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, Simpozion ş tiinţific

730 de ani de atestare 
documentară a municipiului 

Hunedoara
In salonul frumos a- 

menajat într-o clădire 
anexă a Muzeului Caste
lul Corvineştilor Hune
doara, s-a desfăşurat în 
zilele de 27 şi 28 octom
brie un simpozion ştiin
ţific, prima acţiune din- 
tr-o serie ce va fi în
chinată— cercetării trecu
tului spiritual al munici
piului. Simpozionul „Hu
nedoara — vatră de isto
rie, cultură şi civilizaţie 
românească" a fost o ma
nifestare de un ridicat ni
vel ştiinţific, care s-a 
bucurat de o participare 
naţională.

Organizatorii simpozio
nului — Consiliul local. 
Inspectoratul pentru Cul
tură al judeţului şi Mu
zeul Castelul Corvineştilor 

•Hunedoara — au invitat,' la 
simpozion istorici, muzeo
grafi, bibliotecari, alţi 
specialişti de la instituţii 
de prestigiu din Deva, Si
biu, Bucureşti, Cluj- 
Napoca, Lugoj, Alba- 
lulia. Hunedoara ş.a. Lu
crările prezentate au fost 
interesante şi se ' intenţio
nează tipărirea lor ca do
cumente care atestă sta
tutul de „vatră culturală 

'"nu doar naţională ci uni
versală" a municipiului 
de pe Cerrta, locuitorii săi 
eonsiderându-se „urmaşi 
ai culturii romane", • sus
ţinând cu mândrie că 
dăinuirea acestei aşezări 
s-a datorat „un®r valori 
spirituale".

Prima zi a simpozionu
lui — desfăşurat dimi
neaţa în . plen iar după- 

. amiaza în două secţiuni — 
a trezit ipteresul partici
panţilor, fii ai Hunedoa- 

,rej trăitori în vatra mu
nicipiului ori în alte loca
lităţi ale ţării. Discuţii - 
lor animate privind ve
chimea oraşului, incon
testabil anterioară atestă
rii documentare, le-a pus 
punct concertul susţinut 
de cvartetul de coarde 
„Transilvania" din Cluj 
‘i n  « r  îmbiaţi ii

cavalerilor din castel. Tot 
cu prilejul acestui sim
pozion, dedicat împlinirii 
a 730 de ani de atesta
re documentară a oraşu
lui şi a 60 de ani de la 
ridicarea clădirii Primă
riei Hunedoara, Ia «astei 
au fost vernisate şi trei 
expoziţii *■ tina de etnogra
fie din zona pădufreni- 
lor, alta de carte veche 
românească şi străină (din 
colecţia muzeului hune- 
dorean) şi o a treia de 
pictură şi grafică cu crea
ţii semnate de Constantin 
Zgîmbău.

Masa rotundă din a doua 
zi a simpozionului a 
marcat „o întâlnire de 
suflet a hunedorenilor". 
Au fost evocate persona
lităţi ale Hunedoarei de 
ieri şi de azi, chiar 
„personalitatea" de odini
oară a oraşului suprain- 
dustrializat azi. Dintr-un 
proiectat dicţionar al per
sonalităţilor hunedorene 
au fost prezentate figuri 
luminoase ale unor oa
meni cu o contribuţie re
marcabilă la viaţa spi
rituală a ; oraşului, la re- 
numele său. Au fost amin
tiţi întâi preoţi locali, a- 
poi medici, profesori, 
jurişti, manageri, pri
mari, alpinişti, sportivi de 
performanţă, actori, dar şi 
meşteşugari şi comercianţi. 
Scriitorilor hunedoreni şi 
locului lor ,in literatura 
română le-a fost consa
crată o prezentare sepa
rată. Marcaţi de emoţie, 
vorbitorii au subliniat ne
cesitatea cunoaşterii mă-, 
reţiei trecutului istoric ca 
o premisă pentru viitor.
, O scurtă vizită la Ca

tedrala Ortodoxă din Ghe- 
lari a încheiat ' actuala 
ediţie a simpozionului, pe 
care organizatorii doţesc 
să-l permanentizeze, a- 
nual fiii Hunedoarei a- 
vând bucuria reîntâlnirii 
cu trecutul şi prezentul 
municipiului lor.
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Duminică în satul Curechiu, 
comuna Bucnreşci

Comemorarea răscoalei 
lui Horea, Cloşca şi Crişan

In satul Curechiu, acolo 
unde, în urmă cu 211 ani, 
în ziua de 1 noiembrie 1784, 
a izbucnit flacăra răscoa
lei condusă de cei trei co
rifei ai istoriei Ardea
lului — Horea, Cloşca şi 
Crişan — au avut loc du

minica trecută ample ma
nifestări cultural-patrioti- 
ce prilejuite de aniver
sarea acestui act de mare 
rezonanţă în lupta româ
nilor din Transilvania pen
tru emancipare naţiona
lă şi socială. Ziuă a fost 
minunată, cu soare dar
nic, astfel că în centrul 
satului ’s-au adunat, lă ora 
amiezii, un foarte mare 
număr de ojyneni ai loca
lităţii, dar şi oaspeţi din 
localiţăţile învecinate sau 
chiar de la distanţe mari 
veniţi să omagieze pe 
cei cc au iscat şi au

condus marea bătălie pen
tru demnitate naţională 
de acum mai bine de două 
secole.

Şirul manifestărilor — 
organizate de Prefectură, 
Consiliul judeţean, Inspec
toratul pentru Cultură, 
Muzeul Civilizaţiei Daci
ce şi Romane, Societa
tea cultural—patriotică
„Avram Iancu", Despărţă
mântul central judeţean 

- al societăţii „Astra" şi 
Consiliul local al comunei 
Bucureşci — a început cu 
o slujbă de pomenire, ţi-

De la faţa locului, 
au consemnat: 

TRAIAN SONDOR,
GH. I. NEGREA,

AL, JURCA — colaborator 
Foto PA VEL LAZA
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Momente de sărbătoare 
la Universitatea din 

Petroşani
Aşa cum s-a mai men

ţionat în ziarul nostru, a- 
cest sfârşit de octombrie 
coincide cu încheierea ma
nifestărilor ce s-au desfă
şurat încă de la începu
tul anului la Universita
tea din Petroşani, ma
nifestări prilejuite de îm
plinirea, în acest an, a 
75 de ani de când in 
România a luat fiinţă în
văţământul superior mi
rilor.

După cum ne istorisea 
dl prof. univ. dr.'ing. Ni- 
colae Dima, prorector al 
Universităţii din Petro
şani, în cei 75 de ani de 
existenţă pregătirea spe
cialiştilor pentru industria 
minieră a căpătat forme 
şi o dinamică diferite ; 
de altfel şi centrele uni
versitare în care acesta 
s-a realizat au fost dife
rite. După Bucureşti şi 
Timişoara a urmat înfiin-
-—*—*—*—*— *— *—,—

La

ţarea, în anul 1948, a
institutului cărbunelui din 
Petroşani, apoi a Institu
tului de minereuri la
Brad (1952). Urmează ca 
centru universitar de pro
fil Baia Mare, pentru ca, 
în anul 1957 întregul în
văţământ superior minier 
să fie concentrat la Pe
troşani, în cadrul Institu
tului de Mine. Apare ast
fel justificată misiunea ce 
i-a revenit Universităţii 
din acest important cen
tru minier de a marca 
evenimentul menţionat prin 
numeroase acţiuni or
ganizate pe parcursul 
anului, dintre care de 
interes au fost: m ma
nifestarea cu caracter ştiin
ţific din 19—20 mai a.e. 
cu tema „învăţământul 
superior econoţiic în pe
rioada de tranziţie"; •  
simpozionul naţional: „So
ciologia tranziţiei" — 7-8 
iulie a.c. ; •  manifestări
sportive desfăşurate pe 
parcursul lunii august; 
•  « ^oziţ e*s aracte* d*» 
daetic şi ştiinţific, pre
cum şi pe teme 'filateli
ce ; un muzeu cuprin
zând .aspecte din istoria 
învăţământ iii i mir, . din 
România; •  acţiunile au 
culminat cu • simpozionul 
ştiinţific internaţional din 
13—14 oct. intitulat „75 
de ani de învăţământ su
perior minier în Româ
nia".

Zorii zilei de vineri au 
■găsit Universitatea din 
Petroşani, pe cei ce-şi 
desfăşoară activitatea aici, 
pregătiţi să întâmpine în
tr-o atmosferă de sărbă
toare această z i. a festivi
tăţii aniversare, care urma 
să încheie seria manifes
tărilor mai sus menţio
nate. _ începând să soseas
că încă Cu două zile în

GEORGETA BlRLAMonumentul Eroilor neamului se depun coroane si jerbe de flori.
Foto: PÂVEL LAZA
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Reuniuni de informare
De la Direcţia Muncii 

şi Protecţiei Sociale Hu
nedoara—Deva suntem in
formaţi că, in cadrul des
făşurării programului 
PHARE — Servicii Socia
le, cei ce doresc să par
ticipe la licitaţia organi
zată în perioada sep
tembrie — noiembrie 1995, 
în vederea selectării pro- 
ieetelor de servicii' socia
le  ce vor fi sprijinite 
tehnic şl financiar, prin 
program, au Ioc reuniu
nile de informare l a ' ur
mătoarele date : I noiem
brie a.c., între orele 9— 
13, la sediul Facultăţii de

asistenţă socială a Univer
sităţii din Oradea şi în 
7 noiembrie, orele 9—13, 
Ia Facultatea de asisten
ţă socială a Universităţii 
Timişoara de Vest.

Ghidul de participare la 
licitaţii poate Ti consul
ta t la D.M.P.S. •— Oficiul 
de asistenţă socială. Ori
ce alte relaţii se pot - 
obţine şi la uuitatea de 
coordonare şi gestiune a 
programului PHARE de 
dezvoltare a serviciilor so
ciale, cu sediul în Bucu
reşti, telefoane: 3124494 
şi 6150207. (N. T.).

Trafic
de influenţă

Parchetul de j>e lângă 
Tribunalul Hunedoara e- 
fectuează în aceste zile 
urmărirea penală faţă de 
Tudorel Lupuşor, vagone
tar la E.M. Ţebea, pentru 
săvârşirea infracţiunii de 
trafic de influenţă.

Fapta celui arestat pre
ventiv constă în aceea că . 
a pretins şi a primit

500 000 de lei de la Fio
rin Doinei Lucaciu pen
tru a interveni pe lân
gă membrii de resort din 
instituţie în vederea an
gajării lui Lucaciu în 
unitatea minieră de Ia 
Ţebea.

In ideea de a se desco
peri şi alte asemenea ca
zuri, investigaţiile con
tinuă. (V. N.),
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nută la troiţa din centrul 
satului, a telor ce ou pă- 
zut, în lupta eu asupri* 
ţorij străini de pe aceste me
leaguri, care au fost în
totdeauna şi în vecii- 
Vecilor româneşti, susţi
nută de un sobor de 
preoţi alcătuit din dnii 
îoan Teodor, Ioan Circo 
şi Ioan Astaloş. A fost 
dezvelită o placă pe care 
au fost gravate numele 
eroilor căzuţi în Revoluţia 
din 1848—1849, in bătălii
le conduse de un alt

ţidnală a românilor**, prof 
: Viorai V ultur» de ja 14- 
ceul „Avram JancaT gin 
Brad —■ ,,Ecoul laternaţjo- 
nal al Răscoală lui Horea* 
ş id rd >  loacMm Lazăr, 
de Ja Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane — „Jert
fa de linge â locuitori
lor din satul CurecMa în 
Revoluţia lui Avram lan- 
nu". Alocuţiunile pre
zentate au avut un> amplu 
ecou In sufletele celor 
prezenţi, fiecare fiind atib- 
liniată de însufleţite a- 
plauze.

Manifestările omagiale

(d ram a

UtUflCL

Comemorarea răscoalei lui 
Horea, Cloşca si Crişan

Societatea cultural-patriotică „Avram 
Iancti** din Komănia se alătură tuturor 
celor care SU trimis mesaje de felici
tare (cotidianului din* Deva „Cuvântul 
liber**, acum, la împlinirea celor 1500 
de numere apărute.

Ne exprimăm bucuria şi satisfacţia 
pentru linia adoptată de ziar, nepar- 
tizană, reflectând cu fidelitate şi obiec
tivitate viaţa de zi cu zi din judeţul 
Hunedoara, -

Activităţile de mare răsunet şi 
trăire sufletească organizate de socie
tatea noastră sau la care şi-a adus 
contribuţia ori a participat prin mem
brii să* . au leat reprezentate de ziarul 
d-voastră cu mult profesionalism şi 
bun gust, ştiut fiind că tot ceea ce

.luare erou al Apusenilor 
Avram Iancu. A urmat 

apoi o amplă şi insufle- 
ţitoare evocare a vremu
rilor de amplă încleştare 
din 1784, condusă de 
Horea, Cloşca Şi Crişan, 
reieVându-se permanenta 
sete de dreptate naţiona
lă şi socială a celor ce 
âu  trăit şi trăiesc pe 
aceste frumoase melea
guri ale Transilvaniei ce 
s-au înfrăţit de-a pururi 
cu dragostea de glie şi de 
ţară, eu- codrii falnici de 
{a care au Împrumutat 
măreţia şi şi-au pus-0 !n 
suflete şi în gânduri. După 
cuvântul de bun venit 
rostit de «tt Nicolae Opruţ, 
primarul comunei Bu- 
cureşci, dl Costel Alic, 
prefectul judeţului nostru, 
a adus participanţilor la 
marele moment salutul 
Prefecturii, Jar dl deputat 
Petru Şteolea, cei al 
Parlamentului României, 
Au evocat apoi momen
tul aniversat dnii eonf. 
tmlv. dr. Ioan Teodor Stan, 
de la Universitatea Babeş- 
Bolyai din CIuj-Napoca, 
preşedintele Societăţii cul- 
tural-patriotice ■ „Avram 
Iancu**, cu alocuţiunea 
intitulată „Moţii In isto
ria românilor*1, prof. Ioan 
Sicoe, consilier şef al 
Inspectoratului pentru 
cultură — „Răscoala Iui 
Horea, moment crucial ai 
luptei de emancipare na-

au continuat cu un bogat 
şi mult aplaudat specta
col culturai-artistic sus
ţinut de talentaţii elevi ai 
Şcolii Primare din Cft- 
rechiu pe scena In aer 
liber amenajată în faţa 
căminului cultura! din lo- 

■ calitate. In continuare, re
numitul Ansamblu fol
cloric „Doina Crişului** al 
Casei de cultură din Brad, 
condus de dirijorul temei 
Coza, a impresionat ţr- 
sistenţa prin şuitâ de 
dansuri populare din Ţa
ra Moţilor.

Cunoscuţii şi îndrăgiţii 
interpreţi de muzică popu
lară Drâgân Muntean, Ma
riana Angliei, Elena Evse», 
Mariana Deâc, Ană Bon
ete, Mar ia Dan şi Roman 
Ciprian au încântat âsis- 
tenţa cu cele mai alese 
cântece din repertoriul 
lor, aplaudat îndelung ia 
scenă deschisă. ,

Manifestările eulturai- 
patriotice de la Cure- 
chiu, închinate împlinirii 
a 211 ani de la ,  
rea flăcării i 
condusă de Horea, Cloşca 
şi Crişan pe această sţrâ- 
buna vatra romaneasca 
din Munţii Apuseni, s-au 
încheiat tntn-o vibrantă 
şi emoţionantă atmosferă 
de legământ de cinztire a 
nemuritorilor eroi şi mar
tiri ai neamului, dă ne
ţărmurită ' 
tru sfânta 
şească.

facem, noi fiaeem nuniai şf numai pen
tru binele celor mulţi şl pentru o stare, 
de spirit autentic românească, demnă 
de înaintaşii noştri, moţi, care şi-au 
purtat paşii şi acţiunile prin Ţara Za- 
randului.

Vă mulţumim pentru sprijinul acor
dat şi vă ■ felicităm din inimă cu fe
ricita ocazie aniversară, urându-vă suc
cese dintre Cele mai mari şi mai alese 
In prestigioasa D-voastră activitate de 
ziarişti.

Cîuj-Napoca, 28 octombrie 1395 
Preşedintele Societăţii 

/ r ■ „Avram Iancu**
Conf. Univ. dr.

IOAN TEODOR STAN

Ziarul nostru
Toţi oamenii cu care mâ Întâlnesc 

şi vorbeec, cunoscuţi sau necunoscuţi, 
numesc „Cuvântul Uber“ ZIARUL 
NOSTRU. Aceste două cuvinte vorbesc 
despre loialitatea, ataşamentul şi dra
gostea cititorilor faţă de z ia r ; stima şi 
preţuirea de care acesta se bucură in 
cercurile largi ale opiniei publice. Aces
te două cuvinte — ZIARUL NOSTRU 
— reflectă prestigiul pe care şi l-au 
câştigat gazetarii, colaboratorii, tipo
grafii, top cei care prin munca lor mi
găloasă contribuie ia apariţia ziarului 
in condiţii calitative de conţinut şl gra
fice tot mai bune.

Salut cu acest prilej aniversai 
apariţia numărului 1500 al ziarului 
„Cuvântul liber1' — In primul rând ti
nereţea ziarului, tinereţea spirituală a 
jurnaliştilor, probitatea lor profesiona
lă, credinţa lor nestrămutată în trium-

■•nai ««mi « — uimii *iini.şiiî ;jbr^ "nii i.n..' (lamnimi.n

ful libertăţii, adevărului şi dreptăţii in 
slujba cărora se află şi militează cu 
ardoare. Salut mai cu seamă moralita
tea de principiu şi de esenţă a ziaru
lui, echidistanţa sa politică. Ziarul are 
ţinută şl personalitatea sa proprie în 
peisajul âctuai al presei româneşti, care 
tt defineşte şi îl particularizează prin 
tematică, conţinut, mod de abordare şi, 
tratare a  problematicii, prin modul de 
prezentare grafică. Ancorat puternic in 
realităţile zilelor noastre, aduce zi de zi l 
în inimile cititorilor, în casele cetă
ţenilor de la oraşe şi Sate o rază de 
speranţă, o rază de lumină înspre mai 
bine, ■ ;

Salut munca neobosită de zi cu 
zi * gazetarilor, colaboratorilor şi ti
pografilor şl le urez, cu acest prilej 
jubiliar, un sincer şl călduros „La 
mulţi ■ani !11. --

'.v\: BADIU,
publicist

Şleluieşfei ş l îm bogăţeşte +  

sp iritu l

„Cuvântul liber", cotidian inde
pendent, apariţie utilă şi plăcută pen
tru cititorii de toate vârstele, de toa
te profesiile, merită a fi evidenţiat ea 
unul din lucrurile permanente ce intră 
ziltuc in agendş sau casa hunedorca- 
nului. Cetăţeanul sănătos sau bolnav, 
«casă sau iâ spital, urmăreşte eu in
teres publicaţia- *re încredere In rela
tări. şi este mulţumit
primită ce şlefuieşte şi îmbogăţeşte spi
ritul, In anumite situaţii îndeamnăsituaţii
la reflecţie, In alte situaţii 
U atitudine tem ă  faţă de abateri, ne
reguli, abuzuri etc.

în ceea ce priveşte aspectele din

preluate şi publicate, trebuie 
arătăm că ne-am regăsit In paginile 

ziarului şi buni şi răi, şi bogaţi dar 
mai ales Săraci, cu mulţumirile dar şi 
cu nemulţumirile noastre şi ale pacien
ţilor noştri; prin urmare, ne-am re
găsit AŞA CUM SUNTEM, AŞA CUM 
DORIM SA FIM, AŞA CUM NU PUTEM 
SA FIM di& vina noastră sau din 
vina altora.

Parafrazând reflecţiile săptămânii, 
să subliniez şi să împărtăşesc 

eâ EXPERIENŢA proprie înseam
nă înţelepciune, iar noi toţi — personal 

' — dorim să fim cu toţii

Or* ROMEO SXANESCU, 
medic primar director. 

Spitalul Municipal 
Hunedoara

* * Momente *
de sărbătoare 

ta Universitatea 
din Petroşani

urmă, oaspeţii de peste
hotare prezenţi aici au 
reprezentat universităţi cu 
profil minier din : Franţa, 
Cehia, Slovacia, Ungă-; 
ria. Ucraina, cu care — 
de altfel — Universitatea 
din Petroşani colaborează 
fn diverse planuri. Au 
răspuns, de asemenea, te-, 
vitaţHlor gazdelor repre
zentanţi ai conduceriiar 
institutelor de cercetare 
din Bucureşti, ale între
prinderilor şi regiilor au
tonome din alte centre i 
miniere. Tot la nivel sa-i 
perior au fost reprezen- j 
tate şi instituţiile de în
văţământ superior din cele 
mai importante centre j 
universitare ale ţârii, pre
cum şi prefectura jude- < 
ţului nostru. După mo-, 
roentul dezvelirii unei u t e r  
comemorative, fn prezenţa 
participanţilor şi a  Uimi 
sobor de preoţi, a urmat 
festivitatea propriu-zisă, i 
desfăşurată în aula Uni
versităţii. în acest cedrii,; 
cuvântul de deschidere a 
aparţinut dlu» prof, univ. ■ 
dr. ing. Nicolae Ittaş, rec
torul acestei instituţii; iar 
prin cuvântările şi me
sajele transmise de parti
cipanţi (delegaţiile celor 5' 
ţări, mesaje din partea 
dlui Oliviu Ghcrman, pre-, 
şedinţele Senatului —, dini 
partea Ministerului învă
ţământului) au fost evo
cate importanţa învăţă-^ 
mântului superior minier i 
în contextul general al j 
învăţământului superior i 
din România şi al for- j 
mării cadrelor pentru ra- ! 
murp minieră, şj nu 
numai. Alături de drape* i 
lele ţârilor reprezentate 1 
aici au fost arborate stea
gurile Universităţii» ale j 
facultăţilor şi al colegiu- * 
lăi iar participanţiiot li 
s-au înmânat modalii ju
biliare.

Spectacolul festiv ce a 
urmat a aduy în âUJa 
Universităţii momente de 
cântec şl dans — inter
pretate de membrii co
rului UMIROM. respectiv 
de cei ai ansamblului fol
cloric de cântece şi dan
suri „Parâng al“ ai Casei 
de cultură studenţeşti —, 
precum şi o prezentare fie j 
artă vestimwv.arâ
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9,05 Springfield Story 
(s); 10,05 Santa Bar
bara (serial, SUA){ 11,00 
Frumos şi bogat (serial); 
11,30 Vremea dorinţei 
(sR 12,00 Preţul e fier
binte (cs); 12,30 Duelul
familiilor (CS); 13,30 Fe
tele de auf (sft. com,);
14.00 Pasiunea ei e cri
ma (s.pj; 16,00 liona 
Chrîsten (talkshow); 17,00 
Ilans Meiser (talkshow);
18.00 Jeopardy I (cs); 1840
Intre noi (s„ Germania); 
20,19 Exploziv — maga
zin ; 20,40 Vremuri ba
ud şi rele (s); 21,15
ScaQuest DSV (serial, 
ep. pilot); 23,00 T — For- 
ce (f. SF, SUA); 1,15 
Clasa din 1999 (f. SF, 
SUA, 1990);

7,00 Ş tiri; 9,45 Show-ul 
lui M. Costanzo (re
luare); 12,30 Forum 
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
Cotidiene (show); 14,40 
Beautiful (s); 15,15 Ro- 
binsonii (s); 15,45 Casa
Castagna (show); 17,00 
Desene animate; 1940 
O.K., preţul e corect fes); 
20,00 Roata norocului 
(cS); 21.00 Ş tiri; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film; 23,45 Ştiri;
2.30 Cotidiene (r); 2,43 
Circulă zvonul (show/rţ ; 
340 Frontierele spiritului 
(emisiune religioasă);
4.30 Target (magazin);
5.30 Nu doar moda (ma< 
gaz in).

640 Germania,, azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p .)*, 11,00 Stephanle
(s/r); 13,00 Love Boat 
(sl; 14,00 Trapper John, 
M.D. (s); 15,00 Serial
SF- •  Star Trek; 16.00 
MacGyvcr (s*., SUA); 
17,00 Totu) sau nimic 
(cs); 18,00 Familia Par-
tridge (s); 19J)0 Aşa-i
viaţa! (Ş); 20,00 Ştiri •  
Sport •  Meteo; 20,30 
Roata norocului (cs); 
21,15 Hai Ia modic! (sn. 
Germania); 23,15 Se
rial •  Hunter, „Intre 
două necazuri**; 0,00
Spiegcl . TV (reportaje); 
045 Film n Ceaţa (groa
ză, SUA, 1985); 2,15 Star 
Trek (s/r);

(, d,ju rvu aoar moca ima* au, n u n , m o ;;  <,u aun luarej; 
gazin). - : TTOk (s/r}p ;  nâl (r);

q « m * « * •  * •  * * » <>"» •  * # ♦  1  ♦  m * m * •  » •  « •  *

640 Ştiri l » C  eu Tom 
Brokaw; 740 Hoţii şi 
afaceri (do); 8,00 Azi •
Informaţii Ia z i ; 10,00
Super Shop ; 11,06 ROa- 
fe banilor •  Europă; 
17,00 Roata banilor •  
S.U.A,; 18,30 Buletin
financiar ; 19,00 Ştiri ITN; 
1940 Ushuaia (do); 20,39 
Show Sellna Scott — in
terviuri; 21,30 Rusia a- 
cum (documentar); 22,06 
Europa 2000 (do); 22,30 
Ştiri ITN; 23,00 Show
ul serii, cu Jay Leno ; 
0,00 Călărie •  Brceder1* 
Cup; 1,30 Ştirile nopţii 
cu T, Brokaw; 2,00 Real 
Personal (talkshow); 3,30 
Show Sellna Seofl. (re
luare); 4,30 Real Persdr 
nat Wi

9,30 Golf •  Magazin 
PGA; 10,30 Dansuri 
sportive (r); 11,30 Ma
gazin olimpic (reluare); 
12,00 Fotbal •  Samba 
Fobthall — sel. din liga 
braziliană; 14,00 Lumea
vitezei Magazinul
sporturilor pu motor (r) ; 
17,30 Magazinul interna
ţional al sporturilor cu 
motor; 19,30 Fotbal •  
Eurogoluri. Cele mai 
frumoase goluri alo săp 
iămânii fotbalistice eu
ropene ; 20,30 Buletin
de ştiri 1 ; 23,00 Frtbal
•  Cupa UEFA, Turul 2, 
manşa £ (înregistrare); 
1,00 Snooker •  Liga Eu
ropeană; 2,00 Buletin 
de fttri 2.

7,00 Casa Deschcnes 
(serial); 7,30 Teledimi- 
ncaţa; 9,35 Bibi şi prie
tenii săi (s); 10.15 Meciul 
vieţii (magazin); llJS  
Al cincilea post; 11,45
Thalassa (r); 12,45 Miza. 
Punctul (f); 1445 Lu
minile... (rjs 14,te Copiii 
televicttmii ţr); 15,45 
Ceva picant (var.);, 164)0 
Casa... (r); 17,15 Maga
zin culinar; 17,30 Bibi fi 
prietenii săi (r); 18,45
Campionul (cs); 19,30
Jurnal TV5; 20.00 Lu
minile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 2140 
Trimis special; 22,30 
Moda în Canada; 23,00 
Jurnal F 2.

»'*■ • * • • # * •  • •  • ‘ •  ‘ •  * •  * #1
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l i r J T  CteJ 

l i O t a *  OL »  * 
U M L  laşi 13 *  
lU p M W  St. 13 I
H .M n h t  13 4
15. FC Braşov 13 4
16. AS Bacău 13 5
17. FC Argeş 13 4

Timiş, 13 3

4
4
9•
4
«
t.
»
*
f
♦
*
4
8
T
8

» -1 3
33—4#
18- 4* 
17—14 31 
*1-4* 23 
1 7 * »  n
14— 14 a  
a —33 a

«* 
t f

15— 16 14 
14-3* 11 
a - a  i i
14— 14 tS
a —a  îs
15— 27 13 
16̂ -21 14
19— 25 a

U. Cratere -  „U“
— Ol or ia; Poli. Timiş. — 

Ceahlăul; Poli. laşi — FC Braşov; AS 
Bacău — Oţelul; FC Unional -  Rapid; 
Petrolul — Dinamo; Sportul — FC Ar. 
geş; Steaua — Farul.

BPBEULTATKLE «WCUBSULUI 
H O K O S F O R t

U lîf»  OCTOMBRIE 1935 *

Atalanfa — Udincse 0—0 I»
Ca*U»ri — Rom, 6 -3 8
FterooEna — Bar* 3 -3 i
jadar — Miian ■ t - A M
fatal» — loveaţi» " ' 6 t

mm CreioOnese ~ 6—6 H
- • ffn aat tbAin gitra WmtwWm.. •mm . « ^ p p f U I—1 18

Torino — Vicenza 8—4 «
Aneaoa — Avelîlno s - e t
ftetacoa — Venezla l - l 9
rtlb iu lfl M  GnţytaE ' M m

) M «
Vervua — F. Andrla 6 -6 n

SABIN c e b b c

D i v i z i a  A .  .
^aa -rla ' a 3 D i v i z i a  B

t a r i a  a  H l - a

etapei! Unlv. Cralova — 
Dinamo — FC Naţional 

. 3 Bacău 3 -4 ;  "
poML ta ţi I - ~ O t e l u l

3—4 j FC Braşov — Inter 3—1,

U iS ea  AH» £ 1  i

Steaua, din nou 
victorie în deplasare

â* perspectiva meciului de miercuri din 
Liga Campionilor, cu Borussia 
Steaua a■ abordat părtida sa din 
met im F.C. Argeş, cţt aplomb, cu 
idei tactice ce s-etu mu» o  repetiţie pentru 
confruntarea de miercuri seara. Şi cu tea* 
te oft Argeşul nu este Borussia, gazdele 
m  opus o rezistenţi bună, steUţW fiind 
insă Superiori in atee şi au plecat cu toate 
trei punctele. A fost singura victorie in 
deţineam de sâmbătă f i de aceea întâi- 
mire» Dinamo —• FjC. Naţional a fost aş
teptată eu un real interes de toţi iubitorii 
fatbatului, meciul fiind televizat- A ţa du
pă m m  s-a văzut, prima repriză a fot» a* 

", jucată parcă eu încetinitorul de am
in  repriza a U-a lucrurile 
wccmU punând câteva pro* 

bleme şi arbitrului Crăciunacu ce a eli
psă jucători de la Dinamo şl înspre 

sfârşitul partidei şi m u t de- la *X. Naţio- 
T«* edşripat eu  Opri» golu- 
e de Dună. Bucurie mare îa  

«cerilor, tristeţe Ia Dinamo.
„ Moare (.pentru piseştentf căderea 

hă  IWk Argeş, aptnsi pe pemBtrmii lac 
dăm. clasament unda m  Timişoara eonii* 
«uâ «srla insucceselor şi ţine tacă lanter-

0-2 (0-1)
Victorie neoperată, dar pe d«|s4is 

a hueedorenîtaiv sâmbă- 
Co toate ii

Şl Chezan acei* 
dentaţiX antrenorul N. Pe teu şua 
aşezat foarte Mae jucătorii ta  te* 
M ţ  eu o. apărare om la om şi cu 
contraatacuri deosebit de tăioase, 
tactici Incur A de succes. P a r - ' 
Uda a  Început CU o  perioadă de tă

tară mai periculoasă 
idtt-«e ta tain 23. Aniţa 

a  centrat de pe dreapta şi N. Mi- 
trteâ a  reluat Mi capul de la 9 *n, 
da* SteUuc a fost la post Două m i
nute mai târâta avea să se deschi
dă scorul. Acelaşi Anim J-a des
chis foarte btae pe Costăchescu, 
tare tasOrie primai got : 6—1. Oaş, 
peţji puteau *â-$i mărească avanta
jul ta  tain. f», dar lovitura liberă 
executaţg de 4a 36 m  de N. Mitri- 
că a trecut puţin pe lângă vinete. 

Jucătorii d# ta Unirea Încep de
cişi cea de-a doua repriză şl In 
min 47 obţia -«a penalty, acordat 
cu multă uşyrtnţ* de arbitrul C. 
Vtdana. A executat „telefonat* ftta- 
daşul Sipoş şt Popa a respins. Apta 
Popa avea s i  se remarce din nou 
ta  p in  53, dând a respins miracu
los şutul lui Tareea de la 5 m. în 
continuare irită hunedorenij au pus 
stăpânire pe -joc şi In min 64 avea 
să realizeze desprinderea deeisivă. 
La un nou contraatac, N. Mitrică 
l-a văzut pe Costăchescu scăpat 
singur de la colţul careului, a pă
truns in catau p  a  şutat la bolţul 
lung, fără speranţe pentru Seliue şi 
0—2. Până la sfftrşitul meciului âm 
mai notat lh |ă o  ocazie a lui d o 
rea, care singur de la 18 m a şu
tat peste poartă-

A-fost o victorie de moral, eare 
pare să confirme întreruperea se
riei negre a? eOrviniştiior şi redre
sarea lor, spre partea superioară a 
clasamentului. ta -ta ta -: ' ■

F-C COBVimîL: Popa - r  Bor-' 
dean (tata 62, Tetilean), Sterean, 
Haidiner, Botessm, Anjţa, Petroese, 
Bardac, Cioraa, Costăchescu f85 'Pă
curar), N. Mitrică.

ION BAP1N

Bezuliptele «tape* t Min. Motru

»£S
vina I—1; Mtaaur -  CSM Reşiţa 
2—1} Un. A.f. — Corvtaol 6—*; 
j3az M. — AŞA Yg. Mureş 1—1; 
Ci. Reşiţa -  F.C. Vâlcea 1 -6 ; 
UTA — Un. Bej 3 -6 ;  F.C. Msra- 
mureş —t CPU Timişoara 2—6. 

c l a s a m e n t u l
1. Jiul P. 19 7 1 2  17— s  23
2. ASA Tg. M. 19 6 2 2 14—14 46
3. Foresta * 6 6 1 4  13— 5 W
4. UTA
5. CSM Reşiţa

/
Ca de obicei, spectatorii deveni se aştep

tau ca şi în această Întâlnire Vegs să iasă 
învingătoare la scor. $i cu toate că nu s-a 

tata un moment la Îndoială victoria
echipei gazdă, trebuie să recunoaştem tai 

de la Deva nu s-a

v/*« *04 3 2  17—1* 1*
S. CSM Reşiţa 10 5 2 3 14— 8 17 

16 5 2 3 10— 9 17 
4 5 0 4 46— 4 13 

10 4 2 4 10-43 14 
10 3 4 3 16—14 13 
10 4 1 5 12—13 13 
10 4 1 5  11—14 13 
10 3 3 4  6—10 IS 
10 3 2 5 6—14 11 
10 3 2 5 14—16 11 
10 3 1 6 13—16 10 
16 3 1 4 15—22 19 
* 3 1 6  4MM 14 

16 2 1 7 10-41 f  
viitoare t Foresta — Mi* 

oaurj Bucovina — Olimpia; Jiul 
— F .a  Bihor; CSM REŞIŢA — 
CORVINUIij Un. Dej — Caz M.j 
ABA — Mta. Motru; F.G. Maranj. 

(  — Dp. A -IiC FR  Timiş, -  Ol. Re-

aşa bună din partea 
pe stadionul de la peâiele 
cu gândul de a lua cât mai puţine 

goluri (aşa cum au recunoscut-o dnii din 
conducerea clubului din Videle), ţiu s-au 
baricadat îni marginea propriului careu ci 
dimpotrivă, s-au răsfirat pe tot terenul şi 
jucând dintr-o bucată căutau mereu dru
mul spre poarta lui Ciubotariu i

Cu toate acestea, fotbaliştii de la Vega . 
şi-au făcut jocul lor obişnuit, cu atacuri 
pe ambele flancuri, dar cu mai multă frec
venţă fl periculozitate pentru oaspeţi, pe 
partea dreaptă unde Fartuşnic nu numai 
că „urcă” bine în atac, dar centrările sale 
sunt feihe venite pentru cei din atac, în 
frunte cu Rădos. ,

După ce am notat ocaziile avuta de ftă- 
dos (min. 2), Daneiu (tf şi Tănasâ (5), ta  . 
minutul 18 are loc deschiderea scorului : 
la o  lovitură liberă de ia 20 m, mingea a- 
junge ta* careu la Tănasă, aceşta şutoază 
ta bara din dreapta Iul Neagoe, balonul 
revine la Daneiu. care Injcrie din apropi
ere unicul gol al partidei, f i t  minutele 27 
şl 43, Rădos este la originea a două faze 
In care dă palpitaţii tribunei, care il â- 
pîaudă -pentru acurateţea tehnicii sale.

în  repriza a doua jocul a fost ajprt, de
venii trecând ta câteva rânduri pe lângă 
majorarea scorului. în minutele 55 şi 56, 

Daneiu îşi creează (în careul oas peţilor) 2 
ocazii rarisime când întârzie şutul ij în
toarce pe un apărător şi trage în portar, 
apta ft doua oară, stagur cu portarul acesta 
reuşeşte să atingă balonul cu mâna şi să 
evite din nou golul. în min. 77 arbitrul 
Marin Salomir (de necrezut!) trece cu ve
derea un fauft clar în careu ai portarului 
Neagoe, asupra Iui Rădos!
'VEGA DEVAGSubotariu, Farti^pic, D, 

Gabrieî, Berindei, Stan (67 Răducănescu), 
Popa, Duca, Daneiu. Ciobanu (57 Rus), Ră* 
dos, Tănasă (83 Davidoni).

Minerul Certej —

4  Gaz M.
7. Un. Dej 
3. FC Bihof 
9. Corvinul- 

m- OUmp, S.M. 
11- CFR Timiş. 
13. Minaur Z.
13. Mta. Motru
14. F.G. Maram. 
13. Un. A.L 
IA Bucovină.'
17. GL Reşiţa
18. F A  Vâlcea

Partida desfăşurată duminică Ia Ger- 
te j^a fost deosebit de importantă pentru 
echipa gazdă eare avea doar o  singură 
variantă — Victoria. Antrenorul GR, 
ŢURJUEA (care joi a împlinit 43 de ani) 
a folosit pentrd acest joc o variantă tm tă 
ta  alcătuirea formaţiei întrebuinţăndu-l 
p t  GRGBA. . un porter sigur», care a 
dat încredere echipei, docul ta  sine a 
fost bun, presărat cu multe ocazii de 
gol, la ambele |»brţi, dar apreciem «vo* 
taţia gazdelor care s-au mobilizat mai 
bine şi aur obţinut o victorie meritată. 
Au fost însă ratate o seamă de ocazii din 
poziţii ideale.

Minerul Certej a deschis scorul ta min. 
33 când Ungureanu a  transformat a»  pe- 
nalty acordat corect de arbitrul de cen
tru La tan fault asupra lui Pop. Oaspeţii 
nu s-au împăcat cu această decizie şi au 
încercat să producă o busculadă pe ban, 
ca ttamlcă, dar brigada d» arbitri « a* 
plana» repede ieşirea eonducătoriter din 
Rttana.

Certejul a jucat după înscrierea golu
lui mai bine şi ta min. 39 vom asista la 
majorarea scorului. Pop a executat « u ri 
a lovitură liberă, din marginea careului 
de 18 m, mingea a ajuns la Cioclăuş. ca
re, cu o „bombă* tai executat pe porta
rul Jugânaru : 2—0, spre mulţumirea ga» 
ieriei din Certej,

După pauză gazdele s-au străduit să 
înscrie din nou, dar pripeala la .finaliza
re a lăcut ea rezultatul să rămână ace
laşi, Bun arbitrajul prestat de t .  Lente, 
nţ CCugir), Florin Câmaţ, din Aiud. şi L
Florei din Bia. 

Minerul Certe;
lai.
te ii
Cioc

, .  Groza, Ungureanu (mta. 
65 Mureşan), Cioclăuş, Strola, Qhăi, For
ţa (81 Jolvtaschi), Pop, Achim, Polverea, 
Borş a, Zalomir (78 Mihăilă).

NICOLAE GAVREA

DIVIZIA C — JUDEŢ

REZULTATELE ETAPEI: Min. 
Teliuc — Min. Anţnoasa 3—4; Au
rul Brad — Faviqr Orăştie 1—0; 
Min, Bărbăteni — Min. Vulcan 2—1; 
Dacia Orăştie — 3 ml Petrila 6—1; 
Consta HB. — Viot. Câlan 4—1; 
Min, Ghelari — Min. Livezeni 3—0; 
;fb  Simcria -  Haber »ateg 6*»3î 

Crişclor — EGCL Călan 2—1.

CLASAMENTUL

I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
t
I

1. Min. St. V. 
2- Aurul
3. Dacia O.
4. Min. Anin.
5. Min. Bărb.
6. Vict. Călan

12 8 2 2 23— 5 ^  
12 S  1 3 33.-13 25 
12 8 1 3 32—13 25 
12 7 3  4 20— 9 24 
12 0 3 3 28—14 21 

3 14—12 1912 5 4
T. Min. Ghelarl 12 6 1 5 13—13 19
8. Jiul Petriia 12 5 3 4 23—17 18
9. Constr. HD. 12 6 0 6-23—18 18

10. Favior 12 4 5 3 15— 9 17
11. M. Teliuc 12 4 3 5 17—13 15
12. Met. Criş. 12 4 3 5 13—22 15
13. M. livezeni 12 3 4 5 8—18 13
14. BGCL Căi. 12 3 0 615—35 9
15. Haber H. 12 2 1 9 6—40 7
16. CFR Sim. 12 0 0 12 6—41 0

ETAPA VIITOARE: EGCL Că-
lan şa Min. Teliuc; Min. Aataoasa 
W  Aurul; Favior — Min. Bărbăteni; 
Mîb. Ş t  Vulcan — Dacia Orăştie; 
Jiu! Petrila — Consta HD.; Victoria 
— Min. Ghelari; Min. Livezeni — 
CFR Simeria; Haber Haţeg — Met. 
Crişdor. 1

Teliuc
Duminică la Teliuc s-a înregis

trat o surpriză: Minerul Aninoasa 
a obţinut o victorie concludentă cu 
4—2, ceea ce îi asigUră un loc în. 
tre primele trei clasate, dovedind 
că egalul înregistrat acasă cu Fa- 
vior Orăştie a fost im accident. O 
victorie la scor ş realizat Dacia O* 
răştie în faţa Jiului Petrila şi drept 
urmare Dacia, este pe locul 3» ţa 
numai un punct de lider.

Duminică, în Valea Jiului» două 
derby-uri cu mari rezonanţe: Mi
nerul Ştiinţa Vulcan — Dacia O- 
răştie şi MinerutaAninoasa — ASA 
Aurul Brad, Vor ft meciuri impor. 
tante şi deci să fie tratate ca atare T 
delegarea unor brigăzi de arbitri 
divizionari B $1 cuvenitele măsuri 
de respectare a ordinii şl disciplinei 
<pe teren şi & atacă Ku*!
de respe 
,pe teren

l'I
I
I
l
l
l
l
l
l
l
l
l
!
■

I
I
I
I

I
I|
1
1
I
I

DIVIZIA B, SERIA A III-A
Vega Deva — Petrolul Videle 1—0;XC1M 

— Parlngui Lonea 2—0; Min, Lupani — 
Un. Alexand. 4—0; AS Paroşeni — Constr. 
Cralova 3—0; FC Drobeta — Nitramonia 
Făg. _3—1; Petr. Drag. — Mine-Ral Rov. 
t—0; Min. Certej — Peta Stolnâ 2—0; 

Metalurg. sadu — Peta Ţiclşni î —0; Min. 
Mătăsarl — Mta. Uricani 3—1; Şoimii 
Sibiu — Precizia Săeele l —L

c l a s a m e n t u l
1 .Drobeta 12 10 1
3  ̂Ptertetă 12 8 3
3. Peta Stotaa 12 8 0
4. Şoimii Sibiu 12 f  2
5. V<̂ »a -Deva tă  4  4- 
4. Min. Mit. 12 7 
?. Constr. Gr, 12 6
6. AS Paroşeni 12 6 
9. Paringuî L. 12 6

|0. Petr. Videle 
■II. Mta. Uricani 12 6
12. Peta Drăg. 12 5
13. Nitramonia 12 5
14. Min. Lupeni 12 5 
» .  Mtae-Ral 12
16. Peta Ticieni 12
17. IGIM Bv. 12
18. Min. Certej 12
19. Metalurg. S. 12

31—9  3t 
23— 6 27 
18-10 24 
21—14 23 
39-24 22' 

*  6  20—17 21 
0 6 19—36 10 
0 6 18—21 
6 O 16—20

l
t
4
3
4

10
18

12 6  6 6 14—23 18
5 25—13 17 

1 6 20-41 16
1 6 14—15 16
» 7 18—19 15
0 7 16—22
2 6 14—20
•  8 IO—*8 
2 7 12—19 U 
2 7 9—20 11
1 16 6—28

15
14
12

20. Un. Alexand. 12 
Etapa viitoare: Nitramonia — Vega De

va; Parlngui — 1CIM; Un. Alexand. — 
Metalurg. S,; Petr. ŢiclenJ — AS Pâro- 
şeni; Constr-, Cv. — Min. Certej; Petr. 
Stoina — Min. Mătăsari; Min. Uricani 
**«• Şoimii; Precizia Pate- Drăgăş.; Mi- 
ne-Ral — Drobeta; Petr. Videle — Min. 
Lupeni. ,. .
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Revistele şi ziarele din capitală 
şi din diferite zone ale ţării au pu
blicat. numeroase materiale prin 
care au semnalat, au comentat şi 
omagiat împlinirea a 125 de ani de 
la înfiinţarea Societăţii pentru Fond 
de Teatru Român . în Ardea], în a* 
dunarea generală de la Deva, din 
4—5 octombrie 1870. Şi' în publicis
tica deveănă a fost semnalat eve
nimentul şi, dacă el n-a fost ani
versat în 4—5 octombrie a.c. din 
motive obiective, va fi sărbătorit, în 
atmosfera şi cadrul ce i se cuvine, în 
zilele de 18 şi 19 noiembrie 1995. 
v Ceea ce stârneşte regretul şi ne

mulţumirea justificată a majorită- 
; ţii covârşitoare a devenilor şi a tu
turor hunedorehilof cinstiţi, iubi- 

I tori şi admiratori ai trecutului 
nostru cultural şi artistic, este fap- 

I tul că Vechea şi cunoscuta „Casină

până acum, astăzi pretinde din 
partea „Casinei Naţionale" .(care nu 
ane nici un fel de buget) răscum
părarea la valoarea actuală. Iată 
o pretenţie pe cât de ilegală,’ ab
surdă şi cinică, pe atât de perse
verentă, de care biroul executiv 
a „C i.-m - Naţiotu le s-a izbit în 
demersurile « ie  pe linie guverna
mentală, Cât şi pe 'linie de justiţie.

In ultimul timp am fost infor
maţi că, prin hotărâri învăluite şi 
învăluitoare, dreptul de proprieta
te asupra localului „Bachus" nu -1 
mai are S.C. „Transilvania" S.A., 
ci Fondul Proprietăţii Private şi 
Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.P, 
şi F.P.S.). In consecinţă, dacă până 
acum am luptat ş i" ne-am judecat 
cu SG. „Transilvania" S.A., de-a- 
cum înainte (cine ştie cât timp şi 
cu ce rezultat ?), va trebui să ne

Să cinstim trecutul 

cultural naţional

I
Naţională* din Deva, în care s-au 
desfăşurat lucrările constituirii So- 
cietăţiii pentru Fond de Teatru Ro
mân In Ardeal, nu mai este un lăcaş 
dş cultură, ci a fost transformat în- 
tr-uri' spaţiu comercial, deasupra 
c&ruia tronează trufaş şi dispreţui
tor numele nărăvaşului ,3achus“.

Sediul legal al „Casinei Naţiona
le* a ajuns in această umilitoare 
şi degradantă situaţie deoarece în 
4945' a fost confiscat in mod abu
ziv de regimul comunist. In 1951, 
cu Încălcarea prevederilor Decre
tului nr. 111, a fost trecut in pro
prietatea Statului Român, apoi po
trivit Legii nr. 31/1990 a fost dat 
în folosinţa Trustului Alimentaţiei 
Publice locale, care, fără a avea 
nici un act legal doveditor, şi, con- 
siderându-se proprietarul acestuia, 
l-a oferit numitului Crăciun Du
mitru în locaţie de gestiune. Men
ţionăm că în „Nota de fundamen
tare..." înaintată Guvernului Ro
mâniei de Prefectura şi Consiliul 
Judeţean Hunedoara, în1 pagina a 
doua, aliniatul 2, se precizează cu 
privire la localul „Casinei" c ă : 
„...în mod nejustificat a fost tre
cut în patrimoniul Societăţii Co
merciale „Transilvania" S.A. Deva".

Din răspunsul ce l-a dat fos
tul prefect Georgel Răican biro
ului executiv al „Casinei Naţiona
le" în ziarul „Cuvântul liber", nr. 
1460/2—3. 09. a.c., se deduce că Gu
vernul României n-a avizat favo
rabil demersurile pentru retroceda
rea acestui local „Casinei", căreia îi 
aparţine de drept, deoarece Adu
narea Generală a Acţionarilor 
(A.GA) de la S.C. „Transilvania" 
S.A. nu acceptă restituirea decât 
prin răscumpărare.

Aşadar A.G.A. — S.G. „Transil
vania" S.A., care a primit fără nici. 
un ban localul din Piaţa Unirii, nr. 
9 — Deva şi l-a exploatat după voie,

luptăm cu F.P.P. şi F.P.S. Oricare 
ar fi aşa-zişii proprietari* actuali ai 
localului „Bachus" — aparţinător de 
drept „Casinei Naţionale" — ne 
întrebăm : oare dumnealor nu sunt 
cetăţeni rom âni; nu mai au în su
fletul lor nici o undă de preţuire 
faţă de trecutul cultural al neamu
lui nostru, in care se înscrie şi „Ca. 
şina Naţională”, în localul căreia 
s-a înfiinţat cea de-â doua mare 
asociaţie culturală a românilor ar
deleni din timpul dominaţiei stră
ine — Societatea pentru Fond de 
Teatru Român. (Prima a fost AS- 
TRA — 1881) 7 Oare nici un sen
timent nu-i mai leagă de lupta 
grea şi perseverentă a cărturarilor 
ardeleni de odinioară pentru a păs
tra graiul neamului, conştiinţa na
ţională şi însăşi fiinţa neamului 
prin, aceste focare de cultură ro
mânească ? Oare goana de astăzi 
după bani, după înavuţire le-a go
lit atât de mult sufletul încât sunt 
în stare să închirieze, să vândă şi 
să revândă .localul „Casinei Naţio
nale" ? Oare aceste organisme sunt 

, nişte SOVRO.MURI, nişte agenţii 
CAER sau sucursale ale unei Bănci 
Fanariote, nu sunt formaţiuni eco
nomice alcătuite din cetăţeni ro
mâni, care cunosc municipiul De- • 
va, în cadrul căruia s.a înfiinţat de 
curând Universitatea Ecologică, uni
tate dc învăţământ superior, căreia 
„Casina Naţională" doreşte să-i 
ofere localul său întrucât la ora ac
tuală a fost înghesuită într-un colţ 
al localului prefecturii, la un loc cu 
Biblioteca Judeţeană ?

în această situaţie, oare doam
nele şi domnii ce fac parte din 
A.G.A. S.G. „Transilvania" S.A. 
sau din F.P.P. şi F.P.S. nu-şi- pun 
problema că — poate au — sau vor. 
avea şi dânşii copii, nepoţi; rude'* 
sau cunoscuţi, actuali sau viitori 
studenţi la Universitatea Ecologică

din Deva ? Oare dânşii nu ştiu că *. 
cele mai multe din sălile de la e- ţ 
tajul aşa-zisului local „Bachus", fo- J 
losite până acum 5—6 ani de Tea-1 
trul de Estradă din IDeva, stau săp-1 
tămâni de zile neutilizăte, geştio- * 
nărui lor stând la pândă să contrao |  
teze câte-o nuntă, câte-un botez sau I  
câte-o. pomană, de pe urma cărora » 
să-şi umple- buzunarele, ca să-şi I 
poată recompensa şi susţinătorii j  
Şi toate acestea se petrec în văzul |  
lumii şi sub. ochii' îngăduitori a i*  
demnitarilor municipali şi jude- I 
ţe n i! Aproape întreaga; populaţie â  * , 
municipiului Deva, inclusiv majo- |  
ritatea covârşitoare a parlamenta. * 
rilor, şopteşte, vorbeşte, dar nu ia { 
atitudine, nu acţionează. Oare de I 
cine se,-tem ?!... Oare e atât de sub- î 
jugată de egoism încât nu mai poa- |  
te gândi o clipă la trecutul culţii. * 
rii române ?... I

Credem că e cazul şi timpul ca * 
măcar această situaţie limită, je- I 
nantă, umilitoare şi ruşinoasă — * 
când cea mai strălucită manifes- J 
tare culturală ţinută la Deva, îna-v 
inte de Unirea de la" 1 Decembrie I 
1918, nu poate fi aniversaită în se- * 
diul legal al „Casinei Naţionale", I 
acolo unde s-a desfăşurat cu atâta J 
bucurie şi entuziasm acum 125 de-j 
ani, între 4 şi 5 octombrie 1870 — I 
să ne scoată dîn inerţia dăunătoa- î  
re de până* acum. Noi socotim că |. 
e absolut necesar să ne'trezim , să*  
ne zguduim în faţa acestui feno-1 
men de un egoism odios şi de un * 
cinism revoltător, când un „între- I 
prinzător” ce-a stat întotdeauna cu J 
spatele la cultură, profită de o Im- |  
prej urare ce i-a pus la îndemână I 
cel mai vechi şi important lăcaş j 
de cultură ce l-au avu\, românii din |  
Deva, încă de la jumătatea secolu- * 
lui trecut. E îngăduit oare să stăm I 
cu mâinile încrucişate şi să privim * 
cum dânsul se înbuibă, se im bagă- |  
ţeşte şi ne sfidează de movila de * 
bani adunaţi prin tertipuri negusto- |  
reşti măsluite sub cupola edificiu- I 
lui în care au vorbit neamului: J 
Iosif Vulcan, Simion Balint (Pre- |  
fect în oastea de moţi a lui Avram * 
Iancu), dr. Iosif Hodoş, prof. univ. I 
Ion Lupaş, celebrul istoric Nicolae « 
lorga şi alţi mari. patrioţi ai po- J 
porului român 7 J

Din respect profund pentru tre- t 
cutul nostru cultural, ca şi din o- I 
bligaţia. sacră de a-1 păstra, folosi j 
şi dezvolta, suntem de părere ca |  
domnii parlamentari, primăria mu- • 
nicipiului şi prefectura judeţeană, I 
consilierii municipali şi cei jude- » 
ţeni, inspectoratul ştolar şi cel de I 
cultură, ziarele devene, teatrul ji»- J 
deţean, biblioteca, muzeul, casa de . 
cultură, unităţile administrative, co- J 
merciale, economice, industriale |  
şi toţi devenii cinstiţi şi preţuitoii I 
ai moştenirii noastre culturale, |  
indiferent de coloratură »şi opinii |  
POl'tice, au nobila datorie să-şi u- * 
neâscă gândul şi fşpta pentru a |  
reda localul „Casinei Naţionale" * 
circuitului cultural al municipiului I 
Deva. J

Să cerem cu hotărâre şi fermi- |  
tate membrilor A.G.A. a S.C. „Tran* | 
siivania" S.A., precum şi celor ce » 
conduc ■ F.P.P. şi F.P.S. să facă do- I 
vada voinţei, demnităţii, corectitu. * 
dinii şi ataşamentului faţă de cui- I 
tura română şi faţă de locuitorii J 
municipiului Deva, declarând că nu , 
au nici o pretenţie.: asupra localului I 
din Piaţa Unirii, nr. 9 şi sunt de J 
acord să revină fără nici o condiţie | 
Asociaţiei Culturale „Casina Naţio- * 
nală“, iar actualul „posesor" al io- |  
calului „Bachus" să fie evacuat cât * 
mai repede posibil din incinta lui, |  
pentru a putea fi luat în primire J. 
de proprietarul său legal — „Casi- > 
na Naţională" — care îl va oferi I 
patrimoniului primăriei municipiu- j 
lui Deva pentru a fi apoi folosit ca |  
sediu ăl Universităţii Ecplogice, în * 
care să înveţe tinerimea hunedo-, I 
reană şi toţi studenţii admişj în * 
tânăra Universitate din municipiul l 
Deva. - '

Biroul executiv al Asociaţiei • |
Culturale „Casina Naţională" Deva »

Biserica din Ruda-Ghelari. 
Foto IOAN ANDRUŞ

Privatizarea producerii, 
transportului şi 

distribuirii energiei 
electrice—o imensă 

aberaţie

i
*

Scopul principal al confe
rinţei de presă - asupra că
reia ziarul nostru a infor

mat - organizată de Consiliul 
de conducere al Filialei de 
Reţele Electrice Deva a 
fost reorganizarea acti
vităţii de transport şi 
distribuţie a energiei 
electrice-o primă etapă a 
programului de restructura
re a RENEL. Din documen
tele ce au fost înmânate 
ziariştilor cu acest prilej 
ca şi din discuţiile purtate 

' cu dl Adolf Mureşan, li
derul Sindicatului energe- 
ticienilor din F.R.E. Deva 
şi cu lideri ai grupelor sin
dicale, am reţinut că, în 
conformitate cu o notă a 
conducerii RENEL, se pre
conizează reorganizarea 
activităţii de transport şi 
distribuţie a energiei elec
trice, în cadrul programului 
naţional de restructurare a 
acestei ramuri vitale a eco
nomiei naţionale. Ca o pri
mă etapă este prevăzută 
desprinderea transportului 
de distribuţia energiei elec
trice în perspectiva priva
tizării acesteia din urmă. 
Consiliul de conducere al 
sindicatul energeticienilor 

, din F.R.E. Deva, întrunit 
în ziua de 23 octombrie 
1995 în şedinţă a deza
probat o asemnea măsură. 
Din ce considerente 7 Iată 
câteva: •  în marea majori
tate a ţărilor civilizate pro
ducerea, transportul şi dis
tribuirea energiei electrice 
aparţin statului, fiind con
siderată o ramură strate
gică, vitală pentru econo
mie şi societate. In câteva 
ţări - Anglia, Ţara Galilor 
şi Ungaria-sectorul res
pectiv a fost privatizat, iar 
consecinţele s-au relevat în 
creşterea tarifelor, scăde
rea investiţiilor şi reteh- 
nologiBftrii„ suprimarea 
.cheltuielilor sociale ş.a. 
te împărţirea RENEL în 
mai multe unităţi afectează

in sens negativ siguranţa' 
Sistemului Energetic Na
ţional. •  Privatizarea in
dustriei energetice preco
nizată de Guvern, impusă 
de finanţatorii externi, fără 
stabilirea printr-o lege & 
monopolului natural al 
transportului şi distribuţiei 
energiei- electrice ar fi ca-, 
tastrofală din punct de ve
dere -strategic pentru ţară.* 
•  Un prim rezultat ăl 
unui asemenea proces va 
fi sporirea, fără nici un 
control, a preţului energiei 
electrice, ceea că va afecta 
serios bugetul familiei în 
România, care şi aşa este 
destul de subţire.

Din aceste considerente, 
•lucrătorii Filialei de Reţele 
Electrice Deva, aproape 
toţi membri ai sindicatului 
energeticienilor, se declară 
puternic împotriva proce
sului de privatizare. în 
conferinţa de presă din ziua 
de 24 octombrie a.c., dl 
Adolf Mureşan —■ liderul 
de sindicat, spunea :

— Energia electrică - pre
cum şi căile ferate şi in
dustria strategică - este ra
mură vitală a economiei 
naţionale, iar privatizarea 
acesteia ar duce la catas
trofe de neimaginat. Cele 
trei trebuie să fie ale 
statului, care arc da
toria- să le adminis
treze şi să le conducă. Gu
vernul Văcăroiu . acceptă 
cu prea mare uşurinţă con
diţiile impuse de marii fi- 
nanţişti ai lumii. Să fie 
neputinţă, frică sau poate 
altceva 7

In cadrul conferinţei de 
presă s-a subliniat că şi 
celelalte sindicate din do
meniul energiei electrice 
resping privatizarea secto
rului respectiv şi sunt de
cise să acţioneze cu fer
mitate până vor obţine vic
toria.

TRAIAN BONDOR

wmenmi— MC m r  n n
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Concursuri cu premii

Dialogul cu telefonista 
este scurt şi concis. 61a-, 
ritatea cu care-ţi exprimi 
comanda, cu care-i pul 
întrebarea; dar şi recep
tivitatea şi promptitudi
nea ei contribuie deopo- 
trivă la înţelegerea şi 
transmiterea mesajului, a 
informaţiei.

Curiozitatea ne-a făcut 
să trecem pragul impo-

mabilitate şi înţelegere. 
Sunt femei —• marne şi 
gospodine t-  cu multă 
putere de muncă. Aici e 
„foc continuu", se lucrea
ză pe trei schimburi. Mă ; 
refer ţi lă salariatele ca
re veghează" buna func
ţionare a aparatelor, la 
efele de la centrala tele
fonică automată, de la 
masa de verificare urbe-

evităm cu calm şi vorbă 
bună.
- După o experienţă de 
12 ani ca telefonistă, dna 
©orinda devine oficiant,, 
îşi face meseria cu -pa
siune, îşi iubeşte oraşul 
în care s-a stabilit şi un
de, în 1968, şi-a înteme
iat o frumoasă familie, 
azi cei doi copii — Ma. 
fius şi Gabriela fiind

Armonie, ecbilbru -  la 
slujbă şi acasă

zantei clădiri a Oficiului 
de Telecomunicaţii din 
Brad, să cunoaştem mai 
îndeaproape activitatea 
telefonistelor de aici.

— Cam 60—70 la sută 
dintre iului
simt. femei, spunea dna 
oficiantă in telecomuni
caţii Maria Corinda. In 
sectorul telefonie, însă, 
lucrează numai femei, 
toate cil o experienţă de 
peste 25 de ani. Este un 
sector greu, unde se stă 
încontinuu cu căştile 
pe fcap şi se răs
punde prompt abona
ţilor oraşului. Este vorba 
despre ' dhele, care răs
pund la numerele 991, 
921, 931, 971, respectiv la 
comenzi interurbane cu 
prefix ori fără, la deranja
mente şi informaţii, la in
formaţii speciale. Chiar şi 
atunci, când solicitantul
se manifestă nerăbdător, 
dumnealor răspund cu a.

nă şi, respectiv, interur
bană, la telegrafistele ca
re transmit telegrame ş t 
mandate telegrafice. Mai 
sunt apoi două tinere, 
una recent căsătorită, la 
ghişeul de relaţii cu pu
blicul, unde se îiicasea- 
ză facturile.

Cu toate insistenţele 
noastre de a se referi şi' 
la propria persoană, dna 
Corinda a preferat să 
vorbească despre colectiv. 
Insistăm totuşi.

— De când lucraţi în 
telecomunicaţii ?

— Din 1967. Munca este 
grea, streşantă. Este pu
ţin maf diferită de alte-- 
le, trebuie să te implici 
mai mult. Şi o fac cu 
drag. In general, locuito
rii oraşului sunt oameni 
paşnici, buni, respectuoşi, 
serioşi. In rarele cazuri 
în care mai apar nemul
ţumiri- — firesc, inevita
bile — încercăm să le

studenţi, băiatul la aero
nave, iar fetiţa la ştiin
ţe economice. „Pentru un 
părinte cea mai mare 
mulţumire este să-şi va
dă copiii realizaţi. Iar 
dacă în familie există în
ţelegere şi armonie, ei 
pot învăţa".

Dna Corinda a  revenit 
la  colectiv, vorbindu-ne 
de buna atmosferă ee 
domneşte aici. Cele mai 
multe salariate au şi ele 
copii — elevi ori studenţi. 
Gu prilejul - diferitelor e- 
venimente şi festivităţi, 
se ajută între ele, fiind 
alături şi la bine şi la 
rău. „De aceea iini pla
ce acest colectiv. Şi vă 
rog să scrieţi mai mult 
despre femeile care lu
crează efectiv" spunea 
-în încheiere, cu echili
brul caracteristic Zodiei 
Balanţei, din care este 
şi dumneaei.

ESTEKA ŞINA

Biciuiţi de vântul rece al toamnei, pomii visează 
primăvara. Desen de ELISABEXAi PUTEA

Cabinet cosmetic
■  Acneea. Pentru trata

rea acestui „necaz", se poa
te aplica o mască cu hrean, 
în soluţie de oţet. Pen
tru aceasta, se iau rădă
cini de hrean, se rad fin, 
se introduc într-o sticlă 
şi se toarnă oţet de vin 
sau oţet de mere, până 
ce lichidul acoperă toată 
cantitatea de hrean. Se 
lasă să se macereze la 
temperatura mediului (cât 
mai caid), timp de 10 
zile. Esenţa astfel obţi
nută se aplică pe faţa u- 
mezită, se lasă zece mi
nute, după care faţa se 
spală mai întâi cu apă 
foarte caldă apoi cu rece.

■  întreţinerea tenu
lui uscat. Un remediu < 
pentru tenul uscat este ] 
urm ătorul: se iau frun- j 
ze cărnoase de aloe, se ' 
taie în lung şi se pun ! 
într-o farfurie pentru a-şi j  
lăsa seva. Sucul se pu
ne într-o pungă de plas
tic şi se păstrează la fri
gider. înainte de culca- ■! 
re se aplică sucul pe fa- I 
ţă, intr-un strat subţire 

vşi se iasă .până diminea- | 
ţa pentru a fi complet ! 
absorbit în piele. Nu se 
mai utilizează nici un fel 
de creme.

INA DELEANU

MODA
îmi place să privesc 

parada modei, creaţii ale 
marilor case de modă, 
însă femeia cea de toate 
zilele trebuie să se re
zume la acea modă de 
consum. Valurile modei 
sunt când mai repezi 
când mai lente, schimbă
toare mereu şi dacă stau 
să cumpănesc mi-ar fi 
trebuit câteva milioane 
bune să fiu mereu în -pas 
cu moda... Dar un mic 
şiretlic pe care - îl dez
vălui tuturor m-a ajutat 
să nu rămân o demoda
tă, chiar dacă nu am fost 
mereu după ultima linie 
a modei.

Din punctul meu de 
vedere, nu moda este im
portantă, cât stilul per
sonal. Aşa precum nu 
atât trupul, cât expresi
vitatea lui. Şi dacă „hai
na face pe Om", atunci 
haina trebuie să m ă -re
prezinte, să fie o exte-

ca 1
'îl t }

riorizare a Eu-lui meu. 
Dacă sunt o persoană cu 
forme plinuţe nu voi 
purta multe volane şi 
rochii scurte, fuste în 
bie, aşa cum femeia sub
ţire, prea subţire pen
tru fuste mini, va 
prefera ceva mai am
plu şi mai lung sau poa
te chiar pantaloni şi un 
stil masculinizat, care va 
rămâne încă la modă cât 
timp femeia cere drep
turi egale cu bărbatul.

Stilul personal se poa
te mereu adapta la mo
da curentă şi-mi place 
să fiu recunoscută după 
felul meu de a mă îm
brăca, nu după faptul că 
urmez ultima linie a mo
dei. Aşa cum marile ca
se de modă au un stil 
propriu, fiecare din noi 
trebuie să ne croim un 
stil al nostru adaptat bi- 

- neînţeles după linia mo- 
. dei şi după... buget.

INA DELEANU Moaţele sun» mândre de costumele ior sobre şi elegante.
Foto PA VEL LAZA

+  Când tricotaţi ce
va in mai multe cu- 
iori, pentru a nu se 
încurca firele, puneţi 

. ghemele într-o pungă 
de plastic şi le tra- 
geţi prin găuri st ;pial 
făcute (pentru fieca
re fir);

<► Tricotajele colo
rate din lână se mai 
pot spăla cu apă în 
care am fiert tărâţe 
(Un pumn de tărâţe la 
un litru cte: apă); per>.- 
tri enţit erea ulori- 
lor e bine ca înainte 
de spălare tricotajele 
să se înmoaie în apă 
sărată un pulovăr ne
gru îşi va reîmprospă
ta culoarea dacă ' îl 
spălăm în apă în care 
am f*t t tp mac '*

♦  Ţesăturile- dîn 'lâ- 
nă făcute în casă nu 
se vor decolora dabă 
în apa de spălat adău
găm un vârf de cuţit 
de sare şi o lingură 
de oţet la litrul de a- 
P ă ;

Mici
trucuri I

: ♦  Rufele albe se-«
. vor mai albi dacă a-

7 a i  ■’J. /i '1  '■ iU  v a
coji de ouă ; rufele 
îngălbenite la călcat 
sau de prea mult stat ţ  
în dulap se pot albi I  
dacă se spală din 
nou in apă In care a-a § 
adăugat scrobeală aV i  
toasteS şi un pumn i  
de sare ; petele «S«ţjş 
pe rufăria albă' vor |  
dispărea . dacă în a» S 
pa . de fierbere 
nem 2—3'lămâi (cură- ? 
ţaţe, tăiate bucăţi şl I  
legate într-o batistă * 
pusă in mijlociii. ca- |  
zanului); f

+  O dantelă, aibă ţ/6 
poate vopsi fn • crem 
punând-o într-o infu
zie de frunză de gu
tui, frunze de ceapă 
roşie (uscate) sau în I 
ceai; *

+  Pentru ca nasturii |- 
metalici-să  nu păteze Vj 
stofa e bine să le  a- 5 
plicăm  de la început |  
un strat"subţire de lac * 
incolor; ' I '

+  Manşetele păn- 
talonilor nu se vor 
mai zdrenţui dacă vom 
coase în partea inte
rioară a acestora doi 
nasturi. încălţămin
tea şe va freca de nas
turi si nu de manşetă.

I

Eva s.a.u

O — O, cc mă bucur 
că tc-ai însurat!

— Nu te-ai schimbat 
deloc, Mişule. Continui 
să tc bucuri de răul 
altuia...

O In cadrul con
cursului „Gospodina 
anului", organizat de 
televiziunea londoneză, 
câştigătoarei, o mamă 
cu 15 copii, i s-a pus 
următoarea întrebare:

— .Ce însuşire apre
ciaţi ccl mai mttH Ta 
soţul dumneavoastră ?

—- Simţul măsurii.
Selectate de 

11.IE LEA1IU
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In prezent, in România 
viaţa pensionarilor este 
deosebit de grea. Pensiile 
au crescut de 30—60 ori 
In trimestrul III 1995, fa-

t de trimestrul III* 1990, 
timp ce costul alimentu
lui de bază al românului 

;pâinea) a crescut de 114 
ori. Aceasta este însă situa
ţia mimai la pâine, al cărei 
preţ este reglementat, în- 
rcgistrând oarecare stabili
ţ i ,  La restul produselor 
ftlinaenrare precum ş i1 la 

strict necesare 
locuinţei, ener- 

«Ifidiricâ, salubritatea 
Situaţia esţe tocă şi 

, — . €*ea, creşterţle fiind 
■ j  de ISO—30* ori în aceeaşi 

perioada, astfel încât în 
realitate nivelul de tra i al 

, pensionarilor s-a redus de 
i - i o ţ i  îaţâ de im

. . . M  acesfe condHii pensio
nara  s«Ht neyolţt a  se re 
zuma numai Ia Cheltuielile 

1 « W  wprş^iefui-
! n i. 0 n  Căleai a l . acestor 

: 1 efiCRilteU arată că In *ri- 
:i «estrul a  XSffl© Cteltuleli- 
ţ  i- la  Strict necesare unai pen- 
î SMNtar pentru o alimentaţie 
s ; 'Corespunzătoare vârstei 
r i' 6urrf de peste 80 mii lei 
j v lunar, iar pentru regia lo- 

' ■ cuinţei, alte cheltuieli (lm- 
j ' brâcăminfe, Încălţăminte, 
l ' medicamente «tc.). sunt ne- 
f  cesari alţi 45 mii lei lu- 
î nan  tn  total unui pensio 

nar fiindu-i neaeşnră o su- 
ţ mă de minimum Î25 mii lei 
. lunar pentru a trăi la limita 
î pfifferioa'râ in condiţiile de 

fe#tp«şieţ»»rfe respectiv 155 ■ 
r :toal la 

.Ifijjiţfi». -piterloiA. a decen- 
«.tei

Din datele oficiale rezul- 
'.■« J i  *ă în luna iulie 1995 
: > din totalul de 3 489 mii 

r pensionari din categoria 
|  r «Asigarări Sociale de Stat"
: in mare majoritate
; r lecttieşc în oraşe) numai 
; S2? am o pensie iiţfre
" ■ 145600 şt 150000 tei/lună, 
ş '®4dC 3442 mii (respectiv 

iî’lŞ W  ia sută) au pdeisii sub'
| ; 120989 I&  adică *ub 
; ^p«gUL de supravieţuire.

it

h  m  t r i b w i  n  

pensionarii să facă
w »in

Deci quasi-totalitatea pen
sionarilor trăiesc sub mi
nimul de supravieţuire, du
pă o viaţă de muncă, fund 
nevoiţi sâ tenuhţe îa o 
parte din hrană fi la pla
ta cheltuielilor de întreţi
nere a locuinţei, « e a  , ce 
explică creşterea mortali
tăţii înregistrată In ultimii 
ani in această categorie so
cială.

Ţinând seama de aceas
tă stare, de fisentri, Parti
dul- Penstooarâor din Ro
mânia îşi pmpitne să ac. 
ţioneae pentru ca pensio
narii şă-şi dobândească 
dreptul I» o viaţă decentă 
PPR consideră că acest o- 
biectiv este realizabil prta- 
tr-o reformă «comunică bi
ne gândită, de Up mana
gerial, care să relanseze 
producţia şi implicit eco
nomia naţională, asjgurân- 
du-se astfel resursele ne
cesare realizării unei pro
tecţii sociale corespunză
toare pcntnj toate catego
riile sociale, inclusiv pen
sionarii.

Pentru a obţine dreptu
rile nocşsgre supravieţuirii 
pensionarilor tn actuala si
tuaţie grea» este necesar 
să reuşim a face să se a- 
probe iegi adecvate nevoi
lo r şi suferinţelor noastre.

Experienţa ultimilor ani 
arată că partidele actuale 
(io care suni şi mulţi pen
sionari) nu sunţ suficient 
d« receptive Ia doleanţele 

' şi propunerile noastre de
oarece, pretinzând că a- 
pătă interesele întregii so

brietăţi, aceste partide tre

buie să satisfacă Cerinţele 
tuturor > categoriilor socia
le, şi în prinuil rând pe 
cele ale salariaţilor, care 
sunt cea mai numeroasă
categorie socială ş i care au 
la dispoziţie o armă toar
te eficientă (greva) cu ca- 
% trapyn legea pe care o 
doresc, attnâ pe care pen
sionarii n -o # u , -

De aceea, dacă vor să 
obţină drepturile de care 
au  ăetpie, pensionarii — 
tn totalitatea lor — trebuie 
să facă politică, şi anume 
palidea propriului lor in
teres şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât ei au creat 
marea majoritate a actua
lei avuţii naţionale a a- 
cestei ţări, având în ve
dete faptul că după 1980 
s-a redus foarte mult vo
lumul investiţiilor în eco
nomia română.

Această politică nu poa
te intra în contradicţie cu 
adevăratele interese ale ţă- 
rti, deoarece pensionarii, 
Pâre trăiesc <Krt pensiile a- 
locate prin bugetul Statu
lui, sunt vital interesaţi în 
bunul mers al Statului Ro-
< *\ ’ - *l* ' «p . •;

mân, ca să-şi poată încasa 
pensiile la timp, căci ei 
nu au altă soluţie de exis
tenţă, având capacitatea 
de muncă scăzută sau chiar 
nulă.,

Unindu-şi forţele tn- 
tr-un partid al lor, milioa
nele de pensionari pot tri
mite in Parlament un nu
măr important de deputaţi 
şi senatori pensionari, ca
re cunosc necazurile pen
sionarilor şi sunt intere
saţi în cel mai înalt grad 
in rezolvarea acestora şi 
în creşterea nivelului de 
trai a ţ  pensionarilor. A- 
liindu-se cu parlamentarii 
altor partida care sprijină 
acţiunile de protecţie so
cială, parlamentarii pen
sionarilor pot abţine vo
tarea unor legi « r e  sS «- 
sigure drepturile pensiona
rilor in condiţiile date.

De «ceea. este necesar «  
{tensionării de toate Câte- 

. goriile, având aceleaşi in
terese de bază, să se u- 
nească intr-un mare Par
tid al Pensionarilor din Ro
mânia, fără deosebire de 
naţionalitate, religie, sex 
sau Stare socială, partid tn 
care •& Intre şl salariaţii 
aflaţi In preajma pensio
nării, cca 1,3 milioane.

Numai uniţi Intr-un par
tid puternic pensionând var 
putea supravieţui acestei 
grele perioade de tr«n*L 
ţie prin care trece ţara 
noastră în prezent şi încă 
mulţi am de aîcj încolo.

IULIAN BADEA, 
Preşedintele

Partidului Pensionarilor 
din România

Iată-ne o naţiune ? de 
cuponari, cum exotic se 
pronunţă „strada", dacă al 
timp să auzi, să te ami«L 
‘  itatea csed, tocă e-K;
zitând, |n  năuceala nesi- 

-juzamtet a derutei, să op.
tăm perwru tf anume socie
tate, Alţii căutând grab
nic a Ie vinde, sâ „scoată 
ceva", alţii investind, „la 
noroc"... In faţa ghişeului 
poştei centrale din Hune
doara, doi-trei cetăţeni pe 
oră completează formula
rele. Cei mulţi aşteaptă ce
va, u« „ceva* care, musai, 
trebuie să vină „de uode-

degrabă zvonul ori înve- 
nitţarea inspirate din pre- 
sa disparată a se salva dip 
faliment, suntem, deci, su
perficiali şi nesiguri. Nici 
măcar acasă, în exploziva 
pauperizare suportată, or! 
în nesomnul său, cetăţea
nul nu mal găseşte refu
giul, nici solidaritatea ml- 
nime. Superficiali, «iei nu 
mai avem timp să ne re
laxăm, ori să citim pe-nde. 
lete o carte serioasă. Iar 
filmul ne dă în doze mici 
meritaîiteiea de celuloid a  
efemerului, a tiranei spi
rituale nemestecate, a  arti-

CASATORII

Doamna iog. Elena 
f’oenar, secretarul Con
siliului local Crişcior 
ne-a informat că pe 
primele nouă luni ale 
anului in curs, pe rş- 
za comunei au fost o. 
fieiâte f î  de eăsătorfi.

Ultima pereche de ti
neri care şi-au unit i- 
uimite şi sufletele pen 
tru toată viaţa au fost 
dra Maria VIad şi
loan-Voicu Joran, am
bii din Crişcior. Tine
relor familii mult no
roc şi copii sănătoşi. 
(AU.)

va", vreo indicaţie, « e a  
îndrumare, a  cuiva « r e  se
preocupă umanitar şi atot* 
clarvăzător de destinele 

% persoanelor noastre...
Nenumăraţi oameni re 

petă : „habar n-am ce să 
fae“, ori „e şi asta (cum- 
părarea de, acţiuni) 9  pă- 
căleală, un jCaritajf— fp .  
vteura cupoanelor şi a  cer
tificatelor (unii zic „certi
ficaţii").., Vor trece anii, 
vom vedea, unii si-«u pin. 
sat cupoanele O.K, unde
peste »n an-<fe)i va curge 
„«va*, alţii cil mila Dom
nului.

Cuponari cum suntem, 
majoritari, adică păguboşi 
prin predestinaţie, ne ve
dem de serviciu, unii de 
două-trei servicii, prin co
laborare, ca să aveţn pita 
Zilnică (şi silnică) pe ma
să. Nu mai credem în ce 
vedem, sau tocmai asta e : 
Credem doar în ce vedem l 
Puterea visului, 
s-a pribuşit in aab 
denţa ori !aşitatea-s totu
na. Minţiţi repetat, după 
epoca minciunii-coerent. 
generalizate, azi nu mai a- 
vem Organul, vorba filo
zofiei eline, sâ percepem, 
abstract lumea ? Ne bizuim 
doar pe instincte, pe mai

t

fictosului |a  goană după 
retoalH tari.

Intre timp ne trece via(a|
Sună retoric? Fugit irrepa- 
rabile tempus, Mereu ca* 
de câte tm ri, ffloan> înain
te de soroc, alături, nici 
n-avem vreme să îl plân
gem. Cad «acerate vieţile 
prietenilor, «par note IU* 
gare la J te » a e “, înfarcturt 
şi caneere... Mor cu aiia 
prietenii şi neprietenii, 
moartea e harnică, ltFcrea- 
*â, jteoariea citeşte zia
rul", Vorba poetului Mircea 
Dtneaeu. O vorbă spusă a- 
şa, mai cu cinism, mal 
eu meşteşug, pe « re , vai, 
nu o înţelegem ! terofeia a 
devenit de neînţeles, pro
za grossieră se asmute ca 
buruiana, cine să te mal 
plivească ?

Eu abordez, recunosc, 
tragic, realitatea, deci pot 
fi acuzat de... văicăreală, 
dragilor 7 Chiar sunt tra
gic şi asta mă doare. Insă 
dimensiunea tragică a rie. 
ţii noastre s-a lăţit şi creşte 
înspăimântător. Chiar sâ 
nu mai suportam acest 
adevăr ? A ne refugia doar 
la  petreceri-şi tăcere, nu 
rezoivă nimic.

EUGEN EVU

c -

A '

B-
M â n c ă m  c a  s ă  t r ă i m , n u  t r ă i m  c a  s a ’m â n c ă m *

* Astăzi, despre o  proble- 
- Mâ abordată doar te  trea- 
■'"CJI te  mm  şi anume ce-

1 :  — -Ce este această 
complicaţie şi «e »  deter
mină ?

S : — Cetoîu idwza afec
tează prioritar bolnavii cu 

de te» * te  anumite 
si este determina- 

p i Veterite per. 
ridieate ale gfice- 

ţhipergUca»!»), iar a- 
emuta constituie cauza 
intrării bolnavului în 

. cnreă în următoarele si
tuaţii : •  consum excesiv 
dc alimente « Insuficientă 
administrare de insulină şi 
frfpogHcemiante orale •  
stres fizic ca, de exemplu, 
interi** teverj». «ticrobiene 
şi «tente sau boli de altă 
«udură « stres psihic.

I « — Crem este pericu-

•R : — Categoric. înain
te de descoperirea insuli
nei, coma era o cau
ză de  tnoarţe ia diabetici. 
Chiar şi astăzi, dtebeiicii 
ea*e nu-şi ţin diabetul sub 
« n tre i  pot muri prin co
rn i  diabetică depăşită în

t  t — Cetoacidoza se in. 
«ridează rapid ?

ft : — Nu, frecvent ea 
■apare relativ ieht, în de. 
ours de câteva zile, fiecare 
diabetic fiind o individua
litate In acest sens, la ca
re  concură şi alţi factori

n o u
interni sau externi declan
şatori. - ; - -

Situaţia este următoarea: 
glicemia cceşle atunci când 
celulele nu pot absorbii 
glucoza pentru a o tran
sforma în energie. în acest 
moment, organismul înce
pe să
mile. doteriteteJe
ttiwcit Am*. wt . teââWf+ ■■■jjsx '
ultimului proces 
corpii cetoniei.

Coma poate dura 12 o- 
re sau 36 de ore, dar ce- 
toacidoza tot *e instalează, 
dacă persoana «U recu
noaşte simptomeie şi nu 
ia măsuri pentru a-şi Scă
dea glicemia.

I : — Care a n t  sîmpto.

R : — Sim ptom eie pot
1 micţhu 

te ţ i  « t e  teiteteil tebei, 
greacă sau mtgtămii, .

Discuţie cu daa dr. ELENA ACIU,

acumulează In s â n g e  
(^area numită cctoeă) 
şi se eBaainâ numai 
parţial prin urină, de
terminând cetomma.

Dacă corpi* cetonicî con
tinuă să se acumuleze tn 
sânge, o mare cantitate de 
lichide (sub formă de urină) 
este eli»inaSă din organism 
şi începe u« proces de des
hidratare. In  cete din ur
mă, pH-u| sangvin scade 
şi sângele dobândeşte ca
racteristici de aciditate, 
în  acest moment s-a 
instalat cetoacidoza. Ne- 
tratată, ea afectează . acti- 
vitatea cerebrală, ducând 
la pierderea stării de coti- 
ştkmţă şi la moarte.

cute diabeticul trebuie să-şi 
administreze Imediat o do
ză de irisulină ordinară cu 
acţiune rapidă. In cele mai 
multe cazuri, doza în plus 
de insulină şi exerciţiul fi
zic pot stăpâni situaţia, î- 
nainte ca aceasta sâ evo
lueze spre Stadii tardive, 
când cetoacidoca trebuie

dere
abdemfoale, astenie fizică 
progresivă şi somnolenţă. 
MicţhmHe frecvente. fii 

mod special, determină des. 
hidratarea care, ia  fftndul 
el, creşte ariditatea sânge
lui. ft» « l e  din urmă, se 
instalează pierderea Stării 
de conştienţă parţială «tu

fac« cetaaridesâ ?
R : -i*- Când apar simp- 

tome asemănătoare cetoa- 
cidoaei, primul spat es
te d e a  măsura giice- 

- raia. Dacă şi glucoza şf 
corpii cetonicî din sân
ge ■ au niveluri eres.

d o n  se însoţeşte de < 
«notate ţi bolnavul

eetoaci- 
deshi- 
nece-

sitâ îngrijiri speciale în
Spital-

f : —« în  ce msincnt in
t r i  «m diabetic fa romă ?

R : — Eaptul c i  cetoaci. 
doza se mai numeşte şi 
C«nâ diabetică e Înşelător, 
deoarece diabeticul poate 
avea cetoacidoză fără a 
pierde «tarea de conştien
tă. Răspunsul a r  f i ; coma 
apare Când cetoacidoza e- 
voîueazâ. Evident, nu este 
deloc bună ideea să lă
săm lucrurile sâ avanseze 
până la.acest moment. Ori. 
care dintre slmptorae, plus 
apariţia cetonelor In uri- 
nâ, reprezintă semnale că 
trebui* *â acţionăm ime
diat pentru ' «căderea gli
cemică, eVitând astfel co. 
ma şl daci spitalizarea.

VALENTIN BRETOTEAN

AMENfi
Din cei 25 de agenţi e- 

conomicl controlaţi in săp- 
tămâna 17—23 octombrie 
ajp> de către comisarii. 
Gărzii Financiare Hune
doara, 17 au fost sancţio
naţi cu amenzi totalizând 
,3 6âQ Q0â' d« lai. iar sume
le confiscate se ridică la 
7 273 727 de lei. fo t tn 
această perioadă au mai 
fost confiscate la Legea 
12/90 mărfuri ce însumea
ză *369100 de lei. 

SCHIMB VALUTAR 
PE LAKGA LEGE

/ ^ v .

SC TE0BE&U COltON- 
PEX SRL Haţeg a efec. 
luat fit perioada iulie — 
septembrie *93 operaţii de 
schimb valutar d|n înca
sări de la diverse persoa
ne fizice încălcând dispo
ziţiile legale în- vigoare. 
Societăţii t u  aplicat o 
amendă de 600000 de lei. 
Ia r  suma de 23 7Q0 3& de 
Iei a fost confiscată şi vi
rată la buget.

FARA NOTIFICARE
în  perioada iulie — sep

tembrie a.c,, SC D*aS 
TRANSPORT SRL Diurn- 
deara a practicat un tarif 
majorat pentru serviciul de 
transport de la 300 de IR 
la 472 de iei/km, fără na. 
tihearea intenţiei de majo
ra te a  preţurilor. : 

Societatea a  fost sano- 
ţionstă cu o amendă d» 
3«0000 de Iei, iar suma de 
1248 200 de iei — stărui 
încasată necuvenit —, s-a 
virat la bugetul statului.

JOCURI ILEGALE 
SC GRIGOROIU COM- 

TELSAT SNC Vulcan a  
instalat pe strada Traiaft 
din Vulcan şase Jocuri tfi» 
Joîy cârd fără avizul 
misiei Judeţene, 
încălcarea prevederilor I 
181/92 s-a aplicat societă
ţii o amendă de 100000 de 
Iei, iar suma de 1814 MO 
de lei a fost confiscată. 
CC.PJ

VA DA SOCOTEALA
Numitul Mihai-Cristian Faur, de 22 ani. din Riş- 

culiţa, fără ocupaţie, şi-a făcut până nu demult un 
prost obicei de a frecventa localurile publice unde con. 
suma băuturi alcoolice. Ultima ispravă a comis-o la 13 
Iulie 1093 când, beat fiind cu o  alcoolemie de 1,2# gr 
la mie, s-a urcat la volanul autoturismului, conducân- 
du.l pa drumurile publice fără a poseda permis da 
conducere. Şi cum ziua cu pricina s-a dovedit eu ghi
nion, nu a putut evita tamponarea autoturismului, pro
prietatea lui L.D. din Vaţa. care circula regulamentar. 
A  fost arestat preventiv şi trimis fii Judecate unde vaj 
trebui să dea socoteală pentru faptele s*i« nesăbuite. 
(A U .)
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Cutitarul din Răscoala
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Nici nu-ţi vine să crezi 
uneori câte nenorociri se 
pot întâmpla din incon
ştienţa unora. Cât de u- 
şor se poate' ajunge la 
spital ori în groapă din 
cauză unor rătăciri de 
moment ale unor indivizi 
care â doua zi nici nu 
mai ştiu exact ce au fă- 

 ̂eut. Şi la puşcărie se 
poate ajunge la fel de 
uşor, dar regretele sunt 
de cele mai multe ori 
tardive. Sfi vedem insă 
faptele care ne-au dus 
CU gândul la ceea ce am 
spus mai sus. ~

Încă nu se făcuse ora 
10 când, în acea zi Con
stantin Bordean, din Pe- 
trila se îhtâlneşte cu un 
grup de prieteni. Aceştia 
sunt în stradă şi beau 
dintr-o sticlă lichior. La 
invitaţia lor, serveşte şi 
el o gură. După o vre
me, de grupul lor se a- 
propie' un tânăr pe care 
mi îl cunoşteau, doar că 
este momârlan din Răs
coala. Bea şi el. după 
care merge şi cumpără o 
sticlă de lichior. Trebuie 
spus poate încă de Ta 
început: tânărul era
beat.'"'.'

După o vreme, Bordean 
şi cu una dintre cu
noştinţe intră Intr-un lo
cal din apropiere şi con
tinuă să bea. Nu durea* 
ză prea mult şi aici îşi 
faee apar ţin bă’ Au! din 
Răscoala în loca) începe

să facă scandal. Loveşte 
cu pumnul în maisă, spar
ge ceva pahare etc. V i
sând acest lucru, "Con
stantin Bordean, Cârcă 
Balaş şi un comesean’se 
mută la altă masă. Scan
dalul continuă însă. Intre 
tiţnp, oamenii află că cel 
pus pe scandal este dai 
neamul lui Pivoda.

Poate că lucrurile nu 
ajungeau aşa departe 
dacă, la un moment dat. 
de masa celor trei nu se 
apropia din nou Pivoda. 
Fără nici o vorbă, scoa
te un briceag şi 11 lo
veşte pe Balaş în piept. 
A vrut să lovească in 
continuare şi pe ceilalţi, 
dar până la urmă s-a 
retras cu briceagul in 
mână şt a plecat. întru
cât Balaş sângera în 
zona pieptului, Bordean 
dă o mână de ajutor 
pentru a fi urcat tntr-o 
maşină şi transportat la 
spital.

Cei din. zonă nu  au
scăpat însă de cuţitarul 
din Răscoala. Se pare că 
este serios pus pe trea
bă. Şi o să vedeţi de oe.

în. timp ce Bordean 
povesteşte unui cunos
cut ce s^a Întâmplat, îl 
vede pe Pivoda cam la 
40 de metri distanţă. Na-i 
dâ prea mare atenţie, dar 
doar după câteva mi
nute se trezeşte cu cu
ţitarul lângă el. „A yp- 
niţ şi m-a. întrebat ce âm

făcut cu cel pe care l-a |  
tăiat. S-a apropiat cam I 
la o Jumătate de mmm J 
de mine, apoi, dintr-o |  
dată, a scos briceagul şi * 
m-a lovit cu el în piept, I 
după care a luat-o la '  
fugă“ — avea să de - I 
clare mai târziu Bor- * 
dean. ,

Cel lovit încearcă să-l I 
urmărească, dar după câ- * 
ţiva paşi cade pe un | 
gard. Ajunge In spitalul » 
din Petroşani, dar. cum I 
Starea sănătăţii se a» J 
gravează, va fi transpor- ‘ i 
tat la spitalul cbni- diţ» * 
Timişoara, unde se va J 
interveni chirurgical. As- | 
tăzi, Bordean este în J
afara oricărui pericol. Dar I 
acest lucru nu se puteţi % 
spune atunci când la I
spitalul din Petroşani se ,
afla în acelaşi salon cu I
Balaş, cealaltă victimă J 
a lui Ioriiţă Pivoda, de |
22 de ani din Răscoala. I
Până în acea nenoroci- J
tă zi, nici unul dintre pi |
nu atinseră de Pivoda 1 I
Nu-1 văzuseră în viaţa *
lor î |

Puteau muri însă foar- *
te «şor de mâna lui 1 I
Şi atunpi au  aveam drep- ;

tate când spuneam la |
început că uneori nici 1
nu-ţi vine să crezi ce se |
poate întâmpla în câte- |
va «rioinente de rătăcire *
ale unor indivizi ? jj

VALENTIN NKAGjU j
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POPULAŢIEI

d i n Ja c c ks t o c m o n t  c a / a m i e isi m a i

g a m a

# #l
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# 4
lunete si geamuri laterale pentru autoturisme, autourilitanŞ J  

",' Si eâmioarufc. M
.JCăutaţî-ne cu încredere la sediul firmei noastre: {

Calea Fioresti 42, în cadrul filiale»; ■

_”Dacia-Service“ Cluj-Napoca -MânâşiuL • • • 
tel.:064-424272, fax:064-425271 

C ăutăm  persoane fizice, posesori d e  au toturism , pentru a 0  
angajaţi în funcţia de reprezentanţi com erciali. ,

Ofertele se* primesc prin

S.C. COOP FAVIOR S.R.L. ? ,
' ORAŞTtE i y<i î  I

ţtr . Eroilor, bl. B, parter, . § 
|  telefon 054*647493, cod fiscal 355511}. I 
j ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE j

j a pentru închirierea de spaţii disponibile, J 
j J în data de 6 noiembrie 1995, ora 11, lai 
i 1 sediul societăţii* f

|  Spaţiile sunt destinate unor actori-1 
11 tăţi necomerciale, iar preţul de pornire I 
j J al Ucitaţiei este de 12 000 lei/mp. *

I Taxa de participare este de 25 000 lei, |
’ |  iar garanţia este de 10 la sută din va
i j  loarea chinei şi se achită anticipat la‘|
(* casieria societăţii, până la ora deschiderii I  
: 1 licitaţiei. (2122) I

SX. IMCOMEX S.R.L.

(Abţinerea unui câştig sigur' 
t? visul fiecăruia  intr-o fante o 
traiuluifd£\la Q p f ă  a lta  .

îndeplini
a c e s t  p is *  -

Cinci iiiJ>(Wte' oferi un câştig  
J â râ  cp  tu sa-ţi asumi nici un

Dilema ta ara o rezolvare

D u p ă  1 o c to m b rie !)

a c ţio n a r  la  F ondul 
P roprietăţii 
I

soluţia care

EVITA RISCUL !
2900 A rad , Calea Victoriei 33-35 Tcl.,057-234445 Fa* 057 • 250(05

prin magazinul "CENTRAI." dirfOiâ t̂ic. 
sU N Bilccscu. iu 11 telefon 647496:

.  TELEVIZOARE COl.OR: NEI, ORION. 
GOlJ)STAR(W programe, telecomandă, cu şi !ăfă lelelext)
• TELEVIZOARE ALIFNEGRU - Bucuicşu |
• FRIGIDERE Şl CONGELATOARE -Gâeşb
• ARAGAZE • Satu-Mare 
.  MAŞINI OE SPĂLAT- Cugtf 
.  BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE - Itaii.i
• COVOARE Ş! MOCHETE - Cisnâdie 
.  GRESIE Şl FAIANŢA - model Italia 
.  VOPSEA .Cilii ŞI Dll-V ANT AUTO 
.  INCUBATOARE PENTRU P il  OE GAjNţ,

/« v ALTE PRODUSE electronice şi elcctrocasmcc .UdtiG 
afea',*rişhiţc de cafea, mixere electrice, storcStoatc de_jrucic, 
spiratoare, boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz 

La toate produsele se acordă 
[ G A R A N Ţ I E :  î n t r e  1 - 3  a n i  

GARANT AT CELE MAI MICI PREŢl W! 
Produsele se vând şt cu

PLATA ÎN 12 RATE (12 luni)
'eu  dobândă de numai 4,5%

pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hunedoara

! ţ SE ACORDA îm prum uturi în uel

PRIN CASA DE AMANET____________ _____
Cluj-Napoca, B-duS 23 Decembriejel: 064/195.836; Fax; 064/414.019

wtwwwl
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•  Vând casă cu teren 
200 mp, api ondil ga:

Tei. 625013. -■ (2158) '

«. Vând teren arabil în 
ţatul Cigmău, relaţii tel. 
521257,“  Deva. ' (2187)

.j •  Vând apartament 2 
ginere, telefon 628682,
î  ■ (2166)

! •  Vând remorcă 5 tone, 
şouă axe, acoperită şl 

aatrieulată. Informaţii 
60836. (2156')

•  Vând piese Ausli 
# 9 i sat Ulieş, nr. 2.

(1999)

a  Vând noară vaiţu i 
pentru g râu ,şap iţe ita te  - 
ţ#ieă/ Informaţii Zilnic - 
după c  t i. telefon 
$41551 (2152) •

31 OCTOMBRIE 
1 9  9 5 ’

* Sf. A p Aţ c li'  a- 
hie. Urban şi Narcis •

•  1784. 680 de ţă 
rani se adună la Mes
teacăn, la chemarea lui 
Horea. Este începutul 
răscoalei ţărăneşti,

, de Hi rea r  JdŞ

& S-a născut, in 1881, 
istori *,1 ţt crit :ul >i e 
rar EUGEN LOVI- 
NESCU (m. 1943);

•  1918. Se eonsti- 
t i <. os l.'j 2, a s
nai Român Central din 
Transilvania ;

•  Soarele răsare la 
ora 6,51, apune la 17,07;

•  Au trecut 303 zile- 
din an; au mai rămas 
62.

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, Hu
nedoara, tapetat, t telefon, 
faianţat, beci. 625275

(2012)

deschiderea va avea loo 
la “data de 10. XI. 1995, 
ora 14, la sediul societă
ţii . Garanţia de partici
pare 500 000 lei.

(6516)

•  La împlinirea celor 
19 ani, dragă Mihăiţă
Euppa, părinţii, fratele,
unchii, verişorii şi buni
cii îţi doresc multă feri
cire sănătate şi împliniri 
In : viaţă. „La mulţi ani !“

•  Vând camion 5 tone, 
stare perfectă. Telefon 

(2185)621544.
DIVERSE

« Vând apartament trei 
camere cu posibilităţi de 
spaţiu comercial. Telefon 
623669, Deva.

(021538)

•  Vând garaj demon- 
tabil, preţ negociabil. Orăş
tie, 642303, după ora .17.

; (9.096)

•  Vând convenabil ca
meră video Hitachi (ca
setă 'mare). Tel. 626605, 
după ora 17.

(2174)

# Vând trac toi U 650, 
cu plug în stare dc func
ţionare. Comuna Sântă- 
măria-Orlea sal V. <! Î0 

(7087) •

•  Comitetul de iniţia
tivă al A.S. Zarand Trans, 
Programul Acţiunilor Sa
lariaţilor Brad anunţă sa
lariaţii, foştii salariaţi şl 
pensionarii S.C. Zarand 
Trans S.A. Brad că pot 
adera la asociaţie în con
diţiile Legii nr. 77/94, în 
vederea privatizării. In 
data de 14. XI. 1995, ora 
12, va apea loc şedinţa 
de constituire a Asocia- 
ţiei ?, and Tî •<

(6517)

OFERTE

DE SERVICII

TRANSPORT AUTO
•  cu camioane Închise 

OE 3-1S TONE
•  GARANTAT PREŢ MINIM

•  TELEFON 054/647529

« V â n d  apartament 3 
camere, centru, posibilităţi 

5 privatizare, parter, preţ 
, 22 milioane, cu mobilă, 
Simeria. Vând maşină de 
îngheţată germană —- 4 
milioane. Vând dozator - 
sucuri (rusească) 30 litri, 
preţ 1 milion, toate ne- 
gociabiie. Informaţii Sinz, 
tigri t  Decembrie, bl.- 14, 

a, Itx, Simeria.
(2175)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, îmbună
tăţiri, bloc B 29, ap. 56. 
Telefon 777390.

(7088)

•  Centrul medical AR- 
MEDICA anunţă majora
rea tarifelor la servicii
le prestate, începând cu 
1 decembrie 1995.

(7859)

« Societate comercială 
producem cherestea, grinzi 
şi executăm acoperişuri 
din lemn şi ţiglă Orăştie, 
str. Luncii/ nr. 3, tele
fon 642350.

(9695)

\ «  Vând combină re
coltat păidase, 12 mili
oane lei, compresoare pen
tru ’ frigidere, congela
toare, cu garanţie. In
formaţii tel. 712339.

(7860)

ÎNCHIRIERI

« Meditez engleză. Tel. 
629855, după ora 20.

(2172)

•  închiriez spaţiu pen-: 
tru activitate comercială 
în suprafaţă de 20 mp, 
în spatele halei Obor.
Telefon 724426.

(7858)

•  Căutăm menajeră, 
oferim cazare, masă şi 
salariu Tel. 612070.

(2171.)

COMEMORĂRI
« S,G. Altex Trade vin

de In £5biu încălţăminte 
şi -îmbrăcăminte '  secând - 
hand, en gros, din Olanda 
şi Belgia, Telefon 069/ 
228884. ' (7838)

•  -Vând apartament 2 
camere, bdul Corvin, in
formaţii telefon 711818, 
sau Hăşdat,* nr. 1.

(7856)

* •  Caut spaţiu dc 
închiriat pe termen 
Jupg (o f.xă dg mii ipL, 
258—300 mp, zona bdul 
Dacia; pfer 4-r-5 mi
lioane chirie lunar). 
Informaţii telefon 004/ 
414499. -

(7857)

•  Ce frumoasă ne-a 
fost familia când eram 
toţi împreună şi ce tristă 
e amintirea acum, când 
se împlineşte un an, în 
3) octombrie, de când ne-a 

' părăsit peptru totdeauna ; 
cel care a fost soţ, tată,; 
socru şi bunic

g h e o r g h e  t r îf

•  Vând spaţiu comer
cial şi dulap frigorific. 
Orăştie, tel. 647182, după
ora 16.

(9«91)

•  Oferim spre în
chiriere' pe termen 
lung motel, cu restau- 
rant zonă igr mers. 
Telefon 612070

(2170)

Familia. (2183)

DECESE

« S . C  Zarand 7 ram 
S.A, -Brad, str. Vânători
lor, nr. 47, anunţă orga
nizarea unei licitaţii pen
tru reevaluarea paţrim o-, 
niului. Informaţii la se- 
diul Jisocietăţii, ‘ “ ft tejefon f 
651310Î.. Depunerea ' ofer- “ 
telor «cir. până în da ;> dc 
10. XI. 1995, ora 10, iar

* Ofc-r pentru închiriat 
tameiu două camere, 

semimobilat. Tel. 613355, 
(2013)

•  Ofer spre închiriere 
spaţiu depozitaro .-ce 
fentdotat/  suprafaţă 200 
—5(0 mp 1 ,f >rm i’’! 
660936. - ‘ ' (2152) ’

, « . Cu adâncă durere 
şi compasiune colec
tivele ,demuncă ale 
S.C Prpd Impex Gu- 
dea G'.V. S.R.L. din 
Hut îdoa pL ,i Ghef i i 
sunt alături de patro- 

; nul societăţii . Gtidea 
Vasîlc ia greatn în
cercare pricinuită 1 de 
decesul tatălui său. 
Dumnezeu , să-t o- 
dihneascâ f

(2192)

.TOCI

TAXIURILE GflLEEME
CU CELE MAI MICI TAIWE

24 de are din 24, ‘
Ia dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
. D cvs 

S tr a d a  

JML Eminescu 

ar. 2

Tel, 61 66 65

Taxarea se face din<moineotur 
preluării clientului 

TOTUL LA TELEFON

s.c.
E « p

TRANS S.R.L

S.C. MECANICA S.R.L. DEVA I
•  Schimb casă la ţară 

cu apartament, exclus Da
cia, Micro 15. Telefon 
230131, după ora 16.

. (1993) :

I
î Anunţă intenţia de majorare a adaosu- |  
I lui comercial, începând cu data de 1 de-
|  eembrie 1995. (2115) I
I I
I I
I S.C. VIDALIS

I

-  PRODSERV 
E V A

I
I
I
I

S.R.L. |

I
Anunţă intenţia de majorare a pre- j 

ţurilor la mărfuri, şi a tarifelor de trans- |  
port, ca urmare a creşterii preţului la I 
carburanţi, ulei, anvelope etc. - j

(2114)

I I

I
I
I
I

SOCIETATE COMERCIALA I

Angajăm muncitori, eventual maistru j 
tâmplar, pentru Simeria . Informaţii te- I 
lefoh 618617. (2120> |

1
I
I

1
C L U B U L

„CONSTRUCTORUL* DEVA |

1 Deschide un nou curs de croitorie I 
|  pentru femei, m  data de 10 noiembrie |  
1 1995. Informaţii la telefon 625216, zii-1 
|  nic orele 12— 13 şi 20— 21. (2121) 1

I I
I
I
I

I
REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE I

COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DEVA ■

Cu sediul în oraşul Deva, judeţul Hune- I
|  doara, ştr. Libertăţii, nr. 6, înregistrată Ia Re- f  
Igistru! comerţului sub nr, J  20/102/1991, a - |
InU fliS  lancafAîi dp rtfprfp nPnfni APiirmapu fimn- ■I  nunţă lansarea de oferte pentru ocuparea func-i 
jţie i de |

I
MANAGER,

I  I
l in  conformitate cu prevederile Legii nr. 6 6 /■
11993 a contractului de management. I

I Se primesc oferte de la persoane fizice ş i | 
juridice rbmAn©, care îndeplinesc cumulativ con

1|d iţîile  prevăzute de art. 4 şi 5 din lege.

( Condiţiile de participare şi criteriile de sc-l 
lecţie'a candidaţilor sunt cele prevăzute în fişai 

I  postului, pe baza legii şi a normelor metodolo- |  
|gice aprobate prin H.G. 263/1994. I

( Ofertele vor conţine elementele necesarei 
cerute- de condiţiile şi criteriile de selecţie, p re-t

I oiftvt ' Wî •:' AwioA n w A A Î n i ■■ ■ i ' au;« ■|  cum şi orice precizări utile şi se depun în ter-«

Imen de maxiţn 30 de zile de la data publicării |
I[prezentului anunţ, la sediul regiei autonome. I 

|  Concursul de selecţie a ofertelor şi testa-
II rea candidaţilor se va organiza în termen de 45 ■  

■zile de la ultima publicare a prezentului anunţ.|
I Pentru informaţii şi relaţii suplimentare I

«rX ■Jvă rugăm să vă adresaţi la sediul regiei,. Oficiu] L 
■  juridic, telefoanele: 054 — 614232, 615852, in - | 
Itterior 147, între orele 7,30—9,30, unde sunt pre- fl

Iau fo flnnnmonlaln nnrneai*n * i|  gătite toate documentele necesare.
I

i TRfllisirvĂffiH general]
IMPORT-EXPORT j

■  Str. Teatrului ar. 1-2,1'.O. Dos. J06 Oradea 3700a 
|  Telefon 059/ 130.508 ; 131.663, fax 059/163.709 |
■ A n g a jau *  de urgenţa pentru Filiala din |
jDEVA personal cu experienţa pentru posturile de:j
a a ffk lillftltC T ,l  * experienţa in domeniu ■
a e w H i u m i a i  i - garanţie materiala *

A O E N T I  . avnaaiaols in Hnmflni11 *k I{  m n w n  • experienţa in domeniu#
11 ‘ C O I U B G I A L I '  8*riintie •
l.informatii la telefoanele de mai sus, interior-420’J  
I Serviciul Marketing. 3
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