
— Cam a tos! ; In 
spitalul d t  boli min
tale ?

— M-am simţit exact 
ca la birou-.

I NODUL GORDIAN !
INici vestul însă nu stă ■  

pe roze, în chiar capitala |  
Europei Unite — Stras- 
bourg, manifestările vio
lente ale tineriloţ* ma-
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Ca nou director ge
neral al unei instituţii cu 
un rol deosebit în asigu
rarea securităţii aliinentare 
a pubttfirţiei. 'v â  'rog, dle 
Tot, să . ne spuneţi ce po
litică faceţi şi cu ce gân
duri porniţi la drum?

Consider că cea mai 
bună politică pe care o 
putem şi este de dorit să 
o facem cu toţii este po
litica muncii, transpunând 
toate intenţiile şi gându
rile de bine pe tărâmul 
faptelor ca Ce să ne repre
zinte acţiunile ce le do
rim să le materializăm. E- 
vident, în acest context, 
nti putem face decât po
litica Cîuvernului, a Mi- 
aifttt-mlui Agriculturii - şi 
Afimcntaţiei. a organisme
lor administraţiei judeţene 
şi locale. r/

Gândurile cu care am 
pofhît la drum sunt multe 
şi: diverse, cum complexe 
sunt şi problemele cu caro 
se ' confruntă producătorii 
agricoli, in sensul că prio
ritare - sunt preocupările 
legate de perioada de tran
ziţie, de aplicarea " Legii 
18/1991, care să ducă, trep- 
iat. la practicarea . unei

Convorbire cu dl. ing. ROMULUS TOŢ, 
director general al Direcţiei Judeţene pentru 

Agricultură şi Alimentaţie

agriculturi performante, 
la Închegarea unor exploa
taţii agricole profitabile şi 
viabile, de tipul fermelor 
occidentale. Pe iângă sta
bilirea dreptului de pro
prietate, deosebit de im
portante sunt acţiunile care 
privesc creşterea, aportului 
şi implicarea efectivă a 
specialiştilor în introdu
cerea tehnologiilor avan
sate de lucrare a pământu
lui şi de creştere a anima
lelor, fără de care nu se 
poate concepe obţinerea ‘ 
unor randamente satisfăcă
toare, inclusiv sub aspect 
economie, luând totdeauna 
în calcul şi vâloarea mun
cii producătorilor agricoli, 
ceea ce până acum nu prea 
s-a întâmplat. A r.fi multe 
de , spus despre modul cum 
se pot soluţiona asemenea 
probleme, însă consider că 
important este să avem 
stabilită o strategie Şi o- 
biectiye clare, pe care Să

le îndeplinim cu consec
venţă, pentru ca vorbele 
să aibă acoperire în fapte.

— Ce argumente aveţi 
pentru A pleda în favoarea 
unei agriculturi perfor- 

'■ mante?.
î — în primul rând, ne 
bazăm pe potenţialul teh
nic de care dispunem, a- 
vând în reţeaua noastră, 
inclusiv la centrele agri
cole, peste 530 de salari
aţi, din care mai miilt de 
260 sunt specialişti cu 
studii superioare, resursele 
umane fiind, deci, de o 
valoare deosebită. Esenţial 
cred, însă că este ca stă
tutul Specialiştilor să fie 
definit' cu claritate, deli
mitând raportul lor • cu 
primăriile şi stabilirtdu-le 
atribuţiile ce le au in re
laţiile cu produeătorăî " a- 
grîcolii Fireşte că "'este ne
voie să punem accentul pe 

fdlsciplină, seriozitate, com
petenţă şi operativitate în

soluţionarea problemelor 
producţiei, pe conlucrarea 
fructuoasă, ca parteneri e- 
gali în afaceri, cu proprie
tarii de pământ, astfel ca 
fiecare Să aibă de câştigat 

' din prestaţia ce o face.
Pentru a-şi practica efi

cient meseria, desigur că 
trebuie ca specialiştii de 
la centrele agricole să aibă 
acces la un sistem infor
maţional bine pus la punct, 
capabil să ofere date şi 
soluţii concrete şi diferen
ţiate la toate. întrebările 
puse de proprietarii de 
pământ,1 In funcţie de po
tenţialul productiv al te
renului, de fiecare solă, 
de cerinţele specifice fie
cărei culturi. Important 
de subliniat este că avem 
şi o dotare materială bună, 
revenind circa 30 de ha 
la utt tractor, faţă de 50 
cât ar fi normai. Aceste 
tractoare nu se folosesc 
însă la capacitate, în seo- 
puri agricole, un asemenea 
deziderat |m|âiaindu-se 
< - ş,*- ^  Cai,

Convorbire consemnată de 
■//  NICOLAK TlRCOB

(Continuare In pag, a 8-a)

Exerciţiu democratic 
sau...

. Ieri, 31 octombrie, cu o 
întârziere de trei sferturi1 
de oră faţă de ora la care 
fusese convocată, din cauza 
neîntrunirii t majorităţii a 
a v u t. loc şedinţa extraor
dinară a Consiliului jude
ţean.

: Amriându-.se -— ca dez
bătut într-o şedinţă ante
rioară» punctul 1 de pe 
ordinea de zi anunţată • 
{Rectificâfea bugetului Con
siliului ' judeţean .pe. anul 
1995) — şedinţa a rămas 
intr-un punct: Discutarea 
şi aprobarea proiectului de 
hotărâre privind încetarea 
înainte de termen a man
datului d e ; consilier ai 
domnului £ostel Alic —- 
ntmfiit în funcţia de' pre
fect — şi validarea man
datului de consilier al dom
nului Petre Nicolae.

-Pentru Că domnul Coste! 
Alic” a Îndeplinit în cadrul 
Consiliului judeţean func
ţia de preşedinte, vii con
troverse a stârnit • propu

nerea de a se proceda în 
şedinţă la alegerea unui 
nou preşedinte, consilierii 
opoziţiei dorind cu ardoare 
acest lucru în timp ce cei 
ai partidelor din arcul-gu
vernamental nu-1 doreau, 
sa' pare din motive de 
minoritate, neafirmate însă 
in şedinţă.

întrucât o asemenea a- 
legere implică o pregătire 

(ii^ahiswtorică — inexistenţă 
în şedinţa de ieri — propui- 1 
herea de introducere ™ pe 
ordinea - de zi â 'alegerii 
preşedintelui a fost res
pinsă.

în final, consiliul a ho
tărât" validarea mandatului • 

. consilierului Petre Nicolae 
şi convocarea şedinţei ex
traordinare a Consiliului 
judeţean / pentru alegerea 
preşedintelui pentru data 
de 14 noiembrie" 1995.

Consilierul proaspăt va
lidat a depus jurământul 
de/ credinţă. /  ' :- /

TON CIOCLEI

"  .'BIJUTERIE NOUĂ • ţ '  r

■ Peisajul citadin a l ' municipiului Deva s-a împo
dobit cu încă o bijuterie. Este vorba despre „Bijuteria 
Aur Di Prest" din Aleea Victoriei, bl. 10, scara 2, 
parter. Administratorii ei Viorel şi Bamona Băii- 
şescu asigură reprezentantele sexului frumos şl nu 
numai de o servire exemplari şi de calitate. Aşadar 
să ne mai şi împodobim, doamnelor! (D.M.)

NOIEMBRIE
• 1 dolar SUA — 2233 iei
• 1 marcă germană — 1587 lei
• 100 yeni japonezi — 2197 lei
• 1 liră sterlină — 3519 lei
• 1 franc elveţian — 1904 lei
• 1 franc francez — 457 Iei
• 100 lire italiene — MO iei

Cursuri de re}erinţă ale Băncii Naţionale \
a României - /  ' . ‘
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Dacă avem în vedere 
că în Bosnia după în
cheierea arm'stiţiului în- 
ti -• părţile beligerante tu
nurile au amuţit şi că,
în general, încetarea fo- grebieni au dus la con
ciliu: se respectă, iar oa- fruntări, la fel de violente I  
menii'  răsuflă mai uşor, cu forţele de poliţie, în I  
putem spera oare ca pa- sprijinul cărora a fo ş t i  
cea se va instaura în a- nevoie să fie trimise trupe ■  
ceaştă parte a Europei? E ale armatei franceze. A- I  
greu de spus. Poate că, ceste violenţe, care con- ■  
până la urmă sârbii şi tinuă şirul atentatelor I  
mulsulmanii bosniaci, deşi provocate de fundamen- _ 
continuă să se acuze in taliştii islamici în Franţa. |  
gura mare, se vor înţe- soldate cu morţi si ră- ■  
lege şi vor pune capăt niţi, se desfăşoară toc- |  
războiului civil care ma- mai acum când NATO |  
cină forţele poporului, a rămas fără secretar ge- ■  
nimiceşte tinerimea şi noral, Willy Claes dân- 
distruge tot ce omul a du-şi demisia, ca urmare 
creat aici veacuri de-a a acuzării sale de corup- I  
rândul. Aceasta nu în- ţie- . •
seamnă însă că putem Să nu uităm apoi că I 
spera într-o pace durabilă toate speculaţiile privind ■  
în fosta Iugoslavie. De- admiterea sau neadmiterea I  
unăzi. televiziunea ne-a unor ţări foste socialiste j

prezentat imaginea unui în Uniunea Europeană s i l  
şef de stat din zonă dez- în NATO creează tot felul! 
lănţuit, gesticulând fu- .de tensiuni între acestei 
rios şi arătând cu mâna ţări, pe de-o parte, şi I  
un duşman care trebuie Sntrc ele şi statele occi-l 
nimiqit. Este vorba despre den tale pe de altă-parte.! 
Franio Tudjman, fost ge- Creează iritare mai ales! 
neral în securitatea Iu- anumite clasamente ce 2 
goslaviei, iar acum pre- se fac în anumite cercuri I  
şedinţele Croaţiei,^ care interesate privind ordinea ■  
ameninţa fără jenă Că va admiterii acestor ţărj în |  
recurge la forţă pentru a organismele europene.* 
recupera Slavonia răsă- Trebuie să spunem c ă |  
riteană, care se mai află toate speculaţiile pe sea-1 
în mâinile sârbilor. în ma ţărilor din centrul şi I  
asemenea condiţii se mai estul Europei nu sunt în I  
poate spera într-o pace nici un caz întâmplătoare. I  
Pe teritoriul fostei Iu- Există- forţe care doresc I  
goşlavii şi în Europa? $ă menţină această nesi-1 

Dar nu numai Bosnia, nu guranţă şi un anumit grad 
numai teritoriul fostei Iu- de instabilitate în zonă! 
goşlavii pot constitui fo- §i ca tabîeuî să fie 
.carul .unui război nimj- ,cşmplet vom aminti 
citor. Să nu uităm că în şi scenariile apocaliptice' 
Cecenia conflictul eon- pe caret le lansează Se la 
tinuă, eă te  Rusia îşi o< vreme presa rusdfcscâ, 
pregăteşte candidatura la urmărind să intimideze 
preşedinţie fostul co- ţările care şi-au mani- 
mandaiit âl armatei â festât interesul de a a- 
14-a dîn Transpistria, ge- dera la NATO- Potrivit 
neralul Alexandr Lebed, acestor scenarii, Polonia

şi Cehia (ţâri care au 
declarat că dacă vor fi 
admise în NATO vot da 
undă liberă armelor nu
cleare pe teritoriul lor) 
vor fi primele ţinte ale 

ru-

că preşedintele Elţîn a 
suferit un nou atac de 
corţi şi că sunt . mulţi 
cei care ar dori să pună 
mâna pe tronul ţarului,
că in Ucraina mii/ de . ..........
demonstranţi cer reinsta- rachetelor nucleare 
urarea socialismului şi seşti. 
demisia preşedintelui re- 11 
formator Kucima. Şi spa- . Gh. p a w .
ţiul fostei Uniuni Sovie
tice mocneşte încă multe .. ... ............ ~
surprize. (Continuare fo Rog. a M

ÎN  Z I A R U L  

D E  A Z I  :

Liceul ,Aurel Vlaicn** din Orăştie 
hunedorean.

şcoală de tradiţie în r învăţământul 
Foto: Al.EXANDRU CAZAN

• •  Sport
I . . ; ■
* •  Repere spirituale 

I •  Dura lex, sed lex
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Sâmbătă, 28 octombrie 
a.c., dl. Sergiu Cunescu, 
preşedintele Bartidului So- 
cial-Democrat Rămân şi 
dl. Dumitru Ifrim, deputat 
P.S.D.R: de Hunedoara,
s-au întâlnit la sediul Fi
lialei judeţene a respecti
vei formaţiuni politice cu 
ziarişti din presa locală şi 
cu linii corespondenţi ai > 
presei centrale. Manifesta
rea s-a axat pe ideea tac
ticii şi strategiei P.S.D.R. 
în viitoarea campanie elec
torală, mutaţiile produse 
în ultima Vreme în eşichie
rul politicii româneşti. în 
debutul conferinţei de 
presă, dl. S. Cunescu a 
rostit o foarte scurtă alo
cuţiune invitându-i pe zia
rişti să pună întrebări. 
Seria acestora a fost deschi
să de „CUvântui liber**. 
Iată care sunt întrebările 
şi ce răspunsuri tun pri
mit,: Partidul Social-De- 
mocrat a realizat * alianţă 
cu Partidul Democrat. Ve
deţi această alianţă bene
fic» ? S. Cunescu: Desigur, 
altfel n-o făceam. Ambele 
partide sunt de esenţă şo- 
cial-democrată şi este fi
resc să acţioneze împreună, 
fiecare partid păstrându-şi

„Social-democraţia are 
condiţii de afirmare 

puternică în România"
CONFERINŢA DE PRESĂ A P.S.D.R

însă independenţa şi mer
gând pe liste proprii în 
alegerile viitoare, împreună 
Vom realiza o mişcare so- 
cial-democrată puternică, 
social-democraţia având 
condiţii d» afirmare în 
România, Partidul dum
neavoastră a ieşit di» Con
venţia Democratică. De 
c e l  S. Cunescu: în conven
ţie nu ne putem manifesta 
cum o dorim, iar Partidul 
Democrat nu este in con
venţie. Alianţa celor pa* 
tru partide ce sprijină Gu
vernul Văcăroiu s-a rupt. 
Cum apreciaţi acest fapt? 
Firesc, în beneficiul parti
dului de guvernământ care 
s-a desprins de extremişti, 
în  acest fel imaginea sa 
se - limpezeşte. Ce şanse 
ar avea P.S.DJB. in  viitoa
rele alegeri? D. Ifrim: Cred 
că social-democraţia poate 
atrage 25 la sută din elec

torat, căci vom veni cu 
candidaţi de valoare. 
Veţi prezenta candidat la 
preşedinţie? S, CuhescU: 
Da, un singur candidat. 
Deocamdată, nu am stabi
lit încă pe cine anume. 
Ştim că S-au produs schim
bări fa conducerea filialei 
judeţene a PJS.D.R. Din 
ce pricină? D. Ifrim: Da, dl. 
Constantin Mocănţţă şi-a 
dat demisia. Parlamentai 
a luat in dezbatere Legea 
partidelor politice. Are 
şanse să fie adoptată 0- 
ceasti lege? S. Cunescu: 
Are si noi o socotim foarte 
necesară întrucât în pre
zent avem Prga multe for
maţiuni politice în Româ
nia, iar electoratul este de
rutat. nu Ştie Ou cine să 
meargă.

lată şi alte idei expri
mate de preşedintele Par
tidului Soeial Democrat

Român şi de deputatul de 
Hunedoara al respectivei 
formaţiuni politice: •  
P.S.D.R. nu aprobă poli
tica U.D.M.R. privind auto
nomia teritorială pe bâze 
etnice. •  Tratatul cu Un
garia este necesar, dar nu 
trebuie acceptate formulări 
ambigue, compromisuri. •  
Mişcarea social-democratâ 
are istoţie bogată în  ţara 
noastră, a fost prezentă la 
toate evenimentele politi
ce importante ale ţării. Ia
tă de ce îi prevedem un 
viitor luminos. •  Opoziţia 
nu este unită şl aceasta 
este în defavoarea ei. 
Ruptă In mai multe gru
pări nu are şanse să câş
tige alegerile. •  Trebuie 
găsită o  idee In jurul că
reia opoziţia să se adune 
Şi să acţioneze împreună. 
Din păcate Insă m ele or
golii de partid sau perso
nale nu fac posibil acest 
lucru, «  Tara are nevoie 
de. schimbări profunde pen
tru a păşi mai viguros pe 
calea democraţiei şi a eco
nomiei de piaţă, Social- 
democraţia poate realiza 
acest lucru.

•  » e  « s  » » « V  ral"'»'
y»' - y  îs*

TRAI AN SONDOR

P r i n  î a s ă m i n ţ â r i  a r t i f i c i a l e  |
• i
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i NODUL GORDIAN
Dl. Roman Parca, di

rector al O.J.R.S.A. De
va, ne-a informat că In 
această toamnă s-au rea

lizat însămânţări artificiale 
lâ peşte 5000 ovine, ur- 
mârindu-se ameliorarea 
producţiei de lapte şi

carne. Rezultate notabile 
există şi în privinţa în- 
sămânţărilor artificiale 
la  scroafe, acţiunea res
pectivă extinzSndu-se şl 
în zonele Haţeg şi Orăş- 
tie, O.J.R.S.A. şi centrele 
sale teritoriale — le pot 
da orice alte relaţii. (N.T.)

j \  (Urmare din pag. 1) 
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„CUVÂNTUL LIBER" DEVA 
societate' pe acţiuni cu capital privat

Dâr noduŞ gordian al 
unui posibil conflict 
uropean rămâne totuşi 
Bosnia. în această nefe
ricită ţară, ajunsă In 
pragul autonimieirii, in
terese străine dictează şi 
în prezent destinele oa
menilor. Cum spunea re
cent fostul secretar de 
stat american Benry Kis- 
singer, dacă în Bosnia 
trupele ruseşti din ca
drul forţei internaţionale

î 1
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Anunţă

CONCURS

I
l

tâmplar 
îngrijitoare

de pace vor apăra ur
mata sârbă, iar tfupele 
NATO pe cea musuima- 
no-croată, atunci acest 
fapt va conduce la rea
pariţia antagonici Est- 
Vest Or, reluarea riva
lităţii Est-Vest, reinsta- 1 
urarea, războiului rece 
sunt prea obositoare pen
tru o lume şi aşa stoarsă 
de vlagă de atâtea fră- 
mântări, conflicte Şi Spe
ranţe. Vor ajunge oame
nii de bună credinţă să 
taie nodul gordian? Să 
nu disperăm.

Pledoarie pentru o 
agricultură performantă

(Urmare 4 in pag ()

doar în condiţiile realiză-, 
rii unor forme asociative 
de lucrare a pământului, fie 
chiar şi de tip familial. 
Un exemplu deosebit, a- 
preciat şi de reprezentanţi 
a i , FA.O. cam ne-au fost 
oaspeţi, îl constituie din 
acest punct de vedere A- 
sociaţia agricolă »„Romo- 
şa«a“ din Romos. unde 
oamenii au înţeles necesi
tatea de a investi în  pro
curarea de utilaje agricole
noi şi moderne. Ca Să 
umpli in fiecare an sacul. 
Important este să gândeşti 
ea un bun gospodar şi ia 
viitor,

— Pentru revigorarea zo
otehniei, ce consideraţi că 
trebuie întreprins ?

— Specialiştii de la cen
trele agricole au menirea, 
să-i convingă pe crescăto
rii de animale, bineînţeles 
pe bază de argumente cre
dibile, despre speciile şi 
rasele cele mai productive 
şi avantajos de exploa
tat sub aspect economic. Un 
calcul simplu arată că, Ia 
nivel de ţară, pentru cei 
23 milioane de locuitori, la 
un consum normal este 
ncvdie de 249 litri pe lo
cuitor şi an, respectiv de 
55 200 000 hectolitri. în  
prezent, când avem t , f  
milioane Vaci care dau o 
producţie medie de 2500 
I/cap, necesarul nu poate 
fi acoperit decât cu un e- 
fectiv de 2,2 milioane vaci. 
Dacă producţia ar creşte 
la 3250 iitri/eap, sTar asi
gura întreg necesarul de 
la efectivul actual, dezide
rat posibil de îndeplinit prin 
ameliorarea raselor, îm
bunătăţirea condiţiilor de 
« • • • • • • • • • • v  • 9 m
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•  Sf. Doctori Jără de 
arginţi Cosma şi Da- 
mian; Ziua morţilor;
-■# Sărbătoarea naţională 
a Algeriei;

•  Onomastică: Marian;
•  1599. Mihai Viteazul 

intra biruitor în Alba 
luiia;

■ • m m m • mmmm*

hrănire şi a confortului 
tehnologic, acţiuni în care 
un rol - însemnat 11 au 
salariaţii din reţeaua 
OJ.II.S.A, Legea 83/1993 
conţine o serie de stimu
lente esenţiale în vedârea 
creşterii interesului pentru 
îmbunătăţirea situaţiei zo
otehnie*. inclusiv fa ţă  de 
organizarea unor ferme 
specializate, - cu animale de 
valoare genetică ridicată. 
Strâns legată de aceasta 
este şi preocuparea pri
măriilor pentru îmbunătă
ţirea pajiştilor naturale, 
cultivându-lc cu plante de 
nutreţ valoroase, pentru 
ameliorarea compoziţiei 
floristice. In toate acţiunile 
avem I» vedere ameliora
rea raselor autohtone, fără 
a fi dependenţi de ofertele 
străinătăţii.

— Ce alte preocupări #-
veţi?

— Colaborăm fructuos
cu organismele judeţene şi 
locale, sprijinim organi
zarea şi dorim să dezvol
tam loturile demonstrative 
în toate localităţile, să 
dăm folosinţă spaţiilor de
venite disponibile după 
1989, în special in zooteh
nie, să revigorăm târgurile 
de animale, inclusiv pe 
cel cu rasa Bălţa ta Româ
nească, ce se va ţine la 
Cristur, să asigurăm impli
carea efectivă a tuturor 
specialiştilor în toate Ra
zele producţiei agricole, să 
realizăm aplicarea Ordo
nanţei nr. 42.1995, privind 
acordarea de licenţe pen
tru produsele agroalimen- 
tare (cei. imeresaţi puiân- 
du-se adresa la telefoanele 
619069, 618762), să fim re
ceptivi la toate noutăţile 
ce apar în domeniul agri
culturii, '

•  1935. Apariţia „Ga
zetei Teatrului Naţional

. d in  Bucureşti", sub. con
ducerea tuf I. Hei iade
Rădylescu;

•  S-âu născut: în 1908,
scriitorul DUMITRU AL-, 
MAŞ; în 1946, scriitorul 
şi publicistul EUGEN U- 
H1CAR1U; '

•  Soarele rasate te  ora 
6,32 şi apune la 17,86;

•  Au trecut 304 zile, 
din ah; au mai rămas 
61.

> • • » » • • • * « • • • • •
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6,30 Hanna Barbera Su- 
perstars; 6,55 Vogi şi in
vadatorii din spaţiu (f. 
da); 8.30 Judy Jetson 
Superstar (f, da.); 10,00 
întâlnirea dintre Jetsoni 
şi Fiinstoni (f. da.); 11,35 
Disney Time (d.a.); 12,35 
Metaluna IV nu răspun
de (f. SF.); 14,05 Stă 
pânii universului (f. fan
tastic); 15,55 Buck Ro- 
gers (f. SF); 17,25 Robo- 
saurus (thrillcr SF); 19,00 
Din culisele filmului „A- 
pollo 13“; 20,10 Ilighlan- 
der (s.a.); 21,30 Fotbal.
Liga Campionilor: Stea
ua B. — Borussia D. ; 
0,15 Cyber Tracker (f. 
SF).

CANALE 5
7,00 Ş tiri; 9,45 Show-al 

lui M. Costanzo (re
luare); 12,30 Forun* 
(show); 14,00 Ştiri; 14,25 
Cotidiene (show); 14,40 
Beautiful (s); 15,15 Ro-
binsonii (s); 15,45 Câte
Castagna (show); 17,00 
Desene animate; 19,00 
O.K., preţul e corect (cs); 
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ş tiri; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film ; 23,45 Ştiri ; 
0,15 Show-ul lui Mauri- 
zio Costanzo; 2,30 Coti
diene (r); 2,45 Circulă 
zvonul (show/r); 3,30 
Cin-cin (s); 4,30 Frontie
rele spiritului (em. reli- 
gioasă/r); 5,30 Target 
(magO; 6,00 Nu doar mo
da (mag).

m .  1  w

6,30 Germania, azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante
ziilor fs); 12,00 Comisa
rul Rex (s.p./r); 13.00 
Love Boat (s); 14,00 Trap- 
per John, M.D. (s); 15,00 
Star Trek <s, SF); 16,00 
MaeGyver (s.a., SUA); 
17.00 Totul sau nimic 
(cs); 18,00 Familia l’ar-
tridge (s); 19,00 Aşa-i
viaţa! (s); 20,00 Ştiri •
Sport •  Meteo; 20,30 
Roata .norocului (cs); 
21,15 Un bavarez la Ru- 
gen (s); 22,15 Krimlnal- 
tango (s.p.); 23,15 Piekett 
Fcnces (s.p.); 0,20 Lupul 
(f. gr.); 2,20 Star Trek
(s/r); 3,10 Reluări.

.  • m m m
6,30 şttri NBC cu Tom 

Brokaw; 7,00 Ştiri ITN;
7.30 Hoţii şi afaceri (do);
8.00 Azi — informaţii la 
zi; 10,00 Super Shop;
11.00 Roata banilor: E- 
uropa; 17,00 Roata bani
lor: SUA; 19,00 Ştiri ITN, 
buletin bursier: 19,30 
Aur, D-zeti şi glorie (do);
20.30 Show, Şelina Scoit;
21.30 Datelîne Internatio
nal, cu J. PaUlcy şi Stone 
Phillips; 23,00 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; 0,00 
Golf. Volvo. Maşters de 
la St. Andrew’s, Scoţia;
1.00 Buletin bursier; 1,30 
Ştirile nopţii NBC; 2,00 
Real Personal, (lalkshou );
2.30 Show-ul serii, cu 
J. Leno (r); 3,30 Show, 
Selina Scott (r).

9,30 Sporturi extreme. 
Festivalul de la New 
port (tel.); 11,00 Mag. 
sporturilor cu motor;
13.00 Auto. DTM retros
pectivă ’95; 11,00 Fotbal. 
Cupa UEFA — turul 2, 
manşa 2 (sel.); 18,00 Sno- 
oker. CM de trucuri 1995 
de Ia Sun City; 18,00 Că
lărie. Pulsar Triple 
Crown — finala de la 
Monterrev, Mexic (r);
19.00 Auto. Magazin For
mula 1; 13,30 Auto. Euro
pa Truck Trial de la 
Montesquieu — Valvestrc; 
20,30 Buletin 'de ştiri;
21.00 Patinaj artistic. 
Skate America de !a De- 
troit (înreg.); 22,00 Dan
suri sportive. „Rumba it 
the Jungle", Slin City.

7,00 Casa DeschencS 
(serial); 7.30 Teledimi- 
neaţa; 9 35 Bibi şi prie
tenii săi fs); 10,15 Ma- 
gellan (mtie,): 10,50 Vreau 
să ştiu (mag.); 11,15 
Al cinciiea pbst; 11,45
Trimis special (r); 13,15 
Moda in Cnoada (r); 14,05 
Luminile Parisului (r); 
14,30 Film: 16,30 Casa 
DeschencS (r); 17,15 Ma
gazin culinar; 17,30 Bibi 
şi prietenii săi (r); 18,15 
Fa, Si, La a cânta; 18,45 
Campionii! (cs); 19,30
Jurnal; 20,00 Luminile 
Parisului; 20,30 Jurnal 
elveţian; 21,00 Să nu vi
săm (rep.);. 22,00 Hebdo
madar; 23,40 Fiicele lui 
Caleb (s); 0,30 Documen

ta r. ,y :; : y. ■!
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Azi, in Liga
Un sfârşit de an 
corapetiţional 

plin de succese 
la A.S. Condor

Meciul retor, din lig a  campionilor dini, 
tre Steaua şi BorOssia Dortmund suscită 
un real interes în lumea fotbalului Do
vadă şi transmisia .acestei partide la te
leviziune. După cum relatează şi preşa 
de specialitate, RTL, care deţine exclusi
vitatea transmiterii meciurilor din lig a  
Campionilor în Germania (Şi TVR pen
tru România) a venit la Bucureşti cu 4 
cate de reportaj, cu 18 camere de luat 
vederi (una specială — destinată reluării 

^computerizate a fazelor), numeroşi comen
tatori, inclusiv din Austria şi SUA, cu 
retatări In direcţi Locurile ocupate în 
clasament de cele . două formaţii ce ţin
tesc doar treapta a doua (prima e ocu
pată de Juventus), valoarea jucătorilor 
diii cefe două echipe ne dau speranţa că 
vom viziona in astă seară de la  ora 21,30 
un tu n  spectacol fotbalistic.

Se spune (pe bună dreptate) că Steaua 
joacă bine acasă, iar oaspeţii fac întot
deauna partide apreciabile-in deplasare, 
în  meciurile lor din campionat —• după pri
ma întâlnire —- ambele formaţii au ob. 
ţinut numai rezultate - bune, - demonstrând 
o creştere ă formei sportive. La Steaua 
va depinde foarte mult de jocul atacan
ţilor Lăcătuş, Vlădoiu şi Adrian Ilie. La 
Dortmund ei ml au avut o evoluţie co
respunzătoare .îşi vor lua revanşă la Bu
cureşti ? ,

Stei işti i $-au intâiâit încă de duminică 
seara Şi la apelul antrenorului D. Dumi- 
triu Întregul a răspuns valid. Nu va ju
ca Militar u, suspendat. Antrenorul Du- 
mi t r i ua  declarat căr indiferent cine lip
seşte sau na de la Borussia. „noi pregă
tim acest meci sâ.l câştigăm". In ciuda 
jjnorindisponibilităţi (dacă vor, fi), Ja- Bo« < 
russia reintră Moller —- „un jucător caro 
poate să decidă de unui singur un meci" 
— după cum remarca chiar antrenorul 

care este optimist pentru par--: 
tida de azi, afirmând că echipa sa res
pectă pe Steaua, dar „nU-i este frică de 
diSienif. Să vedem. . UV. /:;V.

SABIN CERBI)

IATA CUM ARATA CLASAMENTUL 
, ÎNAINTEA ACESTEI PARTIDE;

1. Juventus
2. B© russia
3. STEAUA
4. Glasgow

3 3 0 0 10—2 9
3 1 1 1  4—5 4
3 1 »  2 1—4 :';W
3 0 1 2 3—7 1

Azi se mai dispută meciul Glâsgow 
Juventus.

— Orientarea* te conteneşte cu ele
mentele pure ale natu rii: aerul, soa
rele şi apa, iar in tocul aplauzelor 
publicului, te mângâie doar iarba 
înrourată şi frunzele copacilor. Poa
te fi asemuită cea mai modernă pis
tă de alergare cu o potecă acoperită 
cu muşchi şi poate fi comparată o , 
arenă din beton şi oţel cu o poiană 
străjuită de arbori seculari ? Ori
entarea te face mai puternic şi mai 
frumos, iţi eăleşte trupul şi sufletul, 
te face mai curajos şi mal perseve
rent, te tovaţâ să judeci şi să iei 
singur hotărâri, îţi dezvoltă fantezia 
şi spiritul de iniţiativă. „Sportul pă
durilor1 , orientarea, te va chema 
mereu pe'pistele neamenajate şi as
cunse ale codrilor noştri şi partici
pând la multe concursuri ajungi să 
te cunoşti mai bine, să Îndrăgeşti 
acest pământ plin de frumuseţi.

Cu asemenea gânduri şi opţiuni, 
au participat şi sportivii noştri la 
cea de-a doua ediţie a „CUPEI MOL
DOVEI" la orientare, desfăşurată in 
perioadă 27—29 octombrie, în loca
litatea Piatra Neamţ, la care au 
participat 18 echipe din 14 judeţe, 
unde au reuşit să obţină 3 locuri I, 
prin Ciaudia Pricopîe, categ. fete 18 
ani; elevă la Liceul sportiv, Ramona 
Popa,; feţe, 16 ani. Liceul Teoretic 
Traian şi Dorel Ioan, băieţi, î6 ani, 
Liceul energetic şi un loc III prin 
Stelian Cpdrean, băieţi, 18 ani, Li
ceul auto; - • - -;i
• in  punctajul general pe echipe, . 
reprezentativa Devei a obţinut un 
binemeritat ioc 111 şi o frumoasă 
Cupă. Au mai „punctat" pentru e- 
chipă: Andreea Ghiura, Şc. gen. 6, 
Kiss loan, Şc. gen. 6 şi Roxana Mo- 
meu, Şc. gen. 2. Echipa a fost pre
gătită ş i ; Coordonată de antrenorii 
Florin Firescu şi Gabriel Dohotaru. 
Prin intermediul ziarului dv, spor- ; 
tivii şt ailifieriorH tnulţumesc eondu- 
cerij firmei CGNTRASIMEX DEVA, 
fără ai cărei sprijin echipa mi âr fi . 
putut face deplasare* şi totodată tu
turor agenţilor economici, care au 
fost alătiâ-f de orientare pe parcur
sul acestui an şi sperăm şi anul vii
tor. ; :?V

FLORIN FIRESCU, 
secretar, A.S. „Condor" Deva .

IN  DIVIZIA C —  JUDEŢ

Infr-o adresă ■ trimisă redacţiei ziarului 
nostru, dl Achim Nechif, preşedintele Co
misiei Campionatului judeţean de fotbal 
ne-a relatat că de la începutul campio
natului şi până în prezent prin faţa co
misiei au trecut un număr însemnat de 
jucători, antrenori şi conducători din a- 
sociaţii şi secţii de fotbal. Unii dintre 
aceştia au fost găsiţi vinovaţi de anumi
te abateri şi sancţionaţi cu suspendări şi 
amenzi. In  această perioadă s-au acor
dat nu mai puţin de 327 de cartonaşe 
galbene seniorilor şi 87 juniorilor I. Ce
le mai multe cartonaşe le-au „acumulat" 
formaţiile Jiu irfetrila  <21), Dacia Orăş- 

. tief20), Minerul Ştiinţa Vulcan <19), Rfi- 
nerul Bărbăteni si Minerul Livezeni (câ
te 16), EGCL Căian, Victoria Călan, Mi
nerul Ghelari şi Minerul Aninoasa (câ
te 15).

Abaterile de ia reguii'e de
Şi

După luarea In discuţie a rapoartelor 
făcute de arbitri şi observatori, Comisia 
de competiţii judeţeană a suspendat 15 
jucători pe câte o etapă, 9 jucători pe câ
te 2 etape şi 10 jucători au prim» in
tre 3—6 etape de suspendare şi unul pe 
timp de un an. Aşa de exemplu Traian 
Jurcovăţ, de la Haber Haţeg, a fost sus
pendat pe 6 etape şi amendă 20 000 lei, 
Tiberiu Pater de la Minerul Aninoasa şi 
Adrian Dodu, de la Jiu] Petrila pe câte 
4 etape şi 10 000 lei amendă, Traian 
Boantâ de la CFR Simeria Pe 3 etape şi 
5000 lei amendă.
, Din păcate -şi In rândurile juniorilor 
se înregistrează o seamă de abateri de 
la respectarea regulilor de joc şi a dis
ciplinei pe teren. Ovidiu Oprea de îa 
Victoria Călan pentru un fault dur, cu 
piciorul în pieptul unui adversar, a fosr 
suspendat pe 6 etape şi amendat cu 8000 
Iei. Suspendări pe 3—4 etape au primit 
Coste! Croitoru de la Minerul Ghelari 
(4 etape), Marius Deleanu (Haber Ha
ţeg), Ovidiu Hotman (Dacia Orăştie), So
rin Zaharie (Favior Orăştie) — câte 3 
etapei De remarcat că unii dintre, ju„ 
câtor! nu-şi stăpânesc nervii nici după 
încheierea jocului I Jurcovăţ de La Ha
ber eliminat din joc pentru lovirea ar
bitrului (!) a căutat şi după încheierea 
partidei să-l „atingă" pe arbitru, iar A- 
drian Dodu de ia Jiul Petrila încercând 
tot să-l lovească pe arbitru la sfârşitul 
meciului le-a adus aşa injurii arbitrilor 
încât e imposibil de redat, nici hârtia «u 
le-ar suporta I .

Sunt numai câteva aspecte care trebu
ie serios sâ dea de gândii tuturor condu
cerilor asociaţiilor şi secţiilor de fotbal, 
dar şi arbitrilor care $e abat de la res
pectarea corectă a regulamentului de joc 
ce favorizează pe unii în dauna celorlalţi 
creând nerSUIţuralri. stări tensionate care 
degenerează în fapte reprobabile I

Rezultatele etapei: Min. T eliuc— Min, 
Aninoasa 3—0: Aurul Brad — Favior O. 
răştie 9—0; Min, Bărbăteni î-f- Min. Şt. 
Vulcan' II—0; Dacia Orăştie — Jiul Pe. 
trila 6—3; Constr. Hd. —' Vict. Călan 5— 
3; Min. Ghelari Min. Livezeni 2—2; 
CFR Simeria — Haber Haţeg 5—0; Met, 
Crişcior —- EGCL Călan 5—0.

C L A S A M E  N T  O â

1, Min. Bfirb. 13 10 0 2 64— 9 30
2, Dacia Orăştie 12 9 0 - 3 50—13 27
3, Mih. Teliuc Î3L A 2 2 34— 9 26

— 4. Vict. Călan 12 8 I 3 35—16 25
Ş. Min. Livez. 12 7 2 3 37—23 23
6. Miri. Anin. 12 7 2 3 28—15 23

, 7. Constr. Hd. 12 6 2 i  38—21 2*
8. Aurul Brad 12 5 2 5 26—20 17
9. Favior G. 12 5 1 6 36—28 16

1». Met. Crişcior 12 4 4 4 25—29 16
11. Min. Şt.' V. 12 5 1 6 22—38 16
12. Jiul Petrila 12 4 1 7 18—32 13
13. EGCL Călan 12 3 0 9 9-^43 ; 9
14. Min. GhClarl 12 1 4 7 13—31 7
15. Haber Haţeg 12 1 T IO 10—61 r 4
16. CFR Sim. 12 I 110 17—74 4

Etapa viitoare : EGCL Călan — Min. 
Teliuc; Min. Aninoasa — Aurul;- Favior
— Min. Bărbăteni; Min. Şt. Vulc. — Da
cia; Jiul Petrila — Constr. Hd.; Victoria
— Min. Ghelari; Min. Livezeni — CFR 
Simeria; Haber — Metalul.

„liga juniorilor" la lupte
în  .perioada 27—29 octombrie, la Hu- 

nedoara s-a desfăşurat concursul nr. 5 
(din cele 6) din cadrul turneului naţio, 
nai do lupte libere „Liga juniorilor". Pe 
saltelele de concurs ale sălii Constructo
rul s-au întrecut 40 de echipe de juniori 
din întreaga ţară. Au fost întreceri de 
bun nivel tehnic şi spectacular. Junio
rii de la Constructorul Hunedoara au 
reuşit să puncteze prin Pruncise Popa — 
locul 11 la categoria 5o kg, Cozmin Nis. 
tor — categoria 58 kg şi Valentin Bre- 
huiescU — categoria 74 kg, care a ‘ ocu
pat poziţia ă patra.

După âcest turneu. Constructorul Hu
nedoara ocupă locul IV, primele trei lo
curi fiind ocupate în ordine de, Dinamo 
Braşov, Centrul Olimpic Craiova, Lem
narul Od. Secuiesc. In încheiere, sâ evi
denţiem buna organizare- de care s-a bu
curat acest turneu, meritul principal a- 
vându-1 sponsorul SC ICSH SA Hune. 
doara, director general, ing. Doru Gaiţa.-

ION BADăN

D IV IZ IA  A , SER IA  I

Rezultatele etapei din 28 octombrie; Metalul 
Ptopeni — Dacia Brăila 0—1; Portul C-ţa — Aro Câm
pulung i—4; Dunărea Călăraşi *«* Etectroputere 2—M 
Docar — Constant Galaţi 0—0; Cetatea Tg. N. —• Trac
torul Bv. 3—0; F.C. IEELIF — Steaua Mizil 4—0; 
Dacia Piteşti — Gloria Buzău 2—0; Metrom — Po
iana Câmpina I—0; Oţelul Gl. — F.C. Oneşti 2-7O.

tayiSAM ENW L 'V;:-
I. Dacia Brăila 
% ROCAR BUC.

Tîrgovişte
4. F.C. Oneşti
5. Gloria Buzău
6. Etectroputere 
t ,  Dacia Piteşti
8. Poiana Cîmpina
9. Metrom Braşov

10. ARO Cîmputung
II. Dunărea Călăraşi 
13. FC. IEELIF
13. Steaua Mizil
14. Tractorul Braşov
15. Constant Galaţi
16. Cetatea Tg. Neamţ
17. Portul Constanţa
18. Metalul Plopeni

10 7 0 3 
10 6 I 3 
10 9  2  3 

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

10
h
1 0
1 0
10
40
10
10
10
10
10 3 
10 3 
10 3 
10 2 
10 2

0 6 
2 5
2 5 
1 6
3 5 
3 5

16— 9 21
14— 12 ,19 
28—11; 17
11— 9 17 
13—13 17
15— 10 16 
15—13 16
9— 7 15 

10—11 14 
9—11 14

12— 14 13 
17—17 12

8— 13 12 
8—12 11 
7 — n  i i
9— 15 10

15—20 9
9—15 9

Etapa viitoare (sâmbătă, 4 noiembrie): Poiana 
Cîmpina — Portul Constanţa; F.C, Oneşti — Me
tro® Braşov; Etectroputere — Oţelul Tîrgovişte; 
ARO Ctmpulung ** Gloria Buzău; F.C. Constant — 
FsG. IEELIF; Steaua Mizil — Dunărea Călăraşi; 
Metalul Plopeni — Dacia Piteşti; Dacia Brăila —- 
Cetatea Tg. Neamţ; Tractorul — Rocar. -

DIVIZIA B. SER1A A II-A 
Rezultatele etape1: Agrariana Braniştea — Ac

vila Giurgiu 1—2; Astra Ploieşti — FL Moreni 3—1; 
Cimentul Medg. — Cimentul Fieni 2—0; Chimia 
Buc. — Danubiana Buc, 0—1; Petrochimistul Midia 

Conpref C-ţa 3—2; Constr. Feroviar — Faur Buc. 
I—0i Electronşagnatira ’r r  GL, Comeşti 3—1; Aversa, 
Buc. — Petr. Teleajen 2—1; Callatis Mâng. — Peţar. 
R. de Jos 3—0; Petrolistul Boldeşti — Juventus 
Cotentina 2—0.

CLASAMENTUL
1. Danubiana 
f, G1, Iris Cerneşti
3. Faur Buc.
4. Aversa picareşti
5. Petrochimistul
6 . Acvila Giurgiu
7. Callatis ' Mang.
8. Perolîstul z id e ş ti 
ft CitMentul Fieni

10. Constr. Feroviar
11. Cimentul Medg.
12. Flacăra Moreni
13. Petrolul Teleajen
14. Chimia BuC.
15. Petrolul R. de Jos 
10. Juven. Colentina 
W. Astra Ploieşti
18. Compref C-ţa
19. Electromagnetica
29. Agrariana Braniştea

12 9 0 
12 7 3 
12 7 
12 7 
12 6 
12 6 
12 6 
12 6

2
2
3
1
1
0

3 35—18 27
2 23—14 24
3 26—11 23
3 21—10 23
3 20—15 21
5 20—18 10
5 13—13 19
6 21—16 18

i t  6 »  6 21—»  18
12 6 0 8 12—19 18
12 5 2 5 11—19 17
12 5 I 6  17-^16 10
12 5 1 6 18—18 16
12 5 1 6 10—10 16
12 4 3 5 12—17 15
12 5 0 7 12—27 15
12 4  0 8 16—25 12
12 3 2 7 15—15 n
12 3 1 8  15—21 10 
12 3 1 8 14—34 10

K»pa viitoare: Juventus — Agrariana; Acvila
—  Astra Ploieşti; FI. MOreni — Cimentul Medg.; Ci
mentul Fieni — FC Chimia; Danubiana — Petro- 
ehhnistui M.; Conpref C-ţa — Constr. Feroviar; Faur 
Buc. — Electromagnetica; Gl. Conteşti — Aversa; 
Petr. Teleajen — Callatis M.; Petrolul R. de Jos —
— Petrolistul Boldeşti. j , ,, ,

DIVIZA B , SERIA A  IV -A

Rcznitatelc etapei: FC Arad — CFR Cluj 2—0;
Min. Borşa — UM Timişoara 1—0; Furnirul Deta —
W. P. Pecica 5—1; Ind. S C. TUrzii --  Cîlimpia Şa-
lonta 6--1; Sticla Turda --  Armătura 3—3; Min Ştei
— Phbenix B. M. 0—1; Lamin. Zalău Min. Anina
0—3; Min. Cavnic — Vulturii Lugoj nu s-a dispu-
tari Met. Bocşa — Motorul Arad 0—l; Metalurg.
Cugir a stat.

CLASAMENTUL
1. CFR Cluj 12 8 1 3 29— 8 25
2. Minerul Anina 11 0 4 1 26— 8 22
3. Ind. S. C. Turzii 11 6 3 2 23—16 21
4. UM Timişoara i i  0 2 3 25— 6 20
5. FC Arad , 11 6 2 3 24—10 20
6, Armătura Zalău l i  6 2 3 • i  ■ 20 ■ ■■
7. Phoenix B. M. 1 1 6  1 4 28—12 19
8. Metalul Bocşa 12 6 1 5 24—16 19
9. Min. B, Borşa 11 6 1 4 17—15 19

10. Metalurg. Cugir ■ 11 5 2 4 13—18 17
11. Furnirul Deta 11 4 4 3 16— 9 16
12. Motorul Arad 12 5 1 6 12—23 16
13. W. P. Pecica 11 4 1 6 22—23 13
14 Minerul Ştei 12 4 1 7 17—22 13
15. Sticla' Turda 11 3 3 5 16—18 12
16. Tnminorul Zalău 12 3 1 8 6—36 10
17. Minerul Cavnic - 11 2 3 6 4—17 9
18. Olimpia Salonta 11 2 3 6 10—29 9
19. Vulturii Lugoj 11 1 0 10 7—41 3

Etapa vi'toarc: CFR Cluj — Metalul Bocşa;
Motorul — M.in. Cavnic; Metalurg. Cugir — Lami-
norul Z ; Min. Anina — Min. Ştei; Phoenix — Sti-
cla; Armătura Z. — Ind S. C. Turzii; Olimp. Sa-
lonta — Furnirul Deta; W. p. Pecica — Min. B.
Borşa; UM. Timiş. — FC Arad; Vulturii Lugoj stă.
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DURA LEX, SED LEX
Când copilul a ajuns 

să-şi omoare părintele, lu. 
crurile sunt mâi mult de
cât tragice. Durerea şi re
gretele tardive sunt de 
prisos. Cum de prisos este 
de altfel orice motiv,, ori 
scuză. Nimic nu poată ar
gumenta un asemenea gest 
ce poate duce gândul la 
lumea junglei. Realitatea 
ne pune însă şi în faţa 
unor asemenea tragedii. Ca 
aceea petrecută într-o re
centă sâmbătă ide octom
brie la Ruda, comuna Ghe
ţari. Poate . ar trebui s-o 
spunem de la început: şi 
această nenorocire s.a pe* 
trecut în timp . ee aburii 
alcoolului înfierbântaseră 
minţile. Iar astăzi este 
vorba de alcool dublu ra
finat, diluat cu apă. Să 
fim însă mai concreţi. /

In satul Ruda, traiul pe 
care îl ducea familia Dră- 
gulesc nu este deosebit de 
al altora. Petru, capul fa
miliei, este pensionar şi 
are 58 de ani. In gospodă
rie este ajutat de soţia Ana 
şi fiul său Dorel, care a 
ajuns la 33 de ani. In a- 
fară de certuri şi unele 
conflicte destul de dure 
dintre tătă şi fiu, nimic nu 
deosebea familia Drăgulesc 
faţă de altele din zonă. 
Viaţa, aşa cum era ea, mer
gea înainte. Toate însă 
doar până în acea sâm
bătă.

In jurul orei 16, Dorel 
se întoarce de la .coasă.

„M-A TĂIAT 
COPILUL*

Nu stă prea mult acasă, 
merge la un bufet, de un
de cumpără o jumătate de 
litru de alcool dublu ra
finat. La întoarcere intră 
pe la nişte' vecini şi ii 
roagă să vină pentru a-1 
ajuta să urce porumb în 
podul casei. Oamenii sunt 
de acord şi se apucă de 
treabă. In timpul lucrului 
alcoolul rafinat este diluat

porumbul. La scurt timp 
conflictul se stinge şi toţi 
patru bărbaţii intră in ca  ̂
să pentru cină. Liniştea a 
durat puţin, întrucât bă
trânul îşi înjură din nou 
fiul, după care, pur şi 
simplu, ^paruncă farfuria 
în cap. Ei bine, din acest 
moment; lucrurile degene
rează tot mai mult şi vor 
duce lă nenorocire.

t r

CRIMA S U B  LUPA

cu apă şi transformat în- 
tr-un litru de băutură. Do
rel cu cele două ajutoare ' 
beau din când îţi când.

După lăsarea întunericu
lui, acasă soseşte şi bă
trânul Petru. Fusese la oi. 
Se pare că luase şi el de 
la acelaşi bufet o jumăta
te de litrU de alcool dublu 
rafinat pe care îl consu
mase singur pe unde fu. 
sese. Acest lucru nu îl îm
piedică însă să mai tragă 
şi din cel preparat de fiul 
său. Lai un moment dat, 
între fiu şi tată izbucneş
te o ceartă din cauza locu
lui unde trebuia depozitat

■ Văzând ce se întâmplă, 
cei doi vecini pleacă a- 
casă. Dorel fuge in curte. 
Tatăl după el. Lângă poar
tă este ajuns. Mai târziu, 
Dorel va declara: „A ri
dicat mâna să mă loveas
că. Am văzut că are un 
briceag. L-am prins de 
mână, i-aro răsucit-o, după 
care i-am luat briceagul 
şi i-am aplicat mai multe 
lovituri, în abdomen".

După această luptă, bă
trânul cade, iar fiul mer
ge şi. se culcă până a doua 
zi. Dimineaţa Dorel îşi gă
seşte tatăl pe un pat din bu
cătărie. In partea dreaptă a 
pieptului vede o pată ma

re de sânge, l a  întreba
rea lui cum se simte, bă
trânul îi spune că nu este 
chiar aşa grav. Dorel plea
că apoi la coasă, unde mai 
bea singur o jumătate de 
litru de alcool dublu ra
finat. -ry.

După amiază când vine 
acasă mama lui îi spune 
că bătrânul se simte foar
te rău şi pleacă să anun
ţe  salvarea. Dorel1 nU mai 
stă să vadă ce se întâm
plă. Pleacă la Ghelari şi 
se pune pe băute. Este aşa 
de serios pus pe treabă, 
încât noaptea cade şi 
doarme într-un şanţ. Va 
fi trezit de poliţişti a doua 
zi dimineaţa şi dus acasă.

Pentru a nu mai lungi 
această tristă şi dureroasă 
poveste, să mai spunem 
că, deşi la Spitalul muni
cipal Hunedoara s-a in
tervenit chirurgical, Petru 
Drăgulesc nu a mai putut 
fi salvat. Aşa â ajuns Do
rel criminal. .

Degeaba va spune apoi 
că tatăl său era violent şi 
îl batea de când era mic, 
că se enervează şi îşi pier
de controlul, că nu a vrut 
să-I omoare etc., etc. Fapta 
rămâne faptă şi se numeş
te omor calificat.

Dureros este pentru Ana 
Drăgulesc, femeie bătrâ
nă, rămasă fără bărbat şi 
copil...

VALENTIN NEAGU, 
IOVIŢA BACEAN. 

procuror

CHELTUIELILE DE JUDECATA
Orice proces înseamnă 

şi efectuarea unor chel
tuieli' care, de multe ori, 
sunt importante. In a- 
ceastă categorie se inclu
de taxa de timbru {ca
re se ridică la circa 10 
la sută din valoarea pre
tinsă), onorariile de a- 
voeat, expert, • deplasări 
ş.a. '  -

Aceste cheltuieli se fac 
de către reclamant, dar 
şi de pârât, mai puţin ta
xa de timbru pe care o 
plăteşte doar reclaman
tul la introducerea acţiu- 
nii.

- Aceste cheltuieli se nu
mesc, generic vorbind, 

. cheltuieli de judecată.
Articolul 274 din codul 

de procedură civilă ara
tă că partea care cade 
în pretenţii — adică pier
de procesul — urmează 
să despăgubească cealal
tă parte cu valoarea chel
tuielilor de judecată e- 
fectuate.

In Căzui în care, la pri

mul termen de judecată, 
pârâtul recunoaşte 'p re 
tenţiile reclamantului, nu 
poate să mai fie obligat 
la plata cheltuielilor de 
judecată, afară de cazul 
când a fost pus în Întâr
ziere, adică i s-a trimis

eliberarea unei;copii le
galizate şi cu menţiunea 
rămânerii definitive. Mai 
cere ca să fie Investită 
Hotărârea*’cu formula e- 

xecutorie, adică să i se 
aplice o ştampilă 'specială 
care conferă hotărârii pu

CURIER JURIDIC

o notificare în prealabil.
In cazul în care sunt 

mai mulţi reclamanţi ori 
pârâţi care urmează să 
fie obligaţi ia plata chel
tuielilor de judecată, a- 
cest lucru se face prin p- 
bligarea în mod egal, pro
porţional sau solidar a 
tuturor la întreaga , sumă.

După ce hotărârea prih 
care s-a dispus obligarea 
la cheltuieli de judecată 
a rămas definitivă, cre
ditorul, adică cel care a- 
re de încasat cheltuie
lile de judecată, solicită 
la - instanţa de judecată

terea de a fi executată.
' Trebuie acordată toată 
'atenţia acestui exemplar 
pentru că dacă se pier
de nu se mai eliberează 
altul. Este recomandabil 
să se efectueze mai mul
te xerocopii de pe aceas
tă hotărâre, pentru Că 
nu se ştie când mai poţi 
avea nevoie de ea.

Pentru executare exis
tă, în principiu discutând, 
două posibilităţi, şi anu
m e: prin poprire asu
pra veniturilor ori prin 
sechestru asupra bunuri
lor.

In cazul în care debi
torul este salariat, se fa
ce o acţiune de poprire 
la judecătorie. In acţiu
ne, cerere cum i se spu
ne, se indică numele şi 

domiciliul debitorului, ter
ţul poprit — adică locui 
de muncă, denumirea şi 
sediul, precum şi suma 
datorată. Instanţa de ju
decată solicită înfiinţarea 
şi validarea unor popriri 
asupra veniturilor, debito
rului In.m âinile aşa 
se spune — terţului po
prit. Ulterior, după Ju
decată, locul de muncă 
al debitorului trimite ba
nii creditorului.

Dacă însă debitorul nu  
este încadrat ori nu 1 se 
cunoaşte locul de muncă, 
atunci se cere Ia execu
torul judecătoresc de pe 
lângă judecătorie să în
fiinţeze un sechestru pe 
bunurile debitorului, iar 
în final să le scoată la 
vânzare.

0  viaţă la volanul 
autosalvărli

De peste patru dece
nii, d l Nicolae Hăbuc es
te conducător auto. A 
început pe locomotivă cu 
abur în Valea Jiului, la 
Petrila, Lonea, Jieţ. A- 
poi a lucrat ca şofer pen
tru scurt timp la o  în
treprindere deveană. S-a 
autoperfecţionat şi a a- 
juns să i se încredinţeze 
volanul autosalvării la 
Staţia de salvare Deva.

Acum, când de închi
derea cărţii de muncă îl 
mai desparte foarte pu
ţin timp, priveşte in ur
mă şi i se pare că tim
pul a  „zburat" pe nesim
ţite, regretând din suflet 
că nu-i ireversibil. Sim
te c-ar mai putea lucra, 
se simte încă in putere. 
Pentru că a dus o viaţă 
ordonată, a fost exigent 
faţă de sine şi faţă de 
colegi. A avut în perma
nenţă grijă de aspectul 
şi de buna funcţionare a 
maşinii;

— Aveţi o mare expe
rienţă în a conduce au- 
tosalvarea. Ce mai pre
supune această meserie,

în afară de a fi un as al 
volanului?

— Să fii foarte punc
tual, să răspunzi prompt 
chemărilor şi să ai mul
tă  răbdare. Mai înseamnă 
să conduci curmare gri
jă, având în permanen
ţă conştiinţa că pe tar
ga se află un bolnav înj 
suferinţă, care are ne
voie de un cuvânt bun,, 
de încurajare, chiar ş i1 
de la cel care-1 transpor-! 
tă spre spital sau clini-, 
că. Bineînţeles, să cu
noşti circulaţia în marile 
centre urbane, ca şi a- 
dresele clinicilor sau sec
ţiilor marilor spitale- Să 
ştii tot timpul că uneori 
viaţa depinde de clipe, 
că eşti răspunzător şi tu 
de salvarea semenului. 
Toate acestea aş dori să 
le respecte mai tinerii in 
meserie mai ales că, din 
păcate, mai este câte ţi
nui căruia nu-i pasă de 
starea maşinii sau nu se 
descurcă pe şoselele cen
trelor mari urbane.

ESTERA ŞINA

Transport umanitar
Subfiliala de Gruce Ro

şie Gălan a primit din 
partea a  3 organizaţii lo
cale din Filiala de Cruce 
Roşie Donaueschingen (Ger
mania) un transport cu a- 
jutoare umanitare. O ma
re parte a  acestor ajutoa
re au fost destinate Can
tinei sociale din oraş, In 
principal veselă şi 500 DM 
pentru procurarea mobili
erului necesar. Tot pentru 
asistaţii care iau aici ma
sa zilnic, delegaţia germa
nă, condusă de d l Rudolf 
Glunk, a  lăsat Filialei ju
deţene de Gruoe Roşie su
ma de 2500 DM, din care 
să le asigure lunar aces
tora pachete cu alimente

de bază. Transportul pen
tru Găian a mai conţinut 
îmbrăcăminte şi jucării, 
Intre beneficiarii ajutoru
lui numărându-se şi copiii 
de la grădiniţa germană 
din oraş. -.f

h a  sediul Filialei din 
Deva au, fost aduse pătu- 
ţuri cu saltele, pături, len
jerie, pijamale şi trenin
guri, jucării ş i alte obiec
te destinate copiilor până 
la 3 ani. Pătuţurile cu ar
ticolele aferente au fost 
deja lăsate Spitalului din 
Lupeni, Creşei Nr. 1 Goj- 
du şi Căminului săptămâ
nal, ambele din Deva, p ri
mind lenjerie şi alte obiec
te. (V. ROMAN).

CONTESTARE

Di Petru Bunea, din Geoagiu, s-a. prezentat la 
redacţie pentru a contesta faptul că in litigiul ce îl 
are cu dl Ştefan Murg in legătură cu dreptul de pro
prietate asupra unei suprafeţe de 210 mp, acesta nu 
are nici o sentinţă {judecătorească asupra terenului 

|  ta cauză, astfel neputând face doyada asupra proprie- 
ţ  tăţii respective. (N.T.).

4

Din partea Asociaţiei 
„Prietenii şcolii germane" 
Deva, dna Mariana Tur- 
dean a invitat ziarul la 
o întâlnire a cadrelor di
dactice care predau la sec
ţia germană din Deva eu 
dna Gudula Gnann, de la 
Consulatul German din 
Sibiu.

Dna Gnann este de 2 
ani în România şi a fost 
trimisă de Oficiul Admi
nistrativ al Germaniei, cu 
sediul la Koln, în calita
te de consilier cu proble
me de şcoală primară. 
Dumneaei predă pedago
gia la Şcoala Normală Si
biu, se ocupă de practica 
elevilor, dar şi de recicla
rea şi perfecţionarea în
văţătorilor de limba ger
mană, lucrând chiar la o 
programă pentru ciclul pri

AJUTOR MATERIAL ŞI ÎNDRUMARE
mar. La Deva a mai fost 
de 2 ori şi văzând că sec
ţia este Slab dotată a a- 
dus material didactic în 
valoare de 3 000 DM. Cla
sele primare au fost ast
fel dotate cu un retropro- 
iector cu ecran, un case- 
tofon şi materiale aferen
te (folii pentru proiecţii, 
casete), un teatru de pă
puşi, o sacoşă cu instru
mente muzicale, jocuri di
dactice, cărţi, articole pen
tru sport (mingi, cercuri, 
corzi), hârtie de desen şi 
pentru colaje, culori, foar
feci, pensule. Au mai fost 
dotate ..alte 10 şcoli din 
Transilvania cu limba de 
predare germană, prin gri

ja aceluiaşi Institut pen
tru Relaţii cu Străinăta
tea din Stuttgart, care se 
interesează periodic de ce 
ar mai fi nevoie şi în func
ţie de banii disponibili a- 
jută secţiile (şcolile) de 
profil de Ia noi.

Deplasarea la Deva a 
dnei Gudula Gnann a a- 
vut şi alt scop, realizând 
cu cadrele didactice o ac
tivitate metodică. De alt
fel, in scopul perfecţionă
rii, aproape toate cadrele 
didactice care predau în 
limba germană au bene
ficiat de câte 10 Zile de 
pregătire, pe domenii, în  
Germania. r '

Înaintea activităţii me
todice în biroul dnei San
da Burs, directoarea Gru
pului Şcolar Minier Deva, 
a avut loc o scurtă discu. 
ţie la care au  fost prezen
te şi dnele Marîanne Bra
şovean şi Lia Ilieş, cadre 
didactice care predau la 
secţia germană. Iha remar
ca oaspetei că sălile de 
clasă sunt {frumoase şi 
foarte luminoasa dna di
rectoare a precizat că în
că de la mutarea secţiei 
germane, din . 15 (Septem
brie 1994, i S-au asigurat 
cele mai bune săli de cla
să, grupate In clădirea ve
rile, al cărei acoperiş a

fost reparat, iar interioa
rele zugrăvite. Cealaltă 

, parte a liceujui acum este 
ţ: în lucru, inctuăfv acope

rişul. Alt avantaj, subli
niat în timpul discuţiei, 
este acela că într-O sală 
învaţă o singură clasă, nu 
se lucrează , pe „schim- 
Jauri". De asemenea, săli
le aU fost asigurate con
form cu efectivele fiecă
rei clase. După un an şco
lar- atât părinţii cât şi das
călii care - predau la cla
sele I—VHI ale secţiei 
germane sunt încântaţi' de 
condiţiile de studia pe ca
re le au elevii alcL 

Din discuţiile cu dna

Gnann am înţeles că per
sonal este mulţumită şi 
de interesul manifestat de 
cadrele didactice devene 
pentru ca elevii — mulţi 
dintre ei români — să în
veţe limba germană. Măr
turisea chiar că este dis
pusă, dacă este solicitată, 
să facă lecţii demonstra
tive la ciclul primar, , mai 
puţin la clasa întâi. înce
pând cu clasa a II-a nu 
există nici o dificultate’ de 
comunicare în limbă ger
mană,, chiar pentru copiii 
români. Am mai reţinut 
şi că» asemenea acţiuni de 
perfecţionare vor mai a- 
vea loc trimestrial, cea de 
acum având ca temă pre
gătirea activităţilor specifi
ce sărbătorilor de iarnă.

VIORICA ROMAN
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REPER
eh iar dacă timpul se 

scurge ireversibil peste oa. 
meni şi peste lucruri, li
nele dintre acestea pot şă 
nu simtă trecerea anilor, 
dacă asupra lor se revăr
să entuziasmul şi neobo- 
seala tinereţii. Prin activi
tatea şi evenimentele ar
tistice ce au loc la Gasa 
de Cultură din Hunedoa
ra, aici se concentrează o 
mare parte dîh vârsta tâ
nără a oraşului. Un „proas
păt" argument 11 constitu
ie spectacolul desfăşurat la 
mijlocul săptămânii trecu
te, intitulat „liceenii Hu
nedoarei" ; un spectacol pe 

r gustul celor cărora le era 
destinat, judecând după 
reacţia numerosului public 
alcătuit din elevi şi din 
cei 150 de militari ai Gar
nizoanei Hunedoara care, 
cu prilejui Zilei Armatei 
Române, au avut acces gra
tuit în sala Casei de Cul
tură. De altfel, chiar prota
goniştii acestui spectacol au 
fost reprezentaţi, aproape în 
totalitate de elevi ai li
ceelor hunedorene. Printre 
ei — grupurile „Divers" şi 
„Underskin"; soliştii Ma- 

f  rius, Reinny, Hermina 5 
Bianca Toma, Robert Ari- 
ciuc ; formaţiile de break 
dance, rapp dance şi de 
dans modem, a căror su- 
fletistă coregrafă este Da
nă Mureş an. N-a lipsit din 
program nici umorul sa
vuros al îndrăgitului ac
tor Ioan Mermezan, bine
cunoscut publicului hune- 
dorean.

In  ziua ce a urmat (j«Sl, 
2£ oct.}, sala ,;Studio” a 
Casei de Cultură a găzduit 
vernisajul unei expoziţii 
cu caracter mai aparte in 
peisajul artei plastice hune
dorene, prin prezenţa* in 

.cadrul acesteia, a două ge. 
neraţii, două vârste, dmiă 

'concepţii distincte, reunite 
in aceeăşi fam ilie: Mia 

Florescu şi Dana Csiri Fio- 
rescu (mamă şi fiică), oea 
de^a doua fiică a familiei ne- 
fiind altcineva decât cunos
cuta interpretă de muzică 
uşoară —* Simona Florescu 
Dichiseanu.

Fiori, multe flori, natu
ră  statică, peisaje, câteva 
portrete, redate in tablouri 
de diferite dimensiuni, re
prezintă principalele teme 
întâlnite în expoziţia amin
tită în cadrul căreia, păs- 
trftndu-se parcă aşa-zîsa 
ierarh ie” In familie, do
mină lucrările semnate de 
Mia Florescu. Fără a emite 
pretenţiile pe care le-ar 
ridica realizările unui ar

tist plastic profesionist, me
sajul picturilor expuse re
uşeşte să ajungă la sufle
tul celui care priveşte toc
mai prin simplitatea fireas
că şi liniştită ce răzbate 
din ele, prin sinceritatea 
trăirilor transferate cu a- 
Jutorul culorilor, al liniilor 
şi al formelor, în conştiinţa 
privitorului. Acesta nu este 
supus unui prea mare efort 
de pătrundere pentru a 
ajunge dincolo de semnifi
caţia prinsă în imagine. Şi 
poate că o mai atentă preo
cupare pentru unitatea mij
loacelor de expresie, res
pectiv pentru coerenţa lim
bajului plastic utilizat, ar 
amplifica într-o mai mare 
măsură reuşita artistică'.

Pentru dna Mia Florescu 
pictura ar putea reprezenta 

. un mod de v ia ţă : „Dacă 
aş fi lăsată în pace şi aş avea 
un atelier, cred că nu mi-ar 
ajunge ziua şl noaptea să 
lucrez; aş Uita de tot ce-i 
în jurul meu.” y

— De unde virte atâta 
pasiune pentru pictură, dnă 
Mia Florescu?

-N -a ş  putea să spun 
exact. Ştiu că la şcoală 
ăram o elevă bună la de
sen ; profesorul de-atunci 
m-a remarcat şi în-a ur
mărit mai departe. îmi plă
cea foarte mult să desenez. 
Prin anul 1980 am început 
propriu-zis să lucrez, să 
pictez, observând că fiica 
mea cea mare are înclinaţii 
spre pictură.

— Sunt foarte multe 
fiori In lucrările dvs. Ge 
reprezintă ele penfni Dvs.?

— Iubesc tare mult na
tura şl aş vrea să aduc In 
casă, cu ajutorul culorii, 
tot ceea ce înseamnă ea 1 
flori, soare, lumină, ver
dele pădurii, frunza..:

- ş  Ge aveţi acum în min
te, în gând, cu intenţia de 
a fi pus pe pânză ?

— Intenţionez să reali
zez o serie de portrete re
prezentând membri ai fa
miliei mele. De asemenea, 
sunt foârte multe amintiri, 
numeroase idei care ar pu
tea sta la baza altor şi 
altor tablouri. Pentru as
ta însă am nevoie să mă 
simt eliberată de celelal
te griji.

— Un gând pentru citi
torii noştri?...

— Doresc ca toată lu
mea să fie fericită şi să-şi 
găsească liniştea pe care 
eu o găsesc atunci când 
pictez..

Dana Gsiri Florescu con
sideră că 90 la sută din 
ceea ce a realizat până 
acum se datorează ma/nei 
sale şl apoi muncii pe ca
re ea a depus-o. Ne mărtu
riseşte că actuala expozi
ţie a găsit-o mai puţin 
pregătită, consecinţa fiind 
şi numărul relativ mic al 
lucrărilor sale, comparativ 
cu cel al mamei.

—  Cum şi cât credeţi că 
vă reprezintă pictura dvs., 
dnă Dana Gsiri ?

— Gred eă in cea mal 
mare parte tablourile mă 
reprezintă, intr-adevăr — 
ca stare, ca trăire ; mai e- 
xact reprezintă momen
tul pe care-1 trăiesc atunci.

— De când datează de
butul dvs. în viaţa artis
tică? ;

— Prima expoziţie per
sonală am avut.o în anul 
1983, la terminarea liceu
lui. Pasiunea e mai ve
che, încă de copil, iar ma
ma a fost promotorul..

— Cum apreciază fiica 
realizările plastice ale ma
mei?

— Gred că mama pictea- 
ză foarte bine pentru vâr
ât» ei şi pentru un omoa
re n-a urmat studii de 
specialitate. Eu zic că e 
mai încăpăţânată decât mi
ne, are mai multă perso
nalitate.

— Dvs. ce vă lipseşte a-
cum ? *

— Mai degrabă timpul 
şi cred că şi spaţiul de lu
cru, care este foarte im
portant.

— Credeţi că pjctura va 
rămâne o pasiune pentru 
toatâ viaţa?

—■ Da, aşa cred ; şi vreau 
sâ transmit şi fetiţei me
le asta, pentru că şi ei îi 
place foarte mult să pic
teze.

— Ge iubiţi cel mai mult 
In momentul ăsta ?

— Gel mai mult, acum, 
iubesc pictura...

A consemnat.
GEORGETA BIRLA

Casa memorială Crişan.
Foto: PAVEL BAZA

Printre personalităţile 
bisericeşti şi politice ce
le mai proeminente ale 
Transilvaniei sfârşitului 
de secol al XlX-lea se 
numără eruditul mitro
polit Vasile Mangra. Năs
cut la 25 mai 18,50 in 
Sălişfeâ — Săldăbogiu 
(Bihor), urmează Teologia 
la Arad. Din anul 1878 
devine profesor la Insti
tutul Teologic din Arad 
predând cursurile de is
torie şi drept. Din anul 
1890 intră în cler. Pe 
lângă activitatea ce o 
desfăşoară ca profesor es
te activ şi pe terenul zia
ristic şi literar. Este re
dactor şi colaborator al 
revistelor „Lumina", „Spe
ranţa", „Biserica şi şcoa
la". Tot in această pe
rioadă intră şi în Vârte
jul luptelor politice şi 
prin întreaga sa activi
tate ajunge unul dintre 
personalităţile politice 
marcante ale românilor 
din Transilvania şi Un
garia. Un rol foarte im
portant îl joacă în pre
gătirea „Memorandului*. 
A fost un participant de 
frunte în deputaţiunea ce 
a dus „Memorandul" la 
curtea imperială de la 
Viena. Reîntors la Arad 
trece în faţa opiniei pu
blice maghiare ^-drepţ oel 
mai înverşunat inamic al 
statului'. La insistenţele 
guvernului .maghiar, con- 
sistoriul din Arad, în şe
dinţa din 9 august 1893,

cu nr. 2914, ii absolvă 
de la postul său de pro
fesor. înlăturat de la ca- 

; tedră se dedică cu to
tul luptelor politice — es
te,, preşedintele Partidu
lui Naţional, organizează 
adunarea populară de la 
Sibiu din 16/28. XI. 1894.

La 10. VIII 1895 este con
ducătorul delegaţiei ro
mâne din partea Parti
dului Naţional la Con
gresul Minorităţilor de la 
Budapesta, cerând drep
turi tuturor naţionalităţi
lor din muribundul im. 
periu şi deplina autono
mie a Transilvaniei a- 
nexată în mod samavol
nic de statul ungar la 
1867.

Putem spune că Vasile 
Mangra a fost cea mai 
de seamă figură politică 
şi bisericească a românilor 
din Transilvania şi Un. 
garia. I. Brătianu afirma 
in 1918 r „Atât eu cât şi 
Mitropolitul Mangra am

dus’ greul şi răspunde-' 
rea pentru poporul ■ ro
mân, eu In România, iar 
el pentru poporul român 
din Transilvania şi Un
garia".

A publicat o mulţime 
de articole -şi studii cu 
conţinut istoric, dogmatic 
şi al dreptului economic, 

autor de cărţi ca :,-Darea 
de seamă despre judeca
ta Şf. Sinod", „Mitropo
litul Sava. Brancovici*- 

înaintea morţii sale sur
venită la Budapesta în 
noaptea de 13—14 ectom- 
brie 1918 declară secre
tarului său următoarei»: 
„Există o nobleţe a ran
gului social, a averii, a 
bogăţiei de bunuri din a- 
eeastă lume şi mai exis
tă o nobleţe sufletească. 
Amândouă nu se pdt Jtn-, 
păca, pentru că noble
ţea ce se bazează pe bo
găţiile acestei lumi este 
de la’ sătanâ, iar cea su
fletească este de la Dum
nezeu".

Înmormântat în cimiti
rul Kerepesi din Buda
pesta alături de alte mari 
personalităţi româneşti 
c a : Emanoil Gojdu, Iu- 
liu Teodore... • El rămâne 
în memoria creştinilor or
todocşi din Transilvania 
şi Ungaria ca Un ales 
ierarh, iar în memoria- 
neamului românesc, - ca 
un aprig luptător pentnx 
drepturile naţiunii româ
ne.

Pr. Dr. 1.0, RUDEANU

Impresionantă această 
construcţie: Chiar dacă ea 
nu este cea/originală, fiind 
refăcută după. un desen 
de epocă. Este insă con-' 
formă arhitecturii rurale 
zărăndene, cu tâmaţttl din 
lemn, întreaga construc
ţie, in afară de fundaţie, 
fiind durată din lemn, a- 
coperită cu paie. Interio^ 
rul este cel al oricărei 
aşezări din partea locu
lui. Ceea, ce ii sporeşte 
interesul este mobilierul 
vechi, ţesăturile şi cera
mica, dar mai ales repro- 
ducerile de documente pri- 
vitoare la răscoalas lui 
Horia, Cloşca ţi  Crişan de 
la 1784, cu preponderenţă 
«  unuia dintre conducăto
rii săi-Crişan, născut in 
satul Vaca, astăzi purtăn- 
du-i numele.

Intr-una din cele două 
încăperi ale casei se află 
etalate sigilii săteşti din 
secolul al XVIII-lea, sta
tistici ale populaţiei din zo
nă la anul 1786. Mai sunt a- 
fişate tipărituri, care a- . 
mintesc despre răscoala 
izbucnită în Zarand şi 
extinsă mai apoi pe Valea 
Mureşului. Amintim în 
acest sens volumele : „Că
lăreţul de fum *, semnat 
de romancierul Radu 
Ciobanu, „Drumuri'  în

Din Deva ne scriu câţi
va locatari ai blocurilor 
din strada Minerului, in
trigaţi de comportamentul 
unor elevi de la liceele a. 
flate pe aceeaşi stradă. 
„Vă scriu în numele lo
catarilor blocurilor L şi P 
de pe această stradă, că, 
elevii de la liceele de vi
zavi ne stresează pur şi 
simplu prin comportamen
tul lor. în ce sens? înainte 
de începerea cursurilor sau 
In pauză năvălesc în curţi
le noastre (e vorba de gră
dini şi curţile asfaltate, 
unde sunt şi garajele). Fu
mează, scuipă, aruncă am-

Ţara Zarandului” de Ion 
Pâr va, „Răscoala lui 
Horia" de ’Nicalae Edroiu, 
„Crişan" de Marcel 
Petrişor. Aşa cum 
menţionam, pe pereţi sunt 
aşezate gravuri de epocă, 
reproduceri de documente, 
arme, . monede, ceramică.

- i

şl

tli

Ceea ce ne-a reţinut în 
mod deosebit atenţia este 
Extrasul din sentinţa pro
nunţată Împotriva corpu
lui neînsufleţit al lui Cri
şan. Este un document 
zguduitor care aminteşte 
de fiara din om, de o cru
zime Inegalabilă specifi
că autorităţilor vremii, 
prea mult influenţate de 
canibalismul pustei, al 
hoardelor venite peste ci
vilizaţia europeană din 
Asia. Iată ce cuprinde ex
trasul de sentinţă la care

balajele gustărilor, vorbesc 
tare, înjură, îşi aruncă u- 
nul altuia cuvinte trivia
le, iar când le atragi a- 
tenţia iţi răspund obraznic. 
Noi, în majoritate, suntem 
pensionari, avem nevoie de 
linişte, de aceea am cum
părat aceste apartamente. 
De multe ori urinează lân
gă ziduri şi după ei -facem 
noi curăţenie. Ne-au dis-

ne reţerimm „Corpul ne
însufleţit (ştim că CrifawJ 
s-a spânzurat in indii- 1 
soare cu nojiţele de 1 . 1 
opinct-n.11.) să fie târât j 
2a  locul de osândă ş i  a- 1 
colo călăul să-i taie ccăwţ» 
şi să-i despice corpul’ In f 
patru, capul să i se pună in  | 
ţeapă, în Cărpinif , iar ce
lelalte patru părţi să se pu- ! 
nu pe ronc. anume o par- |  
te de sus a corpului la 1 
Abrud, o parte de jos to S  
Bucium, o a doua port» ! 
de sus la Brad şi o a do- J 

ua parte de jos la Mihăilenl ( 
in comitatul Hunedoara.* 

Zguduit de cele tt.tăi- 
nite 4n această primă în 
căpere, te îndrepţi spre ft 
cea de a doua. Aici, pri- J  
vi rea înnegurată ţi se Iu- 2  
minează, iâr picioarele (  
încep să „calce pe pământ S 
bătătorit" şi nu' pe nisip  I  
Icoanele pe sticlă cu te* 5 
rnatică religioasă' te în- |  
deamnă să-ţi fad  grăbit 
cruce. Mai încolo - cera
mică, lada de zestre, du- % 
lapul, patul, laviţa şi tot |  
ceea ce ţine de interiorul I 
ţărănesc. . J

Pentru tot ceea ce oferă |  
privirii, Casa memorială J 
Crişan merită a fi vizitată. I

MINEL BODEA 5

trus zonele verzi, au rtlpţ 
viţa de vie, tufele de tran
dafiri. Adresăm pe aceea- 
tă cale rugămintea c « d u 
cerilor liceelor de pe. stra
da Minerului să faci toi 
ce pot ca elevii lor sâ al
bă o comportare e*viio. 
cioasă, să rămână în Bee- 
ele lor pe timpul panecâer 
unde au şi bufete de in
cintă şi pot să faeă 
ce cred de cuviinţă. Vă 
rugăm să nu ne daţi nu
mele, ca să nu ne. spoegă 
geamurile cu pietre sau aâ 
ne facă alte stricăciuni, pe 
lângă cele care ni le-au 
făcut până acum".
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CIRO oferă o şansă reală la . 
PRESCHIM BAREA CUPONULUI

w* urma succeselor r&akzate in implementarea programelor de 
privatizare în Cehia, Polonia, Ungaria si în Romanţa, Cmfitanstafe 
Investment Bank intenţionează înfiinţarea unui fond de ir̂ eatMi, 
Administrai de CWIO, Fondul va fi ba2 at pa acţiunile rezultate tn 

urma procesului de privatizare,

CtftO oferă investitorilor la Fondul Roman de Investi 
informat» confidenţiale si gratuite privind oportunitate de 
valorificare superioară a cuponului si garanţi 
1 acţiunilor de la societăţile indicate kt noul Fond.

ULUI
GARANŢII SPORITE PENTRU 

INVESTITORII LA
F O N D U L  R O M A N  D E

I N V E S T /T U

VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ I

asocierea cu

cea
Europa Centrala şi de Est.

Spedafi$tii celor două instituţii urmează să administreze

’jkflmWPeJHwŞWIPIWJmţŞU GiPIMAflfSff’'' TALON
PRIN COMPLETAREA TALONULUI. INVESTITORII FONDULUI ROMÂN DE INVESTIT» VOR 
BENEFICIA DE INFORM AŞI CONFIOENŢIALE t3RAJUITE«PR;iviND PRESCHIMBAREA 

CUPONULUI

Numele ......... ....................... •- - — .............. RemlclHarut^so.............Mt.
......... ............. ............... m .... ..... |ud .....,.... ...............poseew el carnetului de
Investitor, declaraţia de adeziune nr ...... . doresc să primesc informaţii privind
^.-ascMmbarea cuponului in acţiuni ce vor fi preluate de noul fond de Inyestitii adm Ini strat de 
CIRO, la libera mea opţiune. Mă oblig să păstrez confidenţialitatea mtormatillor primite. 
jData................................. Somnaturv
Decupaţi talonul, completaţi datele ţi expediaţl-1 însoţit oe un plic timbrat st aiHoadresat la: 
CIRO S.A. Căsuţa poştală nr 473. Oficiat poştei nT.ga.CTa)-tePoca>

CSBTTWSmTIlfffitTROaJUH l

acestei

m

D epuneţi
cuponul nominativ d e  privatizare 

si c e r tif ic a te le  d e  p ro p r ie ta te

la FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I 
BANAT CRISANA"

f * V

DcveuiU «stfel» acţionar al 
Societăţii de Investiţii Financiar'»

Veţi avza următoarele avantaje:

*  vetf pumTanoal partea ce vi ssaivînadin profitul realizat de Fond

#  $vetî posibilitatea de a *în d e  oricând 5c$0nife pe cam te  yi$  obţine

SeHi mb u Uc up oane/ or s* certificate)or.d£ pfţve&zsre,

^ Investiţia dumneavoart/3 dobândeşte SiVuranţa d e n d  de faptul că 
Fondul deţine acţiunjla un mare nutrar iesocietafti.tORtiîncîale

H o t a r  â p - v ă  s â  c â ş t i g a ţ i  ş i ,  m a l  a l e s ,  h o t â r â t i - v â  s â

EVITATI R IS C U L

Fondul Proprietăţii Private I 
"Banat-Crisana"

A rid^O O ; Calea Victoriei 33-35, Tfeţ.0S7-23T'l«S, Pax.057-250l«S

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORA- SA HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, Pţa Libertăţii, 
nr. 13, înregistrată la Registrul Comerţului cit 
nr. J. 20/69/1991,

Organizează în data de 13 noiembrie 1995, 
ora' 9,

mmm. m
pentru închirierea următoarelor spaţii;

•  mag. nr. 21 ţesături Gheţari -  
. +  mag. nr. 18 parfumerie Gelari — 42 mp;

•  mag. ‘ 69 parfumerie Hunedoara 
167 mp;

•  chioşc nr. 39, Pţa Obor — 24 iiip;
•  chioşc nr. 43, Bdul Ţralan — 4 ntp. 
licitaţia va avea loc la sedfail socretăţii, la

data mai sta menţionată. Documentaţia se 
poate procura contra cost de ia sediul societă
ţii — secretariat, zilnic între orele 7,39—11,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 654/712244. (553)

ţ,

(

\

1

L
■r*

i .

SOCIETATEA COMERCIALA 
„RETEZATUL*» SA DEVA,

Str, Depozitelor, nr. 11, judeţul Hunedoara,

VINDE PRIN LICITAŢIE

mijloace fixe conform listei afişate la sediul 
societăţii şi Închiriază spaţii.

Licitaţia va avea Ioc astfel:

•  DEVA — vineri
•  PETROŞANI — joi
•  BRAD — marţi
•  HUNEDOARA — miercuri

Informaţii la telefon 623630 — consilier 
juridic..

S**e#*«
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cărei temă principală ■ a 
fost organizarea întâlnirii 
Mondiale a Ungurilor, din

IB  ER

J

WASHINGTON. Beli- 
şi mediatorii in- 

emaţionali, care vor lua 
parte la negocierile de la 
'Dayton (Ohio), au formu
lat primele aprecieri asu
pra procesului ce urmează 
să înceapă miercuri, afir- 

1 mâud că acesta nu este 
| decât începutul unor di
ficultăţi, relatează agenţia 
France Presse.

!. Marţi, preşedintele croat, 
i Franio Tudjman, pr^şedin- 
1telc bosniac, Alia Izet- 
begevfci, şi sârb Slobod an 

j MUoşevici (care negociază 
in numele Serbiei, respec
tiv, al separatiştilor sârbi 
din Bosnia) au sosit la 
sediul negocierilor. Dele
gaţiile lor vor începe mier
curi, aici, studierea sepa- 

| rată i  unui proiect de re- 
! glementare pregătit de di- 
j ptOmaţi americani şi care 
i vă servi drept punct de 
* plecare la negocieri 
J Potrivit AFP, împărţirea 
i teritorială şi viitorul consti-

I
tuţional ' constituie cele 
două mari probleme cu
prinse în dosarul negocie
rilor. Principalul negocia- 
[, tor american. Richard Hol- 

î broeke, a condamnat de- 
j claraţiile preşedintelui 

„parlamentului" ' sârb din 
| Bosnia, Momoilo Krajisnik, 
j referitoare la „un stat se

parat" sârb î-n Bosnia.
„Dacă sârbii bosniaci in

sistă asupra dreptului lor 
, de a face secesiune, după 
ţ cum au anuaţat'acum două 
! *iie, în totală contradicţie 
j cu ceea ce am căzut de 
j acord la Geneva şi New 
j Vork, negocierile ntt vor 
f avea succes şi războiul 
| va fi reluat", a apreciat 
I Holbroeke.

w w ::-
j o TOKIO. Tribunalul din 
; Tokio a ordonat, luni. di* 

zolvarea sectei Aum Shin- 
> rikyo (Adevărul Suprem), 
ţ tnotivându-şl această de- 
l. cizie prin faptul că secta 

a produs gaz sarin, de 
tipul celui utilizat în aten
tatul din metroul tofciot, 

j soldat cu f i  morţi şl circa 
5000 intoxicaţi, informează 

i France Presse. Intr-o pri- 
! mă etapă, tribunalul a 
| decis sâ-i retragă sectei 
[ statutul de organizaţie re- 
j iigioasă, urmând că, uite-"
> rior, să dizolve Aum din 
j Punct de vedere administra

tiv. Potrivit estimărilor, 
Aum âr numără circa 

f 10 0 0 0  membrii fu Japonia.

•  BELGRAD. Situaţia 
din zona Trebinie, sud- 
estul Bosniei, „se complică 
din ce în ce mai mult şi 
există riscul unor lupte 
violente", a afirmat luni 
comandamentul local al
sârbilor bosniaci intr-un 
comunicat difuzat de Ta-
niug.

Duminică, pentru prima 
oară de la intrarea în vi
goare a acordului de în
cetare a focului, armata 
croată a deschis foc de
artilerie asupra poziţiilor 
ocupate de sârbi ţa sud de 
acest oraş, se spune în
comunicat. Forţele sârbi
lor an riposiat.

ţ e BUDAPESTA. Uorrs- 
; pondentul R'nnpres, S;jriir 
f-Petrescw, transmite: In
•• zibdo de ?8 şi 20 octombrie-, 

la Budapesta a avu! toc 
se ţinta CorhiteUilni Uniunii 
Mondiale a Ungurilor, a

Csoori Sandor, preşedin
tele UMU, a considerat că 
„patria se află tu pericol", 
pentru că nu există per
sonalitate in care s i  aibă 
încredere atât maghiarii din 
interiorul ţării, cât şi cei 
de peste hotare. BOrbety 
Intre, deputat maghiar din 
România, preşedintele Co- 
mitetolul Administrativ al 
UMU, a vorbit despre foiţa 
de coeziune .care poate 
susţine maghiarii, chiar 
dacă aceasta este divizată 
din punct de vedere po
litic şi geografic.

Comitetul Mondial al 
Ungurilor a adresai b scri
soare premierului Unga
riei, Gyula Horn, prin eare 
acesta este rugat să iş  
măsurile diplomatice ne
cesare pentru ca parlamen
tul slovac să nu aprobe 
Legea limbii de sfat. „Le
zând interesele fundamen
tale şi drepturile maghia
rilor din Slovacia, această 
lege ignoră documentele eu 
privire la apărarea limbii 
minorităţilor", se spune in 
document.

•  AMMAN. fn capitala 
Iordaniei se desfăşoară o 
Întâlnire economică la ni
vel înalt sub genericul O- 
f tentai Mijlociu — Africa 
de Nord, organizată de 
Forul Economic Mondial 
d« la Geneva fi patronată 
de regele Iordaniei, Hbs- 
sein Bin Talal, având ca 
principat scop eminţŞnarea 
schimburilor structurale din 
regiune;

România este prezentă şi 
ea la această manifestare, 
fiind reprezentată printr-o 
delegaţie compusă din re
prezentanţi ai Ministerului: 
Comerţului, Ministerului 
Lucrărilor Publice şi A- 
menajării Teritoriului şi ai 
unor firme româneşti In
teresate în realizarea de 
proiecte în zonă,

La reuniune participă 
400 de oficiali, între cârd 
şofi de stat, de guven 
miniştri, lideri politici 
circa 709 reprezentanţi ai 
unor mari societăţi' Interi 
naţionale, oameni de afa
ceri din regiune şl prin
cipalii lor parteneri eco
nomici şi poUtici occiden
tali.

•  SOFIA, Partidul So
cialist Bulgar (PSB, fost 
comunist) a obţinut 42 
la sută din sufragii în 
alegerile municipale d» 
duminică —- a anunţat co
misia electorală centrală, 
după numărarea a 75Î3 
la sută din buletinele de 
vot.

După cum .precizează 
AFP, principala grupare 
de opoziţie Uniunea For
ţelor Democratice (UFD) 
a obţinut 24 la sută din* 
voturi. Uniunea Populară, 
o coaliţie formată din două 
partide apropiate UFD, a 
totalizai 13 la sută din 
suflaţii, iar partidul mino
rităţii turce. Mişcarea pen- 
iru Drepturi şi Libertăţi 
(MDL) — nouă la sută. 
Partidul oamenilor de a- 
faceri, de tendinţă naţio
nalistă, care îi reuneşte 
pe întreprinzătorii mici şi 
mijlocii, a obţinui cinci la 
sută din voturi.

Dăea^âţt decis să subscrieţi ta o anumită societate comercială sau la un anumit Fond âjr 
Proprietăţii Private, va trebui să completaţi formularele de cerere de schimb a ţupoaneioi* 
şi/sau certificatelor în acţiuni ta societatea sau Fondul alei
Pentru aceasta va trebui să completaţi fotmularek^^^l^Cupiisau'sâloâ.r'eu Klejfc 
de tipar, fără ştersături sau modificări, _ ’
Cupoanele şi/sau camerele cu cerţificâte vor ţrebuî semnate'pgrspate de Dvs., iaci fă3g|  ̂
subscrierea în nume propriu, sau de titular, dacă subscrieţi în numele altcuiva, *
După ce completaţi formularul, îl depuneţi împreună cu toate celelalte acte necesafeŢaSSSt 
de identitate, procuri speciale, copii după actele de identitate ale celui care Vt-a mandat 
sau dupâcertificatul de moştemtor,etc.)>

' Personalul de ta ghişeu va verifiea ăutemlutateacuponufiii şi7sâîTcarnetelor eu’ceftificats 
şi corectitudinea completării formularului
Veţi primi în schimb o recipisă * -,
Verificaţi dacă datele Dvs. de idenwâte’sunt corect completate ff Şacl'oumănil.'Sşw 
cupoane.. #  sat) carnete înscris corespunde cu^et «epus de Dvs. f  Păstraţi cu gfj^ 
reciptsd Aceasta «sie dovada că aţi făcut alegerea Ia o* anumită societate comercială.

Pentru ma» multe informaţii sunaţi la'teîefbahele? ■ - , . ^
650 2793, 650 3940,650 4430,6504443,650 6960.
650 4743,650 $630,650 6244*650 6025 .

‘ Atenţie, operatorii vă pot .sfătui doar în legături cu procedurile nece. r̂e'şutecrierii

SC. LUCACIU SN.C. — DEVA l 
Str. Depozitelor, nr. 17 (COMFRUCT) 
Telefon 221425. .

DISTRIBUITOR UNIC PENTRU LINCO,
, COMERCIALIZEAZĂ:

Orez, oţet, zahăr, ulei Oradea, margarina, 
sare, paste tomate, conserve carne, detergent 
etc. -v. ■ : ; '• . ■'

Angrosiştii beneficiază de preţ de Bucu
reşti. " f*

Vă aşteptăm! (2125)

SUCURSALA MINIERĂ „POIANA RUSCA**
, TELIUC

Cu sediul In localitatea Tellucul Inferior, 
str. Minei, nr. 42, telefoane: 713520 — 713521

a n g a j e a z A, '■■■■■{.
prin transfer în interesul serviciului, CON
CURS sau EXAMEN.

•  AUTOMACARAGIU autorizat pentru 
automacarale de minimum 18 tone.

Informaţii suplimentare la compartimen
tul personal din unitate.

ÎN ORICE 
OCAZIE

„CUVÂ TUL

ÎN
S P R I J I N U L  
A G E N Ţ I L O R  
ECONOM ICI 

Şl A L
P O P U LA Ţ IE I

RADIO DEUfl FM 89,3 MHz

Asigura spaţiu publicitar 
pe posturile de radio private 
din următoarele oraşe 
BUCUREŞTI
CONSTANTA v
TIMIŞOARA
C lU JN A P O C O

ORADEA

BUZĂU
URZICE NI
SLOBOZIA

Informaţii la telef-c c 
. ‘ 60 41 64 . - -

TALON
OÂNCE MUSICT0P TEN

Expediaţi talonul pe adresa: "Padio Oeya“, 5tr;" ţ.:Blaga, rrr. 10

Anul V il Nr: 1502
iHftaiMaaâMi5̂:-âMH!M«aar '*££ms£3&r: ?SMSXŜ t0K̂  ■■ JII I l'H 'I
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ÎJ'BER 1

VÂNZĂRl-

CUMPĂRAR1

•  Vând caroserie şi piese
de schimb Wartbnrg Combi, 
tel. 656451. (6518)

•  Vând Ford Escort 1,3 
an fabricaţie 1989, înma
triculat, tel. 627927, (2252)'

p  Vând apartament trei’ 
camere, etaj 1, garaj, Orăş- 
tie tel. 642142, după ora 
20. (2196)

•  Vând Peugeot 305,
schimb’ apartament 3 ca
mere cu două, închiriez 
spaţiu comercial. Deva, 
Horea, 57. (2194)

' i| Vând parchet de fag , 
47 mp, frigider 120 1, tel. 
616519. (2198)

•  Vând talon Mercedes
360 Diesel, Informaţii tel. 
615304,‘612841. (2179)

•  Vând casă" Băiţa. In
formaţii. tel. 628273. (2151)

•  Vând > camion -6 to, 
Stare perfectă, tel. 621544.

. • ’ (2185)
•  Vând Bârkas 1988, 8

locuri,Teu piese de rezervă, 
3200 DM tel, 611878, orele’ 
15—20. (2255)

•  Vând servantă sufra
gerie sculptată lemn de nuc.
625233, după' masă. (2014)

•  Vând apartament trei
camere decomandate, etaj 
1, bl. 5. bdul Decebal Re
laţii la tel. 615888. (2159f

•  Vând Dacia 1310 în
matriculată, Ford Sierra 
««Înmatriculată, relaţii tel. 
K394€ < (2199)

Afaiid 5 ha teren ara- 
eXtravilan în Băcia, 
6ţ6014. (2180)

'•  Vând Dacia 1300, tel. 
ISS872. (2184)

'0  afhn& casă 4 camere 
aferent 10 ari) în 

jiş .  Tel. 660629. (2190) 
Vând Wolkswagen Pas- 

•ftt <3ombi Turbo Diesel, 
fabricaţie 1990. Tel. 619195, 

V (2189)
•  Consiliul Brănişca vin - 

8 ?  prin licitaţie, luni, 6 
tg iem h rie  ţ995. oiţa 10, ma- 
tfr ia le  de construcţii k ţi-

cărămidă, lemn; fân 
1995, păşune. ' (2195)

>’#  Vând convenabil Re
nault -20,- înmatriculat, mo
tor defect, Geoagiu, tel. 
S«8&6, - (9697)
'  •  Vând casă mare (două 

aeftte), gaz, anexe 
__ eşşti, spaţiu comer
cial, Orăştie, Stadionului

t ţel. 641543, orele 20—22. 
dt gârsonieră cU chirie.

V, . (9698)
♦ '  Vâiid- teren-intravilan- 

ie rtau  construcţii, Orăştie, 
tei. 641794 sau 641476, după 
Ara 16. . ; (9699)

«i Vând Trabant, Orăş-

S.C. DEVACOMB 

■ ţ S. A.

MINTIA
I

din *

tie, str. A. îancu, bloc 18, 
ap. 7. (1701)

•  Vând casă, curte, gră
dină, pământ, sat Crişan, 
negociabil, tel. 01/6158996,.

. (6519)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, etaj IV, 
Hunedoara, teL 714880. «

(7868)
•  Dezmembrez Toyota. 

Corino, 1600 cmc, 4 Uşi, 
cutie 5 trepte, tel. 720601. •

. (7866)
•  Vând Ford Probe, an 

fabricaţie 1991, decembrie, 
capacitate cilindrică 2200, 
turbo, injecţie, preţ nego
ciabil, 17 000 mărci. Tel.

.718110. (7867)
•  Vând ladă frigorifică,

televizor coior cu teleco
mandă, boiler electric. 
711383. (7864)

•  Vând apartament 3
camere, parter, decoman

date, posibilităţi privatizare, 
cartier Micro 5 (poştă). 
Tel. 722010. , . (7865)

•  S.p. Altex Trade vinde 
în Sibiu îmbrăcăminte şi 
-încălţăminte secând hand, -  
en gros, din Olanda şi Bel
gia. Tel. 069/228884. (7838)

ÎNCHIRIERI

•  Caut spaţiu de 
închiriat pe termen 
lung, Hunedoara. (O 
sală de minim 250-*
300 mp, zona ' bdul 
Dacia, ofer 4—5 mili
oane chirie lunar). In
formaţii tel. 064/414499.

(7857)

\  DIVERSE

•  începând cu data de 
30. X. 51995, Ş.C. Diaconu 
Prest Serv. S.R.L. anunţă 
majorarea tarifului la $coâ- 
la de şoferi, la 186 250 lei.

5>> ••• (7862)
•  A.I. Urean anunţă ma

jorarea tarifelor cu 600/km, 
începând cu data de 36. 
10. 1995. (9700)

•  S.C. Costea S.R.L. 
Brad anunţă practicarea 
unui adaos . comercial de 
zero — 200 la sută. *(356520)

•  G» autorizaţia nr. 1
10787 din 11.09.1995 elibera- ; 
tă de Consiliul Judeţean 
Hunedoara a luat fiipţă aso
ciaţia familială Inţer cu 
sediul In ON Călan, re
prezentată prin Qlea V a-, 
lentina, cu obiectul activi
tăţii comercializare: pro
duse alimentare, nealimen
tare şi %roaHmentâre,‘ cu 
un -adaoş comercial • — 
150 la sută. (2182)

•  începând cu data de 
1 noiembrie 1995, S.O. A-

’ limentara Prest S.R.L. Hon- 1 
doi are intenţia de majo
rare a adaosului comercial 
până la 100 la sută. (2187)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră, 
confort I, cu apartament 
două camere. Tel. 723472.

(7863)

•  Schimb ' apartament
două camere Vulcan cu 
Deva (eventual garsonieră), 
tel. 628788, 619548. (2191)

•  Schimb apartament 
trei camere, hol central, par
ter, Deva, Gojdu, cu aparta
ment 4 camere in ’ zona 
Avram îancu, pârter, sau 
etaj 4. tel. 614519, orele 
18—20. (2186)

MEDJTAŢII

•  Meditez engleza, tel. 
629855, după ora 20.

(2173)

; CITAŢIE

•  Popa Nicolae, cu ulti
mul domiciliu cunoscut în 
Trestia, nr. 98, este citat 
la Judecătoria Deva, pentru 
.4 decembrie ţ.995, ca pârât 
cu Popa Maria pentru di
vorţ. (2181)

COMEMORĂRI

•  Soţul Cornel, fiul 
Cristian anunţă că astăzi, 
miercuri, 1 noiembrie, ri
dicăm parastasul de şase 
săptămâni, întru pomeni
rea celei care a fost o 
bună şi iubitoare soţie, şi 
mamă -

VIORICA CLEJ .

Ceremonia va avea ioc 
la Cimitirul Bejah, din 
Deva, la ora 15. r :t "

T Dumnezeu s-o&dihnească 
In pace, în rândurile celor 

- drepţi! (021539)

•  Tristă va rămâne pen
tru noi şi pentru cei ce'" 
l-au cunqscut pe

OVIDIU FURDUI (DIDI)
ziua de 1 noiembrie, când 
se împlineşte un’ an de la 
tragica despărţire, Lacrimi, 
durere,, flori. Familia,

DECESE

•  Cu adâncă durere în 
suflet, ne despărţim de 
cea care a fost o bună so
ţie şi mamă

ANCA ELISABETA 
(VETA)

la numai 50 de ani, din 
Păclişa. . , ■

Nu te vor uita niciodată 
soţul Romulus, copiiltoana, 
Rahela şi Daniel, cumnaţii 
tăi Aurel, Aurica şi Ste
luţa. ■ -’. - ?; ■

înmormântarea va avea 
loc în satul Păclişa,- joi, 
2 noiembrie 1995,. '

•  Acum când iubita 
şi inegalabila noastră 
mamă şi bunică
MARIA COJOCARU

a împrumutat aripi 
de azur, chemată fiind 
de Stăpânul Lumii, 
îndreptăm un gând de 
recunoştinţă spre cei 
care au împărtăşit a- 
ceste clipe grele da 
viaţă, care nu au ter
men de comparaţie, în 
special spre colegii de 
lâ Sarmintex şi Âuto- 
service Deva, spre ve
cinii din Aleea Tran
dafirilor.

Nu-ţi vom uita dra
gostea şi dăruirea to
tală cu- care ne-ai în
conjurat mamă! Fami
lia Cojocaru. .

R.A.G.CL. DEVA ' ;■
Anunţă toţi consumatoriifagenţi economici şl 

persoane fizice) racordaţi la âdnetiunea-0  660 Batiz- 
Deva, sistarea furnizării apei reci, iar pentru consu
matorii ţ a  municipiul Deva racordaţi la P.T. 10, 
I’.T. 11, P.T. ÎS, P.T/ 13 -şi P.T, 14 sistarea furnizării 

, apei calde; menajere în perioadă 2. 11. 1995, ora 7, — 
4. 11. 1993, ora 7, pentru efectuarea unor lucrări în 
incinta Uzinei de Apă Batiz în cadrul- pregătirilor 
de iarnă.

i membru de sindicat? ia*

* -c < i î0X
,, ——- *

I
| Reia licitaţia 
ţ data. de 26. 10. 1995, | 
,1 "pentru vânzarea de | 
I mijloace fixe (Dacia ; 
1 Break, 3 remarci auto} 
|  7 to) in fiecare zi de j 
J joi, începând cu data | 
I de 2. 11. 1995. î
» <I Informaţii la se* >

fff idiul unităţii teL [ 
1616625 sau 625886. I 
* (2126)'

f
• mmm r mmm -, mmm # mmmm ,

cu pnlejul sărbătorilor de. iarnă 
im dar care vă va încălzi sufletul 

‘ARATUL ELECTRIC MULŢII INC (ION AI. 
pest aparat ultramodern va crea în casa 

încavoaştră cea mai agreabilă atmosferă ; 
îal’iraţSSîPCăldură ademeriîtsarc 
îarVAfh -.fi răcoare liniştitoare.

Lideri de sindicat 
aşteplăm şă ne t » .
Loritactaţi pentriCS 
afla condiţiile   ̂
excepţionale  pCŢ'ar'Cf 
vi le o ferim  Ia 
TeJ: 01 /211  «33.97 
l  ax; 0 1 /2 1 1 .3 3 .9 9

P L A T A  ÎPsi R A T E

S U P E R T H E R M

b i u j x e  2001
Te simţi ai uleiiînj

M m x i ' ‘s . Z L

AM BAtEAZA s i vinde en -g ro s:

•Z ah ăr TERM A-9 0 0 gr.
• Orei TERRA -  900 gr.

Caniitati jdm  la 9 1. te  Rvetete. din stoc, pede 
3 1. se livmaza cu jm-comanda înainta cu Z4 o re.

CÂUTATÎ-NESINU VEŢI REGRETA
A R A D  iTeL /P ox: 0 5 7 4 1 7 5 * 0

BANCA „DACIA FEIilX" S.A. CI.UJ-NAI’OCA 
SUCURSALA d ev a

Anunţă vânzarea prin

î

a următoarelor bunuri imobile: .
-■ %• Casă, curte, anexe gospodăreşti,’ situate în De- I  

va, str. Aurel Vlaicu, nr. 186. .
— Preţ de pornire: 10 000 000 Iei. |
% Casă, curte şi grădină, situate în Vălişoaiâ, nr. >

55. |;
"■**- Preţ de pornire: 11 000 000 lei. j
0  Casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină, si- |  

tuatc în comuna Buceş, sat Stănija, nr. 178. >
Preţ de pornire: 16000 000 lei, , |-

#  Casă, curte şi grădină, situate în Orăştie, str. I  
9 Mai, rtr. 78. v I

Preţ de pornire: 25 000 000 lei. '  ■ .. I
te Casă, anexe gospodăreşti, curte şi grădină, si- I 

tuate în Ilia, str. Unirii, nr. 11. ^ |

143.

I

Preţ de pornire: 13 000 000 lei.
Casă curte şi grădină, situate în llăruu, nr. I

*— Preţ de porfire: 10 000 000 lei. Q - I  
te Grajd, 730 mp., teren, situat in Bretea Română. |
— Preţ de pornire: 35 000 Ote lei. I
te Apartament 2 camere, situat îii Deva, bdul N. ;

Băiceseu, M. 22, ap. 14. f
— Preţ de pornire: 6 000 000 lei. 
te Autocar marea KT A, 39 locuri.

-O 'ji-iiP reţ' de pornire: 23 000 000 (ei,
Licitaţia va avea loc în ziua de 3. 11. 1995, ora 9, ■  

la Judecătoria Deva, Biroul executorilor judecătoreşti, |  
Informaţii suplimentare, la sediul băncii din Deva,| 
bdul N. Băiceseu,’ nr. 34, tel, 620796 său Biroul- exe- |  
cutorilor judecătoreşti, tel. 614332. ,J

I COOPERATIVA „MOŢUL“ BRAD f
!  Anunţă intenţia de majorare a preţurilor |  
I si tarifelor, începând cu data de 15. 11. 1905.» 
J (555) I

C L  U B U L 
„CONSTRUCTORUL* DEVA 

Deschide un nou curs de croitorie 
J pentru femei, în data de 10 noierhbrie 
11995. Informaţii la telefon 625216, zil- 
\n ic  orele 12— 13 şi 20— 21. (2121) |

i

I

I

I

TOMBOLA CRĂCIUN 95 j
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I

Soctetaţea QUASAR oferă ■ ,
tuturor dienttior care cumpără 
produse cu o, valoare mai mare 

7 de 300 000 lei in perioada î 11 95'
'4 12 95 uTT;atoa:'eie orefiu . - . •

Premiul 1' Televizor color 5T cm 
Premiul 2 Video player 
.Premiul 3 Televizor color 37 cm

Menţiuni TO Cafetiere

|  P rin  m a g a z in e le  din:

j  D eva Tel,611261 614983
I H unedoara  Te! 723139 
! O răştie  rd.642397[ lei.642397 .. J
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