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Sus, la munte, la Ttulzeşti» de Sus, au înflo 
brânduşele. Vine primăvara !

- Foto I*A VEL LAZ A

Intr-o organizare 
excepţie a Camerei 
Comerţ şi. Industrie a ju 
deţului Hunedoara, în 
colaborare cu AMPLUS 
INTERNATIONAL LTD 
Bucureşti, cu sprijinul Mi
nisterului Industriilor, 
Prefecturii şi Consiliului 
Judeţean Hunedoara, edi
ţia a doua a Târgului 
Internaţional Marmodev 
'95 se înscrie ca o mani, 
festare de. ţinuta deoşe- 

■ bită, facilitând contactul 
' vizitatorilor cu cele mai 

noi realizări din domeniul 
produselor din marmură, 
pietrelor semipreţipase şi 

* decorative, ' a  altor roci 
utile şi ornamentale, pre- 

‘ cum şi al tehnologiilor 
modeme do exploatare şi 
d e1 prelucrare a acesto
ra.. La deschiderea ofi
cială a târgului, câre este

reprezentanţilor adminis
traţiei locale şi judeţene, 
din partea Ministerului 
Industriilor, a manageri
lor, şefilor compartimen
telor de marketing, reali
zatorilor produselor ex
puse în standurile rezerva
te firmelor, a numeroşi
lor invitaţi şi mass-mediei, 
s-a subliniat că aceasta, 
reprezintă cea mai impor
tantă manifestare de o 
asemenea anvergură din 
sud-estul Europei, rostul 
ei, fiind acela de a în 
lesni contactul direct şi 
colaborarea între firmele 
de profil, încheierea de
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Ignorarea regulilor 
de circulaţie - un fapt 

la ordinea zile i!
•  25 de abateri rutiere în doar două ore
•  Oprirea în zonă interzisă are caracter facultativ 

pentru mulţi conducători auto
•  Alcoolul rămâne un bun „prieten" pentru omul

de la volan '
•  Doi morţi şi şapte accidentaţi doar într.o şăp. 

tămână.

Ignorarea • regulilor de 
circulaţie a devenit un 
fapt cotidian, dovadă fiind 
numărul mare de eveni
mente rutiere al Căror dez- 

■ nodământ lasă în urmă, • 
'de nenumărate ori, râuri 
de lacrimi.' Aproape în 
fiecare zi şoseaua în- ’ 
seâmnă pentru mulţi lo
cul unde se sting prema
tu r vieţi, .locul unde li .

ţiei Rutiere Deva, pe raza 
localităţii. într-un inter- 

■ val foarte scurt de timp 
— aproximativ - două , ore 

în municipiul Deva 
numărul celor care au în
călcat legea s-a ridicaţ la 
mai bine de 25. - Cele 
mai frecvente abateri au 
fost consemnate în raza 
de acţiune a Indicatorului 
„oprire interzisă", care

R aid - a n ch etă

niştea unui cămin este 
schimbată cu suferinţă şi 
durere..
\  Neatenţia pietonilor, in
conştienţa • conducătorilor 
auto care se urcă la vo
lan cu alcoolul în Cap, sau 
încălcarea cu sau fără 
ştiinţă a normelor elemen
tare de circulaţie sunt 
câteva dintre reperele cele 
mai importante care stau 
în atenţia poliţiei rutie. 
r,e, la fiecare păs. :
- Că numărul conducăto

rilor care încalcă normele 
rutiere este foarte mare o 
dovedeşte şi raidul—an
chetă realizat miercuri, 17 
octombrie a.c. la primele 
ore ale dimineţii, îm
preună cu lucrătorii Poli-
k — ti--'*—-'*--*

25 OCTOMBRIE

ţ  Sf. Mc. Marchiair şi 
M artirie;

•  Ziua Forţelor Ar
mate ale României;

•  1944. Eliberarea ora
şelor Sâtu-Mare şi Cărei; 
întreg teritoriul românesc 
este eliberat de ocu
panţi ; - şv \-«

•  S.uu născu1: în 1902,
istoricul literar DIMITR1E 
POPOVICI (m. 1952); în 
1937, scriitorul hunedo. 
rean CORNELII? R A ~
d u l e s c u  t

•  Soarele răsare la Ora 
>,43 şi apune la; 17,16;

•  Au trecut 297 de zile 
lin an; au mai rămas 68.

este nesocotit, la fiecare 
pas, de către mulţi con
ducători auto : ’ Florin 
Cristian Grâdinariu, şofer 
profesionista pe autoturis
mul Dacia 1300, cu număr 
de înmatriculare 1 HD 
435, aparţinând S.C. Cori
dor S.A., a oprit în zonă 
interzisă pe DN 7, în apro- 

, pierea intersecţiei de la 
gară. Aceeaşi situaţie .• a 
fost consemnată şi în ca
zul Tui Nicolae Bocşa, din 
Orăştie, conducătorul auto-

Kaid-anchctâ realizat cu ■ 
sprijinul Biroului Poliţiei 

Rutiere a municipiului 
D e v a  - "

(Continuare în pag. a 2-aj

Alături de alte zile 
pline de semnificaţii ma
jore, de ordin politic, mi
litar şi cu o încărcătură 
emoţionala aparte, înscrise 
în hronicul neamului, stă 
şi trebuie să stea şi mai 
departe 25 Octombrie, ziua 
în care, cu 51 de ani 
în urmă, . oşlirea româna, 
după lupte grele şi sa
crificii dureroase pe fron
tiera nord-Vestică a ţării 
a adus zorii libertăţii şi 
liniştea -în întreaga Tran
silvanie.

Atunci, la 25 Octom
brie 1944, un întreg popor 
şi o armată vitează a , 
nulau da facto sentinţa 
criminală dată la 30 au
gust 1940, în Palatul Bel
vedere-din capitala Aus. 
triei, de eătre miniştrii 
de externe ai Germaniei

Anul VII •  Nr. 1497
'■" ■ ‘y*""11..........................................
Miercuri, 25 octombrie 1995 8 pagini •  200 lei

^ W W Jy W ftiv ra w w wwwwvwuwMw v w w w vv>wtfvwrtraVy W iV iV iV iv .- .w

Dulce zi - de toamnă! 
Firul şoselei, îngemănat 
cu firul apei Văii Bul- 

, zeştilor, şerpuieşte domol 
spre satul centru - de 
comună şi mai departe, 
spre Avram Iancu. Ad
mirăm adevăratele mi
nunăţii ale împrejurimi
lor, cu nostalgia că

ochiul nu le poate cu
prinde în toată splen
doarea lor. ■ Din copacii 
cu frunze • ruginii, ninge. 
Covorul de frunze: în
gălbenite a pus stăpâ
nire peste întinderi. Din 
loc in loc poieniţe în* 
verzite, înflorite, ne în
torc cu gândul la zilele 
primăverii. Da, înflorite, 
pline cu brânduşe gin
gaşe. Bătrânii satelor 
spun că înflorirea brân
duşelor in toamnă pre- 

' vcmeşte' an bogat ' in 
roadele pământului, 
toamnă lungă, iarnă 
blândă, sănătate oame
nilor, tuturor vieţuitoa
relor. Să-i audă bunul 
Dumnezeu! (GII. I. N.f. J

.Domnii Costel Alic şi 
,\Ii ho ii Rudeanu, de cu- 

’ râpd instalaţi în funcţiile 
de prefect şi respectiv de 
subprefect al judeţului 
Hunedoara au organizat, 
după cum «ra şi firesc, 
o întâlnire cu reprezen
tanţii mass-mediei cu ac
tivitate în. judeţ.

Ziariştii prezenţi la în
tâlnire au putut .afla  cu 
acest prilej intenţiile noii 
echipe manageriale a Pre
fecturii judeţului. Acestea 
vizează : asigurarea unei 
conduceri unitare cu toa
te, diferenţele de aparte
nenţă politică ale celor 
doi; păstrarea sub Ain 
control riguros a modu
lui de aplicare a legis
laţiei referitoare la viaţa 
socială a populaţiei ; ju
deţului, cu accent deose
bit pe cele ale sănătăţii 
dăr şi pentru punerea 
în. funcţiune a investiţiilor 
destinate acestui scop, cum 
ar fi reabilitarea alimen
tării cu apă a Văii. Jiu
lui, finalizarea introducerii 
gazelor' \ naturale acolo 
unde au început şi declan
şarea altor investiţii în 
acest scop; accelerarea pro
cesului de subscriere ,a 
cupoanelor de privatizare 
şi încheieriea în favoa
rea celor ce subscriu a 

ţ ION CIOCLEt
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•  CĂLDURĂ. Adică 
lipsa căldurii. Populaţia 
Devei mai are de a- 
chitat la ItAGCL taxe 
de gospodărie com'unală 
de circa 800 milioane 
lei. In energie termi
că, aceasta înseamnă fac
turile ultimei luni ca
lendaristice. Pentru că 
datoria generală a 
RAGCL faţă do RENEI. 
e de circa 2 miliarde, 
acesta se ţine tare în şa 
şi le refuză devenilor 
căldura. Până când acest 
tratament global? (I- C.),

25 OCTOMBRIE
1 dolar SUA — 2191 Iei

• 1 marcă germană — 1581 Iei
100 yeni japonezi — 2200 Iei

• 1 Ură sterlină ■ -* 3466 lei
• 1 franc elveţian — 1948 lei
•  ■ 1 franc francez / —. 448 lei
• 100 lire italiene — 136 lei

Cursuri de referinţă ala Băncii Naţionale;■ 
a României.
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•  DIN NOU MISTRE

ŢII. In hotarul satelor 
Vălioara, Unirea, Silvaş, 
Răchitova, Boiţa, Ciula
Mare, Ciula Mică, , în 
multe altele din Ţara
Haţegului, turmele de 
mistreţi distrug recolte
le, mai cu seamă cele de 
porumb, Sătenii pă
zesc zi şi noapte cu 
câini porumbul, dar mis
treţii nu-i bagă în 
seamă. . bistrug. Oare 
vânătorii n.au o vorbă 
de spus ? (N. S.).

naziste şi Italiei fasciste 
— imperturbabilul Joachim 
Von Ribbentrop şi infa
tuatul ginere al Iui Mu. 
ssolini, Galeazzo Giano, 
care, executând ordinele 
mai marilor lor, făceau 
cadou Ungariei hortişte 
partea de nord a Transil
vaniei, pământ de leagăn 
şi de perpetuă prezenţă 
şt aspiraţie românească. 

Pumnalul înfipt în ini
ma României a  provocat 
o rană d'e peste 43 050 
kmp, care va sângera, ne
contenit, aproape 5# de 
luni. în  timp ce contele

Istvan Csaky, ministrul 
de externe al Ungariei, 
jubila satisfăcut şi-şi 
îndoia şira spinării în 
faţa „binefăcătorilor", şe
ful delegaţiei române, 
Mihail Manoilescu, leşina 
de indignare şi durere. 
Rămasă fără nici un spri
jin extern şi supusă unor. 
tot mai virulente pre
siuni concentrice din a- 
fară, România a fost ne
voită să accepte sama
volnica sentinţă — una* 
din cel« mâi nelegiuite 
dislocări de unitate naţio
nală şi transferări de 
suveranitate, pe care le-a

înregistrat. vreodată evo
luţia relaţiilor inţernaţio., 
nale.

Ceea ce a înfăptuit oşti
rea română la 25 Octom
brie 1944 nu a însemnai 
o explozie de o clipă, fără 
trecut şi fără urmări în 
viitor, ■ nu a fost un ac
cident istoric cu trecă
toare şi inexplicabile re
sorturi, ci un act patrio
tic eroic şi drept, care-şi 
are sorgintea în lungul şi 
zbuciumatul trecut de 
luptă aî românilor pentru 
apărarea fiinţei naţio
nale, a pământului stră
bun. ,S T .. . ..

La luptele pentru eli
berarea părţii de nord- 
vest a ţării au participat 
P/este 265 000 de militari 
români. Ei au produs ina
micului pierderi grele iri 
oameni şi materiale de 
război, au eliberat 872 de 
localităţi, dintre care opt 
oraţe (între acestea 
Sfîntu Gheorghe, Odorhei, 
Tg. Mureş, Cărei). Şi-au 
adus o contribuţie de 
seamă la alungarea duş
manului din Cluj, Oradea, 
Salonta, Satu-Mare, au 
străbătut prin lupte patru 
masive muntoase ş i' au

General de brigadă .
PETRE TEACA, 

Comandantul Garnizoanei 
Deva.'

(Continuare în pag. a 7-a)



Întâlniră cu  p resa
(Urmare din P«g t)

marii privatizări; armo
nizarea relaţiilor cu insti
tuţii şi agenţi economici 
care nu se află în sfera 
de competenţă a Prefec
turii ; înlăturarea bloca- 
jelor din calea înfăptui
rii actelor decizionale; 
pregătirea în bune con
diţii a alegerilor locale 
şi legislative din anul 
viitor şi altele.

întrebările în exclusivi, 
tate adresate de ziarul 
nostru s-au referit la mă. 
şurile pe care noua echi
pă managerială intenţio
nează s i le ia pentru a

evita adoptarea «nor ho
tărâri sau decizii menite 
să conducă la fărâmiţarea 
investiţiilor finanţâtte de 
la buget, cu respectarea 
autonomiei locale, ca şi 
pentru . accelerarea apli
cării Legii 18/1991, în 
special în compartimen
tul contestării ei la Co
misia Judcţeadă al cărei 
preşedinte este prefectul.

Răspunsul d a t de dl 
Costel Alic şi pe care II
rezumăm din motive de 
spaţiu a fost !

Promovarea investiţiilor 
locale d© la buget este un 
atribut al autonomiei lo
cale de decizie. Multe din
tre ele au fost demarate

In scopul de a se asigu
ra astfel şi o parte din 
finanţare externă. Cert 
esite că o investiţie înce
pută trebuie terminată.

Referitdr la cea de a 
doua întrebare, dl prefect 
afirm a: „întâmplător
viaţa m-a pus In situaţia 
de a demara înfăptuirea 
acestei legi în judeţ. Ea are 
imperfecţiuni dar între a 
nu o aplica sau a o apU. 
ea în spiritul şi litera- 
în care ea a fast elabo
rată preferăm să o apli
căm aşa cum este. Din 
fericire, noi în jucţeţ nu 
am avut conflicte genera
te de aplicarea acestei 
legi. Vom accelera re
zolvarea contestaţiilor la 
comisie, dar numai în 
spiritul legii".

T ârg u l In te rn a tio n a l M A R M O D E V ’95
(Urmare din pag. 1)

afaceri între creatorii — 
ofertanţi şi beneficiari, 
toate depăşind cu mult 
interesul local pentru ex
ploatarea şi valorificarea 
unor importante bogăţii 
naturale ale judeţului şi 
'ţării noastre.

Pâră a intra în detalii, 
am desprins o serie de 
elemente definitorii privind 
standurile firmelor pre
zente. Cum ,era şl « aş
teptat, se detaşează prin 
produsele expuse, care 
sunt realizate cu înalt 
profesionalism, S.C. Mar- 
mosirii S.A, Simeria, Mar- 
moart S.RJL. Simeria, şi 
S-C. Macon Deva — uni
tăţi cade demonstrează 
potenţialul valoros exis
tent în judeţul nostru In 
privinţa prelucrării mar
murei, granitului şi calca
relor, în scopul Obţinerii 
şi comercializării unor 
produse speciale, a plăci
lor, blocurilor şi altor o-

biecte. De asemenea, me. 
ritâ relevată prezenţa 
S. C. Minexfor Deva care 
— cum ni s-a spus — par
ticipă lg- cei de.al 7-lea 
târg cu caracter interna 
ţional din acest an, firma 
prestând o gamă largă de 
activităţi ca : prospecţiuni 
şi explorări geologice, o. 
biecte prelucrate din mar
mură, pietre decorative 
şi alte roci utile, pro
iectare, foraje etc.

Ca o expresie a progre
sului înregistrat de fir
mele specializate şi de 
profil, cu capital majoritar 
de stat sau cele cu ca
pital privat, în domeniul 
producţiei de utilaje, «1 
tehnologiilor de exploata, 
re şi de prelucrare, stau 
mărturie standurile ce re
prezintă ţara noastră. Ita
lia, Grecia şi Germania 
(direct sau prin interme
diul societăţiţar mixte), 
între acestea se remarcă 
o serie de firme cum 
su n t; Neguţpiu Grup SRL

Bucureşti, C.B.S. S.A. Satu 
Mare, C.M.C., EKKA şl 
Cuarţ Baia.Mare, Paskalis 
SRL Plo:i5ţti Pescăruş 
SRL Sibiu, Timko S.A. Ti
mişoara, Temistone LTD 
Constanţa, Diamond Tech
nology Internaţional S-A.-, 
Sir Climă S.R.L. Lu
goj să amintim doar 
câteva dintre ele.

Dincolo de interesul pe 
care-l prezintă pentru 
specialişti. Târgul inter
naţional de la Deva face 
ca această manifestare să 
se înscrie In circuitul larg 
al economiei de piaţă, al 
afirmării tradiţiei ce o 
avem privind valorifica, 
rea taior bogăţii Insem. 
nate «de economiei româ
neşti.

Ignorarea regulilor de circulaţie - un 

fapt la ordinea zilei !
(Urmare din pag. I)

turismului 2 HD 7539. Pe 
strada Libertăţii nu măi 
puţin de nouă autotu
risme şi autobuze —. HD 
01 BZK, 31 HD 409, B- 
85 SEL, HD-01 PPB, 31, 
HD 760 (autodubă), 5-HD 
1288, 31-HD1994 3I-HD 
805 şi 3.HD 4455, staţio
nau îo zonă interzisă, stân
jenind circulaţia pe stradă.

Alături de oprirea auto. 
turismelor In zona inter
zisă, parcarea acestora 
după bunul plac, te iz
beşte la fiecare metru- 
Nu are importanţă eă 
este trotuar, că este zonă 
verde, că sunt semne ce 
interzic accesul tuturor 
vehiculelor pe anumite, 
străzi (1 Decembrie 
centrul vechi), că există 
treceri de pietoni, fiecare 
circulă ia  legea lui. Pe 
strada Carpaţi, autoturis
mul Dacia 1300, cu numă
rul de înmatriculare 3 HD 
3769, era parcat pe trotuar, 
autovehiculul 21 NT 497, 
garat fără nici o jenă 
pe strada 1 Decembrie 
în faţa magazinului Ulpia, 
Iar autoturismul condus 
de Constantin Axinle, din

Deva, cu numărul de în 
matriculare 21 HD 4188, 
tras pe trotuar, în faţa 
Bankcoop Deva.

Indisciplina în traficul 
rutier, evenimentele pe 
şosea, au fost reconfir
mate şi de celfe două 
tamponări, în dimineaţa 
zilei de 17 octombrie, da

torită nerespectârii dis
tanţei regimului de mers, 
Nicolae Macavei, din De
va, la volanul , autotu
rismului Dacia 1300 1 HD 
1523, s-a tamponat - p f 
strada M. Kogălniceanu cu 
Trabântui 4 BC 7003, nss-" 
pectiv Vaîent*n Muntea- 
nu, cu autoturismul HD 
©1 AKP a tamponat pe 
strada M. Eminescu, auto. 
vOhiculul 2 HD 5242.

Wllhelm Kaşler, din 
Deva, 67 de ani, Ea vo-
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Arta şi imaginaţia 
nizate la Sala Sporturilor 
modev ’95.

creatorilor sunt prezente în toate standurile orga- 
din Deva, cu prilejul Târgului internaţional Mar-
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lanul autoturismului n  
HD 6017, Bănie) DrăghicI 
cu autoturismul HD oi 
KWE, Ivanieîu Drăgan, cu 
autoturismul HD Ol wSB, 
Sorin Costlna, Cu 4 HD 
4450, şi Roman Manea, 
eu autoturismul RS DB 
93, au fdsţ reperă^ şi 
opriţi de către lucrăto
rii Biroului Poliţiei Ru- 
fibre Deva, dintr-un drum 
caria putea să se solde 
ze cu evenimente nşdo- 
rite, întrucât conduceau! 
autoturismele şuO in
fluenţa • băuturilor aîcook- 
lice.

Sau, numai în peri
oada 9—15 octombrie a.ttl 
pe raza municipiului De
va, două accidente gravă 
de circulaţie s-au soldaţi 
eU urmări dintre cele mar 
triş te : Gheorghe Dumiri 
traş, din Deva, 69 dc ani,' 
aflat la volanul autotuJ 
rismului 2 HD 9035, în ă  
octombrie *.c„ îrt jurul 
rei 18,45, datorită ncaterd 
ţiei ... a intrat Intr-o rft(| 
muncă, aflată pe DN 7, i 
Accid*3ntul s-a soldat cn 
decesul conducătorului; 
auto şi al lui Arap Mogofe 
de 82 de ani, la care sej 
mai adaugă vătămare»! 
gravă a celorlalţi pasageri| 
aflaţi în autoturism. In 15: 
octombrie, Mlrcea Bus, 
di» Arad, în jurul orei) 
14, aflat la volanul au 
turismului KS 962, tot pe! 
raza localităţii Mintia, dlnj 
cauză că a circulat ©ul 
viteză excesivă, a pierdut 
controiul volanului, r ă s . . 
turnându-se. Rezultatul 7, 
Accidentarea gravă a 
conducătorului auto, a so
ţiei şi, a  ,celor două fiice 
de şase şi respectiv trei 
ani, aflate în autoturism-

Fără îndoială, ceea ce1 
se petrece pe străzi şi 
şosele , aste mult maL 
trist. Geea ce am relatat 
au fost ţloar o parte din-; 
tre numeroasele drame' 
care le întâlnim In via
ţa noastră, la fiecare 
pas. Un lucru rămâne însă 
cert : inconştienţa tunu
lui de la volan, dublată 
de alcool ori de niof- 
turile adolescentine, lasă, 
de cele mai multe ori, 
amintiri triste. Aşadar, i 
atenţie, întrucât acasă sun
tem cu toţii aşteptaţi de 
•iei dragi 1

ui
$
**

i
§!
s

Ui
oi

«
P
0

1

6,36 Seriale, desene a- 
niniate; 9,05 Springfield 
Story {*$;. *0,65 Santa 
Barbara (s); 21,66 Fru
mos şi bogat (s); 11,30
Vremea dorinţei (s); 12,00 

Preţul e fierbinte (cs); 12,30 
Duelul familiilor (es);
13.00 Magazinul amiezii;
13.30 Fetele de 'zur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea ei 
e crima (s.p.)i 15.00 Bar- 
bel Schaler talkshow;
17.00 Hans Meiser talk. 
show; 18,00 Jeopardy! (cs);
18.30 Intre noi (s); 19,00 
Bună seara (mag. landu
rilor); 19)45 Ştiri, meteo, 
sport; 20,16 Exploziv — 
magazin; 20,46 Vremuri 
bune şi rele.

7,00 Ştirii 9,45 Show
ul lui Maurizia Casta uza
(r) ; 12,30 Rănim (show);
14.00 ştiri; MUS Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
lul (s); 15,15 Robinsonii
(s) ; 15.45 Casa Castagna 
(show); 17.00 D.a.} 19,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21.25 Circulă
zvonul (show); 21,40 Film; 
0,00 Ştiri; 0,15 Show-ul 
lui Maurizia Costanzo; 
246 Cotidiene (r); 2,45̂
Circulă zvonul (sbow/r); 
3,30 Cin-cin (s); 4^0 Fron
tierele spiritului (emisiu
ne religioasă — r); 5,30 
Target (magazin); 6,00-
Nu doar moda (maga
zin).

6,30 Germania ari di
mineaţă; 10,30 Cannon 
(s.p.); 11 )̂0 Insula fante
ziilor (r); 12,00 Comisarul 
Rex (serial — rel.); 13,00 
Love Boat (S.Z.); 14,00
Traaper /■ John, M.D. (s);
15.00 Star Trck (s. SF);
16.00 MaeGjrcer (s.p.);
17,66 Total sau nimic 
(cs); 18,00 Familia Part- 
ridge fsiteom); 19,66 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
spori, meteo; 20.30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Un bavarez la Eugen 
(serial); 2245 Kriminal- 
tăngo (s.p.. Germania) ; 
0,20 Sakura KUler (f.a., 
SUA/Taiwaa ’87)i 145
Star Trek (s/r); 345
Hunter (s.p./r).

6,30 Ştiri NBC, cu 
Tom Brokaw; 7,00 Ştiri 
LŢN; 740 Boţii Şi afaceri 
(do); 10,60 Super Shop ;
11,00 Roata banilor •  
Europa; 16,60 Roata ba
nilor •  S.U.A.; 16,30
Pulsul afactcrilor a r i ; 
19,30 Spaţiul — o aven
tură americană (docu
mentar); 20,30 Selina 
Scott (show); 21,30 nate. 
line internaţional; 22,36 
Ştiri 1TN; 23,00 Show
ul scrii, eu Jay Leno; 
0,00 Goif •  Volvo P€ŞA 
— Tour Alfred DunhiB 
Cup; 1,00 Buletin bur
sier: 240 Real Perşu-
n a î ; 3,30 Seiina Scott
(show) (r); 4,30 , Real
Personal (r); 6,00 Bu
letin bursier.

940 Călărie •  Con
cursul de trei zile de la 
Angers (r); 10,30 Nataţie
•  C.E. *95 de la Viena;
12.00 Magarinul sportu. 
riter eu motor (reluare);
14.00 Box « Titlul inter
continental WBO la ca
tegoria mijlocie m ică;
16.30 Darts •  C.M. de la 
Chicago (r); 17,36 Călărie
•  Cupa Mondială Volvo 
1996 de ta Helsinki; 18,36 
Tractor PtttUng ,o C.E. 
de la llorby, Suedia (r);
19.30 Moto •  Magazin 
Grand Prix; 20,30 Bute- 
tîn ide «firi 1,; 21,00 
Wrestîing a  Ring War- 
riors; 22,6» Box •  
Prime Time Magazin ;
23.00 Auto •  Magazin 
Formula f  ; 0/K) Şah.

7,00 Casa Deschenes (sR 
7.30 Teledimineaţa; 945 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Mageliaa (mag.);
11.15 Al cincilea post 
11,45 Trimis special (r);
13.15 Moda in Canada
(r); 14,05 Luminile... ţr)î 
1440 Lucrurile vieţii <f/ 
r); 16,70 C;»sa .. (re.
luare); 17,15 Magazin, 
culinar ;1740 BlW şi 
prietenii săi (r); 18,15
Fa, Şi, Ca a cânta; 18,45 
Campionul (cs); 1940
Jurnal; 26,00 Luminiţe 
Parisului; 2946 Jurnal 
elveţian; 21,00 Şă nn 
visăm (rcp.); 22,60 Heb
domadar; 23,40 Fiicele 
lui Cateb (s); 040 Zile
de război (do).
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S u ccesele  
devenllor la  

„T oam n a de aur 
a  Moldovei**

Lotul judeţean de radiogoniometrie a 
participat săptămâna trecută la Con
cursul internaţional „TOAMNA DE AUR 
A MOLDOVEI". Sportivii noştri au a- 
vut o comportare excelentă te compa
nia sportivilor din Republica Moldova, 
Ucraina, Rusia şi Cetea, reuşind să cu
cerească frumosul trofeu pus In joc. La 
individual, devenii au cucerit următoa
rele locuri î

Locul i  te seniori, Parfea1 Kmuţ de 
la  Clubul Sportiv Şcolar Petroşani; Lo
cul l  ia senioare, Petici» PintHI—  
de te Radioclubul Judeţean Hunedoara; 
Locul I te jtmiori, Sergiu Szabo de la 
Clubul Elevilor Deva, elev la Liceal 
A u to ; Locul I  la junioare. V‘or«la Ur- 
«au de ta Clubul Elevilor, elevă Ia Li
ceal Pedagogie; Locul II la senioare. 
Daniela Pane de te Clubul Elevilor, e- 
tenă te Liceul Energetic; Locul II te 
junioare, frateeia Uteaa de Ia Clubul 
Elevilor, elevă la Liceul Sportiv. /  

Cu ocazia deplasării noastre In Re
publica Moldova, Liceul Auto şi Şcoala 
Generală Nr. % din Seva au trimis pen
tru copiii din Republica Moldova nu
meroase cadouri, constând în articole 
de îmbrăcăminte şi rechizite şcolare. 

Dorim «a şi pe această cale să mul- 
®nîm sponsorilor noştri, dlor TRAIAN 
RET de la SC AGROMUREŞ şi RO- 

MULUS FURCA de la SC APOLO SA 
Deva. ;

(GHEORGHE PANTIL1MON, director).

Divizia B seria a lll-a

ţui
Ci

Mzi, e tapă în 
Divizia Naţională

Azi, se desfăşoară etapa a 12-a din 
Divizia Naţională. Fără să remarcăm 
un etapei,sun t inţerssant ^
urmărit partidele Poli Timişoara — Ra. 
pid, F.C. Naţional — Univ. Craiova, U. 
Cluj — Petrolul, Selenu — Dina mo, ca
is  constituie examene serioase pentru 
echipe şi antrenorii lor. lată fi celelal
te Întâlniri î inter — Ceahlăul, Poli Iaşi 
— Oţelul, Sportul — F.C. Braşov, Farul 
rr, FX:. Argeş -fi Steam — Qlorla

Minerul 
Minerul Certej

3 - 0  ( 0 - 0 )
Participând la acest joc, ca simplu 

spectatori neavând altă menire, am ră
mas total degustat, dar tn acelaşi timp 
şi îngândurat, de ce se poate întâmpla 
te acest nivel — este totuşi al treilea e- 
şalon al fotbalului naţional —, de modul 
cum Înţeleg unii „specialişti", să-şi aţin. 
gă „obiectivele de performanţă". Pentru 
că ce (Ht tetâmplat duminică la Urlcani, 
nu are nimic comun cu fotbalul. Am a- 
sistat la o dispută Intre două echipe cu 
obiective similare, firesc ambele echipe 
doreau victoria, dar mijloacele de expri
mare, total diferite. Echipa gazdă, ape
lând la  tot arsenalul extrafotbalistic (in
timidare, duritate, agresivitate. în sen
sul rău al cuvântului, injurii etc), pe tot 
parcursul jocului, pe când echipa oaspe
te, deşi într-o situaţie dificilă în clasa, 
meat, a încercat printr-o aşezare raţională 
te teren, să reziste „furiei demolatoare", 
dezlănţuită încă din min. 1, când Stroia 
a fost grav accidentat (atac cu ambele 
picioare direct pe femur), de „fotbalis
tul" Grecu. Această coridă a continuat 
fără ca cei care aveau menirea — ar
bitrii — să intervină. Referitor te ceî 
trei, aş adăuga că s-au manifestat ea 
nişte marionete, bine manipulate de cei 
care au realizat regia acestui „spectacol" 
şi aspru sancţionaţi de realizatori, la cea 
mai mică „eroare". De. fapt, cei doi tu- 
şieri au fost asistaţi-prin marcaj strict, 
în zona. lor de activitate. Am trăit s-o 
văd şi pe asta, şi mă întreb pe când un 
astfel de marcaj şi centralului te  fotba
lul românesc ?

Şi celor care trebuia să le fie oferit 
spectacolul fotbalistic, spectatorii, au 
•plecat cu un gust amar, m ulţi-ditere 
localnici tacit a^muiţxuni-
rea şi dezacordul faţă de Oe 
Suporterii echipei oaspete, deşi 
au fost alături de favorffît fotv. 
dm-le suferinţa fa care sunt supuşi. Ce 
am văzut dbmteMi te Urlcani pane mari 
semne de întrebare faţă de viitorul fot
balului te aoest nivel.

Campionatul judeţean de fotbal
Rezultatele etapei:

EGCL Câlan — Min. A- 
ninoasa l —0; Fayior O- 
răştie — Min. îeliuc 1 
—3; Min. Şt. Vutean .— 
Aurul Brad 0—0* Jiul 
Petrite — Min. Bârbă. 
tem 3—1; Vict. Călan — 
Dacia Orăştie 2—4; Min. 
Liveseni —• Cornfr. U d. 
5—3; Haber Haţeg — 
Min. Gheiari 3—1; Met. 
Crişeîor — CER Slmeria 

' 7 -2 . ...
ETAPA VIITOARE s 

Min. Teiiuc — Min. A- 
ninoasa; Aorte — Fa- 
Vior; Min. Bărbâtenj — 
Min. Şt. Vulcan; Dacia 
** Jiul |  Constructorul — 
Victoria Călan ; Min. Ghe- 
lari — Mm. Lhrezeni; 
CFR Simeria — H aber; 
Metalul — EGCL Călan.

Meciul Jiul Petrila — 
Min. Teiiuc, din etapa a 
8-a a fost omologat de 
comisie, cu 3—0 pentru 
Min. Teiiuc.

C L A S A M E N T U L

1.
2.
3.
4.
5. 
A 
T.
a.
9.

10.

u
12.
13.
14.
15.
16.

Minerul B&rbăteni 
Victoria Călan 
Dacia Orâştk? 
Minerul Teiiuc 
Minerul Aninoasa 
Minerul Livezenl 
Constructorul Hd. 
Favior Orăştie 
Minerul Şt. Vulcan 
Aurul Brad 
Metalul Crişcior 
Jiul Petrila 
FGCL Căten 
Minerul Gheiari 
Haber Haţeg 
CFR Simeria

n
u
M
11
i i
u
n
u
i i
n
i i
i i

î l
n
i i
i i

a s
3 7
1 0 
1 10

83— 8 27
32— 11. 38 
44—1# 24 
3 1 -9  23 
38—M 33 
88—21 23
33— 18 .17 
38-10 18 
21—27 16

17— a) 14 

20-r88 13 
15—28 13
9—38 3

11—28 8
18— 88 4
12—74 I

Divizia A seria I

c l a s a m e n t u l

1. Dacia Brăila 9 6 0 3
2. Kocar Buc. ' 9 6 0 3
3. FC Oneşti 9 5 2 2
4. Gloria Buzău 9 5 2 2
5. Electroputere 9 5 1 3
6. Poiana Câmpina 9 4 3 2
7< Oţelul „tt* Tg. 9 4 2 3
8. Dacia Piteşti 9 4 1 4
9. A2SO C-lung M. 9 3 4 2

14 Steaua -Mirii 9 4 O 5
4L Tractorul Braşov ' 9 3 2 4
13. JKetxora Braşov 9 3 2 4
13. Dunăre» Călăraşi 9 3  1 5
i 4  F 0  Constant v  9 3 1 5
ÎS, W  1BELIF 9 2 3 4
14 Metalul m openi 9 2 3 4
17. Portul Constanţă 8 3 2  5
18. Cetatea Tg. N. . #  % I  6

SflCOLAE GA VREA >1;

15— 9 18
14— 12 18 

1 1 - 7 1 I 
13—11 17
15— .• 8 16
9— 6 15

24—11 14
13—13 13 
8—10 13 
8—  9  12
8— 9 î l
9— 11 ii

19—14 10
7— U 10

13— 17 9
9 -1 4  9

14— 19 8
8 — 15 7

R ezultatele  
etapei 
a  IX -a

Electroputere — FC 
IEEL1F 2—3; FC Oneşti
— Dunărea Călăraşi 1—0; 
Poiana — Oţelul Tărgo. 
vîşte 1—1; Daria Brăila
— Dacia Piteşti 2—1; 
Constant — Cetatea Tg, 
Bl» 2—0; Steaua Mz. — 
Kocar 9—1; ARO C-lung
— Met ram Uv. 1—0; Trac. 
torte Bv, — Met. Ba- 
peni S - l ;  Gl. Buzău — 
Portul C-ţa 3—0.

-»

Divizia B seria II
Rezultatele etapei: Melana Săvineşti — Letca 

fteeău 2-^4 Chlnaica Tărnăveni — CFR Iaşi 5—0;
„ Unfreşd Focşani 3—0; Petr, Moi

ne*# — Vrancart Adjud i —0; Rafin. DărmâneşH — 
«tem. Odoehot feA M gfe, Brăila *" 
nei 1—0; Acord

cîp. ymdlti 4—0; Mureşul 
**f; CFR Paşcani — Hoou

Min. V. D t»
__ _____ — Sf. Ghoorghe 2—1; Min.

, . Sp, Misticip. "  * "
Petr. Berea 3—1;

Ş A

Ktroîul Brăila 
iraka Timăveni 

, teU rolte Momeşti 
^ Melana Să vineţii 
I- Acord ̂ Foişan^

4  CFU>P aşfâ2 t 
4  Mureşul Topliţa 

14 Letea Bacău 
t i .  Petrolul Berea 
12. FC SL Gheorghe 
13, Harghita Odorhei 
14 Sp. Municipal Vaslui 
15. Rafinăria Dărmăneşti 
(8. Unirea Focşani 
Li. Minerul Vatra Doritei 
(A Vrancart Adjud 
19. CFR Tepro Iaşi
20. Romgal Ronianu „  — — „

Etapa v iite ^ e : Harghita Odor hei — Romgal; 
GRI laşi — Rafinăria Dărmăneşti; Sf. Gfteorgîte — 
Chimica Tâmăveni; Petrolul Berea — Acord Foc

« 8 4 s 22A- 6 a»
t l 1 Z 2 38—18 n
I t ' t z I 21— 8 23
11 7 z 3 M—18 23
t i 7 6 8 17—J9 21
u 6 i 4 14—11 19
t i a 3 4 16-1»
i i 6 i S 38—20' 88'
i i a f a 16-14 16
H 5 â & *4—laf 16
11 4 3 4 15—13 15
11 4 3 4 14—1? ÎS
11 5 8 6 16-21 15
11 4 Z 5 18-13 14
11 4 2 T 5 13—21 14
11 4 l 6 11—ST 13
11 3 Z 6 7—1® U
II 3 I 7 7—13 10
11 2 1 8 9—22 T
11 0 0 11 6—41 *

şani; Min. V. Domei — Mureşul Topliţa; Un. Foc
şani -  Pefr. Brăila; Vrancart Adjtid — Zimbrul; 
Sp. Mumrip. Vastei — Pefr. Sfolaeşti; Letea —
Min. Comăneşti; Melana Să vineri — GFR PhşcanL

DMzi« B seria a ll-a
Rezultatele etapei: FI. Moreni — Agr. Braniştei 

5—0; Cimentul Fieni — Astra Ploieşti 3—1; Juven- 
'  Buc. — Acvila Giurgiu pete R. de Jos — 
Vversa Buc. 1—1; Ganpre! Constanţa — CMstte

3 -0 ; pefr. Tetetjtte H  -  Serireraagartica 
3—1; Petr. Boldeşti — Callatis Mangalia 3—0;

Danubiana Buc. — Cimentul Medgidia 5—1;
Năvodar! 3—0; fH.. Conteşti — Constr

F ^ )V , Boc. 3—1
C L A S A M E N T U L

Faur

L BamtiMana 
*  Gloria ©urneşti 
*. Fadr Bucureşfe 
4, CîmeoM Fieni 
&. Aversa Bucureşti 
9  Midia Hăvodari 

7- S  Acvila Giurgiu 
Flacăra Moreni 

9-10. FC Chimia
Petrolul Teleajen 

tL  Callatis Mangalia 
«2. Petrolistul Boldeşti
13. Petrolul R. de Jos
14. Constr. Ferov. Buc.
15. Juventus Buc.
16. Ctewrete Medgidia
17. Conpref. C-ţa
18. Astra Ploieşti
19. Electromagnetica 
38. Agrariana Braniştea

11 * 0
»  î  3 
II  7 2 
U 7 0 
11 6 2 
11 5 
I t  5
i i  5 - t  
t i  s  i  
i r  s  i  
1* 8 1 
11 9 8 
t i  *  

s 
s 
4 
3 
3

LI
11
11
11
11
II 2 
11 2

3 3 # -* r  2* 
1 22—U  24 
t 26—10 23
4 22—15 21 
3 19— 9 20

3 3  17—13 18
1 5 18—18 16

5 16-13 16 
5 IflTr— 9 16 
5 17—16 16
5 1 8 -1 3  16
6 19—16 15 

». 4 13—14 15 
t  8 11—19 15 
8 6 12—»  15
2 9 9—19 14
* 8  13—12 11 
8 8 13-24  9
I 8 12—38 7
I 6 12—33 7

re ; Agrariana — Acvila Giurgiu; 
Astra Ploieşti — FI. Moreni; Cimentul M. — Ci
mentul Fieni; Chimia Buc. — Danubiana Buc.; Mi
dia Năvodari — Conpref C-ţa; Constr. Ferov. — 
Faur Buc.; fâectroraagnefica — Gloria Comeşti; A- 
versa — Pete, Teleajen; Callatis Mangalia — Petr. 
6 . de Jos; Petrolistul Boldeşti — Juventus Buc.

Divizia B »«ria a IV-a

Rcauttatclc etapei: P h o e n i^_________ ___
ru t ZtdAf 10—0; Metalurg. ^ g f r  — M$b. C m M  
4—8 ; Telecom Arad — Min. B. Borsa 5—0; w F , 
Perie» — Ind. S. C. Turzii 4—1; CFR GtUj —  Mo
torul Arad 3—0; Olimp. Safonta — $hria Turda 
l —i ;  UM Timişoara — Furnirul Beta 6—1; Arret* 
hira Z, — Mirt. Stei 2—0; Vvdftiriş Lugoj — Met. 
Bocşa, I—f, - . ' v . ' ■■ ■;

c l a s a m e n t u l
L CFR Cluj
2. UM Timişoara
3. Minerul Anina 
4  Metalul Bocşa 
5. Armătura Zalău 
8. Ind. ». C. Turzii
7. Telecom Arad
8. Metatnrg. Ct«ir
9. Phocnix Baia Mare 

10. Minerul B. Borş a 
IL  W.P. Pecica
12. Furnirul Deta
13. Minerul Şteţ
14. Motorul Arad
15. Sticla Turda
16. Laminorul Zalău
17. Mineral Cavntc
18. OKffipia Salonta
19. Vulturii Lugoj

II  » I 
18 8 3

5 4
6 1
6 I 
5 3 
5 2 
8 
5 
9 
4
3
4 
4 
3 
3 
2

»
II
18
10
10
14
18
10
10
19
11
11
18
II
11
10 2 
11 1

f  29— 6 25 
2 2 8 -  8 28 
I 29— 8 19 
4 H—15 18

1 3 13— 5 19
3 2 17—15 18
2 3 22—18 17 
I  4 13—18 17 
1 4 37—12 10 
» 4 18—15 16 
1 5 21—18 13
4 3 11— 8 13 
i  t  17—ai 13
1 6 11—23 13
2 5 13—15 11
I 7 6 -3 8  10
3 6 4—17 9
3 5 9—23 9
0 10 7—41 3

Etapa viitoare,: Met. Bocşa — Motorul Arad; 
Min. Cavnic — Vulturii; Laminorul Z. — Min. A- 
nina; Min. Şfei — P, Baia Mare; Sticla Turda — 
Armătura Z-; Ind. S. C. Turzii — Olimpia Salonta; 
Furnirul — W.P. Pecica; Min. B. -Borşâ — UM Ti
mişoara; Telecom — CFR Cluj; Metaiurg. Cugir — 
stă. , ''
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INFORMAŢII •  NOTE

O Alegeri. Organizaţia 
municipală Brad a Par. 
tidului Unităţii Naţionale 
Române şi-a analizat, in 
cadrul unei adunări gene
rale ce a avut loc recent, 
activitatea desfăşurată din 
1991 şi până în prezent, 
a stabilit strategia pentru 
alegerile viitoare şi a a- 
les noua conducere. Pre
şedinte al organizaţiei a 
fost reales dl prof. Viorel 
Vulturar, vicepreşedinte dl 
ing. Nicolae Filip iar ' se
cretar, dna prof. Maria 
Biitaru. La adunare a luat 
parte ş» dl Petru Şteolea, 
deputat PUNR de Hune
doara. (Tr.B.)

O  Şomeri în judeţul 
Hunedeaea. La 10 octom
brie a„c, numărul total al 
şomerilor aflaţi în eviden
ţă, în judeţul Hunedoara 
se ridică la 38 737 de per
soane. pin acest total 5839 
sunt în plată,' 2028 bene
ficiază de ajutor de inte
grare profesională, iar 
6036 în alocaţie de spri
jin, Numărul cererilor în 
evidenţă pentru un loc de 
muncă se ridica, la data 
amintită, la 24 834 persoa
ne. (C.P.)

0  Infracţiuni Ia Legea 
circulaţiei. Se pare că in
fracţiunile la Legea circu
laţiei au devenit o proble
mă serioasă în Valea Jiu
lui.'Pierderi de vieţi ome
neşti, vătămări corporale, 
prejudicii de milioane de 
lei — iată rezultatele ă- 
cestui fenomen nedorit. Ce
le.'150 de infracţiuni ajun
se în instanţă în prima 
parte a acestui an repre
zintă aproape dublul celor 
săvârşite in aceeaşi perioa
dă a ănului trecut. (V.N.)

©  Ajutoare. La Bulzeştii 
de Sos s-au întocmit 112 
dosare pentru familiile sau 
persoanele îndreptăţite să

primească ajutor social, în 
baza Legii nr. 67, din 1995. 
„In baza cererilor care se 
depun ,a anchetelor so
ciale ce Ie facem, vom sta
bili ca toţi cei îndreptă
ţiţi să-şi primească aju
toarele la -care legea le 
dă dreptul" — ne-a spus 
dl Savu Tălmaciu, secreta
rul Consiliului local. 
(Gh.I.N.)

© Tractoarele şi„. agri
cultura. Datele statistice a- 
rată că în proprietatea par
ticularilor din judeţul nos
tru se găsesc peste 2000 de 
tractoare, în vreme ce A- 
gromecurile au rămas cu 
mai puţin de 500. Dacă 
nu contează prea mult nu
mărul acestora, important 
este ce se face cu tractoa
rele în folosul agriculturii, 
deoarece situaţia însămân- 
ţărilor de toamnă este des
tul de îngrijorătoare. (N.T.)

Un studia v iito ru l

In cadrul acţiunii de e- 
laborare a studiilor pri
vind planul de amenajare 
a teritoriului naţional, In
stitutul de Cercetare-Pro- 
iectare în Urbanism şi A- 
menajarea Teritoriului 
„Urbanproiect" al MLAPT 
a elfborat mai multe ase
menea studii pentru ju
deţul nostru. Unul este' cel 
pentru amenajarea teri
toriului zonei Munţilor A- 
puseni.

Sub direcţia şi cu con
tribuţia directă, în calita
te de. şef de proiect, a dlui 
arhitect Traian Popescu, 
cei mai proaspăt studiu de 
această natură, pentru o 
zonă a judeţului Hunedoa
ra, se intitulează „Plan 
de amenajare a teritoriu
lui zonei Valea Jiului 
(conurbaţia Petroşani)".

în prima fază, studiul 
efectuează o analiză cri
tică a situaţiei existente 
în ce priveşte resursele e- 
nergetice, căile de comu
nicaţie şj utilizarea forţei 
de muncă,

Cel de al doilea volum 
al studiului are !n aten

ţie disfuncţionalităţi în 
mai multe domenii ale 
vieţii economice şi sociale 
a localităţilor Văii Jiului.

Studiul poartă ca ge
neric „Proiect de amena
jare a teritoriului zona 
(PATZ) Valea Jiului (Con
urbaţia Petroşani)* şi va 
deveni generic pentru mai 
multe proiecte în acest do
meniu.

între disfuncţionalităţi- 
le pe care le are în ve
dere studiul amintit, se 
num ără: declinul econo. 
mic al principalei ramuri 
economice a zonei —  ex
tracţia huilei; gradul ri
dicat de dependenţă de 
aceasta, a peşte 170 000 de 
locuitori ai judeţului, trăi
tori în Valea Jiului. Tot 
între disfuncţionalităţi stu
diul mai are în atenţie: 
insuficienţa infrastructu
rii, îndeosebi căi de co
municaţie ; scăderea cali
tăţii vieţii în zonă; agra
varea problemelor de ca
litatea mediului şi altele.

ION CIOCLEI

Înainte de a fi introdus în cuptor la copt, aluatul se cântăreşte Ia gram. 
Fiecare pâine să fie la gramajul stabilit. Aspect de lucru de la Fabrica de pâine 
din Brad. Foto : PAVEL LAZ A

P rie te n i buni, p rie ten i

ad evăra ţi, sincere  

m u lţu m iri!
— Stimate dle Vaier Bo- 

ciu sunteţi preşedintele Fi
lialei „Prietenii Belgiei" 
din Baia de Criş. Dc cu
rând aţi găzduit o delega, 
ţie â Grupului „Prietenii 
României" din Belgia. Ce 
a însemnat vizita dumnea
lor la Baia de Criş, în ju
deţul nostru 7

— Intr-adevăr, luna a- 
ceasta ne-au vizitat dom
nii Goffingas Arnolds şi 
Huysmans Wîlly, reprezen
tanţi ai Grupului „Priete
nii României* din locali
tatea Diepenbeek — Bel
gia, localitate înfrăţită cu 
Baia de Criş.\Prieteni buni, 
adevăraţi, dovedind încă 
o dată-adevărul şi înţelep
ciunea proverbului, că 
„prietenul la nevoie se 
cunoaşte", dumnealor au 
venit cu ajutoare umani
tare de m are. trebuinţă.

— Cui au -fost donate?
De data aceasta aju

toarele au fost pentru Mă
năstirea Crişan, din satul 
cu acelaşi nume, precum 
şi pentru Dispensarul me
dical din Ribiţa, valoarea 
acestor ajutoare depăşind 
24 milioane de lei.

— Constând din...
— ...stetoscoape, tensio

metre, aparatură pentru a- 
naliza sângelui, îmbrăcă
minte, veselă pentru bu
cătărie, lenjerie. cearşa
furi, pături, încălţăminte, 
candelabre, vopsele, mul
te, multe altele.

— Ce impresii le-au fă.

cut judeţul nostru, oame
nii lui cu Care au luat con
tact?

— Au Vizitat multe lo
calităţi din judeţ, au stat 
de vorbă cu foarte mulţi 
oameni. Totul le-a plăcut 
foarte mult. Au fost pur 
şi simplu impresionaţi de 
ospitalitatea noastră româ
nească, pretutindeni pe 
unde au f umblat.

— Ce v-au spus, yor 
mal reveni la Baia de Criş, 
în judeţ, în România ?
, — Au promis — şi sub
liniez — dumnealor se 
ţin întotdeauna de cuvânt 
—, ca vor reveni la săr
bătorile de Crăciun, când 
şi-âu propus să aducă a- 
jutoare umanitare de preţ 
pentru nou înfiinţata Casă 
de Copii din Brad, pentru 
alte unităţi şi oameni, ne
voiaşi. Gestul lor nobil, în
cărcat de aleasă omenie a 
fost primit pretutindeni cu 
cele mai calde şi sincere 
mulţumiri, cu recunoştinţă 
pentru prieteni adevăraţi. 
Revenirea dumnealor. pe 
meleagurile noastre este 
aşteptată întotdeauna cu 
'multă dragoste, cu toată 
cinstea şi preţuirea ce li 
se cuvine, iar tradiţionala , 
noastră ospitalitate româ
nească îi întâmpină şi-i 
înconjoară la tot pasul.. 
Ca pe prietenii noştri buni, 
adevăraţi.

Dialog consemnat de 
GhJ. NEGREA

îu  s p rijin u l să ten ilo r
DI Dorin Ştrăuţ este pa

tron la brutăria din Bă- 
cia, dl Vasile Toma este 
merceolog la aceeaşi fir
mă. Cei doi nu uită că s-au 
născut în satul Tomnatec. 
Ce fac pentru oamenii din 
satul lor ? Tn fiecare zi 
de vineri încarcă ARO-ul 
propriu cu pâine proaspă

tă, făină, sare, zahăr, 0- 
;ţet, chibrituri, bere, li
chior ete. şi pleacă spre 
sătul de baştină. La mar
ginea satului se adună să
tenii - şi îţi cumpără toate 
cele trebuitoare. Frumos 
gest de omenie faţă de 
consăteni, majoritatea oa
meni în etate.

■  După 33 de ani de
căsnicie, un bărbat îşi o- 
moară femeia.

■  Cazanul de fabricat 
ţuică şi Setea de alcool.

Tatăl şi fiul se „gra
tulează" reciproc: cu cu
ţitul în abdomen sau cu 
toporul în cap.

B  «Sub Frunte" —■ lo
cul unui omor calificat.

■  Criminalul nu ştie 
de câte ori a lovit cu un 
lemn, cu pumnii şi picioa
rele. . . ■ V- ■

Nu trebuie să insişti prea 
mult pentru a înţelege că 
felul în care curgea viaţa 
în familia lui Ilie Şomă- 
nescu nu avea să ducă la 
nimic bun. Dimpotrivă, noi 
am spune că doar noro
cul a făcut ca nenorocirea 
să nu se abată mai de
vreme asupra familiei. Şi 
iată de ce.

O VIATÂ DE FAMILIE 
MAI MULT DECÂT 

AGITATA

La 56 de ani, Ilie Şo- 
mănescu îşi ducea-la U- 
ricani traiul de pensionar. 
Din căsnicia de mai bine 
de 30 de ani cu Maria a 
rezultat un fiu, astăzi ma

m-am
jor, cu propria-i familie. 
Omul are gospodărie, in
clusiv o căsuţă de vară, 
unde locuieşte anumite pe
rioade şi creşte animale. 
Ar fi deci destule moti
ve Serioase pentru a du
ce un trai tihnit, aşa cum 
îl duc majoritatea oame
nilor ajunşi la această 
vârstă. Numai că lucruri
le nu stau deloc aşa.

De-a lungul anilor, _cei 
doi soţi s-au obişnuit™ să 
consume frecvent alcool. 
Pentru a-şi acoperi aceas
tă nevoie , tot mai accen
tuată, familia s-a dotat şi 
cu un cazan de fabricat 
ţuică. Un mare număr de 
pruni se plantaseră în zo
na numită „Sub Frunte". 
De altfel, va fi şi locul 
predestinat parcă să lc a- 
ducâ nenorocire. . Dar să 
nu anticipăm.

Ga de obicei, in aseme
nea situaţii, de la consu
mul de alcool nu se dă în 
lături nici fiul. De aici şi 
desele certuri ce se iscau 
intre cei doi. Dar nu- nu. 
mai certuri. Reproşurile

reciproce degenerau în 
bătăi, în care nici unul 
nu se ferea să lovească 
cu ce îi cădea în mână. 
Prin ’94, în timpul măsu
ratului oilor, Ilie loveşte

pumtjji pe unde apucă: 
faţă, cap, abdomen. Nu 
mai ţine cont că femeia 
s-a îmbolnăvit psihic,-iar. 
din cauza N unei paralizii la 
ambele picioare se depla

C R IM A  S U B  L U P A

cu cuţitul în abdomenul 
fiului. Prin octombrie a- 
celaşi an, tot în timpul u- 
nbr certuri, băiatul pri
meşte o lovitură cu o pia- 

1 tră în cap. Urmează două 
săptămâni de spitalizare. 
La rândul lui, fiul dă şi 
el cu toporul în capul ta
tălui. Se .pare că norocul 
le dă târcoale, din mo
ment ce nu se întâmplă 
lucruri prea grave.

Nici relaţiile dintre' Ilie 
şi Maria nu sunt mai cal
de, deşi au atâţia ani de 
convieţuire. Soţul îi re
proşează dă bea şi nu fa
ce mâncare. O bate des, 
lovlnd-o cu palmele şi

sează foarte greu. Cam 
asta era deci familia Şo- 
mănescu. Până nu demult 
numai, pentru că...

A VENIT ZIUA 
FATALA

In acea dimineaţă, toa
te au decurs ca de obicei, 
în afară de un lucru. Du
pă ce a dat de mâncare 
la animale, Ilie se apucă 
să fabrice ceva ţuică. Am
bii soţi se află la casa de 
vară din zona „Sub Frun
te*

In jurul prânzului, la 
locul unde se face ţuica

vine şi Maria. Ilie o ser
veşte cu câteva păhărele, 
după care o trimite să 
facă ceva de mâncare. Du
pă câteva ore, femeia plea
că după lemne, iar in jurul 
orei 17 Ilie o vede venind 
spre casă. Cade şi se 
rostogoleşte pe deal, o- 
prindu-se Ia tulpina unui 
copăc. Treaba se repetă, 
aşa că soţul merge şi o 
ajută să ajungă acasă. 
După ce o aşază pe pat 
constată că nu.i nimic de 
mâncare. Lă întrebarea iui, 
de ce nu a făcut mâncare, 
femeia înjură. Mai exact, 
îl trimite dracului. Ei bi
ne, din acest moment lu
crurile iau o turnură cu 
totul nefirească.

„M-am enervat foarte 
tare — v a . declara jlie 
Şomănescu mai târziu. Am 
luat un lemn de la sobă 
(0,5 m lungime şi 8—9 cm 
grosime) şi am început să 
lovesc pe unde nimeresc. 
Nu mai reţin de câte ori 
am dat, pentru că băusem 
vreo 300 g  de ţuică. A 
căzu| ţâwgă pat. Am con.

tinuat să lovesc cu pum
nii şi pieioarele, după ca
re am» lăsat-o acolo şi am 
mers să dau mâncare la 
animale".

După câteva ore Ilie se 
întoarce şi-şi găseşte ' so
ţia aşa cum a lăsat-o. Nici 
o mişcare, nici un sunet, 
îşi dă seamă că se poate 
întâmpla ceva rău. O pu
ne pe pat şi o fricţionează 
cu ţuică şi oţet. Degeaba. 
O ia din nou la palme şi 
îi face respiraţie gură la 
gură. In zadar.

Văzând care este situa
ţia, Ilie se deplasează pâ. 
nă la un vecin. Omul vine 
şi constată că femeia este 
moartă. Tot el se va duce 
la Uricani şi va anunţa ce 
s-a întâmplat. Fiul, nora 
şi doi vecini vin şi con
stată acelaşi lucru : Ma
ria Şomănescu este moar
tă. Fiul va anunţa poli
ţia...

„Deşi am lovit-o şi du
pă ce a căzut — va mai 
declara Ilie —' nu m-am 
gândit că o omor". Măriei 
însă până aici l-a fost. Pâ
nă la 46 de ani..,

VALENTIN NEAGU.
IOVIŢA BÂCEAN 

procuror
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,— Dle profesor Avram 
Loleanu, ati fost numit 
director al Liceului „Au
rel Vlaicu" într.un mo
ment greu, generat de 
aniversarea a 75 de ani 
de.existenţă a instituţiei, 
de volumul mare de lu
crări de reparaţii în ca
re intrase şcoala, care 
continuă şi acum, de 
alte probleme pe care le 
ridică, învăţământul ro
mânesc actual. Ce a a- 
dus debutul de an şco
lar pentru comunitatea 
de elevi şi cadre didac
tice de aici?

— în ce priveşte ba
za materială : s.au efec
tuat reparaţii la faţadă 
şi acoperişul liceului în 
vara trecută, în valoare 
de 36 milioane de lei, 
acordaţi de Inspectora
tul Şcolar şi Primăria 
Orăştie. Reparaţiile la 
faţadă continuă în func
ţie de banii pe care îi 
vom avea de la Primă
rie. S-au efectuat repa
raţii serioase la sală de 
sport, Una dintre cele 
mai moderne din judeţ 
(tencuieli, zugrăveli, vop- 
sitorie, s-a demontat şi 
rebătut parchetul, valoa
rea lucrărilor ridicân. 
du-se la 17 milioane lei), 
Lucrări de zugrăvit şi 
vopsit, târhplârie, la ca
lorifere şi socluri s-au 
executat la localul in
ternatului.

— Multe instituţii li
ceale S-ar „bate“ ' să ai
bă un conducător insis
tent ca dv, cu trup şi 
suflet .■> pentru > şcoală. 
Cum aţi reuşit să aveţi 
un cabinet de informa
tică începând din acest 
an ? ■ -
---- Este prima,clasă de
informatică din liceu şi 
zonă, unde, elevii au po
sibilitatea să lucreze pe 
calculatoare performante 
şi al doilea liceu teore
tic pe judeţ cu o astfel

<Je clasă. Aici a fost şi 
concurenţa cea mâi ma
re. Trebuie să facem o 
remarcă : amenajarea ca
binetului s-a făcut cu 
resurse proptii, vreau să 
spun din venituri pro-, 
prii. Pe banii noştri am 
cumpărat 4 calculatoare, 
1 fiind donaţia unui fost 
elev al liceului. începu
tul fiind făcut, menţio
nez că la acestea s-au

Debut de an

lucrări 
reparaţii

■ ■ ■

adăugat alte două cal
culatoare — 1 acordat 
de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean şi 1 de Funda
ţia „Soros" din Cluj-Na- 
poca. Să mai adăugăm 
că aici s-a refăcut insta
laţia electrică, cabinetul 
a fost încadrat cu un in- 
formatician. Prin forţe 
proprii au fost reamena- 
jate şi alte cabinete, a 
fost recondiţionat şi con. 
fecţionat materialul di
dactic, au fost multipli- v 
cate hărţi, scheme etc.

— Să mai adăugăm 
respectul instituţiilor şi 
societăţilor comerciale 
din oraş pentru Liceul 
Vlaicu, majoritatea lu
crătorilor de aici fiind 
foşti elevi ai şcolii.

A- Da, ne bucurăm de 
acest respect şi de aju
torul lor şi le mulţumim. 
Aş aminti că lâ deschi
derea ' anului şcolar re
prezentanţii tuturor au

fost alături de noi.
— Dle director, Liceul 

Vlaicu din Orăştie este 
cunoscut pentru calitatea 
procesului instruetiv-e. 
ducativ pe care îl des
făşoară prin corpul pro
fesoral, materializat în 
rezultatele elevilor.

A  Să spunem mai în. 
tâl un amănunt : Ia 'sfâr
şi tul anului şcolar tre
cut au rămas 6 elevi co
rigenţi, care la reexami. 
nare au promovat. Pre
zenţa la concursurile 

< şcolare : la faza judeţea
nă au participat 103 e- 
levi; suntem singura in
stituţie pe judeţ cu un 
loc I pe ţară la olimpia
da 'de matematică şi con- ■ 
cursul „Traian Lalescu“
— elevul Marius M uja,, 
pregătit de prof. Ange- 
la Dumitru, 2 menţiuni; 
Gabriel Vasiu (fizică), e- 
lev îndrumat de prof. 
Mircea Ionică; Roxana 
Damaschin (franceză), e- 
levă îndrumată de prof. 
Valeria Ivaşcu. Să mai 
amintim că Liceul Vlaicu 
a fost • printre cele trei 
licee din judeţ care şi-au 
ocupat locurile din pri
ma sesiune de examene; 
că aici se organizează 
consultaţii ţjentru elevi, 
inclusiv în vacanţa de 
vară.

—-în  final, o întreba. 
r e : e grea viaţa unui 
director de liceu într-o 
instituţie cil cadre didac
tice 'extrem de stăpâne ‘ 
pe domeniul lor, şu gra
de didactice înalte şi în 
condiţiile în care banii 
vin cu târâita ?

— Pornim de la goit.-' 
vingerea că personalita-; 
tea unor astfel de oameni 
trebuie respectată necon
diţionat. Dincolo de a- 
cest lucru, in hăţişul 
tranziţiei, ne descurcăm, ■> 
încercăm să existăm. No
roc că avem un sistem 
nervos puternic I

Coordonate ale muncii educative
Comisia diriginţilor din 

,iceul „Aurel Vlaicu* este 
Jcătuită din 23 de profe- 
ori cu experienţă în mun- 
a  instructiv-educativă, la 
are se adaugă tendinţa 
:enerală de autoperfecţio. 
lare prin activitatea spe
cifică orelor educative şi 
>rin acţiunile comisiei 
ngtodice. După cum ne 
punea dna Ana Hogyes, 
ireşedintele comisiei, pro- 
esorii diriginţi dezbat cu 
levii, în orele educative, 
eme care vizează reali- 
area obiectivelor - gene. 
ale pentru fiecare com- 
onentă a educaţiei. Acti- 
Ităţile metodice, desfâ- 
urate în anul şcolar pre- 
edent, au constat în Iec- 
ii deschise, susţinute de 
rofesorii Titiana Zlătior

şi Ioan Jurchela şi de 
dezbateri privind „Fişele 
de observaţii psihopeda- 
gogice asupra elevilor* 
(prof. Ana Hogyes, Eugen 
Popa, Margareta Giur
giu), „Educaţia în raport 
cu vârsta şi particularită
ţile fizice şi psihice ale 
elevului" (prof. Carmen 
Junie, Mariana Tegla) sau 
„Rolul diriginţilor în o- 
rientarea profesională a 
viitorilor absolvenţi" (prof. 
Valeria Ivaşcu, Titiana 
Zlătior).

Au avut loc âcţiuni e- 
ducative ocazionate de e- 
venimente istorice, s.âu 
organizat expoziţii şi sim
pozioane Ş.a.- Excursiile 
tematice reprezintă o altă 
modalitate de educare a

Orâştia a avut întotdeau
na o viaţă cultural-artis- 
tică bogată. Tradiţia care 
s-a creat de-a lungul ani
lor este dusă astăzi mai 
departe de elevii Liceului 
„Aurel Vlaicu", ajutaţi de 
profesorii lor, intre care 
amintim pe doamnele Va
leria Ivaşcu, Titiana Zlă
tior, Aurelia Baciu, An- 
gela Dumitru, de Gabriel 
Petric. „Trupa de teatru, 
ne spunea dna prof. Titiana 
Zlătior, există de patru 
ani. tncă nu i-am dat un nu
me, urmează să-l căutăm. 
Am montat „Nunta lui 
Figaro", de Beaumarchais 
şi, pentru cei mici, că a- 
verh două trupe, pentru 
elevii de gimnaziu — „Bu- 
bicc>?, * de Caragiale. Anul 
trecut, la sărbătorirea Cen
tenarului Lucian Blaga, am 
prezentat momentul „Meş
terul Manole", un eveni
ment pentru ei şi pentru 
noi. Formaţia a luat fiinţă 
la propunerea elevilor, a 
celor care acum sunt în 
clasa a Xll-a. Avem un 
băiat extrem de talentat 
— Cătălin Tibori care vrea 
să dea la teatru. Tinerii 
simţeau nevoia să se ex
prime. Pentru elevi a fost 
şi un cadru de împlinire 
sufletească. La început, 
parcă se jucau, erau atât 
de spontani. Cu timpul'au 
devenit mai reţinuţi, \ ma
turizarea treptată îndem-

năndu-i la o schimbare de 
comportament",

in  cadrul liceului îşi 
desfăşoară activitatea for
maţii de montaj literar, 
un grup vocal instrumen
tal, „Alfa", solişti de mu
zică populară şi uşoară,

artistică - o 
modalitate 

de
exprimare

ne spunea dna prof. Vale
ria Ivaşcu, un om entuzi
ast, extrem de dinamic, 
plin de iniţiativă. Viaţa 
acestor formaţii este strâns 
legată şi de clubul elevi
lor. . Despre talentul lor 
vorbesc diplomele obţinute 
la diverse întreceri jude
ţene şi naţionalei Despre 
ei ne-a scris nu o dată la 
redacţie corespondenta 
noastră — elevă Adina 
Borcan. Şă amintim aici 
elevii Bianca Cosma (mu

zică rock), Silviu Morgi* 
neanu (populară), Tttus M ăt 
teica (uşoară). La 
Mare, liceul nostru a OK* 
ţinut locul patru, îi 
participare selectă ■ -*> 
licee- teoretice* de
întreaga catedră de Uml 
română sprijină acti 
artistică din şcoală.
Ivaşcu, şefa catedrei, 
ocupă şi de cenaclul 
rar VNIGKF. Unul d> 
membrii cenaclului, Thmtm 
dor Lădar, are şi un  tM* 
lum de reportaj, „Ogradeni 

Despre noua serie a rA  
vistei şcolii ne-a vor MP 
prof. Gabriel Petric. i Mei 
ceasta se va intitula 
iastra". Primul număr 
apărea în  curând şi 
continua revista „Pa, 
şcolare", coordonată
prof. Petru Baciu, 
pensionar. Tehnoredi 
revistei se face pe calat* 
lator. ■ î

In colaborare cu cateălU  
de filozofie os fost reaMş 
zate simpozioane, meâăţtţ 
oane literare şi artLstieâ* 
S-a urmărit prezentaraât 
pleiadei de personalităţi 
ale perioadei tnterbetheâră 
Mircea Eliade, Constantul 
Noica, Constantin Brăncuşii 
A fost lansată cartea „Co* 
dul bunelor manierem, 
dată cu înfiinţarea LibrO* 
riei „Humanitas" la Q r m  
tie.

,S ;• • . •  • « •  • • • • • • d l

Pentru o trecere 
spre cursul liceal

► m̂m # mmm m m̂m • mmm # mmm • mmm m mmm * mmm • mmm * mmm * mmm # mmm |

PROFILE
■  Liceul Teoretic 

„Aurel Vlaicu" din O- 
răştie numără 669 elevi 
din care : 130 — gimna
ziu ; 488 — clasele 132 
—XII ; 51 — şcoală pro
fesională (în curs de des
fiinţare).

I
*

■  în cadrul liceului I 
există clase d e : filolo. J 
gie, matematică-fizică, j 
chimie-biologie, fizică- . 
chimie, informatică (ma. | 
treş realizare a actualu- '  
lui an de învăţământ). |

tinerilor (la Lancrăm, cu 
prilejul Centenarului Blâ- 
ga ş a.). Excursiile şi ta
berele organizate de liceu, 
pentru o cât mai plăcută 
petrecere a timpului li
ber, atât de limitat, to
tuşi, pe care il au elevii 
reprezintă o altă latură 
educativă. în concluzie, 
munca educativă in liceu 
are în vedere obiective 
generale şi speciale, ea 
incumbă sarcini şi scopuri 
clare, cu privire , la forma
rea tânărului ca om inte- 

'gru. : '-<■

Discuţia cu dna prof. 
Lucia Oană s-a purtat 
pe marginea unor coloc
vii, organizate de liceu, 
ce au adus In atenţie 
personalităţi de excep
ţie ale culturii naţionale: 
Mircea Eliade, Constan
tin Noica, Constantin 
Brâncuşi... La aceste ma
nifestări au participat nu 
numai elevi şi cadre di
dactice (care au susţi. 
nut şi referate), ci şi oa
meni veniţi din oraş. Au 
fost acţiuni de ţinută şi 
rigoare. ©U prilejul co
locviului Noica, s-a or.

Liceul Teoretic „Aurei Vlaicu" din 
Orăştie, alături de încă două instituţii 
similare din judeţ, a creat după revo
luţia din ’89 şi uh. rână de clase: gimna
ziale (V—VIII).

— Se afirmă, dle director adj. Ioan 
Jurchela, profesor de matematică, că s-a 
intenţionat alcătuirea unui număr de 
clase de elitişti. S-a mers chiar mai de
parte, bănuindu-se existenţa unor gân
duri ascunse, de „complexare" a şcoli
lor generale din municipiul dv.

— Astea sunt gândurile unora. Iată 
care a fost intenţia de atunci a condu
cerii liceului şi cadrelor didactice. Ime
diat după ’89 era de aşteptat ca şcoala 
profesională dîn cadrul liceului nostru 
să meargă spre desfiinţare. Corpul pro
fesoral â  insistat, in astfel de condiţii, 
ca liceul să deyină unul cu profil teore
tic. Clasele gimnaziale propuse deveneau 
minipepiniera noastră. Elevii reuşiţi aici, 
printre cei mai buni din oraş şi din în. 
treg ţinutul Orăştiei, aveau posibilitatea 
să se familiarizeze cu atmosfera din li
ceu, cu pretenţiile cadrelor. Astfel, şi e- 
xamenul «de treaptă devenea mai firesc 
într-un astfel de cadru.

— Erau pregătite cadrele didactice

de liceu să predea şi fa ciclul _____
•*— Să nu uităm că de.a lungul 

lor Liceul Vlaicu a avut, inclusiv, cUa» 
primare. A existat o întrerupere d e U  
ani, dar tradiţia şi oamenii au răniMU 
Aşa că ceea ce s-a făcut după ’89 a fa #  
o reluare, închiderea unui cerc benefW) 
pentru instruirea şi educarea elevilor, i a  
acest an avem câte o clasă pentru toata 
cele patru de gimnaziu (V—VIII).

— Concurenţa este tot mai mare pen
tru clasele gimnaziale de aici.

— Da şi, de aceea, sunt necesare tes
te serioase de admitere. Anul acesta 
făcut testări din matematică şi limbo) 
română, iar media de intrare a  fost r i
dicată. Să nu uităm că toţi copiii cam  
au concurat au fost buni, ei făcând cin* 
ste şcolilor generale în care învaţă, 
cum, în oraş.

— Răspunde baza materială cerinţe* 
lor unui număr sporit de elevi ?

— Fără să încercăm să fim modeşti, 
baza noastră materială este superioară 
celorlalte şcoli. Prin baza materială şl 
prin corpul profesoral pe care îl avem 
răspundem unui învăţământ de calitate; 
confirmat de pregătirea elevilor noştri-

Pagină realizată de MINEL BODEA

Ţinută şi rigoare
ganizat şi o excursie la 
Păltiniş, la mormântul 
marelui gânditor. Pentru 
a încheia, Intr-un fel, 
perioada interbelică, în 
curând va avea loc co
locviul dedicat străluci
toarei personalităţi a 
lui Emil Gioran, Fieca
re colocviu a fost înso
ţit de prezentări de 
cărţi, creându-se astfel 
posibilitatea de a se in.

tra în contact cu opera 
celor discutaţi,* în an
samblul său. Faptul că 
în liceul nostru îl avem 
pe dl Gabriel Petric, ca
re l-a frecventat pe Noi
ca la Păltiniş, ne spu
nea dna prof. Lucia Oa
nă, a constituit un atu 
pentru noi. Pentru pe. 
rioada următoare şe in
tenţionează deschiderea

unui club pentru elevi. 
Un club pe carc-1 vrem, 
ne spunea acelaşi inter
locutor, al intelectuali
lor şi al viitorilor inte
lectuali, unde să aibă loo 
dezbateri pe teme de in
teres şi greutate, concur
suri, pantomimă etc. 
Clubul se va numi „Ca- 
tarsis", prin care urmă
rim „descărcarea" tensiu
nilor acumulate timp de 
o săptămână de către 
elevi. • Sunt lucruri de 

„interes care vor capta 
♦atenţia celoT tineri şl 
nu numai a lor.

I

I%
I
j
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PERIOADA 26 OCTOMBRIE — 1 NOIEMBRIE 

BERBEC
Totul este Wne din punct de vedere al realiză

rilor profesionale. Posibile neînţelegeri in familie. 
V .ar prinde bine o plimbare in afara oraşului. Be- 
ŞafiUe ţy  cei bine poziţionaţi social se pot imbun*- 
&¥• -Se iveşte ocazia unei delegaţii, Atenţie, căci 
Unele persoane vor sâ vă facă rău. Miercuri, o zi 
deosebită, profitabilă.

TAUR
' incasa bani. Ati căpătat şi o certitudine
sufletească, Veţi umbla la  dobânzi, ‘ '  "  '

hV* jJSTWî»WlllwŢ
vă Va r i  seoîi sămb

dar nu fără a- 
de afaceri- 0  « nutw puternică 

sâmbătă. Discuţiile cu superiorii vor 
’■ pteriflea de-acţiune viitoare. Mărfi, o sţa-

n  pontradtctorte. Un eveniment anume v-a redat 
încrederea care vă lipsea. \

.GEMENI
Câştig de cauză in chestiuni sentimentala. Sun

teţi sensibil fete tei ceea ce se întâmplă In casa dv. 
MagUieMte verbale riscă să vă strice rotaţiile cu mem- 
b ^  fismfltei, mcrgte menta», E»tO BStfWl să eăţti. 
cap bani is c  şi să daţi pentru probleme de sână- 
«•£», «uifutee 49  în domeniul socio-prpfe-
aionai itetetia cu persoana iubită se V» îmbunătăţi.

RAC
■ - Dispuneţi 4* mare forţă do munci .fi .du crea- 
t t e  Totul merge bine in domeniul profesional şl tn 
făsnicic. fami, agendă de lucru deosebit de încăr
cată. Nu vă lăsaţi intoxicat cu fum de ţigară sau 

n  ~ ' -i de  alcool, fngr

,C

i:

Ol aburi de alaoul. Ingrijiţi-vâ căile respiratorii. Nu 
vă mai irăraâmă nimic decât dorinţa dd a avea un 
«Sg». ■ ■ ■ ■ ■■.■ â  ■

LEU
Aveţi nevoie de căldură sufletească,-de dove** 

dp fidelitate. Vineri, zi propice practicării sporturilor 
fi damului. Un părinte' are nevoie de prezenţa dv, 
Durmmeă, vizita unei cunoştinţe; un mente excelent 
va imprima O notă de festivisra- dineului oferit. Luni, 
datoriile se întorc ia  dv., dobânzile cresc, Reale mo
tive de bucurie în caşă.

'• FECIOARA
Iniţiative strălucite, realizări materiale. Sunteţi 

cooperant cu persoanele în vârstă. Dorinţă de a fa
ce o schimbare fundamentală în viaţa dv. N-a şosit 
însă momentul. Surprize plăcute din partea parte
nerului dv viaţă. Nu căutaţi nod In papură partene
rilor dv,, eăei *-ar putea să rămâneţi singur.

DAJLANŢA; ş:V ';
S-ar putea «â fiţi avansat. V$ preoeupă religia. 

Zile de eMHtfstt. Sâmbătă — spectacole, distracţii de 
grup. Treburi gospodăreşti, dgr gandiţi-vâ şi la ar
monia dv. suoeteasca. Cansvrvaţi-vă energia cate : 
aveţi nevoie de ea. Marţi e căzui să onoraţi invita* 1 

vă costumaţi elegant, lăsând te o 
Miercuri, veţi evada din

p a ia  ce#tiuit s« vă costu
«acte ideile preconcepute, 
feisajtt c^îten .

t e  im»

SCORPION
putea să semnaţi un nou contract. %  con- 

mm/temeit o te l»  pe care doriţi s-o ţineţi secretă. 
t tatetewftd: <*e viaţă se planurilor #v. tocate'
tot, Dummiţn, nemulţumiri în plăti «fntimentaL Vă 
m  'fMpkicpffiite fntpwtrt. pentru ţteeatjunye 
ţutotectuaie «Pe «arirn . Nu vă lăsaţi jnflufftţaţ de 
« m m  mai tânăr- Nu daţi atenţie provocărilor l

SĂGETĂTO R
pentru ♦  noua cataborare şi #  * pleca 

« a l  Nmg. Su«ş*e© individuale dar fi t e  
bată, preocupări gastronomice, întâlnire 

e« vk  poate schimba viaţa. La slujbă 
rnm mmm» t e  JucUtoate, Fiinţa iuM â aşteaptă 'tei 

m m dv. In «otemboe, păşiţi cu dreptul.
CAPRICORN

d a r  le veţi dejuca planurile, 
visţa du. particulară! NU v i ne- 

» O persoană necunoscută vă v a  
Welle partenerului t e  viaţă vă $m>, 

dar nu fan te a i vă îmbunătăţească situa- 
ttaterjslâ. La eervteiu sunteţi apreciat. Nu «ţ- 
eă. J&atoa, strică treaba",

VĂRSĂTOR
Relaţiile cu prietenii sunt foarte bune, populari, 

ţatea dv. este la limita maximă. Ajutor nesperat din ' 
ftem a unui bărbat. Nu încercaţi să vă-ascundeţS 
#T«şeiU^căci tutui poate ieşi la lumină. Veşti de la 
drum, retaţjite cu partenerul de viaţă vor căpăta 
na* dimensiuni. Vi s« propune o investiţie Intere- 

riscurile sunt foarte mari. O rudenie vă 
împrumut,

' PEŞTI
Farmec irezistibil asupra partenerului. Inspira

ţia este la cote maxime, domeniul artei fiind cel 
Prezenţa prietenilor va fi reconfortan

tă, Duminică, un prieten yă va da veşti uimitoare. 
O persoană de sex feminin vă solicită sprijinul Sa. 
pravegheaţj-vâ sănătatea,, căci rinteftii şi coloana vă 
te a  d« tem t. Financiar şi sentimental, porniţi cu 
;d*df*tol. .

Concernul Multinaţional
Vfl oferă: R U D H

SETURILE DE VASE • PLANETA RIDH «» vase care asigură gătitul în 
condiţii speciale, UrS ulei şi !M  âp l Ixtekftte penţm ob$ite!*a unor mâncăruri 
sănătoase cu aport caloric controlat.
Nu sunt de neglijat economia de timp'şrgarartea'pertm1 totdeauna..
NT a p a r a t e l e  e l e c t r ic e  m u l t if u n c ţ io n a l e  s u p e r t h e r m
2001 -• pot răcori aerul vara prin ventilaţie. Pol încălzi iama prin ventilaţie şt 
convecjie. Pot fi folosite, datorit* lămpii cu mfraroşii încorporate, pentru mici 
tratamente ta domiciliu. Qaranţia dc 5 ani a producătorului german şi copsumu! redus 
de 400-608 W/h spun multe despre calitatea excepţională a acestor produse.
** PERNELE VIBRATOARE CU ÎNCĂLZIRE -îmbin* perfect efectele 
binefăcătoare ale vibromasajtdur cu binefacerile băilor de căldură. Pentru toate 
vârstele, pentru scopuri extrem de variate* de la întreţinerea muşchilor şi a siluetei 
până ta tetejirea reumatismelor vîrsiei a OLa, pernele vibratoare cu încălzire sunt 
garantate 10 ani de fabricantul german.

»e a» ea' e» e

I  N U M E ib ,^ ,., , u n i . « • qiBiRpttbiu, P R E N U M E
I Adm sa:................. ......... r̂,*,, ....... .Telefon:.......... ...... ...
|,D oresc -S ăo rgan izez  unhotne-partypentruprezentarea vaselor 
|  PLANETA RUOH NOVOCROM  IB/2 D
j  - Să m ise  prezinte aparatele 5U PER TH ER M 200I O
.  - Să mi se prezinte PERNELE VIBRATOARE CU ÎNCĂLZIRE O  l
m$ m m m m  m m  m m m m m mm m m  m m m m  •  mm m, mm mm m

Talonul se v» trimite pe adresa: R U D H  R O M Â N IA  
- SuTimavâ IS.Seetor l,Bucureşti? Telefon: 01/ 241.33.98; Fax: 01/ 21133.99

IN ORICE

O C A Z IE

mtN

H

m r

SPRIJINUL 

AGENŢILOR 

ECONOMICI 

ŞI AL

POPULAŢIEI

,i* i.

Nilmat până la 3*1 Decembrie mai puteţi alege orice societate comerciala de pe lista de'
privadîfape. După aceastâ ţlată veţi puterutiliza ettpoanele .si certificatele doar pentru
acţiuni la Fonduri le Proprietăţii Private,'dar şi m acestea?., numai până in 31 martie
19%, După această dată. atât cupoanele cât şi-certificatele devîtf nule*
Verifkaţi înainte de a subscrie dacă aveţi la Dv< toate netele necesare şhtiuime

- Buleunul sau Adeverinţa de identitide
- Dacă faceţi subscrierea î» locul altcuiva aveţi nevoie de o procură specială afişată la 

'cecUniî de subscriere (Anexa Ajbşi de o copie după actul de identitate al celui în 
numele căruia faceţi subscrierea. Conformitatea acestei copii trebuie certificata de 
titular.

- Dacă subscrieţi în numele unei persoane decedate, iar succesiunea r: - -st.
aveţi nevoie de o declaraţie pe propria răspundere (Anexa Bl

>Completaţi anexai, fo c»zul succesiunii închise şi asiguraţi-vă că aţi Iuţit cu Dvs. #  
copia după certiFtcatuItle moştenitor,

- Cuponul şi/satţ carnetele cu certificate semnate de titular, adică de Dvs.. in cazul în 
care faceţi subscrierea pentru Dvs.. sau de titular dacă sunteţi mandatat

- Pensionarii trebuie să prezinte şi talonul de pensie».

- Este nevoie să aveţi şi o sumă de bani care reprezintă două noimi din valoarea totală 
a cupoanelor şi/sau carnetelor cu certificate.

Pentru mai multe informaţii sunaţi la telefoanele:
650 2703,650 3040,650 4430,650 4443,650 6%0,
650 4743,650 5630,650 6244,650 6025'

Atenţie, operatorii vă pot sfătui doar în legătură cu procedurile necesare şubşcriert!

A
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Ziua Armatei

(Urmare din pag. I)

, forţat cinci cursuri de 
apă, între care Mureşul 

j şi Someşul, Cronica răz- 
| boiului antihitlerist con.
! semnează însă şl pierde- 
ril ê suferite de armata 

! noastră pe meleagurile 
| transilvănene, astfel în- 
[tre '1 septembrie şi 25 oc- 
■ tombrie 1944, în încleşta
rea cu duşmanul hortist 
şi hitlerist au fost ucişi,

I răniţi sau daţi dispăruţi 
| aproape 50 000 soldaţi, 
{gradaţi, subofiţeri şi ofi- 
jţeri români
ţ De la Cărei şi Satu.
: Mare, fără nici o clipă de - 
’ răgaz, trupele române au 
| continuat lupta pe teri- 
j toriile Ungariei, Ceho
slovaciei şi Austriei, adu* 

|căndu.şi o contribuţie de 
preţ la înfrângerea defi. 
ni ti vă a Germaniei na - 
ziste şi acoperindu-se de o 
glorie nepieritoare. Pen
tru a semnifica o dată 
mai mult, că misiunea 
oştirii noastre, pe linia 
continuităţii CU trecutul 
este aceea de apărătoare 

| a  independenţei, suyera. 
nitfiţH naţionale şi integri

tăţii teritoriale a patriei 
Ziua de 25 Octombrie, 
când ultima brazdă din 
teritoriul naţional a fost 
eliberată de sub ocupaţia 
hortysto-hitleristă, a de
venit Ziua Armatei Româ
niei, zi iii care poporul 
român îşi cinsteşte eroii 
şi pe veteranii de război.

Cu prilejul Zilei Ar
matei României, adresez 
sincere felicitâri Asocia., 
ţiei Naţionale a Vetera
nilor de Război, militari.1 
lor în termen, cadrelor 
active, personalului civil 
şi comandanţilor unităţilor 
militare din garnizoana 
Deva şi le doresc ca şl în 
viitor prin eforturi con
jugate, în coOperare cu 
organele şi trupele Mi
nisterului de Interne să 
asigurăm la nevbie apă- 
rarea pământului Stră
bun, împotriva oricărui 
agresor.

Adresez invitaţia tu
turor cetăţenilor din mu
nicipiul Deva să ia parte 
astăzi. 25 Octombrie, ofa 
10, la dezvelirea monu
mentului eroilor neamului 
din curtea Catedralei Or. 
todoxe „Sfântul Nicol*e“ 
din Deva.

PEPSI MAX -  un produs 
nou, fără zahăr

Sâmbătă şi duminică, 
S.C. Quadrant - Westţnr 
S.A. Timişo^rş, Filiala 
Deva, a organizat o cam
panie de lansare a Jro- 
dului PEPSI MAX la 
doză şi la sticlă de un 

• sfert de litru. Este un 
produs nou, fără zahăr, 
deci recomandabil unei 
mai tergi categorii de con
sumatori. In plus, înce
pând din 22 octom
brie, toate dozele cu pro
duse Pepsi s-au iefti
nit.

Acţiunea promoţiona- 
lă a debutat sâmbătă 
prin amplasarea a două 
puncte volante de desfa
cere a sortimentelor
Pepsi, > Ia preţul de pro
ducţie, în Piaţa Victo
riei din Deva. Din a- 
vion au fost răspândite 
afişe publicitare.

Dumihică acţiunea a 
continuat la Bistro Palas, 
Unde au fost invitaţi
prichindeii de Ia Casa 
de Copii Deva, care au 

; fost trataţi cu Pepsi 
Max. Dar şi celorlalţi,
Care au fost prezenţi , la 
acţiune, li s-au oferit,

gratuit, din toate sor
timentele, cu preponde
renţă din cele lansate.

Dl Florin Lungescu, 
directorul Filialei Deva a 
S.C. Quadrant Westim 
S.A. Timişoara, preciza 
că în perioada sărbă
torilor de iarnă va avea 
Ioc o altă campanie pu
blicitară de lansare a 
produsului „P.R.B.*1 (Pepsi 
ia litru in ambalaj de 
plastic retumabaj, mai 
ieftin decât cel din sti
cla obişnuită. Am mat 
reţinut de la dl director 
că firma pe care o 
conduce este in revenire 
de formă. Spre bucuria 
Celor mici. care au apre
ciat sortimentele me
rit e şi care, cu siguran
ţă, speră să aibă parte 
de cât mai numeroase 
asemenea campanii pro- 
moţionale. Dar deopotri
vă şi spre bucuria «fior 
mari, a^ând In vedere 
preţurile ia scădere ale 
sortimentelor de Pepsi In 
timp ce la alte produse 
ele sunt ascendente. 
(V. ROMAN).

•Şi pot Fi plătite,in sistemul. _ *
OflATĂ ÎNCASATĂ •  O PIESĂ LIVRATĂ 

I  Sfuts Nu cumpăraţi mai scumpi
-Tel: 01/211 M  97. M i 33 98. M kM M

CALCULATOARE PERFORMANTE j

j ta cele mai falei preţuri se pot obţine j 
! şi cu plata în 12—18 rate lunare, ăe !a‘J 
l  v S.C, SIGMA PLUS DIN DEVA j

Termen de garanţie între IZ şi 36 j

i

i  i
j De asemenea, oferim consumabile : •
J dischete, riboanâ, hdrtie pentru ma- j 
j şini de scris, fax, imprimantă, xerox» 
* etc. S  : |
j ‘ informaţii kt sediul firmei din Deva, | 
|  str, M. Eminescu, nr, 2, telefon 212661, I 
j între orele 9*17. (534) j
Lr 0  mmm 0  mmm 0  mmm 0  mmm 0  mmm 0  mm, t mm * t

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
SANITARĂ ŞI MEDICINĂ M 

PREVENTIVĂ DEVA 
Achiziţionează, pe bază de oferte pri

mite în termen de 5 zile de la dota 
publicării, următoarele repere :
— incubator — cromatograf , \
—- nişă um idom etru  V f
*— balanţă analitică —- aparat sdxlet
— aspectomat
— retroproiectot ‘
— aparat, proiecţie 

16 tnm
— balanţă tehnică
—  psihom etru
— spectofometm vit 

U V . "•
— pompă aspiratoare
—* termostat
—* aparat do diagnos

tic cu echipament 
pentru executarea 
teSt B ÎV .

—■ aparat testare pro
duse alimentare

—* turbidimetru
— refract omctni
— phmetru
— centrifugă
— bale apă cu ter- 

moreglare
— aparat Parnas 

Wagner
—■ microscop binocu- 

lar .

aparat analiză 
instantaneu apă

— radiometru porta
bil T.R.I.A&L i

— imprimantă calcu
lator format A 3

— frigider
— maşină de scris
— $$ete metalice
— rafturi metalice
— biblioteca Senator
— mobilier serviciu 

' Senator
— birou Senator
— caseUeră Senator
— masă dactilograf

Senator
— scaun 08024#

: ţiii |Vjrfţf ■■ asiJLţk' . •*■“  Hm»» *
60xOOx3t4- i 

*** fotoliu stelă '
— cuier
— apărat sudură 
«** menghină.

ea Ofertelor se face kt sedlăi 
^P.S.M.P.Deva, str. M. Eminescu, nr. 9$ ’ 
sau fax 625225.

Depuneţi 
cuponul nominativ de p r i v a t i z a r e  

si certificatele de proprietate

la FONDUJL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 
BANAT CRISANA

D eveniţi astfel* acţionar al 
y Societă ţii de Investiţii Financiare

vett avea urm ătoarele a v a n ta je :

* veţi primi anual pa/tea ce vi se cuvine din profitul realizat4e.Fond

♦  âPitî' pos) bi I itatea de atvinde oricând âcţîuîîiid pe este le veţl>obtine 
'̂ $cbinibul.jy(p.oBi)gţoPSi arfrficstâetâe ţplvătoţra.
0  Investiga dumneavoasTrâ.dobandeşte sfguranţa.oferită de faptul oă 

Fondul deţine acţiuni'la un măre număr de socîeiati comerciale

H & T o r â t U v ă  s ă  c â ş t i g a ţ i  s i ,  m a i  a l e s ,  h o t â r ă t i - \ : ă  s â

E V I T A T I  R I S C U L

\  prin
Fondul Proprietăţii Private I 

Banat-Crisana"

\  V

1,

i

Ml

Calea Victorie» 33-35, Tel.057-23^ 65, F8x^057-250165
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■ V A N Z A R I  —  

C U M P Ă R Ă R I

•  Vând casă, str. Plo
pilor, nr. 24, .Vaţa, nego
ciabil, posibilităţi privati
zare. (1942)

•  Ofer spre vânzare 
Mitomycin 10 mg, 4 fla
coane, telefon 627248.-

.(1944)
•  Vând cărbuni huilă

de Valea Jiului. Telefon 
618616. 1 . (1947)

•  Vând , apartament 3
camere, Orăştie, str. Prjca- 
zului, bl. 52, ap. 4, tel. 
656048. (1946)
- •  Vând microbuz Ford
(1985), rulotă comercială 
germană dotată, telefon 
642672. . ' (1950)

•  Cumpăr garsonSeră
sau ̂ apartament două ca 
mere, parter, zonă cen- 
.trală şi teren intrayilan 
Deva Tel. 617742 sau 
221449; * (1951)

» Vând ârmă vânătoa
re Bok 12, Alba Iulia, tel. 
823872.

• # Vând Renault 11 Die- 
jt-i 1986, înmatriculat 
’/arn. telefon 210.

(1926).
•  Vând teren construc

ţii 2000 mp, intravilşn. In
formaţii' la tel. 227805,. 
623688, zilnic orele 18—21.

- 1 (1940)
•  Vând parchet de - fag

47 mp., frigider 120 1. Tel. 
616519. . ' 1 .......

. . .  (1955)
- •  Vând Lancia Prisma
Tiirbo Diesel, tel. 619077, . 
tnfye orele 13—12U . .-

(1957)'
, m Vând pătuţ copil, preţ 
-con venabil. - Tel. --226047.

' (1953)
,.j» , Vând . casă bătrâ

nească, grădină, livadă 
mare. Călan, Valea Sân-

giorgiului, tel. 711176.
(1941)

•  Vând autoturism Da
cia 1300, Ungaria, stare 
bună, preţ convenabil.
Telefon 627196.

(1971)
•  Vând • Renault 21

Nevada — combi, Diesel, 
57 000 km, servofrână,
servodirecţie, excepţional, 
11000 DM, negociabil. TeL 
212487. (1956)

•  Vând Mercedes 230 E 
(benzină), 240 000 . km, 
servofrână, servodirecţie, 
excepţional, 14 000' DM, 
negociabil. Tel. 212467.

-(1958)
0 ' Vând apartament trei 

camere, central. TeL 651688, 
orele 20. •

fv  (6515)
•  Vând motor Câmpu

lung, stare funcţionare. 
Telefon 650223.

• (6516) :
•  Vând, Land Rover, 

motor Fiat (în tril), în
matriculat, tip ARO 243, 
caroserie aluminiu,- - stare 
funcţionare. , Peştenita, 20.

(70830) i
•  S.C. Mado Alba-Iulia ; 

cumpără autocamion 
Raba 8—10 tone, telefon 
«58/827999. '

(MP 887)
•  Vând Nissan Micra,

consum 5 1/100 de km, fa
bricaţie.. 1983, cu carte de 
identitate. Orăştie," ’ tel. 
054/642092. - -  “ **-* } •

'(9687)
•  Vând apartament 2

camere, Orăştie, Mureşu. 
lui,' bloc 13, ap. 58, după ' 
ora 16. A ; (9688)

•  -Vând Honda Quintet, 
cu motor de^rezervă. Tel. 
648115, între orele Uf—20.
JV ' . ( 9 ^ 9 ) ,  • •

*• Vân.! tractor 40 .CP 
şi 'remorcă. Tel. 717431.

(7832)
•  Vând urgent casă, 

(apă, gaz), 1300 mp Hune
doara, Rovine 4.

(7829)

CONCERNUL MULTINAŢIONAL 
RUDH I........ ... ..... . . . . .  :

Caută pentru prezentarea produselor ! 
sale la domiciliul clienţilor. »

I SALES REPRESENTATIVES. j
j 600 000 lei — 800 000 lei venit lunar j 
j asigurat prin salariu şi comision. *
I Produsele sunt fabricate în Germania j 
| la preţuri senzaţionale.

Doamne (domni) cu farmec şi relaţii;
J sunt invitaţi în Deva, la Sala de Protocol j 
j o Hotelului Deva, joi, 26. 10. 1995, între l 
- orele 10,00—18,00. ' *
1 ■ • - ■' A  : . 7  . I

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie

serviciu, pie numele Toa- 
der Vprgica, O declar- 
nulă. . (7820)

OFERTE .
DE SERVICII

•  Soclfetate comercială
angajează în condiţii foar
te avantajoase frigoteh- 
nişti. Informaţii telefon 
712339. -

(7828)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer cameră mobilată 

pentru elevă în gazdă. 
711840.
. (7826)

•  Ofer db închiriat. a- 
partament două camere, 
mobilat. Tel. 624767, ore
le 15—20.

- • (1945)
•  Căutăm apartament'

sau garsonieră ' mobilate, 
telefon obligatoriu, de 
închiriat în DeVa sau Hu
nedoara, . zonă centrală. 
718919. (1978)

-DIVERSE
% •  . S.C. Confect .Service 
TranSturism SRL. Deva 
anunţă intenţia de majo- - 
rare a adaosului comer
cial, începând . cu 25 no
iembrie 1995, până ' la 50 
la sută. (1952)

COMEMORĂRI f
•  Se îmglinfest şase. ani

de când ne-a părăsit cea 
care a fost .o minunată 
sbţle şl mamă, . . • -

/ '  /;• ANA TIŢU ' , ' .
Dumnezeii s-o odih

nească 1 Familia,
' ■ ' (1948)

- •  Lacrimile noastre'' de 
neuitare cad pe tristul tău 
mormânt, acum, la îni. 
plinirea '  a trei ani de 
când ne-a părăsit iubitul 
niostru fiu, soţ, tată si 
fraffe, * ^

NICOLAE BOTA,
din Fizeş. Âminţireâ ta 
rămâne, veşnic vie în ini
mile noastre." -
i; r f v / ' s r - (1958)

. DECESE

•  Colegii de la S.C. 
„Cetate" S.A. Deva 
sunt alături de d.nâ 
Ion Georgeţa la greaua 
încercare suferită prin 
pierderea fiicei saie 
iubite, ■ -

DIANA-NICOLETA 
şi a tatălui socru, 

ION VALENTIN 
Dumnezeu să-i o- 

dihnească!
(1961)

IT M  89,3 M Hz j

Asigura spaţiu publicitar 
pe posturile de radio privat* 
din următoarele oraşe;

TALON

QANCE MUSICTOP TEN
^UCUftESfl 
-CONSTANTA 
TIMIŞOARA -

■ ' ' .• i "-7. \
■ ■ ■ ' : ..-. \

. . •' .. .1

CLUJ-NAPOCA ’ i  'V -v tv  7  ■’
“ v'.vJ. ..... 1

7 ■- 1

ORADEA A - ... ...  - 1

BUZĂU - ' ' ■ - : - -v - )

URZICE NI
SLOBOZIA- 7 "-77

R 7  • '
Informaţii laABlcfoi' .7 ■' ■“ ' •11;7, ’ •'

60 41 64 1 0 .

Expediaţi talonul p e a d r e sa i “R adio  D ev a ’\  str  L.BIaga, nr. 10

•  Soţul. Preda Du
mitru şi fiica Simo- 
na anunţă cu profun
dă durere trecerea în 
nefiinţă • a soţiei şi 
mamei ■

LETIŢIA PREDA
Nu te vom uita ntci- 

odată. înmormântarea 
va avea ioc in Cinai, 
tirul ortodox Bejan, 
din Deva, joi, 26 oc. 
tombrie, ora 13.

. (1973)

•  Colegii de la 
Inspectoratul pentru 
Cultură, Centrul Crea
ţiei Populare şi Şcoa
la de Artă sunt alături 
de domnul contabil 
şef. Preda Dumitru, 
în clipele de grea 
suferinţă pricinuite de 
decesul soţiei sale.

Odihnească-se în 
pace !

(1973)

•  Demn, - -» discret, 
nevrâfid "să' supere pe , 
nimeni, a plecat din
tre noi, '  s

TIŢIA PREDA
Dumnezeu s-o o- 

dihnească în . pace ! 
Familia' Chinoeş.

•  Colectivul Mu. 
zteului.  Deva este ală
turi de Simona şj Du-- 
mitru Preda la marea 
durere pricinuită de 
trecerea în pefjinţă /a 
celei câre a fost ma
m ă şi soţie,

LETIŢIA . PREDA 
’ '  ” “ (1976)

I 
I 
I 

I 

I  

I  

I  

I 
I  

I  

I  

1 
I 

I 
I 

I  

I  

I

R o m a tr s la  j

i
__________________________________i

TOMBOLA CRĂCIUN 95 i
Societatea QU AS AR oferă I
tuturor clienţilor c3re cumpără 
-produse cu o valoare mai mare 
‘de 300 000 Ier in perioada 1 1 9 5  *
24 12 95 următoarele premii

r Liderul mondial în domeniul 
' gumei dernestecaf 

căuta- . . :

MERCHANMSEhi
ÎN ORAŞELE DEVA, HUNEDOARA 

.. f  ŞI PETROŞANI

-virwa 20-30 ani;
-jjernrtis de conducere sLaytolurismjprî pfiy ; 

t+ of*ru t
- înşiruire m tehnici comerciale moderne;

> - un venit mediu foarte atrad v si 
cu sanse de creştere substanţiale;

, -an^ament pe termen lungi;
Din partea celor interesaţi aşteptăm 

un telefon pe adresa : y

r  :
Tel 0601228219

069[229665

! s .c .  i
j CORATRAN^ j
j S.A. DEVA ! 
! Anunţă intenţia de I 
|  majorare â tarifelor j 
î pentru serviciile « 
J prestate publicului I 
|  călător şl celorlalţi | 
I beneficiari, începând * 
I cu data de 1 decern- | 
j brie 1995.
î . .. (1850) !
I____ ___________

I  

I  

I  

I  

I  

I  
I  

I  
I  

I  

I
I

I 
I  
I  

I  

I  

I  

I

I
I  

I  

I  

I  

I  
I

î f
I Prin  m a g a z in e le  din* *

I  D eva  Tel 611261 6 1 4 9 8 3
I  H u n ed o ara  ţ c j 723 \ 39

J O răştie  Tc l.642397 -

Premiul 1 Televizor color.51 cm 

Premiul 2 Video player T 

Premiul 3 Televizor color 37 cm

Menţiuni 10Cafet iere

1
I
l
I
1
l
1

I
l
1

I
I
l

Sunteţi membru de sindicat?

cu pnlejul sărhătorilor d.e. iarnă 
lin dar care vă vâ încălzi-sufletul.
APARATUL ELECTRIC MULTIFUNCŢIONAL 
‘Acest aparat ultramodern va crea în casa 
lapipeavoaştră cca mai agreabilă atmosferă 

jSliRrtSarcăldură ademenitoare 4 

faryafh * 6  răcoare liniştitoare- ■

Lideri dc sindicat 
aşteptăm să ne 
contactaţi pentrdp 
afla condiţiile 
excepţionale pe-caie> 
vi le oferim la 
l ei: 01/21133.97 
Fax: 01/21133.99

PLATA ÎN RATE

tk Wfi QtXkhwi ACAtAf
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