
NTUI
LIBER

Anul VII •  Nr. 1486 Marţi, 10 octombrie 1995 8 pagini •  200 lei

\

> ,M A T I N A L '7-  1 5 0 0

Cotidianul ,,Matinal“ — ziarul de su
flet al locuitorilor Văii Jiului — apare azi 
sub numărul 1500.

1500 de zile şi de nopţi în care co
legii noştri din Petroşani — alături de, 
prietenii lor tipografi — au buchisit asu
pra slovei scrise pentni a duce in casele 
şi în inimile oamenilor lumina şi puterea, 
raţiunea şi adevărul, iubirea si speranţa.

FELICITĂRI. PRIETENI 'l
LA MULŢI ANI !

ZIARUL . ♦
..CUVÂNTUL LIBER- DEVA

FPP —urile în procesul
marii privatizări

125 d e  an i d e  în v ă ţă m â n t 

p ed ag o g ic  la  D e v a

Să crezi că veşnicia s-a născut ia sat
* Inaugurate vineri, prin 
Festivalul eultural-artis- 
tic „Şabin Drăgoi“, a- 
flat. la prima sa ediţie, 
şi care s-a bucurat de o 
excepţională participa
re din partea corurilor 
şcolilor normale din 
aproape întreaga ţară,
manifestările prilejuite 
de aniversarea a 125 de 
ani de învăţământ pe
dagogic la , Deva au con
tinuat sâmbătă prin
dezvelirea unei plăci 
comemorative la liceul

î sărbătorit. . In acordurile 
coralei Catedralei „Sfân
tul Nicolae" din Deva,
dirijate de prof. Gheor-
ghe Bercea, profesorul 
Vulcu Bujor a dezvelit 
placa comemorativă care 
consemnează acest eve
niment, amplasată lân
gă placa ce a consemnat 
acum 25 de ani cente
narul Liceului Pedagogic

Deva şi basorelieful ce-1 
reprezintă pe compozito
rul Sabin Drăgoi, pa
tronul spiritual al şcolii. 
Un sobor de preoţi, â- 
vându.l în frunte pe' 
părintele protopop Ale
xandru Hotărân, a - ofi
ciat un serviciu religios 
adecvat.

în continuare, cei pre
zenţi •— oficialităţi, foşti 
şi actuali elevi şi pro
fesori ai şcolii, un nu- 
.meros public au vi
zitat şcoala, gătită săr
bătoreşti, cu săli de cla
să şi cabinete primeni
te şi frumos aranjate, 
în care s-au amenajat 
expoziţii de icoane pe 
sticlă, crestături în lemn, 
de carte şi materiale di
dactice, oferind o imagi
ne grăitoare a eforturi
lor colectivului didactic, 
elevilor şi personalului 
administrativ pentru bu.

na desfăşurare a pro
cesului instructiv-educâ- 
tiv.

Adunarea' festivă ju. 
biliară ş-a desfăşurat în 
sala mare a Gasei de 
Cultură Deva. Directorul 
liceului, prof. Pavel 
Mârza, în emoţionantul 
cuvânt de deschidere in
titulat „Omagiu dască- 
lilor“, a evocat activita
tea şcolii în cei 125 de 
ani de existenţă, perso
nalităţile care âu învă
ţat sau au activat în 

... şcoală, dar mai ales a 
adus un elogiu celor 
5 000 de absolvenţi, mulţi 
dintre ei. anonimi, care 

■— ca adevăraţi apostoli 
' —r au răspândit lumina 
ştiir ţss de t. rte şl învi - 
ţături*. .m . satele. -f ăşpân- 
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Dezvelirea' plăcii comemorative şi serviciul religios au inaugurat sâm
bătă manifestările jubiliare dedicate sărbătoririi Şcolii Normale „Sabin Drăgoi** 
Deva. Foto: PA-VEL LAZA
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•  Sf. Mc. Evlampic şi 
Evlampia;

. •  1391. A avut loc 
bătălia de la Rovine, 
în care oastea Ţării Ro
mâneşti, condusă de 
Mircea cel Bătrân, i-a 
învins pe turci;

•  1896, Săptămânalul 
„Povestea vorbei** a-- 
pare la Bucureşti; -

•  1914. Moare regele 
Carol I al României, ti 
succede nepotul de 
frate, Fcrdmand 1;

•  1926. Partidul Na
ţional Român fuzionează 
ou Partidul Ţărănesc, 
formând Partidul Na
ţional Ţărănesc;

•  Soarele răsare la
şţ apune - la 

17.41; ■

•  Au trecut 282 de 
zile din an: au rămas 
83.

— In Programul de pri
vatizare în masă sunt in
cluse şi Fondurile Pro
prietăţii Private, care se 
vor transforma în socie
tăţi de investiţii financi-

la  su tă  din ac ţiun ile  d e 
ţin u te  de F .P .P . 1 în so 
cie tă ţile  com erciale a ro n 
daţi- acestu i fond. în  plus, 
d e ţin ă to rii ti tlu r ilo r  de 
p riv a tiza re  pot subscrie  în

Convorbire cu dl FLORIN SUCIU, 
directorul Filialei Alba a F.P.P. I 

Banat — Crisana

cadru l acestu i program  
p en tru  a dobând i ac ţiun i 
ia F .P .P . 1 B anat — C ri- 
Discuţie consemnată de 

DUMITRI? GIIEONEA

arc şi uiide se pot depune 
cupoanele nominative în 
perioada 1 ianuarie -— 31 
martie 1996. Cum este im
plicat F.P.P. 1 Banat —
Crişana în acest proces ?

— Tot ceea ce se referă 
la. transferul gratuit de 
acţiuni contra titlurilor de 
privatizare, fie ele cupoane 
nominative de privatizare 
sau carnete cu certificate 
de proprietate, are legă
tură directă şi cu fondul 
nostru. Mai mult, în baza 
Legii 55/1995, se vând 30
»_* • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * •  

u n a  p e  n
•  — De ce vrei să divorţezi, omule *.’
— Soţia mea se trezeşte din somn noaptea 

şi-mi şopteşte: „hai du-te acasă

(Continuare în pag. a 2-a>

OARE CE ESTE 
MAX?

(va urma)
(021801)

Preşedintelui Parlamentului namibian Mose Tjitendero 

t-a fost acordat titlul onorific „Doctor Honoris Causa“ 

al Universităţii din Petroşani
.Sâmbătă; 7 octombrie 

a.c., în cadrul- unei, cere
monii încărcate de distinc
ţie’' dlui Mose Tjitendero, 
preşedintele' . Parlamentu
lui .din .Namibia,. i-a fost 
acordat titlul onorific de 
„Doctor Honoris Causa“ 
al Universităţii - din Petro
şani, Ceremonia a avut loc 
în sala de .consiliu a inşţi- 
tuţi* I de u zâţăm snt s ?- 
perior petroşănene care 
întreţine relaţii strânse 
cu Universitatea din Win- 
dovek (Namibia).

Diploma oare consfin
ţeşte titlul acordat a fost 
înmânată'de prof. univ. 
dr. ing. Nicolae Iliaş. rec
torul Universităţii Petro
şani. •

înaltul demnitar nami
bian a mulţumit pentru 

, titlul acordat remarcând 
că şi viitor relaţiile
dintre cele două universi
tăţi vor continua să se ex
tindă. Din acest an uni
versitar la Petroşani ur
mează să sosească cinci 
studenţi namibieni.

în continuare, în Aula 
Universităţii, invitaţii au 
participat la un spectacol 
susţinut de corul „Armo
nii tinere" dirijat de Ho- 
raţiu Alexandrescu, şi de 
formaţia de dansuri popu- 
lare â instituţiei. S-a o ;s 
făşureF!. oto ai a paradă 
a modei prezentată de 
S.G. Tricotaje Petroşani, 
prezerf 'toare fiind stu
dentele universităţii.

TIBERIU SPÂT AHU

C e -a  m a i fost...
. ■ • •  PREŞEDINTELE ION 

ilieScu a revenit
DIN SUA. Vizita de opt 
zile a Preşedintelui Ro
mâniei, dl Ion Iliescu,
în SUA, s-a încheiat cu 
rezultate pozitive, după 
cum constată ziariştii pre
zenţi în delegaţie.

•  TIR ’95 — UN SUC
CES DEPLIN. Joi, şi-a 
închis porţile Târgul In

ternaţional Bucureşti 1995. 
A fost, scrie presa cen
trală, un mare succes,
atât în privinţa firmelor 
participante şi a produ

selor prezentate, cât şi 
a numărului de vizita
tori.

* LEGE PENTRU PRI
VATIZAREA BĂNCI
LOR. Guvernul României 
a adoptat proiectul Legii 
pentru privatizarea băn
cilor cu capital majori
tar de stat. Proiectul va 
fi trimis îtr procedură de 

‘ urgenţă- spre dezbatere şi 
adoptare : parlamentului. 
Băncile se vor privatiza 
pe bani, nu pe cupoane.

• •  MINISTRUL DE EX

TERNE AL ITALIEI, LA 
BUCUREŞTI. S-a aflat 
într-o vizită oficială în 
ţara noastră ministrul de 
externe al Italiei, dna

Susanna' Agnelli. In tim
pul şederii sale la Bucu
reşti, ministrul. italian 
s-a întâlnit cu omologul 
său român, dl Teodor 
Mgleşcanu, cu' preşedinţii 
celor două Camere ale 
parlamentului — dnii O

liviu Gherman şi Adrian 
Năstase —, cu premierul 
Nicolae Văcăroiu şl cu 
preşedintele Ion Iliescu.

•  AL V-LEA CONGRES

NAŢIONAL DE UROLO
GIE. La Călimăneşti s-au 
desfăşurat ’ lucrările celui 
de al V-lea Congres na
ţional de urologie — ma
nifestare ştiinţifică de
anvergură, la care au
participat specialişti ‘ de

prestigiu în domeniu din 
multe oraşe ale ţării.

•  FESTIVALUL BERII. 
La sfârşitul săptămânii 
trecute s-a organizat, la 
Braşov, festivalul băuto
rilor de bere. A fost un 
prilej de prezentare a 
berii româneşti, alături 
de alte sortimente de 
bere din import. La ilo- 
telul „Arc — Palace" 
s-a desfăşurat şi un con
curs „Cel mai rapid bău
tor de bere", o tombolă 
a festivalului, s-a ales 
si o „Miss Bere 1995".

' « BUGETUL SENATU
LUI PE 1996. Senatul 
României şi-a adoptat 
Bugetul pentru anul vi
itor. Valoarea sa totală 
se ridică la 24 miliarde 
de lei. cu aproximativ 4 
miliarde de lei mai mare 
decât cel din 1995. Cea 
mai mare creştere se 
înregistrează la cheltuieli 
de personal, majorat cu 
26 la sută faţă de acest 
an. Creşte nivelul de 
trai • al poporului (prin 
reprezentanţii săi).

...C e  s -a -n tâ m p la t



FPP —urile în
marii privatizări

(Urmare di» pag. 1)

şana sau pot beneficia de 
serviciile noastre, prin 
centrele deschise în nume 
ţyopriu, pentru a subscrie 
la oricare din societăţile 
comerciale cuprinse în lista 
de privatizare — în baza 
mandatului acordat de A- 
genţia Naţională de Pri
vatizare instituţiei noastre.

— F.P.P. 1 Banat — Cri
şana (Arad) va deschide 
centre proprii de sub
scriere ;i în judeţul Hu
nedoara. Să înţelegem că 
această reţea va concura 
ea cea deschisă de A.N.P. 
prin Oficiile poştale ţi prin 
Banc Post?

— Nu poate fi vorba 
de concurenţă atâta ttinp 
cât amândouă reţelele o- 
feră aceleaşi serviciu Noi 
sperăm că atât prin cen
trele proprii pe care le 
vom organiza, cât mai a- 
tes prin materializarea 
centrului mobil de sub
scriere să fim îa măsură 
Să asigurăm accesul ae- 
mfitocU al cetăţenilor la 
Informaţie şi Ia formula
rea corectă a opţiunilor. 
In judeţul Hunedoara sunt 
prevăzute a se deschide, 
până in acest moment, un 
număr de 30 d« centre de 
subscriere ale fondului 
nostru bâ mai multe loca
lităţi, intre care: Deva, 
Orăştîe, Haţeg, Brad, Si. 
meria. Hunedoara, Petro, 
şani,. Vaţa, Vulcan. Băiţa. 
Călan, Baia de Criş, Geoa- 
giu, îlia, Puii Sarmizege- 
tuşa. Zam.

— In cadrut Programu
lui de privatizare în ataşă, 
toate societăţile comerciale 
din lista de privatizare au 
obligaţia de a.ţi face « 
prezentare proprie' Vă 
ragă» să o faceţi pentru 
P-P.P, I Banat — Cri şana.

— Fondul Proprietăţii 
Private Banat — Crişana 
(Arad) se va transforma, 
ca şi celelalte patru din 
ţară, în societate de in. 
Vestiţii financiare. Astfel, 
deţinătorii titlurilor de 
privatizare care optează 
pentru fondul nostru de
vin acţionari nu doar la 
o societate comercială, ei 
la mai multe. întrucât

F.PJP. 1 Banat — Crişana 
deţine acţiuni la un marc 
număr de societăţi comer
ciale. Prin urmare, investi
rea titlurilor de privati
zare Ia F,Pj?. 1 Banat •— 
Crişana elimină pentru 
investitor „riscul de so- 
cietate“, în sensul că, pe 
ansamblu] portofoliului de
ţinut, profitul este ga
rantat, spre deosebire de 
investirea într-o singură 
societate comercială, care 
poate sau nu să deţină 
profit. F.P.P. 1 Banat — 
Crişana a dobândit în ul
timii ani experienţă în re
laţiile cu managementul 
societăţilor comerciale, 
reprezentanţii săi te Adu
nările Generale ale Ac
ţionarilor şi în Consiliile 
de Administraţie, astfel 
tocat este în măsură să 
asigure şi te viitor o re
prezentare performantă a 
acţionarilor săi. Dobândi
rea de acţiuni la F.P.P. 1 
Banat — Crişana, respec
tiv Societatea de Investiţii 
Financiare te care se va 
transforma fondul, asigură 
mobilitatea plasamentului, 
te sensul că se elimină 
investiţiile slabei grttpân- 
cht-le permanent ta te- 
vestiţii viabile. F-PJP. I 
Banât Crişana rămâne  ̂
deci. varianta cea mai e®. 
modă, şi în mod cert cea 
mai sigură, pentru investi
rea cupoanelor nominative 
de privatizare şl a carne
telor eu certificate de 
proprietate, pentru cetă
ţeanul carp nu are o op
ţiune precisă pentra una 
din societăţile comerciale 
cuprinse în lista de pri
vatizare, *:

— .'•Bir perioada de sub
scriere ia F.P.P.,urif în
cepe numai la 1 ianuarie
m

Da, tesă ea este le
gată de cea care a început 
la 1 octombrie a.c., bir 
ceţăţenii' trebuia să-şi for
muleze din timp opţiunile 
pentru a evita, pe cât se 
poate, aglomeraţiile la 
ghişeele centrelor de sub- 
scriere. Şi .teci,, o preci
zare: nu se ia te calcul 
momentul subscrierii, ci 
doar opţiunea, fiecare a- 
vând aceleaşi drepturi 
după depunerea cererii 
de subscriere.

Ignorând cerinţele agro
tehnicii, după 1990. în spe
ranţa că se pot Îmbogăţi 
rapid _din agricultură, s-au 
găsit tot felul de „profe- 
sionişti“ sau „întreprinză
tori", în realitate însă do- 
vedindu-se că ei nu se pot 
numi decât, cu mare in
dulgenţă, amatori. Neob
ţinând rezultatele scon
tate, unii au abandonat

la tehnologiile specifice 
fiecărei culturi pe supra
feţele ce le lucrează me
canizatorii acestei firme, 
pentru că orice concesie 
este uri pas spre compro
mis şi producţii diminuate. 
Dincolo de necazurile; de 
ordin financiar îndeosebi, 
cu care se confruntă uni
tatea. s-a acordat atenţie 
calităţii seminţelor, utili-

riln start. De asemenea, la 
grâu s-a folosit sămânţă 
elită te toamna trecută, fi. 
fad astfel asigurată din 
producţie proprie o parte 
din necesarul pentru a- 
ceastă toamnă, diferenţa 
fiind completată cu pre
luările de la Semrom.

în legătură CU semăna
tul grâului, Interlocutorul 
intenţiona să demareze lu.

gricuJturâ este plini de 
riscuri, de inedit şi, uneori, 
efe âurprize, însă verigile 
ce pot fi stăpânite de pro. 
ducătorii agricoli influen
ţează decisiv producţia şi, 
te final, profitabilitatea: 
firmei, chiar dacă se ta-, 
crează fără program fix, 
uneori şi sâmbătă şi du. 
minica, pentru a nu rata' 
perioadele optime.

Sămânţa, semănatul şi recolta
preocupările în domeniul 
agriculturii, lăsându-i să 
practice această meserie 
pe cei ce se pricep cu a- 
qevarat.

Intre cauzele esenţiale 
ce i-au dus rapid la fali
ment. cheltuind mai mult 
decât au câştigat, pe o 
parte dintre cei ce au luat 
pe cont propriu soarta 
producţiei agricole, la loc 
prioritar s-au situat: folo
sirea unor seminţe neve
rificate şi netratate, ne. 
respectarea epocii de se. 
mânat. greşelile comise la 
aplicarea tratamentelor fi- 
tosânitare.

Având o experienţă va
loroasă în practicarea agri
culturii intensive, cu ran
dament şi profitabilitatea 
dl. '  teg. foan Gotoţiu, 
directorul S.C. Agromec 
Călan. sublinia că nu 
concepe să facă rabat de

zării soiurilor şi hibrizilor
. • ,, —.  Ş ■  ■ —i ,1— ■ * 1 , ,i - V --• ,1-  ţ, t&fţ CafĈgCMMl ;• DiOlOgICfr

superioare. La floarea ̂ soa
relui, spre exemplu, s-a u- 
tilizat (pe, o mare parte 
din suprafaţă). sămânţă 
din soiul Corill, provenită 
din import, ceea ce a asi
gurat obţinerea unei pro- 

idueţa medii de peste 1980 
kg/ha. Negăsind o canti
tate suficientă de sămânţă 
di» soiul amintit^ s-au 
folosit şi două soiuri in
digene, unde coacerea este 
insă neuniformă şi există 
şi diferenţă In minus la 
producţie, acum strângân- 
du.se producţia de pe cele 
peste 100 ha rămase in 
cultură. Esenţial este 
cheltuielile tarate te plus 
cu sămânţa de calitate sunt 
rad»ţţp«mte din plia prin 
producţiile obţinute, profi
tabilitatea culturilor agri
cole fiind astfel asigurată

crarea înainte de începu
tul lunii octombrie a.c,, 
dar starea neprielnică a 
vremii n-a îngăduit intra
rea In câmp cu utilajele 
agricole. Cât s-a putut 
mai bine, după floarea' 
soarelui, pe mai mult de 
80 de ha s-au făcut ară
turi şi se lucrează ia pre
gătirea patului germinativ 
şi la semănat. Important 
de relevat este că—- având 
in intenţie insămânţarea 
te această toamnă a unei 
suprafeţe de circa 300 ha 
— la amplasare se are te 
vedere ca grâul să fie se
mănat după leguminoase şi 
prăsitoare chiar dacă eli
berarea terenului se face 
cu o oarecare întârziere, 
fiind Încă fa vegetaţie şi 
porumbul pe unele supra
feţe

Desigur că munca in a-

Ca o subliniere aparte, 
fiind receptiv la ceea ce 
are caracter de noutate 
din spusele interlocutoru
lui am reţinut că, în pre
mieră pentrti firmă, în a- 
eeastâ toamnă se va în. 
ebrea folosirea stimulato
rilor proveniţi din import, 
care asigură însemnate 
sporuri de producţie, la 
unele culturi de 20—30 d«; 
procente sau chiar maij 
mult.

în ciuda greutăţilor fi.: 
nanciare. a golurilor în! 
aprovizionarea cu combusti-j 
bdi, »■ vremtt mai puţin| 
prielnice din unele perfol 
carto, este de apreciat stră
dania şi truda celor de fa 
Agromec Călan pentru *  
pune în valoare toate po
sibilităţile de creştere g 
producţiei agricole.

- NICOLAE TtKCOB

Pentru cei mici
în oraşul Brad, S.C. 

„Metal Expres" Deva 
este te eurs de finali
zare a lucrărilor h  
Grădiniţa cu program 
normal de pe strada 
liceelor. Acest nea edi
ficiu al învăţământu
lui brădean, nu peste 
mult timp, îşi va primi 
pe micii beneficiari — 
50 copii ai faudIBter de 
mineri, preparatori şl 
alte categorii, caro se 
vor bucura de cele mai 
bune condiţii. Se aş
teaptă mai mnltă ope
rativitate privind dota- 
rea şi mobilarea acestei 
instituţii de către cri 
te drept (Al.JJ,

0  Semănatul grâului. 
Printre autorii cc rămân 
anonimi In cele mai 
ttt uite Ĉ tẐ trr, ca»  con
tribuie lâ asigurarea pâi
nii ce ni se pune zilnic 
pe masă, se află şi me
canizatorii. Dacă cei de 
ta Agromec Călan au 
ambiţia ca fa această 
toamnă să Însămânţeze 
circa 300 ha cu grâu, lu
crare te făină desfăşura» 
acum. acţiunea este ra
dul: ambiţiei dlor Nicolae 
Petruţ, Ioan Sima, Eugen 
Lăzăreseu» Ioan Ţ intei 
şi a altor vrednici me- 

(N.T.)

© Necoocordanţe. A- 
proape 2000 de persoane

din municipiul Petroşani 
nu pot intra deocamdată 
te posesia cupoanelor no
minative de privatizare 
din cauza unor necon- 
cordanţe de date privind 
starea civilă, informaţia 
ne-a fost furnizată de 
şeful serviciului evidenţa 
popylaţiei din cadrul 
Poliţiei municipiului, dl. 
cpt; Marin Stănică. (V.S.)

© în Scrieri. Continuă 
în scrierile pentru cursu
rile de surori voluntare 
de Cruce Roşie, cu durata 
de 2 ani. Persoanele in
teresate se pot adresa 
Filialei de Crace Roşie 
a judeţului Hunedoara, 
cu sediul ta Aleea Vii
torului, ar, 4. Deva, tele
fon 626358. (V.R.)

© Premii pentru viţei 
In perioada trecută din 
acest an, te' comuna Pui

s-au achitat drept pre
mii pentru viţeii 
fa jur de 7,5 milioane 
lei. In aceeaşi 
au fost depuse la (te
meni agricolă din loca
litate peste 65 de cereri 
pentru a primi premii 
pentru trei vaci sau mai 
multe aflate in lactaţie. 
(Tr.B.)

© Scandal la „Lebăda**.
Ce a făcut losif Lupu- 
lescu ia localul „Lebă
da" din Hunedoara * 8U 
numeşte scandal şi âd 
sancţionează conform le
gii, Din salariul lui de 
şofer la S.C. „Siderur
gica" a trebuit să-şi plă
tească şi calitatea B9 
scandalagiu. (V.N.)
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6,30 Seriale, desene a 
nimate; 9,05 Springiield 
Story (s); 10,05 Santa 
Barbara (s); 11,09 Fru
mos şi bogat (s): 11,30
Vremea dorinţei (S); 12,00 
Preţul e fierbinte (csj; 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
mieziî; 13,30 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pasi
unea ei e crima (s.p.); 
15,00 Barbel Schafer talk
show; 16,00 Ilona Christen 
talkshow; 17,00 Hans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In
tre noi (s); 19,00 p  fa
milie foarte drăguţă 
(s/r); 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele.

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui Mâurizio Costonzo 
(r); 12,30 Forum (Show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
ful (s); 15.15 Casa Cas. 
tagna (shOw); 16,30 Dă
daca (s); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs);, 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show.ul iul 
Mâurizio Costonzo; 2,30 
Cotidiene (r); 2,45 Cir
culă zvonul (show/r);
3.00 Revista presei; 3,30
Cin-Cin (s); 4,30 Target
(mag.); 5,30 Nu doar mo
da (mag.).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,39 Brunch — 
TV (magazin TV); 10,00 
Cannon (s.p.); 11,00 Insula 
fanteziilor (s); 12,00 tn 
orie© caz, Stephanie 
(s/r); 13,00 Love Boat 
(s.a.); 14,00 Trapper John, 
M.D. (s); 15,00 Cagney şi 
Lacey (s.p.); 16,00 Star 
Trek (s. SF.); 17,00 Bay- 
watch (s.a.); 18,00 Fami
lia Partridge (siteom); 
19,00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20-30 Roata noro
cului (cs); 21.15 Schwartz 
intervine (s-p.); 22,15 Hun
ter (s.p.); 23,15 Conspira
torii (s.p.); 0,00 Spiegel 
TV (rep.); 0,35 Ueigaşul 
fratelui meu (La.); 1,55 
Star Trek (s. SF/fX

6,30 Ştiri, cu Tom BrO- 
kaw; 7,15 In miezul afa
cerilor (mag .); 8,00 Az| — 
informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 16,00 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 
bursier; 19,00 Ştiri ITN; 
19,30 Ushuaia (do); 20,30 
Show Seiina Scott; 21,30 
Rusia, acum (do); 22,00
Europa 2000 (do); 22,30
Ştiri ITN; 23,00 Show.ul 
serii, cu Jay Leno: 
talkshow cu celebrităţi; 
0,00 BasebaU; 1,00 Bule
tin financiar; 130 Ştirile 
nopţii, cu T. Brokaw; 
2,00 Real Personal (talk
show); 3,30 Show.ul se
r ii cu Jay Leno; 3,30 
Show Setata Scoţi

9,30 Golf. Mercedes 
Gşrman Masters de la 
Berlin (r); 10,30 Dansuri 
sportive; 11,30 Triatlon. 
Pro Tour — Bath (r);
12.30 Fotbal. Samba Foot- 
ball; 13,30 Fotbal. Euro- 
goluri; 14,30 Lumea vite
zei. Magazinul sporturi
lor CU motor <r); 15,30 
Polo călare. CM de Ia 
Dusseidorf (Germania);
16.30 Călărie. Concursul 
internaţional de la Vit- 
tel, Franţa; 17,30 Tria
tlon. Pro Tour — Fidji;
18.30 Auto. Australian 
Safari Rally, e t 8 în 
Cupa Mond.; 19,30 Fot
bal Eurogoluri (r); 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,00 
Magazinul internaţional
al sporturilor cu motor.

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,35
Bibi şi prietenii săi (s); 
10,15 Şocul prezentului 
(mag.); 11,15 Al cincilea 
post (mag.); 11,45 Tha- 
lassa (r); 12,45 MBza,
Punctul (r); 14,05 Lumi. 
nile... (r); 14,30 Vise şi 
coşmaruri (r); 15,45 Ceva 
picant (var.); 16,30 Casa... 
(r); 17,15 Mag. culinar!
17.30 Bibi şi prietenii săi 
(r); 18,15 Fa. Si» La, a 
cânta; 18,45 Campionul 
(es); 19,30 Jurnal TV5; 
20,00 Luminile Parisului;
20.30 Jurnal belgian; 22,30
Moda în Canada (mag.); 
23JH) Jurnal F2; 23,40

Bouillon de culture (mag.);
0,50 Viva (mag.).
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Frumoase succese

Româncele noastre
campioane 

mondiale pe echipe
«  LAVINIA MILOŞOVlCl â cucerit Mc- 

i t *  de bronz la individual a m p i  l  Bucu
rie mare in tabăra noastră B Ieri au început 
disputele in finalele pe aparate.

Aşadar, după minunatul 
succes al gimnaştilor ro
mâni de vineri seara, 
când au ocupat locul IU 
ta CM. din Japonia, pro. 
ducând una dintre ma
rii» surprize ale acestei 
prestigioase Întreceri, fe
tele noastre, cunoscute In 
lumea' întreagă pentru 
tehnica lor' desăvârşită, 
puterea şi spiritul de e- 
chipă, ne.au umplut din 
nott inimile de bucurie 
şi fericire, cucerind sâm
bătă, la Sabae, titlul morv 
diai pe echipe I îndrăgi- 

- tele noastre gimnaste, în_ 
conjurate cu atâta dragos
te in România — Lavinia 
MUoşovici, dina Gogeau, 
Simnna Amânar, Alexan
dra Marineseu, Andreea 
Cacovean, Ciaudia Pre- 
secan şi Nadia Hăţăgan 
au dat b nouă strălucire 
evoluţiei lor m faţa iu. 
mii întregi. Milioane de 
români, dar şi nenumă
raţi străini au urmărit pe 
micile ecrane cum trico
lorul nostru se înalţă 
mândru şi semeţ, pe cel . 
mai Înalt catarg din mo
derna • sală din Sabae, 
„deasupra* unor mari ţări 
cum sunt ŞtŞA, China şi 
Rusia l Încă o dată spor
tul a fost cel mai bun 
ambasador al României.

Este al patrulea titlu 
mondial câştigat de echi
pa feminină a României 
şi el Încununează munca

de-a dreptul eroică ■ t  
micuţelor noastre gimnas
te, la antrenamentele con. 
duse de nume de răsu
net pe plan mondial, in 
gimnastica feminină, pro
fesorii Octavian Belu şi 
Mariana Stâng — spor
tivi şj antrenori şi doc. 
torul echipei, Ioachim Ca
nă, meritând călduroase 
felicitări. Evoluţia &  
monei Amânar la sărituri, 
chiar in ziua când Îm
plinea 16 ani, i-a adus şl 
o notă mare, 9,887, iar 
jLavinia MUoşovici a fost 
notată cu 9,637. La para
lele, Simona a primit no
ta 9,725, Alexandra Ma- 
rinescu 9,812, Andreea Ca* 
covean 9,809, Gtn* Go
geai* 9,873, Lavinia 9,862 
şi - Nadia Hăţăgan 9â?3 
— deşi a evoluat acciden
tată 1 Cea mai mare ho
tă din concurs (9,912 la 
sărituri) a primit-o Si- 
mona Amânar. ■

Clasamentul final: 1.
ROMANIA 387,865 punc
te; 2. China 386.476 -
SUA 384,705 p.; 4.
384,689 p.; & "
382,904 p.; & Franţa
378,203 p.

lată şi clasamentul fi
nal la individual compus: 
1. ţjita dfcopateva itf- 
craina), 33,248 p.; 2. SveL 
lana Hot (Rusia),
39,130 p.; Lavinia MUo
şovici, 39,130 p.

URZICA, după Medalia

ŞI BĂIEŢII I 
LA ÎNĂLŢIME /  J

ds aur , obţinută anuil 
trecut ta Campionatul I 
Mondial de la Dorî-i 
mttnd, la cal cu mâne-1 
re, la Sabae a contribuit ■  
ţi ei, alături de minune-1 
Şti băieţi DAN BURlN-f 
CA, NISTOR ŞANDRO, I 
ADRIAN IANCULMSCU ■  
şl CRISTIAN L.ERIC fe l 
ocuparea locului III şi J 
cucerirea medaliilor de I 
bronz la cea moi impor- ! 
hanţă competiţie a anu-| 
M  1995, de gimnastică j  
te masculin, tntrecând I 
(8ri eu renume în gim- ■  
nsrifca mondială, cum ]  
Sunt Rusia, Ucraina, Be- ■  
Lotus. . |

Clasamentul final a- ■  
rată astfel: 1. CHINA — |  
588,619 puncte; 2. JAPO-1 
MIA J~ 563,558 p. - 3 ]  
ROMANIA — 561,947 p ; |  
4. RUSIA — 560J971 p.; |
*. u c r ain a  — m m

I
felicitări spor»   

noştri, dar şi antrenori-1 
fer AURELI AN GEOR-1 
OBSCU, IOSIF FERENCZ ■  
şl fostului atare gimnast, I 
DAN GRECU, care se] 
ocupă de progresareaI 
gimnasticii masculine ro- \  
măneţti. (S.CJ I

Divizia A seria a 11-a

age-a fost dat su .
MW trăim şi marea bu-n 

m curie şi satisfacţiei 
pricinuite de comporta-] 
Fia exemplară şi a tine- ]  
rilor noştri gimnaşti ia ]  
Campionatele Mondiale m 
de Gimnastică, ce se] 

la Sabae, ‘-------- - - - .. f* |
irţdepărtata Japonie. Aici, ]  
pentru prima oară în is - | 
taria gimnasticii masca- ]  
line româneşti, echipa i  
României a urcat pe po- ]  
diurnul acestei mari corn- î  
petiţii. Cunoscutul nos-1 
tru gimnast, MARIUS |

I

După multe ocazii ratate de gazde

Corvinul -  

F.C. Bihor M
După punctul obţinut de Corvinul la 

Motru, Întâlnirea de sâmbătă de acasă 
cu FC Bihor a fost aşteptată cu încrede
re de către Suporterii hunedoreni, «pe
rind că în sfârşit se va sparge gheaţa, 
că victoria nu va mal scăpa gazdelor. 
Şl pe măsură re trecea timpul (In pri
ma repriză) când hunedorenii atacau pe 
ambele flancuri, creându.şi mari ocazii 
de a marca,, iar oaspeţii erau mereu ma
saţi in jumătatea lor de teren, portarul 
Petre având serios de lucru, se întărea 
convingerea că hunedorenii îşi vor ad
judeca punctele puse in joc. Mal ales că 
golul hunedorenilor a căzut foarte repe
de, In min. 7, când Ciorea este lansat 
pe partea stângă a terenului şi centrea
ză in faţa porţii adverse, de unde, D. 
Dăscăleseu reia balonul cu capul in pla
să : 1—0, Din acest minut, CorVinul îşi 
creează o sumedenie de ocazii care, fie 
că sunt ratate cu nonşalanţă, fie că sunt 
rezolvate de portar. Cert este că o re
priză întreagă jocul a fost la discreţia 
gazdelor ratând in minutele 8, 16, 22, 
24, 26, 37, 38, prin Dăscăleseu, Aniţa, N. 
Mitrică (2), Chezan, Bordeanu, Haidiner, 
ocazii excelente d e 'a  înscrie.

Pauza a fost un sfetnic bun doar pen
tru oaspeţi. Văzând ineficacitatea Itunedo- 
renilor, au început să prindă curaj, în- 
cercând Şi .ei incursiuni la poarta lui 
Popa. Şl cu toate că hunedorenii ar mai 
fi putut puncta — cea mai mare ocazie 
au risipit-o în min. 65, când Mitrică sin
gur cu portarul — n-au izbutit • golul şi 
în mirj. 75 se, produce lovitura de teatru: 
Gongolea lăsat liber în colţul careului de 
16 metri şutează nestingherit, puternic şi 
egalează, 1—1.  ̂ .

Au trecut 7 etape şl Corvinul bate pă
sul pe loc. Gabor, omul nr. 1 al hune
dorenilor, 'este accidentat,, Tetileanu şi 
Crăciun au părăsit echipa, iar tinerii ju
cători hunedoreni promit mult, dar în
că fac puţin pe teren pentru ECHIPA, 
pentru cei care Vin în tribune. /

A arbitrat la centru C. Sorescu (Piteşti).
Corvinul: Popa, Bordean, Haidiner,

Sterean, Bardac, Chezan (83 Petroesc), 
Costăchescu, Aniţa (75 Păcurar), D. Dăs- 
dălescu, Ciorea (58 E. Mitrică), N. Mi
trică.

SABIN CEUBU

DIVIZIA A 2
REZULTATELE ETAPEI : Corvinul — 

FG Bihor 1—1; Bucovina — UTA 2—4) 
Jiul — Gl. Reşiţa 4—0; Minaur — Olim
pia 0—0; CSM Reşiţa — Min. Motru 3—Ij 
Un. Dej — CFR Timiş. 3—0; ASA — FO 
Maram, 0—0; FC Vâlcea — Un. A.I. 4—1; 
Foresta — Gaz M. 2—0.

C L A S A  JVÎ E N T U L 
1, Jiul Petroş. 7 6 0 1 14— 4 18
2. Un. Dej
3. CSM Reş.

7
?
7
7
7

. 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7

4. UTA
5. Foresta
6. ASA TgM .
7. Gaz Metan
8. Olimp. SJM,
9. FC Bihor 

10. Minaur Z.
11-12. Unirea AL 

Corvinul
13. CFR Timiş.
14. Gl. Reşiţa
15. Bucovina 

16-17. Min. Motru
FC Maram.

18. FC Vâlcea 7  
ETAPA VIITOARE: Min. Motru 

Foresta; Olimpia —* Corvinul; FC Bihor
— CSM Reşiţa; Un. AL — Minaur; Gaz 
Metan — Bucovina; Gloria — ASA; UTA
— Jiul; FC Maram. — Un. Dej; CFR 
Timiş. — FC Vâlcea.

0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1
3 
1
4 
1 
1

2 0 5 
1 2 4 
1 2  4 
1 1 I

15— 4 1»
12— 3 14 
15- 8 14
10— 4 13
13— 8 1J
6— 5 13 
9— 9 14
7— 10 1*

■ 5 9
11— 11 T
12— 12 f, 
9—16 7 
4—14 t

12—17 6 
6-12 5
6— 12 5
7— 19 4

Divizia B aeria a Ul-a

REZULTATELE ETAPEI: Petr. Stol. 
na — Min. Lupeni 1—0; Un. Alexandria 
— Petr. Videle 0—2; Mirt. IlricaM — 
Metalurgistul Sadu 3—1; Mine-Rai — Min. 
Certej 2—1; Petr, Ţi eleni — Vega Deva 
3—3; Nitramonia — Parângul Lorica 0—lj 
Drpbeta — Min. Mătăsari 4—0; Constr. 
Craiova — ICIM 3—0; Precizia — AS 
Paroseni 3—0; Petr. Drăgăsanl — Şoimii 
3—i. ; ' v- -■

CLAS AMENTUL
1. Drobeta Tr.S.
2. Precizia Săc. O
3. Petr. Stoina 9
4. Şoimii Sibiu 9
5. Vega Deva 9
6. Constr. Cv. 9
7. Min. Mătăsari 9
8. Mine-RAL Rov. 9
9. Parângul Lonea 9

10. Petr. Videle 9
11. Min. Uricani
12. Pefr. Drăgăşaiii
13. AS Paroşeni
14. Petr. Ţicleni
15. Nitram, Făgăraş 9 3
16. Min. Lupeni
17. Metalurg. Sadu
18. Min. Certej
19. Un. Alexandria 
29. ICIM Braşov

8 0 1 22—'3 24- 
7 I 1 18— 5 22 

4 3 14—4 18
0 3 16—1118
1 3 22—15 16 

-0 4 15—12 15
0 4 14—13 15 
0 4 15—16 15 
0 4 12—14 15 
0 4 10—19 10

9 4
9
9
9

2 3 20— 8 14
1 4 15—12 13
0 5 13—18 12
2 4  10—16 11
1 5 7— 9 10

9 3 0 6 10—13 9
9 2 2 5 7—16 8
9 2 1 6 9—15 7
9 1 1  7 4—16 4
9 1 0 8 4—18 3

In etapa viitoare, Vega Deva — Uni
rea Alexandria şi Mineral Certej — Pre. 
cizia Săcele.

D iv iz ia  C -  ju d eţ
CU UN PORTAR GREU PE ÎNVINS 

AURUL A REMIZAT 1—1 LA CÂLAN
Duminică, la Călan, s-au 

întâlnit două formaţii Mia. 
le intre primele echipe, 
line cunoscut» tn fotbalul

Sjstra : Victoria — Aurul 
rad. In ciuda multor ab

senţe notabile de ambele 
părţi (Matei, Durlescu şi 
PânzarU la gazde şi a u- 
nor vreo 6—7 fotbalişti 
plecaţi 4e U Brad — 3 
la  Certej şl alţii tn alte 
părţi, jocul a fost frumos, 
dispwtaţ sportiv, urmărit 
ou interes ; de numeroşi 
spectatori.

Cum ura ' 'de. - aşteptat, 
gazdei» a-au avântat din 
primul minut spre poarta 
apărată senzaţional de— 
Ikidisuli, bine cunoscut tn 
fetbalui hunedorean. La

cei 43 de ani ai săi (mulţi 
înainte, Rudî) a făcut, ca 
de atâtea ori, în anii ti. 
nereţii, dovada calităţilor 
sale de bun portar. La a- 
tacurile in trombă ale Vio* 
tonei, 1» şuturile tui Bu- 
deică, Kaizer, Surugiu şi 
ale celorlalţi coechipieri, 
Rudisuli s.a opus cu tea* 
tă vigoarea sa evitând go
luri ca şi făcute la minu
tele 3. 10, IX, 14. 18, t l  
şi 40. Brădenii au reuşit 
trei acţiuni periculoase pe 
contraatac In min. 26 34, 
34 şi 45 prin Nan (de două 
ori), Orbeanu şl Petrişor.

La reluare, deşi gazdele 
ae menţin mal mult In «- 
tac, and» nu mai sunt aşa 
periculoase ca In repriza 
Z, oaspeţii indrăzneso să

iasă din apărare mai des. 
Scorul s.a deschis in min. 
73, când Sondor primeşte 
cadou o minge pe „16 m“, 
intră cu mingea la picior 
spre careul mic şl singur 
eu Rudi II Înving»: 1—0. 
După numai 3 minute, la 
o lovitură liberă din apro
pierea careului, Almâşan 
Înscrie cu capul golul e- 
gaiizator: 1—1, în min. 
89 gazdele ratează cea mai 
mare o c a z i e ,  Rudi 
Opunându-se din nou mo. 
tuia.

Bun arbitrajul brigăzii S. 
Hanzi, G. M aca vei şi A. 
Grila (Deva).

Vlctorias Toth, Papp, 
KoUtnan, Budeic, Sandor, 
Bordean, Socaci, Câruceru, 
Gogan, Surugiu, Kaizer. Au 
mal evoluat, Rece şi Câş- 
lariu. Aurei: Rudisuli, Ver- 
deş, Almăşan, tanc, FiU. 
paş, Cos tar, Văcaru, Ban, 
Petrişor, Orbeanu, Udam.. 
Au mai jucat Bărâştean, 
Şimon şi Guran.

SABIN CERBU

REZULTATELE ETAPEI nr. 9, din 8 octom
brie: EG..C.L. Călan — Favior Orăştle I—4; Min. 
Şt. Vulcan — Min. Aninoasa 2—0; Jiul Petri la •— 
Min. Teliuţ 1—0; Vîctofîa':' ’90 Călan. — A S.A. Au
rul Brad 1—1; Min. - Livezeni — Min. Bârbâteni 
0—0; Haber Haţeg — Dacia Orăşlie 0—2; Metalul 
Crişcior — Constructorul Hd, 2—1; C.F.R. Srmcria 
— Minerul Ghelari 0—2.

C L A  S-AJM E N T U L
L Min. Şt. Vulcaa 9 7 1 1
2. Aurul Brad 9 6 1 2
3. Victoria Călan 9 5 4 9
4. Minerul Aninoasa 9 5 2 2
5. Daria Orăştle 9 5 1 3

■ 6. Minerul Bărbăteni ■.*"■>4 3 2
7. Jiul Pririla 9 4 3 2
8. Minerul Ghelari 9 5 0 4
9. Minerul Triiuc 9 4 2 3

10. Favior Orăştle 9 3 4 2
11. Constr. B w r im a  9 4  9  5
12. Minerul Livezeni 9 2 4 3
13. Metalul Crişcior 9 2 2 S
14. E.G.CJL. Călan 9 2 0 f
15. Haber Haţeg 9 6 1 8
16 C.F.R. Slmeria 9 9 6 9

21— 1 82 
2T—10 19 
11— 3 19 
11— 5 17 
17—16 1« 
24— 8 15 
19— 8 15 
16—11 15
15— 8 14 
13— 7 13
16— 1$ 12 
5— 9 16 
9—19

16—28 
2—37 
2—33

8
6
1

ETAPA VIITOARE (nr. 10, din 15 octombrie): 
Min. Aninoasa — Favior Orăştle; Min. Teliuc — 
Min. Ş t Vulcan; ASA. Aurul Brad — Jiul Fetri- 
la; Mhî. Bărbăteni — Victoria *90 Călan; Dacia O  
răştie -V Min. Livezeni; Constructorul Hd. — Ha. 
ber Haţeg; Minerul Ghelari — Metalul Crişcior; 
GjF-R. Simeria — E.G.C.L. Călan.

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 8 OCT. 1995

Aveiline — Salcrnitana 1 
Bresda — Veneria 0») x 
Urescia — Venezia (F) x 
Ceseaa — Chievo 1 
Cosenza — A neon a 1 
Genoa — Lucchese 1 
PerugSa — Patera» (P) x 
Perugia — Palermo (V) * 

Pescara — Reggiana (P) x 

Pcscara — Reggiana (F) 1 

Pîstoiese — Bologna (P) 2 

Pistoiese — Bologna (F) x 

Vcrona — Reggina x

Fond de câştiguri;
*1T7M151 lei.
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125 PE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PEDAGOGIC LA DEVA

SÂ CREZI CĂ VEŞNICIA S A NĂSCUT LA SAT

Clădirea şcolii este împodobită acum de 3 
plăci comemorative, consemnând: centenarul şcolii, 
centenarul „Sabin l)răgoi“ şi 125 de ani de activita
te neîntreruptă.
(Urmare din pag, 1) . ~ *

goi, profesorul Dumitru 
Muntiu, absolvent al pro
moţiei 1930 a Şcolii Nor
male Deva. Cuvântul 
rostit în adunarea jubi
liară de către absolven
tul de acum 65 de ani 
al şcolii s-a/ constituit 
într-o amplă şi însufle- 
ţitoare disertaţie despre 
menirea dascălului de 
luminător al poporului, 
de fiu al neamului său, 
cu care împărtăşeşte şi 
binele dar şi răul, în 
vreme de pace dar şi de 
război, cu oare se iden. 
tifică ca un adevărat 
apostol al neamului.

Şi, ca o autentică e- 
xemplificare a celor 
spuse de veteranul ab
solvenţilor de acum 65 
de ani, spectacolul ce a 
urmat, realizat de foşti . 
şi actuali elevi ai şcolii, 
a demonstrat că acolo 
unde funcţionează ca 
dascăli, absolvenţii şcolii 
se identifică cu comu
nităţile în care trăiesc şi 
pe care le luminează. 
Iar dacă această iden
tificare şi-a găsit expre
sie poetică în versurile 
Liei Sorescu, pe care le 
publicăm alăturat, spec
tacolul festiv realizat de 
absolvenţii şi elevii li-' 
ceului a demonstrat că 
învăţătorii (crezând pe 
Lucian Blaga că „veşni
cia s-a născut la sat") 
sunt adevăraţii , căutători 
de comori spirituale. 
Versurile, cântecele popu
lare şi obiceiurile folclo-

dite în , ţinuturile Hune
doarei, Bradului,' Haţe. 
guluişi Văii Jiului, în 
ţinutul pădurenilor, în 
judeţele vecine şi, chiar 
mai departe, în felurite 
colţuri de 'ţa ţă ./

Au prezentat, in con
tinuare, mesaje şcolii 
sărbătorite senatorul 
Ioan Diniş (din partea 
Senatului României), de
putatul Petre Şteolea 
(din partea Camerei De
putaţilor), ing. Georgel 
Răican, prefectul jude
ţului Hunedoara (din 
partea Guvernului Româ
niei), părintele protopop 
Alexandru Hotăran (cu
vântul personal al Prea
fericitului Teoctist, Pa
triarhia Ortodoxă Româ
nă), prof. Gheorghe Gân
dea, inspector general
al Inspectoratului Şco
lar Judeţean (din par
tea Ministerului învăţă
mântului), prof. Ana Ar- 
măşescti (din partea In
spectoratului Şcolar Ju
deţean), ing. Ovidiu Ha- 
gea, primarul munici
piului Deva (din partea 
Primăriei municipale şi 
a Consiliului Local), prof. 
Anton Ilica, directorul
Şcolii Normale „Dimi- 
trie • Ţichindeal" din A- 
r£̂ l, cea mai veche din 
ţara românească, prof. 
Gavril Hădărean, direc
torul Şcolii Normale
din Beiuş (mesajele şco
lilor normale din Oradea 
şi Beiuş), prof. Gheorghe 
Armăşescu, director ad
junct al Şcolii Normale 
„Sabin Drăgoi" Deva 
(mesajele şcolilor nor
male din Satu Mare şi 
Galaţi), prof. Pavel Mâr.

Ochii I ok
Ochii Iot povestesc,
Ochii lor îndrăznesc, 
Te-ocrotesc, murmurând,
I ţ i zâmbesc, explicând,
Ei trudesc, şi of tând 
Obosesc, mângâind.
Sunt frumoşi, luminoşi,
Licărind ochii lor,
Ochii dascălilor...

LIA SORESCU

za (mesajele şcolilor nor
male Focşani şi Alexan. 
dria). /;■:;■

In continuare, foşti e- 
levi ai şcolii şi-au ex
primat gândurile şi' "pro
fesiunile lor de credinţă 
la acest moment ani
versar. Au rostit cuvin
te emoţionante Loredana 
Danciu. absolventă pro
moţia 1995 (şefă de pro
moţie, cu media 9,80), 
Graţian Ordean, absol
vent promoţia 1975, Eli- 
za Lascu, absolventă pro
moţia 1970, Lia Sorescu, 
absolventă promoţia 1965, 
prof. univ. dr. Bujor
Dânşoreanu, absolvent, 
promoţia 1955 (aflată în 
aceste zile în şcoală, la 
întâlnirea de 40 de ani 
de la absolvire).

A urmat, în 'continua
re, o adevărată' surpri
ză. Dacă în sala casei 
de cultură se afla pre- 

. zent la sărbătorire dl
Constantin Drăgoi, fiul
marelui compozitor Sa
bin Drăgoi, în aceeaşi 
sală a fost prezent şi un 
elev al lui Sabin Dră-

rice aduse în scenă de 
învăţători sau de forma
ţii artistice conduse sau 
instruite de aceştia de
monstrează că ei sunt 
cei care stimulează şi 
pun în valoare cultura 
populară românească.

Nestemate ale portului, 
cântului şi dansului popu
lar din Ţinutul Pădu

renilor, Ţara Moţilor, 
de pe Valea Mureşului, 
până iu mărginimea Si
biului şi zonă: AII» fo
liei au fost aduse în 
scenă de tulnicăresele de 
la Blăjeni, îndruniate de 

educatoarea Cornelia Mar- 
ta (promoţia 1978), ta
raful dirijat de Ionel 
Coza. absolvent al şcolii, 
în care s-au distins Ovi
diu Miheţ (promoţia 
1978), Vasile Bebeşelea 
(promoţia 1973), Petru 
Boloţ (promoţia 1976), 
suita de muzică populară 
formată din foşti şi ac
tuali elevi (dirijor prof. 
Gh. Bereea), formaţia de 
dansuri populare din 
Meria, condusă de învă
ţătorul Miron Scorobete, 
cunoscutul solist instru

mentist Gheorghe Albu 
(din Alba Iulia), absolvent 
al şcolii. Căluşarii din 
Orăştioara de Sus, În
drumaţi de învăţătorul 
Ioan Paşolea, formaţiile 
de dansuri populare şi 
obiceiuri pădureneşti din 
Bătrâna şi Feregi (în
drumător Viorel Mun
teanul, Cosmina Drăgan, 
fiica cunoscutului cân
tăreţ şi învăţător Dră
gan Muntean, fiul lui 
Ionel Coza, Un „mândru 
bade din clasa a V-a**, 
virtuoz dansator sau for
maţia de dansuri popu
lare în care s-au format 
perechi din promoţii di
ferite; Barteş Petronela 
(1995),' Pârliteanu Alexan
dru (1995), Olărescu Mar
cel (1978), Mihai Adriana

(1995), Olărescu Eugen 
(1975), Adina ţleagu 
(1975). i ■ -;•■:;■/ ' ' ■

Vizionarea acestui spec
tacol a fost 6 autentică 
demonstraţie a faptului 
că învăţătorii sunt cei 
care valorifică şi dez
voltă cultura noastră 
populară. că fac acest 
lucnl cu dăruire, pasiune 
şi, din păcate, uneori în 
anonimat.

In continuare, parti
cipanţii la manifestările 
prilejuite de aniversarea 
a 125 de ani de învăţă
mânt pedagogic la Deva 
au participat la sediul 
şcolii la un dialog al 
generaţiilor, având ea 
moderatori pe prof. univ. 
dr. Ioan Drăgan şi prof. 
univ. Ion Mureşan.

Corul Şcolii Normale din Bacău evoluând In cadrul Festivalului culta, 
ral-artistic „Sabin DrăgoiY

Aspect din spectacolul absolvenţilor şi elevilor şcolii.

Absolvenţi din promoţiile anterioare, profesori şi invitaţi Ia adunarea jubiliară.
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SI NU NUMAI...
'  Zilnic, pragul Dispen
sarului urban din Orăş- 
tie, mai exact al cabine, 
tului în care acordă con
sultaţii dr. Estera Grişan, 
este trecut de către mulţi 
suferinzi, majoritatea pen
sionari. «Sunt oameni 
cu probleme de sănăta
te specifice vârstei a tre
ia, dar şi cu cele mai 
multe probleme sociale,

. marii agenţi economici a- 
vând dispensarele lor“. — 
spunea dna doctor: Ast
fel că aici dialogul me- 
dic-pacient este de du
rată şi presupune • multă 
răbdare din partea per
sonalului medical. ACeşti 
oameni, bătrâni şi bol
navi, ̂ pe care nu-i mai ' 
ascultă nimeni, care nu 
au cui să-şi spună păsu
rile, sunt primiţi aici cu 
înţelegere şi bunăvoinţă. '?

Ştiind că este o mun
că aparte, în care „in- , 
formaţiile" date de pa- - 
cienţi trebuie, receptate 
deopotrivă- cu mintea şi 
cu ifiiMa, am ales o oră 
mai puţin aglomerată, 
pentru â discuta cu dna 
dr. Crişan, medic coor
donator ai unităţii.

— Încercăm să rezol
văm cu tact şi înţelege
re problemele suferin
zilor, «ă-i ascultăm cu

. bunăvoinţă pe aceşti bă-' 
trâni bolnavi. Ne depla
săm şi lâ domiciliul lor.

— Care sunt' cele mai 
răspândite boli ?

—■_ Predomină bolile
cardiovasculare, afecţiu- 

, nile reumatice, dar t Şi 
foarte; piuite neoplasme. 
Activitatea rioasţră ; este v 
complexă şi trebuie să 
ne orientăm pe loc. în 
limita posibilităţilor şi a 
dotărilor, rezolvăm ceea 
ce. trebuie, fără a face 
lucruri senzaţionale.

Dna doctor are la In. 
demână indicii demogra-

ţ fici pe oraş, care atestă
l

că există multă ’ popula
ţie îmbătrânită. Aflăm că 
sunt multe decese subite, 
la persoanele între 40— 
60 ani, datorate acciden
telor vasculare ori de 
circulaţie. Morbiditatea 
este şi ea foarte mare.

Dna doctor ne.a po
vestit despre familia dum
neaei, despre părinţi. Es
te născută in Orăştie, în 
Zodia Balanţei. După ab
solvirea liceului, a intrat 
la Facultatea de medici
nă din Cluj şi la un an 
de la absolvire s-a cu

noscut cu. soţul dumneaei, 
Xiberiu, de profesie, in-, 
giner. Au o fetiţă. Adi
na,. în clasa a VHI-a. O 
fetiţă ataşată mult de 
mamă şi care doreşte să 
se" facă ziaristă. „Proba
bil, va reuşi, fiindcă este 
ambiţioasă". Locuiesc In 
casa părintească, pe stra
da Kogălniceanu, şi so
ţul dumneaei â înfiinţat 
o societate 'de instalaţii 
gaz-metan. „Ii place să 
facă ceva constructiv, să 
aibă tangenţă cu profe
sia ; este un bun organi
zator",

Gu mare durere în L 
niroă ne-a povestit dna 
Grişan despre părinţii de
cedaţi, de mulţi ani. 
Fiind unicul lor copil, 
le-a purtat de grijă {râ
nă în ultimele clipe ale 
vieţii, încercând să le a- 
line suferinţele când erau 
foarte bolnăvi.

— Am suferit mult 
când au murit. Dar tre
buie să trecem peste toa

te. Au făcut o casă şi 
au lăsat-o. La un mo
ment dat lăsăm tot® şi 
plecăm. Poate-i bine să 
nu uităm aceasta... Şi 
6ă nu uităm că a fi co
rect cu cei din jurul tău,
•a fi conştiincios şi punc
tual este valabil în ori
ce vremuri. îmi place 
ceea ce fac aici şi în
cerc să fac cât mai bine.

— Vă reproşaţi ceva ?
—  Poate prea marea 

îngăduinţă cu ceilalţi. Eu 
nu pot pedepsi pe cine. 
va, indiferent ce a făcut. 
Aleg mai bine calea dia
logului. Poate-i un de
fect pentru timpurile pe 
care le trăim. ,

1 ■ — Aţi trăit momente 
deosebite în ultima vre
me ?, j ,
■ — Da. Am reuşit, lao

laltă cu familia, să ve-, 
dem lumea. Am fost în 
vara acestui an la Paris. 
Ne-a impresionat totul.

: Am văzut -Turniil Eiffel, .
am admirat panorama o.

‘ raşului de la Arcâil " de 
Triumf, am' văzut Ver- t 

L^fille», Sorbona, aia fost .
la Panţheon. Am vizionat,

; la'Centrul Pompidou, ex
poziţia Brâncuşi, care â 
fost o revelaţie. Este ma
re lucru să’vezi alte io. 
curi, alte peisaje, cas
telele de pe Valea Loirei, 
de pildă. Dar pâritru a 

+ vorbi despre toate aces
tea, ar fi necesare ore, 
aşa cum ne-ar fi trebuit 

, câteva zile pentru â ad
mira expoziţiile de la 

■ Louvru.
— Să revenim aici, în 

prezent, Ge dorinţă a- 
veţi în mod expres?
*■ — Cea mai mare do
rinţă a mea este să mă 
înţeleg cu pacienţii. Eu 
am multă Înţelegere pen
tru ei şi aş dori ca acest 
sentiment să fie reciproc. 
Dar şi mai multă sănă
tate. Pentru toţi.

ESTERA ŞINA

I MAXIMA *

( O In dragoste, fe- « 
! mei a este aceea ca- | 
I re alege pe cel care J 
| o va... alege. |

j PAUL GERALDY j
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PLANTE DE LEAC

Porumbul
De la porumb se fo

loseşte în scopuri me
dicinale mătasea. Con
ţine săruri de potasiu, 
calciu şi siliciu, vitami
nele G, B 6, E şi K, u- 
lei volatil, alanţoină, 
glucide etc. Mătasea 
este diuretică, de aceea ' 
Se recomandă1 mai a1? 
în piatră la rin->' 
cistite şi albumini- 
Ajută la eliminarea 
pei din ţesuturi, _ 
fluenţând în bine bo- k 
iile de inimă şi obezi- ţ 
tatea.

De asemenea, ceaiul 
de mătase de porumb 
măreşte secreţia bilia
ră, micşorează depune
rea de săruri în bilă, 
influenţând în bine bo
lile de ficat şi colecis- 
titele. Se mai recoman
dă în tulburări' circu- ; 
latorii.

Geaiul se prepară din 
10 g mătase de porumb 
la 200 g apă. Se ia la 
trei ore o lingură.

CtfVWWVKWWVWyWVVVWWW

| de iubire
•  Experţi fa domeniu 
r  dau părinţilor (mame. 
2 lor şi. taţilor) câteva 
l  sfaturi, demne de a fi
• reţinute:
• o  Să-ţi iubeşti copi-
•  Iul!
•  •  Să-ţi Protejezi copu
•  Iul!
•  •  Să fii un bun e-
•  xemplu pentru copilul
•  tău I 1
•  •  Să te joci cu copi- 
. Iul t&u I
•  •  Să lucrezi cu co-
•  pilul tău!
•  •  Să laşi copilul să
•  dobândească singur ex-
•  perienţă de viaţi, chiar
•  dacă suferă!
•  •  Să.l înveţi să fie
•  ascultător!
•  •  Să-i arăţi copilului
•  posibilităţile şi limitele
•  libertăţii umane 1
•  •  Să-i oferi copilului
•  tău trăiri cu valoare de
•  amintiri.
« • • • « • a e e t a
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VISARE. Desen de DORINA IT^’L CRÂNG.

M o d a  t o a m n e i  c \

Moda acestui sezon evidenţiază armonia, «ilneteL 
Lungimea fustei eeboară până la nivelul • genuncmilal,f 
Pentru tineret se păstrează un mini extrem,abia depă
şind coapsele. Este în continuare in top pantalonul acm% 
purtat sub fusta descheiată, scurtă sau iungăc ToâînM 
aceasta designerii no amintesc de creaţiile ‘anilor 
Pantalonii şi-au schimbat linia. Taliiestecăzută, opdfe* 
du-se la nivelul şoldurilor, lungimea., este dreaptă iii 
uşor evazată. ’ ' • - t  l
•>. Voalurile şi dantelele apar în orice vestimentaţie. 
Alăturate altor materiale nobile ca satinul, catifdaOG! 
pielea piersică, mătasea — Îndepărtează din modă m»>; 
terialele ieftine, greu de întreţinut, ca inul, tercotul, vcwi 
lurul. Un stil rafinat presupune rochii şi bluze cd po«j 
lane, cerculeţe, deux-pieces-uri cu nasturi omatnentaljţj 
fuste legate în şireturi. "

Din alte tim puri
+  Maria Stuart, regi

nă ' a Franţei şi a Sco
ţiei (1542—1567), a pur
tat, cu prilejul călăto
riei sale cu regele Fran
ţei, Francisc al Il-lea, 
cea dintâi rochie de mi
reasă de culoare albă, 
împodobită cu dantele de 
mare preţ. .

+  Acrim un secol, bi
cicleta continua să ţie 
socotită „inamicul ab
solut al sănătăţii". La 4 
noiembrie 1895, dr. M. 
Cîmpeanu ţine la Socie
tatea studenţilor în me

dicină din Bucureşti r  
conferinţă în care con
damnă fără rezerve „a- 
lergărilc -şi cursele ne
buneşti, ca şi ţinuta, Zi
să eleganta, a unora 
dintre cei care merg cu 
acest vehicul**-, Dar Pe
tica nu prinde, adepţii 
bicicletei fiind mai pu
ternici decât detractor# 
ei. Fruntaşi ai vieţii Cul
turale şi ştiinţifice din 
Bucureşti, „folosesc CB 
precădere bicicleta tn 
deplasările lor zilnice“ 
— afirmă ziarele tim- , 
pului. 1

După părerea mea, sis
temul endocrin este, du
pă cel energetic intern, 
•cel mai puţin cunoscut 
dar şi cel mai important 
dintre sistemele fizice. 
Alături de sistemul nervos 
asigură comanda şi regla
jul biochimic1 ale întregu
lui organism. Datorită u- ,
nor procese biologice spe
cifice ' (ciclul menstrual, 
naşteri etc.), sistemul en
docrin este mai labil la 
femei decât la bărbaţi. A- . 
cest sistem este „conectat" 
la corpurile energetice, 
respectiv la planurile vi
bratorii . corespunzătoare . - 
prin intermediul canalelor 
orizontale (chakre).

De modul cum sunt 
activate şi purificate a

Reglarea sistemului endocrin (I)
ceste canale depinde în 
cea mai mare' măsură 
buna funcţionare a siste
mului endocrin. Chakre- 
le au, aproximativ, for
ma unor conuri cu vârful 
în coloana vertebrală şi 
baza în faţa trunchiului, 
la marginea corpului 
energetic corespunzător. Se 
consideră a fi 7 centri de 
forţă principali (chakre), 
pentru fiecare din cele 7 
corpuri ale * fiinţei - umane . 
(fizic, .energetice şi spiri
tuale).' Rezultă un număr 
de 49 de chakre şi pro
iecţii ale lor. De altfel, 
numărul 49 este unul din 
numerele de lucru în

tehnicile folosite în şco
lile ezoterice orientale. 
Primele 2 seturi de cha
kre (corespunzătoare cor
pului vital şl celui astral) 
sunt direct implicate în 
reglarea sistemului endo
crin. Gele 7 . chakre sunt:. 
MULADHARA, SVADISH- 
TANA, MANIPURA, A- 
NAHATA, VISHUDA, AJ- 
NA, SAHASRARA. " De
numirile provin din lim
ba sanscrită ca şi eha-- 
kras, care înseamnă roa
tă.

Prezint o tehnică sim
plă de reglare a chakrelor 
şi implicit a sistemului

end< crin, folosind coor
donarea mentală a sub
conştientului > prin - i con- 
ducţie energetică şi cro-, 
moterapie. Poziţia: 1. Cul
cat pe spate, cu faţa in 
sus, mâinile pe lângă 
corp, cu palmele în jos; 
de preferat fără pernă sub. 
cap; picioarele uşor de-, 
părtate — său — 2. în 
picioare, .cu braţele pe 
lâhgă corp, picioarele, u- 
şor depărtate. Poziţia ‘ se 
alege în ' funcţie de situa
ţie sau preferinţă. Rela
xarea : fizică — toţi muş
chii sc destind şi sunt 
lăsaţi să cadă sub acţiu

ne gravitaţională; în po
ziţia in picioare va înce
pe o uşoară balansare a 
trunchiului; relaxarea 
mentală — se elimină din 
mental gândirea activă 
(nu vă mai gândiţi în 
mod voit la nimic), gân
durile reziduale (proprii, 
ce apar fără voia noas
tră) şi cele parazite (ce 
vin din jur); dacă relaxa
rea mentală vi se pare 
dificilă sau incompletă, 
puteţi spune o rugăciune, 
concentrându-vă doar a- 
supra ei; Respiraţia: se 
reglează în mod natural 
(deci nu prin acţiunea vo
luntară asupra muşchilor

pieptului), impunându-se 
mental un anumit ritm. 
Trebuie să se ajungă la o 
respiraţie ceva mai lentă; 
decât normal, egală (adică 
inspiraţia egală cu expi
raţia) şi mici pauze Intre 
acestea. Accentuez — În
treg procesul de reglare 
a respiraţiei să se Iacă; 
natural şi nu forţat, ta; 
acest ultim caz 
deveni periculos, 
te de a începe 
respiraţiei, se pot face 2-S 
inspiraţii profunde, acest 
lucru ajutând şi la rela
xarea mentală. (In numă
rul viitor prezentăm tefa- 
nica propriu-zisă — n-n.).

DAN TALPALAIUU,
bioterapeut
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In ciuda momentelor 
grele prin cane a trecut, 
poporul român a mani
festat întotdeauna senti
mentele ode mal umane, 
mai prietenoase faţă de 
vecini, faţă de populaţii- 

• ie de altă naţionalitate, 
care tn demnul secole
lor s-au aşezat pe teri
toriul României. El n-a 
râvnit niciodată la bo
găţiile altora şi nici n-a 
atentat la libertatea ni
mănui .Neamul româ,- 

. «esc — sublinia Li viu
«ebreana în „Laudă ţă
ranului român** — a fost 
cei mai liniştit din lu. 
me. tn trecutul nostru 
nu avem nici un război 
de cucerire, ci numai de 
apărare®. .

că cei peste 40 00o de ro
mâni, adunau pe Câmpul 
Libertăţii de la Blaj, la 
3—5 mai 1848, s-au le
gat prin jurământ să res
pecte celelalte naţionali
tăţi „poftind egală res
pectare de la dânsele". 
Despre acea parte a ju
rământului, protocolul a- 
dunării sublinia : „De 
când e Ardealul, nu s-au 
spus jurământ mai sfânt 
decât acesta, jurămân
tul celor trei naţiuni (es
te vorba de „unirea fră
ţească" cunoscută' sub 
numele de Unio Trium 

Nationum,' încheiată în
tre nobilii unguri, saşi 
şi secui în 1437) nu poa
te sta faţă de acest ju- 1 
rământ român... jură-

RLE DE ISTORI E

r

A

}

Şi cu ocazia evenimen
telor furtunoase din anii 
1848—1849, românii şi-au 
manifestat sentimentele 
de stimă, preţuire şi în
credere faţă de etniile 
conlocuitoare. „Spuneţi 
ungurilor, secuilor -ăi sa
şilor arăta Aron Pum
nul — că noi li iubim ca 

.pe fraţii noştri, cu care. 
^locuim intr-o ţară. Spu- 
neţi-le cu cuvintele şi 
arătaţi-le cu fapta că 
noi ii iubim, Insă e drept, 
ca şi ei să ne iubească 
şi să corespundă iubirii 
noastre ce o avem către

Acest sentiment nobil 
de prietenie şi frăţie cu 
Coate etniile a fost evi* 
denţiat cu tărie la Adu
narea de la Blaj din mai , 

’ 1848. „Naţiunea română 
— sublinia cu această o. 
cazie Simion Bămuţiu — 
dă de ştire naţiunilor 
conlocuitoare, că voind a 
se constitui şi organiza, 
pei teaiei naţional, n-are 
cugăt tiMşmşp în k contra
altor riâţhmi, el cunoaşte 
acelaşi -drept pentru toa
te, voieşte a-i respecta 
cu sinceritate, cerând res
pect împrumutat după 
dreptate, (prin urmare 
nici nu va suferi a fi su
pusă altora, ci voieşte 
dreptate pentru toate".

O asemenea înţelegere a 
relaţiilor poporului nos
tru eu celelalte etnii con
locuitoare nu era un caz 
particular, rezultatul ve
derilor personale ale vre
unui militant de frunte 

.al românilor din Tran
silvania. ci a fost spe
cifică tuturor românilor. 
Aşa sc explică şi faptul

mântui e contra naţiunii 
române, iar jurământul 
românilor de pe Câmpul i 
Libertăţii nu e contra ni- ? 
mânui, jurământul celor I 
trei naţiuni e jurămân- t 
tul nesulerinţei, al ro
mânilor — jurământul to
leranţei celei mai depli. 
ne, jurământul de drep
tate, de frăţietate".

în ciuda poziţiei gre
şite a unor factori con
ducători din Ungaria, a 
ciocnirilor sângeroase la 
care s-a ajuns, In uiiele 
cazuri, intre români şi 
unguri, aceştia s-au în
tâlnit pe poziţii Comune 
de luptă impoţriva abso
lutismului habsburgic şi 
a intervenţiei străine.' 
Astfel, în timpul eveni.

. montelor care au avut 
loc ta Pesta la 27 mar
tie — 8 aprilie 1848, un 
mare ntunăr de români 
au luat parte activă, îm
preună cu cetăţeni unguri, 
la eliberarea din închi
soare a -revoluţionarilor 
democraţi printre care 
se afla şi militantul ro
mân Eftimie Murgu, con
ducătorul de mai târziu 
ai mişcărilor revoluţiona
re din Banat. La insu
recţia naţională împotri
va trupelor imperiale, ro
mânii din Banat, Bihor 
şi Maramureş au luptat 
alături de revoluţionarii 
unguri, după cum au o- 
pus o dârză rezistenţă se 
cui* din ţinutul Trei 
Scaune, conduşi de Ga. 
bor Aron, mineri şi to- 
pitori, români, unguri şi 
germani -din Baia Mare 
şi Reşiţa.

Pref. ION FBATILA

Si

L a inaugurarea Librăriei
„Humanitas** din Orăştie a 
avut loc un eveniment 
deosebit de important: 
lansarea cărţii dnei Aure
lia Anastasia Marinescu —* 
„Codul bunelor maniere, 
astăzi". Născută la 21 fe
bruarie 1934 la Bucureşti, 
licenţiată a Facultăţii de 
Limba şi Literatura Ro
mână din cadrul Univer
sităţii Bucureşti, dna Ma- 
riaescu a fost timp de 28 
tfe ani profesoară de ro
mână la Liceul „Dimitrie 
Cantemir" din Capitală.

Aici, a editat prima re. 
viată — tipărită a  li
ceului şl a înfiinţat cunos
cutul cenaclu „George Că
lin eseu* pe care l-a con
dus cu pricepere şi pa
siune douăzeci de ani.

După consumarea aces
tui eveniment, autoarea a 
onorat cu prezenţa liceul 
„Aurel Vlaicu" unde & o- 
ferit elevilor cărţi cu au. 
tograf. întâlnirea' a fost 
posibilă datorită dnei Ma. 
riana Stoicoi, patroana noii 
librării. .

La sfârşitul cărţii sale, 
dna Marinescu mârturi-

„Grice om ar tre
bui să iase In urina Iul 
ceva deosebit pentru a nu 
fi Uitat. Dacă nu ne stă 
în putinţă, să lăsăm mă
car o amintire Inimoasă a 
Cfeîtii ce â foit uh ;,Domn“ 
sau a celei ce * fast... o 
„adevărată Doajnnă”!

Cărţi de genul acesteia, 
care ne araţâ cum trebu
ie să -fie • raportăm, sunt 
extrem de binevenit^ în 
societatea; actuală I

ADINA BORCAN

L a  V u lc a n , s e  a p ro p ie  d e  fin a liza re

O NOUĂ UNITATE SANITARĂ
Pe harta oraşului Vul

can a apărut un nou o. 
biectiv social, ce comple
tează inspirat peisajul ur
banistic al localităţii.’ Este 
o modernă policlinică ce 
s-a înălţat in imediata a. 
propiere a vechiului spi
tal şi la care se fag în 
prezent finisajele interioa
re. Dar amănunte privind 
stadiul ridicării noului o. 
biectiv utilitar aflăm de 
la dr. Ion Păpădie, direc
torul unităţii spitaliceşti i

— Este vorba de fapt 
de ambulatoriul de spe
cialitate (astfel se va de
numi), care cuprinde toa
te cabinetele de speeiali- 
tate, bare de recuperare; 
partea de radiodiagnostic, 
plus stomatologia, Iar la 
mansardă locuinţe pentru 
medici, respectiv două a- 
partamente şi patru g a r 
soniere.

Constructorul, SG „Corn
eei" Petroşani (director dl 
Suciu), şi-a respectat ter
menele de execuţie, lucrând 
cu seriozitate şi pricepere. 
In aproximativ trei luni 
se speră câ vor fi termi
nate toate lucrările (se mai 
construieşte la ora actuală 
centrală termică proprie, 
morgă, crematoriu şi re
zervor de apă de 258 mic)/ 
până la sfârşitul- anului 
realizându-se şi sistemati
zarea platformei înconjură
toare, aleile de acces.

Pentru lucrările de eoni 
strucţii-montaj au fost a- 
locate prin Ministerul ’ Să
nătăţii peste 4 miliarde de 
lei. In ceea ce priveşte do. 
tarea, există de asemenea 
promisiuni din partea a-, 
celuiaşi minister. Se aş
teaptă sosirea tmui ana
lizator pentru dotarea la
boratorului cu ajutorii! că
ruia se vor face 60 de de

terminări, un electrocardio
graf cu trei canale, două 
centrifugi."

In prezent, laboratorul 
spitalului este dotat cu un 
aparat „Etisa" a cărui vA; 
loare este de 60—70 mi
lioane de lei. Sindicatul 
minei Vulcan — căruia i-a 
fost donat acest aparat de 
firma American Romanian 
Technology Exchange Ine* 
cu sediul în Bucureşti, — 
l-a- donat, la rându.J, spi
talului, asigurând în ace
laşi timp reactivi şi mate
riale consumabile in va. 
loare de 7,5 milioane de 
lei. O altă parte a reacti

vilor şi materialelor ne
cesare urmează să fie a- 
sigurate de spital.

Cum ne mai informa dl 
director, cu ajutorul apa. 
râtului „Elisa“ se pot e- 
fectua determinări HIV I 
şi II,. nepatita ABC, dif- 
terie, tetanos, echinococoză, 
geardioză, lues (sifilis). A- 
cum, medicul şef de la
borator se află pentru in
struire la sediul firmei a- 
mericane din Bucureşti, 
pentru ca la mijlocul a- 
cestei luni aparatul să fie 
pus în funcţiune.

ESŢERA ŞINA

\ . . .... . ... •-

Noutate la  Castel !
i*
i

I

In octombrie, Hunedoara îşi Va aniversa „Ziua 
de naştere®, sub semnal heraldic al Corvinitor, 
cel care i-au dat nume, ci şl judeţului. Vor fi ros. 
tite expuneri intr-un larg simpozion şi vor fi, desi
gur, «vocale momentele de Istorie din veacuri. Dar 
despre „samarul** manifestărilor, von» informa citi
torii la timp. Deocamdată, consemnăm că in incinta 
curţii castelului, într-un spaţiu care ani de alte a 
fost abandonat unor depozite, tentative de fabrici de 
spirtoase, magazii, începând din iunie, cunoscutul 
manager Horia Gherghina, un excelent designer, tir. 
hitect, grafician şi restaurator, a reuşit să finiseze in 
aceste zile un modern, impresionant spaţiu de re
uniuni, Aresta este dotat cu două Săli, una de pro
tocol, alta de conferinţe şi primiri oficiale, un bar, 
două birouri, o terasă... Total a fost modernizat după 
un proiect propriu (S.C. Sollexim), inclusiv instalaţii 
de ventilaţie, sanitare, design, iluminat, teracote; pre
cum şi uneie lucrări proprii de sculptură tip ,jSi- 
lellius®. Intr-un cuvânt, o bijuterie. Spaţiul va fi Util 
inclusiv „clubarilor*1, ce Se vor constitui din oameni 
da afaceri. Sugerăm ca sala miei să fie disponibilă 
fi Unul club de artă. Mulţumiri, domnitor de ia Pri. 
mărie ! Oricum, ţi-a mai mare dragul să vezi ce iese 
de sub mâinile (şi fruntea), unui adevărat artist con
structor I

EUGEN EVU

l

Noul parc din Simeria Foto PA VEL LAZA

c
de teremiri

La Petroşani s-a orga
nizat o licitaţie publică 
pentru concesionarea unor 
terenuri în suprafaţă de 
244 mp. Se vor realiza aiei 
3 staţii de autobuz, cu 18 
spaţii comerciale, suprafa
ţa acestora fiind cuprinsă 
între 18 Ş i  24 mp. Obiec
tivele sunt situate în Pia
ţa Victoriei, lângă poşte 
şi, respectiv, lângă Spita
lul municipiului. i

Oferta minimă cerută a 
fost de 5160 lei/mp/an. S-au 
înregistrat 21 ofertanţi, cu 
o ofertă minimă de 9208 
lei/mp/an, iar cea maxi
mă a fost de 125 000 lei/ 
mp/an. (E.S.)

. Ic.-« în municipiul Grăş- 
pe strada Gării, con- 

•;A* ' autoturismului
- nţ. RH-02.LBC, pe nume 

- /mtalos Imbre din Sa- 
'-W & . subiuglner la o so.

comercială din O- 
a adormit La vo

lan. „Lăsată" In voia sor. 
ţii, maşina a părăsit par
tea carosabilă şi a acci
dentat p a r  pe ° Sfetcu 
Constantin, care se depla
sa regulamentar.

•  Pe o stradă din Ora
şul Uricani. micuţul Ra- 
reş Cosmin. de 6 ani. fiind 
lăsat nesupravegheat de 
părinţi, a ajuns sub ro. 

' ţlîe autoturismului nr. 
l-AR-2394, condus de 
Stanciu. George}, din ace
eaşi localitate. La scurt 
timp după accident, mi
norul a deeed^ l

•  Pe ®. Jî. 88 B, te lo
calitatea Toteştl, învăţă, 
toarea Hibais Argentina 
a condus neatentă autotu
rismul proprietate perso
nală. Acesta s.a oprit In
tr-un copac, iar te urma 
impactului cea de la vo. 
lan a suferit leziuni cor
porale grave,

» Şoferul profesionist 
Moţ Ionel din Iha, la vo
lanul autodubei 3LHD- 
2188, nu a păstrat o dis

tanţă corespunzătoare în 
mers faţă de alt autove
hicul, cu care s-a tampo
nat. în urma loviturii, 
Rocsan Ioan, care era pa. 
sager In cabina autodu
bei, a fost accidentat grav, 
decedând ulterior.

•  Pe un drum judeţean, 
tn apropierea localităţii 
Burjuc, Brînduşesc Soio- 
tnon, tractorist din satul 
Fintoag, a condus ne
atent.

Remorca ataşată trac. 
torului a/ părăsit drumul, 
Iar In timpul răsturnării 
I-a surprins pe Lazăr Gheor
ghe, provocându-1 leziuni 
corporale grave.

•  Tânărul Ivanqea Glau- 
diu, de 28 ani, din Văll- 
şoara, nu s-a asigurat la 
traversarea drumului Sur
prins de un autocamion, 
m fost rănit grav.

In aceleaşi condiţii a a- 
juns ia spital şi Cristca

Marin, de 28 de ani, din 
Petrila, şi Vlâjdean Iulia 
din Hunedoara, care $l-au 
pierdut viaţa.

Sunt doar câteva exem
ple şi o concluzie care 
Vine de la sine; nici & 
clipă să nu uităm că au
tovehiculul şi strada nu 
Iartă în cazul când nu 
sunt respectate cele mal 
elementare norme de cir
culaţie.

-Maior
MfRCEA NEGRU, 

Inspectoratul de Petiţie 
al judeţului Hunedoara
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S.C. '„APROTERRA" S.A. S1MERIA

îşi informează clienţii că a aprovizio
nat şi a pus în vânzare.

•  lichid antigel „POLAR" concen
trat, care se utilizează în amestec cu apă 
distilată sau cu» apă dedurizatâ fit propor
ţie de l j l ,  asigurând o protecţie de — 38 
grade. Preţ de vânzare —  3690 leifkg, 
cu TVA inclus.

De asemenea, oferă:
•  Anvelope 155— 13 la preţul de 

55 418 lei, inclusiv TVA;
•  Un bogat sortiment de anvelope

pentru auto şi tractoare; r
•  întreaga gamă de utilaje agricole;
•  Acumulatoare auto, rulmenţi, piese 

de schimb pentru auto, tractoare şi maşini 
agricole etc. la preţuri competitive. (533}

i i

\ \

VINDEM ANVELOPE AUTO IEFTINE. 
SECOND — HAND,

•  CONTACTAŢI-NE ACUM, Ia teL 057/
5 6 2 3 9 4 . (3 5 7 4 0 0 )

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ Ş I LOCATIV A  DEVA  

Scoate la

următoarele mijloace fixe:

•  1 multicar IFA —W 25 ; /
•  1 excavator P  603

•  1 automacara UMT — 12,5 to,

•  1 instalaţie CEDOMAL

•  1 multiplicator KS—4

Licitaţia va avea loc la sediul 
RA.G.C.L. Deva, str. Libertăţii, nr. 6, ÎN  
DATA DE 23 OCTOMBRIE 1995, ORA 
12.

Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefonul nostru 611243.

S.C. BERE KANIZSA S.R.L. SATU MARE 

DEPOZIT DEVA

S l l l l l P L

•  agenţi comerciali pentru oraşele 
Deva, Hunedoara;

•  şefi pentru Deva şi Hunedoara.
— Condiţii: studiiţnedii (avantaj stu

dii superioare).
t  — Vârsta minimă 20 ani. - 
J —  Permis de conducere cat. „B".

— Posibilităţi de retribuire avanta
joasă.
J  Cei interesaţi se vor prezenta mier
curi, 11 octombrie 1995, orc 15, la depo- 
aâtul societăţii, str. 22 Decembrie (în in
cinta Tipografiei Deva).

DEPARTAMENTUL 
#- MAŞINI ELECTRICE MANUALt 

ANUNfĂ

DESCHIDEREA OFICIALA A

BOSCH SERVICE 
CENTER

SERVICE-UL AUTORIZAT A t DEPARTAMENTULUI

B u c u r e ş t i ,  s t r .  PLANTELOR 7 4 . s e c t o r  2  

§L  T el: 0 1 /6 4 2 .1 8 .7 9 ;F a x :  0 1 /2 5 0 .6 0  9 9  ţ

PENTRU REZOLVAREA TUTUROR PROBLEMELOR. f  
’ - VÂ RUGĂM S Ă  CONTACTAŢI M  \

DISTRIBUITORUL NO STRU AUTORIZAT W

TOUR IMPEX COMSERV S.R.L.
T el: 0 5 4 /8 1 9 .3 4 8 F a x : 0 5 4 /6 1 3 .7 8 5

___________________  I

I

omser XEROX
Uistnbvtlw 
AoK»i*ai

Noi nu avem nevoie 
de reclamf

I AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
|  „CUVÂNTUL LIBER*

|  Pentru a economisi timp şi bani, pu- 
j teţi publica anunţuri de mică şt mare pa- 

. I- blicUate inMurul, nostru. apelând ta aoen- 
|  ţiile de publicitate d in : '

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
l din sin 1 Decembrie, nr. 35 fie clădirea 
| Tribunafaătti judeţean) ;  — la chioşcul din 
j CENTRUL M U N IC IP IU LU I lângă m 
î zinul „Comtim* ; — Ia chioşcul din C 
| T1ERUL MICRO 15 (staţia de autobuz

I
,Orizont").

•  HUNEDOARA, pe bdut Dacia (tel. 
! 716926). ^
I •  BRAD, strada Republicii (tel. 
j 650968), la sediul S.C. „MERCUR".
' •  ORÂŞT1E, la chioşcul de lângă ma-
Ig a z in u ltJ ^a lM * »

\„ . HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1
j (în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
1 770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
■ taxe rezonabile, publicarea eu maximă 
! promptitudine a tuturor anunţurilor de 
|  mică şi mare publicitate.

I

\
*'
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I
* '

I
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai 

râ şi mai avantajoasă de procurare a Mă
rului nostru. Costul abonamentului pe tu
na noiembrie, corelai cu preţul hârtiei» 
tiparului şi difuzării, este de 2500 Iei» 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, mre.br 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1300 1 
de lei, în funcţie de numărul zilelor 
apariţie.

- S.C. ZAHĂR. S.A. ARAD 
j Str. Bogdan Vodă, nr. 14,

telefoane 057(246707 ; 057*247902 l 
|  VINDE zahăr din producţia actuală, j 
{ ambalat la pungi de l l 2 k g ; I kg ; 2 kg; J 
1 5 kg, la saci de 50 kg sau in pliculeţe de j 
! 5 gr., Ia preţuri avantajoase. '  j
I VINDE var bulgări şi piatră pentru * 
î drumuri, tn cantităţi nelimitate. *
1 OFERĂ în mod GRATUIT tăiţei de j 
I sfeclă (borhot) loco depozit fabrică stm j 
î vagonabU, cu condiţia achitării anticipate j 
! a  taxelor numai pentru transportul pe j 
|  cale ferată.
j înscrierile se pot face numai până la f 
I 2 0 . X . 1995. |
I * PRESTEAZĂ SERVICII de ambalare * 
l  a produselor alimentare în pungi de l l 2 \  
I  k g ; 1 k g ; 2 kg ; 5 kg şi pliculeţe de | 
l  $-8 gr. (520) J

! S
\

Ziarul apare zilnic în  8 pagini!

S Abonamentele se pot fam  Ut 
|  poştale şt la factorii poştali. Pentru 
|  noiembrie puteţi face abonamente în  tot 
|  cursul lunii octombrie.

\ ........-  _________. - . - J
S.C. COMPPIL S.A. 

SUCURSALA HUNEDOARA - 
Scoate la

DEVA

pentru închiriere spaţiu de 
va.

•

Licitaţia va avea* Ioc în ziua de 18. X8. 
1995, ora, 10. hi sediul sucursalei din Deva, siv. 
Gri\ iţei, nr. 37. j

Informaţii suplimentare Ia tel. 61311? şi 
614305.

GRUPUL ŞCOLAR SPOKTTV DEVA 

Organizează
i

pentru ocuparea unui post de 
•  bucătar
Relaţii suplimentare la 

telefon 617015, (5 2 6 )

Fiecare motor are 
uleiul său preferat!

jface cele mai exigente cerinţe 
^moderne, oferind avantajul 

carburant
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LA ÎNCHIDEREA
Trimis în judecată pentru înşelăciune

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ
. L u c râ n d a c a s ă  

pen tru  firme din SUA

Lin pilc flmbltit şl autoadresat 
pnnfru dntdlll suptimnntofp

RADISSON C.P. t - 1244 
34DO C iu j-N a p o c a

VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 3
camere, Gojdu, etaj II, 
tel. 617646. (021505)

•  Vând casă în Orăştie 
eu posibilităţi de privati-

- zare.. Tel. 620493, (1596)
•  Vând VW Polo în

matriculat. stare foarte 
bună, preţ avantajos. De-

'va, tel. 622662. (1594)
•  Vindem plasă sârmă 

zlncată pentru pătule sau 
gard. Informaţii tel. 620719.

(1589)
•  Cumpăr autoturism 

avariat, preţ acceptabil..
«11735, între orele 

l î —20. (1575)
•  Vând Ford Sierra ne- 

tnmatriculat, stare per
fectă' si talon Ford Sierra. 
Relaţii la tel. 212944.

* . (1577)
•  Vând Mitsubishi Ga

lant şi' multe piese de 
schimb. Vaţa, tel. 203.

t - ' ş i - l ' -  (1580)
, Vând, maşină <le şo
sete flausate. Gurasada, 
tet 345. : . (1585)

•  Vindem utilaje pentru 
brutării patiserii, pizzerii. 
Tel. 009/429526 ; 423341.

- (1553)
•  Cumpăr apartament

2 ~ 3  camere decomandate, 
exclus etaj 4 (fără inter
mediari) orice zonă. Tel. 
628009. ‘ (1574)

Ş Vând Dacia 1410 B 
albă, 1995, stare excepţio
nală, tei. 762173. (7076)

•  Vând casă, grădină,
18 milioane lei, negociabil, 
in rate. Gurabarza, tel. 
656418. (6497) ■

•  Vând teren intravilan,
Gălan. sat Crişeni, 900 
mp. Tel. 724931. (7327)

Dl. CORNEL CIIJCIAN, prim-procuror, Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara, nc.a informat că 
prin rechizitoriul nr. 223/P din 6 octombrie 1995, Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, ca urmare 
a cercetărilor efectuate de către Inspectoratul de Po
liţie al Judeţului Hunedoara, a dispus trimiterea în 
{judecată a lui Naghî Gheorghe, administrator la S.G. 
„Naghi şi Attara“ pentru săvârşirea infracţiunii dc 
înşelăciune.

în fapt s-a , reţinut că Naghi Gheorghe, în lunile 
august şi septembrie 1994, a. contractat împrumuturi 
de la Sucursala Credit Bank — Deva în valoare de 
*1,5 miliarde de lei, obligându-se ca, după finalizarea

•  Vând apartament două 
camere decomandate, De
va, N. Bălcescu, blos 12, 
ap. 3, posibilităţi privati
zare. (1606)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat depozit en- 
gros în Deva, cartier 
Oituz. Informaţii De
va, telefon 622137 sau 
*29231. (7797)

•  închiriez spaţiu co
mercial, în spatele casei 
de cultură. Relaţii la tel. 
711302. . (7329)

•  Caut să închiriez a.
partament sau garsonieră 
în Orăştie. Croitor Rodica, 
str, Pricazului, bloc 28, 
ap. 55. (9661)

•  Caut ; de închiriat a-
partamenl mobilat cu te
lefon, ofer 150 000, plus 
cheltuieli Tel. 626372, 8— 
16. ■ (1586)

•  închiriez apartament
nemobilat, Deva, prefera
bil societate comercială. 
Tel. 625255. (7650)

DIVERSE

•  S.G. Devii S.A. Deva
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor începând' 
cu data -de • 1 noiembrie 
1995. ca urmare a creşterii 
preţului la materia pri
mă. (1603̂

•  S.C. Prodoc omimpex
S.R.L. Deva anunţă prac
ticarea unui adaos comer
cial de până la 120 la 
sută, începând cu 1 no
iembrie 1993. . (1593)

•  Sâmbătă, . 14 oc
tombrie 1995, va avea 
loc la Simeria Târ
gul Agricol de Toamnă 
şi Târg dc Animale.

(1595)

•  S.G. Daracomser S.R.lv. 
Băiţa — Câinelui de Sus 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comercial

investiţiei la benzinăria din Deva, să o ipotecheze în 
favoarea băncii.

După ce şi-a intabulat construcţia, datorită fap. 
titlui că avea nevoie de bani pentru desfăşurarea ac
tivităţii, Naghi Gheorghe nu â Ipoţecat-o în favoarea 
Credit Bank, conform clauzei din contractul de im. 
prumut, ci în favoarea Sucursalei B.R.C.E. Alba Iu- 
lia de la care a reuşit astfel să obţină un alt îm. 
prumut în valoare de 2 milioane de dolari.

: Creditele nu au mal fost restituite băncilor.
Prin articolele 215, al. 2 şi 3 Cod penal, faptele 

lui Naghi Gheorghe sunt pedepsite cu închisoare do 
Ia 1 la 3 ani.

CEL MAI MODERN 
FAST FOOD

din vestul ţării

Angajează tinere şi tineri îndemâna
tici, isteţi, plăcuţi şi dornici de muncă 
pentru activitatea specifică. Prezentaţi cu- 
rriculum vitae. Deva, str. Libertăţii, nr. 9 
(în vecinătatea COMTIM).

■Ini, 12 octombrie 1995, ora 17.
(021801)

până la 200 ia sută înce
pând cu data de 23 octom
brie 1995. (1577)
/

OFERTE DE SERVICII

•  Societatea Comercială 
Zarandtrans S.A. Brad 
execută transporturi de 
marfă întfe 1,1—22 tone, 
la preţuri negociabile, re
para cutii viteză AH 5, AH 
6, ARO, TV, punţi faţă — 
spate, execută RK pentru 
autovehicule din familia 
Roman, TV, lucrări de 
tinichigerie, izolări pentru 
autoturisme, vulcanizări 
etc. Informaţii la tei. 
651310; 650778. (356498)

COMEMORĂRI

•  O lumină s-a 
stins în noapte. Sunt 
7 ani de când dormi 
alături de cei dragi 
dispăruţi. Durere, la
crimi, flori, pentru 
cel care a fost revi
zor contabil

ALECU C OŞTEA
Vei rămâne veşnic în 
amintirea noastră, Fa
milia. (1562)

*—*—*-*—*—*—*—»—*—*—*-,

ÎN ORICE
OCAZIE

I

PRIN

u

ÎN

SPRIJINUL 

, AGENŢILOR 
ECONOMICI 

ŞI AL
POPULAŢIEI

DECESE

•  Cu adâncă durere 
soţul, părinţii şi fra
tele anunţă trecerea în 
nefiinţă a celei care 
a fost

Ing. CHIOREAN 
OLIVIA

înmormântarea are loc 
azi .10 octombrie, ora 
13,30, In cimitirul or
todox din str. Călu- 
găreni. (1692)

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN 

ROMÂNIA

I
I
I
I

FILIALA HUNEDOARA — DEVA

Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, etaj II,_ 
ierele 22—23. I

I Telpfon t̂elefax: 614658. I
i Reamintim că dosarele de înscriere la e - |
I xamen în vederea dobândirii calităţii de con-1

Ifabil autorizat şi de expert contabil vor con- J 
ţine documentaţia prevăzută de Hotărârea Gu-| 

|  vernuliji nr. 316/1995 şi anume: |
|  — Cererea de înscriere. i

— Certificatul medical. J
— Actul de studii sau copia autentificată I 

după actul de studii. j
— Cartea de muncă sau copia autentifi- ■

I cată după cartea de muncă. I
*-r Dovada practicii <je" specialitate. " |

I r- Certificatul de cazier judiciar eliberat I 
■  cu cel mult 30 de zile înaintea prezentării lui..
- —• Chitanţa de depunere a taxei dc în-
I scriere Ia examen.

I

•  ' Un ultim omagiu Ce
lui care a fost un om 
deosebit <

PETRESG NICOLAE
La numai 58 de ani s-a 
stins din viaţă în urma 
unui accident. Din partea 
verişoarei Virginia şi a 
familiei Rovinari şi Bîc. 
Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să fe odih
nească în pace. (1605)

•  Un ultim omagiu ce
lui care a fost un om cu 
suflet nobil, harnic, blând,, 
ambiţios, hotărât, spirit 
de sacrificiu ■

PETRESC NICOLAE 
58 ani • •

din partea celor care I-âu 
iubit, fiind1 un bun soţ 
pentru Aurelia, un tată 
iubitor pentru Camelia 
şi un socru şi bunic deo
sebit pentru Marcu şi 
Ceciliâ. înmormântarea are 
loc azi, 10 octombrie 1995, 
în localitatea Săliştioarâ, 
nr. 37. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Nu ţe 
vom uita în veci. (1605)

I* — O fotografie tip buletin de identitate.
— Originalul raportului scris privind atri- j 

I buţiile îndeplinite şi lucrările efectuate în pe- | 
- rioada practicii de specialitate. *II  ̂ Dosarele complete se vor dbpune la sediul 
I filialei pentru contabili autorizaţi până la dată

Ide 20 octombrie 1995, iar susţinerea examenu
lui va avea loc pe 28 octombrie 1995, în tlmir 

I ce pentru contabili experţi dosarele se vor pri- 
I mi până la 15 noiembrie 1995, iar examenul se 
|  va susţine pe data de 25 noiembrie 1995.
■  Condiţiile de studii şi vechimea sunt cele i 
|  stabilite prin H.G. 316/1995. 1
| Tematicile şi orice informaţie supliiheniară I

se vor obţine de la sediul filialei.

45, 28, 2, 34, 26, 7.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
U
I

TRAGEREA LOTO SPECIAL 
din 8. 10. 1995 *

,6/49*

Fond decaştiguri: 836 702 137 lei.

TRAGEREA NOROC 
din 8. 10. 1995

1, 4, 2, 4, 9, 4.

Fond de—câştiguri: 246 935 481 lei.

JTAXf

t f
YEUOW CUB 

TAXIURILE GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

24 de ore din 24, 
la dispoziţia dumneavoastră!

RAPID - IEFTIN - COMOD
Deva 

Strada 

M. Eminescu 
nr. 2

Tel. 61 66 65

Taxarea se face diiumomentul 
preluării clientului 

TOTUL LA TELEFON

s.c.

TRANS S.R.L.

m iv -
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