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P R IV A T IZ A R E A , O M U L  Ş l  C U P O N U L
Aşadar, subscrierea cu. 

poanelor şi certificatelor 
de privatizare a început şi 
în judeţul nostru. A sub
scrie înseamnă în fapt a 
investi, chiar dacă este 
vorba de un milion ipo. 
tetic. Că cetăţenii, majo
ritatea lor tratează cu a- 
tenţie. cuvenită această 
şansă investiţionalâ ofe
rită în mod egal tuturor 
celor îndreptăţiţi de lege 
o dovedesc câteva răs
punsuri primite la între
barea noastră „Ce veţi face 
cu cuponul de privatizare?", 
ele la cetăţeni aparţinând 
diferitelor categorii pro. 

. fesionale sau sociale. Ia- 
tâ-le redate succint, după 
care ne vom lua permisi- 

•unea de a le adăuga scurţe 
comentarii:

Octavian Sunoc: „Inten
ţionez să-l subscriu pen
tru fabrica de ciment de 
la Chişcădaga. E mai a-

ÎNTREBĂRI, ÎNTREBĂRI

proape de noi şi am auzit 
că merge bine“.

Traian Dan: „Cu cupo
nul? Nu ştiu ce voi face".

Ghcorghe Părau: „Am în 
familie 4 cupoane şi tot 
atâtea carnete cu certifi
cate de proprietate. De 
vândut nu le-aş vinde, căci 
am auzit că unii le dau 
pe mai nimic, dar ce să 
fac cu ele? Societăţile care * 
se privatizează prin aceste 
cupoane şi certificate, le 
vor primi şi pe ale celor 
care nu lucrează îa cadrul 
lor ?“

Constantin Tudose: „In
legătură cu aceste investi
ţii eu am părerea mea. - 
Mă tem că şi cd cupoanele 
de privatizare va ieşi tot 
o gogoaşă cum a fost şi cu

certificatele de proprietate 
Mai întâi mă întreb ce 
înseamnă milionul meu 
prezumtiv, în masa de zeci 
de miliarde pe care le 
reprezintă totalul capita
lului social privatizat, în- 
for-o societate comercială 
medie sau mare. Apoi, 
managerul acestei societăţi 
va avea vreun interes să 
realizeze profit pentru a-1 
împărţi cu alte zeci de 
mii de proprietari ano. 
nimi, care nu au mişcat nici 
un deget pentru realizarea 
acelui profit, ci doar au 
predat undeva nişte hâr
tii cu o Paloare' prezum
tivă? Nu va diminua se
rios acel profit prin chel
tuieli cu salarizarea? A- 
ceste întrebări mi le pun 
în legătură cu o societate

UN „MONUMENT AL TUTUROR EROILOR 
NEAMULUI" LA DEVA/

Corala Catedralei Ortodoxe Române din De
va, str. Avram Iancu, nr. 2, face cunoscut că în 
ziua de 25 octombrie 1995, ora 10, va avea loc 
dezvelirea şi sfinţirea „Monumentului tuturor 
eroilor neamului", realizat in incinta catedra
lei, ceremonie la care îi invită să participe pe 
toţi oamenii de bună voinţă, pentru a cinsti 
cum se cuvine jertfa şi memoria acelora care 
au militat, au luptat şi au murit pentru neam şi 
ţară. (M.B.)

oUH*I pe 7!
— Mi.am strâns nişte bani. Aş vrea să-mi 

iau un „Lăstun".
— Mai bine sfrânge-ţi nişte bani şi ia-ti 

maşină !

24 OCTOMBRIE

•  Sf. Mc. Areta; Sf, 
Mc. Valentin şi Sevasti- 
ana;

•  începe Zodia Scor
pionului (24 octombrie 
— 22 noiembrie);

•  Onomastică: Va. 
lentin:

•  1943. A intrat în 
vigoare Carta Naţiunilor 
Unite;

•  Soarele răsare la 
ora 6,41 şi apune la 
17,18; lună nouă;

•  Au trecut 296 de 
zile din an; au mai ră
mas 69.

FLASH!
O întotdeauna proas

pete. în cadrul „Corn 
Pani Special" Brad, în 
Oraşul nou, funcţionează 
o unitate pentru desfa
cerea produselor de pa
nificaţie. condusă de dna 
Eugenia Drnia. O gamă 
diversă de specialităţi, 
întotdeauna proaspete, 
bune, gustoase se găsesc 
aici, zilnic, (Gh, I.N). >

O  Pentru curăţenia 
municipiului. Containe
rele pline cu gunoi me
najer din municipiul Hu
nedoara sunt transportate 
şi golite sus, dincolo de 
satul Hăşdat, la rampa de 
gunoi amenajată aici. 
Acolo sus, l-am întâlnit 
pe Vaier Spătaru, şofer

pe maşina 31—HD—6558, 
aparţinând R.A.M.G.C.L.
Venise cu al patrulea 
transport de containere 
pline, deşi era abia ora 
9. „Fac 9—10, chiar 11 
curse pe zi" — spunea 
dumnealui. (Gh. I.N.)

O Nu le trebuie pă
mânt! Corecta aplicare a 
Legii fondului funciar 
este o realitate şi la Con
siliul local Haţeg. Spe
cialiştii au ^făcut măsu
rători, au repartizat su
prafeţele de pământ cu
venite cetăţenilor, au fost 
întocmite titlurile de pro
prietate care îşi aşteaptă
de luni  ̂ de zile proprie- - matriculale. (V.*N.) 
tara. Cateva sute. Nu se 
prezintă la consiliul lo
cal să le ridice. Nu le 
mai trebuie pământ ?
(N.S.)

O  Delapidare. Delapi
darea, ca fenomen in. 
fracţional oarecum mai 
frecvent în Valea Jiului, 
se menţine şi în prezent 
la un nivel ridicat. Nu
mai în trimestrul al 
III-lea a.c., Poliţia mu
nicipiului Petroşani a 
descoperit 11 asemenea 
cazuri. (V.N.)

O Pondere. Din cele 
37 de infracţiuni la Le
gea circulaţiei comise la 
Petroşani în trimestrul al 
III-lea a.c., 27 se referă 
la conducerea fără per
mis şi punerea în circu
laţie a maşinilor neîn-

«I

profitabilă. Cum pot să 
cred însă că o societate 
cu pierderi sau cu profit 
zero, cuci sunt cele mai 
multe agromecuri, va de
veni profitabilă în condi
ţiile dispersării atât de 
largi a proprietăţii asupra 
unui patrimoniu aflat în 
starea în care se află?"

Mircea Bot»: „Ştiţi ce 
înseamnă la preţurile de 
azi un milion? Dacă ai în 
proprietate un veceu de 
scândură cu hazna din 
beton, te poţi socoti mi
lionar! Dar hai să zic că 
investim ac^l milion, cu 
toată valoarea derizorie pe 
care o are. Unde să-l in
vestim , pentru că în zona - 
noastră (Ilia n.n.) majori
tatea societăţilor privatiza- 
bile sunt agromecurile în 
proprietatea cărora au mai 
rămaş nişte fiare vechi".

Interlocutorii noştri sunt: 
doi agricultori — mici pro-

ION CIOCLEI 

(Continuare în pag. a 7-a)

Începând de sâmbătă, 21 octombrie

Judeţul are prefect 
şi subprefect noi

Sâmbătă, 21 octombrie, la Deva a avut loc şedinţa 
de instalare în funcţii a noului prefect şi a subprefec
tului judeţului.

Hotărârile guvernamentale de eliberare din funcţia 
de prefect a dlui Georgel Răican şi din cea de subprefect 
a dlui Iulian Costescu şi de numire în funcţia de pre
fect a dlui Costel Alic, iar în cea de subprefect a dlui 
Nicolae Mihail Rudeanu, au fost prezentate de dl Octav. 
Cozmâncă — şeful Departamentului Administraţiei Lo
cale al Guvernului României.

Aşa cum cer regulile nescrise ale politeţei, dL Octav 
Cozmâncă a mulţumit fostei echipe manageriale a pre
fecturii pentru serviciile aduse la înfăptuirea în judeţ 
a programului guvernamental de reformă şi a urat suc
ces noii echipe.

Noul prefect al judeţului, dl. Costel Alic, are girul 
Partidului Socialist al Muncii — partid participant la 
alianţa guvernamentală, în timp ce subprefectul — dL 
Nicolae Mihail Rudeanu — este preşedintele Organizaţiei 
judeţene a P.D.S.R.

Prezenţa la ceremonie, alături de membrii Comisiei 
administrative a Prefecturii a celor mai mulţi dintre 
conducătorii instituţiilor judeţene, managerilor de mari 
societăţi comerciale şi primarilor de municipii şi oraşe, 
a prilejuit şi o discuţie cu pronunţat caracter de lucru, 
a celor prezenţi, cu dl. Octavian Cozmâncă şi cei patru 
secretari de stat reprezentând ministerele industriei, trans
porturilor, lucrărilor publice şi amenajării teritoriale şi 
cel al sănătăţii, care l-au însoţit pe şeful Departamentului 
Administraţiei Locale în misiunea sa hunedoreană.

o
Luni, 23 octombrie, prefectul judeţului, dl. Costel 

Alic, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai presei. Vom 
reveni cu amănunte. ION CIOCLEI

* un dialog care* ar *
FI PUTUT AVEA LOC
Vineri, la Şcoala Nor

mală „Sabin Drăgoi" din 
Deva, Sindicatul din învă
ţământul preuniversitar al 
judeţului Hunedoara şi-a 
propus o întâlnire cu se
natori şi deputaţi hunedo- 
reni în Parlamentul Ro
mâniei, pentru a le cere 
sprijinul în rezolvarea pro
blemelor cu care se con
fruntă în momentul de 
faţă atât învăţământul hu- 
nedorean, cât şi învăţămân. 
tul românesc, în ansam
blul său. Demersul sindica
tului, al liderului său, dl. 
proţ. Marius Nistor, nu a

găsit ecoul aşteptat in 
rândul invitaţilor, „în pri
mul rând a celor care până 
mai ieri le-au fost colegi' 
şi care, probabil, le vot 
mai fi colegi". Motivelor 
nu suntem noi în măsură 
să le dăm de capăt Cent 
este că la întâlnire a fost 
prezent doar dl. deputat 
Petru . Şteolea, de profes|e 
inginer, membru în comi
sia parlamentară pentru 
agricultură.

Profitând de prezenţa 
MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Omagiu lui
Omagierea trecutului 

istoric şi a personalităţi
lor care l-au marcat este 
un act necesar. „Poporul 
român are nevoie să 
creadă în eroii săi şi 
mai ales să-şi cunoască 
istoria. Tinerii au datoria 
să cunoască valorile po
porului nostru păstrate 
cu. sfinţenie mai ales de 
oamenii simpli". Cuvin
tele de mai sus aparţin 
dlui prof. loan Sicoe, 
consilier şef al Inspec
toratului Judeţean pen
tru Cultură şi au Jfost ‘ nedreptăţi, iobagii 
exprimate cu prilejul mâni transilvăneni

neşti de la 1784 născut grănicereşti în care au 
aici. pornit să se înscrie nu-

Gheorghe Crişan a meroşi ţărani pentru a 
trăit între anii 1733— scăpa de iobăgie. La in- 
1785. în curtea casei me- tervenţia nemeşilor, care 
moriale se află un bust - pierdeau în felul acesta 
dăltuit în bronz care-i forţa de muncă, împăra-
redă chipul dârz. Horea 
a fost capul, dar Crişan 
a rămas strategul, ofiţe
rul de meserie ce s-a 
alăturat suferinţelor ce
lor mulţi ce ajunseseră 
de neîndurat. Scânteia 
răscoalei a ţâşnit, aşa
dar, pe fondul unor mari 

ro- 
ne-

manifestării ce a avut maiputând suporta exploa" 
loc duminică în satul tarea nemiloasă a ne.
Crişan (fost Vaca), la meşilor, a nobilimii austro- 
manifestarea de comemo- ungare. împăratul de la 
rare a unuip dintre con- Viena dăduse ordin de 
ducătorii răscoalei ţără- înfiinţare a regimentelor (Continuare în pag. a 2-a)

tul a revenit asupra or
dinului dat. Paharul răb
dării populare se um. 
pluse. De la acea dată 
„Se împlinesc 210 ani, 
spunea in cuvântul său 
evocator istoricul Ioachim 
Lazăr, de când cei trei 
conducători ai răscoalei 
de la 1784 au plătit ca 
viaţa acţiunea de eman
cipare a românilor de 
pe aceste meleaguri".

MINEL BODEA

tn imagine casa metnorială şi bustul eroului din satul Crişan (Ribiţa).
Foto: PA VEL LAZA
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scule electrice portabile I '? | 
aparate electrocasnîce „ ^
piese de schimb şi accesorii mito 
instalaţii de aer tondljlonal t̂ {

Uu dialog care ar fi
avea

I '  (Urmare din pag. 1)

dlui parlamentar ţi a pre
sei, delegaţii cadrelor di. 
dactiae din judeţ, te  afară 
de .cej din Valea Jiului, 
care şi-au propus o întâl
nire similară separată, ftU 
făcut cunoscută o notă de 
probleme între care figu
rează: discriminarea pro
dusă in învăţământ prin 
excluderea de la majora
rea salarială a personalu
lui tehnico-administrativ; 
neplata primei de vacanţă 
In conformitate cu art. 
€5/5 din Contractul colec
tiv unic — ramura învă
ţământ, înregistrat la Mi
nisterul Muncii şi Protec
ţiei Sociale şi Ministerul 
învăţământului, necesita
tea rectificării bugetului 
pentru învăţământ în con
formitate cu art. 161/1 care 
prevede finanţarea învă
ţământului de stat de la 
buget în limitele a eei 
puţin 4 la sută din pro
dusul intern brut; aproba
rea redobândirii patrimo
niului avut de învăţămân
tul hunedorean; necesita
tea îmbunătăţirii coeficien
ţilor de salarizare pentru 
personalul bugetar din 
învăţământ.

Biroul Consiliului jude
ţean al Sindicatului În
văţământului preuniversitar 
a  făcut cunoscut de ase
menea un protest în care 
se spune: „Consiliul jude
ţean al sindicatului învă
ţământului preuniversitar 
Hunedoara, întrunit în 20 
septembrie 1995, luând în 
discuţie situaţia tensionată 
creată în rândul cadrelor

didactice şl al personalu
lui TESA — datorată ne
plăţii la timp a drepturi
lor cuvenite (primă de va
canţă, salarii şi sporuri de 
mediu rural) — atenţio
nează Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Hunedoara şi 
Ministerul învăţământului 
asupra consecinţelor grave 
ce pot decurge din perpe
tuarea acestei stări de 
lucruri. Drept urmare, so
licită respectarea imediată 
a obligaţiilor asumate de 
Ministerul învăţământului''.
/ Dincolo de .aspectele 
cuprinse în documentele 
sindicatului, au impresio
nat in mod cu totul deo
sebit cuvintele delegaţilor 
la întâlnirea de la Şcoala 
Normală Deva. S-a afir
mat că ei nu cer mai mult, 
ci chiar mai puţin, decât 
colectivităţile care, prin 
ultimatumuri, şi.âu sta- ' 
bilit salarii mult mai mari. 
Cum atât de plastic se 
exprima uri cadru didac
tic: „Noi am primit nota 
10 la purtare, dar am 
pierdut atât de mult la sala
rii. Alţii, care aduc şi pre
judicii economiei naţionale, 
au luat 4 la purtare, dar 
au câştigat la  salarii..."

Prezentăm în continuare 
doleanţe ale oamenilor de 
la catedră, aşa curo au 
reieşit din cuvântul lori 
•  începând din 1991, si
tuaţia cadrelor didactice 
s-a deteriorat continuu — 

salariile lor nu le dau drep
tul la o viaţă - decentă, 
să-şi întreţină familia, 
să-şj procure o Carte pen
tru ridicarea nivelului pro
fesional etc.; * discrepanţa

Ziar editat de '' ' “■ |
CASA DE PRESA ŞI EDITURA I 

„CUVÂNTUL LIBER» DEVA

societate pe acţiuni cu capital privat * 
înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, icu l 
nr. j/20/618/1991. Cont : 40726131JQ B.C.R. Deva.|
Cod fiscal: 2116827.

■  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 1
■  Dumitru Gheonea, preşedinte (redactor şef), |  
I  Tiber'u titrate, vicepreşedinte (redactor şef adjunct),
J Sabin Cerbu, Minei Rodea, Nicolae Tîrcob. m
I  ' întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor I
■  o poartă autorii acestora. Adresa redacţiei: Deva,I

|Ţ®B, str. I  Decembrie, nr. 35 judeţul Hunedoara. |
o poartă 
2700, str.
Telefoane : «11275, 612157. 611269, 625904. Fax «18061.1 

Tiparul executai la S.C. „Polidava" S.A. Deva. |

prea mare intre salariile 
cadrelor didactice şi ale 
celor din multe societăţi 
comerciale; •  s-au pierdut 
drepturi salariale: prima 
de vacanţă, sporul de u- 
zură psihică; •  bugetul a- 
cordat pentru învăţământ 
este cel mai mic din Er 
uropa; •  Ministerul Invă. 
ţământului a anunţat de
clanşarea reformei în în
văţământ, dar realitatea 
este cu totul alta — Legea 
învăţământului este parţial 
aplicabilă, datorită lipsei 
celor 80 de regulamente 
ce o pun în mişcare; •  
dascălii mici în momentul 
de faţă nu au un statut 
clar; •  nu se poate vorbi 
decât în mică măsură de 
manuaie alternative; •  e- 
xistâ în şefolf comisii pen
tru reformă, dar cine ţine 
seama de ele ? •  persona
lul didactic şi TESA a 
început să migreze din 
învăţământ spre domenii 
unde salariile sunt mai 
mari, in timp ce legea 
nouă de salarizare a per
sonalului bugetar n-â fost 
trimisă încă la Camera 
Deputaţilor; •  necesitatea 
stringentă de discutare a 
proiectului noului Statut 
al personalului didactic cu 
oamenj de la catedră; •  
necesitatea alegerii şi hu 
numirii directorilor de 
şcoli; •  cei care sunt „sus" 
şi nu ne înţeleg. şi-au 
făcut şcoala la fără frec
venţă; •  colegii noştri din 
parlament măcar o după- 
masă să stea de vorbă 
cu dascălii!

„Omagiu lui Crişan“
(Urmare din pag. t |

Manifestarea de come
morare a început cu o 
slujbă de pomenire. Au 
fost ridicate trei paras
tase. La bustul eroului 
pe socjul căruia sunt tre
cute şl numele tinerilor 
localnici plecaţi pentru 
a lupta pentru ţară în 
primul război mondial, 
au fost depuse coroane 
de flori din partea Pre. 
fecturli. Consiliului ju

deţean, Societăţii „Avram 
Iancu", Organizaţiei ju
deţene a P.U.N.R., Con
siliului local Rihiţa.

Au participat la ma
nifestare dttii Costel A. 
lic, prefectul judeţului
Hunedoara, Mihail Ru- 
deanu, subprefect, Geor- 
gel Răican, consilier gu
vernamental, '  senatorul 
Octavian Muntean, de
putatul Petru Şteolea,
Victor Istvan şi Iean
Medruţ, directori gene
rali. Primarul comunei

Ribiţa, dl. prof. Iulian 
Comşa, a rostit un cu
vânt de bun venit celor 
de faţă.

A urmat un spectacol 
literar-muzical prezentat 
de talentaţii elevi ai 
Şcolii Primare din Cri- 
şan, îndrumaţi de ini
moasele lor învăţătoare, 
dnele Marioara Lupea şi 
Elena Pavel. în continu
are, ansamblul folcloric 
judeţean „Geţusa" a 
prezentat cântece şl dan
suri româneşti.

tn memoria Ini Cri şan, anul din conducătorii răscoalei de la 1784, dumi
nică, In satul care-i poartă numele, s-a organizat o emoţionantă manifestare de 
omagiu; Foto: PAVEL LA2ŞA
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'putete pt iu  ca l i ta te  :

■ M B
6,30 Seriale, desene a- 

nimate; 9,05 Springfield 
Story (s); 10,05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 

Preţul e  fierbinte (cs)j 12,30 
Dualul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amiezii;
13.30 Fetele de aur (sit- 
cora); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.); 15.00 Bar
bet Schafer talkshow;
17.00 Hans Meiscr talk. 
show; 18,00 Jeopardy! (cs);
18.30 Intre noi (s); 19,00 
Bună seara (mag. landu
rilor);- 19,45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune şi rele.

7,00 Ştiri} 9,45 Show. 
ui lui Maurizlo Costanzo
(r) ; 12,30 Foram (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,15 Robinsoitii
(s) ; 15,45 Casa Castagna 
(show); 17,60 D.a.; 19,00 
OK, preţui e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21.25 Circulă 
zvonul (show); 2L40 Film; 
0.00 Ştiri; 0,15 Show-ui 
lui Maurizlo Costanzo;
2.30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (show/r);
3.30 Frontierele spiritului
(em. relig./r); 4,30 Tar
get (mag.); 5,30 Nu doar 
moda (mag.); 6,00 Un cu- 
plu ciudat ( t)  . -

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11*00 Insula fante, 
ziilor (s); 12,00 In orice 
caz, Stephanie (s/r); 13,00 
Love Roat (s.a.); 14,00
Trapper John, M.D. (s);
15.00 Star Trek (s. SF);
10.00 MacGyver (s.p.);
17.00 Totul sau nimic
(cs): 18,00 Familia Part- 
ridge (sltcom); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
spori, meteo; 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Rimă, doctore! (s>; 22,15 
Schwartz intervine (s.p.); 
23,15 Hunter (s.p.); 0,00
Spieget TV (rep.); 0,35
Moartea unui frumuşel 
(f); 2,20 Star Trek (s.SF/
r). ■/i::;

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,15 In miezul a- 
facerilor (mag.); 8,00 Azi 
—informaţii Ia zi; 10,00 
Super Shop; 1L00 Roata 
banilor: Europa; 16,00 
Roata banilor; SUA; 18,30 
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri şi reportaje ITN ; 
19,30 Ushuaia (do); 20,30 
Selina Scott Show; 21,30 
Rusia, acum (do); 22,00
Europa 2000 (do); 22,30
Ştiri ITN; 23,00 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; talk
show cu celebrităţi; 0,00 
Gimnastică. Campionatele 
Internaţionale ale SUA- 
*95; 1,00 Buletin finan
ciar; 1,30 Ştirile nopţii, 
cu T. Brokaw; 2,0» Real 
Personal (talkshow).
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9,30 G olt Magazin 
PGA (r); 10,30 Nataţie. 
CE Viena. Sărituri de la 
trambulină (sel.); 12,00
Fotbal, Samba Football;
13.00 Fotbal. Eurogoluri;
14.00 Lumea vitezei. Ma
gazinul sporturilor cu 
motor (r); 15,00 Ciclism. 
Opcnul Naţiunilor de la 
Paris — Berey (rez.); 16,00 
Ciclism montan. Roc 
d’Azur; 16,30 Călărie. 
Concursul de trei zile de 
Ja Angers (rez.); 17,30 
Atletism. Magazinul lunii 
octombrie 1995; 18,30
Box. Meci de categoria 
grea: S. Briggş — Ş, Grif- 
rin; 19,30 Fotbal. Euro
goluri; 20,30 Buletin de 
ştiri 1.

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimineaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Medul vieţii Rnag.);
11.15 AI cincilea post
(mag.); 11,45 Thalassa
(r); 12,45 Miza. Punctul 
(r); 14,05 Luminile... (r);
14.30 Copiii televiziunii
(r); 15,45 Ceva picant
(var.); IfiJiO Casa», (r);

_ 17,15 Mag. culinar; 17,30 
Bibi şi prietenii săi (r);
18.15 I a, Si, La a cânta; 
18,43 Campionat (cs); 19,30 
Jurnal TV5; 20,00 Lumi
nile Parisului; 20,30 Jur
nal elveţian; 21,00 Tri
mis special; 22,30 Moda 
Ih Canada (mag.); 29,00 
Jurnal F2; 23,40 Bouîilon 
de culture.
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DIVIZIA NAŢIONALA

SURPRIZE PE PRIMA SCENA 

f o t b a l is t ic a  a  ţ â r ii

Prima înfrângere 
a steliştilor la Braşov
•Lovitură de 

grea de imaginat la Bra 
ş»v. •  Dinamo şi Uni var. 
«Batea Craiova secondea
ză de aproape liderul. •  
im Bistriţa şi Piteşti dedă 
SUfprtec greu de ŞfW i- 
m t de gazde. «  Echipa 
|o l Hafaglan a  plecat eu 
« ■  punct şi de Ia Ploieşti, 
e  pali Timişoara d e p i fi 

«uecutive a  a- 
pe ultimul loc In

emfază ale antrenorului 
Duroitriu înaintea medu
lui de Ia Dortmund — 
In Liga Campionilor — 
echipa» sa nu confirmi 
nici măcar pe terenul ul
timei dasate dln Campio
natul interni Braşovenii, 
eu portarul Davkt te  teci 
mă, s-au apărat, bine şl 
ia uit contraatac Vase 
«sie faultat Ia intrarea în 
careul de 1$ m de către 
pârvu, ce a  şl primit car- 
tqpaşul roşu şl tot Vase

tema roşie studenţilor ti-

^ifurprize s-au înregis
trat şi la Bistriţa, unde 
Gloria a fost îngenun
cheată cu 2—0 de Farul
— ce a  ajuns pe locul 6
— şi la F.C.Argeş, unde 
Studenţii clujeni au In. 
scris in primul minut un 
gol şi şi-au mărit avanta
jul la 2—0 în ultimul mi
nut al meciului i

Elevii armeanului Hala- 
«fe» au mal smuls un 

în deplasare Ia Pe-

etapci t Univ. Craiova — j  
Bacău 1—0; Dinamo — P o li*  

.Timiş. 3—0; Rapid — Prii. laşi 3—Oi 1 
Petrolul — FC Naţional 0—0; Ceah-1 
lăul — Sportul Stud. 1 -0 ; Otelul G l.l  
— Inter 2—0; FC Argeş — „0" C h tjf  
0—2; Gl. Bistriţa — Parul C-ţa 0—2; (  
FC Braşov — Steaua 1—0. I

C L A S A M E N T U L

^ g l n a . c ă  ^

tnfritnr r r r  te  acest «Wm transformă lovitura de la 
u W m T c ^ ,  11 m acordată (pe drept 

F.C. Braşov? lat* că sau nu?) şl 1—0 pentru
sazde. care predau tem

Fără să strălucească, 
Dinamo şi Univ. Craiova 
s-au aprobat de poziţiile 
râvnite tn clasament, iar 
victoria braşovenilor, ce 
h a  propulsat pe aceştia 
3 focuri în clasament, a  
făcut pe Prii Timişoara 
să ia lanterna roşie. Şi 
îa  continuare se anunţă 
ZHe grrie pentru Poli Ti
mişoara, in etape urmă
toare primeşte acasă re
plica Rapidului...

1. Steaua 11 8
2. Dinamo 11 7
3. Univ. C v.,
4. Gl. Bistriţa 
6. Ceahlăul
6. Farul
7. Rapid
8. Petrolul
9. Inter

10. FC
11. FC
12. „U* Cluj
13. Oţelul Ca.
14. Prii. Iaşi
15. Sportul
16. FC Braşov
17. Seîena Bc.
18. Prii. Timiş- 11 

Etapa viitoare :

II
II
11
11
I I
11
11
11
11
11
U
i i
u
i i
u

4 1  
*  * 
3 3
3 3
4 0 
3 2 
Inter

20—11
17— 9 
13— 7
13— 11

8=8
22—15
18— 13 
12—12 
15—18
1 4 -  18 
18—17 
13-14

6 14—27 
5 11—12 12 ■
5 18—20 121
7 13—24 12 a
6 18—21 111  

Ceahlăul; “

J
231 
28 
18 
1B1 
17 
181 
1 5 |
U Î
I4 114 {
131
13 2
« 1

IPrii. Timiş. — Rapid; Prii. la ţi 
Oţelul; Selena — Dinamo; FC Naţional 8 
—' Univ. Craiova; ,,U“ Cluj — Petrolul*, 1
Sportul — FC Braşov; Farîll — FC Ar- f

TREI PUNCTE MARI PENTRU HUNEDORENI
Divizia A

Rezultatele etapei: Foresta Fălt. — 
FC Bihor 2—0; Bucovina — Min. Mo- 
tru  2—1; Jiul — Gaz M. 3—0; Corvi- 
nui — Minaur ZI. 2—0; CSM Reşiţa — 
OUmp. SM. 3—1; Un, Dej — Gl, Re* 
şiţa nu s-a disputat; ASA Tg. M. ■— 
UTA 2 -8 ; CFR Timiş. — Un. A.X. 2—0; 
F C . Vâlcea — FC Maramureş 3—0.

Cor vinul — M in a u r Z la tn a  2-0

—5 ; 1

; ■ .
:v ft : C L A S A M E N T U L

1 1. Jiul 9 7 1 1 17— A 22
£  AŞA Tg. M. 9 6 1 2 17— 9 19

| 3. CSM Reşiţa : 9 5 2 2 15— 6 17■ 9. 4. Ftorosta. 9 5 1 3 12— 5 16
1 5. Gaz Metan 9 5 1 3 9— 8 16
1 6, Un. Dej 8 5 0 3 16— 6 15

< f % UTA 9 4 3 2 15—10 15
t 8. Glimp. S.M. 9 4 1 4 12—12 13
« ţ , 9. FG Bihor 9 4 1 4 9—12 13

; l 10. CFR Timiş. 9 4 1 4 11—16 13
11. Corvinul * : - 9 2 4 3 1.4—14. 18

i | 12. Un. A L 9 3 1 5 13—14 10
■ «. 13. Minaur 9 2 3 4 7— 9 9

i 44. BUcovina - 0 3 0 6 12—21 9
iim". 15. Min. Motru 9 2 2 5 6—14 8

16. FC Maram.
17. FC Vâlcea
18. GH. Reşiţa

9
9
8

9 8—18 
6 10—20 
5 5—Ifi

viitoare: Mim Motru — Jiul; 
Olimpia — Foresta; FC Bihor — Bu
covina; Minaur — CSM Reşiţa; Un. 
A.I. — Corvinul; Gaz M. — ASA; Gl. 
fţejite — FQ Vâlcea; UTA — Un. Dej; 
FC Maram. — CFR Timiş. * ,

înaintea acestei partide, 
hunedprettii aveau doar 7 
puncte şi tn perspectiva 
a două deplasări conse
cutive la Alba lulia şi 
CJS.M. Reşiţa eră impe
rios neoesar să învingă 
pe noua promovată, Mi, 
naur. iată' dă ce jucăto
rii, antrenorii Corvinului 
erau puternic- conectaţi la 
acest meci. Şi Corvinul 
a Început mult mai anga
jau* meciul da în etapele 
trecute, ’ supunând, la o 
presiune continuă poarta 
îui Magiaru.: Şi nu în
tâmplător, în -min. 34, hu- 
nedorenii executau a 10-a 
lovitură de cfclţ! Şi asta, 
după ce In min. 14, în 

Sfârşit, centrarea excelentă 
a  lui Rordeanili de pe par
tea dreapţâ eSte fructifica
tă  de M1TRICA pe lângă 
portar, care n-a mai pu
tut interveni: 1—0. Oda
tă cu „spargerea gheţii“ 
şi ştiind că altfel. joacă 
fotbaliştii de la Corvinul

. • amam a mmm m mmm m mmm » mmm a am mm

după ce deschid scorul, 
spectatorii se aşteptau de 
la Corvinul să limpezească 
mai mult jocul te mac, 
să înscrie golul al doilea, 
să aducă liniştea în tri
bune şi p e  banca tehni
că. în ciuda unor acţiuni, 
incisive (în special In pri
ma repriză), cu faze fier
binţi la poarta oaspeţilor, 
golul mult aşteptat nu 
venea. Au fost faze în 
care fie că s-a ratat cu 
uşurinţă interceptarea ba
lonului, fie eă s-a întâr
ziat Şutul, fie că s-a ra
tat şutul, fie -Că s-a ratat 
incredibil, ţn partea a 
doua a jocului, în min. 
’56, sta ratat, majqrarea 
scorului, ca te min. ’59 
Mitrică să dribleze şi por
tarul, pentru ca apoi să 
întârzie şutul în poarta 
goală I Şi nu era mult ca 
Minaur să „taxeze” rată
rile Corvinujui f Dar, in 
min. 88, răsuflăm uşu

raţi : Păeuraru îl desclii- |  
de în adâncime pe stân- J 
ga pe MITRICA, «are *

DIVIZIA C »- JUDEŢ

Dacia Orâştie 
revine puternic!

Duminică, la Călan, Dacia Orăştie a 
învins pe Victoria, una dintre echipele 
bine apreciate din Divizia C, ce „cocKă- 
tează“ din prima etapă cu locurile de 
frunte ale clasamentului. Pe lângă. acu
mularea a tre: puncte foarte preţioase 
pentru configuraţia clasamentului. Daria 
a reuşit să blocheze (chiar şl pentru mo
ment) ascensiunea Victoriei Călan «1 te  
plUs, Dacia se află pe onorantul loc 3, la 
egalitate de puncte cu Aurul Brad.

După cum se ştie. Dacia nu a dus nicio
dată lipsă de valori (câţi jucători din 
Orăştie nu evoluează te alte părţi) şi te  
plus, unii au revenit la mate*, împreună 
cu antrenorul principal Tudor Neaga, iar 
In conducerea clubului există Intr-adevăr 
„oameni de fotbal*, cu nume cunoscute, 
cum este «le pildă, Ing. Cornel Rftsădeanu. 
Deci să nu ne mirăm dacă Dacia va mat 
Urca in clasament. Va fi o luptă frumoa
să şi sperăm cu adevărat sportivă, Intre 
Minerul Şt. Vulcan, AUrul, Dacia, Bite, 
Aninoaşa şi Victoria Călan pentru prime- 
le trei locuri! (S.C.).

Rezultatele etapei: EGCL Călan — 
Min. Aninoaşa 1—3; Făvior — Min. Te
ii uo 1—8; Min. Şt. Vulcan — Aurub 
Brad 3—2; Jiul Petrila — Min. Bărbă- 
teni 3—0; Victoria Călan — Dacia O- 
răştie 1—2; Min, Livezeni — Constr. 
Hd, 2—0; Haber —. Min. Ghelari 2—0; 
Metalul — CFR Soneria 3—2.

istăpân pe. el ca în vremu
rile bune pătrunde până J 
în careu şi îl execută pe I 
portar, 2—0 I .

Se cuvin cuvinte de a- J 
preciere la adresa gale- j 
riei hunedorene, ce sus- * 
ţine cu căldură ş! suflet î 
pe Corvinul, intervenind « 
cu succes şi in momentele I 
grele pentrti echipă. I

A arbitrai la centru j 
Gh. Petrache din Călăraşi. 1

CORVINUL : Popa, Bor* î  
dcan, Haidiner, Stenean, I 
Botezan, Chezan (’61 Cim J 
rea), Costăchescu, An iţa, |  
D. Dăscâlesou fBB Pâcu- J 
rar), Bardaeţ N. M'tTîcă. f;

MINAUR : Magiaru (7.7 } 
Rusu), Comănicţu, Duţă, I 
Fătu, Egressi (80 Burghe- î 
lea), Uleşan, Crăciun, Ti- I 
mar. S. Mărginean (’67 ! 
Găldeanu), Jia, Miuţa. I

c l a s a m e n t u l

1. Min. Şt, Vulc. 11
2. Aurul Brad 11
3. Dacia O. 11
4. Min, Aninoaşa 11
5. Vict Călan 11
6. Min. Bărbat. 11
7. Jiul Petrila 11
8. Favior Or. 11
9. Min, Ghelari 11 

19. Min, Teîiuc 11
11. Constr. Hd. 11
12. Min, Livezeni 11
13. Met. Criscior 11
14. EGCL Călan 11
15. Haber Haţeg 11
16. CFR Simeriă 11

8 
7 
7 
6 
5 
5 
5
4
5 
4
9 0 6 
3 4 4 
3 3 3 
3 0 |  
1 1 9  
0 0 11

2
1
1
3
4 
3 
3
5
1 5 
3 4

24— 3 26 
32—13 22
25— 12 22 
15— 7 ?I
14— 8 19 
27—13 18 
22—11 18 
13— 8 17 
10—13 16
15— 9 15 
19—17 15
8—15 13 

12—21 12 
H—33 9
4—40 4
6—39 0

Etapa viitoare: Min. Ţelluc — Min. 
Ahinoâsa; Aurul — Favior!; Min.: Bărbăteni 
— Min, Şt. Vulcan; Dacia Orăştie —s 
Jiul Petrila; Constructorul H d . ---- Vic
toria; Min. Ghelari — ătip. Livezeni; 
CFR Simeria — Haber; Met. Crişcior —> 
EGCL Călan. :;;; i v.

DIVIZIA a  SERIA A IH -A

î n  d o u ă  r e p r i z e  d i a m e t r a l  o p u s e  ,-------  * #,2.4 % >jj» a*, . . , * * * 2 *» . .

Parângul Unea -  Vega Deva 3-0
Considerată cea m aibu- 

nă echipă dirt Valea Jiu
lui ce evoluează în Divi- 
zta B, seria a III-a (după 
v tlM rat experi nventaţiîor 
sdl jucători trecuţi pe la 
JKtif, Vbga Deva a sbote 
dat partida «ie duminică 
eu Parângul Lonea cu 
muU aplomb şi dăruire. 
Şl trebuie să o spunem că 
prima repriză a aparţinut 
devenilor ce au etalat un 
joc sigur în apărare, fan
tezie la mijloc şi mişcare 
rapidă, cu pase In adânci
me, încheiate cu acţiuni 
la poarta lui Bratu n , 
creându-şi câteva ocazii 
bane de a  înscrie din ca
ne pe trei era scris... goi 
Deşi au dominat cam 60 
la sută din prima repriză, 
oaspeţii n-au reuşit să În
scrie niciodată. O bună 
impresie au lăsat îndeo
sebi Rărios, Luca, Danciu, 
Popa, D. Gabriel, Tănasă.

In schimb, pentru gazde.

pauza a fost (după e > 
urma să se va«lă pe teren) 
un sfetnic bun. Experi
mentaţii jucători ai Pa
rângului şî-au dat seaiM 
câ nu-i p ri stăvili p e  de
veni dacă nu atacă mai 
susţinut şi Incisiv şl r i  
ştiinţa lor în organizarea 
jocului au atacat din pri
mul minut al reprizei a 
H-a cu 5—0 jucători. Ve- 
,ga s-a apărat până In 
min. 50, rfar n-a mai fă
cut-o cu siguranţa din 
primul initan. Ba mai 
mult au gafat în acel mi
nut, pasând de două ori 
la adversar şl apoi Stoi- 
can profită de bâlbâială 
din careul oaspeţilor şi 
înscrie din interiorul ca
lcului dă 18 m, 1—0. Du
pă ce Muntoiu trimite 
mingea în bară în min. 
54, un minut mai târziu, 
Daprlu deschis In adânci
me ajunge Ia 2—3 m «te 
linia de fund « gazdelor

şi şutează din unghi în
chis, deşi Rădos era li- 
ber .în tete careului de 6 
m  In  mttu ţ k  V gbadele. 
fructifică 'd  fthuâ Ocazie 
creată de Stoian de la ca
re mingea ajung» la Hen- 
zsri, aflat la câţiva metri 
de poartă şi Învinge pe 
Rahoveanu: 2—6. Deşi 
oaspeţii au câteva zvâc
niri nu reuşesc mare lu* 
cru şi in min. 87 acelaşi

Rezultatele etapei: Constr. Craiova — Meta- 
îurg. ŞadU 2—1; Precizia Spicele — Mitt. Mâtăsarî. 
3—Iţ NiSramonia Făgăraş — Petr. Videle 2—0; Mi* 

.jne.BAU :Ed8te#I !-S Sibiu -1—3ţ tfrt. Ale*
xandriâ “*f; VStK Bv. 0—Iţ ftâtr. Stotea — AS Fa- 
roşeni 2—0; FC Drbbeta — Petr. Drăgăşani 5—1; 
Pete, Ţielenl -1-  Min, Lupeni 4—0; Parângul Le
nea Vega Deva 3—8; Min. Uricăhl — Min. Cer- 
tej 3—0., ■ ■ ■ y\

- C L A S A M E N T U L

stabileşte scorul 
finât de 3—6.

Oaspeţii au acuzat jo
cul d u r, al ex-deveanului 

- Varga <o dată l-a lovit cu 
cotul pe' Fartuşnie. fără 
să-l vadă arbitrul) după 
ce primise un cartonaş 
galben.

A arbitrat cu scăpări 
N. lordache (Buc.)

PARÂNGUL; Boteza
te II, Muntoiu, M. Popa, 
Seinieartu, Stăncie, Ungu- 
reanu, Henzel (70 B. Po- 
pescu), Năcreală, Stoian, 
Varga (89 Movilă), Dodu 
(88 Rusu). VEGA : Raho- 
veanu, Fartaştec (70 Stan), 
D. Gabriel, Tănasă, Popa 
(84 Răducfinescu) Neagu, 
Danciu, .(86 Davidoni), 
Luca, Ciobanu, Rădos, Be- 
rindel.

1. Drobeta Tr. Sev,
2. Precizia Săcele
3. Petrolul Stoina
4. Şoimii Sibiu
5. Vega Deva
6. Constr. Craiova
7. Minerul Mătăsari
8. Parângul Lonea
9. Petrolul Videle 

10. Minerul Uricani 
î l .  Nitramohia
12. Mine-Ral Rov,
13. AS Paroşeni
14. Petrolul Ţiclenl
15. Pete. Drăgăşani
16. Minerul Lupeni
17. ICIM Braşov
18. Minerul Certej
19. Metalurg. Şadu
20. Un. Alexandria 

viitoare

11 8  I  
11 8 2 

8
7
8 
6 
8 
6

11 
li;
11 
11 
11 
a  
a  
a  
a
a  5 o

8 0 
S 
9

a  4
11 4
a  3 
a  2 
a  2 
a  î

Vega Deva

1 28-— 5 28 
1 22— 7 26 
3 18— 8 24
3 20-43 22
4 29-28 19
5 19-17 18 
S 17—16 18 
5 16—18 18
5 14-22 18 

£  4 24—10 17 
1 S 13—12 16

6 16—21 15 
11 5 0 6 15—21 15 
11 4 2 8 14—19 14

6 19—21
7 14—19
8 8—18
7 10—19 
7 8—20
9 6—24

13
12
9
8
8
4

Petr, Videle;
ÎGIM — Parângul Lonea; Mâţ». Lupeni — Un. A- 
lexandria; Metalurg, Sadu — Pete, Ţicleni, AS 
Paroşeni — Constr. Craiova; Mim Certej — Petr. 
Stoina; Min. Mătăsari — Min. Uricani; Şoimii — 
Precizia; Pete. Drăgăşani — Mine-Bal; FC Drobe- 
ta — Nitramonia

■. ■ REZULTATELE ' 
CONCUBSWLUj - 

PRONOSPORT DIN 
22 OCTOMBRIE 1995

Bari — Cagliari 
Cremonese — Atalant»
Inter — Lazte 
Pla«»nza — NapoH 
Roma — Parata 
Sampdoria — Fiorentina 1 
Udinese — Torioo 1 
VIcenza — Milan ‘ ■»
Avcllino — Bologna 1
Cosmtza — Genea x
Peseara — Foggia î i
Salemitana — Ancona 1
Vcnezia — Verona x

FOND DE CÂŞTIGURI: 
184 071 743 LEL

* * • • • * « * • • • « *

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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Creditul — îutre necesitate
şi

Societatea comercială 
Sarmintex S.A. din Deva 
este specializată pe co
merţul, en gros şi en de- 
tail, cu produse textile şi 
încălţăminte. Trăindu-şi 
perioada de glorie' până 
in 1989, firma a cunoscut 
de atunci o constantă alu
necare pe toboganul redu
cerilor de activitate. Aşa 
se face .că, în prezent, Sar- 
mintexul funcţionează cu 
cea. 5 la sută din capaci
tăţile de care dispune. I- 
niţiativa particulară, ce a 
ocupat tronsoane tot mai 
importante -de piaţă, pre
cum şi conjunctura nefa
vorabilă a tranziţiei au 
eori'stituit factori de regres 
a îndeletnicirilor de co- 
merţ ale -celor de la Sar
mintex.

Firma deţine două depo. 
zite de marfă, la Deva (cca. 
6000 mp) şi Petroşani, pre
cum şi uit spaţiu comer
cial pentru vânzări cu a- 
mănUntul, situat în plin 
centrul Devei. Din cele de
clarate de dl ec. Giceron 
Burtea, managerul societă
ţii, prin natura activităţii, 
firma de comerţ Sarmin
tex cunoaşte atât proble
mele furnizorului, generate 
de- blocajul financiar, cât 
şi cele ale clientului, ce 
pornesc de la necesitatea 
contractării de credite. „In 
ultimii cinci ani, numai 
dobânzi am plătit peste un 
miliard de lei, precizează 
dl Burtea. Fondurile pro
prii sunt mici, aşa că a- 
ceste credite sunt strict 
necesare pentru a fi in 
măsură să facem o apro
vizionare cu un cât mai 
larg sortiment de marfă". 
Vorbind despre credite, in
terlocutorul a-menţionat ca
racterul de strictă necesi
tate -pe care acestea îl au 
în viaţa economică a ma
rii majorităţi a firmelor 
de stat, dar nu numai, ro
mâneşti. «După părerea 
mea creditul ar trebui, la 
urma urmei, să fie o op
ţiune a societăţii comercia. 
le pentru o eventuală dez
voltare sau modernizare a

activităţii şi nu singura po
sibilitate de a evita fali
mentul cum este asimilat 
la noi. Necesitatea de a 
contracta ‘ credite face ca 
băncile, conjunctural, să fie 
acelea care dau tonul, a- 
genţii economici, de pe po
ziţia şoricelului din ' bas
mul în care joacă şi o pi. 
sică, fiind obligaţi la ac
ceptarea unei relaţii, cum
va de obedienţă. Sigur, 
în viitor, când „viaţa' eco
nomică va intra*pe un fă
gaş normal, când firmele 
vor avea banii lor în mă
sură de a-şi desfăşura, in
dependente financiar, acti
vitatea şi relaţiile dintre 
operatorii economici şi 
bănci vor intra în era par- 
teneriatului ' de pe poziţii 
egale" — a mai adăugat 
dî Eftirtea.

Aşa stând lucrurile, Sar
mintex are credite de 300 
milioane iei care-i permit 
permanentizarea activităţii. 
Creanţele firmei se ridică 
la 1,7 miliarde lei, princi
palii debitori fiind Cora 
S.A. Hunedoara (400 mi
lioane lei), Hermes S.A. 
Petroşani (200 milioane lei) 
şi Ulpia S.A. Deva (X10 
milioane lei). De cealaltă 
parte, datoriile firmei de 
comerţ Sarmintex către 
fabricile de tricotaje şi în
călţăminte sunt de cca. 1,4 
miliarde lei. Pentru o creş
tere a  încasărilor, şi im. 
plicit a beneficiului cca. 40 
1» sută din spaţiile de de
pozitare ale Sarmintexului 
fac obiectul unor contracte 
de asociere cu participare 
la profit. Cu toate acestea, 
pe primele opt luni ale fi
nului în curs la o cifră de 
afaceri de 4,5 miliarde lei, 
conform datelor prezentate 
de dl Burtea, beneficiul nu 
a depăşit 4 milioane lei.

Societatea Sarmintex 
este nominalizată pe lis
ta marii privatizări. L-am 
întrebat pe dl manager 
ce- aşteaptă să aducă 
firmei schimbarea de
proprietate. „Greu de
spus. In principal, nein- 
trând bani în firmă prin

această privatizare, cred 
că nu se vor schimba prea 
multe. Vor putea apărea 
în schimb dificultăţi la ni
velul deciziei, ţinând cont 
că, în ipoteza în care 60 
de procente din capitalul 
firmei va fi adjudecat con
tra cupon, vor exista cca. 
3000 de acţionari. Or, este 
foarte greu de a  lămuri 
3000 de oameni de necesi
tăţile acţionării intr-un a- 
numit fel sau în altul* — 
a răspuns dl Burtea.

ADRIAN SÂLAGEAN

• • • * * • * • » • * • * # * • * • •  • •  «

0  asociaţie familială căutată
(Trecerea la economia de 

piaţă a determinat un a- 
vânt puternic al asociaţii
lor de tip familial, cu ca
racter productiv, care vin 
să umple unele goluri re
simţite în privinţa asigu
rării de bunuri materiale 
necesare populaţiei. In rân
durile de faţă ne vom re
feri la una dintre asocia
ţiile familiale viabile, ca
re este căutată şi aprecia
tă, datorită serviciilor pe

r 0 m I

I î
I Concursuri cu premii — Desen de ARON FLORIN ! 

.* PADUREAN, elev. Deva. I

I

care le prestează şi produc, 
ţiei ce o realizează.

Fără nici o intenţie de 
a-i face publicitate gratui
tă, de care nu are nevoie, 
întrucât clienţii pe care-i 
are şi i-a câştigat de-a 
lungul anilor şi-i asigură 
o acoperire permanentă cu 
comenzi, putem spune că 
Asociaţia familială Gagea, 
din satul Căstău, şi-a câş
tigat un bun renume în 
confecţiile din blană, cu 
toate că în zonă şi în a- 
propiere există nu numai 
producţie industrială, res
pectiv la Vidra din Orăş- 
tie, ci şi mulţi alţi parti
culari, în asemenea condi. 
ţii manifestându-sc destul 
de vizibil efectul concuren
ţei.

Cu multă modestie, dna 
Viorica Gagea, care pune 
suflet în tot ce face, ne-a 
povestit câteva episoade 
interesante din munca ce 
o prestează. Meseria de 
prelucrare a pieilor şi de 
confecţie a articolelor din 
blană' a deprins.o lâ fa
brica din Orăştie, precum 
şi de la un fost particu
lar. Dorinţa i-a fost, ca o 
permanentă obsesie, să-şi 
poată avea un atelier pro
priu în care să facă arti
cole din blănărie pe gus
tul fiecărui client. N-a fost 
deloc uşor, sacrificând zi. 
le şi nopţi, să-şi atingă 
scopul. Ba mai imflt, să 
amintim că a avut şi de 
p&timlt din partea fiscu
lui şi a altor organe de 
control, asta înainte de 
1989, când iniţiativele par
ticulare hu erau câtuşi de* 
puţin încurajate. Dimpo. 
trivă, se căuta cu lumâna

rea nod în papură ca fir
mele particulare să dispară.

In ciuda opreliştilor de 
tot felul, în noile condiţii 
apărute după trecerea la 
privatizare şi la economia 
de piaţă, proces în care se 
afirmă tot mai mult prin
cipiile cererii şi ofertei, a- 
sociaţia familială aminti
tă Şi-a amplificat şi diver
sificat activitatea, şi-a ex
tins dotarea şi prestaţiile, 
nefăcând nici un rabat la 
calitate. Ca urmare, acum 
asociaţia familială are mo
tive să fie mulţumită că, 
după zbateri şi căutări, îşi 
poate asigura o bună par
te din materia primă ne
cesară fără să întâmpine 
dificultăţi (făcând însă şi 
prestaţii - cu materialul a- 
dus de către clienţi), iar 
în privinţa desfacerii, du
pă cum ne spunea dna 
Gagea, se găseşte piaţă da
că produsele sunt pe gus
tul clienţilor. In plus se 
asigură posibilitatea ca oa
menii care lucrează la fir
mă să obţină nişte veni
turi suplimentare.

Pe lângă împlinirile din 
muncă, dl Aurei şi dna 
Viorica Gagea mai au şi 
satisfacţia' că fiica lor este 
acum studentă la medici
nă, că unul dintre băieţi 
va termina liceul de chi
mie (deşi are înclinaţii mai 
mult spre mecanică), *4ar 
ceilalţi doi băieţi ajută “te ' 
tot Ce trebuie făcut in gos-' 
podărie.

Având respect şi -preţui
re faţă de muncă şi de 
clienţi, asemenea firme nu 
se tem că le  vor face pro-, 
bleme concurenţa şi lipsa 

, de comenzi.

NICOLAE TlRCOB
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Diversificarea a
REP.: ţ)le manager, ea. 

re este devenirea socie
tăţii comerciale pe care 
o conduceţi 7 

S45.: Provenim dift fos
ta întreprindere de exe
cuţie şi exploatare a  lu
crărilor de îmbunătăţiri 
funciare. In 1991 această 
întreprindere a fost trans
formată în două societăţi 
comerciale: C.I.F. (de 
construcţie) şi E.L.I.F., de 
exploatare a  lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare. In 
1994 E.L.LF. s-a transfor
mat în regie- a statului, 
iar noi am rămas aceeaşi 
societate de construcţii.

REP.: Deci, dvoastră 
sunteţi cei care executaţi 
lucrări de îmbunătăţiri 
funciare. Care sunt, în 
prezent, cerinţele pieţei 
In acest domeniu şi ce 
comenzi aveţi „pe rol“ 7

S.S.: Cerinţele pieţei 
sunt mari. Ceea ce lip
seşte, însă, acestei pieţe 
sunt banii. De exemplu, 

 ̂ la noi în judeţ sunt în

cepute şi realizate in pro
porţie de 50 la sută pa
tru mari lucrări de îm
bunătăţiri funciare : trei 
de combatere a eroziunii 
solului (CES) — la Va- 
ţa, Romos — Vaidei şi 
Zăicani — Sarmizegetu- 
sa şi una de desecare la 
Ilia. Lipsa banilor a dus 
la stoparea acestor con
strucţii în anul 1992. S-a 
procedat la aşa-zisa con
servare a lor, în realita
te ele fiind supuse distru
gerii şi degradării. Prac
tic, in prezent, datorită 
preţului lor foarte mare, 
doar statul poate plăti 
astfel de lucrări.

REP.: Şi... plăteşte?
S.S.: Ce să vă spun? 

Pe anul 1995 s.au dat de 
la bugetul statului 195 
milioane lei pentru con
tinuarea lucrărilor de 
combatere a eroziunii so
lului la Boşorod — Grid. 
Aceasta este, de fapt, sin
gura lucrare de îmbună
tăţiri funciare pe care

am avut-o în acest an.
REP.: Cum aţi reuşit 

să supravieţuiţi 7
S.S.: Nfe-am reorientat 

rapid, trecând la diversi
ficarea activităţii pe ca
re o facem. Am început sâ 
executăm diverse con
strucţii civile, precum şi

betoane, 2 balastiere, două 
ateliere din care unul de 
confecţii metalice, iar
celălalt de reparaţii uti
laje. Toate dotările sunt 
măi noi de 198&, 'XiH

REP.: V-aţi câştigat e 
clientelă pe piaţa aceasta 
a  construcţiilor civile 7

Dialog cu dl ing. SALVADOR STÂNGACIU, 
manager la S.C. C.I.F. S.A. Deva

unele prestări de servicii 
cum ar fi livrarea şi 
transportul de betoane, 
închirierea de utilaje, sau 
realizarea diferitelor pre
fabricate.

REP.: Dotările firmei 
vă permit astfel de ac
tivităţi 7

S.S.: Din fericire avem 
o bază materială bună şi 
relativ diversificată. Dis
punem de 12 basculante, 
4 cifaroame, 3 macarale, 
8 buldozere, 6-excavatoa
re, 2 dragline, 2 staţii de

SLS.: Sişur că da. A r  
vem clienţi importanţi 
cu care conlucrăm bine.. 
Dorim in continuare să 
ne extindem sectorul de 
piaţă pe care-1 deţinem • 
In prezent, prin preluarea 
în construcţie a noi şi noi 
edificii. .

REP.; Care sunt date
le economice ce oglindesc 
activitatea firmei pe in
tervalul de timp scurs 
din acest an 7

S.S.: Cifra de afaceri 
este de 914,6 milioane lei

pe primele 9 luni ale lui 
1995. Beneficiul brut s-a 
ridicat, în acelaşi inter
val de timp, la 77,7 mi
lioane. Societatea C.IJF. 
nu are datorii şi nici cre
dite contractate. Ceea ce 
ne Împovărează întru
câtva activitatea sunt 
creanţele care se ridică 
la cca. 199 milioane lei. 
Pe lângă aceste întârzieri 
la plată ale beneficiarilor 
noştri, aş mai aminti ca 
ton • neajuns modul greoi 
în care putem face a- 
provizionarea cu materia
le. Nu găsim niciodată 
reperele de care avem ne
voie la momentul opor
tun. Asta duce la sinco
pe in fluxul productiv.

REP. î Ce credeţi că va 
aduce privatizarea în via
ţa firmei pe care o con
duceţi ?

S.S.: Chiar dacă nu va 
aduce bani, sigur va a- 
vea loc o schimbare a 
mentalităţilor celor care 
lucrează aici şi vor de

veni şi acţionari la  CIT*
REP.: Să înţelegem că 

salariaţii dvoaşţră îşi 
vor subscrie ■ cupoanele 
aici, la firmă ? »
■: Ş.S.: Nu numai sala-; 

riaţii, dar chiar şi pen
sionarii noştri; sau foştii 
salariaţi pe care i-ara a- 
vut de-a lungul anilor şi 
care au plecat de la noi.

REP.: Dle manager, în 
încheiere, v-aş ruga să-mi 
spuneţi care credeţi că va 
fi evoluţia societăţii pe' 
care o conduceţi pe vii
tor 7

S.S.: Eu cred că vom 
avea o dezvoltare din ce 
in ce mai accentuată, e- 
voluând spre profituri tot 
mai substanţiale. Mai a- 
Ies că intenţionăm să ne 
diversificăm în continua
re sfera preocupărilor. 
Dar ce va fi cu adevă
ra t nu vă pot spune de
cât după ce tot ceea ce 
am plănuit va fi ancorat 
în realitate.

ADRIAN SALAGUEAN
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„AM DEVENIT MEDIC 
DE DRAGUL PROFESIEI*

A acceptat discuţia du
pă câteva ezitări, accen
tuând că de fapt despre 
colectiv ar trebui scris, 
nu neapărat despre per
soana dumneaei. Modes
tă, răbdătoare, corectă, 
înţelegătoare faţă de 
bolnavi — iată cum este 
apreciată de către pa
cienţi dna dr. Adriana 
Mermezan, medic specia
list de medicină genera
lă la Dispensarul 4 adulţi 
din Deva.

— Mi-am luat exa
menul de specialitate în 
1990, am renunţat însă 
să lucrez într-un spital, 
pentru familie — ne spu
nea în răstimpul dintre 
două consultaţii. în  afa
ră de mupca efectivă 
din cabinet (revin aici 
unui medic cam- 2*00 de 
bolnavi), asigurăm şi 
problemele de igienă din 
teritoriu.

— Cum aţi devenit 
medie ? Dar deveancă ?

— Profesia am făcut-o 
de dragul profesiei. 
Mi-am dorit să fiu me
dic şi să vindec oameni, 
nu pentru interese ma
teriale. După ce am ab
solvit liceul „Einanoil 
Gojdu“ din Oradea, am 
intrat la Facultatea de 
medicină din Cluj, cu 
media 9,20 (dintre cei 
28 de elevi ai unei cla
se experimentale de bio
logie â  liceului, 26 au  
intrat la universitate din 
primul an). Dirigintei 
mele de atunci, dna prof. 
Biajovici, ii port o . amin. 
tire de suflet, fiind â- 
ceea care m-a , ajutat, 
m.a îndrumat in alege

rea profesiei. Celor ca
re mi-au dat meseria în 
mână, profesorilor uni
versitari, dar şi celor 
care m-au îndrumat in 
timpul stagiaturii pe ca
re am făcut-o la Dispen
sarul din Băiţa — şi a- 
nume dr. Dulca — le 
port un profund respect, 
o amintire de neuitat.

Deveancă am devenit 
prin căsătorie, soţul meu 
fiind din Orăştie.

— Cum v-aţi cunos
cut?- ' , -f ■

— In anul III de fa
cultate, pe când - eram 
colegi de grupe apropia, 
te, ambii fiind respon
sabili de grupe. Am ho
tărât să ne căsătorim 
după facultate, in 1981. 
La un an a venit pe lu
me copilul, Daniel, azi 
elev in clasa a  VU.a, 
Un copil bun, căruia ii 
acordăm toată atenţia, 
dar cu care sunt neier
tătoare în privinţa şco
lii. Şi rezultatele lui o 
confirmă... N-a fost uşor, 
mai ales în perioada când 
am avut examenele pen
tru  a fi medic specia
lis t; să fii şi medic, şi 
mamă, şi soţie bună — 
că asta mi-am dorit. Dar 
dacă al chemare pentru 
meserie, freci peste greu 
şi-ţi împărţi timpul să 
le poţi rezolva pe toate. 
L-am avut insă alături, 
in orice clipă, pe soţul

meu, şi el medic; medic 
speeiaiist ATI la Spita
lul din Hunedoara.

■v r Ge ne spuneţi de
spre medicul de dispen
sar, despre munca de 
aici ?

— Medicul de dispen. 
sar trebuie să fie înţele
gător, el fiind primul 
om întâlnit în pragul 
suferinţei. Gu îndemnu
rile noastre, cFeşţem sau 
scădem şansa-de supra
vieţuire a bolnavului. 
Diagnosticul precoce, 
trimiterea din timp la 
altă specialitate, este 
foarte importantă. Ne 
confruntăm cu o situa
ţie generală precară a 
pensionarilor, devenind 
adesea un fel de confe
sori ai acestora. Trebuie 
să le redăm optimismul 
pe care nu li-1 mai dă 
nimeni.

— In timpul liber, da- 
câ-1 mai aveţi, ce vă pa
sionează?

— Literatura beletris
tică şi pictura. Dar am 
avut şi alte hobby-uri în 
timpul liceului şi stu
denţiei. Am publicat ver. 
suri şi grafică alb-negrU 
m revista liceului, am 
pictat; firesc, pentru 
mine.

y — Sunteţi credincioa
să ?

— Da. Credinţa m-a 
ajutat de-a lungul vieţii. 
Sfătuiesc pe toţi să poar
te In suflet credinţa, a- 
devărata credinţă, nu 
una afişată. Asta ne-air

> face mai înţelegători, 
mai buni. .
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In vara care a trecut am î 

petrecut 8 săptămâni în- |  
tr-a tabără pentru şco- » 
lari, copii cuprinşi între I 
7 şi 14 ani. "

Până acum am fost |  
în tabere şcolare mereu J 
de cealaltă parte a „ba- |  
ricadei“, adică între şco- I 
lari, a fost i pentru pri- j  
ma oară când am făcut |  
parte dintre organizatori * 
şi poate pentru că mă  I 
simt şi acum mai aproa- » 
pe de prietenii mei mai 1 
tineri, problemele majo- J 
re le-am avut nu cu cei |  
mici, cât mai ales cu I 
pedagogii care îi inso- î 
ţeau. .. . . ■ I

u n  eu premii

U

«STER A ŞINA

Probabil Se formează |  
o deformaţie profesio- % 
nală pentru menţinerea I 
ordinii, disciplinei, li- J 
niştii, dar pedagogii se |  
adaptau cu mai multă I 
greutate la programul j 
taberei, unde accentul | ' 
se punea ' mai ales pe » 
dragostea pentru copil, |  
decât pe un anume pro- « 
gram riguros. I

Tabăra este o oază de " 
relaxare, veselie, joc şi |  
drumeţie, desigur că se * 
aude de departe râsul I 
şi veselia copiilor, poate , 
aşa ar trebui să fim  cu »
toţii. V

Pentru 8 ■ săptămâni |  
m-am întors în lumea |  
copilăriei, acolo unde J 
sufletul este mereu des- |  
chis, unde comunicarea * 
este simplă şi frumoa- I 
să, acolo unde nu se , 
ţine mânie şi supărările |  
sunt uitate repede, ier- J 
tarea fiind cel mai fi- j
resc lucru. ' I

M-am întors plină de J 
iubire, cu o mulţime de |  
noi cunoştinţe, mă simt <* 
acum mai bogată sufle- I 
teşte f i  ştiu ce lucru * 
important este să nu J 
uitâm să rămânem co- * 
pU! -  i

INA DELEANţJ IWA |  |  INA DEXEANţJ

* ■
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Desen de MARIA MIERTOlU.

Proverbele sunt , înţe
lepciunea poporului. Gâ. 
teva, cu privire la ano
timpuri, s-au adeverit de-a 
lungul vremii. Astfel, se 
spune că :

— dacă ninge in luna 
octombrie, toamna va fi 
scurtă şi capricioasă ;’

— dacă este secetă In 
noiembrie, iama va fi Iun. 
gă şi g rea; .

dacă in  februarie 
plouă eu piatră şi tunete»

este dovada unei toamne 
îmbelşugate; -

— dacă plouă in luna 
aprilie, viile vor da rod 
bogat;

— dacă plouă de Florii, 
va ploua şi de Paşte;

— dacă plouă în săptă
mâna Paştilor,' vor fi fruc
te puţine;

— dacă plouă in mâi, 
vom avea mălai (porumb);

•te dacă vor fi zile în
sorite în  luna iunie, va 
fi belşug de grâu.

C A B IN E T  COSMETIC

REMEDII PENTRU COMBATEREA MATREŢEI

Se frecţionează pielea 
capului cu î •  gălbenuş 
do ou crud amestecat cu 
puţină apă de var; •  O 
soluţie de bicarbonat de 
sodiu (o linguriţă de bi. 
carbonât la un pahar de 
apă* caldă); se masează

zilnic; cu ajutorul unui 
tampon de vată ; •  Un 
amestec de zeamă de lă
mâie şr glicerină; •  Un 
amesteo de alcool de 70 
de grade (75 g) şi glice
rină (25 g).
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O  — Eu cred că absenţa măreşte dragostea.
— A, bineînţeles. De când a plecat Mitică, îl 

iubesc pe Florin cu fiecare zi mai mult...
O  Soţia î — Cum 6 să trăieşti fără mine ?
Soţul: — Mai ieftin !

« W . M . O U ............ • • '•A V M 'A W .V .W W W W '

' „Răsărit de soare" 
Szâsz) — Hunedoara.

— desen de Donna (Agne*

• • •  • •  *  *  *  • .• * » *  *

Reţete de la cititoare
■  SOS PICANT (PENTRU SWUWEBTE). 2 

mijlocii, 3—5 căţei de usturoi, un morcov, I—2 ftH'c 
fin, I fir busuioc (partea verde), a cutiuţă păşită j |  
roşii, sare. Ceapa tăiată solzlşori, usturoiul pisat şina 
covul ras pe răzătoarea mici te călesc în 2 linguri 
ulei. Când s-au înmuiat puţin, se adaogă apă, dafhi 
busuiocul tocat şi la urmă sare. Se lasă să fiarbă
dacă e nevoie, se mai adaugă puţină apă. Ca.sfirşi| M  
pune pasta de roşii, se iasă s i  mai dea 2—3 clocot* ţp 
se ia de pe foc.

Ca o variantă la acest sos, se pot înlocui 
şi busuiocul c u V  bucată de capta (tocată măruUDţ 
bru şi pătrunjel. Ambele variante sunt picante şi _ 
fi folosite cu paste (spaghete) fierte sau cartofi pvjte't 
jiţi. (F.V., Deva) . <  !

Bărbaţii ne sfătuiesc
o Politeţea la femei.

Comportamentul : civili, 
zat, bunele maniere, în
tr-un cuvânt politeţea,; 
fac comunicarea între 
oameni agreabilă, expri
mă respectul între se
meni, fără de care nu 
poate fi concepută dem
nitatea omenească. „Po
liteţea — spunea filozo
ful Bacon —  este veş
mântul spiritului. Ea 
trebuite să ne servească 
precum hainele noastre 
de toate zilele : să nu fie 
prea căutate, dar să ne 
ascundă frumos cusu
rurile trupului; oricum, 
ea nu trebuie să ne îm
piedice spiritul să se 
manifeste liber“. Iată 
câteva din aceste reguli 
ale politeţei- 

o Simplitatea. Com
portarea simplă, lipsită 
de timiditate dar şi de 
aroganţă, vă exprimă 
cel mai direct; franche
ţea cucereşte; privirea 
deschisă trezeşte încre
dere ; învingeţi-vă com
plexele, căci fiecare din
tre noi are suficiente 

. calităţi cu care să poa
tă purta bătălia împotri
va cusururilor şale.

o Mersul normal. Mer
geţi normal, fara a arm» 
ca băieţeşte mâinile- şi 
picioarele, fără să vă le
gănaţi şoldurile provte 
câtor, ca o cadână; mo- 
deraţi-vă gesturile, ofe- 
servându-vă atitudine» ţ 
nu încercaţi să vă faceţi 
remarcată cu orice preţ 
în public; vocea ridica
tă, râsul prea puternic» 
anecdotele «puse prea 
tare, ca şi discuţiile cil 
subiecte prea personale 
In locuri publice dan o  
neplăcută notă de vul
garitate.

•  Eleganţa. Aceasta
cunoaşte o regulă de 
f ie r : desăvârşita îngri
jire corporală : baia, ; du
şul, îngrijirea părului, 
unghiilor, folosirea deo- 
dorantului, coloniei, ca
re să vă dea o notă per
sonală; alegerea îmbră
cămintei care să nu 
„scoată ochii" celorlalţi 
ci potrivită cu persoana 
dv., cu situaţia. în care 
vă aflaţi (serviciu, pe 
stradă, nuntă, bal, spec
tacol ş.a.) şi cu anotim
pul,

N. ZAMFIR
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Fără cozi nu se poate ? j
• ’

Telecom foloseşte in 
ptozcnt un sistem com
binat do facturare şi în* 
casare de fa beneficiari 
a  sumelor cuvenite pen
tru serviciile prestate. A. 
Cast sistem s-ar putea nu
m i: „Computer „ mano- 
perpedes - coadă', In ca* 
w  facturarea se face In 
p o d  codificat pe calcula
tor, iar transmiterea fac
turilor astfel obţinute că. 
tre abonaţii telefonici se 
face p ifa  computere” 
mano - perpertes C 5 —- 
C2, adică factorii poştali. 
Încasarea banilor $e face. 
fa ghlşea, cu un c o m 
puter pane  — C5“ prin 
fastonul elaste ai cozilor. 
Abonaţii, eu factura şi 
baaH fa mână, se aşa* 
■m  ordonat tn rând la

coadă şi aşteaptă... A. 
ceastă aşteptare se trans
formă uneori, ca de 
exemplu in ziua de 14 
septembrie a.c., in ore. 
Telecomul: nu poate gă
si oare un sistem mai 
simplu şl mai Operativ 
pentru încasarea facturi
lor de fa abonaţii' In 
acest fel ar putea intra 
mai rapid fa posesia ba
nilor ce 1 se cuvin pen
tru serviciile telefonice 
ttfpmtA far abonaţii ar 
fi scutiţi s i  mai piardă 
timp preţios şl să-şi facă 
nervii. Timpul insenmnă 
bani. Să «rtt-1 risipim de 
pomană. Oricum, sistemul 
actual al odăilor este un 
sistem anacronic şi de
păşit-

ii. ZAMFIR
••Oim*-.

Dvii dosarele jMilfţtCEi
Un administrator, 15 006100 iei 

şl doi tâlhari

La Petroşani, Intr-o noapte. Administratorul de 
-v fa magazinul „Jiul" este tâlhărit de doi indivizi. 
| |  Omul rămâne fără o grămadă, de bani. Mai exact, 
j * 15 000 000 de lei I Cercetările " poliţiei nu durează 
1 prea mult şi cei doi sunt identificaţi. Se numesc 
ŞÎÎabriel tSUiun şi Narcis Guşa, de 23 ş» respectiv, 24

I de ani, 'Cel doi milionari de moment sunt tot din.
; Petroşani, iar administratorul se poate considera un 

* fericit pentru că şi-a recuperat banii.

I
fa

I

V ictoria Isi vizitează m am a
I■ •'*

•/ % •.

*; Victoria Manole este din Hunedoara Şi are 28 
* de ani. Cât de dor i-a fost de mama ei, numai ea 

.1 |  ştie. Se pare că destul de mult, din rifoment ce, sub 
; % motiv că o vizitează, a pătruns în apartamentul unui 
J |  .-fatăţean, . unde aceasta presta munci ocazionale. Şi 
j "  pentru că: nu o să ghiciţi degrabă cam la ce valoare 
; i  Se ridică bunurile furate de eâ de axei,- vă spunem 
^  2 000000 de lei.,: .. U  f ■

I In stru c to ru l n u  m aţ p rom ovează '
t". * . . -* : , - .j.J- \ic; . ■_ ; * ’ . ■— V

. C a . instructor şi membru în comişîa de esami- 
i nare prdfeşiShâîă' lâ Staţia C1F.K. ..Siroerja ţTriaj, 

f i. fltorel Stoica avea atribuţii clare ia  examinarea pen
ii. tfS promovarea în funcţie g Uno^ ’idcrafori. Treaba-i 
|,5 dă el şi Ic-a extins tot mal mult,' ajungând sâ pre
fă ţin dă. şi şâ primească de Ia colegii exaniinaţi suple 
* de bani, ţigări, cafea, băuturi... Actim s-a tras linie 
|  şi se socoteşte. \

N eg lijen ţă  p lă tită  cU Viata

rto scump & trebuit să plătească CrSs- 
«ttilri'PefroMmi a stmfaâ n%lîjenţă. Era 
particular, iar într-o parcare din Petro- 

caniştră de benzină, far

Sc
m
J • tâxirnetrist

t gani a m ânuit. neglijent o 
oendktl care a izbucnit l-a 

j  La spital a decedat. (V.N.)

I
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*
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I
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provocat arsuri gi-aVe.
I  îji» j-pitiu a uececuu. ţr-mu
1 ■ ' j

Sediu:
Ucu. Rewulrtiwti 13, Au. 1 

lel./fax: 889/411.589 
Sac fie do producţia 
Tct/f-l*: «VtNMISSS - ml 121;

i. titert f e i l f c s a c  de potnşlitenO îa uttftâtoatete P/eţt

* fo lie dn ţ>af)otilenâ - 1 .100* 0,1 « - 2 500 * TVAlfcg * 
•folie de pohotiloiia ■ ZOO, 40c, 600,

W? * 0,03 -2 «00 ♦ TVA,'kg
•  fo ite  film  - 2 900 t IVAfkg
f o l i o  u*utnm »t3  . . X 060 -'TVA /Vf

360 ♦

Saci de polietilenă
*-1,150 x 600 * 0,06 -2 7 0  +
- 1,100 x6&>xc*oe 
-1 .D 50X  5 5 0 x 0 ,1 4  

4 .1 0 0 X 6 0 0 x 0 ^ 4  
-1 .0 0 0  x 510 x 0,2  
- 4 ,0 0 0 x 5 5 0 x 0 * 2

-4 3 0  + 
-5 2 0  + 
- 5 4 0  ♦

TVA/kg
TVA/kg
TVA/kg
TVA/kg
TVA/kg
TVA/kg

Pe boza dc comandă putem executa diferite' dlmensmn

„Noi suntem oamenii libertăţii
La Adunarea de la Blaj, 

din mai 1848, alături de 
români au participai şi‘ 
iobagi ungurii «aşi şl se
cui, ceea ce te explică 
prin faptul că, apăsate de 
aceeaşi putere, naţionali
tăţii* înţelegeau că „inte
resele lor supreme se Îm
pleteau cu cele ale româ
nilor.

„Noî suntem oamenii li
bertăţii ! Pentru asta ne-am 
revoltat, pentru asta ne-am 
vărsat şl suntem hotărâţi 
a ne Vărsa sângele până 
la ultimul român". Sunt 
cuvinte rostite de Avram 
faheu, cuvinte care ilus
trează concepţiile sale so- 
cial-politice progresiste, de
mocratice, revoluţionare 
şi ale acelora în numele 
cărora a  acţionat. Sunt cu
vinte care cuprind doru
rile şi dorinţele "nutrite de 
un popor lotreg, pentru 
înfăptuirea cărora s-a văr
sat sânge. S-au jertfit vieţi.

Poziţia intransigentă a 
românilor în problema ga
rantării naţionalităţii, do. 
rinţa tor de a conlucra cu 
revoluţia ungară au fost 
expuse cu claritate de 
Avram lancu In răspunsul 
trimis locotenent-colonelu* 
Iul Simonffy. Această scri
soare depăşeşte caracterul 
unei simple epistole par* 
tjculare, ea este o procla

maţie adresată wfa&ţiiiar 
maghiari" în numele mo* 
ţilor. al tuturor românilor, 
o declaraţie de principii 
etice şi politice ale unui 
întreg popor, Un document 
programatic de valoare 
istorică.

In acelaşi timp, scrisoa
rea este o ptedoarie, o măr
turisire de credinţi faţă de 
principiile sfinte ate tim
pului. „Fraţilor ! Spiritul de

tindem pe temeiul existen
ţei popor ului**.

Pe un ton sincer, pe faţă 
se evidenţiază fit continua
re necesitatea ca „in aceste 
două patrit surori**, să exis
te raporturi frăţeşti Intre 
români şi unguri. „Credem 
şi vedem prea limpede că 
peste noi şi peste voi «n e- 
lement gigantic vrea să-şi 
întindă mâna, care ne va 
îneca în scurt timp şi ni-

FILE DEISTORIE

care e pătrunsă şi însufle
ţită Europa ca un fulger 
mai elastic străbătu la su
fletul nostru decât al ori
cărei alte naţiuni, care a 
mai văzut până acum razele 
libertăţii. Libertate, egali
tate, fraternitate, aceste 
principii sunt deviza noas
tră, acest tezaur e cel mai 
sfânt obiect, pentru care şi 
cu care trăind suntem gata 
de a da mâna cu cei mai 
nedumeriţi duşmani ai noş
tri şi a fa promite cel mai 
sincer ajutor 0 6  fa  poate 
aştepta de la vreun popor 
european; iar de aceste 
principii lipsiţi cu cea mai 
bărbătească seriozitate sun
tem rezoluţi dintru început 
a ne bâltui sângele până 
Ia cel din urmă român. în
să aceste principii le pre

mie nu va rămâne decât ur
mele existenţei noastre. A- 
mândeuă părţile vedem eâ 
pericolul ne ameninţă facă 

de aproape, totuşi tiu ne pu
tem înţelege. Nu ştiu din 
ce pricină invidia sau doar 
trufia îşi învârtesc sabia 
Intre noi şl voi, ca să nu 
putem vorbi de aproape 
nici în ceasul agoniei".

Plecând de la realitatea 
că „firea ne-a aşezat astfel 
ca împreună să asudăm şi 
împreună să gustăm dulcea
ţa fructelor ei, a muncii co
mune" în scrisoare se su
bliniază că nu e târziu ca 
popoarele român şi ungar 
să fie prietene. „Totuşi, vâ 
Spunem, cu cea mai umană 
sinceritate, câ nu ar fi târ
ziu de a ne câştiga de a- 
micî, dacă aţi pipăi odată

calea prin care se poate, 
dacă aţi documenta- odată 
în faptă măriminitatea de- 
spre care atâta vă place a 
predica",

Datorită ideilor obsedante 
Itie aristocraţiei maghiare, 
preconcepute, faţă de ro
mâni, idei care erau în con* 
trazicer«r cu principiile lţ- 
beralismiflut şi democraţiei, 
apelurile românilor n-au a- 
vut ecoul aşteptat în rândul 
conducătorilor revoluţiei 
Ungare. Mai târziu. In 1851, 
Kossuth, aflat lntr-un sur
ghiun îndepărtat şi înde
lungat, işi recunoaşte greşe
lile fa problema revendi
cărilor «aţfanale ale româ
nilor. „Ungurul şi românul, 
românul şi ungurul — scria 
acesta — Işi au fiecare vil* 
torul fericit in unirea fră 
ţească, şi nicidecum dacă 
unul se lasă amăgit pe sea
ma asupririi celuilalt, căci 
în acest caz pune mâna pe 
asemenea armă, cu care se 
loveşte pe sine“.

Este o exprimare a re
gretelor tar Ave. o recu
noaştere a greşelilor săvâr
şite, greşeli «era au costat 
viaţa a mii de români şi 
unguri fa timpul evenimen
telor din anii 1848—1849, au 
cauzat dureri şl suferinţe 
de tot feluL

praf. ION FRAŢILA

S.C. IMCOMEX S.R.L.

prm magazinul "CEMR.U." dm Orăştic, 
sir N Bâlccscu, nr 11, telefon 647496:

« TELEVIZOARE COI C)R NEE ORION,
GOi DSTAR (90 programe, telecomandă, cu şi fi/ă lelc’.cv.)
• TELEVIZOARE,Al.i-NEGRU - Bucureşti
• FRIGIDERE ŞI CONGE!ATO,VRE - Oâcşti
• AR.VG.AZE - Satu-Mare '
•  MAŞINI DE SPii AT - Cugir
• Biciclete  por  rosA.ie viteze - itaiM
• COVOARE ŞI ViOt llETE • Cisnâdic
• GRESIE^!FAIANŢA - model Italia
• VOPSEA, CIUT ŞI IMU A.M Al TO

î s ANCUBATOARE PENntl’ PlT DE GAlSiA 
"lih 4 ALTE PRO Orn ctictmifaegşl.rieonjras»K<eîfiltfe' - 

cafea',"rişniţc de cafea;' rpixerc electrice,- storcătoare dc f̂ructe, 
.tspifatoatefboiterc pe1 gaz; pl ite pc'gtef hutcl jt iragaf

La toate produsele se acordă -
G A R A J M f l K  i n t r e  i  -  3  a n i  

GARANTAT CEI.E .ALAI MICI PREŢURI! 
'Produsele sc vând şi cu

PLATA iN 12  RATE (12 luni)
cu dobânda de numai 4,5^

pentru locuitorii judeţelor A lba şi. H unedoara

!ţ SE ACORDĂ ÎSB’RUMUrmU ÎN l.EL 
’ PRIN CASA DE AMANET

Fiecare motor are
*n

sau

din gama CARRIER corespund criteriilor
impuse de standardele internaţionale.

Nici un kilometru fără CARRIER!
S C  M O N O  O T R A D E  SRL

t e l :  0 5 4 / 6 2 6 . 3  7 2

f

| -*  O b ţin e  re a  unui câ ş tig  s igu r' 
‘ A? V isu lfiecă ru ia  in tr-o  lum e o 

Traiuluifdc/.lg Q Zi lâ  a l t ă .
D u p â  I o c t o m b r ie  
p o ţ i  d e v e n i  
a c ţ io n a r  la  F o n d u l  
P r o p r ie tă ţ i i  P r iv a te  
I ”B a n a t-C r isa n a "

ImrgcTncffîj tnâeplini
a c e s t  VÎS %

Cine, iiijjriCiW r>Jer} un câştig  
Jcirci ca  tu s/t-ţj asumi nici un
fose  ^ ; V

D ile m a  la  a re  <> r e zo lv a re  s o lu ţ ia  Care

EVITĂ R ISC U L  {iS*
2900  Arad , CaîcTi V ictoriei 33-35  Tcl..057-2344 (T5 FjTX 0 5 7 -2 5 0 1 6 5
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UITAT! DE URMAŞI i
I  „Cinsteşte pe tatăl ţi pe mama ta, ca bine |

să-ţi fie ţie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ* .  
(Din cele zece porunci dumnezeieşti),. .  ̂ ' . [

In perioada pe care o Eu aş fi vrut să fiu cu |  
traversăm, vârstnicii sunt neamurile, dar ei n u .m il 
«ei care se confruntă cu dau atenţie-. f
cele mai grave probleme Altcineva din Deva ne I, 
sociale. Pensiile mici, ca scrie: „Atât eu cât şr I 
şi imposibilitatea, în cele soţia mea suntem bol. I 
mai mulţe cazuri, a navi de diabet de peste I 
prestării unor munci a- 25 de ani. Am ajuns in ■
ducătoare de venituri su- prezent ca vecinii să ne I
plimentare, îi pun adesea aducă pâine şi alimente, ■  
in situaţii limită. Când fiindcă boala ni s-a a- I
se întâmplă să rămână gravat şi nu putem s ă !
singuri şi să fie şi bolnavi ne facem cumpărăturile. I 
— este vorba despre cei Sprijinul pe care l-am |  
care n-au avut copii sau avut, fiul nostru necăsă- I 
pur şi simplu au fost torit, a decedat de tin an j  
părăsiţi . de urmaşi (de de zile. De atunci, am |  
nepoţi sau chiar de pro- devenit tot mai bolnav, ■  
priii copii) trăiesc adevă- având arterită la picioare. |

v a r s t a  a  t r e ia

pe
tratament

Simţind nevoia des- a se ameliora, că de vin-
tăinuirilor, unii ni se decât nu mai sper“. 1

Durerea fizică este ac-! 
centuată tn acest caz dej

rate drame. Pentru că ei, 4m fost internat Ia Spl-| 
ca şi cei mici, nu nevoie talul din Deva şi la C li.l 
de aceeaşi mângâiere, de nica din Tg. Mureş. BoalaJ 
aceeaşi îngrijire şi aten- pe care o am necesită" 
ţie. tratament zilnic pentruj

rievoia a CP amplînra. ră rl'p vin_"
unii ni

adresează prin audienţe 
ori scrisori, găsind în a 
semenea modalităţi o u- o altă mare suferinţă- 
şurare a împovărătoarei sufletească. Cel de a l |  
lor situaţii. doilea băiat al familiei ■

Cu lacrimi în ochi, dl. — căsătorit — şi-a uitatj 
PJS. (71 de ani) din Si- eu desăvârşire părinţii ■  
meria ne povestea: „Co- suferinzi. Nu le mai calcă |  
pii n-am avut şi soţia pragul, nu-i sună, n u -i| 
mi-a murit cu ani- în ajută. A uitat esenţialul:| 
urmă. Am vrut să ape- şi anume că ei i-au d a ţi 
lez la nepoţi să mă a- viaţă, că i-au vegheat o u | 
jute, să-mi gătească, dragoste somnul, că b u - | 
să-mi spele; că am trei: curiile sau supărările lu i | 
una în  Deva, iar în Hu- au fost şi ale lor. A ui-1 

•nedoara o nepoată şi un tat — ori poate că n .a l  
nepot. Nici care nu vrea auzit vreodată—de d a to -| 
să mă ajute. Când am riile bunului creştin. I 
putut, întotdeauna i-am Judecaţi şl dv„ stimaţi |  
ajutat şi le-aş fi dat tot cititori, şi scrieţi-ne, re- ■  
ce am dar nu mă îngri- dând opiniile, părerile |  
jeşte nimeni. E foarte dv. despre asemenea ca- ■  
greu, ei nu mi-âu în
tins o mână de ajutor..

zuri.

Privatizarea, omul 
şi cuponul

(Urmare din pag. t)

prietari de pământ, un 
mecanizator, un maistru 
angajat la o societate co
mercială de producţie cu 
capital privat, un patron 
de societate comercială, cu 
activitate hotelieră şi co
mercială. Şă discutăm pu
ţin răspunsurile lor.

Mai întâi, toate sunt ur
mate de semne de între
bare, «eeâ ţe  denotă că 
acţiunea de privatizare de 
masă a fost superficial 
pregătită. Sloganurile pu. 
blicitare plătite cu bani 
grei de guvem . stârnesc

doar ilaritate, iar dezba
terile pe această temă, 
televizate sau radiodifuzate, 
n-au oferit răspunsuri la 
asemenea întrebări. Presa 
scrisă a făcut ce a putut, 
în limita spaţiului tipo
grafic, pe care şi-au pu
tut permite *ă-i aloce a- 
cestej propagande.
: îndoiala care răzbate din 

întrebarea' noâstrâ hu poate 
fi împrăştiată cu uşurinţă. 
Ea dovedeşte cunoaşterea 
destul de bine â mecanis
mului economic şi mana
gerial, care săpâneşte şi 
împarte tortul profitului 
în societăţile privatizabile.

Cât de mare este uiumul la treierat?
Scriindu-ne că este a- 

bonat al ziarului nostru, 
dl. Ion Săracu, din comuna 
Cerbăl, ni s-a adresat cu 
dorinţa de a afla care este 
uiumul la treieratul grâ
ului cu batoza, arătând că 
producătorii agricoli din 
zona de munte se găsesc, 
acum, în această etapă a 
lucrărilor ce finalizează 
munca din agricultură. El 
ne solicită, deci, să pre
cizăm care este uiumul 
ce se percepe la treierat 
staţionar cu, batoza, din 
şură, deoarece constată că 
acei ce au cultivat grâul 
rămân doar cu paiele, de
oarece se percepe o taxă 
in bani sau uium în boabe, 
care se par a fi exage
rate..

Interesându-ne de răs
punsul la întrebarea ee-i 
frământă pe cultivatorii 
de grâu din zonă,, unde 
recolta se obţine cu mare 
trudă, facem următoarea 
precizare: „In baza Legii 
nr. 54/1990, se prevede că 
se percepe un singur tarif 
— 12 la sută — pentru 
treieratul cu batoza. Prin 
înţelegere între părţi, ba- 
tozarul poate încasa con
travaloarea prestaţiei în 
bani, calculul făcându-se 
ia preţul de 240 lei/kg de 
produs treierat1*. Orice a- 
batere de la aceste pre
vederi cade sub incidenţa 
legii şi se sancţionează. 
Sperăm ca nici în comuna 
Osrbăl sâ nu existe ase
menea cazuri. (N.T.)

•  NAŢIUNILE UNITE. 
Şefi de state s-au reunii 
duminică la New York 
pentru aniversarea celor 50 
de ani ai Organizaţiei Na
ţiunilor Unite, dialogând 
şi încercând să estompeze 
divergenţele încă existente. 
Aceste ceremonii vor oferi 
ocazia unor multiplo în
tâlniri bilaterale, reuniuni 
informative sau dialoguri 
nepregătite intre şefi de 
stat şi de guverne.

•  ALGERIA. Opt per
soane au fost ucise şi alte 
82 rănite de explozia unui 
vehicul capcană duminică 
la Rclizane (200 km vest 
de Alger), în prima zi a 
campaniei electorale pen
tru scrutinul prezidenţial,

' respins de grupările isla- 
miste.

•  ELVEŢIA. Stânga so

cialistă a realizat o puter
nică străpungere, iar dreap
ta populistă a progresat 
la alegerile parlamentare 
de duminică, marcând o 
bipolarizare a vieţii po
litice, Partidul Socialist 
(PS) urmează să devină 
prima formaţiune a noii 
Adunări Federale, cu un 
sfert dintre deputaţi, con
form pronosticurilor şi 
primelor rezultate.

•  GERMANIA, Partidul 
Social Democrat (SPD), 
aflat in plină criză de i- 
dentitatc, a suferit o în
frângere zdrobitoare du
minică la alegerile regio
nale din Berlin, unde a 
înregistrat cel mai scăzut 
nl\%l de după război, fn 
timp ce verzii şi comuniştii 
au progresat puternic.

•  FOSTA IUGOSLAVIE.

Preşedintele croat, Franio 
Tudjman, şi-a reiterat du
minică Ia New Vork a- 
meninţarea cu redobândi
rea prin forţă a Slavoniei 
Orientale, in cazul când 
problema acestui ultim te
ritoriu al Croaţiei, aflat 
încă sub controlul sârbilor, 
nu va fi soluţionată rapid 
prin negocieri,

•  PALESTINA/LIBIA. O 
navă siriană, transportând 
aproximativ 259 de palesti
nieni expulzaţi din Libia, 
a părăsit duminică la mij
locul după-amiezii portul 
cipriot Larnaca, îndreptân- 
du-sc spre Siria.

•  TANZANIA, Alegătorii 
din Zanzibar şi Pcmba 
s-au prezentat la urne pen
tru a alege un preşedinte 
local şi un parlament din 
50 de deputaţi, scrutin care

urmează să decidă viitorul 
statut şl' insulelor £n ca
drul Federaţiei Ţanzimlene.

•  AU ABIA SAUDITA. 
Autorităţile au anunţat du
minică arestarea a  doi 
bărbaţi despre care se 
presupune că ar .avea le
gătură cu atentatul ce a 
făcut, vineri 6 morţi ş| 101 
răniţi ţ|»tr-o moschee. diŞşi 
bărbatul care ar fi arph- 
cat bomba in moscheea to 
tului Qouba (500 km SUd- 
vest de Riad) nu a fost 
încă prins.

•  MAREA BRITANIE. 
Romancierul Kingsley A- 
mis, unul dintre cel itoai 
celebri scriitori britanici 
de după război, autorul/Iui 
.Lucky Jiu»** şl „OUI Oe- 
vils“, a încetat din viaţă 
duminică dimineaţa. la 
vârsta de 73 de ani.
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na noiembrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în futicţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
noiembrie puteţi face abonamente în  tot 
cursul lunii octombrie.

SOCIETATEA COMERCIALA „VJNALCOOL" 
S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. Andrei Şaguna, nr.
1. . ' x '  1"

ORGANIZEAZĂ
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CaRToANE
h â r t i e  
C a lc u la to r ,  
r o tn  f u k s i  
telex, calc  
s u l u r i  s i  
plan (A3. A4), 
h a n r t t i  s c o t c h

Finlanda
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Icu strigare, pentru vânzare mijloc fix — CLĂ

DIRE (fostul sediu) în data de 25. 10. 1995.
Valoarea mijlocului fix este de 470 061 000 

lei, conform documentaţiei dc evaluare existentă 
la sediul societăţii.

Taxa de participare la licitaţie este de 
4 200 000 lei.

Garanţia de participare reprezintă 10 la 
sută din valoarea mijlocului fix.

Informaţii la telefon: 627798. (1848)

S.C. COMPACT S.R.L.
D E V A

Proiectare de arhitectură şi construcţii 
Aleea Crizantemelor, bl. E 14 A, ap. 8 

Tel/Fax : 625207

CONCERNUL MULTINAŢIONAL 
RUDE

Caută pentru prezentarea produselor 
sale la domiciliul clienţilor. î '

SALES REPRESENTATIVES.
600 000 lei —  800 000 lei venit lunar 

asigurat prin salariu şi comision.
Produsele sunt fabricate în .Germania 

la preţuri senzaţionale. i
Doamne (domni) cu farmec şi relaţii 

sunt invitaţi în Deva, la Sala de Protocol 
a Hotelului Deva, joi, 26. 10. 1995. intre 
orele 10,00— 18,00. > V

A N G A J E A Z Ă

* 1 tehnician constructor
* 1 subinginer constructor
* 1 inginer constructor. \

(548) 1

• 100 yeni japonezi — 218$ le»
• 1 liră sterlină — 3147 lei
• 1 franc elveţian — 1917 lei
• 1 franc francez — 445 iei
• 100 lire italiene — 137 lei

Cursuri de referinţă ala Băncii Naţionale
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.ir. VÂNZĂRI —  
jt?  CUMPĂRĂRI

•  Vând colţar, chioşc
Jlemn (demontabil), video 
(două bucăţi) Goldstar şi 
Clown, rulotă tip Salon- 
ta, ladă frigorifică. Tel. 
629132. (1901)

•  Vând casă mare, gră
dină. pământ, pădure, 
sat Crişan, tel. 551986.

(6512)
•  Vând tractor U 652,

plug, după RK. Tămăşasâ, 
nr. 49. (9685)

•  Vând convenabil SR 
113, motor U 650, înmatri-

• culat, tel. 655400, după 
ora 21. (6513)

•  Vând apartament 2
camere, Haţeg, bloc 30 B, 
sc. C, ap. 39. (7080)

•' Vând, combină " recol
tat păioase — 12 milioane 
Iei, maşini de spălat auto
matic, compreeoare pen
tru frigidere, diferite ca
pacităţi, cu garanţie, an
velope auto 155/13, mobilă 
pentru hol, calorifere, căzi 
de baie, la preţuri foarte 
mici. Inf. tel. 712339. (7827) 

Vând pământ intravi
lan, 2255 mp, Boş, 138, 
tel. 716252, după ora 19.

i (7821)
•  Vând casă 3 camere,

zonă centrală. Hunedoara, 
str. Doinei 15. (7822)

•  S.C. Altex Trâde S.A.
Vinde en gros în Sibiu în
călţăminte şi îmbrăcăminte 
seeond-hand, import Bel. 
Bia şi Olanda. Tel. 069/ 
228884. (7823)

•  Vând autoturism Da
cia 1300, fabricaţie 1982,

' Stare bună. Primesc elevă 
lin gazdă. Simeria, str. Pe- 
itru  Maior, nr, 7, tel; 
66M29. - (1926)

•  Vând casă cu gră
dină, anexe, Baia de Cris, 
tel. 264. (7748)

•  Vând casă > de lemn
eu ţiglă, preţ convenabil. 
Informaţii Deva, str. Ho. 

>ea, nr. 113. (7749)
. ♦  Vând S.R.L. producţie 

Daste făinoase, scutit Im. 
I|k>zit până în 1999 şi sau 
maşină produs paste P-12, 
dulap uscare paste EG 50, 

jnatriţe  teflonate. Informa- 
V î tel. 058/612316 (seara).

(7750)
•  Vând fundaţie vilă 

300 mp, Deva, dozator bere 
import, nou. 627773. (2001)

•  Vând Lada 1200 com- 
fti şi cărucior copii Infor

maţii tel. 221219. '  (2p02)
•  Vând casă Leşnic, nr.

97. Informaţii Lesnic, nr 
40. (7747)

•  Vând dulap, studio,
masă, tel. 627684. (1932)

•  Vând Dacia 1300 ava.
riată plus talon, tel. 628958, 
8—13. (1846)

•  Vând apartament două 
camere, etaj 1, str. Ko- 
gălniceanu, tel. 611419.

, (1933)
•  Vând garaj metalic 

demontabil, tel. 627984, 
după ora 15, luni-vineri.

(1855)

CITAŢIE

•  Mîniuţ Ioan cu ulti
mul domiciliu cunoscut în 
Pricaz, nr. 59, este -citat 
ca pârât în dosarul nr. 
2167/1995 la Judecătoria 
Deva, cu termen la 30 
octombrie 1995, pentru di
vorţ cu Mîniut Elena.

(1938)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, Călan, cu aparta
ment Hunedoara. Tel. 
724582..730772. (9679)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie de
control nr, 2 şi serviciu > 
eliberate de Ministerul Fi
nanţelor D.G.F.P.G.F.S. De. 
va, circa fiscală Haţeg, 
pe numgle Roşu Lidia. Le 
declar nule. (7482)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu pe numele Micloş" 
Monica. O declar nulă. -

(7819)
•  Pierdut carnete de 

sănătate nr. AK 11134300, 
AK 349027400, eliberate 
de Dispensarul Veţel. Se 
declară nule.

DIVERSE

•  Societatea Comercială 
„ZaraAdtrans" S.A. Brad 
anunţă intenţia de majo
rare a tarifelor. la trans
portul de nţarfă şi repara
ţii auto începând cu data 
de 2.0 ,11. 1995, ca urmare 
a creşterii preţului la com. 
bustibil, anvelope, piese 
4e schimb, materiale, e- 
nergie electrică etc. (i928)

; ÎNCHIRIERI

•  închiriez garaj ame
najat 60 mp, Deva, Mă- 
răşeşti, nr. 10. (1929)

OFERTE 
DE-SERVICII

•  Efectuăm trans
port auto 1,5 t, cum. 
părăm motostivuîtor 
şi maşină de fabricat 
cuie, ‘ telefax 054/ 
226149, (1927)

•  S.C.. Nina Ş.R.L. Si
biu angajează contabil(ă) 
Ia Punctul de lucru De
va. Informaţii la Sarmin- 
tex Deva,' tel. 623320 (Fis- 
cher) între orele 8—15.

• (1939)
•  TIM Cluj, Şantierul 

Deva, angajează pentru 
construcţia prefecturii De
va zidari, fierari, dul
gheri. Relaţii la sediul şan
tierului, tel. 618593. (1897)

•  Pentru BUCUREŞTI, 
căutăm menajeră internă, 
până la 55 ani, serioasă, 
fină, fără obligaţii, iubi
toare de copii, cunoscă
toare â unei limbi sţpăine 
(germană, engleză, france
ză sau italiană), pentru 
îngrijirea unui copil de 
4 ani. Se oferă condiţii 
optime şi salariu foarte 
bun. Trimiteţi curriculum 
vitae la Oficiul Poştal Nr. 
34, Căsuţa Poştală Nr. 08.

(308)

COMEMORĂRI

•  Cu durere în sufletele 
noastre amintim că s-au « 
scurs 5 ani de Ia nedreapta 
dispariţie a lui

NAGY ALEXANDRU 
Familia — Băcia. (1696)

DECESE .

•  Colectivul de la 
Contrasimex Deva 
este alături de Dină 
Cornel la suferinţa 
pricinuită de decCsul 
mamei sale şi trans
mite sincere condo
leanţe familiei. (1937)

•  Soţia Dană şl fiul 
Florin mulţumesc tu- 

' turor celor eâre au 
fost alături la durerea 
noastră şi l-au condus 
pe ultimul drum pe 
dragul nostru ,v"

o a id A io a n  
CRĂCIUN

Dumnezeu să ierte 
şi să odihnească su
fletul lui bun şi drag!
. .. (1943)

•  Colectivul didac. 
tic al Grupului şco
lar industrial metalur
gic Hunedoara este 
alături de dl. inspec
tor general, prof. Cân- 
dea Gheorghe, în cli-

, pele grele ale despăr
ţirii de mama domniei 
sale, (7825)

•  Familia îndoliată 
îşi exprimă profunda 
lor recunoştinţă con
ducerii departamen
tului administraţiei 
publice locale, Prefec
turii Giurgiu, colegilor 
de serviciu din apara
tul Guvernului Ro
mâniei, prefecturii 

Hunedoara şi organelor 
locale din Călan,' cbn- 
ducerii Sidermet Că
lan, tuturor rudelor 
şi prietenilor, colegi
lor de liceu şi facul
tate, precum şi celor 
care au participat prin’’ 
prezenţă sau cu gân
dul pentru sprijinul 
deosebit şi modul înăl
ţător în care au ono. 
rat şi au cinstit mo
mentele despărţirii de 
scumpa noastră

ZITTA
HERGHELIGIU

dispărută crud şi nă
prasnic, , din această . 
lume, la 13 octombrie, 
şi înmormântată la 20 
octombrie 1995, la Că
lan, locul drag al co
pilăriei şi adolescen
ţei sale. Fie ca amin
tirea ei, a sufletului 
său minunat, -"să dăi
nuie eterii în memoria 
celor ce au cunoscut-o 
şi preţuit-o. Veşnic, 
nemângâiaţi Radu 
Hefgheligiu soţ, Zita 
Brănescu, mamă, şi 
Nicu Brănescu," frate. 
i N: (7824)

i r

TAXI YELLOWCflB 

TAXIURILE GALBENI
fi

Devii 

'Strada 

M. Eminescu 

nr. 2

Tel. 61 66 65
W  —

CU CELE MAI MICI TARIF
24 de ore din 24, 

la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID -IEFTIN-
Taxarea se face dintmommtul’ 

preluării clientului 
TOTUL LA TELEFON

s.c.
F & P

T R A N S  S .R .L

--•W. r: % ■*'

•  Gu nemărginită durere 
- în suflete anunţăm trece

rea în nefiinţă în urma 
unui tragic accident a 
scumpului nostru tată, so
cru şi bunic

ION VALERIU

de 61 ani şi a nepoatei

DIANA NICOLETA 
SACUIU

de 7 ani. Copiii Sorin şi 
Alina, ginerele Thomas,

nora Geta şi nepoţelul Şte
fan. înmormântarea la ci
mitirul din str. Eminescu, 
în 24 octombrie, ora 12,30.

(1949)

•  Suntem alături de fa
milia Ion Ana la greaua 
încercare pricinuită de 
moartea soţului

ION VALERIU 
şi a nepoatei ■

DIANA SACUIU 
Familiie SilVăşan, Şiclo- 
van, Popa, Danciu, Iova, 
Petersel. (1949)

I COOPERATIVA „ASTRA“ DEVA j

|  Anunţă intenţia de majorare a tarifelor cuj 
I până la 50 la sută, începând cu data de 25 no-1

I
icmbrie 1995. (2102)1

I
----- I

I 
I

1 9  Apartament două camere, situat in Deva, |  
Gojdu, bl. K4, ap. 7. Preţ de pornire: 10 000 0001

BANKCOOP S.A. DEVA 

Vinde la licitaţie puhlică următoarele:

l Ieî-
[ •  Apartament două camere, situat in D e-|
|  va, str. Minerului, bl. 23, ap. 22. Preţ de por-1

nire: 6 000 000 lei. |

_ w Apartament două camere, situat în De-1 
I va, Gojdu, bl. A6, ap. 75. Preţ de pornire: ■  

10 000 000 lei. I

I

I I|  •  Apartament două camere, situat în_

1" Deva, Micro 15, bl. 16, ap. 26. Preţ de pornire: |  
7 500 OOQ lei.

I
I

B . •  Garsonieră, situată în Deva, str. Mărăşti, I 
|  bl. 80, ap. 75. Preţ de pornire: 5 000 000 lei.

I

’ •  Cu infinită durere ■ în 
; suflet' anunţam trecerea. în 

nefiinţă la numai 7 ani a 
scumpei şi iubitei noastre 
fetiţe :

, DIANA NICOLETA
' - : sA cuiu
Înmormântarea va avea 

loc azi, 24 octombrie 1995, 
în Cimitirul. din str. E- 

.minescu Deva. Mama, Geta 
şi Sorin. (1949)

•  Cu - nemărginită du
rere în; sU'flet regret înce
tarea din viaţă la numai 
7 ani _a scumpei ' mele ' 
fetiţe ■ ■ ■ y ' y  •

DIANA NICOLETA 
SACUIU

Tâtăl Săeuiu Alexandru.
(1949)

•  Suntem alături de sora 
şi cumnata noastră Ion 
Ana în momentele de mare 
durere pricinuite de moar
tea tragică a soţului

VALERIU
si a nepoatei

DIANA
Fraţii şt cumnaţii. (1949)

Autoturism Dacia 1310, nr. de circulaţie! 
|V I—02—CAR, an fabricaţie 1093. Preţ de por-I 
■  nire: 7 000 000 lei. |

I #  Autocamion dubă „Robur 300001“. Preţ I
de pornire: 7 000 000 lei.

Apartament trei camere, situat în Orăş- 
Itie, ştir. A. lancu, bî. 4, ap. 37. Preţ de pornire: 
*7 500 000 lei.

•  Apartament trei camere, situat în Orăş- |  
tie, str. A. lancu, bl. 4, ap. 35. Preţ de pornire: |

I 
I 
I
I_______
1 7 500 000 lei.

|  •  Apartament trei camere, situat în Orăş-

Itie, str. Pricazului, bl. 44, ap. 27. Preţ de por- 
nire; 7 500 00 0 lei,

1 9  Casă, curte şi grădină, situate în comuna |  
Băiţa, sat Săliste, nr. 80, Preţ de pornire: ■  

|  8 500 000 lei *

|  •  Casă, curte şi grădină, situate în comuna ■
■  Ilăiţa, nr. 161. Preţ de pornire: 7 000 000 lei |

I Apartament două camere, situat In De- I
_va, Micro 15, bl. 36, ap. 12. Preţ de pornire: I 
15 000 000 lei. !

| Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei De-

Iva, Biroul executorilor judecătoreşti, în data 
de 26 octombrie 1995, ora 9. (549) jI

S.C. „PACĂRUfCRISTINA" S.R.L. 
C U

str. Aurel Vlaicu\nr. 19-21 
....ANGAJEAZĂ ; •

•  Şofer profesionist, etnic german, 
carnet de conducere categ. B, C, D, E;

•  Lucrător în ipsos, cu experienţă, 
modele deosebite ;

•  Căut&m vorbitor de limbă ucrai
neană pentru deplasări Kiev:

Tel. r 613964, 230034, orele 9-15.
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