalizarea investiţiei fiind, 
în prezent, aproximativ 
un miliard de lei.

Timp de aproximativ 
doi ani, după plecarea 
ultimului preşedinte ales 
la CONŞUMCOOP Brad, 
conducerea acesteia a fost 
încredinţată, prin delega
ţie, dnel Elena Doţ, deo
potrivă şi contabil şef al 
unităţii.
. Delegarea în funcţia de 

preşedinte a dlui Mire ca 
Udrescu, de către Fede-

Luni, 9 octombrie
o  Sf. Ap. Iacob al Iul 

Alfeu; Cuv. Andronie ş |
Atanasia;

•  S-a născut, în U8K 
compozitorul, pianistlîl şi 
dirijorul CHARLES GA- 
MILLE SÂINT SAENS {m. 
1921).

PROGRAMUL ZILEI DE ASTÂZI
Ora 9,00 : Dezvelirea plăcii comemorative şi 
viciul religios adecvat.
— Şcoala, Normală „Sabin Drăgoi" Deva 
Ora I0t3ft: ■ Adunarea festivă comemorativă 
Manifestarea cultural-artistică.
— Casa de Cultură Deva

Ora 13,30: Dialogul generaţiilor. -
— Şcoala Normală „Sabin Drăgoi" Dova 

{Sula festivă)
Vizitarea şcolii.

OARE CE ESTE 
MAX r

CORNEL POENAR

(021801)(Continuare în pag. a Z-a)

INVITAŢIE
Filiala Deva a Uniunii 

Artiştilor Plastici invi
tă luni, 9 octombrie a.e.', 
ora 18, la Galeriile de 
artă „Forma" din Deva, 
pe cei mai performanţi 
oameni de afaceri din ju
deţ la o vizionare pro- 
tocolară de lucrări de 
artă plastică (pictură, 
sculptură, grafică). O 
intenţie sinceră, frumoa. 
să de înjghebare a unui 
dialog mai apropiat în
tre oamenii de artă şi cei 
care înţeleg şi pot spon
soriza arta. (M.B.).

rezultatul a fost 1—1 
(S. C.). ' S A F I

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor în săp
tămâna 7—13 octombrie 1995:

Tip A — 561 040 lei; Tip B — 140 260 lei $ 
Tip C — 70130 lei. , --

Creşterea faţă de 1. I. 1995 —• 88,8 Ia sată. 
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine J 
DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 

711430; PETROŞANI — 545302. ..

LA DEVA, 
HANDBAL FEMININA FOST CONVOCAT 

LOTUL
REPREZENTATIV 

DE FOTBAL
A fost anunţat de eă- 

, tre selecţionerul Aoghel 
i lordănescu lotul repre
zentativei de fotbal a 
României; pentru meciul 
cu Frânţa din prelimi
nariile Campionatului fa . meciul Rapid, «-• 
European', ce va avea loc Sportul Stud, din etapa 
miercuri, 11 octombrie: intermediară (a Xi8.a),

Steiea, Prunea, Dan Pe- 
trescu, Prodan, Mihali, 
Gică Bopescu, Selime- 
sy. V. Popa, Sabău, Do
rinei Muntcanu, Lupcs- 
cu, Ilio Dumitresctt, Lu
pa, Gârtcă,' Hagi. ' Pan- 
duru, Lăcătuş, Vlădoiu, 
Adrian Ilie.

' Tot sâmbătă, şi de la 
aceeaşi <Sră (11), în Sala 
Sporturilor din Deva, va 
âvea loc derby-ul etapei 
a  V-a din Divizia B, 
handbal feminin, dintre 
REMIN Deva — locul 2 
f i  şi Textila Sebeş — 
locul 1 în clasament. O 
partidă aşteptată cu mult 
interes de deveni. (S.C.).
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„Un suflet de copil care se 
dezvăluie"

Acestea sunt cuvintele pe 
care dna Maridara Asiau, 
prof. de limoa română şi 
dirigintă Donnei, le-a ţo-- 
tit intr-o metaiorică reio- 
rire la vernisajul găzduit 
luni, 2 oct. a.e., in sa,a 
„Studio" a Casei de Gudu
ră din Hunedoara, Donna, 
o adolescentă de 15 am, cu 
o privire pătrunzătoare iz* 
vorâtă din ochii ei mari 
şi limpezi, îşi poartă a- 
proape naies u • pas, ar
ia un tablou la aitul, lu
crările alcătuind prima ex
poziţie personală în oraşul 
său natal.

De fapt a fost vorba da 
un dublu eveniment ar
tiştii:, aţa cum preciza şl 
poetu| Eugen Evu, cel de 
artă plastică fiind însoţit 
de un moment literar, re
prezentat de întâlnirea cu 
poeta Mariafta Pândaru 
(din Deva) şi cu noua sa 
carte de versuri intitulatâ 
„Salt mortal".

Ifespre explozia de culoa- 
re e& a încântat ochiul pri
vitorului. prezentă !tt CC- 
l e 49 de lucrări ale Donnei, 
credem că aprecierile şi 
consideraţiile făcute de 
dnele prof. Lucia Mârgl- 
, i*ne (pic o I ţi Marioat - 
Asfău sunt foarte sugesti
ve ** merită a  fi amintită. 
Astfel, dna L. Mârgineanu 
remorca neobişnuinţa şi o

rigiivalitatea picturilor Do
nnei, care nu se supun U- 
nor reguli stricte de re
prezentare artistică, „mo
dul de abordare a structu
rii ei feminine organizată 
spre o viziune proprie". 
Deşi dna M. Aslău, fiind 
profesoara de 1. română a 
Donnei, a cunoscut sensi
bilitatea sa prin interme
diul cuvântului, dumneaei 
crede că imaginea şi cu
loarea reprezintă limbajul 
preferat al Donnei. Tablo
urile sale impresionează a- 
tât prin tematica abordată, 
cât şi prin tratarea . cro
matică. Prin prezenţa a 
toarta multor chipuri de fete 
In lucrările sale, Dtmna 
realizează un adevărat stu» 
di i caracterologic ie- prin 
:, „ ;? ru t  Jir -  care
trăiesc se -cartă, <*r Infu- 
rio — autoarea sî'.'ţj. lnC»> 
zbuciumul Universului,

De altfel, Donna m  măr
turisea :•«*; ti place foarte 
mult să deseneze fiori şi 
chipuri de fete tinere, de 
cele mai mu|te ori picturile 
reflectând sentimentele sa
le, stările ei interioare, 
Zbuciumul sau bucuria. ■ 
Pasiunea pentru desen o - 
are t pe vremea când- e» 
ra iacă ‘ s irte inică şi spe
ră ca aceasta s-o ajute mai 
departe* ţa intenţia ei de 
a  urtft&Dmifn-ui (In pre

zent este elevă a liceului 
de informatică). Anul a» 
ceste o mar aşteaptă un e- 
veniment zlmilat s» t 
vea loc. îr» Olanda, unde 
wihi »iut i pârtiei) at cu
f i  lucrări, în cadrul un 
expoziţii pentru copii.

Momentul literar ce a ur
mat vernisajului a comple
tat In mod fericit acest e- 
veniment, poeta Mariana 
Pândaru ; refntorcându-se 
(după ÎS ani) în Hunedoara, 
cu noul său volum de ver
suri —• „Salt mortal" — a- 
părut sub .egida editurii 
„Călăuza". In prezentarea 
sa poetul Eugen Evu a* 
pramatii această realizare 
o „Întoarcere In timp ex- 
prlmată estetic, s  lintea?- 
cere In vremea adolescen
ţei'4, oferindu-ne o viziune 
a  visului, a zbcusltd, ea o 
ieşim din realitatea care 
dezumanizează,

Q, BBHA

Aproximativ în centrul 
satului Ardeu se află o 
clădire în bună stere pe 
frontispiciul căreia scrie 
;;Măjiazin Aici,
în urmă cu ceva ani, a  
■fost o prăvălie cu de toa
te şi un bufet. In prezent, 
dincolo de uşile ferecate 
cu lacăte este pustiu, doar

RUINĂTURA

nişte rafturi ornează in
teriorul gol-goluţ.

Este cunoscut faptul că, 
In unele zone, comerţul 
sătesc se rostogoleşte spre 
cine ştie ce, ca să nu-i 
Zicem faliment De aceea 
a-a Închis t i  magazinul 

' din Atârn(. Bine, dar clă
direa « te  tscS M id i
1 se poate da o Intrebu 
intere. Altfel m  m  ferece 
mult timp şl vă deveni 
o dărtmăterâ. ăl «• u 
păcat!

riii
i
i

I t a M i U i  U  H »,istiiil Or.maţului Dfvâ, r a l
nr. Cdat: 4072615110 B.C.», Deva.1

■  Cod fiscal: 2116827. I

Ziar editat de
CASA d e  p r e s a  ş i e d it u r a

„CUVÂNTUL LIBER" DEVA , 

societate pe acţiuni cu capital privat

I în m ir u  «nt-iw ii ■ preşeain-e treoacior şeij, 
Tiberte Istrute. vicepreşedinte (redactor şef adjuncţi 

Sabin Cerbi), Minei Bodea, Nicolae Tîrcob.

CONSILIUL DE a OMIKISTBAŢIE t 
Dumitru Ghe°tt®a preşedinte (redactor şef),

1 sabin verşi). Minei uonea, Nieoiae Tircoo. g
; întreaga răspundere pentru conţinutul ariteotelor I  

I  9 poartă autorii acestora. Adresa redacţiei i Deva, f

„Flori4* — Desen 
Hnnste*!».

Donna dSzas* Agnes) * ■

i  OUVANTUÎ* LIBER

25 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
TEHNIC IN MUNICIPIUL HUNEDOARA

Marţi, 10 octombrie a.c., 
ora 10, în aula Facultăţii 
de Inginerie din Hunedoa
ra! debutează ample mani
festări dedicate împlinirii 
a 29 de ani de învăţământ 
tehnic superior in munici
piul Hunedoara. Manifestă
rile simt organizate de U- 
niversitatea Tehnică din Ti
mişoara şl Facultatea de 
Inginerie Hunedoara, Dar 
iată şi programul acţiuni

lor preconizate de organi
zatori s-ORELE 10—11: a- 
dunarea festivă consacrată 
aniversării a 25 de ani de 
activitate a Facultăţii dc 
Inginerie din Hunedoara; 
ORELE -11—12: vizitarea 
expoziţiei de realizări şti
inţifice şt tehuice ale ca
drelor didactice de a ic i; O- 
RA 16: spectacol festiv 
(M.B.)

Festivalul coral „Sabin Drăgoi“-  
la prima ediţie

(Urmare din pag. A)

tat un repertoriu variaţi 
cuprinzând piese semna
te de compozitori români 
ti străini. Coru) „Adagio" 
ăl Şcolii Normale din .Sa- 

; tu-Mare, pracufo şi cel al 
. şcolii din Srâila au inter
pretat din creaţiile compo
zitorilor români şl cete cu 

o caracter religios, care au 
dat o notă de solemnitate 
programului desfăşurat 
T. Popovici, T. Jarda, L. 

• Profeta, L. van Beetho- 
; ven, G. Verdi sunt bine

cunoscute nume în muzi- 
. c« de gen, câteva din cre

aţiile lor fiind incluse în 
, repertoriul prezentat de 
; corul Şcolii Normale din 

Alexandria, ţip, program 
original a  susţinut şi co

rul mixt ̂ Ctmerfita Juven- 
tus" al ŞtseiH Normale din 
Galaţi, sugestivă fiind, în 
acest sens, o prelucrare

din folclorul negrilor. 
N-ati lipsit nici formaţiile 
corale ale şcolilor nor. 
mate din Bucureşti şi A- 
rad, cu piese de inspira
ţie folclorică, respectiv a- 

le unor compozitori precum 
Mozart, Brahma şi, bine
înţeles, Sabin Drăgoi. Cu 
un scurt program a fost 
prezent pe scena festiva
lului şi corul „Pastorala44 
din Focşani, festival în
cheiat, in mod simbolic, 
cu evoluţia cmului Şco
lii Nom âle din Deva.

De altfel, o parte din 
formaţiile prezente la Ca
sa de Cultură au susţinut, 
printr-un repertoriu eu 
caracter religios, im con
cert ca a vlbrat in spaţiul 
Catedralei „Sf. Nicolae'4 
din Deva, încheind ast- 
f ti  p rin»  zi 4 
rilor prilejuite de aniver
sarea 'a 125 de .ani de în
văţământ pedagogic la 
Deva (C B )
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CURSUL VALUTAR
9 OCTOMBRIE '  995

•  1 dolar «HA* — 2142 lei
•  t  marcă germană — 1496 tei
• IDO făni Japonezi — 2431 lei
•  |  ilrâ sterlină — 9594 tel
A, I  flanc elveţian *-1965 iei
ti ' 1 franc francez - — 432 tel
•  IO0 fira Italiene — 157 tel

Ourttiri ae referinţă a le Băncii tia ţte n a it
•  ■ RowtihifiEl» ■ '

(Urmare din pag. 1) .

iei Brad, CENTROCOOP 
lucureşti, Curţii de cpn- 
rri, presei ete. . ridi- 
ă mar! semne do latre- 
ară asupra eficienţei 
ctrvităţii noului pră. 
edinte. ' De la nllxnlrea 
a . In funcţie.' situaţia 
(Operativei s-a agravat şl 
ilcidecum nu s-a îmbu- 
lătăţit.

UN CONTBACT 
DE COOPERARE 
DEZAVANTAJOS

(frecând peste multiple
le acuze, aduse de către 
semnatarii scrisorii pre
şedintelui cooperativei, 
ftnâ dintre problemele 
fierbinţi,, mult discutate, a 
fost încheierea contrac
tului de asociere, pentru 
forma >  te Valea Brad 
tn schimbul unei chirii Se 
156 000 de tei. cu firmele 
S.G. ,,2arand "Expres Coffl“ 
SRL Brad şi S.C. Qnaţro 
Trading Prodimpex SRD 
Brad, repr^Kentatâ prin 
dl Florea Posteucă. Ofi
ţer iu cadrul MJLN. —> 
administratorul firmei 
contract considerat de 
Către consiliul de âdmi» 
nistraţie păgubitor, Intru, 
cât pştfimoniul fermei şi 
eeea' poate

A  c î n c « a  r o a t a  l a  c â r u ţ â
se‘ ridică la  multe mi
lioane ' de -tei»

Deşi normele Interne ti 
Legea 80/95 intertie ce- 
dreter militare „să fte 

t i  imv**-'
clj»  direct 'la administra
rea sau conducerea unor 
otgankaţii ««ti societăţi»44 
l«*ea este numai pentru 
unii.

PAGUBE
DE MILIOANE

Verific ren ni la
brutăria CONSUMCGOP 
Brad a_ condus la rezul
tate surpriză. Un prftn in
ventar, realizat Ia 12 iulie 
a.c,, a scos în evidenţă un 
minus fn gestiune de 
2 069 660 de lei, iar la al 
doilea, finalizat recent, 
pagubele s-au ridicat la 
suma de 14 700 000 tei.

Paguba. în principal 
imputaţâ dlul foan Do- 
bîreâu. şef de secţie la 
brutărie, derivi din iîp. 
sa la făină, lâ Câre se 
adaugă peste 1000 de saci 
(din care s-au recuperat 
doar aproximativ 400) 
Ce au fost daţi unei fir
me private din ordinul 
verbal al dnei Elena 
Doţ.

Nota explicativă dotă

în 2 august ax. de şeful 
secţiei brutărie este nu 
numai relevantă, dar şi 
trădează ilegalităţile pro. 
movate de către d n a * 1 
Elena Doţ, fo s t . eenîâMt 
şef, care .. a dat dispoziţii 

.verbale' şl telefonie*' pen
tru livrarea a diferite Can
tităţi de făină. unor per
soane - străine d* firmă, 
sau ■ a pretips brutăriei -

şi la  numeroase che
furi nocturne, cu lăzi de 
bere luate d* „peste drum44 
pe baniţ, încasaţi de brută
rie, ia care se mai a* 
daugă -.şl Inregistraraa . u- 
nor documente fictive In 
contaldlltate (ua exea^lu  
elocvent . #«#itîîl!sdO*i 
avizul din 3, VlLlfflâS,, 
pentru .6701 kg de făină 
albă).

în mai mulţe rânduri să 
focă colaci şl cosmatl 
pentru diferite cunoştin
ţe. . Sau - nemun*Hrte 
Uri, a venit lâ noi Să-I 
dăm . bani din incasărl, 
pentra care na am m-i. 
mit aici o ebitanţâ. «u- 
fiio m  se ridică ia imro- 
Ximativ un mUfon de lefi, 
ic  mai MbtiHAcă fiu nota • 
explteativâ #raţ" d* către 
61 tom Dobircâti,

Din cete relatate de că
tre mai multe; persoane 
dc la brutărie, mofturile 
fostei preşedinte şl con
tabile şefe ftu s-au oprit 

- aici, . vie . concretizândtMa

CONSUMCOOP BRAD, 
VĂZUTA DE LA DEVA

Anterior inventarului de 
la brutăria Brad, rezul
tatele economica şi fi- 

nanclare plasau coope
rativa brideană pe1 ulti
mul loc. in cadrul Fedaral-
coop . cu o rentabilitate 
de 6,91 la sută, departe 
de cooperativele de la RtU 
de Mori — 6,21 la «ută 
rentabilitate, de la Sălaşu 
de Jos—- 6,66 la sută ren
tabilitate . ete. 1 

Faţă d e  situaţia deo
sebită ivită la Brad, am

solicitat ua pimct de ve* 
dfere diui Marian Culiţă, 
Vicepreşedinte al Federti* 
ceop. a  Detaşarea ' dlul 
Itircea Udrescu te B nd  
a fost impusă de faptul 
că in momentul de faţă 
rate una dintre cele mal 
mari unităţi ale noastre şi 
.ş# impun*® e  fi eoftiuai 
4a o persoană competen
tă. Au fost mai multe 
?Ştutări, dâr fără «ti **• 
sailtat mai bun. De aceea 
im  considerat ■ soluţia, ia 
Vremea respectivă, cea 
lhai potrivită. Acum, o- 
pihia mea este că n u , ■ â . 
foSt cea mai bunS alegere. 
Rezultatei* nu  s-au îm
bunătăţit, dar a fost o 
încercate. ; Este uşor *â 
spui că nu s-a procedat 
bine. Dar, decât nimic, 
tel a fost * încercare, •

.Osslilş de suspendare 
pentru 6 perteadâ do 30 
de zile a activităţii con- 
sihului de administraţie 
ai CONSUMCOOP Brad a 
fost date de faptul ■ că a - ' 
colo nade se constată o 
activitate necorespunzătoa
re a  organelor de condu
cere — executive sau co
lective — Federalcoop 
poate să ia decizii refe
ritoare la competenţa a- 
cestora. ‘ÎX aceea am 
pus pentru această pe. 
rioada, „ îfc asistenţa di
rectă a unei comisii a 
Federalcoop, întreaga ac
tivitate . de la Brad. e  

Dacă la Brad s-a întâm
plat ceea ce s-a întâmplat 

- nu este din cauză că hu a 
fost ales un preşedinte, el 
datorită altor interese, care 
nu luau dovedit a fi ale 
cooperativei, e unor in 
terese particulare, ce nu 
(şi aveau iodul în siste
mul noatru,

Fenomenal „CONSUMCOOP Brad" rătiăuc fără 
Îndoială prin complexitate şi dimensiune in atenţia 
organelor de -anchetă şl sub directa atenţie a Comisiei 
te tiiM c o »  Deva. Care este rezultatei final o va 
dovedi timpul. Triat, - dar din păcate adevărat, este 
că o avere considerabilă a «JlMw tn pragul ruinării, efi 
mâna gospodarului tacă lipseşte fn cooperaţia Brad, o 
dovedeşte Iu primul rând sediul Instituţiei, cura iasă 
vizitatorului un -gust «mar. Şl nu în ultimă instanţă, 
încă multe altele.
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(Urmare din p »  t)

avere, nici prin rade, na 
e*te «nare cineva, înţe
lepţii străvechi au stabi- 
lit legea i „CINB-I ÎN
VĂŢĂ», ACELA-I MARE 
IN OCHII NOŞTRI".

Şi şcoala noastră, uni 
eă şi neîntreruptă de 125 
ani la ţinuturile Hu
nedoarei, Zaranduiui. 
Haţegului şl Văii Jiului 
şi-a susţinut şi Întărit 
existenţa şi valoarea sa. 
prin toţi dascălii săi, câ
teva sute la număr, din 
care au rămas mal mult 
în memoria generaţii
lor profesorii sau .direc
torii Văsile Petri, ton 
Lăzărieiu. Sabin Drăgoi, 
Constantin Sporea, Ni. 
colae Apostolescu, I. C. 
Stoica, A. CWţei Gheor- 
ghe şi alţii, prin foştii 
elevi deveniţi specia
lişti apreciaţi in învăţă, 
mân tui preuni verşi tar şi 
universitar, în cercetare 
şi creaţie ştiinţifică şi 
artistică, precum Dumi
tru Susan, Dumitru Ne- 
goiu. Alexandru Tohă- 
neanu, Nicolae Boboc, 
Ion Comănescu, Ion Dră- 
gan, Ion Mureşan, Ale
xandru Munteanu, Emil 
Munteanu, Octavian. Bă
năţean. Eugen Popa, Mi- 
ron Scorobete şi mulţi 
atţfl, dar. tnai ales, prin 
cei peste 5000 de absol
venţi. MARII NECU. 
NQSCUŢţ ar rieafetUuL.. 
a re . ” la rându l' fer, au 
format zeci şi zeci de 
generaţii ziditoare ale 
fiinţei noastre spiritua
la şi materiale, tn care 
există măcar o fărâmă 
Im fe te»  şi sw’hs-.d tor

- Acerie câfeva /. vredni
cit îe # a te  jplfti « w #
— .fusese»-|î Încă multe

altele car® s.ar putea, 
spune despre valoarea 
foştilor şi actualilor das- 
căli şi elevi ai şcolii 
noastre — nu dorim să 
se considere că exprimă 
nici autoaprecieri .’ sau 
automulţumiri, nici de
taşarea dascălului de 
ceilalţi prin linii de de
marcaţie de netrecut, 
pentru că dascălul a  
fost, este şl va fi „un om 
intre oameni", dar fă
când corp comun cu pro
fesiunea sa  căci, aşa 
cum spunea Ion Ghica 
«el trăia şl murea neeu- 
nosciit fără 4  bănaies- 
ea măcar că este patriot, 
împins am ari de un in
stinct boa «i generos, 
Işi făcea ca sfinţenie da
toria, fără să aibă ea . 
noştioţă de binele ce fă
cea ţării lai". Şi aşa 
cum spunea, cu sfătoşe- 

n1a lui, Mihail Sadoveanu. 
.ea dânsul poate au foşt 
mulţi. Şi toţi, dragă prie
tene, când te gândeşti 
Mae. au fost nişte a- 
postoli, - care au trecut 
printr.un vifor de ne
mulţumiri şi vorbe .reia, 
şi care, totuşi, au izbutit 
să-şi Îndeplinească me
nirea".

Acestora, deci, sute 
şi mii de foşti dascăli şi 
elevi ai şcolii noastre, 
cunoscuţi sau necunos
cuţi de opinia publică, 
dar păstraţi în sufletul 
nostru al tuturor, le de
dicăm marcarea celor 
125 de ani de existenţă a 
Învăţământului •• pedago
gic, Intfu ştiinţa celor 
care le pot Înfrumuse
ţa viaţa şl spre pilda 
generaţiilor.. yiUoşm, dar 
şi cu mulţumirile noas
tre adresate tuturor ce.

pre
gătirea şl desfăşurarea 
manifeetarOor 
de acest eveniment. '

de ani de învăţământ 
pedagogic la Deva

Centenar Sabin V. Drăgoi

REMEMBEft
• ■. e  înaintea - Infltoţârtt 

liceului nostru, primul 
„Curs preparandia! pen tru . 
totfg&tori *1 pM(fV 
a***» m  predau mmămă 
fm teritoriul j»isrţtJl«§ * 
funcţionat intre I8SS-—
. 185# t a . Haţeg. Cumul ţi* 

dw ats du tat «s. a 
e-Ht ? festDa-
feri ai* km Wmmmm 
Demuseanu ş i ... Siiaton • 
Ulpianu, ultimul devenit 
protopop al yipieî Tra- 
iana (după Paul Olteanu 

—- învăţător, „Schiţă mo
nografică a districtului 
IIaţeg“). .

•  Prima revistă perio
dică destinată învăţâto. 
rilor şi publicată în lim
ba română s-a numit 
„Convorbiri pedagogice" 
şi a fost condusă de doi 
merituoşi foşti absolvenţi 
din primele serii, 1. Pop 
Keteganul şi P. Stoica. 
Numerele I şi 2 din 1885 
pot fi consultate în mu
zeul şcolii şi conţin in
formaţii valoroase despre 
primii profesori români 
de după 1870, V, Petri 
şl t. Lâzăridu, .

•  La 1 septembrie 1985, 
s-au împlinit 05 de ani 
de la apariţia primului 
număr al revistei „Pla
iuri Hunedorene" cu

subtitlul „Revistă a a*a» 
«SapH Ssfiliisfi#?- gt, A 

din Judeţul 
mm  * isj*- 

TA -Săeds 4m
la nwiiârutt (septembrie 
1988) pis#, -fei mSfeBfeii 
«ttfc realizâadtLse 96 de 
apariţii

Fref. O V Iim i VLA»

s *■' - sA ' ţ i

i * r it ’i* i - <'■/■ # .

S-au împlinit la 8 iunie 1994 o sută 
de ani de la naşterea marelui compo
zitor şi folclorist Sabin Drăgoi, strălucit 
reprezentant ai generaţiei enesciene.

Personalitate complexă şi multilate
rală, în activitatea sa componistică a 
îmbrăţişat toate genurile muzicale, de 
la miniaturi pentru pian la operă şi o» 
ratorlu.

A fost d in tre  primii compozitori ro . 
mfed care au acordat importanţa cuve
nită laturii ritmice a folclorului ţărănesc, 
In studiul introductiv al culegerii „303 
articole din Transilvania"; el scrie, prin. 
tre  altoie: „Sunt intre ele ritmuri neîn
chipuite şi nelntrebuinţate chiar de cei 
m ai mari muzicanţi i Şi dacă adaug că 
aceste ritmuri se a fli Intr-o co tig ă  de 
4—6 măsuri de lungă (o frază muzicală) 
e de admirat O invenţie ritmică atât de

bogată, atât de genială a poporului noş
tri!”, . . .

Perioada deveană a marelui compozi. 
tor, cuprinsa între anii 1922—1924, când 
a funcţionat ca profesor la Şcoala Nor
mală, credem că a fost hotărâtoare pen
tru ; destinul său artistic, deoarece aici 
i se dezvăluie prin intermediul ele
vilor săi la început, apoi prin culegeri 
proprii în satele de pe valea Mureşului, 
»  cefe peste 1 50ft de melodii populare, 
frumuseţea şi varietatea creaţiei noastre 
populare. Acest contact cu muzica popu
lară îi va restructura limbajul popular 
ihfluenţat de muzica romantică germană 
in perioada studiilor la Prsga şi SI va 
ajuta să-şi găsească un mod propriu de 
exprimare bazat pe elementele cântecu
lui popular românesc.

Prof. Gh. BERCEA

Plâca comemorativă 
aplicată acum 25 de 
ani la centenarul li
ceului şi basorelieful 
reprezentând pe compo
zitorul Sabia Drăgoi, 
fost profesor la  liceul 
ce-1 poartă numele.

•o—»—»—»—»—*—*—*—»—*

*» •

E c o u r i  

p e s te  a n i.
Există momente, eve

nimente dis viaţă pe care 
uitare^ ,;nu ie poate a*1 
tinge..
; Dintre acestea , reţin 

plăcutele amintiri legata 
de participarea corului 
Liceului Pedagogic din 
Deva- la Festivalul . Ip. 
temaţional de la Viena, 

La Viena, cazarea ne-a 
fost oferită Intr-o casă 
de tineret, cu tot con- 
fortul. Concertele s-âU 
dat fie în aer liber (cum 
a f e ^ s'c ^ d f e ;'d ă ^ îd i r e  
organizat în faţa Primă
riei din Viena, unde juj 
cântat împreună cu circa' 
2«8l de niu*te
ţări lumii şl câteva, 
sute ' de - intptxmentişti). 
tlf, ÎB btMriei 

Costumele noastre na
ţionale s.au bueiirat de
mare ttwâwnr**' 1 ‘ ‘ 

Dintre toafe #t!«g*ţ!l:e 
am fost cea tnfii sârtică 
Imt mâncat *a# iî şî sfe- 
liT , de-ala B M ibri tiu 
« I M  putel fpeiaţlte m- 
ifefauţift vbdtării marilor 
contorî de vrioere uni- 
imrsriâ «da oStâţii mu- 
ricd.

tn  schimb am fost 
demni, am arătat tuturor 
bogăţia spirituală şl cul
turală de care dispune 
poporul nostru.

Prof. m m  XAHARIE

„La mulţi ani, Licuui Pedagogic !"
Nu mi-e uşoţ să scriu despre 12 ani 

de zile petrecuţi Intr-o singură şcoală: 
Liceul Pedagogic, Atunci, când stau şi 
îmi amintesc şi ştiu că acel timp a tre
cu t pentru totdeauna, simt că mi se urcă 
Un nod în gât şi dacă ar trebui să vor
besc. n-aş putea şi aş tăcea: sentimen. 
tele nu pot fl niciodată rostite; iar ceea 
ce rămâne legat de ceva este întotdeauna 
un sentiment.

Aş dori să le mulţumesc pentru tot 
ceea ce mi-au dat din ştiinţa lor şl din 
sufletul lor. Toţi au pus, tn flecare din
tre noi, elevii, ceea ce era esenţial „.al
fabetul". pentru ca noi să putem pro-

EFIGIE
„înainte d c e f e  uifedba 

dacă. merită să trăieşti, 
cred că este obligatoriu 
s i  iei cunoştinţă de tine, 
să te simţi cu adevărat 
âm"...

a u g u s t in  BUZURA

în cei 125 de ani de 
când fiinţează, sub di. 

• verse de«iumiri. Şcoala 
Normală „Sabin Dţâgoi" 
din Deva a  beneficiat de 
un şirag de 25 de di
rectori, unit eu adevărat 
jî-irsortaUtăţl, lăgând In 
urma DcHimillor Lor ne- 
cesara de lumină".., 

P rin tre ' pen»jailtâţlle 
marcante din rândul di
rectorilor se numără şi 
profesorul emerit Gh. A, 
Chiţei. unul dintre cei 

- mari longevivi directori

ai prestigiosului lăeaş 
de cultură hunedorean, 
care şi-a lăsat, amprenta 
pe viaţa spirituală' a
InstUiiţiei, timp de 2Q
ani (21. III. 1953 — 10. 
IX. 1961; 15. IX. 1964— 
1976).

Ca director, a ştiut, 
ca nimeni altul, să îm
bine exigenţa profesiona
lă dublată de o compe
tenţă de admirat cu în
ţelegerea, cu obiectivita
tea unui control şi în
drumări de calitate, me
nite să stimuleze, făcând 
din colegii Domniei Sale 
coparticipanţi activi la 
tot ce s-a realizat in a. 
ceastă instituţie.

Mobilul acestor rezul
tate şi aprecieri, al presti
giului teeâ neegalat, la 
care mulţi profesori aspi
ră doar, este, desigur, 
MUNCA, această „bră
ţară -de aur", de care 
mulţi uităm, o muncă 
susţinută. permanent^, 
făcută eu plăcere şi pa
siune, cu modestie şi na. 
turaîeţe, aşa cum o fac 
mulţi ..apostoli", cei mai 
mulţi anonimi, dar care 
trăiesc în sufletele vi
brante ale elevilor, lu- 
minftndu-le viaţa.

Prof. MARIA TOMA- 
§|! DAMŞA '

fostă elevă

Elevii de asiSzl a l Liceului Pedagogic „Sabla Drăgoi" Deva.
Foto: PA VEL LAZA

gresa în orice domeniu. Dar dacă totul 
ar rămâne la cunoştinţele ştiinţifice, ar 
fi ca învăţarea cu programe de pe cal
culator. Dascălii noştri, au ştiut să ne 
insufle şi dorinţa de progres spiritual, , 
cultural, ne-au orientat să discernem 
intre Bine şi Rău.

Tuturor celor care se adună pentru 
a aniversa 125 ani de la înfiinţarea li- 
ceuiui dar şi bătrânului liceu le doresc 
„T a mulţi ani !“.

I.AL’RA TORNEANU, 
absolventă a şcolii, 

studentă a Facultăţii de Litere, 
Istorie şi Filosofie Timişoara î

Mândria
pădurenilor

Poieniţa Voinii — un sat 
uitat de lume, în inima 
Munţilor Poiana 
— o dat IMmiui: Peda
gogic din Deva tmul din 
cei mai interesanţi şi ta
lentaţi elevi ai săi, pe 
marele doinitor al j&r 
durmitor, solistul de 
mtşaicây populară Drăgan 
Muntean.

Evoluţia de excepţie a 
acestui artist t-a atras 
atâta popularitate, încât 
tn vara acestui an Dră
gan Muntean s-a întors 
la Poieniţa Voind, Mâr nu 
singur, ci împreună cu 
floarea cântecului popu
lar transilvănean, orga
nizând o mare sărbătoare 
folclorică a  pădumnilor- 
la ei acasă, prilej cu 
care a inaugurat şi un 
muzeu în casa părin
tească.

Din Poieniţa Voinii, 
car® nu mai este acum 
un sat uitat de ' lume, s-a 
ridicat acest inegalabil 
interpret şi învăţător, 
care păstrează a vie  a- 
mintire din perioada pe
trecută în Uceu.

Prof. MARGARETA 
ISTRATE

. a d o l e s c e n ţ a
Am întins palma tn care se aflau anii aceia tineri 
Şi vântul mi i-a luat fără să spun că i-am iubit; 
l-a alungat departe rămânând doar amintiri.
Şi-am obosit spunând că nu i-am mai oprit.
Au plecat luând cu ei adolescenţa...
Ca im trandafir pe-a cărui catifea simţeam clipele

ce zburau
Plângeam căci petalele muribunde mă implorau.
Să le reţin mereu in gând prezenţa.

BELTEKI RAMONA, 
clasa a XlI-a 9
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Dacă vă place să ju
caţi, de astă-daţă miza 
pariului este foarte... terre 
a terre: cartoful. Finanţa 
americană, presată între 
munţii de bani de plasat 
undeva şi o imaginaţie 
creatoare oarecum în cri
ză de idei, a redescope
rit tuberculul. Şi „New 
York Cotton Exchange", 
Bursa bumbacului, a ho
tărât să lanseze un con
tract „futures" asupra 
preţului cartofilor solici
tând autorităţilor S.U.Â, 
permisiunea de a emite 
documentul necesar pen
tru a fi oferit agricul- 

. torilor şi speculatorilor.

Cartoful debutează la 
bursa... bumbacului 

din New v “*, t '
cerere ce se pare ca a 
fost acceptată.

„Când un cultivator în
sămânţează cartofii — a co
mentat pozitiv Stanley 
Greaves de la Bursa a- 
gricplă din Mâine — nu 
poate să le ştie niciodată 
valoarea până în mo
mentul recoltării. Nu poa
te deci decât să parie
ze". De acum înainte

însă el Va putea cumpăra 
„futures" prin care să se 
protejeze de riscul căderii 
preţurilor. Cine va Cum
păra un contract se va 
obligă să predea 85 OjBO 
livre de cartofi la o dată 
prestabilită şi la un preţ 
stabilit Dacă la scaden
ţa contractului preţul* 
de piaţă va fi superior, 
înseamnă că a pigrdut,

dacă va fi inferior, a 
câştigat. In orice caz, 
va avea siguranţa pre
ţului de vânzare a recol
tei. Desigur, contractele 
vor putea fi cumpărate şi 
vândute chiar şi de cei 
care nu cultivă cartofi. 

Noul instrument bursier 
are oficial obiectivul de 
â proteja cele' 1,2 mili
oane de acri din America 
pe care se cultivă cartofi 
ce -au dat în 1994 o re
coltă < de 2,4 miliarde de 
dolari. Iniţiativa ameri
cană, apreciată ca salu
tară pentru agricultori, 
va fi aplicată şi în Ir- 

■ landă.'," ■' ~,

Şi acum Divine merge la zdup
îmbrăcată ca o profesoară de 

modă veche — bluză albă, fustă 
maron, lungă până la glezne — 
Estella Mărie Thompson, în „artă" 
Divine Brown, s-a prezentat în faţa 
tribunalului din Los Angeles. De
cizia acestuia : prostituata prinsă 
In flagrant delict în compania ac
torului britanic Htigh Grant va 
trebui să petreacă şase luni la* în
chisoare.

Scandalul verii holiywoodiene a 
izbucnit la 27 iulie, când poliţia
din metropola califdmiană l-a sur
prins, intr-un BMW parcat pe o

stradă întunecată, pe actor şi pe 
prostituată într-o postură fără echi
voc. Cei doi au fost ' arestaţi ime
diat, pentru acte obscene intr-un 
loc public, fiind apoi repuşi in 
libertate.. .... . w.ţ,4

Momentul „fericit", prin publi
citatea făcută în jurul evenimen
tului, a fost prompt speculat de 
Divine care n-a ratat ocazia să 
acorde o serie de interviuri bine 
plătite şi să încheie câteva con
tracte avantajoase. Dâr faima a' 
costat-o scump pe prostituata în 
vârstă de 25 de ani. Căci dacă

Grant s-a ales doar cu o amendă 
şi obligaţia de a urma un curs de 

., prevenire contra SIDA, - 1 Divine, 
care în 1993 mai suferise o con
damnare (amendă, doi ani de li
bertate condiţionată şi cinci zile 
de âctivitâţi sociale), va trebui a- 
cum să* execute cele trei luni de 
închisoare „restante" din 1993. plus 
încă trei luni încasate acum. Aşa
dar, un total de 180 de zile, după 
care va putea să se dedice noii 
cariere pe care şi-o doreşte, ace- 

. ea de actriţă.

I Oţelăria ini Hitler I
I„protejată4* de UNESCOj

Printre marile opere ale 
omenirii, menite să fie 
protejate şi salvate de 
distrugere, precum pira
midele .de la Gizeh şi 
Marele Zid chinezesc, se 
află şi o... întreprindere 
siderurgică. Aşa a hotă
rât UNESCO, organiza
ţia ’ mondială pentru cul
tură, înscriind' şi fabrica, 
germană de la Voelklin- 
gen printre cele 1440 o- 
biective cele mai impor
tante din lume sub aspect 
cultural sau natural.

Pentru UNESCO, glo
rioasa oţelărie, care a 
marcat evoluţia dezvoltă
rii industriale germane, 
constituie „o mărturie u- 
nică despre istoria teh
nicii şi culturii indus
triale a secolului al XIX- 
lea şi începutul secolu

lui al X-X-lea. Ceremo-| 
nia care a oficializat ■  
evenimentul s-a desfăşu-| 
rat în interiorul fa -  j '  
bricii, în prezenţa res-1 
ponsabilului pentru pa-1 
trimoniul UNESCO, Bemdf 
von Drostezu Huelshoff. I  
Nu trebuie tdtuşl u itat! 
că instalaţiile de la I  
Voelklingen au contribuit! 
substanţial la efortul d e j  
înarmare şi la punerea! 
pe picioare a maşinii dej 
război naziste, iar pre- ■  
şedinţele consiliului d e j 
administraţie al oţelări-S 
ei din anii ’39—’40,J 
Hermann Reochling, a J 
fost condamnat, la sfâr-J 
şitul celui de al doilea 
război mondial, la 10 ani 
de închisoare pentru

1 ae ai uuueu _ 
război mondial, la 10 a n ij 
de închisoare pentru» 
crime împotriva umani- J 
tăţii. ' • ' • |

Cutremurele secolului 
XX în lume

i

1906 i— San Francisco (SUA) : 1000 morţi; 
1906 — Chile: 20 000 morţi;
1908 — Messina (Italia); 83 000 morţi;
1920 China: 100000 morţi;:
1976 — China: 800000 morţi; »
1978 — Iran: 25 000 morţi; , ^
1990 — Iran: cea 50000 morţi; ,
1993 — India: 2290Q morţi.

Post scriptum veneţtan
Tradiţionalul festival 

cinematografic „Teul de 
aur" de la Veneţia s-a 
încheiat, după cum se 
ştie, cu triumful pelicu
lei „Cyclo" a regizorului 
vietnamez Anh Hung 
Tran. Dar lucru mai 
puţin cunoscut, în. paralel 
cu competiţia cinematogra- 
fică, festivalul din oraşul 
lagunelor a prilejuit şi o 
altă v  întrecere, cea a... 
autografelor. Câştigată în 
cele din urmă de Mei 
Gibson a cărui semnătură

a fost cotată la... 75 de 
dolari, faţă de 65 pentru 
Koştner şi 45 pentru Ni- 
cholson şi Hanks. în „cla
sament", lâ aceeaşi cotă 
45, Dennis Hoper şi Den- 
zel Washington, urmaţi 
de Sean Penn şi Kenneth 
Branagh (primul dintre 
europeni), cu-40 dolari. 
Cei mai puţin căutaţi de 
vânătorii de autografe 
s-au dovedit a fi Weody 
Allen şi Joan Collins (cu 
doar 25 dolari), 

în altă ordine de idei o

•  • m • •  * • * •  * •  • •

Schimbare de locuri 
in topul contractelor

Michaei Jackson pare 
a-fi destinat să cedeze 
primul loc în lumea con
tractelor discograf ice în 
favoarea sorei sale, me
zina familiei, Janet. A- 
ceasta e pe cale de a de
veni interpretul cel mai 
bine plătit al tuturor tim
purilor, depăşlndu-i pe 
Prince, Madonna şi Mi
chaei însuşi . Ea se află 
în tratative avansate cu 
trei case de discuri ce 
îşi dispută dreptul de a 
o imprima pe tempera
mentala Janet Jackson. 
Duelul care se desfăşoa
ră de mai multe luni 
între Sony, Warner Music 
şi nou creata dar deja 
superputernica Dream 
Works a lui David Geffen 
se desfăşoară folosind 
arma clasică a unor ase
menea dispute : dolarii. 
Miza e un contract -pe

mai mulţi ani care ar pu
tea să o facă pe Janet 
să depăşească substan
ţial cota de 60 mili
oane- de dolari, maximum 
plătit până acum vreunui 
megastar al muzicii u- 
şoare.

Din fericire pentru ea, 
cântăreaţa a prins mo
mentul de vârf al carie
rei sale artistice. în cea 
mai avantajoasă situaţie, 
adică fără a fi lâgată 
prin contract de nici-o 
casă discografică. Ultimul 
ei contract, semnat In 
1991 cu Virgin Records 
pentru 40 milioane de do
lari, prevedea înregistra
rea a trei L.P., cu po
sibilitatea ambelor părţi' 
de a-1 .rezilia după scoa
terea pe piaţă a celui 
dintâi. Or, acest prim 
disc V.R. al lui Janet 
Jackson va apiRrea 'p e  10 
octombrie.

puternică . emoţie i-a fost 
dat să ~ trăiască ziaristei 
Jin Li, din Beijing. Ea a 
găsit în programul festi
valului uri film realizat 

' de bunicul său. film in
terzis decenii de-a rândul 
şi .... considerat pierdut. 
Prezentat ca anticipare a 
„Zilelor cinematografului 
mut" (Pordenone, 13 — 21 
octombrie), pelicula se 
intitulează „Cei 800 de 
eroi" şi a fost turnată in 
1938, fiind conceput şi 
realizat atunci în doar 
cinci zile de Yang Heng 
Sheng, bunicul ziaristei, 
în timpul aşaitării oraşu
lui Shanghai de către 
trupele japoneze. Deşi 
filmul exaltă curajul po
porului chinez împotriva 
invadatorilor, el a fost 
interzis în timpul Revo. 
luţiei culturale, iar sce
naristul â fost arestat

Vedere din Naumburg (Germania).

CRONICA UNEI SINUCIDERI ANUNŢATE
Genialul pictor olandez 

Vincent Vârt Gogh nu a 
trăit în mizerie, nu era 
nebun, nici alcoolic, nici 
măcar daltonist, aşa cum 
s-a crezut multă . vreme. 
Se simţea doar însingu
rat şi părăsit când, la 

-27 iulie 1890, şi-a tras un 
foc de revolver in tâm
plă, pentru a muri, două 
zile mal târziu. Nu era, 
ce e drept, bogat, dar 
cei 150 de franci pe care 
îi trimitea lunar frate
le său Theo reprezentau, 
la acea dată, suficient 
pentru a se putea descur
ca fără' probleme. E ceea 
ce susţine în „Ultimele 
70 de zile ale lui Van

Gogh la Anvers" Paul 
- Gaehet, fiul medicului 

personal al artistului. Ma
nuscrisul, publicat acum 
pentru prima oară după 
decenii de uitare, explică 
starea sufletească a - lui 
Van Gogh în perioada 
petrecută la Anvers, nu 
departe de Paris, - peri
oadă în care momentele de 
disperare şi de exaltare 
au alternat pe fondul 
„tristei realităţi a unei 
mizerii sentimentale, de
terminată de iubiri nefe
ricite".

Memoriile lui Gaehet 
dezvăluie apoi numeroase 
aspecte legate de creaţiile 
acestor ultime luni de

viaţă, dezminţind multă 
„certitudini" de până a- 
cum.

Astfel, de pildă, ta
bloul „Buchet de flori de 
câmp", de care Van Gogh 
vorbeşte Intr-o scrisoare 
şi pe care mulţi cercetă
tori l-au căutat cu dispe
rare un secol întreg, nu 
există, sau mai bine zis 
este totuna cu „Tranda
firi şi anemone", în vreme 
ce altă pictură celebră 
,,La grande Pieta" nu a 
fost realizată In zilele 
internării în spitalul psi
hiatric de la Saint-Remy 
ci cu două luni mai Îna
inte, la 24 mai 1890.

Griza finală de depre

siune s-a' declanşat la 6 
iulie, după ce fratele său 
a hotărât să se întoarcă 
In Olanda, şi a fost agra- 

,'vată de faptul că In acele 
zile doctorul Gâchet lip
sea de la Anvers. Cău- 
tându-1 zadarnic pe sin
gurul om în care avea în
credere, Van Gogh a fost 
atât de deprimat încât 
s-a decis să se sinucidă, 
nu înainte de a-i scrie 
lui Theo: „Cred că nu 
se mai poate conta pe 
doctorul Gaehet, mi se 
pare că e mai bolnav 
decât mine".
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII 
O „Omului îi trebuie un anumit coeficient 

'de himere, îi trebuie un vis, ca să suporte rea
litatea". ■

L. ARAGON

DESPRE VIS
•  „Visul este o răscruce interioară unde răsună 

tot zbuciumul vieţii*'.
H. Fr. Amici

•  ,,Visul este cosmog onia unei seri. In fiecare 
noapte, cel care visează reîncepe lumea,..**

G. Bachelard
•  „Toate visurile sunt utopii. Până se realizează. 

Din acea clipă se numesc experienţă**.
A. Bâranga '■

•  „In ochii unui om înzestrat cu imaginaţie şi vis, 
natura este imaginaţia însăşi. Gum este • omul, aşa 
vede..."

W. Blakc
•  „Gei ce-au sorbit odată otrava visurilor, sunt 

ca şi cei ce se droghează: nu mai „pot trăi“ fără 
narcoticul omorâtor**.

M. Codrcanu .
•  „Să viseze este suprema fericire a oamenilor 

de acţiune, singura odihnă pe care şi-o pot îngădui".
A. Dumas — tatăl

•  „Visele tale te fac stăpân pe neantul de din
colo de spaţii şi timp".

W.S. Maugham
_____  Selecţie de ILIE LEAHU

Ştiu că sunt o idealistă l-am iubit dintotdeauna, 4 
ce nu concordă cu viaţa la început am crezut că / 
pragmatică a zilei de azi. e dragostea dintre un J
Să fie din naştere său bărbat şi o femeie, dar \
urmare a felului în care realizez că îl iubesc ca I 
m-au crescut părinţii ? pe un frate, că mi s-ar ? 
Poate ambele ! părea cel mai mare pă- 1

întotdeauna mî-am do- cat ca iubirea noastră să ţ 
rit un frate, eu atât cuprindă şi sexul. Lui i
mai mult cu cât trupul îi pot spune tot ce am )

pe suflet asemeni unui \ 
frate, sufleteşte, suntem i 
mereu alături şi simt ! 
că dragostea noastră are V 
pecetea iubirii. divine ţ

Ştiu, sunt mulţi scep- i 
să-mi Rci> sunt mulţi care nu 1 

cred .în iubirea noastră y

\

Mamei mele nu a mai dintre frate şi soră. 
putut „rodi" după naş
terea mea. Poate şi acest 
lucru m-a făcut 

■ iubesc mai mult colegii , 
decât colegele. Ani în frăţească, sunt şi cei ce y 
şir mi-am căutat Fra- ne condamnă pe nedrept, 1 
tele, credeam că va ră- eu însă sunt fericită: — ) 
mâne un vis de copil, M>-am întâlnit în sfârşit ) 
dar nu de mult am în- FRATELE. 4
tâlnit un-bărbat de vârsta i

INA DELEANU ) ̂ mea pe care ştiam că

C oncursuri cu  prem ii
DIN FILOZOFIA

' (384—322
I se atribuie următoa

rele maxime foarte fru
moase. La întrebarea: 
„Ce folos aU mincinoşii?** 
el răspunse: „Faptul că 
spunând adevărul, nu 
mai sunt crezuţi“. Criticat 
odată eă dăduse pomană 
unui om rău, el explică: 
„Mi-a fost milă de om, 
nu de caracterul iul". 
Avea obiceiull să spună 
mereu prietenilor şi ele
vilor săi oriunde şl ori
când se întâmpla să ţină 
o lecţie; „După cum ve
derea işi ia lumina din 
aerul înconjurător, tot 
aşa o ia şi sufletul de la 
învăţătură". „Rădăcinile 
educaţiei siinţ amare -*• 
spunea el — dar fructele 
ei sunt dulci". Fiind ; 
întrebat: „Care-i lucrul 
care se trece mâl repede”, 
răspunse: „Recunoştinţa^.

I s-a ceruţ să defi
nească speranţa: „Un vis.' 
cu ochii deschişi** — a 
răspuns el. Declară eă 
educaţia are nevoie de 
trei lucruri: „daruri . fi- 
reşti. studiu şl exerciţiu". 
Auzind că cineva îşi bă
tuse joc de el, spuse : 
„în absenţa mea poate 
chiar să mă şi bată cu 
biciul". Unuia care se

LUI ARISTOTEE
î. Hr.)
fălea că provine dintr-un 
oraş mare, îi răspunse: 
„Nu aceasta interesează; 
ci dacă cineva este demn 
de o patrie mare".

La întrebarea: „Ge-i 
un prieten?" dădu răs. 
punsul: „Un suflet care 
locuieşte in două tru
puri". întrebat ce folos 
a tras din filozofie, dădu 
această lămurire: „Acela 
de a face de bunăvoie 
ceea ce alţii fac de tea
m a legilor".

Punându-i-se întrebarea 
cum pot progresa stu
denţii. el răspunse: „Ur
mând pe cei înaintaţi 
şi nu aşteptând pe cei 
înapoiaţi**. * Unui palavra
giu care, după ce ii îm- 
puiase capul cu vorbăria 
sa', îl întrebă: „Nu cum
va te-am plictisit cu vor
băria mea ?", „el răs
punse: „Nu, pe Zeus, 
fiindcă; nu te-am ascul
tat".

La întrebarea: „Gum 
trebuie^ să ne purtăm cu 
prietenii ?“, dădu răs
punsul: „Aşa cum am 
dori ca ei să pe poarte 
cu noi".

Consemnată de 
PETRIC AVRAM

w s s s i , ^
m m m * *

PROSTIA... FARA FRONTIERE

•  Totul e trecător. In 
afară prostişi.

•  De la strămoşii în
depărtaţi,“ proştii au moş
tenit mirosul foarte ascu
ţit.

•  Unde am ajunge, dacă 
inteligenţă ar avea forţă 
de acţiune a prostiei ?

•  Fără vocaţie, prostul 
ajunge idiot. ,

•  Prostia presară fire 
de nisip în cizmele pro
gresului . '

•  In gura prostului şi 
imperativele devin torpile.
: •  Plictiseala este prin

cipala boală a prostiei.
•  Fruntea prostului — 

un ecran permanent ima
culat. -- ‘ ■

•  La uşa lui Costică, 
bătăi puternice.

— Cine e ?
— Poliţia.!
— Ce vreţi ?
— Să stăm de vorbă.

‘— Câţi sunteţi ?
— Cinci.
— Păi, de ce nu vorbiţi 

intra voi ?!
•  — De câte feluri sur.. 

românii?
— De două feluri: mul

ţumiţi (cei pe care îi ca
ută Garda Financiară) şi 
nemulţumiţi (ăia pe căre-i 
caută SRI-ul). .

•  La psihiatru :
— Ce te deranjează că 

soţiei tale i se pare că un 
roi de albine vrea s-o în
ţepe ?

— Domnule doctor, dar 
le alungă spre mine!

•  — Ce înţelegi prin 
fraudă, Gigele ?

— Păi... faptul eă nu 
m-aţi trece la acest exa
men, domnule profesor!

— Cum aşa ?
— Ştiţi. în „Codul pe-

•  Incapabilii au uneori
lefuri destul de mari. Vor
ba proverbului: prostia
se plăteşte.

•  Prostia ascute caninii
răutăţii. \
■ •  Nu proştii au făcut 
ca intehge'hţă să i  aibă 
ieşire la zâmbet. -'

•  Unitatea, de măsură 
a prostiei este vidul, a 
geniilor — infinitul.

•  In faţa prostiei ra
ţiunea a fost întotdeauna 
în inferioritate numerică.

•  Prostului nu-i poţi face 
binele decât cu forţa. ■

Culese — prin timp 
ILIE LEAHU

de

nai" scrie: „Se face vino
vat de fraudă acela;.cară 
se  foloseşte de ignoranţii 
altuia ca sti-i cauzeze uni 
prejudiciu**...

•  Ghiţă Popândău vine
amărât acasă şi-i spune 
maică-sii că nu se mai 
duce la şcoală: ■'vc.os'i

— Râd toţi de mine cal 
mă cheamă cum mă chetR 
mă,:,

— Băiatul mamii, tre 
buie să te duci. întâi d l 
ai 35 de ani şi apoi eşti: 
directorul şccîlii!.. : . ;fi ;
: e  i— Aveam tot • ee-§l 

poate dori un bărbat pe 
lumea asta •— se plâng* 
un ins prietenilor săi: bani,
0 femeie superbă, o căSS
nemaipomenită care mâi 
iubea la nebunie... când, 
pe neaşteptate, intr-o 'din 
roineaţă a apărut nevastăi 
rtiea ! .. .

•  Şeful de sală îl în
treabă pâ ospătar :
A  I-ăi făcut clientuliA 

<de calo nota de plată ?
1 — Da, domnu'e !

—- Extraordinar tip! Oob» 
tinuă să zâmbească.

Culese si prelucrate dc !
ILIE LEAHU

CEL MAI, CEA MAI

Desen de PADUREAN FLORIN ARON — Deva.

•  Cea mai lungă arun
care a fost de 138,26 m şi a 
fost executată de Glen 
Gorbous din Canada în 
1957. ' , r  - v"

•  Cel mai tânăr jucător 
al tuturor timpurilor a 
fost aruncătorul Joe Nux- 
hall, din Cincinnati, care 
şi-a început cariera în 
iunie 1944 Ia vârsta de 15 
ani, 10 luni şi 11 zile.

•  Cea dintâi masă de 
biliard a aparţinut regelui 
Franţei, Ludovic, al Xl-lea. 
Prima sală de 'biliard a 
fost înregistrată în Anglia

in pruna parte a secolului 
al XlX-lea, * ' s

•  Cel mai mare numă* 
de titluri mondiale, la bi
liard, în număr de opig 
a fosţ realizat de John 
Roberts din Anglia între 
anii 1870 şi lăbi>.

•  Recorduri de titluri 
mondiale obţinute de U* 
amator, în . număr de pa
tru. sunt deţinute de R<M 
bert Marshaii din Austra
lia. iar la femei, în număg 
de opt. de Ver.t Selby.

. U U  LAL .
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GIUMBUŞLUCURI

ORIZONTAL: 1> Pericol prezent pe 
arterele de circulaţie; 2) Trofeu de preţ 
în panoplia cuceritorilor — Unitate de 
bază în circulaţia rutieră; 3) Mărturia 
scrisă a participării — Figuranţi anonimi

pe scena vieţii — Animal fabulos din 
ţara Sfinxului; 4) Rămas în competiţie cu 
puţini concurenţi — Plini de acurateţe 
în emisiuni verbale; 5) Conduce cu sigu
ranţă intr-un circuit de viteză — Apărut 
dintr-o întâmplare de demult; 6) Vetust 
supus unor interese nobile — Cuvântul 
potrivit dat in încheiere; 7) Membre su
perioare remarcate la broaşte — Jucător 
cu evoluţii şterse, fără priză la specta
tori; 8) Albul firicel din caieral lui Gro- 
nos — Siluetă răsfrântă în oglinzi al
b a s tre— Prilej de îndoire în faţa cuvin
telor; 9) Micuţ capitol inclus într-un le
topiseţ — Dus cu programare pe două 
cărări; 10) Baza de plecare spre aventură 
a cutezătorilor.

VERTICAL::. 1) închis în timp în ur
ma unei răniri; 2) Omagiu pentru cei tre
cuţi în lumea drepţilor — Figuri repre
zentative ale peisajului pastoral; 3) Lei 
scoşi mereu din puşculiţă ! — Rasă de pe 
suprafaţa pământului •— Prezentare con
cisă la Casa Armatei; 4) Senatori de drept 
în echipa de golf — Rămân la datorie 
până la epuizare; 5) Matcă familială pro
ducătoare de lăptişor — Transportor cla
sic pe bandă rulantă; 6) Agăţătoare pro

verbială fără de cârcei — Mod obişnuit 
de a intra în uitare; 7) Element remar
cabil in peisajul citadin — Remarcat în 
urma unei lucrări de geniu; 8) Legendar 
aruncător de suliţe — Otrava lentă din 
cupă melancoliei — Primii galbeni de 
saftea la pungă !; 9) Specialişti în valo
rificarea superioară a solului — Element 
curbat recomandat pentru alunecuşuri; 
10) I se oferă dreptul de a alege.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COMUNIUNI" APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) HABITUDINE; 2) ARAB — DECAR; 
3) RAC — DECISA; 4) ACADELE — ID; 
5) BINE — IDE — I; 6) A — ILA — A- 
TAC; 7) BO — ERETICA; 8) URAGAN — 
RÂT; 9) RASAT — MARI; 10) ALI — 
TERAŢIE. :

MAT IN 2 MUTĂRI 
Controlul, poziţiei: 

alb: Ra4. Dg2, Nf3, Cfl. 
negru : RC4, pc3 şi d4,

Soluţia problemei din nr. trecut: | i
1. Nb5 T , i i
2. Tel mat I !
1. Tel
2. Tf4 mat
1 .  ------------Rei
2. Te4 mat
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CUVÂNTUL LIBER

„S-au făcut multe îu ultimul timp“
Chiar dacă sunt reci, 

dimineţile cu soare ne bu
cură ne fac să ne simţim 
m al puţin împovăraţi şi 
trişti . O astfel de, dimi
neaţă era şi când am pă
şit In curtea Şcolii Ce. 
nerale Brânişcar. Q im 
presie de proaspăt şl curăţ, 
ceea ce făcea parcă mai 
.ţumlnpasă incinta, îţi a- 
trăgea atenţia chiar din 
stradă. Şcoala — de fapt 
cele două clădiri , aşezate 
faţă în faţă. de-o parte şi 
de alta a drumului — 
•ra tă  Bine, curţile de a- 
bemenea.
- — S-au făcut lucruri
Biari la noi — sunt pri
mele cuvinte ale dnei 
prof. Letiţia Să bău, di
rectorul şcolii. Dar s-o 

itaăm  de la început. Cum 
ţlSOBla prezenta pericol 
ipentru copii — într-un 
laborator chiar a căzut 

$0 bucată din tafan —

terior. De la 1 ianuarie 
suntem arondaţi din nou 
de Primăria Brănişca, în 
afară de investiţii şi sa- 

• larii.
Revenirea sub patrona

jul primăriei este consi
derată benefică pentru u- 
nităţile şcolare din co
mună. Peste tot s-au fă - 
cut; reparaţii — la Târnă- 
viţa Rovina şi mai ales

şcolii, este apreciat de 
cadrele didactice. Condu
cerea şcolii şi-ar dori 
ca investiţiile să treacă la 
primărie. Deocamdată este 
mulţumită că a putut a- 
chiziţiona materiale de 
curăţenie suficiente faţă 
de trecut De asemenea, 
de faptul că au fost a- 
provizionate cu lemne 
toate şcolile, exceptând

vit exterioarele şi s-a 
vopsit tâmplăria, gardul 
metalic aflându-se în lu
cru, iar jgheaburile ur
mând să. fie montate.

Faţă de „situaţia vitre
gă" în care s-a aflat 

făcut reparaţii mari -'Şcoala Generală din Bră- 
( în ultimii 2 ani. De la nişca, înainte de aceste

ŞCOALA GENERALA BRANIŞCA

la Boz, acum şcolile a- cea din Târnava, unde 
rătând frumos. La şcoa- însă sunt comandate. „Pe
la de centru s-au zugră- plan local altfel ne în-

}. Inspectoratul Şcolar ne-au 
•fost repartizate 34 de 
f milioane şi s-au făcut lu- 
> crări de înlocuire a grin- 
aitor care erau cariate. 
Apoi s-a zugrăvit în in-

lucrări, acum dna di
rectoare Săbău este mul
ţumită. Faptul c& dl Cor
nel Cornean, primarul 
comunei, 1 se implică îrf 
rezolvarea problemelor

ţelegem şi ne gospodărim, 
chiar dacă mai există şi 
discuţii contradictorii" — 
conchide dna directoare.

Există la şcolile comu
nei Brănişca şi alte mo
tive pentru începerea a- 
nului şcolar sub semnul 
optimismului. Elevii an 
manuale, exceptându-le pe 
cele neapărute Iacă (lixn- 
ba franceză, clasa a IV-a). 
Gadrele didactice sunt ca
lificate sau fn curs de 
calificare, ca în cazul su-

» • • •  • ♦  • * •  * *.

„Nu mai suportam să mă insulte"
îndeobşte, când dai 

este un asemenea .caz 
(ca acela despre care vom 

i VOrbi astăzi) nu poţi să 
f au zăboveşti asupra a ceea 
i ce s-a întâmplat. Să în- 
( perei mai mult a înţelege 
Ţ adevărul, cauzele cârd au 

dus la nenorocire, cine 
sunt vinovaţii,: partea de 
vină a fiecăruia etc. Nu 
de altceva, dar urmările 
sunt deosebit de dure- 

' roase şi de durată pentru 
: majoritatea celor impli
caţi. Iar când este vorba 
de copii şi părinţi, în
tâmplările capătă o sem- 

.. aificaţie cu totul aparte.
Să vedem Insă. mai exact 

’ despre ce este vorba.
Lupeni. O zi de înec- 

‘ put de toamnă ’95. Intre 
feierii care se plimbă pe 
stradă la acea oră de sea- 
iii''«afe' şi Augustin Ionel 
Ivanov. Are 18 ani, o 
Vârstă ideală pentru a 

“Şfba şi a porni fn viaţă. 
La ce gândeşte şi ce-i 
ta  sufletul lui este insă 
greu de presupus. Şî a- 
cesit lucru, întrucât nu 
are o ocupaţie stabilă. 
Locuieşte împreună cu 
mama lui Maria Pave- 
lonesc. cu concubinul a- 
eesteia Petru Măran şi 
tncă trei fraţi rezultaţi 
lh cei 13 ani de cdncU- i 

l binaj ai mamei sale. A- 
i  casă are dese certuri cu 

mama sa şi concubinul, 
i ” certuri pornite, fie din 
j lipsa unui serviciu, fie 
i din alte motive. Mai frec

vent şi mai dur se certa 
f CU Petru Măran. Aproape 

orice făcea, il deranja 
pe acesta- n  insulta pe 

\  tânăr cu orice ocazie, 
i Mai mult. îl ameninţa ba 

■j că îi rupe mâna şi îl bate 
‘ CU ea, ba că îi 'taie 
l gâtul în timp ce doarme..,
‘ Băiatul a suportat cu. gân

dul Că se va angaja şi 
lucrurile se vor îndrepta.

Cam asta era situaţia lui 
}■ Ionel în acea seară de 

început de toamnă când 
se plimba pe străzile Lu- 
peniului .Tocmai de a- 
ceea spuneam că este 
greu de presupus ce era

*Anul VH •  Nr. 148?"

in mintea şi sufletul lui.
Suntem în jurul orei 

20 când Ionel se întoarce 
acasă.; La un moment dat 
merge la : baie să-şi - spele 
bocancii. Mama lui in
tervine şi nu-1 lasă să 
facă - acest lucru, aşa că 
încep discuţiile. în acestea 
se angrenează şi Petrii 
Măran care. după un 
timp, îl ia pe Ionel de 
piept şi îi spune â  - p ă 
răsească locuinţa. Nu ar 
fi prima dată când este 
alungat, dar de data a- 
eeasta şi în acest moment 
este desculţ... Băiatul se 
încalţă totuşi şi pleacă. 
Face un drum până la 
poliţie, unde explică si
tuaţia în  care se află. 
I se recomandă să facă o 
plângere în scris pentru a 
se putea lua măşuri.

După uri timp se în
toarce acasă supărat şl 
foarte nervoşi Ei bine. din 
acest moment; lucrurile 
iau o întorsătură cu to
tul nefirească "şl nedo- 
rită.

După ce a intrat în- a- 
partament, Ionel merge Ia 
bucătărie şi, nevăzut de 
nimeni, ia un cuţit, apoi 
se retrage in camera lui. 
După o vreme, tn cameră 
întră şi mama lui între- 
bându-1 ce are în mână. 
Ii răspunde că nimic, 
după cate femeia pleacă 
în tot acest timp. Petru 
Măran se afla la baie. 
Este timpul în care, după 
eum va declara ulte
rior, băiatul hotărăşte 
„să îl lovesc cu cuţitul pe 
concubin". ,

După o vreme, omul 
iese de la baie ş i încearcă 
să-l lovească pe Ionel. 
Nu va mai apuca, pentru 
că... „l-am împins la pe
rete, apoi. cu mâna dreap. 
tă i-am. aplicat o lovi
tură de cuţit în abdomen. 
Nu mai reţin dacă am 
lăsat cuţitul în abdomen 
sau l-am scos. întrucât 
m-âm speriat de ce am 
făcut* am fugit în pădure, 
de unde m-am întors a 
doua zi şi am fost reţinut 
de poliţie, L-am înjun

ghiat pentru că nu mai 
suportam să mă insulte şi 
să mă ameninţe tot 
timpul".

Pe certificatul medico- 
legal cu numele lui Petru 
Măran s-a scris : plagă 
abdominală penetrantă cu 
peritonită generalizată şi 
secţiune parţială de in
testin, care a necesitat 
intervenţie chirurgicală şl 
i-a pus viaţa fn pericol.

Nu ne hazardăm a da 
dreptate cuiva, sau a in
crimina pe cineva in toată 
această poveste. Asta este 
treaba altora. Nu vom 
încheia însă fără a spune 
că multe sunt de învăţat 
din nenorocirea care a
dat peste aceşti oameni. 
Iar de luat aminte şi,a 
judeca la cele întâmplate 
pot şi trebuie g-o facă 
atât ţinerii, cât Şi mai 
vârstnicii.

pllnitoarei de Ia Tîrnava, 
studentă la fără frec
venţă (care o înlocuieşte 
pe titulara aflată în con. 
cediu de maternitate).

Totuşi, o problemă exis
tă  şi la această şcoală. Ea 
este ; legată de transportul 
elevilor navetişti care 
călătoresc cu autobuzul 
Deva—Boz. Din cel 63 de 
elevi de gimnaziu, ju
mătate fac naveta. Cum 
ajungeau târziu la prima 
oră, acurh orele încep Ia 
8,38 dimineaţa Dar la 
plecare acasă, autobuzul 
e  în poarta şcolii la  ora 
14 fără 20 de minute, deci 
copiii ori pierd ultima 
oră. ori maşina S-au în
cercat şi pentru această 
situaţie unele „artificii*, 
dar ce! mai bine ar fi 
dacă autobuzul ar ajun. 
ge în Brănişca la ora 
14.

Şcoala Generală Brâniş- 
ca şi-a început un nou 
an şcolar în condiţii bune 
şi cu speranţa că până 
la sfârşitul celui calenda
ristic şi lucrările tn curs 
de execuţie vor fi în
cheiate. De altfel toate, 
şcolile comunei se află 
într.o situaţie Bună, ceea 
ce dă speranţe deopotri
vă dascălilor şi părinţi
lor, că şi rezultatele şco
lare vor fi pe măsură.

A V io r ic a  r o m a n

•  JPATRIA" Devai 
Batman forever (SUA; 6— 
12);

•  „FLACARA" Hune
doara : Inimă neînfricată 
(SUA; 6—12);

•  „PARÂNGUL" Pe
troşani: Cursă infernală 
(SUA; 6—9)r Verdict sUb 
ameninţare (SUA; 10—12),

•  „CULTURAL" Lu
peni: Caşper (SUA, 6—8); 
Culoarea nopţii (SUA t 
9-12);

•  „ZARAND» Brad : 
Hăituit în insula răzbu
nării (SUA; 6—8); Prin
deţi şi arestaţi această 
maimuţă (SUA; 9—11); 
Intre lege şi destin (India; 
12 oct);

•  „PATRIA" Orăştie : 
Blestemul gemenilor (In
dia; 6—8); Un comando
în deşert (SUA; 9—11); 
Numele de cod: Răzbunare 
(SUA, 12 oct,):

•  .LUCEAFĂRUL" Vul
c a n : Numele de cod: 
Răzbunare (SUA; 6—8); 
Mandat pentru moarte 
(SUA; 9—11); v

•  „DACIA" Haţeg: 
Congo (SUA ; 6—8); Alta 
48 de ore (SUA; 0—11); 
Alerta (SUA; 12 oct);

•  CASA DE CULTURA 
CA LA N : Superpollţistele 
(SUA; 6—8);

. •  ,.MUNCITORESC" Pe- 
trUa : Rob Roy (SUA ; 6
—8);

•  „MUREŞUL" Simeria : 
Alerta (SUA; 0—8):

•  „LUMINA" Ilia : Răz
bunarea (SUA; 6—8).

recepţionat dar.,.
Aşa cum se cunoaşte, la 

Gurabarza — Crtşcior, S.C. 
„Condor" S.A. Deva, filiala 
nr. 1 Brad (şef de forma
ţie dl ing. Avram Gân
dea), a terminat lucrările 
de construcţie la blocul 
Ei cu 24 apartamente, noul 
proprietar fiind Unitatea 
Militară „Vânători de 
munte" Brad. în urmă cu 
câteva zile âpajtfamen. 

/tele au fost recepţionate 
şi întreaga comisie for
mată în acest scop s-a de
clarat satisfăcută de caii- 
tea lucrărilor execu‘ate. 
Ce păcat că spaţiile co
merciale de la parterul

blocului — proprietar Coo. 
pe raţia de consum din 
localitate — au rămas tot 
aşa cum au fost acum 
câţiva ani. din lipsa fon
durilor băneşti, creând 
greutăţi noilor locatari, 
care vor "rebui să supor
te finalizarea parteru
lui, cu inerentele manevre 
şi zgomotul deplasării me
seriaşilor şi a materia
lelor, în actualele con
diţii nu se va putea 'urna 
trotuarul până la stradă 
şi nu se vor putea ame
naja zonele verzi, blocul 
fiind împrejmuit de ma
teriale,- (AL. J.).

Aspect de la parada portului popular, ia o ediţie a Festivalului fol
cloric internaţional „Sar raizegeiusa". Foto FA VEL LAXAVALENTIN NEAGU 
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«îl ştiam de când avea 
vreo 8 —10 ani. fiind fiul 
unui fost coleg al nostru, 
cu care aproape toţi dfe 
la „Cuvântul liber" am 
rămas buni prieteni.

L-am reîntâlnit recent 
la Baril Mare, ca unul 
din patronii 5.G. „Rodean" 
S.R.L. Este un bărbat 
zdravăn, cu umeri laţi şi 
bine înfipt pe picioare, 
înalt peste medie. Pe 
chipul luminos şi în pri
virea limpede urmele ta
tălui său se păstrează.

— Ce faci, Virgilică ?
— l-am întrebat.

— Bine. - Suntem."" -. îm
preună cu mamă, patro
nul magazinului din cen
trul comunei Baru, prin
tre primele unităţi private 
din judeţ.

Unitatea — constând din 
mai multe încăperi
— este organizată în casa 
părintească a dnei Gabi 
Rudeanu, mama lui V ir
gilică Onoiu şl se carac
terizează prin câteva aspec
te. Foarte buna aprovizio

nare ar 8  primul în raf
turile ei găseşti, .produse 
alimentare, confecţii, în
călţăminte. aparatură e- 
lectrică, consignaţie ?.a. 
Ne spunea Virgil Onoiu

Mare sunt mult mal mici 
ca in alte unităţi similare 
din împrejurimi şi chiar 
de la oraşe, iar acesta ar 
fi al treilea' aspect > 

Practicăm un adaos

'm m m m m m m m rn»m m m m m m  mm mm mm mm mmm m i '
PATRONUL — ACEST OM ÎNTREPRINZĂTOR

junior:
— Ne străduim să adu

cem tot ceea ce are ne
voie un om ce trăieşte la 
ţară, câ să nu mai fie 
nevoit să bată drumul spre 
oraşe. Facem — . adică 
eu mă ocup de aprovizio
nare — drumuri lungi. .

Al doilea aspect este 
foarte buna rânduialâ din 
unitate. Mărfurile sunt 
expuse în rafturi cu simţ 
estetic, fiecare are afişat 
preţul de vânzare, mare, 
citeţ. Aşa că alegerea este 
foarte lesnicioasă.

Preţurile la magazinul 
„GABIVIR" din Baru

comercial între zero şi 30 
Ia sută — ne spunea tâ
nărul interlocutor. La 
produsele alimentare — 
mai mic —  la cele de a- 
limentaţie publici mai 
mare, dar tot sub adaosul 
maxim.

Unitatea — una dintre 
cele mai importante din 
această zonă a  judeţului 
•— este deschisă între o . 
rele 8—20. Are cinci lu
crători — toţi cu carte 
de muncă <«- se psigură 
o servire exemplară.

— Virgilică — am zis 
— dar ce ai făcut aici,

împretmă eu dna Gabi 
— a  costat o grămadă de 
bani. , . r  ^ ,

—* Aşa este ,dar vă rog 
să" reţineţi că n-am luat 
nici un leu din bancă.
Sigur că, la început, ne-a 
fost greu. dafr ne-am am
biţionat să facem o treabă 
ca lumea.

— Aţi reuşit, crezi '?
— Cred că da. Eu am 

lucrat în combinatul si
derurgic din Hunedoara, 
dar m-âm lăsat ca să mă 
pot ocupa cum trebuie de 
societate, Nu avem de 
gând să ne oprim ia  ceea 
ce am . realizat până în 
presant. Intenţionăm să 
amenajăm un bar elegant, 
în  perspectivă avem şi 
alte planuri de care. poate, 
vom vorbi mai târziu.

— Vom vorbi, Virgi
lică. Dacă societatea mer
ge tot aşa, adică bine, vom 
mai vorbi cu siguranţă.

TRAI AN BONDOB,
g h ; i. n e g r e a
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FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA
Organizează în data de 12. 10. 1995 con

curs pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  3 ingineri.

I — Specialitatea electroenergetică şi elec- 
I  ironică.
* —• Promoţia 1995 şi 1994 pentru cei care
§au urmat anul de studii aprofundate.

I #  2 economişti.
— Specialitatea contabilitate, finanţe con- 

I tabilitate, finanţe — bănci.
— Promoţia 1995.
Pentru ambele categorii de absolvenţi, nota 

I minimă este 8 (opt) — ca medie generală a a-
i

i  nilor de studii si nota la examenul de stat.

I
CONSILIUL LOCAL GEOAGIU

A N U N Ţ A
V â n z a re a  p r in

r

i 
i

1

i 
i
i 
i

a următoarelor bunuri:
-r- 5 buc. rezervoare de combustibil, cu o 

capacitate de 40 tone fiecare;
*— 7 buc. motoare electrice trifazice, 75 

kW şi 3000 rot/mîn.;
— conductă termoficare

cu diametrul de 219 mm —* 800 ml 
cu diametrul de 130 nsn *— 400 mi 
cu diametrul de 140 mm — 44 ml 

Licitaţia va avea loc In data de 9 XI. 1995,: 
ora 9, la Consiliul local Geoagiu.

Relaţii suplimentare ta sediul Consiliului 
local Geoagiu, telefon 101. (529)

«ii. 111 iiT.ii i im i , nmirnmmmmmma
CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 

VINDE cărămidă normală pentru con-] 
strucţii. Ia preţul de 150 lei^buc. (negociabil).  ̂

Relaţii suplimentare la sediul Consiliului] 
local, telefon 101.

BANCA AGRICOLĂ S.A. DEVA j 
Vinde:T la licitaţie spaţiu comercial —— ■

chioşc —, situat în bdul SălCescu, colţ cu Emi-J 
nescu, cu terăs|T, sală de meşe, mobilier, apă-1 
curentă, tele :ureut electric. «

Licitaţia va avea loc în ziua de 11 octom-J 
brie 1995, ora 9, la Judecătoria Deva, biroull 
executorilor judeipătoreşti. v %

Informaţi la Banca Agricolă Deva. f
, , ____________  (531) |

S.C. „EUROVENUS" S.R.L. 4
Anunţă majorarea tarifului de intrare laţi

500 lei de persoană, la târgul auto ce se-f
desfăşoară duminica, în cadrul Complexului^

strada Sîntuhaim, nr. 3 IA. f
|  . (530) j

•  Valorile la pulberile 
şedfmentabfife au fost ri
dicate in  această peri. 
oadâ in zona «SUŞtădaga, 
cu o depăşire de 9 ori a 
limitei impuse şi la *Te- 
liuc, s-a depăşit de 27 de 
ori limita admisă.

•  Valorile radioactivi
tăţii BETA globale pen
tru  factorii de  mediu In 
aer (aerosoli filtraţi şi 
depuneri atmosferice), ape 
curgătoare şi potabile, sol 
şl Vegetaţie, s-6u înca
drat in limitele de va
riaţie ale fondului natu- 
ral.

« Indicatorii de calita
te pentru majoritatea a- 
pelor curgătoare de su
prafaţă au fost în limitele 
impuse Pe râul Jiu se 
menţin însă valori ridi
cate de materii în sus
pensie, valoarea maximă 
înregistrându-se în ziua de 
29 septembrie.

, Agenţia de Protecţie 
a Mediatei 1)eva

Din controalele şi deter
minării® analitice privind 
Calitatea factorii® de 
mediu te  -judeţul' nostru. 
Intre 25 septembrie — 1 
Octombrie â.c., '  efectuate 
la punctele pentru-; su
pravegherea calităţii ae
rului, au rezultat urmă
toarele : ■ -" -

•  Valorile medii p e n 
tru  concentraţiile poluau. 
ţilor gazoşi (bioxid de 
Sulf, bioxid de azot, a . 
ţnoniac, fenoli şi acidita
te) s-au menţinut în li
mitele impuse de STAS.

•  Pentru pulberi. Va 
lorile medii în suspensie 
s-au încadrat în limitele 
impuse în toate zonele din 
judeţ. O depăşire s-a în
registrat în zona Chişcă- 
daga, în ziua de 25 sep 
tembrie-' "

PREFECTURA JUDEŢULUI _ 
j HUNEDOARA
j cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28 I
î i
I Organizează în data de 23 octombrie - 
j 1995, ora 9} la sediul acesteia

j

I V

I

dpat la (mieria instituţiei.

omser XEROX
Distribuia*

- mAutorizat
i l

N o i n u  a v e m  n e v o ie  

Be reclam i

r s e

AUTO SHOP DEVA
SlR >?? OfCfMBRif 27.2ÎN INCINTA AllîOSfRVKf

♦

«  VOPSELE

<? ■
♦
♦
♦

♦  PRODUSE IW PpRtPREJURI ROMÂNEŞTI!

PENTRU PROFESIONIŞTI

A

|  DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 
- SOCIALE — HUNEDOARA 

O.F.M. — DEVA 
SITUAŢIA ţOCURILGB DE MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 4  X . IMS

Meserie

Arhitect 
Asistent medical 1
Automacoragist I
Baby Sitter 4
Bucătar 2
Coafeză 2
Cofetar patiser 1

Locuri Meserie
2 Lăcătuş cortstrueţB

Locuri

Lăcătuş mecanic 
Macaragiu 
Maistru constructor 
Manich.; Pedich. 
Mecanic auto 
Menajeră

2
13
3
3 
t

29
4

Confecţ. încălţăminte 10 Modelator pâine ■i l i
Contabil 17 Montaţor marmură 2 >
Contabil şef 3 Mozalpar 7 l i
Contabil st. medii 1 Muncit, necalif. 13 î[
Cosmetician 1 Optjeten ■ 2  ;•
Croitor 27 Ospătar 12 i
Decorator ceramică 5 Referent asigurări 75 J;
Director 1 Revizor contabil 2 i; 

2 iiDulgher 13 Şef depozit
Electrician 2 Şofer 3 \ \
Electromec. auto 6 Strungar ia
Excavatorist 2 Sudor cu gaze 8 «!
Fierar-betonist 4 Tâmplar 14
Fochist 3 Tinichigiu auto 4 Ji >
Frezor 4 Tratamentist , 3- ;i
Frigotehnist 3 Vânzătoare 22 5 1
Frizer 2 Ziarist 1 |« 1
Ing. construcţii 5 Zidar 1 S }
Ing. electronică 1 Zidar 25 i 1
Ing. mecanic 3, Zugrav 1 ţ ţ
Instalator 4

393 i:
1

Jurisconsult 1 TOTAL

f>
IC

n
pentru vânzarea unui autoturism \ 

| DACIA 1 310 TLE
j informaţii suplimentare pot fi obţinu- ! 
! te la sediul Prefecturii judeţului H une-\ 
I doara; sau la telefon 611850, int. 146. j
| Taxa de participare la licitaţie va fi j 

de 50 000 lei, care va fi achitată anti- *

l

(527) |

•  Vine în întâmpinarea cumpărăto
rilor CU NOI PUNCTE DE LUCRU (MA
GAZINE) ■' . .. ; ;

• In municipiul Deva — în incinta 
Autoservice Cooperaţiei (lângă Tipogm-

j  GRUPUL ŞCOLAR SPORTIV DEVA 
î  î
 ̂ Organizează I

I pentru ocuparea unul post de -
î •  bucătar !

« Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii, ! 
1 telefon «17015, (526) j

• In Valea Jiului —. k  Iscroni (în fostof; 
AUmentara, lângă gară).

•  Preia comenzi cu contract de acon-} 
io, în baza unei negocieri prealabile.

Facilitarea informaţiilor este asigura
tă prin noile numere de telefon ALCA- 
TEL:

' :

şi tel. 2?0649
•  Produsele noastre — noi şi de oca

zie — se vo t/ diversifica permanent,^ 
fiind importate în exclusivitate din F^an? 
ţa şi se desfac la preţuri avantajoase.;

Oferim o gamă diversificată de elec
tromotoare, alternatoare, planetare, «- 
moriizoare, radiatoare etc. pentru auto
turisme import ■#**. toate identificate pe 
bază de catalog,

*j
i \

asemenea, vindem cauciucuri 
camere de dimensiuni diferite, precum şi 
pentru ARO, „Cauri pentru autofur
gonete.

La sediul unităţii

•  Spălăm motoare de 
şi ARO.

autoturisme

•  SOCIETATEA ANGAJEAZĂ

<— Lăcătuş mecanic rectificator, m  
carte de muncă, pentru planetare (sala
riu minim net : 300 000 leVlunâ);

— Lucrător comercial — contabilita
te, cunoscător al limbii franceze sau 
italiene, cu cunoştinţe de calculator (sala
riu minim n e t : 400 000 leiAună).

-  zugrav.

Pentru a evita deplasările inutile,

^V W A V A V .-.W rt-.'.V W A -.V .V .V .W A W A V .V .V .’ ---- ------------
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V ASTZARI-CUMPĂRĂRI

•  Vând Minsk, capa
citate 1,25. Brad, i  Iunie, 
bl. B10/14.

(021504)
•  Vând apartament 3

camere, parter (privatizare), 
centrai, Simeria. Telefon 
627968. (021503)

•  Vând casă Bretea Mu- 
reşană. Informaţii telefon 
622031, după Ora 49.

(1566)
•  Vând casă cu gaz, 

grădină. Deva, Ţraian 
Vuia 29. Tel. 618367.

(1563)
•  Vând casă, gara), apă, 

gaz, 6imeria, 4 Decembrie, 
2. Deva, tel. 616913.

(1568)
•  Vând chioşc metalic

ideal pentru privatizare 
sau pentru garaj. Telefon 
660959. (1554)

•  Vând apartament 2
Camere, central, ideal pri- 
jratizare.- Tel. 660151, sea- 
aa. (6972)

•  Vând cărţi agricultu-
b8, apicultură, Brehm şi 

Ipcicohul Pallas (limba 
maghiară), butelie, banc 
Sacru, menghină, cântar, 
ap a ra t foto mărit, căruţă, 
sobe, birou, servantă, bu
lbi metal.' Informaţii tel. 
562497. : (7641)

•  Vând M 461 Diesel şi
temorcă. maşină de spălat 
Blba-Lux 8. Relaţii la 
telefon 621992, după ora 
17. (7625)

•  Cumpăr Opel Ascona 
II (avariat), înmatriculat 
Sau talon. Tel. 625234.

(1559)
•  Vând apartament 2

Camere, Hunedoara, fri
gider 240 litri (nou), preţ 
avantajos. Informaţii, tel 
728345. (7609)

•  Vând convenabil: ta
lon Mercedes tip M 115 
Diesel, televizor color ITT 
(eu telecomandă), maşfnă 
ide cusut electrică, presă 
de călcat lenjerie, maşină 
(le tuns gazon, bicicletă 
Pegas, bicicletă damă. 
Cel. 212463. (1588)

•  Vând casă Totia, nr. 
72, sau schimb cu apar
tament Simeria.
; (7706)

0  Vând motor Diesel,' 
Stare bună. Informaţii tel. 
687577. (7711)

•  Vând ARO 243. Tel.
629345, 16—20.

(1573)
•  Vând urgent teren 

arabil Densuş. Informaţii 
tel.615531 orele 48—21.

(7715)
•  Vând casă, anexe, 

grădină în Dobra sau 
schimb cu apartament 3 
camere. Tel. 614780.

(7714)
•  Vând garsonieră str. 

Dacia, bl. 6, ap. 7, Deva.
t (9987)

•  Cumpăr apartament 
două-trei camere deco
mandat, exclus etaj 4 (fă
ră  intermediari), orice zo
nă Tel. 628009.

(1574)
•  Vând apartament 4 

camere, zona Liliacului, 
etaj 2, multiple îmbună
tăţiri, preţ negociabil. In
formaţii la tel. 614936 şi

. 625522. (1582)
•  Vindem utilaje pen

tru brutării, patiserii, pi2- 
zerii. Tel. 069/429526, 
423341. (1553)

•  Vând apartament 2 
camere, parter, 2 ABC In
formaţii 777131 Haţeg.

(7075)
•  Vând teren intravi

lan, 410 mp, zona Chizid. 
Telefon #1/6658740.

(7325)
•  Vând apartament 2 

camere, cartier O.M. Hu

nedoara Tel. 722743 sau 
01/2508510.

(7323)
•  Vând Trabant 601 L, 

stare foarte bună. Telefon 
715003.

(73$6)
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S. G. Comersant 
SRL Orăştie. str. Piaţa 
Victoriei, nr. 26 (în 
fostul local ADAS 
lângă Catedrală) vin
de canapele şi foto
lii, fotolii pat raba
tabile, eu stofă şi 
pluş american, in cu
lori variate, la pre
ţuri foarte convenabi
le. Program zilnic 
9—17. (7606)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb locuinţă pro
prietate Satu-Mare, cu si
milar Hunedoara. Tele
fon 711247.

(7306) :

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat " deppzit ' eri- 
gros în Deva, cartişr 
Oituz. Informaţi} De
va, telefon 622137 său 
629231. . (7797)

'mmm r ' M »  '•  'mmm* m 'mmm. •  mmm m 'mmm * .
•  Caut garsonieră sau

apartartîent • de închiriat 
Telefon 722384," orele 16— 
20. ‘ • (7324)

•  Caut garsonieră de 
închiriat (nemobilată), în 
zonă gării, orele 19—21, 
telefon 613956.

(1564)
•  Cedez spaţiu comer

cial central, Simeria. In
formaţii tel. 629326’; 
614257. (7713)

•  Ofer spre închiriere
spaţiu pentru depozit en 
gros. Tel. 617997, .

(7796)

OFERTE DE SERVICII
•  Angajăm şofer, cate

goria „C“, cu vechime mi. 
nim 3 ani. Informaţii De
va str. Horia, nr. 42. 
Telefon 618829.

(1565)
•  Nou fi important!!!

La Hunedoara Casa de 
amanet ~„Aristocrat'‘ ofe
ră împrumuturi imediate. 
Zilnic, în str. Creangă, bl.
1 (zona Teatru).

(7628)
•  Societate comercială 

angajează barmani, ospă
tari cu calificare Relaţii 
tel. 611715 ; 629933.

(7712)

•  S. C. Brutăria 
Neamţ Import Export 
SRL Deva angajează 
electricieni, instala
tori, mecanic utilaje, 
panificaţie. Informaţii 
la sediul societăţii din 
str. Mihai Viteazul, 
nr. 32, sau la telefon 
214647.

(1584)

DIVERSE
•  S.G. Acomin S. A. 

Grup Şantiere Hunedoa
ra—Deva, cu sediul în 
Deva, str. Ulpia, nr. 15, 
primeşte oferte în ve
derea tipăririi -unui nu
măr de 550* de acţiuni. 
Ofertele se depun lâ se
diul firmei, până la data 
de 20 octombrie 1995. Re
laţii suplimentare la tel. 
615294 ; 618161.

(1572)
•  S.G. <îi Com f SRL 

Deva anunţă toţi benefi
ciarii majorarea adaosu
lui comercial cu 20 la 
sută, începând cu 5 no
iembrie 1995.

(1570)
•  S. C. Aissa Exicom

SRL Deva anunţă modi
ficarea adaosului comer
cial îriire 0—50 la sută 
la obiectele ce constituie 
activitatea societăţii, în
cepând cu data de 16 oc
tombrie 1995.

(1567)
•  Cu autorizaţia nr. 

9011 din 29 aprilie 1994, 
eliberată de Consiliul 
Judeţean Hunedoara a 
luat fiinţă „Persoana Fi- 
zică“ „Mariana1*, cu se. 
diul în Deva, Dorobanţi, 
29 A/8, reprezentată prin 
Gligor Maria, cu obiec
tul activităţii comerciali
zare confecţii şi încălţă. 
minte. (1558)

•  S. C. NAGHI 6 
ATTARA IMPEX SRL 
DEVA, DN 7 Deva, 
aduce la cunoştinţa 
populaţiei că datorită 
faptului că în ultima 
perioadă au crescut du 
mult cheltuielile de 
transport, începând cu 
data de 1 noiembrie 
1995 majorează pre
ţurile de~ Vcţgzare, la : 
benzină cu plumb de 
la .600 lei/litrui. lâ 617 
lei/litru l; motorină : 
de la 430 lpi/litrul la 
450 îeirlitrul. ••. * V  

..............(1579) -•

COMEMORĂRI
•  Cu dor nestins şi du- 

' rerc s-au scurs 3 ani • de
când ai'plecat dragul meu 
soţ

PARAU IOAN
Veşnicia nu va şterge 

lacrimile şi durerea nici 
amintirea chipului tău 
drag. Soţia.

(6794)
•  Fiul Mihai, nora Lau- 

ra, nepoţii Simona şl O. 
vidiu reamintesc : celor 
cunoscuţi că la 9 octom- 
brie 1995 ie împlineso 2 
ani de la dispariţia celei 
care a fost

FLOREA LEON1CA
(1561)

IONUŢ MAŞALA
m-a părăsit; lăsân- 
du-mi sufletul îndu - 
rerat. Nimic nu te va 
putea înlocui în ini
ma mea. dragul meu • 
Ionuţ. Nu te ..voi 
uita niciodată. Mama.

: . (7643) .

•  Cu adâncă durere 
în suflet, anunţăm tre
cerea a şase săptămâni 
de la plecarea în eternita
te a scumpului nostru 
soţ, tată şi ginere

MACIU V1GREL
Dacă sufletul meu Doam

ne/ Prea devreme tu l-ai 
vrut /  Mângâie Tu Doam
ne Sfinte/ Pe cei care 
m-au pierdut.

Dumnezeu să te odih. 
nească în pace! Soţia 
Elena, copiii Giprian şi 
Florin, socrii Simion şi 
Floare. (6494)

•  De un an privim pe 
geam/ Şi ascultăm atenţi 
la poartă/ S-o mai ve
dem, speranţe pu-'s/ Am 
fost loviţi de soartă/Cu 
ce noi, Doamne, ţi-am 
greşit/ în viaţa asta pă

mântească/. C-aşa devre
me ai hotărât/ Ca 

CIOLOCOl . DORINA
Să ne părăsească, Duir, 
nezeu s-o odihnească în 
pace ! Părinţii. ' bunicii, 
frăţiorul Călin, verişorii 
Dana, Daniel, 'unchiul Pe
tre, si mătuşa Viorica- • 

" (9660)

DECESE

•  Vecinii din scara A, 
bdul Corvin, nr. 10, re
gretă stingerea din viaţă, 
a celui ce a fost un buri 
vecin, om de înaltă ţinu
tă morală,

cc. CONSTANTIN 
POPESCU

şi transmit familiei în
durerate sincere condo
leanţe. Nu te Vom uita 
niciodată.

(7328)

•  Fiica" Sonia şi 
ginerele Alexandru 
Kokosy anunţă cu 
profundă durere tre
cerea în neflh iţă a 
maniei ' -

ECATERINA 
■ ' HUBlAN 

mamă iubitoare, cu 
mâinile :de aUr, ne- 
ştearsă va rămâne a- 
mi «t •• i ta Cor sul

- neînsufleţit "aste' depus 
Ia Capela cimitiru-

- lui Tomaiio-cat®c de 
pe sţr. Eminescu. în 
mormântarea va ă-

' vea loc în ziua de:
■ luni, 9 octombrie, ora 
16. Odihnească-se în 
pace!

: (1581)

•  Familia Dobra 
aduce pe această cale 
multe mulţumiri tu
turor celor care au 
fost alături de noi la 
greaua încercare pri
cinuită de decesul 
dragului păstra-,

. PAţJSU DOHStA, 
morar de Băiţa.

(1570)

•  Cu -iîtima' înmăr
murită de durere, a- 
* ->t st ngerea d r 

vîaţă a celei mai mi- 
nu ,:r mame

BORCA
ELISABETA'  :

în vârstă de 77 '’ani.
înmormântarea • va 

avea loc ~ în 8 oct.' 
1995, de lâ ‘ Gasa 
mortuară Deva; Dum
nezeu s-o odihneas
că _( Nelly Boreal

"  (1590)

SOCIETATEA DE ASIGURARE — 
REASIGURARE „ASTRA“ S A.

. AGENŢIA DEVA
-str. D. Zamfircscu,, bl. Q, ap. 4, 

telefon/fax 054—6261̂ 21

Oferă celor interesaţi posibilitatea înche
ierii unei game largi de asigurări, la tarife de 
prime negociabile, cu posibilitatea'plăţii acesto- 

J ra în rate trimestriale. Dintre acestea men- 
" ţionăm ;

— CARTE VERDE—  cu reduceri impor- 
I tante pentru Ungaria, Iugoslavia şi Bulgaria ;

— Asigurarea echipamentelor electronice 
şi a tehnicii de calcul;

— Asigurarea de accidente a angajaţi
lor;

|  — CASCO — cu valabilitate atât în

I România, cât şi în străinătate, precum şi pen
tru cazurile de flirt pe teritoriul României.

|  <5 2 8 >j DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE POŞTA |

| ANUNŢĂ j
|  că începând cu data de 10 octombrie îşi I

Iva desfăşura activitatea în noul sediu, de pe I 
str. J2minescu, nr. 71, Deva. I
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TKIBC.VALUI. I1CNKDOAKA — DEVA j  
c„ sediul in ]>rva, slr. 1 Decembrie, nr. 35. I

;  ORGANIZEAZĂ " ; f-

t
j» ».» *.w •».»_*. • w * U » * -r :».*■ i v  v v ■ * > t . '■ .■ H O H M I  î

în data de 20 octombrie 1995, o h  10, pen-fl 
tru ocuparea postului de J

• REFERENT (Contabil) |
Condiţii: studii mediii economice sau 5 ani ■  

vechime în funcţia de contabil. Ş
Bibliografia va fi depusă la sediu! tr i-l 

bunalului. - 1

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40
DIN DATA DE 5. X. 1995

21, 40, 9, 35, 19, 26.
Fond dc câştiguri: 104 469 071 Ici.

TRAGEREA EXCEPŢIONALA EXPRES
DIN DATA DE 5. -X. 1995

E-xtr. I: 10, 27, 14, 24, 53, 37.
Extr. a Il-a : 46, 35, 22, 53, 30, 10, 32, 8. 
Kxtr. a IlI-a: 4», 23, 35, 37, 29. 33. 15. 18.

Fond de câştiguri ': 12 334 434 ici
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YELLOW CflB
iE

CU CELE MAI MICI TARIFE 

24 de ore din 24, 
la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN -COMOD
Deva 

Strada 

M. Eminescu 

nr. 2

Tel. 41 64.65

Taxarea se face din momentul 
preluării clientului 

TOTUL LA TELEFON
s.c.
F&P

TRANS S.R.L.
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