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DEPOZITELE DE COMBUSTIBIL 

în aşteptarea lemnelor de foc şi a... solicitanţilor
Timpul friguros îşi 

face tot mai insistent sim
ţită prezenţa. Şi după 
cum e normal, omul se 
gândeşte şi în ce mod îşi 
poate asigura căldura la 
iarnă. Din fericire (pentru 
unii) gazul metan a pă
truns într-un însemnat nu
măr de locuinţe, alţi ce
tăţeni (îndreptăţiţi) au in
trat în posesia suprafeţei 
legale de pădure şi aceştia 
nu mai iau drumul depo
zitelor pentru lemnele de 
foe. Noi am făcut.o re
cent la Deva, Hunedoara, 
Călan, şi Haţeg. Cunoscând 
că cererile pentru lemne 
au scăzut simţitor, nu ne 
aşteptăm să găsim forfotă 
mare pe la depozite dar 
nici rampele goale şi nici 
măcar un.., cumpărător nu 
am întâlnit In incinta: de
pozitelor din oraşele amin
tite mal su s!

La .Hunedoara (prima. 
. noastră „haltă"), suntem 
surprinşi că nu vedem 
nici urmă de „butuc". 
Dna Onorica Gtterghescu 
ne lămureşte repede: „Din 
aprilie, anul trecut, noi 

nu am primit deloc lemne de 
foc", „Şi oamenii de unde 
iau lemne ?" — întrebăm 
noi — din pădure, de pe 
la particulari, probabil.

•  La această oră, în cele mai multe locuri depo
zitele de lemne sunt... goale •  Extinderea reţelei de 
gaz' metan, intrarea In posesie a  proprietarilor de 
păduri — au condus la scăderea mai mult de jumă
tate a cererilor pentru lemn de foc ş  Abia de la 
sfârşitul acestei luni va începe aprovizionarea depo
zitelor şi desfacerea către populaţie a lemnelor pen. 
tru foc •  Unele depozite sunt profilate şi pe desfa
cerea unei bogate game sortimentale de materiale 
de construcţii :

„Şi dv. ce livraţi acum, 
de la depozit?". „Materiale 
de construcţii: var, Ci
ment, ipsos, parchet, uji, 
ferestre, P.F.L., placaj şi 
altele..."

Lămuriri mai detaliate 
primim de la şeful depo
zitului, dna Naghi. „Deo
camdată nu avem lemne. 
Avem; însă încheiat con
tract cu Sargeţia Deva 
pentru trimestrul IV de 
600 de tone, dar nu â 
început livrarea. Nu sunt 
nici cerinţe insistenţe din 
partea populaţiei. Unii

trecuţi a scăzut mult cere
rea lemnelor de foc?! Nu 
pot să vă spun exact ce 
pantjţflfo, .băgăm, fiindcă 
mulţi cetăţeni' stochează 
lemnele în decursul verii, -’ 
iar pentru alţii, „vârful" 
de aprovizionare este în 
lunile octombrie — noiem
brie. Cert este că a scă
zut mult cererea, tn anul 
trecut, nici nu am co
mercializat lemne pentru 
foc!"

A fost mult mai simplu 
să ne documentăm la Ha
ţeg: depozitul de aici era

beneficiază de gaze, alţii închis până la data de 1

exclusiv vânzării lemnului 
de foc care este livrat de 
la depozitul din Cîrneşti.

La orele prânzului, când 
am ajuns la Călan, în de
pozitul de combustibil lem
nos, am crezut că am gre. 
şit adresa: o însemnată 
suprafaţă de teren era a- 
coperită cu grămezi mai 
mici sau mai mari de fier 
vechi într-o ordine: pjer- 
fectă de... alandala. Cîţiva 
„bruneţi" aflaţi prin curtea 
depozitului au întins-o re
pede şi am rămas Ia o 
discuţie cu o persoană care 
ne-a lămurit că o bătrâ
nică trece mereu p|e la 
„depozit" şi se interesează 
când vin lemnele de foc. 
Neîntâfnlnd nici pe dl. 
N, Gruiescu sau pe dna. 
M. Oancea, am luat drumul 
spre depozitul din Dgfâ.

Aici, dna Arsenica Cont, 
şeful depozitului, ne-a re
latat eă a fost terminată 
reparaţia liniei ferate şi 
aşteaptă intrarea, primelor 
cantităţi de lemne, con
form comenzilor lansate

* Anchetă efectuată de 
SABIN CERBU

Un om mare căt timpul pe care l-a trăit! Un mo- J 
|  nument! Un hunedorean care a avut bucuria şi şansa |  
* cu care puţini dintre cei trăitori azi se mai pot lăuda * 
|  — a participat la Marea Adunare Naţională de la |  
,  Alba Iulia care a consfinţit Unirea cea Mare — (7- , 
|  nirea Transilvaniei cu patria mamă. Dar, la câte mo- |  
J mente însemnate nu a fost martor dr. Victor 1. Şu- *

I iaga?! S-a născut la 25 octombrie 1899 în satul Teiu |  
(Lăpugiu de Jos) într-o familie de preot ortodox cu 

2 opt copii, A terminat liceul la Blaj'^i mai apoi U- 2 
I niversitatea din Cluj-Napoca — Facultatea de Drept I 
* După revoluţia din decembrie 1989 a fost numit Ce- J 
I tăţean de Onoare al municipiului Deva şi preşedinte |

I'  de onoare al Societăţii culturale „Astra“ — Despărţă. « 
mântui Deva. A aşternut pe hârtie studii esenţiale |  

'  despre momente istorice naţionala, despre contribu- . 
|  ţia hunedorenilor la Marea Unire. Dr. Victor I. Şu- |  
'  iaga a fost gazetar, conferenţiar şi orator desăvârşit. * 
|  A făcut, după cum însuşi mărturiseşte, politică ala- i 
* turi de Qctavian GoQa. A  fost vicepreşedinte al ora- f  
|  şului Deva în 1937, prefect al judeţului Hunedoara în J 
J 1938, secretar general al Ligii Antirevizipniste din I

I judeţ, A  activat pe tărâm bisericesc. Pentru toate '  
acestea a fost persecutat de regimul comunist, ruinat (

I materialiceşte. Dar, n-a pierdut niciodată speranţa * 
venirii libertăţii naţionale. A rămas u?i om corect şi |  

J cinstit toată viaţa. *
I La cei 96 de ani pe care îi împliniţi, dlc dr., I 
» vă dorim alţi şi mulţi ani cu sănătate! ilunedorenii J 
|  şi ţara mai au nevoie de dumneavoastră! t

I
ZIARUL „CUVÂNTUL' LIBER *

sunt în posesia pădurilor, 
se descurcă. Faţă de anii

noiembrie. Este unul din
tre depozitele destinate

. i .Tfi ,i

CALENDAR
•  +  SF. MARE MC. 

DIMITRIE, IZVORA- 
TORUL DE MIR;

•  S-au născut: în 
1673, marele umanist 
român DIMITRIE CAN- 
TEMIR (m. 1723); in 
1$$S, poetul NICOLAE 
BELDICEANU (m. 
1896); în 1830, folclo
ristul G.G. TOCILESCU 
(m. 1909);

•  1860. Inaugurarea, 
în prezenţa lui Al. I. 
Cuza, a Universităţii din 
Iaşi (cil facultăţi . de 
drept, filozofie, . ştiinţe 
şi teologie}; ,

•  Soarele răsare la 
ora 6,44 şi ; apune la 
17,15; luna la perigeu;

•  Au trecut 298 de 
zile din an; au mai ră
mas 67.

•••••••«••••••«••••••••••••a
tacolul „Liceenii Hune. 
doarei". Au evoluat for
maţii muzicale, coregra-

_ ©. zentarea: Ion Mermezan,
L c ^ l Hunedoara coregrafja Dana ' Mură- 

şr M tfful Castelul Cor- şan^ regia scenică Eugen 
vmeştdor organizează, în Evu Azi •<,, 26 oct*m_

dfQQf ~ 2.8 °c.tom: brie a.c., ora 17, sala 
" 5i  SUI?P°zlonul „Studio" găzduieşte ver- 

j  ..Runedoara — nisajul expoziţiei de pic- 
^ ă . de istorie, cultura a Miei FloresCu şi
şl civilizaţie românească"- Dăhei Florescu-Cziri, ma- 
La simpozion participă mă şi fiică. (MB.) 
cadre universitare, cer-
cetătorl ştiinţifici, arhi- _ ©  Cot ne-ar costa. 
Vişti, muzeografi şi pro- Contonzarea consumurilor 
fesori din Bucureşti, Cluj- de. _apf  energie ter- 
Napoca, Timişoara, Si- î11*03 _ţ3 de loca-
biu. Alba Iulia, Zalău, “ te dm blocuri este un 
Lugoj. Deva şi Hunedoa: vis %} tuturor locatarilor 
ra. (V.R.) Ar fi ideal dar... costul
, unei asemenea măsuri ar

© „Liceenii Ilunedoa. depăşi, la  ̂nivelul jlide
rei". Miercuri, în cadrul tului. de miliarde de 
manifestărilor de aniver- *fK P e ^nde, ca 
sare a 730 de ani de a- hu? e t' saa d înbuzu na-  
. . . , _ rele noastre... (1.0.)
testare documentară a 
municipiului Hunedoara,
Casa de cultură din lo
calitate a prezentat spec- FLASH îi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o
a e

•  — Cum au putut să trăiască strămoşul • 
noştri fără fotbal ? ... . '  -

— N-au putut. Dovadă că au murit toţi.

(Continuare tn pag. a 2-a)
( - .... ....... -

D l Z IU A  ARMATEI ROM ANE
D«ivelir«a şi sfinţirea 
Monumentului Tuturor 

Eroilor Noamuiui

' INIŢIATIVA

Conducerea sindica
tului energeticienilor de 
la Filiala de reţele e- 
lectrice Deva — lider 
ing. Adolf Mureşan —_ 
a avut o iniţiativă foar
te utilă ce s-a materia
lizat marţi, 24 octom
brie a.c. A invitat zia
riştii din presa locală 
şi corespondenţii pre
sei centrale la o vizită 
prin câteva centre de 
distribuţie a energiei 
electrice şi şantiefe de 
lucru din judeţ, urmată 
de o conferinţă de presă 
foarte interesantă. In 
ziarul de astăzi con
semnăm doar evenimen
tul urmând să revenim 
cu amănunte într-unul 
din viitoarele numere 
ale ziarului nostru. 
(Tr.B.)

''W .V V W .W .V  
A

Ieri, 25 octombrie, cu vitează" anulau actul 
prilejul Ziief Armatei nedrept al Dictatului de 
României, ' la Catedrala la Viena. Dar, sublinia 
„Sfanţul Nicolae" Deva di. general, acest act 
a avut loc dezvelirea şi eroic îşi avea sorgintea 
sfinţirea Monumentului în trecutul de luptă al 
Tuturor Eroilor Neamului, poporului nostru, în fap. 
in prezenţa oficialităţilor tele eroilor martiri, ale 
judeţului şi municipiului, căror figuri sunt turnate 
a reprezentanţilor arma- in bronz pe monumentul 
tei, clerului, Veteranilor abia dezvelit — Horea, 
de război, a unui foarte Cloşca, Crişan şi Avram 
numeros' public. Iancu. Monumentul insă

Intonarea „Imnului de este deopotrivă închinat 
stat" de către corala Ca* tuturor eroilor, 
teţlralei „Sfântul Nico- Sfinţirea monumentu. 
Iae“ Deva şi fanfara mi- lui şi pomenirea eroilor 
litară a deschis q mani. au fost oficiate de un 

■ festare cu adâno mesaj sobor de 12 preoţi, in 
patriotic şi de credinţă frunte cu părintele pro- 
pentru cei prezenţi. topop Alexandru Hotă- 

Cinstea dezvelirii mo- ran. In cuvântul său, dl. 
numentului a revenit dlui Hotărau, numindu-i pe 
prefect Costel Alic. In eroi „torţe de lumină pe 
continuare, dl. gen. bg. drumul istoriei", sublinia 
Petre Teacă, comandantul că martirii noştri şi-au 
Garnizoanei Deva, a vor- dat viaţa cu credinţa că 
bit despre semnificaţia cine luptă pentru drep. 
zilei de 25 octombrie, tate, luptă pentru Dum- 
despre însemnătatea ce- nezeu, pentru a păstra ce 
Io* înfăptuite în această VIORICA ROMAN 
zl a anului când — i rn .
„un popor şi o armată Continuare In pag. a 2«a)
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E Depozitele de combustibil
(Urmare din pag |)

are mai scump un neam 
ţi o ţară.

In acordurile „Imnului 
eroilor11 s-a desfăşurat 
depunerea coroanelor de 
flori. începând cu Pre
fectura, Consiliul Jude
ţean, Primăria Deva au 
fost depuse un număr 
impresionant de coroane 
de fiori din partea ar- 
matei, poliţiei, jandarme
riei, a unor Organizaţii 
politice, instituţii jude
ţene şi locale, bănci, so
cietăţi comerciale, regii 
*.a, ';

Emoţionantă a fost de
corarea unui număr de 
40 de veterani de răz
boi cu medalia „Crucea 
Comemorativă a celui 
de-al II-lea Război Mon
dial, 1941—1945“. Septua. 

genarii, care cu ochii umezi 
de lacrimi, şl-âu primit 
medaliile o dată cu ad
miraţia şi simpatia asis
tenţei.

Următorul moment al 
sărbătorii a împletit e- 
vocarea istoriei, gându
rile de recunoştinţă pcn. 
t r r  eroii care au biruit 
puterile vrăjmaşului cu 
mulţumirile pentru con
temporanii prin ale căror 
Strădanii şi bunăvoinţă â 
fost posibilă ridicarea a- 
cesţui monument sub a» 
ţipa protectoare a sfân
tului lăcaş. Dl. Petru Ia- 
cob a precizat că mo
numentul se numără în
tre acţiunile prin care 
s-a comemorat împlinirea 
Unui secol de existenţă 
a  coralei catedralei de- 
vene. De asemenea, că

\
sufletul acestei ac ţiuni» 
a fost dl. Traian Ghiura, I 
veteran şi dirijorul co- S 
raleî. Dumnealui î s-au I 
alăturat slujitorii bise- J 
ricii, ai armatei. De ase- i 
menea, ridicarea raonu- I 
mentuiui s-a bucurat de î 
sprijinul autorităţilor ju- |  
deţenc şi locale, al so- J 
eietăţilor comerciale care |  
l-au sponsorizat cu mă- • 
terialele de construcţie |  
şi cu înălţarea sa efecti- ‘ 
vă, al dîui arhitect Du- |  
raitru Armăşescu. care a * 
realizat gratuit pprpiec- J 
tul, al artistului plastic I 
îoan Şeu, al credincioşi- J 
lor, elevilor şi militarilor |  
care au contribuit după « 
puterile lor la realizarea I 
lui. Pentru că, aşa cum ; 
sublinia dl. Traian Ghiu- I 
ra, deşi costul monumen- * 
tului este de 60 de mi-1 
îioane de lei, practic rea- I 
lizatorii lui au avut l a ! 
dispoziţie doar 6 milioane *. 
de lei. S

Despre eroismul înain- f 
taţilor şi obligaţia noas- * 
tră de a< repatria ose- |  
mintele unor martiri, ui. » 
tate pe pământ maghiar, I 
a vorbit dr. preot Ion » 
Rudeanti, Iar preotul Ni- j 
colae Gherman, evocând I 
idealurile pentru care * 
s-au jertfit martirii, a  |  
vorbit despre necesitatea * 
refacerii legăturilor ţra- t 
diţionale dintre şcoală, * 
biserică şi armâtâ. ■ ■ I

Programul muzical bus- J 
ţintit de corala catedra- » 
lei şi solista Ana Ban- I 
citi, urmat de’ defilarea î 
gărzii de onoare au în- |  
cheîat manifestarea de- * 
dicată Zilei Armatei, J

• rnrntwmm , mtmtmi

In aşteptarea 
şi a

(Urmare din pag. l)

către S.C. Sârgeţia Deva. 
Numărul cerinţelor din 
partea cetăţenilor a scă
zut foarte mult, se . ştie 
că o mare parte a Devei 
este termoficatâ, iar «Hi 
locuitori sunt branşaţi la 
gaz metan. In această si
tuaţie, beneficiarii lemne
lor de-foc au rămas câteva 
şcoli, grădiniţe şi Peni
tenciarul din Bîrcea. Aici, 
cei care se aprovizionează cu 
lemn de foc, pot să-şi 
taie lemnele, contra cost, * 
la dimensiunile dorite şi _ 
să comande mijlocul de 
transport aflat chiar Ia 
apropierea depozitului. 
Bineînţeles că şi depozi
tul din Deva dispune de 
o bogată gamă sentimentală 
de materiale de construc
ţii şt este foarte păutat 
de oameni din alte locuri. 
E şi normal ca fiecare 
să-şi diversifice activitatea, 
să obţină şi venituri su
plimentare, dar şi să facă 
servicii apreciafle celor 
care doresc să se aprovi-

m u r .

zioneze cu ce au necesar. 
Şi la  Deva s-a lansat o 
comandă de 400 ton© lem
ne pentru actualul trimes
tru şi erfiştă convingerea 
că întreaga cantitate de

de foc
oerute: „Pentru desfacerea 
combustibilului lemnos 
avem depozite lo  Xlia, 
Deva, Câlan, Hunedoara, 
Hâţtg, Brad şi Crişcior. 
Pentru trimestrul IV este

|  Ziar editat de 1
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I „CUVÂNTUL LIBER» DEVA |

IB societate pe acţiuni cu capital privat 1
Înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I  
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I Cod fiscal; 2116827. I
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lemn va fl valorificată.
Dorind să ăflăm şi de la 

cea mal autorizată sursă, 
privind modul tri care se 
va derula aprovizionarea 
cu lemne pentru foc, „pe 
ultima sută de metri1* a 
acestui sfârşit de an şi 
început de,,, iarnă ne-am 
adresat la sfârşitul anche
tei dîui îoan C«te*au. di
rector al S.C. Comiemn 
S.A. Deva, care ne-a re
latat cu multă amabilitate 
informaţiile şi precizările

O comandă de 3600 de 
teme de lemn pentru foc 
către S C, Sargeţia Forest 
SA. Deva (fostul IFET) 
şi practic livrările îrtcep 
acum ta  sfârşitul lunii 
oetombrie. Sperăm eă vom 
primi întreaga cantitate 
de lemne Fiindcă vom a- 
chlta datoria existentă ă- 
cum {de 4 milioane tei>, 
până la începerea livră
rilor. Preţul de vânzare, 
după categorii de lemn, 
este intre 22—240Q0 de lei

tona. Pentru rcducerfea 
costurilor de transport s-a 
făcut o repartiţie judicioasă 
de livrare a lemnelor sprej 
depozite: Parchetele din 
Dobra şi Zam livrează] 
pentru lila şi Deva, Cir-; 
nestiul pentru Haţeg, Hu
nedoara pentru... Hune-’ 
doara. şi Baia de Criş 
pentru Brad. Faţă de a-i 
nul trecut, livrările dej 
lemn de foc au scăzut de 
la 20 000 tone, la 10— 
12 000 tone în acest an. 
Cerinţele oamenilor dte a, 
se aproviziona cu materi-; 
ale de construcţii fără să’ 
se deplaseze prea mtrtV 
posibilitatea de a creai 
„front dfe lucru** fxmtru 
oamenii noştri, ne obligă] 
să extindem şi în alte 
depozite desfacerea mate
rialelor de construcţii. La, 
Călan, existând spaţiu ex
cedentar, l-am închiriat 
pentru o preioadă u«ei so
cietăţi particulare. La togtej 
depozitele preocuparea 
noastră de bază este să-; 
tisfacerea necesarului de 
material temnoa. Eă ii ’ 
dem şi cum vor evolua cer 
rerile în viitor1*...

-vihmhhpiMmhm-» * *******  »

„1 - uitat
Lista cu numele celor 

care satinează scrisoarea 
este prea lungă ca să o 
putem publica. Cuprinde 
aproape pe toţi locatarii 
din blocul 1 ABC, strada 
Şcolii nr. L din Haţeg? 
Mai btee redăm necazu
rile dumnealor. Pfe scurt, 
bineînţeles: „De ani de 
zile subsolul blocului este 
plin ochi cu apă mur
dară, cu mâl. Degajă un 
miros înfiorător, care jnai 
cu seamă la, parter are 
un efect... Din acest sub
sol împuţit ne vin în 
case ţânţari, gândaci, şo
bolani purtători de boli. 
N-a fost curăţat nicio. 
dată. Preşedintele aso

ciaţiei de locatari* d i  
Gheorghioni, administra
torul, dna Hortensia Mar- 
ton nu locuiesc în acest 
bloc. Nu le pasă de sţa- 
rea lui, de necazurile lo
catarilor. Ştiu doar să 
încaseze cheltuielile, ta 
xele lunare. Nu între
prind nimic pentru a  
vidanja subsolul blocu
lui. îl lasă pur şi sim
plu să se degradeze, iar 

noi, locatarii.suferim cum
plit. încheiem prin a vă 
mai da o Informaţie: De 
peste trei ani de zile co
misia «ie cenzori nu a 
făcut nici o verificare în 
gestiunea asociaţiei noas
tre de locatari, nu s-a

ţinut nici o şedinţă să 
ni se spună cum se chel
tuiesc banii Încasaţi, să 
ni se asculte păsurile. E- 
fcctiv, blocul 1 ABC este 
unul uitati Dacă veţi 
publica scrisoarea noastră 
poate preşedintele sau 
administratorul vor fi 
„ajutaţi" de Consiliul lo
cal să se trezească la 
realitate. Nu numai să în
caseze indemnizaţii lu
nare grase.

Sţimaţi locatari din 1 
ABC. Noi suntem recep
tivi la necazurile dv. 
Am publicat scrisoarea. 
Aşteptăm să ne scrieţi 
dâcă s-a... trezit cineva.

Ch. I. NEGREA

j REPARAŢII Şt 
J ÎNTREŢINERI

I Secţia de Drumuri \  
J Naţionale Deva, Distrie. t  
I tul Brad, a terminat J 
'  recent executarea Iu- |  
|  Crfirilor de întreţinere '  
* şi reparaţii pţ D.N. 74 I 
I în zona Bueeş şl Bueeş * 
; — Vulcan. Aţa cum

I ne-a spus domnul Vio» 
rel Jorza, primarul le- 

J calităţii Bueeş, pe o 
I lungime de 1800 m s.a 
I decapat asfaltul dete- 
I riorat şi s-a turnat un 
'  nou covor asfaltîc eu o 
I grăsime apreciabilă. De 
* asemenea, pe întregul 
1 traseu s-au făcut plom- 
J bări şi consolidări 
I terenului, s_au curăţat 

canalele de scu te re  a 
apei. (AU.)

r *.

w > % ţi&&/iOvĂ..- «OK
m<

|  j  apei. (AU.)

mm,
wBbvissv.

6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 9,05 Springfield 
Story <s); 10.05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fru
mos ţi bogat (s); 1 1 3
Vremea dorinţei (s); 12,00 

Preţui e fierbinte (es); 12,30 
Duelul familiilor (cs);
13.00 Magazinul amiezii; 
1320 Fetele de aur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea ci 
C crima (s.p.); 15.00 Bar
bet Schafer talkshow;
16.00 Ilona Christen talfe- 
show; 17,00 Hans Mei- 
ser talkshow; 18,00 Jeo- 
pardy! (es); 18,30 Intre 
noi (s); 19,00 Bună seara 
(mag. landurilor); 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
exploziv (magazin).

I l P t N M i

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui Maurizio Costanzo
(r) ; 12,30 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Beauti- 
ful (s); 15,15 Robfatsonii
(s) ; 15.45 Casa Castagna 
(show); 17,00 D.a.; 19,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs); 
2L00 Ştiri; 2125 Circulă 
zvonul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show-ul 
lui Maurizio Costanzo;
2.30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (show/r);
3.30 Cin-cin (s); 4,30 Fron
tierele spiritului (emisiu
ne religioasă — r); 520 
Nu doar moda (mag.);
6.00 Target (mag.).

mm
6,30 Germania azi di

mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante, 
ziilor. (s); 12,00 'Krirainal. 
ţango (s/r); 13,00 Love 
Boat (s); 14JW Trap- 
Per John, MD. (s);
15.00 Star Trek (s. SF);
16.00 MacGyver (s.p);
17.00 Totul sau nimic
(cs); 18,00 Familia Part- 
rldge (siteom); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15
Comisarul Rex (s.p.); 
22,15 Schreincmackcrs live 
~  întrebări incomode;
1.00 Claudine (fi; 2^5 
Star Trek (s/r); 325 Mac 
Gyver (s/r); 425 Trapper 
John (s/r); 5,15 Reluări.

i i i
P i l

620 Ştiri NBC., cu 
Tom Brokaw ; 720 Ştiri 
1TN; 7,30 Hoţii şi afaceri 
(do); 8,00 Azi - informa
ţii; 10,00 Super Shop; 
11,00 Roata banilor •  
Europa; 1620 Roata ba
nilor •  S.U.A. f  1820 
Buletin bursier; 19,00 
Ştiri ITN; 1920 Ushu- 
aia (do); 2020 SeUna
Scotţ Show; 21,30 Ma
gazin NBC; 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul se
rii, cu Jay Leno; 0,00 
Baseball. World Series; 
120 Buletin bursier; 120 
Secretele pieţei; 120 Şti
rile nopţii NBC; 220 Real 
Personal —r talkshow; 
229 Show-ul serii, ca 
Jay Leno (r); 3,30 Seliaa 
Scoţi Show (r).

9,30 Călărie. Cupa Mon
dială (r); 10,30 Nataţie. 
CE 1995 de la Viena — 
înot sincron (sel.); 12,00 
Dansuri sportive. CM de 
dansuri latino-americane;
13.00 Tenis. Magazin 
ATP; 13,30 Auto. Maga
zin Formula 1 (r); 14,00 
Baschet. Magazia NBA; 
14,30 Eurofun: Surfing;
15.00 Şah. CM 1995, New
York; 1620 Golf. Volvo 
Masters de la Va1*erra- 
ma — turul 1 (d); 18,00 
Magazin olimpic; 18,30 
Triatlon. Finala Cupei 
Europei din Spania (in- 
reg.); 19,30 Auto. DTM — 
Retrosp. - *95 (r); 21,00
Moto. CM de Superbikes 
1993, etapa 11 (înreg-):

7,00 Casa Deschenes (s); 
720 Teledimineaţa; 9,65 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s/r);
10.15 Reflecţii (r); U,15 
Al cincilea post (mag.); 
11,45 Fiicele lui Caleb 
(s/r); 12,30 Joş măştile (r); 
14,30 Bonillon de culture 
(r); 15,45 Viva (r); 1620 
Casa Deschenes (s/r);
17.15 Bibi si prietenii 
săi (r); 18,15 Fa, Si, La 
a cânta; 18,45 Campionul 
(cs); 1920 Jurnal; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,00 O 
afacere ciWată (f); 22,40 
Scurt metraj; 23,00 Jur
nal F2; 23,40 Corespon
denţe; 23,50 Vânzarea se. 
colului.
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O tradiţie istorică, din
tre cele mai vechi şi mai 
statornice, este sărbătoa
rea naţională anuală, de 
©are se bucură în cea 
tnai mare măsură întrea
ga populaţie a unei ţări.

De importanţă deosebi
tă  este această sărbătoa
re fiindcă prilejuieşte e- 
vocarea unui eveniment 
cu totul aparte, ce con
stituie un îndemn spre 
vredaicfe şi propăşire în 
viitor.

m  timp ui celui de.al 
doilea război mondial, 
soldat cu pierderi de 
vieţi omeneşti şi distru
geri nemaipomenite în 
istorie, conducătorii În
ţelepţi ai omenirii a» re
flectat profund şi intens 
spre evitarea pe viitor a 
unor noi cataclisme, adi
că pentru instaurarea a- 

' nei păci mondiale. De la 
sine înţeles că un astfel 
de ideal nu se poate în
deplini de la sine, nu
mai din gânduri bune, 
©i se impune o instituie 
consacrată acestei Înalte 
misiuni.

Discuţiile şl hotărârile 
toiţiale au aparţinut Ma
rilor Puteri, care au co
laborat constructiv, reali
zând Charţa ■ Naţiunelor 
Unite, încheiată şi pu
blicată în hilse 1945. La 
data de 24 octombrie» a- 
eelaşi ars, s-a inaugurat 
activitatea Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (O.N.U.), 
©u prsma sa şedinţă so
lemnă, la care au parti
cipat delegaţii statelor a- 
derente. Astfel s-d con
stituit Adunarea Genera
lă a O.N U. Zilele1 aces
tea sărbătorim 50 de ani 
fie fa înfiinţarea O.N.U., 
O jumătate de secol de 
activitate rodnică, în sluj
ba păcii.

Să recunoaştem că PA

CEA, idealul Naţiunilor 
Unite, nu s-a putut Îm
plini total, ceea ce nu 
constituie un motiv de 
descurajare. Nici idealu
rile individuale şi nici 
cele colective nu pot îi 
pe deplin împlinite, 
ceea ce na înseamnă te- 
găduinţă te  a renunţa la 
ele. în  mod deosebii nu 
trebuie uitat că O.N.U. 
a  reuşit să aplaneze mâl-, 
te conflicte, pe altele l*-a 
redus ca durată sau în 
intensitate.

Organul principal al 
ONU, în lupta pentru e^ 
vitarea., eonflicteior şi 
pentru aplanarea celor 
declanşate yeste Consiliul 
de Securitate, care dis
pune şi de forţe milita
re, dar numai pentru 
menţinerea păcii.

în cadrul O.N.U., func
ţionează U N E S C O ,  
instituţie spirituală, de 
propagandă a valorilor ci
vilizaţiei în interesul e- 
mancipării morale a tu- 
tttror popoarelor, urmăe 
rina» mai presus de ori
ce, lupta împotriva tu
turor formelor de violen
ţă, a dureroaselor acţi
uni ce periclitează pacea 
lumii.

Ţara noastră, poporul 
român se bucură de a- 
ceastă aniversare, fiindcă 
noi suntem temperamen
tal apărători ai păcii,, am 
răspuns totdeauna che
mărilor de aplanare a  stă
rilor oonflictuale, convinşi 
că, prin pacea lumii, ne 
bucurăm şi noi de pace 
în ţara noastră şl avem 
astfel condiţii de a pros
pera şi a  ne împlini as
piraţiile naţionale.

Dr. VRHAIL BUBEANU, 
pre

Planul, vioara şi un fla
ut au fost instrumentele 
cu care elevi ai Liceului 
de Muzică şi Arte Plasti
ce din Deva au bucurat 
auditoriul prezent joi sea
ra în sala festivă a liceu
lui, la prima audiţie mu
zicală din acest an şcolar. 
Printre cei care s-au în
cumetat să apară în faţa 
publicului la puţin timp 
după reluarea intensivă a 
studiului la instrumentul 
preferat, probându-şi ast
fel calitatea pregătirii, 
s-a» num ărat: Mădălina 
Orişatt. CrisUna Sirbu, 
Mădălina Lâsconf (cî. I>. 
Arte» Banta (ci. a H-a), 
Paul Sîrbu, Tiberiu Po- 
dof, Anca Drăgan ( d  a 
IlI-a), Paula Corozei, Cris
tian Bile* (el. a IV-a), Mo- 
nica Dăian ( d  a  V-aJÎ Lu
cian Plăvan (el. a Vî-a), 
Cristtea Bilele, Cristina 
Vlad (ci. a Vlfea), Car
men Blîek (ci a VlIl-a) 
şi Dianna Vasiu (cl. a IX

■

-a). Pe claviatura pianu
lui şi din corzile viorilor 
au răsunat de la acordu
rile simple ale pieselor 
lui M. Cernovodeanu, L. 
Lianu, J.S, Bach până la 
pretenţioasele interpre
tări ale compoziţiilor u- 
nui Paganihi ori Proko- 
fiev, precum şi o serie de. 
Studii de Cşzemy. 

t '■ Deşi, în .general, o  sm~ 
menea audiţie muzicală 
(la nivel de şcoală) m« se 
ridică la exigenţei® tasul 
concurs de gen ori aîe u- 
nui recital, ea reprezintă 
totuşi, pentru ţinerii In
terpreţi, o primă tre 
In familiarizarea lor ca 
scena, o reală verificare in 
faţa publicului şi chiar O 
posibilă rampă de lansa
re pentru talentele care 
apar şi se pregătesc Ia © 
astfel de şcoală, ia r la Li- t 
ceul de Muzică şi Arte 
Plastice din Deva acestea 
nu lipsesc.

G. BIELA

> !

; r

Unitate in diversitate  
de eonvingeri politice

Consiliul local al comu
nei Bala de Griş are — lu
cru do altfel eăt se poate 
de flrcee — o «doare pon
tică foarte diversificată. 
Şapte consilieri sunt — cel 
puţin au candidat astfel —» 
independenţi, patru apar
ţin Partidului Democrat A- 
grar, unul Partidului Naţi- 
onal Ţărănesc Creştin şi De
mocrat, iar unul — P ar- 
tiduiui Naţional Liberal 
(Quintus). Se reflectă di
versitatea de eonvingeri 
politice —  câcî şi a fi in
dependent înseamnă a  a- 
rramită politică — în des* 
făşurarea activităţii. In cm 
laborarea consiliului — mi-. 
niparlamentul Idealităţii — 
şl primăria — executivul 7 

— Nu —> ne-a răspuns la 
întrebarea de mai sus dna 
Dorina Nicula. Atât con
siliul, cât şl primăria co
laborează foarte bine, lu
crează împreună în intere
sai localităţii. v 

Discuţia cu interlocutoa
rea noastră a relevat şl 
factorii ce contribuie la 
situaţia de mai şus» Toate 
materialele ce se prezintă 
In şedinţele de consiliu 
« to t întocmite în mod con
cis şi redactate limpede

E tru a fi bine înţelese.
Iute de a fi prezent» 

te  ~ consilierilor, aceste* 
Sttnţ avizate de comisiile

de specialitate, proiecte!* 
de hotărâre sânt, de ase
menea, clare şt sunt adtne 
la cunoştinţa consilierilor 
cu multă vreme înainte. 

Desigur, în şedinţe ătt 
tac dezbateri — uneori mai 
aprinse?, dar de cele mal 
multe- Ori domoele —  dar 
nici cu această ocazie nu 
se face politică de partal. 
Şi la  Baia de Criş smn 
oameni care vorbesc mult 
şi de toate, ca şi oameni 
care participă foarte rar ia 
dezbateri. Se înregistrea
ză înfruntări de opinii, 
care, însă, au se transfor
mă în polemică. Când se 
trece la vot, fiecare votează 
în funcţie, nu de interese 
de partid, ci decerne® are 
nevoie comuna. Până In 
prezent, nici un proiect de 
hotărâre propus de Primă
rie nu a fost respins. Daţ 
#-au făcut adeseori com
pletări, Ori modificări In 
aceste acte. Se întâmplă 
uneori că domnii consili
eri cer Primăriei Să iacă 
una sau alta» dâr aceasta 
«u  este întotdeauna posi
bil, din lipsă de bani. 

Aspectele de . mai sus 
sunt determinat* de do
rinţa d© *  realiza mal 
mult pe  linia gospodăririi 
localităţii.

ffRAlAN BONDOR

Moment de pioşenie lângă Gorunai (ui Horea, 
de la Ţebea. Foto: PA VEL LAZ A

& î m n a r t p  n S d i i f P S i}fcu
Domnul Inginer Nicolae Mega, primarul municipiu. 

Iui Brad, ne-a relatat că hi aceste zile se munceşte cu 
spor 1* împărţirea pădurii, persoanelor îndreptăţite in 
h«K  LSgtî nr. JS/I991» După c« în z6n©fe Gate şi Mes- 
teecftn,. lucrării® de punere im posesie au fost încheiate, 
acu»  se continuă aeeastă *m(ilă acţhtne, m  două echi
pe, toi zonele Poieniţa, » m r i a ,  Gura Horii, Dealul «a» 
eovei. Văi încep® in cotând restituie» pădurii şi pen
tru proprietarii di* zonele Frunză Verde, Sâvesti — Mă
gura eto  Totalul de pâdWre care se va ÎMpârţi noilor 
pseprirtari m basc Legii fondului funciar pe raza mu- 

Brad este de 255 ha. (AL. J,).

bunătăţile casei. N-au aş
teptat o a doua invitaţie, 
fn timpul Vizitei, care a 
durat câteva ore, colege
le mele au avut grijă să 
le umple sacoşele cu de 
toate (po atunci în pie
ţele Capitalei ram bâtea 
VântulJ. An plătit dom- 

Sseîa t

* * * * * * * * * *  e e e e m e e m m m m m m m m m m m *

Pregătiri de sezon
Pentru reîmprospă

tare şi un aspect ordo
nat, S.C. „Ţara Haţegu
lui* din Haţeg a înce
put lucrările de zugră
veli şi "vopsitorii ia u- 

- nităţiie comerciale si- 
tuate în zona centrală 
a oraşului. Magazinul 
Confecţii 61, spre exem
plu» situat în Piaţa U- 
nirii. este între primele , 
unde asemenea pregă
tiri sunt spre finalizare. 
Iniţiativa vorbeşte de

îa sine despre spirit 
gospodăresc, despre fap
tul câ la S.C. „Tare 
Haţegului" există o op
tică pozitivă legată, de 
investiţia In crearea 
frumosului şi anume 
că» igiena trebuie efec
tuată şi păstrată mereu, 
indiferent de anotimp, 
că un comerţ civilizat 
presupune întâi da toate 
curăţenie, o frumoasă 
carte de Vizită, (E.S.)

9 •  •  * * * * * * *  * * * * * * *  •  • • • • • • •  •  •  *  *

i  Gând stela Popescu a 
* apărut p e  micul ecran, 
I  mi s-a părut câ 8 cunosc 
;  de undeva cftiptft. M-a 
|  lămurit mai târziu un

(

fost coleg de facultate: 
i a  fost un an ©ole-

gâ «vt « e i la limbi stră
ine.t  bre. Apoi a reuşit sdmi- 

I  left» Ist InsUtirtul de tea- 
« tre ş l cinematografie.

1* anul 19M, Intr-o zi|
I de la Piaţa centrală * 
f  intrat vabvirtef îrf btrou 

■ ş r -s i  mă anunţe câ vine In 
I efellă Stela Popescu. O

neşte
încasase o Mimă frumu
şică de la Ţeaţrul de es-

Basarâbla, iar in anul 
1940, împreună cu mama 
sa, â venit In România. 
Au locuit îa început pe 
lângă Făgăraş, apoi la 
Braşov. Tatăl său a fost 
deportat în  Siberia. L-a 
descoperit abia prin 1977 
ta Vîadivosîok. După in
tervenţii pe la oficiali
tăţi a reuşit siU aducă 
îa Bucureşti, A adus-o şi

* ’ descoperise prin piaţă, în
* compăni» cântăreţei Gar-

I n en  Mureşan, tn thnp ce 
ambele dădeau târcoale 

i  cozilor enorme de cum- 
I părători, care se îngră-

i tnădiseră la roşii tim
purii, castraveţi, fasole 

% verde, telemea. „Intercep- 
I tarea" a decurs cam a şa : 
J „Am ordin să vă conduc 
|  la biroul pieţei*. Răspun- 
ţ  sul a  venit prom pt: ^Da- 
ş că-i ordin, se execută". 
J Eu habar n-aveam şi nu 
I  eram pregătit pentru o 

asemenea vizită preten
ţioasă- Dar m-am descur. 

î  cat. Tocmai aveam pe 
|  birou un taler vârf uit cu 
1 cireşe mari, răscoapte» de 
* caro rar întâlneşti te 

viaţă. Am tetâmpinat-o 
J pe Stela cp un nSfe* mâ

na" cuvenit şl am pofti- 
5 t-o sa ia Ide. M-a aten- 
t  ţionat câ este însoţite de 
,  iacă o prietenă. Le-am 
|  invitat să Se înfrupte din

C onvorb iri cu

i

tradă din Deva, repre
zentând onorariul soţului 
său — Mihai Maximilian 
— pentru libretele scrise.

In timpul discuţiilor 
am aflat că cele două ar
tiste ou luat parte, cu o 
seară înainte, ia un mare 
spectacol dat de Ion Bi- 
chiseanu pe stadionul 
„Corvinul", cu ocazia că
sătoriei sale cu o tânără 
hunedoreancâ. Pe la  a- 
miază erau aşteptate, îm
preună cu aiţi artişti, la 
„întâlnirea cu istoria" de 
la Costeştl

într-o atmosferă destin
să, Stela mi-a povestit 
câte ceva din romanul 
vieţa sale. S-a născut In

pe maicu-sa din : Braşov 
şi i-a convins sâ se recă
sătorească. Ce subiect de 
film I

în  anul 1699, primăva
ra, Stela Popescu ne-a 
vizitat din nou, de „data 
asta însoţită de Alexan
dru Arşiiiel. Tocmai so
siseră dintr-un turneu e- 
fectuat In S.U.A. şi Ca
nada, primai peste 0 . 
cean. Erau încă sub im
presia excelentelor pri
miri cu care românii de 
acolo i-au întâmpinat 
peste tot-

Printre altele, şl dl 
Arşinel mi-a destăinuit 
câte flâVă despre persoa
na sa. S-a născut tn Bu

covina noastră; şi are o 
vilă la Buftea» vecin cu.* 
Stela Popescu» l-am- ru
gat să1 nu renunţe la a- 
ceţt cuplu de excepţie şi 
au dat asigţirâri că se 
înţeleg de minune şi a  
sâ fie mereu împreună 
pe scenă, îa radia sau tv« 
Ce plăcut * iâ  ai inter
locutori de discuţii ase
menea oameni cumsecade i 

Pam  spre doamnei Ste
la <te.I« timpul care s  
trecut ă ş  la prbna. sa 
vizită s-a construit şi a 
fort to t In- folosinţă un 
hotel pentru ţăranii care 
vin la Piaţa d iv  Deva. 
S-a bucurat ea un copil 
şi s-*i fire Imediat săNţ 
vadă- Apoi mi-a spus: 
„Aţi făcut un lucru ad
mirabil. Aceşti oameni 
merită să doarmă în con» 
diţii civilizate", ,

Ne-a promis că de câte 
ori vine la Deva o să ne 
yizMeze. S-a ţinte de cu
vânt şi m*a mai căutat, 
dar în tre timp m-am pen
sionat. N-am mai văzut-© 
decât la televizor. Acum 
am aflat câ pe 30 octom
brie a.e. vine la Deasa 
cu spectacol. Pe afiş fi
gurează şi Alexandru Ar
şinel, Draga Olteana, An- 
gela Similca, Corina Chi- 
riac, Gabrlel Dorobanţu 
etc. Oare se mai găsesc 
bilete la Sala sporturi
lor i

io a c h iM l a zAr

n

t

I
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cu oameni
şi la suflet

Numele celor deuă sa
te ce se cheamă Bulzeştii 
—- de Sus şi de Jos — 
vine, spun localnicii, de 
la un munte înalt, cu 
pereţi aproape verticali 
şi cu creştet rotund, că
ruia oamenii Si spun 
bulz. Comuna Bulzeştii de 
Sus are 9 sate, cel mai 
mare fiind Păuleşti, cu 
44 de gospodării, iar cel 
mai mic Ticera, cu nu
mai 3 gospodării. în- lo
calitate trăiesc în prezent 
520 de oameni, grupaţi 
în 240 de gospodării. 
Populaţia este foarte mult 
îmbătrânită, din totalul 
oamenilor numai 43 au

sub 14 ani astfel că an 
de an populaţia se împu
ţinează. Localitatea ocu
pă o suprafaţă foarte 
întinsă, dar pământul a- 
rabîl. cuprinde numai 333 
ha, ce se cultivă cu grâu, 
orz, orzoaică, ovăz, po
rumb, fasole, cartofi şi 
legume, în fâşii foarte 
dispersate. Pământul pro
duce puţin, de aceea sur. 
sa cea mai importantă 

creşterea a- 
Dintre acestea, 

cinste sunt bo
vinele, în special vacile, 
al căror număr se situea
ză în prezent la circa 700. 
Fiecare om îşi păşunea-

ză animalele pe' terenu
rile ce le are în proprie
tate. Vara, le turcă sus, 
in munte, în taberele or
ganizate aici, cele mai 
multe situate la mare dis. 
tanţă de sat. Gospodarii 
trebuie să-şi păzească cu 
multă grijă animalele, 
căci urşii, mulţi în a- 
ceastă. parte a judeţului, 
le atacă şi le prăpădesc.

In satul de reşedinţă a 
comunei, se ajunge pe o 
şosea asfaltată, reparată 
de curând, care, venind 
dinspre Baia de Griş, 
şespuieşte urcând şi co
borând printre păduri de 
stejar şi brad. Pe mar

ginea ei se alcătuieşte în 
aceste zile o nouă reţea 
telefonică, cea veche fiind 
distrusă,: Este o cerinţă 
veche.şi insistentă a au
torităţilor locale. Casele 
oamenilor, aşezate pe ma
lurile pârâulul Bulzeşti, 
ca şi cele căţărate pe 
creste de munte sau pe 
pantele acestora,-sunt, în 

cea mai mare parte, vechi, 
cu acoperiş din şindrilă, 
şi cu cerdacuri în faţă. 
Bisericile sunt scunde, 
cea mai veche fiind ri
dicată în 1839, au aco
perişuri joase, în schimb 
turlele lor sunt foarte 
înalte.

Oamenii, in marea ma
joritate de vârste înain
tate, supt ocupaţi în a- 
ceste zile cu trei lucrări 
importante. Culesul po
rumbului, adunarea fruc
telor, puţine in acest an, 
şi transportul fânului. 
Roadele pământului sunt 
adunate cu mare grijă şi 
puse la păstrare în că
mară, pentru iarna ce se 

apropie. Căci, în cele două 
sate, cu numele luat de 
la bulzul ce domină co. 
muna, ca şi în Giurgeşti, 
Grohot, Păuleşti, Ruseşti, 
Stănculeşti, Tomnatec şi 
Ticera, iama vine mult 
mai devreme ca în alte 
părţi.

SĂTENII AU PRIMIT 
PĂDURILE

Dl Gheorghe Draia, bri
gadier lâ Ocolul silvic Ba
ia de Griş, coordona lucră
rile de tăiere a arborilor 
din culoarul telefonic de 
pe marginea şoselei, cu
noscut fiind că reţeaua te
lefonică Baia de Griş — 
Bulzeştii de Sus este în 
reparaţie capitală. Mate
rialul lemnos rezultat era 
încărcat intr-un camion, 
transportat spre valorifica
re.

Probleme arzătoare, dureroase
— Ce.i doare mai tare 

şi mai tare pe săteni ?
VICTOR PAUL.: „Elec

trificarea satelor Grohot, 
Tomnatec, a cătunului Io- 
nileşti; asfaltarea drumu
lui Bulzeştii de Sus — A- 
vram Iancu ; deschiderea 
unui han turistic în con
textul dezvoltării agrotu- 
rismului montan; medic 
periodic, asistenţă medica
lă permanentă; unelte a- 
gricole la magazinul să
tesc ; repunerea în func
ţiune a telefonului; pod 
peste Valea Strigoiţei, în 
satul Giurgeşti — ca să mă 
opreso la cele mai dure
roase dintre cele dureroa
se". '

IOAN STĂNILA: .Dru
murile, întreţinerea lor. Ne 
dă mult de furcă dl Vasi- 
le Dumitrescu, din Tom
natec, nr. 6. Cere să se

construiască un drum spre 
acest sat. Dar la Tomna
tec se poate ajunge pe trei 
variante de drum uri; Bul
zeştii de Sus — Avram

Masă rotundă cu par
ticiparea dnilor VICTOR 
PAUL — primar, IOAN 
STAN1LA — vice'pri- 
mar, SAVU TALMA- 
CIU — secretar.

Iancu — Vraniţa’ Tom
natec, chiar cu autoturis
mul ; Bulzeştii de Sus — 
Grohot — Tomnatec, cu 
căru ţa ; Ribiţa — Tom
natec, şi cu autoturismul. 
Dumnealui mai cere să se 
facă un drum. Organele 
superioare sunt în măsură 
să hotărască".

SAVU TĂLMACIU: Po
pulaţia satelor este îmbătrâ

nită, multe familii au ple
cat, şi-au părăsit casele, 
gospodăriile. La Tomnatec 
au mai rămas 20 de 
familii. Feste 90 la su
tă sunt oameni bătrâni, 
în junii a 65—70 de 
ani. Şcoala s.a distrus, ma
gazinul sătesc asemenea. 
Anul acesta s-au, înteme- 
ja t 5 căsătorii, s-au năs
cut 4 copii, au murit 7 
oameni. Totul este în de
clin".

Punem aceste probleme 
dureroase pentru oamenii 
din cele 9 sate ale comu
nei în faţa Consiliului ju . 
deţean, a Prefecturii, a 
altor instituţii judeţene cu 
răspunderi pentru viaţa 
satelor şi locuitorilor aces
tora. Şă nu-i uităm pe cei 
din satele" îndepărtate. Mai 
ales acum, în prag de iar
nă I

D O N I Ţ A

Dintr-o stâncă de la marginea satului 
ulzeştii de Sus ţâşneşte nu se ştie de
lte sute, poate m ii de ani, izvorul Seu- 
şti. „Este ştiut din moşi.strămoşi — 
um cei mai bătrâni săteni. De acolo se 
Iapă cu apă rece, limpede ca lacrima, 
ată suflarea satului. Dintr-o doniţă în 
lini alură, meşteşugit ornamentată de 
n artist în materie, întotdeauna plină 
î apă de izvor şi aşezată frumos pe 
iasă primarului Paul Victor, bea apă 
*ice însetat -ce trece pragul în biroul 
rimarului. Binecuvântată apă de izvor, 
ntr-o doniţă din lemn de brad...

LA LUMINA LĂMPII

In timp, elementele civilizaţiei au pă
truns şi la Bulzeştii de Sus. Unul de ba
ză dintre acestea este lumina electrică.. 
Dar comuna mai are încă — spre sfâr
şit de secol XX şi de mileniu II — pa
tru sate care au rămas in întuneric, un
de oamenii mai utilizează lampa cu pe. 
trol. Culmea este că de mult nu se mai 
găsesc sticle de lampă, petrol. Un om 
chiar ne-a întrebat dacă sticle de clam
pă se mai fabrică undeva în ţară. Măr
turisim că nu am ştiut răspunde. O poa
te face cineva ? !;■:.

B O G Ă Ţ I E
Unii săteni au acasă adevărate mieroferme de l

multă «ri- !animale de care se ocupă cu foarte gri- .
jă. Din evidenţa precisă ce o ţine dl Nicu Betea, a- 1
sistent veterinar, reiese că cele mai multe bovine 
din comună le are dl îoan Belei din Giurgeşti — 18. 
11 urmează consătenii săi Gheorghe şi Sorin Pleşa. 
Ogrăzi bogate în animale au şi Alexandru Aslău, 
Simion Pavel, Sabin Roman, Nicolae Străuţ şi 
Gheorghe Dobra din Grohot, Valentin Rusu, Remus 
Ştănilă şi Măria Ionel din Păiileşti, Aurel Lup, Va- 
sile Danciu şi Gheorghe Toma din Tomnatec şi foar
te mulţi alţii.

DISPENSARUL „ORFAN*
O să vă miraţi, dar numele de „orfan" i se po

triveşte ca p mănuşă dispensarului medical din Bul. 
zeştii de Sus. Argumentăm: De ani de zile nu are 
medic, asistentă, sori, moaşă. Nici un fel de perso
nal medico-sanitar I Cu luni în urmă, în zi de mier
curi, se mai deplasa medicul Constantin Goldştein, 
de la Spitalul din Baia de Criş. Nu mai poate veni 
că i s-au dat alte însărcinări la urgenţa spitalului. 
Dacă mai adăugăm că nu are nici acoperiş şi încep 
ploile de toamnă, vă imaginaţi starea dispensarului 
„orfan". Sunt alocate 15 milioane lei pentru repara
ţii. Dar nu lucrează nimeni I

TULNICAREASA
In Bulzeştii de Sus, la casa cunr. 2, locuieşte fa

milia Străuţ ,-rr Avram şi Ileana, cu mândreţea lor 
de fetiţă de şase anişori — Lăcrămioara. De peste 
20 de ani, de mică. Ileana este tulnicăreasă în ves
tita formaţie din sat, a cărei faimă se cunoaşte şi 
este lăudată în toată ţara, în gospodăria vestitei tul. 
nicărese se află o pereche de boi cum mai rar se 
văd, două vaci, două viţele, patru oi, doi'porci, o 
ogradă plină de păsări. Casă mare, frumoasă, curată. 

PRECUM MOŞII ŞI STRĂMOŞI NOŞTRI
Trecând prin Bulzeştii de Jos şi Bulzeştii de 

Sus am văzut în ogrăzile oamenilor multe clăi sau 
şire cu snopi de grâu. Faptul acesta ne-a mirat. Ne-a 
lămurit- dl îoan Ionel:

— In comună nu sunt decât două batoze mici, 
casele sunt mult depărtate una de alta, aşezate în 
pante sau în vârf de munte.

— Şi atunci cum se treieră grâul ?
— 11 îmblătim cu două lemne legate între ele 

cu curele. Dar treaba asta o facem la iarnă când 
avem vreme să ne ocupăm de aşa ceva.

— Dar sătenii şi-au re
căpătat pădurile ?

— In procent de peste 
95 la sută. S.a delimitat 
fiecăruia suprafaţa de pă
dure la care î i . dă drep
tul Legea nr. 18 din 1991 
şi au fost puşi în posesie. 
Trebuie să-şi ridice titlu
rile de proprietate de la 
Primărie. '

— Pentru iarnă li s-au 
dat lemne de foc ori pentru 
alte trebuinţe ?

— Da şi le mai dăm. 
Fiecăruia după trebuinţe: 
6, 7, 8 chiar şi 10 metri 
cubi, la familiile mai nu
meroase. Din pădurep pro-

-prie. Plătesc doar marca
jul ca prestare de servicii. 
Cine doreşte din pădurea 
satului, plăteşte lemnul la 
preţurile stabilite. Nimeni 
nu va rămâne fără lemne 
peste iarnă.

VÂNZĂRI DE 6 
MILIOANE DE LEI

La magazinul sătesc din 
Bulzeştii de Sus este ges
tionar dna Leonora Stă- 
nâlă. Aprovizionarea se 
face săptămânal sau ori 
de câte ori este nevoie. 
Sătenii găsesc aici'pâine 
(se aduce de la brutăria 
din Baia de Criş de două 
ori pe săptămână, miercuri 
şi sâmbătă), zahăr, ulei, 
sare, conserve diferite, dul
ciuri, sucuri, băuturi, alte 
multe produse. In medie, 
vânzările lunare depăşesc 
6 milioane de lei. Dacă ar 
găsi sătenii tot ce au tre
buinţă ar fi mai mari.

Pagină realizată de 
Gh.I. NEGREA, 

TRAIAN. BONDOR

AJUTOARE
Din localitatea Ispagnac 

(Franţa), localitate înfrăţi
tă cu satul Grohot, i s-a 
donat Primăriei din Bul
zeştii de Sus un autotu
rism Renault 21 — Neva- 
da, iar sătenilor li s-au 
oferit obiecte de  îmbrăcă
minte, rechizite şcolare etc. 
Din Comune deCammiigny 
(Franţa), localitate înfră
ţită cu saţul Stănculeşti, 
Primăria a primit un mi
crobuz Ford 21 — Tranzit, 
de 8 plus 1 locuri, pe mo
torină. Prin Hotărârea 
Consiliului local autoturis
mul, în prezent defect, es
te în folosinţa Primăriei, 
iar cu microbuzul se duc 
şi se aduc elevii la şcoală.

Pe scurtătură
•  Familia Şoica — Vie-, 

tor şi Dorica- din Bul-' 
zeştii de Sus sunt oameni 
în vârstă. I-am găsit în 
câmp la tăiatul cocenilor. 
«Avem un hectar de pă
mânt şi 75 de ari păşu. 
ne, animale. Pământul 
trebuie lucrat, altfel nu dă 
nimic" — a zis dl Vic
tor •  De circa 9 luni 
„Crişbus" Brad a suspen
dat cursa B rad. — Bul
zeşti, din motiv de ne. 
rentabilitate. Aşa o fi, dar 
a verificat cineva c&ti 
bani îşi însuşeau şoferii ? 
•  Pe raza comunei sunt

peste 40 km drumuri şi 
iui singur drumar. Aşa 
a vrut dl Coşoveanu, şe
ful secţiei de resort din 
Brad •  Aurelia şi îoan 
Ionel din Bulzeştii de 
Jos lucrau la transpor
tul fânului. „Anul aces
ta — ne.a spus dl Ionel 
— avem mai mult fân 
decât ne trebuie. Am 
vrea să vindem din el". 
•  La păstrăvăria din 
Bulzeştii de Sus am so
sit concomitent cu dnii 
Calciu şi Poantă de Ia 
Filiala de pescuit şi vâ
nătoare Deva. Nu aveau

vreme de pierdut cu pre
sa, îi aşteptau treburi 
mai importante. Oare 
câţi peştişori au dat or. 
tul în timpul vizitei 
dumnealor ? •  Cu ani în 
urmă, în hotarul satului 
Ticera s-au făcut pros
pecţiuni. Se zice că s-a 
găsit marmură de patru 
culori şi nuanţe. Oare 
când va începe extrage, 
rea acesteia ? •  O fe
meie venea pe drum pur
tând o legătură mare. 
„Ce aveţi în spate?" — 
am întrebat-o. „Frunze. 
Le-am adunat din pădu
re". „La ce-s bune?". 
„La aşternut sub vaci, 
că-s călduroase" •  Te
levizoarele funcţionează

foarte prost în toate sa. 
tele comunei. Se poate 
face ceva pentru îmbu
nătăţirea imaginii aces
tora ? •  Dna Rodica Mo
hora este' învăţătoare la 
şcoala din satul de re. 
şedinţă a localităţii. Are 
şapte elevi care — zice 
dumneaei — se strădu
iesc la carte. Şcoala din 
Bulzeştii de Jos are cinci 
elevi •  La Tabăra de 
vară dna administratoa
re Dorica David este foar
te ocupată cu pregătirile 
pentru vacanţa viitoare •  
Se află în plină desfă
şurare campania vacci
nărilor de toamnă la a- 
nimale •  Comuna nu a- 
re medic veterinar. Ul

timul care l-a avut se i 
află acum în America. 
Fericitul ! •  în satul
Giurgeşti o vacă s-a îne
cat cu un măr. Stăpâ
nii ci n-au ştiut ce să-i 
facă şi animalul a mu
rit sub ochii lor •  Un 
urs a răpit un porc de 
circa 150 kg. Urşii din 
zonă sunt foarte agre. 
sivi. In schimb mistreţii 
nu fac cine ştie ce pră
păd •  In luna septem
brie a.c., şoferul de pe 
microbuz a vândut bile
te în valoare de 1100 lei.

. De mirare lucru, întru
cât de obicei ia în maşi
nă ;i câte 15—18 oameni, 
deşi microbuzul are nu
mai şase locuri pe scaune.
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tc/unea 
populară ! Visare

De mici ne învăţăm a 
deprinde aptitudinea de 
a învăţa, de a ne însuşi 
un bagaj de cunoştinţe 
mai mult sau mai puţin 
folositor în viitoarea 
noastră profesie. După 
primii paşi în lumea mi
rifică a cărţilor, desco
perim cu surprindere că 

în ţelesu l român ne lasă 
moştenire proverbe mult 
vehiculate: >rAi carte, ai 
parte"; „Nu haina face 
pe om” etc.

Am crescut cu acest 
spirit ăl omului ce cre
de că va reuşi cu pro
priile puteri, că lumea 
i se va deschide atunci 
când va vrea să o cuce
rească. Poate e drept să 
nu-l criticăm pe înţelept, 
poate atunci nu exista 
democraţie, dar, sigur e 
faptul că, acum, fără re
laţii şi bani, eşti pus în 
postura de învins.

Eşti un învins învin-

I

1*
gător, deoarece eşti con- î |  
ştient de faptul că ai fă- i 
cut totul, poate chiar mai ] 
mult decât se putea, pen- \ 
tru a reuşi. E drept, pro-1 
verbul mai rămâne va- I 
labil pentru cei 1 la su- 1 
tă născuţi genii sau poa- ţ 
te pentru cei 0,001 la su- i 
tă ce printr-un joc al des- / 
finului se strecoară evi- 1  

tând obstacolele şi ajung i 
la un finiş remarcabil. I 

Ce vor gândi oare co- ? 
piii noştri când vor citi i

Dansează fluturii nopţii |  
' sub razele lunii I 

Sub streşină-n cuiburi J 
gunguresc lăstunii 1 

%
Mai cade câte o stea in |  

văpaie >
Pâlpâie o lumânare în |  

: odaie

I I

cărţi de mult uitate în î 
bibliotecă şi întrebările " 
lor nu îşi vor găsi răs
puns ? Poate doar viito- i 
rul va hotărî dacă tre- y 
cutul a avut dreptate; 1 ; 
noi ne vom trăi prezerv 1 
tul cu Speranţa că vor 1 
mai exista înţelepţi, că \ 
vor mai exista proverbe, ţ

FELICIA HARAGUŞ, S
Baia de Criş \

Uită-te-n cui sunt
lucrurile tatii k 

Pe O biblie veche stau J 
1 ochelarii«
| * 
In vaza de pe masă o |  

 ̂ singură floare ! 
Din perete-o icoană |  

s mă-ndeamnă la î  
visare i I

GH. PURCAR k

o Splendoarea c in 
razele soarelui, a spus 
prim ul;

o Puritatea se ; găseş- 
tc.n albul ghioceilor, a 
adăugat al doilea;

o Vigoarea o obser
văm în braţele stejari
lor, mcdită al treilea ;

O Gingăşia o auzim in 
glasul privighetorilor, 
sublinia al patrulea ;

•  Frumuseţea răzbate 
din verdele câmpiilor, 
zise al cincilea;

•  Mirificul ne încân- 
tă-n strălucirea stelelor, 
conchise al şaselea ;

o Căldura o simţim 
în inimile noastre, se 
gândi ultimul.

VALENTINA SAV

Războaiele sunt 
ele inevitabile?

r

Războiul este tul su
biect deprimant al şti
rilor. Buletinele de ştiri 
cu privire la brutalitate 
dezgustă. Ele ne fac să 
ne. întrebăm de ce con
flictele trebuie să fie re
zolvate prin folosirea ar
melor ? Oare oamenii nu 
vor învăţa niciodată să 
trăiască în pace ? In se
colul al XX-lea, naţiuni 
întregi au fost mobiliza
te la război, milioane de 
oameni au fost aruncaţi 
în luptă şi sute de oraşe 
au fost transformate în 
ruine. Se pare că nu se 
întrevede un, sfârşit al 
măcelurilor. Comerţul pro
fitabil cu arme le asigu
ră războaielor continuitate 
înfiorător de eficientă. Pe 
măsură ce armele de răz
boi au devenit mai dis
trugătoare, numărul mor
ţilor a crescut vertiginos.

Odată cu încheierea 
războiului rece, oamenii 
şi-au pus mari speranţe 
în instaurarea' unei noi 
ordini mondiale. Totuşi, 
pacea mondială rămâne 
mai iluzorie ca oricând. 
De ce ?

Unii istorici afirmă că 
războaiele sunt inevita
bile, ba chiar necesare, 
pentru simplul motiv că 
fac parte din lupta pen
tru supravieţuire pe sca
ra evoluţiei. Friedrich

von Bernhardi credea că I 
războiul se poartă „în 
folosul progresului biolo- I 
gie, social şi moral". Să ; 
fie oare aşa ? Multe răz- i 
boaie au fost declanşate ' 
pentru a proteja „intere- j 
sele naţionale" sau pen- I 
tru a apăra „onoarea na-j 
ţiunii". Altele sunt de- | 
clanşate şi apoi alimen. < 
tate de vechile duşmănii I 
dintre rase, triburi şi | 
grupuri etnice. Aici se | 
înscriu şi cele din So- | 
malia, fosta Iugoslavie, ! 
fosta URSS. Controverse- I 
le religioase, cum sunt ] 
cele din India, Pakistan, | 
Liban, Irlanda de Nord, > 
au dus la războaie solda- I 
te cu numeroase victime. , 
Rivalităţile economice şi I 
militare au condus, deJ 
multe ori, la conflicte I 
între marile puteri ale i 
lumii. J

Piaton spunea că „numai | 
morţii au văzut sfârşitul • 
războaielor". Este aceas- | 
tă declaraţie sumbră cru- ; 
dul adevăr pe care ţre- | 
buie să-l acceptăm ? Răz- I 
boaiele, sunt ele inevi
tabile sau putem spera * 
că va exista, în curând, I 
o lume fără ele ? Iată o J 
întrebare care aşteaptă | 
un răspuns! Să-l găsim • 
împreună! - !

M1IIAELA GLIGOR, | 
Brad *

w *
CONCURSURI CU PREMII: Desen de DONNA 

(Szasz Agnes) Hunedoara.

In floarea —
victime sau la puşcărie

Că fenomenul infracţio
nal pătrunde tot mai mult 
în rândul tinerilor din me
diul rural «u ar fi o nou
tate. Oarecum nou ar fi 
faptul că apar tot mai 
frecvent infracţiunile cu 

» violenţă. Nu de puţine 
ori, tineri în floarea vâr
stei au căzut victime ori 
au-ajuns în puşcărie pen
tru lungi perioade de 
timp. Iar ceea ce s-a pe
trecut nu cu multă Vreme 
în urmă la Rîu de Mori 
poate constitui un argu. 
ment în acest sens.

Totuf s-a întâmplat la 
barul „Tropicana" intr-o 
seară, mai exact, noaptea. 
Intre alţi consumatori, 
aici se află şi Dorel Lin
gurar, de 26 de ani şi pă
durarul Toth Attila, 37 de 
ani. Se beau mai multe 
păhărele, Attila plătindu-i 
mai multe ture de rom 
Iui Dorel. Totul a fost bi
ne şi frumos până în «mo
mentul în care între cei 
doi izbucneşte cearta. Greu 
de stabilit cine a început. 
Pentru noi nici nu are 
prea mare importanţă* Rău 
este că cearta, se transfor
mă în bătaie. Loviturile 
sunt reciproce, apoi Lin
gurar pleacă acasă*

Din cele declarate ulte
rior'de Lingurar, reiese că 
după un timp şi-a adus a- 
minte că la bar a uitat o 
sticlă de rom cumpărată 
pe datorie, îmbracă o hai
nă de velur care, întâm
plător sau nu, are într-un 
buzunar un cuţit. Se în
toarce aşadar şi-l găseşte

pe Attila fot acolo; Ur
mează o nouă încăierare 
din oare pădurarul se a . 
lege cu lovituri de cuţit 
în abdomeh. Mal face 
câţiva paşi până în came*, 
ra alăturată, după care 
cade. *r

Speriat totuşi de ce a  
făcut, Lingurar merge la 
el şi constată că sângerea
ză. Fiecare îşi urmează 
apoi propriul drum. Toth 
vg fi transportat la spital, 
iar Lingurar o porneşte 
spre locuinţa fratelui său 
pentru a-I ruga să-l trans
porte acasă cu tractorul 
pe care lucrează.

In drumul lor, cei doi 
sunt opriţi ' de gardienii 
publici. Lingurar sare de 
pe tractor şi fuge acasă, * 
iar de acolo în pădure. Se 
întoarce a doua zi, seara, 
află că este căutat de po
liţie. Fuge din nou în pă
dure. In peregrinările ia * . 
le ajunge şi la domicflltll 
părinţilor concubinei lui 
din Ohaba Ponor. Abil 
vâ fi depistat de poliţie, 
lâ patru zile de la corni-. 
terea faptei. .■ ■■■■■

In zadar va spune m ai' 
târziu că nu şi-a dat sea
ma ce face pentru că erai 
beat. Geea ce a făcut elf 
se numeşte tentativă de 
omor şi se pedepseşte de 
Lege cu destui ani de 
puşcărie.

Probabil când va ieşi 
de acolo nu va mai putea
fi considerat prea tânăr*

V. NEAGU

I
Un gând şi o poantă 

la „Club T“
„E de ajuns ca un singur om să arate cu

raj, pentru ca îndrăzneala să Ie vină şi altora’*.

ST. ZWEIG

— O  —

* Un tânăr moştenitor al unei mari averi avea an 
|  valet pe m ăsură: şi lui îi plăcea viaţa trândavă şi 
'  bogată*. - ’ .
» într-o dimineaţă, când moştenitorul trebuia să 
I plece, ghetele nu erau făcute. Valetul îi spune că nu 
‘ are nici un rost să Ie facă, pentru că tot o să se 
|  murdărească din nou.
J Când tânărul se afla la  uşă gata să plece, valetul
) îi aduce aminte că nu i-a lăsat bani de mâncare.

— Ei lasă, că tot o să ţi se facă din nou foame.-
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TROFEUL „POTECI ALPINE”
Clubul de Turism Alpin „ÂLPO" şi Casa de 

Cultură Studenţească din Petroşani organizează, în 
perioada 27—29 oct. 1995 ia Câmpuşel — în Reteza- 
tu Mic cea de-a Xl-a ediţie a TROFEULUI „POTECI 
ALPINE". Concursul se va desfăşura după următo. 
rul program : vineri, (27 oct. — sosirea participanţi, 
lor şi deplasare în tabără (Câmpuşel 2), foc de ta
bără şi orientarea de noapte; sâmbătă (28 oct.) — 
start în probele: regularitate, alpinism, orientare de 
zi. Proba surpriză. Proba cultural-artistica Ia focul 
de tabără; duminică (29 oct.) — festivitatea de pre
miere. (G.B.).

1

AC/DG a atins succesul 
maxim în Australia, iar 
pentru a putea câştiga mai 
mulţi fani, era obligato
riu ca ei să vină în E- 
uropa, altfel riscau să se 
destrame. In aprilie ’76 
AC/DG aterizează la Lon
dra, presa catalogându-i 
drept = ambasadorii punk- ’ 
ului australian. Înaintea 
venirii în Anglia AG/DG 
semnează un contract cu 
Gasa Atlantic, în paralel 
înregistrând, cu producă
torii Vanda/Young în Al- 
bert Studio, cel de-al trei
lea album jDirty Deeds 
Done Dirt Gheap". 

i / Pentru a  câştiga fani 
europeni AG/DG trebuie 

l s-o ia de la capăt. Pri
mele lor spectacole brita
nice în cluburile Hammer- 
smith şi Redcow le-a a- 
dus numeroşi fani. Pe 25 
apriMe urmă ca AC/DG 
să : plece într-un turneu 
britanic cu grupul BACR-

MUSIC BOX
(III)

STREET CRAWLER (gru
pul chitaristului Paul Kos- 
sof-ex Free). Turneul a 
fost amânat deoarece pe 
19 martie Kossof a făcut 
un atac de cord. Pentru 
a suporta pierderile, casa 
Atlantic scoate în luna 
mai albumul „High Voi. 
tage“, o compilaţie din e- 
diţiiie australiene ale al
bumelor High Voltage şi 
TNT. AG/DG cântă la ce
lebrul ■ Marquee Glub, cu 
un succes extraordinar, pa
tronii semnând un con
tract pentru o lună. A* 
poi, grupul pleacă într-un 
turneu sponsorizat de re
vista Sounds pe parcursul 
căruia, participă la festi

valurile Nines, Orange (din 
Franţa) şi Reading (An. 
glia, 29 august *76), pri
mul show în faţa a 40 000 
spectatori.

în septembrie-octombrie, 
AG/DC cântă în deschide
rea lui Rainbow (grupul 
celebrului chitarist Ritchie 
Blackmore). Pe 27 octonv 
brie *76, grupul revine îrt 
Anglia, pentru a începe 
turneul „Dirty Deeds*, al 
treilea turneu britanic, în 
•mai puţin de un an. Pen
tru promoţia acestui tur
neu, Casa Atlantic scoate 
singies-urile Jailbreak/Fly- 
îng Thing şi High Volta- 
ge/Live Wire.

La referendumul anual 
al cititorilor revistei So

unds, AC/DG a fost de
semnat, pe 6 noiem
brie, grupul anului. Suc
cesul lui AC/DC în An
glia a fost mai fulgerător 
decât în Australia, lui 
Angus & Co nu i-au trebuit 
decât 7 luni ca să se im
pună pe sceha britanică. 
Deşi au lipsit tot anul din 
Australia, popularitatea 
lui AC/DG nu scade, gru
pul rămânând în memoria 
fanilor. In decembrie *70, 
ÂC/DC, revine în Australia, 
pentru 'u n  turneu cu 20 
concerte. Pe 16 decembrie 
*76, apare ediţia britanică 
a albumului „Dirty Deeds 
Done Dirt Gheap", album 
care va cunoaşte gloria 
de-abia după cinci ani, o 
dată cu lansarea lui în 
SUA. (No 3 în Billboard) 
şi 2 milioane exemplare 
vândute. (Va urma).

- HORIA SEBEŞAN
Deva'',;:''
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S X P O Z IT IE  AHO X»A DEVA
Noi modele de autoturisme ABO pe piaţa

#  BRD acordă credite pe cinci ani pentru anta. 
turismele ABO

•  Un autoturism de lux costă 36 milioane de lei

i 1

Luat, 23 octombrie a.c., 
îa  Deva a fost organizată 
o expoziţie ţţe autoturis- 

ARO, ocazie tn care 
fort prezentate locui

torilor munidpidUii ulti
mei© modele aîe renumi
tei ffeine de la Câmpu-

1 acelaşi
: . Kltitnd

relatat 
di BRAGOŞ BOERU, re- 

rrtid Ulzinei ARO, 
td din 8 octombrie 

ax. firma Împreună cu fi
lialele Dacia Service din 
I* *  ao organizai © cârâ

ite prezentare şi in 
timp de vânzare 

a  autoturismelor ARO, 
prin reprezentanţele locale 

Dacia Service.
Caravana — expoziţie a 

fost organizată in ideea 
} de a  prezenta noile reali- 
I zău ale Societăţii ARO, 
- Întrucât din studiile de 
! marketing realizate s-a a- 

ţuas la concluzia că ultt- 
" Uleie modele nu sunt cu

noscute suficient de către 
oameni.

JPe lângă tradiţionalul 
autoturism ARO 244, cu 
motor de Braşov, a mai 
menţionat reprezentantul 
UaHtoi ARO, in ultima pe
rioadă am scos pe piaţă 
cinci modele noi : ARO 
10.6 — camionetă cu o 
mec mă utilă de la 8 0 0  Ia 
idtO de kg i o camionetă

cu cinci locuri, cu dublă 
cabină şi cu o sarcină pâ
nă la 800 kg. în domeniul 
ARO 24 am introdus do
uă motorizări străine, in 
ideea de a ne încadra in 
regulamentele europene — 
motorul Diesel Peugeot şi 
motorul Diesel Andoriac, 
de provenienţă poloneză 
— iar ca modele noi, din 
gama ABO 24, am scos 
pe piaţă autoturismele

ARO 246, ARO 324, — ma
şini pentru marfă şi per-, 
mane*.

Să mai notăm că produ
cătorul s-a gândit şi ia 
un modei d* lux —- ARO 
244 —, echipat cu motor 
Peugeot, instalaţie de aer 
condiţionat, sărvodirecţie, 
închideri centralizate, o 
trapă cu deschidere elec
tronică. Preţurile noilor 
autoturisme din gama A- 
RO 10 oscilează Intre 10 
şi 24—23 de milioane de 
tei, te  funcţie de dotări, 
iar la gama ARO 24, pre
ţurile sunt cuprinse între 
12—38 de milioane de foi

(modelul de lux).
O facilitate creată fit 

prezent pentru achiziţio
narea de autoturisme ARO 
o reprezintă creditul a- 
cordat de Banca Română 
de Dezvoltare* eu o  do
bândă de 42 la sută, pe 
elitei ani, garanţia credi
tului fiind dată de auto- 
turismul In sine.

t
*

t%
1

1
:% -

I
Comercializarea autotu- I 

rismelor ARO se face în *
ţară prin Daria Service, 
la un preţ unitar, iar co
manda se onorează fotr-o 
săptămână de lâ emitere.

CORNEL POENAR

Un exemplar ARO 2440 expoziţie.
Foto : PA VEL LAZ A

ir »

Şl cu folosul
Când am acţus vorba 

despre «ei II consilieri, 
- t e  wrtivitatoa danmea-' 

dnii prof. Iulian Com- 
şa, primarul comunei Bi
blia taneu Avram, se- 
Cieawut consiliului local, 
Dean recomandat într-un 
glssf *8meft despre M  
IU »  Lopea. consilier din 
« io t  Crişan. Este unul 
(ţin*— cei mal buni con- 
şiKerl Activ, harnic, Cu 
idei şi propuneri valo
roase, mereu în miezul 
treburitot care-i frământă 
pe Săteni. Il ascultă şi.i 
povăţoieşte, aduce proble
mele lor în. şedinţeîe eonsi- 
iiritS, In faţa executivu
lui. sc zbate' pentru a te 
rezolva, nu se lasă până 
nu  Ut dă de capăt*.

„înarmaţi" eu © aseme
nea predocumentare, îl a- 
boedăm pe dl consilier 
loan Lapea, chriar în satul 
de baştină, la Crişan.

*r Este grt‘u şâ fi! con
silier comunal — dle loan 

;;
—r Uşor nu-i. Dacă vrei 

să fe a p l ic i  în rezolva
rea atâtor probleme pe 
care fa ridică sătenii.

— m .  am înţeles că vă 
implicaţi.
‘ Nu se poate altfel. 

Sătenu şi-au pus mare lu
c ra te »  în mine când m-au 
ale*, -fia nu pot ii  un sim
plu şi neutra purtător de

cuvânt al lor către consi
liul local sau primărie. 
Trebuie să mă zbat pentru 
a le rezolva cât mat bine 
problemele cu care se con
fruntă. Şi nu sunt deloc 
uşoare şi puţine. Adică să 
fii cu vortra, d ar mai cu 
seamă cu fapta mereu .în 
sprijinul şi-n ţeposul lor;

— V-am solicita s â ' v ă  
referiţi la câteva proble
me pe care sătenii din 
Crişan vi le-au p u s . în fa
ţă şî pe care aţi . reuşit sâ 
le rezolvaţi în folosul 
dumnealor.

—■ Sunt mat multe. Mă ' 
opresc la câteva mai . im
portante. Din lipsa unui 
topograf în hotarul satu
lui Crişan se oprise îm
părţirea pădurii 1* săteni. 
Am ridicat problema de 
îndată ' in şedinţa de con
siliu. Executivul a fost pus 
în mişcare, să zic aşa, s,a 
găsit topograf . şi acţiunea 
de redare a pădurii săte
nilor îndreptăţiţi continuă. 
Cum să rămână oamenii 
fără lemne în prag de iar
nă ? Nu.i cu putinţă!. 
Vreau să arăt câ aift gă
sit înţelegere la dl primar- 

‘Comşa, precum şi la dl irig. 
Teodor Martin, şeful O- 
eoluiui silvic Brad. MuJtâ 
vreme au cerut sătenii as
faltarea drumului Ribiţa- 
Crişan. Am dezbătut în 
şedinţele Consiliului local

. de mai multe ori această 
cerinţă pe deplin îndrep
tăţită. S-a lu a t legătura cu 
Direcţia judeţeană de dru
muri şi poduri, cu  secţia 
sa din Brad. Asfaltul este 
astăzi o realitate până Ia 
Casa meimoriâlâ Crişan şi, 
mai departe, până la  ie
şirea spre Dumbrava de 
Jos. Dar de la  ieşire» di» 
Crişan spre parchetul fo
restier în exploatare din 
hotarul, satului Dumbrava 
de Sus circulă maşini gre
le* încărcate cu material 
lemnos. Drumul este ade
seori desfundat. Ana re
uşit să aducem un buldo
zer cu lamă, care a nive
la t drumul şi astăzi se 

-poate circula pe el fără 
oprelişti. Sătenii, mai ea 
seamă cri cane aa  copil 
Ia şcoală, mi-au solicitat 
să intervin pentru a se 
face reparaţiile Ia şcoala 
din sat, a se asigura cu 
lemne pentru iarnă. A 
fost un subiect dezbătut 
în şedinţe ale consiliului 
nostru local. La ora ac
tuală pot să afirm că pro
blemele şcolilor — repa
raţii, asigurarea eu lem
ne de foc eţe — sunt so
luţionate.

— Dle consilier loan Lu- 
ii ea, să înţelegem eă pro
blemele pe caţe te ridicaţi 
în şedinţele de consiliu, 
propunerile pe care fe fa

ceţi stmt aprobate în una
nimitate de toţi cei 11 
consilieri ?

— Să reţineţi că suntem 
un consiliu unit. Indife
rent de culoarea politici, 
scopul, ţinta noastră fina
lă este una singură: bi
nele comunei, al sătenilor 
noştri care rse-au ales, au 
Investit multă încredere 
în soi. Ei n-au vata# pari 
tide politice, au votat 
oameni.'

■— O întrebare la eare 
numai dacă vreţi răspun
deţi : o s i  candidaţi şi Ia 
alegerile viitoare pentru 
funcţia de consilier co
m unal?

— De când n  fost ales 
iau aproape zilnic pulsul 
stării sufleteşti, al atmo
sferei din sânul electora
tului meu. Le s te i  favo
rabile, in mare parte. Da
că îmi: vot da seama rit 
sătenilor le place cum am 
acţionat ea alesul har, cana 
am rezolvat multe dintre 
problemele pe care mi le-au 
pus fii faţă, dacă îmi voi 
da seama că mă vor, o să-mi 
depun candidatura şi la 
viitoarele alegeri.

vă dorim cât mai 
multe voturi „pentru1*. ■

A consemnat :■■■
QH. L NEGREA " , :

V

In n»Be condiţii ale e- 
tapri de tranziţie şi a- 
ld economiei de piaţă, 
<*nd oamenii privesc to
tul prin prisma banilor, 
anumite instituţii qu pro
fil educativ şî de mode
lare a oamenilor se simt 
dezorientate, abandonând 
frumoasele aetfvîtăţi cu 
ecou în rândul copiile* 
şi căutând noi formule 
de reorganizare a tmor 
acţiuni de ^suflet şi pen
tru suflete*.

Iată Insă că dascălii cu 
Vocaţie, împătimiţi al ac. 
tivitâţii instrucfiv-educa- 
tive, minţi iscoditoare şi 
ingenioase, au descoperit 
soluţii lăudabile, aplau
date de ri»  iniei şi de 

..ori -ateii.
La propunerea Socie

tăţii comerciale „F.L. 
Sport Diseo" SRL Brad, 
Clubul copiilor din loca
litate a încheiat un pro
tocol In avantajul celor 
mici, prin care se sta
bileşte ca activităţile de

:
dare, timp şi pariu» . ■ 
■ .;-r-:D©rt, aţintea ■ dnă .
prof. Livia Fumuratcn, 
ce stă la baza impulsului 
necesar organizării unor 
asemenea manifestări ?

—  Mobilul nostru este 
de erdirw.. sentimental şi 
nu poate fl înţeles de cei 
ca re* raportează totul Ia 
câştigul material. Pregă
tite* pentru viaţă a şco
lării©^ trebuie Completa
tă cu acţiuni practice, ca
re  să-i confrunte cţt si
tuaţii concrete de dieţte, 
de pregătire perseveren. 
tă, de controlare a emo
ţiilor, de prezenţă in pu
blic, de bucurie împăr
tăşită...

—: Care.i totuşi profi
tul dv. 7

— Numărat in mii © 
non-profit. Eter, după 
Dicţionarul explicativ al 
limbii române, profitul 
poate fi material şi... spi
ritual. Al nostru este. 
sufletesc, dar al copiilor 
este complex.

i

amploare ale acestei Oa
ze recreaţi v-instructive să 

, se desfăşoare ea sprijinul 
- material ai sus-numitei 

firme, care se obligă să 
pună la dispoziţia copii
lor şl a părinţilor, GRA
TUIT, terenul de tenis 
din strada Moţilor, rtr. 
1 fi întreg echipamentul 
necesar desfăşurării u- 
nor acţiuni frumoase, in 
condiţii civilizate, spon
sorizând totodată Ştirii 
actori sau campioni,
'  Colaborarea a  demarat 
cu recitalul muzical-iite- 
rar „Bucuriile toamnei*

. car© a avut loc vineri, 13 • 
. octombrie . 1995, ora 13. 

Aa fost antrenaţi (ea ar
tişti) peste 9® de elevi 
de la Şcoala Generală 
Nr. 2 Brad, care au trăit 
bucuria eulcsttlui viei 
existente In decorul au
tumnal autentic din preaj
mă şi au mâncat mere,

. nuri, dar mai ales stru
guri zemoşi şi aromaţi, 
dăruiţi cu generozitate 
de sus-numita societate 
gazdă. Coroniţele şi eo- 
Iierele din frunze ruginii, 
sunetul ritmic al cioca. 
mtim pe butoi, dar mai 
ales coşurile cu fructe» 
împărţite în med egal la 
sfârşitul spectacolului, au 
constituit recuzită aces
tei , originale şi muB a- 
preciate reprezentaţii, în
chinate „toamnei bogate 
şi sonete*, într-o „vâlvă- 
îaie de aur".

Impresionaţi de numă
rul mare al micilor ar
tişti Aar şi «1 spectato

rilor, de succesul neaş
teptat al acestei manifes
tări, am încercat să a- 
flăm mobilul «nor ase
mene# acţiuni nonprofit, 
susţinut© de firme priva- 
te Care risipesc banl, răb-

Cum aprecia şi dna 
prof. Cornelia Circa, di
rector al CTubuJsft copii
lor din o ra ţii Brad, a» 
ceste acţiuni continuă Şl 
completează admirabil ac
tivitatea de la clasă. în  
asemenea situaţii, mirii 
artişti sau sportivi se 
confruntă cu spectatorii, 
înţeleg şi exersează re- 1 
citarea expresivă a «nor 
poezii, a  unor texte li
terare sau se străduiesc 
sâ interpreteze " nuanţai 
anumite piese muzicale. 
Li se dezvoltă astfel sim
ţul artistic pentru frtt- ’ 
mos, atribute!© mundi 
în echipă, se obişnuiesc 
cu autoexigenţă şi auto* 
controlul prezenţei lor 
şi... multe alte aspecte 
punctate la ora de cla
să. .„Suntem pasionaţi şi 
entuziaşti — mai spunea 
dna Cireo —* dar nu a- 
vem posibilitatea să or
ganizăm singuri aseme
nea activităţi de amploa
re. Ne bucurăm că sun
tem deschizători de dru
muri intr-n colaborare 
promiţătoare cu firme 
private, care au posibi
litatea de a susţine ma
terial astfel de manifes
tări dorita şl apreciate 
deopotrivă de către elevi < 
şi de părinţi. Având a- 
sigitrată baza materială:, 
dar fiind şi sponsorizaţi 
de fiecare dată, ne sim
ţim stimulaţi şi noi, dar 
şi elevii noştri*.

Când actorii şi părin
ţii s-au îndepărtat de 
teren, gazdele au înce

put demontarea decoru
lui şi a echipamentelor. 
Şi făceau asta... gratuit.

Gâştigui cppsilor a fost 
însâ enorm

ESTEEA SÎNA
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•; •  ZAGREB, Sârbii cure 
controlează Slavonia O. 
Montată aU acceptat prin
cipiul „unei reintegrări 
paşnice* lă Croaţia a a- 
cestui teritoriu, a afirmat, 
lu a i seţira, f**ol delegaţiei 
croate la convorbirile din
tre cele două părţi, Hrovie 
Sarinici, citat de France 
Presse.

„Principiul unei reinte
grări paşnice a fost accep
tat, îu timp ce anumite 
probleme trebuie iacă să 
fie discutate". '  a afirmat 
Sarinici, consilier apropiat 
•1 preşedintelui croat, Fra-* 
sio Tudjman.

Ea rândul său, şeful de
legaţiei sârbe, Milan Mi
lanovici. s-a declarat sa
tisfăcut de convorbiri, fără 

la intra însă in detalii. -
Riscaţiile s-au desfăşurat 

ia Oslek, localitate aflată 
J la 300 km est de Zagreb,
; ta marginea Slavoniei O- 
i noutate r ultima regiune 
: a Croaţiei încă . sub con.
1 trojul sârbilor separatişti.

*  SARAIEVO. Preşedin- 
i g i Bill Clinton şi Boris 
faţin au făcut să crească 

j Speranţele" de pace în 
l bwta Iugoslavie, când au 
ewwenit ea Rusia să ia 
parte la o forţă ce va su
praveghea aplicarea nani 
eventual acord de pace in 
Bosnia, estimează, într-un 
Comentariu, agenţia Reuter.

Clinton a afirmat că, în 
«Ursul întâlnirii avute luni 
«*» Boris Ettw, s-a ajuns 
fo un „aewed complet" in 
ce priveşte Bosnia, dar c i 
mai trebuie să fie puse ia 
Punct detaliile, „Ne-am 
petrecut cea mai mare 

/; parte a timpului nostru; 
discutând despre Bosnia 
|{ am ajuns ia un acord 
deplin asupra modului în 
care ar trebui să acţionăm 
împreuna pentru pace" in 
această zonă, a afirmat li
derul american, in cadrul 
unei conferinţe de presă 

i comune cu omologul său 
'r«s.

lia  ' rândul său, Elţîn a 
declarat: „Am căzut de 
acord că forţele armate 
ale Rusiei vor participa la 
aceste operaţiuni. Dar cum 

: vor Proceda, este o pro
blemă a militarilor şi nu 
a şefilor de stat. Noi ne
am îndeplinii misiunea", 
a spus Elţîn.

Agenţie Reuter menţio
nează că secretarul ameri. 
cai» al apărării, William 
Perry, şi omologul său rus, 
Pavel Graciov, urmează 

i să se întâlnească, vineri, 
pentru a pune ia punct 
detalii privind cooperarea 
bilaterală fa Bosnia. I

I 4  COLOMBO. Gherila 
tamilă continuă să re
ziste, fn bastionul său din 
peninsula Jaffna (nordul 
Sri Lankăi), în faţa ofen- 

\ sivei ce a fo st: lansată fn 
: urmă cu o săptămână de 
f către armata guvernamen- 
tală. Trupele sri-lankeze 

! au recunoscut că au 'pier- 
\ dut 18 persoane în cursul 
I nopţii de luni spre marţi, 
transmite France Presse.

La rândul Său agenţia 
jlXINHUA, recepţionată de 
) ROMPRES, precizează că 
rebelii au încercat să se

infiltreze în zona liniilor 
de apărare ale trupelor 
guvernamentale, făcând uz 
de mortiere, arme uşoare 
şi mitraliere.

n BRATISLAVA. Pre
mierul slovac, Vladimir 
Meeiar, a afirmat că, la 
opinia sa, participarea Ru
sie., la finalizarea centralei 
nucle&re de ia Mochovee 
(vestul Slovaciei) este de 
neînlocuit — transmite a- 
geaţia CTK, recepţionată 
de ROMPRES.

Intr-o declaraţie pentru 
Radio Bratislava, el a  
precizat că Rusia este sin
gura ţară care s-a arătat 
dispusă să preia reziduurile 
de uraniu provenite de la 
această centrală. Potrivit 
premierului slovac. Rusia 
a contribuit cu tehnologii 
de bază şi cu proiecte pro
prii la această centrală, ia 
care urmează să se utili
zeze sisteme de securitate
occidentale.

„Toate celelalte state 
interesate să livreze com
bustibil nuclear pentru 
centrala de la Mochovee nu 
sunt dispuse să preia re. 
ziduurile rezultate şi. Pen
tru acest motiv, oferta Ru
siei este foarte avantajoasă 
Şi nu are concurenţă", a 
precizat Mecîar.

*  ANKARA. Reiatrarea 
in funcţiune a centralei 
nucleare bulgare de la 
Kozlodui constituie un mo
li» d* îngrijorare pentru 
Turcia «*■*' a declarat pur
tătorul de cuvânt al MAE 
turc. NurelUn Nurkan, ci
tat de AFP.

în condiţiile în care 
dezastrul de la Cernobâl 
este încă prezent in me
moria tuturor, Turcia nu 
poate decât să regrete re
punerea în. serviciu a unei 
centrale atomoelectrice a- 
flată ia 200 km de fron
tierele sate, a  cărei func
ţionare la parametri con
formi cu normele moderne 
de securitate pare discu
tabilă în- faţa instanţelor 
internaţionale.

„Noi sperăm - ea gu- : 
vernul bulgar- va alege să 
nu pericliteze atei pre
zentul, nici viitorul ţării 
sale", a spus purtătorul 
de- cuvânt; ■

o  SARAIEVO. Princi
pala axă rutieră a oraşu
lui Saraievo, şoseaua spre 
Stup, localitate situată la- 
vest de capitala bosniacă 
şi care traversează secto
rul sub control sârb, a fost 
redeschisă marţi — după 
mai mult de trei ani de 
război — circulaţiei vehi
culelor FOItPRONU, pre
cum şi a convoaielor or
ganizaţiilor umanitare, 
transmite agenţia France 
Presse.' ■

In cadrul unei scurte 
ceremonii, comandantul 
Forţei de Protecţie a Na
ţiunilor Unite, generalul 
francez, Jean Rene Ba- 
chelet, a adus, potrivit 
agenţiei citate, «n omagiu 
„acestei noi etape spre 
pace, etapă ce ilustrează 
eficacitatea organizaţiei 
mondiale la 50 dc ani de 
ia înfiinţarea sa".

CONCURSUL DIN 
29 OCTOMBRIE 1995

1. ATALANTA (11) — UDINESE (8) X
E riscant să mergem, pe mâna gazdelor, dar nici 

pe victoria oaspeţilor, deşi sunt imprevizibili.
2. CAGUARI (14) *- ROMA (18) 1, X
în mod normal ar trebui să mergem pe toate trei 

variantele.
; 3. FIQRENTIMA (6) — RARI (12) 1 

Nti credem că Bari va stăvili (în deplasare) iu
reşul fîorentinezilor care, în meciurile directe, au ieşit 
mereu învingători sau au realizat a m i te  

4  INTŞR (9) — MILAN (I) X, 2 
, Milanezii sunt solişti. Pentru a evita surpriza, 

am merge şi la un meci nul, •
5. LAZIO (5) — JUVENTUS (2) I, X 
în  ultimele două campionate, fiecare formaţie 

şi-a adjudecat câte o victorie. Meciuri în care s-au 
înscris întotdeauna multe goluri.

«. NAPOLl (4) — CREMONESE (17) 1 
Prea mare diferenţa de valoare . între" eeie două 

combatante pentru a se întâmpla o minune.
7. PADOVa  (18) — SAMPDORIA (10) 2 
Deşi oaspeţii nu sunt în forma lor, obişnuită, to

tuşi există diferenţă între cele două echipe. în cam
pionatul '94—'95 „Samp" a administrat 2 înfrângeri 
gazdelor de duminică, „la scor".

■ /  8. TORINO (16) — VICENZA (7) X, 2 
' Deşi pe un loc bun, Vicenza joacă mai slab în

deplasare unde a obţinut doar uri egal şi două în
frângeri. însă în faţa tormezilor...

9. ANCONA (12) — AVELLJNO (6) 1, pC r  - 
Deşi pentru gazde ar fi primul legal acas% 2

pot „realiza", în cazul că nu reuşise victoria.
10. BOLOGNA (3) — VENEZIA (20) 1 
„Lanterna roşie" a seriei B nu poate sgjirş s i

producă o surpriză Ia Bologna, oricât de mult ST 
dori.

ÎL PISTQIESE (10) — COSENZA (14) 1 
Proaspăt promovată, Pistoiese a .surprins plăcut 

(până acum) prin evoluţia ei degajată, eficientă. Ponte 
a r fi loc şi de un X, oaspeţii obţinând două remize 
în deplasare.

12. REGGIANA (17) — SALKRNITANA (2) S , % 
Gazdele s-au profilat pe ş a lu r i  (3 acasă, 2 iA

deplasare). Oricum, oaspeţii nu vor pleca învinşi.
13. VERONA (4) — F. ANDRIA (II) 1 
Capricjoşi, fotbaliştii de la Veronn vor mulţumi

publicul spectator cu o victorie.

A I  O  S A N S A

''O bţinerea unui câştig  s ig u r  
i? v isu l f ie c ă ru ia  in tr-a  lum e a

l <frajuJuijiiiejJg g zi ki a lta

i ■
Jţpâte in ârnha:

.a c e s t v is  £  ~

10 iţi p o a te  o je n  un caşte, 
j â r a  c g  tu sâ -ţi  asu m i nici un 
r i s c  ? i '-f'-kkf

rierna tu a r c o  rezolvare
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I

COLOCVIU
ŞTIINŢIFIC

ÎN ORGANIZAREA COMBINATULUI 
SIDERURGIC „SIDEX“ S.A. GALAŢI 

ŞI S.C. „COMAT MUREŞ” Tg. MUREŞ

In zilele de 12 şi 13 octombrie 1995, în 
I saloanele Complexului hotelier Brădet din So  ̂
I vata s-a desfăşurat cea de-a două ediţie a Co- 
|  locvîului Ştiinţific orientat pe teme de metalur- 
Ig ie  , valorificarea metalului, metode modeme de 
* cooperare în relaţiile economice dintre firme 
|  şi rolul distribuitorilor autorizaţi in acest con

text.
Având ca scop crearea unui cadru adecvat 

purtării unui dialog profesional deschis, legat 
de modernizarea industriei metalurgice româ
neşti şi găsirea de noi căi eficiente de valorifi
care a produselor, a avut ca participanţi di
rectori generali şi manageri ai unor societăţi 
comerciale mart producătoare şl prelucrătoare 
de metal şi totodată ai celor mari consumatoare 
în acest domeniu. Au participat de asemenea

TRflNSiiVflm fl qenW l]  
IMPORT - EXPORT Jj

■  Str. Teatrului ar. 1-2, F.O. Doi. 306 Oradea 3700a: 
I Telefoa 059 /130.508 \  131.663, fax 059 /163.709 * 
J A n g a j M U  de urgenta pen tru  Filiala din |  
Jd e VA personal cu experienţa p en tru  posturile d e : |

I  E C O N O M IŞ T I  ;  •

|  A G E N Ţ I . experien ţă  in d o m e n iu »  *1

COMERCIALI “ arln<:5 *
■  informaţii la te lefoanele de mai eu», interior 420.»
IServiciul Marketing. / J j

I 
I 
1
I
■

1
firmele Ferroglobus şi Oktatrade din Ungaria.

Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unor 
reprezentanţi din partea Parlamentului şi a 
Guvernului României precum şi a organelor lo
cale si teritoriale din judeţul Mureş.

|  In luările de cuvânt precum şi la discuţii
2 şi tratative participanţii au apreciat oportunita- 
|  tea organizării colocviului şi a permanentizării 

sale în viitor, subliniind rolul constructiv al 
acestuia în întărirea relaţiilor dintre firme, a- 

I firmarea de noi parteneriate, stabilirea şi dez-

I voltarea schimburilor comerciale cu parteneri 
externi. V

|  COMISIA DE ORGANIZARE

i H M i B  M W S M M ____ _____________ “  —

î

I
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VÂNZĂRI —

CUMPĂRĂRI

•  Vând saxofon Guban,
stare foarte bună. Deva, 
tel. 629873. (021532)

•  Vând autoturism Alfa 
Romeo, tel 661429. (1975)

•  Vând urgent Dacia
1300, preţ negociabil. Tel. 
616701. (1970)

•  Vând 40 ari pă.
xnânt agricol, bun şi 
pentru loc de agrement. 
Tel. 624033. (2004)

•  Vând en gros anve- 
lop- auto de toate dimen
siunile second hand, 25 000 
lei/bue, tel. 624033. (2003)

•  Vând mobilă veche 
sculptată Zamfirescu, bl. 
B 6, ap. 8, după masă. (2005)

•  Vând societate comer
cială nefolosită. Brad, tel.

, fi®§«73’: . (1969)
•  Vând VW Passat a-

variat înmatriculat şi ' u- 
nul • neînmatriculat, acelaşi 
tip, perfectă stare de func
ţionare sau la schimb. Si- 
merin, Biscaria 102, tel. 
664«fâi (1968)

«,. Vând autoturism Ci
troen BK ,16 RS break' 
Diesel, an fabricaţie 1989, 
neînmatriculat, combină 
frigorifică 240 1, maşină 
de spălat automatic. In

form aţii la tel. 621864, după 
ora 20. , (1965)

•  Vând Dacia 1300 cu
caroserie din 1991 şi set 
motor de rezervă şi re
marcă rusească neînmatri
culată Tel 615189, după 
Ora 16. (1964)

•  Vând chioşc alimenta
ţie publică, zona carto- 
drtwn, tel. 625989. (1962)

•  Vând Ford Sierra, ne*
înmatriculat, talon Ford 
Sierra, tel 212944. (1959)

•  Cumpăr garsoniere ori
ce 'zonă şi preţ, Deva, 
s&nic. tel. 626392, (1960) ■;

•  Vând apartament două

§naere Micro 15. Informa- 
• redacţia ziarului Cu

vântul liber — bufet. (1985)
•  Vând apartament două 

camere decomandate, zona 
Dbfcobanţi. Relaţii tel. 
626557. , (1990)

•  S.C. Mado Alba Iulia 
eumpărâ autocamion Raba 
8—10 tone, tel. 858/827999.

(MP 887)
•  Vând VW Passat, stare 

bună, tel 724467, după 
ora 16 (7844)

9  Agromee Telit|e . reia. 
licitaţia din 31. 01. 1995, 
pentru vân/.aiea de uti
laje casate, în fiecare zi

de vineri, începând cu 3. 
11. 1995. (7843)

•  Vând Dacia 1300, Peşti-
şul Mic, nr. 30, după ora 
46. (7842)

•  Vând 'apartament 4
camere, strada M. Vitea
zul, bloc, D 1. etaj XI. 
Relaţii tel. 714732. (7841)

•  Vând tractor U 650,
grapă, disc, plug, fabrica
ţie 92. Tel. 715107. (7839)

•  S.C. Altex Trade.vinde 
în Sibiu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, second-hand, 
en-gros, din Olanda şi 
Belgia. Tel. 069/228884.

' (7838)
•  Vând apartament 2 

camere, cu beci, zona OM, 
Hunedoara, tel. 722801.

(7837)
•  Vând canapea exten

sibilă si fotolii extensibile. 
Tel. 714310. (7836)

•  Vând casă. sat Peştea-
na, . comuna pensuş, şl 
materiale de construcţie. 
Tnf. tel. 713007. (7834)

•  Vând Dacia 1310, re- 
carosată, Haţeg, Biserici
lor, nr. 30 Tel. 777416.

(7084)
•  Vând easă cu gră

dină si 60 ari pământ. Nă- 
lati, 75. (7085)

DIVERSA
•  Cooperativa Dacia O-

răştie anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor şi 
tarifelor, pentru produse 
şi prestări servicii, înce
pând cu data de 15 no
iembrie 1995. (9690)

PIERDERI
,® Pierdut foi de parcurs 

seria 0019861 la 8019868, 
pe numele Sora Titus. 
Se declară nule. (7840)

ÎNCHIRIERI
•  Căutăm apartament

sa« garsonieră mobilate, 
telefon obligatoriu, de lii* 
chiriat în Deva sau Hu
nedoara. zonă centrală. 
Tfel. 718919. (1978)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Firmă particulară 
. apgajăm paznic, .mun
citori neealificaţi şi 
mecanic auto. Infor
maţii zilnic, între o- 
rele 8—16, tel. 216863.

(1974)
m+ • mmm -# 'mmm'- * 'mmm- * mmm' * mmm

DECESE
•  Soţia Eiiza, fiica Aura 

şi fiul Sergiu, cu adâncă 
şi nemărginită durere a- 
nunţă încetarea din viaţă, 
după o lungă şi grea su
ferinţă, a celui care a fost 
un minunat soţ şi tată 

POPA-MARE SIMION

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

(TVÂNTUL LIBER"
Abonam entul este calea cea m ai siau- 

râ  şi mai avantajoasă de procurare a z ia-

I
I
î
I

ŢU'-şt mui uvuruujousa ae procurare a zia- ■ 
ru lu i nostru. Costul abonam entu lu i pe lu -  J 
na no iem brie, core la i cu p re ţu l hâ rtie i, |  

I  t ip a ru lu i şi d ifu z ă r ii, este de 2500 lei, j  
I  plus taxele poştale. Faţă de cum păra- ■

I" rea ziln ică a z ia ru lu i de la chioşc, care ar J 
costa 4000 —  4200 lei. p r in  abonament I  

I  se economisesc luna r ap rox im a tiv  1500 | 
|  de lei in  funcţie  de nu m ăru l z ile lo r de I  
■  apariţie . !
1 Ziaru l apare zilnic în  8 pagini 1 I
1 Abonamentele se pot face la o fic iile  f
|  poştale şi la fa c to r ii poştali. Pentru luna  I  
I  no iem brie  pu te ţi face abonamente în to t ■  
i  cursu l lu n ii octom brie. I

înmormântarea azi, ora 
13, “de la Casa Mortuară 
Deva. (2107)

•  Unchiul Aurel, mătuşa 
Jeni, verlşoara şi cumătră 
Geta, nepotul Florin sunt 
alături de, familia îndo
liată, transmiţând sincere 
condoleanţe pentru dispa
riţia la numai 43 de ani 
a celui care a fost 

POPA-MARE SIMION 
(2108)

•  Cu adâncă durere 
şi compasiune colec
tivul magazinului 69 
Deva este alături de 
colega lor Eliza la 
greaua încercare pri
cinuită de decesul so
ţului,'.
POPA-MARE SIMION
Dumnezeu să-l odih
nească. s. (1980)

•  Familia profesor 
Cândea Gheorghe mul
ţumeşte prietenilor, co
legilor şi tuturor ce
lor care au fost ală
turi de ea la greaua 
suferinţă pricinuită de 
pierderea mamei.

MAKIA CÂNDEA 
(1982)

'■» Cu profundă durere 
anunţăm încetarea din 
viaţă a bunului şi iubitu
lui nostru soţ, tată şi bu-

’ nic - :%.

MEDREA LUCA
înmormântarea va avea 

loc vineri, 27 octombrie, 
ora 13, în Simeria Veche.

Dumnezeu să-l odih. 
nească în pace ! (021533)

•  Cu durere în suflet 
nepoţii anunţă decesul 
unchiului lor în vârstă de 
75 ani, născut în Brad, 

ing. ALEXANDRU 
SABAtr (UTU)

înmormântarea în 27 
octombrie 1995 în Ger
mania. Dormi în pace 
suflet bun. (1986)

•  Suntem alături de 
bunul coleg de mun
că, domnul Preda Du
mitru şi fiica sa Si- 
mona, profund îndu
reraţi de trecerea pre
matură în nefiinţă a 
celei ce â fost o soţie 
şi mamă iubitoare,

LETIŢIA PREDA,
Obiectivul Teatrului 

de Stat de Estradă De
va, (1989)

A G E N Ţ IIL E  DE P U B L IC ITA T E  

„C U V Â N T U L  LIBER«
Pentru a economisi timp şi bani, pu

teţi publica anunţuri de mică $! mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate d in :

•  DEVA —  la S E D IU L  R ED A C ŢIE I 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în  clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
C ENTR U L M U N IC IP IU L U I lângă maga
zinul „Comtim" ; —  la chioşcul din CAR
T IE R U L  M IC R O  15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

•  H U N ED O A R A , pe hăul Dacia (tel. 
716926).

•  BRAD, 'strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „M ERCUR".

•  O RASTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG , pe str. Progresului, nr. I  
(în  spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
,770735.

. Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
m ică şi mare publicitate. ,

R.A. „ACTIVITATEA"
Cu sediul In Orăştie, Piaţa Victoriei, nr. 

15. Solicită prezenţa doamnei Csiki Eva la ju
decătoria Orăstie pentru data de 1 noiembrie 
1995.

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
DEVA

Cu sediul in Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25.
Organizează în data de 13. Î l. 1995, ora

9,

pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  inginer chimist gradul III/l;
•  inginer construcţii hidrotehnice gr. 

HUI;
•  Contabil treapta profesională I I /1. 
Dosarele pentru copcurs se depun până în

data de 10. 11. 1995..
Informaţii suplimentare, la tel. 615445, 

612914.

I REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL j 
|  HUNEDOARA I

1/  Organizează în data de 7 noiembrie 1995,1 
ora 12, la sediul din str. Republicii, nr. 5, Hu-S 

I nedoara în baza Legii nr. 85/1992, art. 8 s i l

I* H.G. 658/1992, * |
LICITAŢIE PENTRU VÂNZARE I

I •  BLOC DE LOCUINŢE JP+1 etaje, 2 ap.,| 
■  cu spaţii comerciale la parter din satul Boş —I 
|  Hunedoara. 5
|  Forma licitaţiei: publică, deschisă, făraf
-  precalificare. ? ■
|  Organizator: R.A.I.L. Hunedoara. I
j  Obiectul licitaţiei: vânzare bloc['2  ap. c v |
I spaţii comerciala la parter, aflate în fază del 
|  conservare. |

I Destinaţia spaţiilor: 120,65 mp — magazin |  
alimentar; 45,00 mp — magazin nealimentar. I 

Jl Preţul de pornire a licitaţiei este de: ■

I Locuinţe; 10 852 987 lei. I
Spaţii comerciale — 6 033 605 lei în su-a 

|  praf aţă de 165,65 mp. s - I

I Cuantumul garanţiei — pentru participare| 
la licitaţie este dc 10 la sută din valorile co- a 

Imuni cate mai sus. I
• Taxa dc; participare Ia licitaţie: 210 0001 
|lei. |
|  Garanţia şi taxa de participare — se vor|

I depune în «intui de virament nr. 1510983040519,■ 
deschis la BRD Hunedoara. |

I Informaţii suplimentare se vor obţine Ia | 
Biroul Investiţii al RAIL Hunedoara, tel. 054 — |I___ ___ Investiţii

|  711394. -

i;:".:' P.S. In cazul în care nu sfe vor 
cel puţin trei ofertanţi, licitaţia se va repeta ■  

I în data de 14 noiembrie 1995, respectiv 21 n o -l

Iiembrie 1995. (550) |

S.C. AGROMICIA S.A. VEŢEL 
Cu sediul în Mintia.
Vinde prin

următoarele utilaje:
I  •  Combină C14 — 1

I" •  Combină tC12 — 1
•  ABO 244 — 1 

{ •  ARO 243 _  1
j Licitaţia va avea loc vineri, 27 octombrie 
1 1995, ora 10 şi se va repeta în fiecare vineri.
I Relaţii la telefon 615999.

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN j
Cu sediul în Călan, str. FurnaUstului, nr. |

1, jud- Hunedoara.

li
Organizează în data de 25 noiembrrie 1995 I

■ pentru instalarea unei reţele de calculatoarei 
cu minimum 20 posturi de operare. *

|  • Relaţii suplimentare la tel. 054/730560, in - | 
■  terior 554. ■ '
I I
I BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A. I

I SUCURSALA DEVA j
Anunţă organizarea licitaţiei pentru lu -■  

I crările de amenajare „Sediu BCR — Agenţia I 
|  Orăştie". |
|  ■ Licitaţia va avea loc la sediul BCR De-I

Iva, Piaţa Operei, nr. 4, în data de 31. 10. 1995,1 
ora 9. ; i

|  Documentaţia de licitaţie se găseşte la i
|  sediul BCR Deva, camera 401. i

PRIMĂRIA COMUNEI ROMOS 
JUDEŢUL HUNEDOARA

Scoate la ,

I
I
I

I UC (TA f i!  PUBLICA I
I Iîn ziua de vineri, 10 noiembrie 1995, „
I #  lucrarea de introducere gaze naturale în |

I comuna Romos. I
Informaţii suplimentare la sediul Consl-J 

|  1 iii 1 ui local Romos. Tel. 649120 (499) |
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