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Cine plăteşte frigul la 
blocul cinci !

VW'-'

Din Municipiul Hune
doara mai mulţi locatari 
ai blocului 5 situat . pe' 
bdul Dacia din cartierul 
Micro 4 ne-au semnalat o 
situaţie anormală: lipsa
totală a căldurii. Cu toate 
că a venit iarna, iar ta
xele comune sunt plătite

■10, oră când a devenit 
călie“.

Viorica Bot®, ap, 11: „De
când a venit frigul, nu 
am primit căldură. Stăm 
în frig pentru că nu ne 
permitem surse de căldură 
electrice. Apa caldă este 
cu vreo 10 grade mai

A.

Ia zi, un număr de 12 fa
milii trăiesc în frig. întru
cât nu s-a' reuşit finaliza
rea racordului' termic de 
la scara blocului cu sub
solul şi instalaţiile interi
oare.

» LT ACU £.I

Diontsie bl.. 5,
ap. 12: „Până în prezent 
nu am avut deloc căldură, 
iar datorită acestui fapt 
în apartament avem igra
sie, Suntem obligaţi să 
ţinem,mereu gazul deschis 
pentru a ne încălzi cât 
de cât. Şi în ultimii ani 
căldura a fost o problemă, 
Acelaşi lucru este şi cu 
apa caldă, de duminică; 
12 noiembrie a.c., nu a 
mâi fost apă’ caldă până 
azi- dimineaţă (17 noiem
brie) şi numai până la ora

« • • * * • *  • • • • • • •

FLASH!
■" •  Constituire, Astăzi, 

ora 18, în sala mare a 
Primăriei Deva aţe l°c 
şedinţa de constituire a 
Asociaţiei pentru Dialog 
Interetnic Deva. In pre
zent această asociaţie, â- 
politică şi non profit, este 
constituită în filială a a- 
sociaţiei omonime ce fi
inţează în municipiul 
Cluj-Napoca. Scopul a- 
sociaţiei constă In a mi
lita pentru buna înţelege
re între toate etniile ce 
convieţuiesc .în munici
piul Deva si în judeţul 
Hunedoara. Toţi, cei in
teresaţi de un dialog o- 
nest sunt aşteptaţi astăzi 
în sala marş â Primăriei 
Deva. (A.S.)

•  Amfîteatrui artelor. 
Joi, 23 noiembrie a.c., 
ora 18, la Casa de cul
tură din Deva are loc i> 
manifestare mult aştep
tată de publicul specta
tor. Este vorba de „Am
fiteatrul artelor" organ», 
zat de Instituţia munici
pală de cu/tură în ea-

mică decât a corpului, iarr 
taxele comune7 mi se par 
mari- pentru condiţiile pe 
care le avem. Spre exem
plu, jos la avizier au fost 
trecute verificările la gaz. 
La noi în. apartament nu 
a fost îr«- s '„1 t
vreo verificare dat1.' 'In 
sdumJji, eu d4|n taş'aţi >en.. 
tru servicii* neefecttlâte, • 
Cred ’ eă ■ -■
manifeste mai thultă ‘re
ceptivitate pentru condi
ţiile oamenilor, iar lucră
rile, cum este în cazul 
blocului nostru, trebuiau 
terminate până la .intra
rea în- iarnă". 1

Ghe°rghe Stelian, ap. 1: 
„Nu avem. deloc căldură 
pentru că nu suntem ra
cordaţi la . noul punct ter
mic, Nici nu se ştie când 
vom avea, • în • schimb ta-

• •  •  «  •  •

driU cărui-, cei prezenţi 
vor fi ma torii unor re
citaluri de poezie, muzică 
clasică, comentarii ai al
tor teme de interes pen
tru iubitorii de artă. 
(M.B.)

•  Grcva i D
Valeriu Râdos din satul 
Groşi a intrat de ieri, 
în faţă Judecătoriei Hu
nedoara, în greva foa
mei. Motivele actului său 
sunt mai multe, şi 
vom- reveni asupra lor. 
în esenţă grevistul nu 
cere altceva decât să 
fie lăsat în pace. De 
cine? Vom vedea într- 
unul din numerele vii
toare ale ziarului nostru. 
(Tr.B.)

•  Unităţi comerciale.
Ultimele date consemnează 
în judeţul nostru un to
tal de 4221 magazine, în
tre care 1461 alimentare, 
764 magazine nealimen
tare, 249 consignaţii, 1013 
magazine mixte, 5 maga
zine universale şi 729 
chioşcuri. (C.P.) 1

xele comune sunt mari 
pentru posibilităţile unui. 
pensionar şi pentru „căl
dura" care ni se dă. Pe 
luna anterioară am plătit 
26 000/ de lei pentru un 
apartament' de două ca
mere şi patru persoane".

Mariana ' Maiorescu : 
„Blocul nostru eşte într-o 
situaţie jalnică deşi. noi 
am plătit' orice datorie la 
asociaţie. iarna â venit 
tnai 'repede şi ne-a găsit 
nepregătiţi şi j>e noi dar 
mai ales pe cei ce trebuie 
să asigure condiţii optime 
pentr6 locatari. Mâi pe 
scurt tiu avem căldură şi 
se pare că nu vom avea 
curând. O parte dintre lu- 
6rări s-au început acum 
fi»' plină lamă. Situaţia 
estt , » pentru < â avem 
copii care s-âu îmbolnă- 

*?,- energia * iecgrică 
,bate foarţe scumpă să < 
folosim pentru' încălzit. Cu 
apa caldă am mai avut 
probleme şi anul trecut. 
Numai după ce am făcut 
mai multe reclamaţii, la 
R.A.M.G.C.L., ni s-a dat 
apă caldă.

Taxele sunt destul de 
mari, apa caldă se taxează 
însă din păcate în ulti
mul timp, n-a mai fost,

Anchetă realizată tle 
CORNEL POENAR

(Continuare In pag. a 2-a)
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• Sf. Cuv. Antonie 
de la Iezeru — Vilccâ; 
Sf. Amfilobie;

•  Onomastică: Fiii- 
mon; ,

•  S-au născut: in
1905. PETRU COMAR- 
NESCU (m. 1970), cri
tic şi istoric de artă; 
în 1948, GRETE TART- 
LER, scriitoare român
că de origine germană;

•  Soarele răsare la 
ora 7,21 şi apune la 
16,42;

•  Au trecut 326 de 
zile din ani 'au mai 
rămas 39. -

-*-•*—* —*—*.»»—*—*;

una pe zi
— Ce, s-a întâmplat 

cu biblioteca ta? Ai 
rămas cu un singur 
volum ?!

— Nu. Acela-i cata
loga! cărţilor împrumu
tate prietenilor...

-•—

Dacă înainte de 1989 
cei mai mulţi -dintre noi 
nu cunoşteam prea bine 
cum. e 'cu concursurile 
de frumuseţe, după * 
in schimb acestea s-au 
putut desfăşura în voie, 
iar noi am avut ocazia 
să le vedem de la fazele 
lor inferioare până la 
concursurile de nivel 
mondial.

Mai aproape de noi 
(adică chiar în Deva), 
Sala Sporturilor din oraş 
a găzduit marţi, 21« no
iembrie a.c., concursul 
„Miss Deva 1995“, orga
nizat de Fundaţia de ti
neret „Phoenix" din De
va. Câştigătorii aveau să 
fie desemnaţi din rândul 
celor zece perechi repre- 
antând h< Mie din ora 

* Liceul Minie:
Liceul Industrial de Chi
mie, Liceul Teofetic „Tra- 
ian“, Grupul Şcolar. In
dustrial de Construcţil- 
Montaj, Liceul Energetic, 
Liceul Sportiv, Liceul 
de Muzică şi Arte Plas

tice, Grupul Şcolar In
dustrial de Transporturi 
Auto, Liceul „Sabin Dră- 
goi“ şi Liceul Teoretic 
„Decebal**. în prezenta
rea aceluiaşi Claudiu 
Tîrnoveanu (care a pre
zentat şi concursul „Miss 
Boboc ’95‘‘ al Universi
tăţii Ecologice), tinerii 
concurenţi — unii de
zinvolţi,, alţii mai. emo
ţionaţi — au fost supuşi 
probelor de prezentare 
generală, întrebări de 
cultură generală (vizând 
codul bunelor maniere), 
probă trecută eu bine de 
majoritatea concurenţilor; 
dansuri pe un colaj mu
zical. La proba de apti
tudini (opţională) pre
ponderent a fost, cum 
era poate de aşteptat, 
dânsul (de la cel ţigă
nesc până la dansul mo
dern). O probă care pen. 
tru unii concurenţi a fost 
o reală punere în valoare'

GEORGETA BIRLA 

(Continuare tn pag, a £•&)
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Câte revoluţii au fost i 
în România ? 1

Se apropie vremea când 
vom aniversa pentru a 
şasea oară acel , însânge
rat decembrie 1989. Mai 
plâng, , şi / vor plânge 
toată viaţa, inimile ma. 

' melor acelor îngeri care 
au căzut atunci de glonţ 
ţintit în frunte de killeri 
cu simbrie ori de glonţ 
rătăcit;' acei îngeri care 
au strigat asemenea stră
bunilor, „vom muri dar 
vom fi liberi". Dumne
zeule, câtă murdărie s-a 

aşternut de atunci pe jertfa 
lor de miei sacrificaţi pe 
altar.ul libertăţii!

Revoluţia în România 
a fost una dar profitorii

rilor; care lideri . n-au I 
mers cu pieptul gol în J 
întâmpinarea carabine- | 
lor, pistoletelor sau tân- J 
chetelor în Piaţa Maria | 
ori la Catedrala din Ti- «. 
mişoara în zilele de 15— I 
17 decembrie, nici la ho. * 
telul Intercontinental în | 
„noaptea sfântului Bar- * 
tolomeu" de 21—22 de- > 
cembrie. N-au murit I 
nici de glonţ întâmplător ! 
slobozit de puşca pusă | 
bezmetic în mâna oricui  ̂
după 22 decembrie. *

Spun cu pioşenie să le I 
fie ţărâna uşoară şi glo- * 
ria eternă celor care au | 
murit în zilele numite *

O B S E R V A T O R

ei se numără cu sutele 
de mii. Nu vorbim aici 
despre cei care s-au co
coţat pe umerii ei către 
fotoliile puterii ci de 
cei care s-au înghesuit 
la răsplata lumească plă
tită din buzunarul a mi
lioane de contribuabili, 
in numele unor merite 
ipotetice.

Recunoscătoare cu cei 
care se jertfesc sau fac 
sacrifici: pentru ea. ţara

• a instituit şi legiferat, 
pentru revoluţionarii din 
decembrie, pentru urmaşii 
celor căzuţi atunci ca şi 
pentru toţi cei persecutaţi 
în timpul regimului tota
litar recompense băneşti 
viagere şi o seamă de 
alte facilităţi. între a- 
cestea accesul la închi
rierea sau cumpărarea 
unor bunuri la a căror 
edificare a trudit din 
greu întreaga societate 
românească nu se află 
pe ultimul loc.

Fenomenul revoluţio
narismului a proliferat 
însă aşa cum proliferase 
cel al Regalismului dn 
deceniile 3—6 — pe bază 
de mărturie — astfel În
cât se zice că la o în
trunire a ilegaliştilor, u- 
nul autentic ar fi excla- 
mat mucalit; „puţini am 
fost, mulţi am rămas". 
Şi aşa s-a ajuns că re
voluţia în România a 
fost una iar organizaţiile

• de revoluţionari vreo 
5—6 după ctuh ’au fost 
voinţa şi interesele lide-

Ia Timişoara sau la « 
Bucureşti şi mă întreb |  
cu indignare cum de nu J 
se scufundă pământul | 
cu profitorii revoluţiei. '  
Au ajuns să Se înfrupte £ 
regeşte de la masa ' re- I 
cunoştinţei neamului nu î 
morţii — că nu mai a- | 
veau cum — nici urmaşii * 
lor, nici răniţii revoluţiei, ţ 
au făcut-o în numele « 
ior profitorii acesteia. | 
La Deva nu s-a detonat J 
nici din greşeală un car-s-j 
tuş dar revoluţionarii se • 
mlmără cu zecile, ba chiar i 
cu sutele. E revoluţionar 1 
„cu diplomă" şi nea Mi- J 
tică parîagiul (pentru f  
cine nu cunoaşte terme- J 
nul — un fel de grata- |  
ragiu) care stropea miti- « 
teii cu bere îmbunătăţită |  
cu apă şi dero şi aduna • 
avere într-o vreme când I 
cel mai îndrăzneţ vis al J 
românului Însemna o | 
maşină şi un apartamen* * 
proprietate personală. A- j 
cum Mitică revoluţiona- |  
rul ne sfidează de la j 
înălţimea sacului cu bani |  
şi -a viţelului de aur, * 
pentru că certificatul de I 
revoluţionar a adus multe « 
avantaje. A pus şi' cât 
mâna pe o „bărăcuţă" J 
de vreo 7—800 mp şi |  
prosperă din ce a ştiut * 
să facă toată viaţa: să • 
vândă şi să cumpere; I 
mărfuri, mamă, tată. J 
conştiinţe ■ de ' vânzare In- I  

C. IOAN1D « 
-------------------------- I
(Continuare in pag. 1 7-a) ,
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«MISS DEVA 1995"

Câştigătorii concursului „Miss * Deva 1995“: locul 
I -— Liceul „Sabin Drăgoi“;iocul II — Liceul Teoretic 
„Deccbal"; locul III — Liceul Sportiv.

Foto: PA VEL LAZA



Cine plăteşte frigul la blocul
cinci ?

(Urmare din pag I)

Iar când a fost nu se pu
tea face , baie din cau?a 
temperaturii scăzute. Toată 
lumea doarme, efectiv, îm
brăcată eu pulovere şi 
căciuli p^ cap".

Rodie* Cojocaru, ap. 7: 
„Sunt complet nemulţumită 
de prestaţiile R.A.M.G.C.L.- 
ului în acest bloc, iar Ter- 
morep-ul n-a finalizat ra, 
cordul la bloc pentru a 
avea căldură. Am făcut 
(nai multe demersuri, dar 
cred că suntem duşi- cu 
vorba. Se apropie decem
brie şi cred că nu vom a- 
vea căldură".

.Lipsa agentului termic, 
frigul în special, la unită
ţile aflate la parterul blo
cului îndepărtează clienţi}, 
iar vânzările la cofetăria 
Genia Impex S.R.L. sunt 
cum sunt. Doamna Euge
nia Drăgoi şi-a mai ex
primat nemulţumirea în
trucât în luna august 1994 
pentru un singur robinet 
cu apă caldă a plătit 
874 000 de lei (aproximativ 
409 mc de apă caldă) 
..cantitate ce nu o consu
mam chiar dacă făceam 
bale la toţi Clienţii". 
Orice sesizare a rămas 
fără rezultat.

LA R.A.M.G.C.L. NI SE 
RĂSPUNDE ,1:.:

blocul 5 din bdul Dacia 
a reprezentat ideea de 
bază a discuţiei noastre 
cu dl. sing. Emil Drâgbtă, 
dirigintele de şantier care 
ne-a precizat: „In prezent. 
se execută străpungerea în 
elevaţie, apoi urmează ra
cordul de la- cămin până 
la coloanei  ̂ blocului. După 
părerea mea cred Că îp 
săptămâna 20—26 noiem

lui, la care Se mai adaugă 
115 milioane de lej de la 
bugetul local. Până în 
prezent s-a realizat o de
păşire a volumului fizic 
de lucrări cu 815 milioane 
de lei pentru care s-au 
cerut fonduri suplimentare 
inclusiv Pe luna decem
brie.
Intre părţi — E.A.M.G.C.L., 

I.C.S.H. şi Termorep —

Situaţia existentă la

brie locatarii blocului 8 
vor avea căldură în apar
tamente". . :'V

Blocul nr. S reprezintă 
ultimul tronson din ansam
blul investiţiei PT 3 din 
Micro 4, în soluţie izo
termă, care a întârziat din 
motive mai mult sau mai 
puţin obiective. ?- ~

Lucrările de reconside
rare a reţelei de termofi. 
care au început acum doi 
ani de către I.C.S.H., iar 
Termorep este subantre- 
prenorul ce trebuia să fi
nalizeze lucrările de ra
cord termic la subsolul 
blocului.

Investiţia totală pentru 
cartierul Micro 4 se ri
dică la aproximativ -patru 
miliarde de iei din care 
1,2 miliarde de lei sunt 
bani de Ia bugetul stătu-

există încheiat-- contractul 
2065/1991 în care terme
nul de finalizare a lu
crărilor este trimestrul III 
al anului 1995, adică cel 
mai târziu până la 30 sep
tembrie a.c. în realitate, 
lucrurile stau altfel.

DIALOG PRIN
INTERMEDIARI

Am încercat să aflăm şi 
punctul de vedere al Ter- 
morep-ului faţă de a- 
ceastă întârziere a racor
dului insă din conducere 
la data anchetei — 17 no
iembrie a.c. nu era ni
meni prezent în unitate, 
cu excepţia contabilului 
şef, la care n-am putut 
ajunge întrucât de la se
cretariat (dna _ secretară 
Mirela, după cum am în
ţeles din discuţia telefo

nică dintre porta! şl per
soana de la secretariat) 
ne-a transmis prin inter
mediul ofiţerului de servi
ciu de la poartă să reve
nim. Am solicitat up dia
log personal cu secretara 
să aflăm când şi unde 
poate fi găsit db director 
al societăţii însă dumnea
ei a refuzat orice discuţie 
fie ea chiar şi telefonică. 
Situaţia de faţă este Je
nantă nu pentru ziarist 
sau altă persoană, ci pen
tru eticheta firmei, dar nil 
în puţine cazuri se dove
deşte că secretara este 
„director într-o unitate", 
iar mofturile acesteia tre
buie înghiţite pentru că... 
„te spun la şefu" (aviz 
amatoarelor).

Am revenit totuşi luni 
dimineaţa — 20 noiembrie 
a.c., la Termorep cu un 
telefon pentru a afla câ
teva date despre stadiul 
lucrărilor la blocul cu 
pricina fără a afla însă 
ceva concret întrucât fac
torii de. decizie erau ple
caţi din unitate.

Cazul prezentat nu cre
dem că mâi necesită alte 
precizării Nedrept este că 
cele 12 familii din bl, Ş, 
situat pe bdul Dacia su
portă o situaţie anormală, 
rabdă frig pe nedrept, iar 
factorii de decizie de la 
unităţile responsabile de 
finalizarea lucrărilor de 
termoficare manifestă încă 
multă pasivitate!

i Pentru S C. „Favior“ Orăştie se i 
[mai poate subscrie la privatizarej
1 Un grup de oamem pensionari din Brad, care aU| 

participat cp o parte din certificatele de proprietate! 
din carnete Ia privatizarea prin ofertă publică aj
S.C. „Favior" Orăştie ff S.C. Şiretul Paşcani, se in-

I

I
Iteresează de câteva probleme actuale care-i frământăI 

privind privatizarea. Referitor la faptul dacă. mai pot*

I Utiliza, pe lângă cuponul nominativ de privatizare şll 
certificatele rămase in carnetele acum incomplete. L i 

I  informăm că acest lucru este posibil şl legal. I
J  In altă ordine de idei, consultând lista eu Uni-■  
I  tăţile cuprinse in privatizarea de masă, se poate! 
J  constata că S.C. Şiretul Paşcani nu mai figurează" 
I  în lista respectivă, ceea ce înseamnă că s-a acoperit 
S integral partea prevăzută să lie privatizată prin a.
■  ierta publică la fabrica de perdele. Mai upare însă 
S pe listă o societate tot cu numele de „Şiretul", dar»

I* aceasta a!e ca obiect de activitate comerţul şi ţjiris-1 
mul. - a

In ceea ce priveşte dorinţa de subscriere cu cu. |  
I ponul nominativ de privatizare şi certificatele din ■  

earnet rămase neutilizate pentru S.C. „Favior" S.A. |  
Orăştie, îi informăm pe cei interesaţi că au o ase- ■  

■  menea posibilitate, firma respectivă figurând pe lista |  
I celor cuprinse şi la privatizarea in masă.

I în vederea subscripţiei, operaţiunea se poate rea
liza şi la unul din centrele existente la Brad, reşpee-

Iţiv la, filiala locală a Băncii Comerciale (str. Repu
blicii, nr. 3) sau la Agenţia CEC din localitate (str.

I Republicii, nr. 14). De asemenea, cu acest prilej mal 
reamintim că se pot face subscripţii şi pentru F.PP.

I Banat — Crişana, la centrul situat la bl. 8, str. Ti
mişoara, nr. 2. aşa cum apare în lista cu centrele din

I judeţul nostru. , I
Important este ca flecare deţinător de cupon şl 6

( carnet cu certificate de proprietate şă folosească a* I 
ceastă şansă ce Se oferă de a deveni acţionar )a lina I

Idin firmele care sunt cuprinse pe lista privatizării* I
NICOLAE TlRCOB I

r 1
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societate pe acţiuni cu capital privat
I  înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I  
- nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.G.R. Deva. !  

Cod fiscal: 2116827 '  ■
CONSILIUL pe ADMINISTRAŢIE I

I  PwmliluJStoeOnes preşedinte (redactor şef). Tlbefit» J 
|  Istrate vicepreşedinte (redactor şef aNljOnct), Sabin ■  ' 
,  Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Târcob. '
* întreaga răspundere pentru conţlnutul l 
|  articolelor o poartă autorii acest*!». Adresa |  
|  redacţiei: Deva, 2760, str. 1 Decembrie, nr. 35, f  
! judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157) !
J 611269, 625904. Fax 618061. I

Tiparul .executat la S.C. „Polidava" S.A. Deva1 |

NU BlAI E „MACINIŞ” LA COLEGIUL 
JtyRISDICŢIONAL?

Cauzele in care Cole- personalitatea respectivă: 
gîul jurisdicţiongl de pe „De ce să mai trimitem 
lângă Camera de Con- Ia calegiu, ca să avem 
turi este chemat să a- senzaţia că muncim me_ 
plice legea sunt tot mai reu în van? Nai facem 
puţine. Şedinţa de joi, controale, demonstrăm 
16 noiembrie, spre pildă, încălcările de Lege cu 
a avut pe rol procesul acte iar „bunul samari- 
unei doamne cu S.C. tean“ de Ia colegiu îl 
„Retezatul" S.A. Nu mai absolvă de vină pe în- 
e,„măcinjş"...pentaj-jCo- călcători. Preferăm să 
legiul jurisdicţional? Aşa aplicăm legea în forma 
se pare. Dacă corelăm ei pecuniară a amenzilor 
această stare de lucruri administrative", 
cu ceea ce ne spunea o Măcar aşa. se alege şi 
personalitate de la Curtea bugetul cu ceva. In orice 
de conturi referitor la caz starea aceasta de lu_ 
întrebarea „ce cauze au cruri e simptomatică. Nu ' 
mai fost trimise către îndrăznim să dăm glas 
colegiu", bănuiala se ac- unor bănuieli care se 
centuează. Ne spunea biceareă. (I.C.)

„MISS DEVA 1995“
(Urmare din pag. ţ)

a aptitudinilor lor. A 
Urmat năstruşnica probă 
de mimă tn care fiecare 
pereche a trebuit să mi
meze câte ceva din spe
cificul liceului pe care-1 
reprezenta. Iar ultimele 
două probe — ceâ de 
calambururi şi o probă 
de spontaneitate („Te 
surprind' părinţii într-o 
ţinută sumară") n-au 
făcut decât să „ajute" 
juriul să-i departajeze 
corespunzător Pe concu
renţi. Astfel încât pri
mele trei locuri au fost 
ocupate de: Liceul Spor
tiv (locul III), Liceul 
Teoretic „Decebal" (locul 
II) şi Liceul'„Sabin Dra
gai", câştigătorul locului 
I şi al concursului. Mai 
sunt de menţionat mo
mentele de muzică şi 
dans modern oferite de:, 
Nieoleta Vasilovici, Mo- 
nica Bucureasă, Emilia

Bojin, Gabi Rotarii, Dia- 
na Ciulei şi Cos.il Mun- 
teanu (muzică uşoară) şl 
de formaţiile de dans 
modern coordonate de 
Adrian Haţegan şi Iuliu 
Giuculescu: „Bad Girls", 
„C'razy coor“ şl ,,X Ge- 
neration". Momente mai 
mult său mai puţin pe 
gustul unui public care 
prin manifestările-i zgo
motoase si teribiliste n-â 
fost de natură să contri
buie la o mai mare re
uşită a serii. E-adevăraf 
că nici organizarea in 
sine n-a mers ,,ca pe 
roate", existând şi ne- 
sincronizări sau momente 
de dezorientare ştiind 
în acelaşi timp că orga
nizarea unei asemenea 
manifestări nu e 6 baga
telă. Cu toate acestea 
concursul â fost dus la 
bun sfârşit şi se poate 
spune că, in cele din 
urmă, el a' fost iii spiri
tul acestei neconformiste 
vârste a adolescenţei.
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6,30 Seriale, desene a. 

mimate; 9.03 Springtldd 
Story (s); 10,65 Santa 
Barbara (s): 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei ţs); 12,00 
Preţul e fierbinte (es);
12,30 Duelul familiilor 
ţes); 13,00 Magazinul a- 
mlezii; 13,30 Feţele de 
aur (siteom); 14,00 Pa
siunea el e crima (s.p.);
15,00 Barbet Schafer talk* 
Show: 1800 Bona Chris. 
ten talfeshow; 17,00 ’lans 
Melser talkshow; 18.00 
Jeopardy! (es); 18,30 In
tre noi <s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor);
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Exploziv (magazin);

' 20.40 Vremuri bune şi 
rele (s). C . .. ;

^ A N A L i S

7.00 Ştirii 9,45 Show
ul lui Maurlzio rCestanzo 
(r); 1260 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidie
ne (show); 14,40 Beautiful 
ţs); 15,15 RobmsonH (s);
15.45 Casa Castagna 
(shoto); 17.00 Desene a- 
nimate; 19,00 OK. preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21.25 Circuli zvonul 
(show); 21,40 Film; 23,35 
Ştiri; 0.15 Show-ul lui 
M. Costanzo; 2,38 Coti
diene (show/r)s 2,45 Cir
culă zvonul (r); 3,00 Re
vista presei; 3,30 Cin- 
cin (s); 4,30 Frontierele 
şpiritului (emisiune re. 
ligioasă); 5,30 Nu doar 
moda (mag./r); 6,00 Tar
get (mag /f). '

K B J ! I
6,30 Germania azi di

mineaţă; 16.00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante
ziilor ţs); 12̂ 90 Kriminal- 
tango (s/r); 13,00
Love Boat ţs.a.); 14.00
Trapper John. M.D. <s);
15.00 Star Trck (s. SFJ;
16.00 MacGyver (s.p.); 

.17,00 Totul sau nimic
(cs); 18,00 Familia Part- 
rldge (siteom); 19,00 A. 
şa-i viaţa (s); 20,00 Ştiri, 
sport, meteo; 2030 Roata 
norocului (cs); 21,15 Co
misarul Bex (S.p.); 22,15 
Schreinemackers live — 
întrebări incomode; 1,00 
Martorul de după zid (f. 
gr.); 2,40 Star Trfik (s/r);
3,30 MacGyver (s/r); 4,20 
Insula fanteziilor (s/r); 
6,10 Love Boa* t»/r)*

MM
6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 

kaw; 7,00 Ştiri fi re
portaje *TN ; f 40 Hoţii 
şi afaceri Ido); 8,00 
Azi — informaţR la ri; 
1040 Şuper Shop; 11,80 
Roata banilor: Europa;
15.30 Luna şi dincolo de 
ea (do); 16,30 Omul care 
colorează stelele (do);
17.30 Secolul Iui Froat 
(do); 18,30 Buletin; bur
sier; 19,08 Ştiri şl repor
taje ITN; 19,30 Ushuaia 
cu M. Dickinson (do); 
20,30. Sclina Scott Show;
21.30 Magazinul ştirilor
NBC; 22,30 Ştiri şi re
portaje ITN; 2340 Show
ul serii, cu Jay Len®; 
0,00 Auto. Formula 1 (do); 
0,90 Legende ale tenisu
lui».- - '  - - -

740 Casa Deschenes (s);
7,30 Tclcdimineaţa; 9,05 
Jurnal canadian; , 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s);
10.15 Reflecţii <r); 11,15 
Fa, Si, La, a cânta (cs);
11.45 Fiicele lui Caleb
(s/r): 12,30 Jos măştile 
(mag.); 13,05 Luminile
Parisului (r); 14,30
Bouillon ' d« cultura (r); 
*5.45 Viva (r); 16.30 Casa 
Deschenes (s/r); 17,15 Bibi 
şi prietenii «ăi (s/r); 18,15 
Studio Gabriel (div.);
18.45 Campionul (es);
19.15 Perspective asupra
Americii (mag.); 20,00
Luminile Parisului; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,08
Informaţii (1); 22,25 30
milioane de prieteni (r); 
*3,40 Corespondenţe

f R4U UNO

. 7,00 Ştiri; 7.45 Una- 
mattina (mag.); 1045
Film; 12,20 Dimineaţa 
verde (mag,); 13,25 Ştiri; 
13.35 Doamna in galben' 
(S); 14,30-Ştiri; 1540 Sala 
de jocuri (cs); 16,40 Sol- 
Ietlco (mag, copiilor); 
16,50 Desene animate;
18,30 Zorro (s); 1840 Aid 
în Parlament; 19,10 Sea
ră italiană (mag.>; 1940
Luna Park (es); 2*48
Ştiri » Sport; 21,40 Film;
23,45 DUpă „bip" lăsaţi 
mesajul (show); 140 Ştiri, 
zodiac, meteo; 1,30 Talie 
joasă (mag.); 2,00 In
şoaptă (var ); 2,15 Film; 
4,05 Atâta plăcere (var.);
5,00 Doc Music Club î 
548 Universitatea TV.
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„Măiastră44 — o revistă 
care continuă 

tradiţia liceului oraşiiau
tură, filosofic, istorie sem
nate de elevi şi profesori.
In pagina de poezie sunt 
prezente creaţiile elevilor 
Dana Ţocoi, Alina Pica
ră, Nicoleta Vonica, Lore- 
dana Brădeanu, Kadu Hol- 
dovan, Florină Popă. O 
altă1 pagină cuprinde tra
duceri realizate de ele vo
ie Simona Belea şi Roxa- 
na Damaschin. Paginile de 
music box îmbogăţesc în
tr-o formă interesantă cu
noştinţele muzicale. Sunt 
©ferite date despre cărţi
le noi intrate în bibliote
ca liceului.

Să mai amintim eă re
vista a foşt tipărită in ex
celente condiţii de către 
tipografiile „Polidava" De* 
va şi „Danielle" Orăştie, ** 
odată cu Urarea de mul
te numere de aici înainte 
„Mâiasîrei" de la Liceul 
Teoretic „Aurel VIaicu“ 
dm Orăsfie.

M1NEL BOBEA

i Elevi, absolvenţi şi pro- 
fesori de la Liceul Teore- 
tiţf „Aurel Vlaicû  din O* 
răştie au pregătit si, edi
ta» oe curând numărul pe 

• octombrie ai revistei „Mă
iastră". O publicaţie cu o 
înfăţişare total înnoită, a- 
tractivă, deşi nu este una 
nşuâ. Desigur, modestia 
ceioi' care au aleâtuit-o es
te o trăsătură vizibilă:
„Măiastră" este doar tre
cerea tradiţionalelor „Pa
gini şcolare" tnlr-o nouă 
vârstă, Strategia revistei 
a rama» aceeaşi: căutarea 
de noi talente literare, sta 
rmnarea cercetării ştiinţi
fice, , cultivarea spirituiui 
Inteligent şi creativ, oma
gierea unor momente im
portante aie vieţii cultura
le româneşti sau univer
sale, înregistrarea pmsuiui 
şcoiii in ceea ce are el 
mai semnificativ şi în ge- 
nerai declanşarea unor 
eSmnaţii culturale. la me* 
vii liceului nostru". în 
centmuare, redacţia fnen- 
ţîOneazâ : „Noul titlu al 
revistei încearcă să redea 
mat , iimpeae semnificaţia 
simbolica ' a locuiui unde 
apare şi a spiritului de 
câre esie animată. Intr-o
sferă rri.tologiea grăitoare, . ,
Jnăiastra -, iWrupata în I Ultimele evidenţe ale RAMGCL Hunedoara con- 
bronz de Brâncoşi sau în ' semnează un debit fără precedent al asociaţiilor de I
oţivânt de Biaga —•, se a- j l°catari şi agenţilor economici pentru serviciile preş- Ţ
lătură „mitUiUi lui Icar", I taţ?- La 30 octombriea.c.,_ datoriile către regia Io-* 
cât şi „mituiui zburătoru
lui", întruchipând — în 
final, — tărâm ui simbolic 
a# zborului şi al iubirii* 
doua forţe care pot da de
plina măsură fiinţei uma- 

■ ne . şi a plăsmuirilor ei 
culturale".

Dreptul la: replică
La 27 martie *994, in ziarul nostru apărea un arti

col cu titlul „Matrapazlâcurile directorului", Ss Care se 
menţionau unele nereguli apărute in relaţiile dintre 
Fierea Florea, la vremea aceea director la S.C. „Cora" 
S.A. Hunedoara şi Bănuţ Xfrim, reprezentant al S.C. 
„lWm-Tomis° ŞRL Hunedoara.

După mâi bine de un an şi Jumătate de cercetări, 
termene de judecată, recurs — la redacţie am primit 
două texte pe care ie publicăm la rubrica „Dreptul la 
replică".' _

Referitor la conţinutul 
articolului „Matrapazlâ
curile directorului", apărut 
în ziarul „Cuvântul liber" 
nr. 1091/199.4, vă rog a pu
blica următoarele.

Potrivit Minutei Deciziei 
Penale nr. 130/A/1995, a 
Curţii de Apel Alba Iulia, 
am fost achitat de învinu
irea de luare de mită pri
vind autoturismul „Renault 
18", la care s-a făcut re
ferire. Vă rog a menţiona 
de asemenea câ această 
învinuire a fost făcută în 
urma declaraţiilor date de 
fosta contabilă şefă de la 
S.C. „Cora" S A. Hunedoa
ra, Constanţa Tufesqu, de
claraţii de pe urma căro
ra am suferit mari daune 
morale şi materiale şi in

• cală au insemrfaf 3;6 miliarele de lei, dintre care pon. | 
I derea cea mai mate o au asociaţiile de locatari cu » 
, 2,4 miliarde de lei, sumă ce reprezintă , două treimi |  
■ din totalul debitelor. ' *
, Numărul • asociaţiilor care înregistrează debite I

«mari creşte de Ia o zi la. alta, datoriile acestora în-, J 
semnând 92 de milioane ia asociaţia nr. 18, 86 de |

I milioane la asociaţia nr. 59, 78 de - milioane de lei *
la asociaţia nr. 20, 75,1 milioane de lei la asociaţia I 

portante,aspecte de litera- • rar. 15, 61 de milioane de le! la asociaţia nr. 51, 58 . 
tură, filosofic* istorie, ştiin. |  de milioane de lei Ia asociaţia de la Ghelari şi e- |
tâ. informatică, artă. re- » xemplele ar putea continua. ’ ■ *

* -Neplata serviciilor către RAMGCL Hungdoara din • 
j partea asociaţiilor determină un lanţ al datoriilor *

| 709 de milioane de lei restanţe către RENEL,

urma cărora am acţionat-o 
în judecată.

florea florea

în urma articolului „Ma
trapazlâcurile directorului", 
apărUt în ziarul j,Cuvântul 
liber" nr. 1091/199*, vă rog 
a publica următoarele, în 
sensul că, potrivit Minutei 
Deciziei Penă le a Curţii de 
Apel Albi Iulia nr. 130/ 
A/1995, am fost achitat de 
învinuirea de dare de mi
tă, în baza art. 10, lit, b, 
raportat la art. 11, pct. 2, 
lit, a,~ Cod de procedură 
penală, în sensul că nu am 
săvârşit infracţiunea pre
văzută de art 225, al. 1, 
cp, privind autoturismul 
„Renault 18“ la care s-a 
făcut referire în articolul 
de presă.

Totodată, Vâ rog să men
ţionaţi că această învinu
ire a fost făcută în urma 
declaraţiilor date de fosta 
contabilă şefă şl casiera 
de la S.C. „Cora" S.A. Hu
nedoara, respectiv, Constan
ţa Tuf eseu şi Cornelia Mu- 
reşan, declaraţii de pe ur
ma cărora am suferit mari 
daune morale şi materiale, 
în consecinţă, am acţionat 
în judecată pe respective
le persoane.

NOTE NOTE «NOTE
„DE CE SA PLĂTESC DACA,
APARATUL E DEFECT" ?

„Subsemnatul Horj Li- pul este bun niânbat". Eu 
viu, din Grădiştea de sunt pensionar, în vârstă 
Munte,, rin trimestrul doi de 69 de ani, şi bolnav de 
din anul 1992, am depus TBO, şi nu mă pot de- 
cerere d® anulare a folosi plasa pentru această pră
sirii apăratului de radio, blemă la alte instituţii.
deoarece era defect, Ce
rerea se găseşte la Poşta 
de la Orăştioara de Sus, 
de unde am scos copie cu 
care în 24 octombrie 1995 
am mers la I.R.E. Orăştie, 
deoarece mâ încasase Pe 
anul în curs, pe nedrept, 
cu suma de 2000 de lei 
pentru radio. Răspunsul 
a fost- „Ce a mâncat lu_

PLOUA IN CA$A

Solicit 'ca suma de 2000 
de lei să-mi fie restituită 
sau trecută în contul cu
rentului consumat pentru 
iluminat".

NR. Sperăm să fie pe 
reâepţie RENEL Qrâştie 
şi să-i restituie dlui Horj 
banii încasaţi; pentru apa
ratul de radio care este 
defect de trei ani. (E.S.)

, Cititorii noştri îşi mai" 
amintesc că scriam cu câ
teva luni in urmă despre 
necăjita familie Drîngă, 
din satul Luncani, nr. 12, 
comuna Boşorod. Cea cu 
şapte copil, şase băieţi şl 
o fată. Rândurile noastre 
au avut ecou în inimile 
multor cititori, oameni de 
bine din judeţ, din afara 
lui, chiar şi din... Austria. 
Familiei nevoiaşe I s-au 
dăruit ajutoare, haine pen
tru cei şâpte copii, încăl
ţăminte. Multe suferinţe 
au fost alinate Dar...

— A dat iama peste

noi, şi în' amărâta noastră 
căsuţă (dacă i se poate 
spune aşa rut.) Plouă şi-l 
frig. Am cerut la Consi
liul local Boşorod încă 
din vară ceva lemne sâ 
ne reparăm acoperişul. Nu 
ara fost băgaţi in seamă. 
Nici lemne de foc nu ni 
s.au dat. Spuneţi Şi dv. 
cum sâ trăim într-o casă 
îngheţată nouă suflete? 
— ne-a întrebat mama ce
lor şapte copii.

Consiliul local Boşorod 
ar putea ajuta cu ceva ? 
Aşteptăm răspunsul. (Gh. 
ÎJN.l - ,

ADRESE OFICIALE LA DM PAŞI 1
Do la Primăria din Bă- 

iţa până Ia Postul de po
liţie din aceeaşi localitate, 
câţi kilometri sunt? Dar 
de la Primăria din Şoi
mii» până îa cea din Bră- 
nişca? Nu ştim cu exacti
tate. Nici nu-i treaba noas
tră. Alţii sunt cu măsu
rătorile. Dar oare micile, 
neînsemnatele neînţelegeri 
care se ivesc între aseme
nea instituţii nu se pot 
rezolva altfel decât prin 
adrese oficiale? „Prin pre

zenta vă comunicăm, vă 
informăm, vă atragem 
atenţia, vâ "sesizăm că,-“ 
Urmează o întreagă polo. 
loghie, adică . motivaţia 
de... Cât de simplu ar fi, 
„Hai. măi Cestele să cla
rificăm, să fie bine, te 
litera legii..." Dar de ce 
simplu când se poate com
plicat?

v Grupaj de
Gh. I. NEGREADANUŢ IFRIM
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informatică, artă, re
portaje de căiăforie, dar 

; Si rousic-box, pagina ve
selă. Să menţionam in a- 
Cesţ sens articoieie dedi- 
ea*e centenarului Biaga 
(eleva Adina tSorcan) şi 
Centenarului Barbu (prof. 
Va»eria Ivaşcu şi prof. 
Angeia Dumitru); comen
tariile pe teme de litera-

PREVENiHEA
PRIMO INFECŢIEI HIV
La Şcoala Generală Nr.

4 Deva s-a desfăşurat, du
pă cum ne informează' dl 
prof. Gelu Minişcâ, direc
tor adj., o largă acţiune 
de informare a elevilor 
clasei a VHI-a, al căror 
efectiv se ridică ia 200 su
flete, privind cunoaşterea 
şi prevenirea primoinfec- 
ţiei HIV şi a bolii SIDA. 
Acţiunea a avut loc eu 
colaborarea Laboratorului 
de promovare a sănătăţii 
dtn cadrul IPSMP Deva şi 
acordul Şcolii Generale Nr, 
4. Alături de dialogul des
făşurat pe această temă, 
eîevii au beneficiat de 
mijloacele audio-vizuale a- 
I® laboratorului, ceea ce 
a contribuit ia fixarea riOT 
noştinţelor, înlăturarea ne
clarităţilor. în ceea ce pri
veşte câlig de. transmite
re a virusului HIV, mij
loacele de protecţie indi
viduală, dg conduită tre, 
buie şa sd adbţste daeâ 
suntem tefeştaţi cu virusul 
HIV. Şfe speră ca In cursul 
acestei săptămâni, această 1 
colaborare să sc extindă şt 
la nîveftd elevilor din da- 

, sele V—Vil, (M B.)

regiei care are de plătit 2,0 miliarde de lei numai > 
la „Siderurgica" Hunedoara, la care se adaugă alte I 

de milioane de lei restanţe către RENEL. J
Situaţia deosebită prin care trece RAMGCL-ul | 

l din Hunedoara poate conduce şi Ia imposibilitatea * 
j plăţii gazului metan şt implicit de a se achiziţiona I 
I o multitudine de materiale necesare reparaţiilor şi *
• întreţinerii reţelelor de termoficare, apă rece şi ca- I
| nalizare. J
, Faţă de situaţia exigentă creată conducerea re. i 
I giei din Hunedoara face un apel la asociaţii şi a- I
• genţi economici pentru a se achita datoriile către J 
«regie, altfel există toate şansele pentru mulţi dintre |  
I locatarii oraşului să. fie Iarnă şi afară şi In locuiftţe. *

l CORNEL POENAR I
iarnă.

Şcoala din Boholt îşi primeşte elevii primenită, încălzită, bine pregătită. d«j 
:§. . : : Foto: FÂVEL LAEA

Judeţul nostru este pu
ternic industrializat, astfel 
că teritoriul său este îm
pânzit de reţele electri
ce de tot felul. Cineva’ — 
un cunoscător, evident — 
asemuia păienjenişul de 
cabluri ce se duce sau 
vine din toate direcţiile 
cu sistemul circulator al 
organismelor vii. Şi nu 
credem 'Că exagera. Pete 
reţelele electrice aeriene 
circulă energia electrică 
produsă la Mintia, Rîu 
Mare-Retezat etc., spre 
agenţii economici şi te 
Casele Oamenilor.
, De funcţionarea în ce
le mai- bune condiţii a 
reţelelor electrice se octt- 

. pă nişte pameni care sunt 
luinn^ ln lşpibajul prp-
fesionaL liniari, tecadr^ţi 

, ţn,, două edtipe ale FI- 
liaki df Reţele Electrlţe

Deva. Una din cele două 
formaţii este condusă de 
dl Iile Muntean, cealaltă 
de Florian Csobot.

Suntem convinşi, sti
maţi cititori, că i-aţi vă
zut de multe ori pe liniori 
îh acţiune — căţăraţi pe 
stâlpi, la mare distanţă 
de pământ, unde aveau 
treabă Urgentă de făcut. 
Pe câţiva dintre liniorii 
F.R.E. Deva i-am întâl
nit în plină acţiune te 

apropierea staţiei de trans
formare de lângă oraşul 
Călan. Lucrau Ia înlocu
irea Unor izolatori vechi 
cil alţii noi, din sticlă şi 
flexibili. Urcau prin in
teriorul stâlpilor metalici, 
se deplasaţi apoi pe bra
ţele acestora, apoi se a- 
şezatf pe tbi f« de lea
găn din sfori. Noii izo
latori erau, ridicaţi eu

scripeţi şl, în numai câ
teva minute, erau prinşi 
îh locul unde Urma să 
stea vreme foarte înde
lungată. Oamenii — erau

LINIORII
şapte —• lucrau sub în
drumarea dlui Liviu 
Bocşer, ce fusese însăr
cinat cu coordonarea ac
ţiunii, înălţimea stâlpilor 
pe care se căţărau oame
nii era de 12 m. Din dis
cuţia ce hm avut-o Ia fa
ţa locului- eu. dl L Cojan, 
«m afia» că Bateri» F.ltE. 
Deva surit toţi că; înaltă 
calificare, se .perfecţio

nează continuu, tar de 
două ori pe an sun» su
puşi unui test profesio
nal şl unuia psihologic. 
Ne spunea interlocutorul:

— Avem te grijă tof
treaga reţea de înaltă ten
siune a judeţului, te iun- 
gime totală de 1 200 km.

— Tensiunea cea mai 
înaltă care e&te V

— 220 kilovolţt. Avem 
însă tensiuni şl de 20 kv 
şi de HO kv.

— Toate sunt periou-
. loase ? • .

— Bineînţeles. Menirea 
noastră este de a le ţine 
permanent în funcţiune 
şi să evităm orice posi-

' bilitate de accident.
— Se ating cele două 

obiective?
— Da. N-am avut de 

multă vreme evenimen
te netterifeL î . f .
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Care este cel mal 1
înalt stâlp electric din
judeţ ?. . .. .

— Unul din Retezat, de
52 de metri. * i

— Lucraţi tot timpul ,
afară- Este greu?

— Este, aar ne înţe- i
legem datoria. Iarna însă 
nu lucrăm afară, decât, 
în caz de accidente.

—- Care au fost ultime
le accidente ta reţea ?

— Două ta luna ianua
rie. S-au, rupt, din cauza 
gheţii de pe fire, nişte 
izolatori pe linia Mintia'

Ilia şf în Vâieă Jiului. 
Am lucrat în condiţii gre
le — frig, ceaţă — fără 
întrerupere, până am în
locuit izolatorii defecţi. 
La noi, linierii, expresia J 
„Nu se poate" nu există.

TRAIAN BONDOR

•  Joi, 23 noiembrie



S A T U L  —  A Z I
localitatea de la Porţile de Fler ale Transilvaniei

In Zeicani — aşezare 
aparţinătoare comunei 
Sarmizegetusa — ajungi 
dacă, după ce treci prin 
satul de reşedinţă a lo
calităţii şi mai faci vreo 
şase kilometri pe şoseaua 
de beton ce leagă Haţe
gul de Caransebeş, o 
faci la stânga. Este aşe
zat Pe o vale foarte fru
moasă, iar pădurea, cu 
brazii şi fagii ei, să
rută fruntea satului.

Este ultima localitate 
din partea de sud a ju
deţului, imediat dincolo 
de hotarul ei începe ju
deţul Caraş-Severin. Es
te aşezată lângă Porţile 
de Fier ale Transilvaniei, 
pe unde au venit legiuni
le romane să cucerească 
ţara viteazului Decebal şi

să înfiinţeze Sarmizege. 
tusa Traiana.

Satul are In prezent cir
ca 100 de case, — fru
moase, bine rostuite, bo
gate — din care vreo 10 
—12 sunt goale deoarece 
stăpânii lor au plecat din 
această lume şi nu au 
lăsat urmaşi sau aceştia 
au plecat pe alte melea. 
guri. Dl Adam Corui, 
primarul comunei, spunea 
că locuitorii lui sunt ne
meşi, ceea ce în gândi
rea locului înseamnă că 
sunt gospodari buni. Pă
mântul agricol este pu. 
ţin şi tot puţin produc
tiv. Aşa se explică fap
tul că mulţi au lucrat şi 
— cei ce nu au fost 
scoşi încă în şomaj mai 
lucrează — la Oţelul Ro-

Bunâstare
Satul este foarte bogat în animale, în special in o- 

Vine. Printre cei cu ogrăzile pline de animale se în
scriu lâ  loc de frunte Iartă? Jura, Ioan- Bociat,' Iosif Ju
ra* sj, mulţi alţii. Dl Petrii Jurj — decidă — are acasă 
două vact, un viţel, 28 de oi şi cinei cai.

— Ce faceţi cu aşa mulţi cai? — Mm întrebat.
— Lucrez pământul. Aş vrea să vând din ei, dar

n-aip cui. -
-în* sat se consideră că Cei ce au animale multe sunt 

oaityâii înstăriţi. Şi această consideraţie np este deloc 
‘greşită.

şu, Călan şi Haţeg, iar 
principala -ocupaţie a oa. 
menilor este creşterea a- 
nimalelor. In sat sunt 
foarte multe oi şi se or
ganizează anual două 
stâne care, vara, urcă 
până sus în munte.

Am fost la Zeicani în- 
tr.o mohorâtă zi de no
iembrie şi am stat de t 
vorbă cu mulţi oameni. 
Pe şoseaua asfaltată , ce 
duce până la şcoală, dar 
şi pe uliţele satului, am 
călcat pe prima zăpadă 
a acestui an, ori pe strat 
de gheaţă. Am vortiit cu 
foarte mulţi oameni a- 
flându-le preocupările, 
grijile şi gftndurile. O 
parte din acestea le veţi 
găsi, stimaţi cititori, în 
pagina de faţă. .

Nemulţumiri
Şi peste Zeicani a căzut pacostea cooperativizării a- 

griculturii. După evenimentele din Decembrie 1989 oa
menii şi.au luat pământul pe care l-au avut sau asupra 
căruia le-a revenit dreptul. Iar pământul este lucrat cu 
hărnicie şi pricepere. Oamenii sunt însă nemulţumiţi 
fiindcă n-au primit încă titlurile de proprietate asupra 
terenului. Nu li s-a dat în posesie, celor ce au dreptul, 
nici suprafaţa de pădure. Aşa se explică de ce între 
oameni s.au ivit neînţelegeri şi chiar procese în in
stanţă.

, nepoţeii şi capra j
Dna Domnica Lăzăroni — un pumn de femeie de 

vârstă înaintată — are trei nepoţi — două fete şi un 
’ isâiăf — precum şl ’ocaprfi * şr un purcel. Dormeia este- 
în clasa a IV-a, Mariana in clasa a IlI-a, iar Robert 
în clasa a Il-a. Toţi trei sunt copii cuminţi, o ascultă 
şi o iubesc pe bunica lor, iar laptele ce-1 dă capra este 
pe gustul tuturor. Tatăl lor nu mai este fiindcă a sufe
rit un-accident in pădure, mama trăieşte, însă In concu
binaj cu un bărbat din Bucova, comuna vecină din 
judeţul Garaş-Sevârin şi i-a părăsit.

Măturarea laptelui
-In Zeicani — cum spuneam — sunt foarte multe oi, 

de aceea se organizează în fiecare primăvară două tur
me. Interesant este cum se calculează cantitatea de lap
te la care au dreptul posesorii de oi. într-o zi ştiută de 
tot satul, se organizează mulsul oilor apoi se măsoară 
laptele obţinut cu un băţ ce se cheamă hă rog şi cu un 
altul ce se numeşte ţanc. Obiceiul este foarte vechi, dar 
foarte sigur, nimeni nu se simte şi nu este înşelat.

Pagină realizată de 
GHEORGHE I. NEGREA 

TRAIAN BONDOR ■ 
MINEL BODEA
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Şcoala j
primara i

% ■

Pentru orice comuni- j 
tate umană, grija faţă | 
de şcoală trebuie să ră- ■ 
mână un lucru sfânt. , 
Aşa şi este în numeroa- I 
se localităţi. Pentru Jj 
şcoala din Zeicani s-au I 
implicat aţftf Primăria » 
cât şi învăţătoarea Vio- I 
rica Tudodln, cât şi fa- J 
miliile elevilor. ’ Prin > 
fonduri alocate de Con- 1 
siliul local Sarmizege- j 
tusa, prin grija dlui | 
primar Adam Corui, s-a * 
reparat acoperişul clă. I 
dirii şi interiorul sălii * 
de clasă, s-au asigurat | 
lemnele de foc. In ziua J 
vizitei noastre, un grup . 
de părinţi, rude apro- I 
piate ale elevilor s-au j 
prezentat la şcoală, pen- | 
tru- a ajuta la demola» J 
rea magaziei de lemne, | 
aflată in ruină. Urma | 
ca din materialul re- * 
zultat să fie ridicată o j 
alta nouă. Reparaţii | 
mai necesită exteriorul » 
clădirii, dar acest Iu- | 
cru se va întâmpla, , 
probabil, anul viitor, | 
când primăria va dispu- J 
ne de banii necesari. |

In ceea ce priveşte J 
procesul instructiv-edu- » 
cativ, dna învăţătoare I 
Viorica Tudoran este J 
mulţumită de elevii săi, | 
de sprijinul- pe care-1 * 
primeşte din partea pă- I 
rinţilor. Pentru toţi e- î 
levii dispune de ma- l 
nualele necesare noi, * 
primite de la şcoala de J 
centru I I

NEAJUTORAŢn PRIMESC AJUTOARE
Sunt şi Sn Zeicani săteni necăjiţi, nevoiaşi, Bătrâni 

fără urmaşi, handicapaţi, bolnavi.
— Avem cea mai mare grijă faţă de ei — ne spunea 

dl Benie Corui, secretarul Consiliului local Sarmizege
tusa. Uitaţi-vă, am întocmit. 67 de dosare la Legea 67 
privind Ajutorul social. Am plătit 9 în luna septembrie,
17 în octombrie. Luna aceasta vom plăti 25. Ceilalţi în 
luna viitoare. Vă asigur că nici un cetăţean dintre cei 
îndreptăţiţi nu va rămâne fără ajutor bănesc.

— J>le secretar, în Zeicani am întâlnit oameni care 
nu au aflat despre Legea nr. 67 din iunie a.c., privind 
Ajutorul social. Nu ştiu' cum să procedeze, cum să.şi 
întecmească dosarele. Ce faceţi cu ei ?

— Este rău că la Zeicani nu avem consilier local. 
Ga să fac constatări, anchete sociale, să iau declaraţii, 
să întocmesc cereri la toţi nevoiaşii din cele cinci sate, 
nu-i chiar aşa de uşor. Eu, pe măsură ce primesc ce
reri — aşa spune legea — am datoria să le înregistrez, 
să le verific dacă sunt reale, să întocmesc formele pen
tru cel în cauză, pentru ca în 30 de zile să-şi primeas
că ajutorul bănesc cuvenit.

ABONAŢI, CITITORI FIDELI
Dna Terezia Stoica a lucrat 18 ani şi 11 luni ca a- 

gent poştal în sat, cu caftea de muncă seria AY, nr. 
341376.

— Duceam pensii şi 94 de abonamente la ziarul 
nostru judeţean — ne spunea dumneaei. La 1 octombrie 
1993 am fost data în şomaj. La 28 iunie 1994, aşa cum 
scrie în cartea de muncă „încetează activitatea". Cum? 
Pe ce bază? Am 57 de ani. Lucraţi cum se vede scris :
18 ani şi 11 luni. Sunt pensionată? Dată afară? Din iu. 
nie 1994 nu am mai primit nici o veste de la Direcţia 
judeţeană de poştă Hunedoara — Deva, unde am slujit 
atâţia ani. Nici pensie, nici...

Ceva mai târziu, am aflat la Oficiul poştal din .Sar
mizegetusa că In satul Zeicani sunt 15 abonamente la 
„Cuvântul liber’*, că este un poştaş la trei sate, de aia 
ziarul ajunge la abonaţi o dată pe săptămână sau chiar 
mai rar. Aşa că in a deşt sat ne vom duce mai des să 
vedem cum se rezolvă necazurile oamenilor...

VA FI UN „MAGAZIN SĂTESC" MODEL
Oropsit, uitat a fost „Magazinul sătesc”, din Zei

cani. De aproape trei luni l_a luat în primire dna Car
men Baloş, o femeie pricepută, harnică şi, mai cu sea
mă, hotărâtă să facă numai treabă bună pentru săteni. 
Magazinul şi-a schimbat faţa în perioada de când doam
na Carmen Baloş îl gestionează. Săteanul găseşte aici 
tot ce are nevoie. Chiar şi pâine bună, după care era 
nevoit să bată drumul spre Haţeg, Oţelu Koşu...

— Dar nu mă voi opri aici — ne spunea dna Car. 
men Baloş. Cu ajutorul soţului meu, Ioan Baloş, care 
este şofer la „Haţegtrans", vom face aici un magazin 
model. Adică sătenii mei să găsească aici tot ce au .tre
buinţă zilnica.

In orice caz, noi zicem că activitatea celor nici trei 
luni este dătătoare de speranţe.

ROMANI CU NUME UNGUREŞTI
In satul Zeicani, în' 

dreptul casei cu nr. 25, se 
află o cruce pe care stă 
scris: „Această sfântă
cruce s-a ridicat de ma
ma Hunyadi Lisaveta şi 
nora Maria şi frate Istva’n 
şi taica Hunyadi Ianos, în
tru pomenirea eroului Hu
nyadi Peter, mort pe câm
pul de luptă, pentru tron 
şi patrie. La Italia, 28 
martie 1917”;

Ceea ce ne-a reţinut a- 
tenţia este numele ma. 
ghiar al celui căzut pe 
câmpul de luptă, în pri
mul război mondial. Am 
întrebat la casa de unde 
plecase cel căzut în răz
boi dacă e de origine ma
ghiară. (Trebuie să recu
noaştem că am întrebat cu 
reţinere şi cu tot respectul, 
ca să nu jignim în vreun 
fel sentimentele celor ca

re locuiau acolo — n.n.). 
Nicidecum, ni s-a răspuns. 
Suntem români adevăraţi, 
dar numele locuitorilor sa
tului au fost maghiarizate 
în timpul stăpânirii austro. 
Ungare. Am mai întrebat 
daeă-i deranjează în vreun 
fel că poartă un nume un
guresc. „Am rămas cu a- 
cest nume şi nu l-am mai 
schimbat. De altfel, majo
ritatea locuitorilor satului 
Zeicani sunt Hunyadi şi 
Boceat”.

De la primarul comunei, 
dl Adam Corui, am aflat 
că mai multe sate de pe 
raza comunei (Zeicani, Pău. 
cmeşti, Hobiţa) s-au bu. 
curat pe timpul stăpânirii 
austro-ungare de privile
gii în schimbul maghiari, 
zării. De aceea, locuitorii a- 
cestor sate îşi mai spun 
şi acum nemeşi.

Pe scurtătură
■  Iama a venit Ia Zeicani, dar sunt oameni ca

re nu au lemne de foc. Unii au aprobarea consiliu
lui local comunal si taie lemne din pădure, dar bri
gadierul Ocolului silvic încă n-a venit *ă le marcheze.

■  Treja Vlad are 88 .de ani, dar se ţine foarte 
bine. Iosif Bociat are 83 de ani şi — cum zicea ci
neva «Un sat — sc mişcă precum un spiriduş.

■  Cei ce cumpără lemne din pădure sunt obli. 
gaţi să le taie cu drujba Ocolului silvic. Alţi bani 
— pentru drajbă — uită distracţie.

■  Pe Vremea totalitarismului satul avea două

saivane pentru oi. După Decembrie 1989 patru oa
meni din sat au cumpărat unui dintre ele. Ceilalţi 
săteni l-au dărâmat. Tot ei l-au dărâmat şi pe celă
lalt. Cei patru şi restul sătenilor se judecă în instan
ţă. Ce.o ieşi vom vedea — cum spunea un nevăzător.

■  Conducerea Cooperativei de consum din Sar
mizegetusa a cam uitat de magazinul din Zeicani. 
Nu lemne de foc, nu întreţinere, nimic la pregătiri
le de iarnă. Dar nici aprovizionarea nu este cea mai 
în ton cu cerinţele sătenilor. Un exemplu: nimic 
pentru lamă: încălţăminte, haine groase etc, etc.

■  -Din Zeicani ia Sarmi *- cum fi zic sătenii sa
tului de centru — sunt 5 km, la Bucova, In judeţul 
Caraş-Severin sunt 7 km. încotro gravitează Zeiea» 
nii ? Cum dă Domnul...

I
La ora

de religie
La Zeicani am ajuns 

dis-de.dimineaţă. La 
şcoală, prima oră cră
cea de religie, unde co
piii se aflau alături de 
părintele Petru Popes- 
cu, preotul paroh pen. 
tru satele Zeicani, Pău- 
cineşti şi Hobiţa.

— Ne bucurăm părin
te că v-am găsit aici. 
N_am avut încă prile
jul să cunoaştem pe viu, 
până acum, desfăşurarea 
unei ore de religie. Şi 
trebuie să spunem că 
suntem impresionaţi.

— Ne bucurăm şi noi 
că aţi venit. Deşi e pri-̂  
ma oră, la ea pârtiei-', 
pă toţi copiii. Eu vin 
pe-jos de la Sarmizege
tusa, când e timpul râu, 
sau cu bicicleta. Im. 
preună cu elevii învă
ţăm rugăciuni (de di
mineaţa, de seara, la 
intrarea în clasă, la ie
şirea din clasă, Inge. 
raşul. împărate -Ceresc), 
învăţăm despre credin
ţă şi Is-us Hristos. Ei 
provin din familii cu 
credinţă în Dumnezeu. 
Ora se desfăşoară cu 
toate patru clasele deo
dată. Copiii învaţă du
pă puterile lor şi du
pă vârstă. Cred că pre
darea religiei în şcoa
lă este un lucru deose
bit.

La terminarea orei la 
clasă, însoţiţi de părin
tele paroh, am vizitat 
biserica ‘ din " localitate.

• Un lăcaş îngrijit pe mă
sura puterilor locuitori
lor satului. Dacă exte
riorul mal trebuie re
parat, mai ales tencu
iala, pe unele porţiuni, 
în schimb interiorul a- 
rată îngrijit, mulţi din
tre credincioşi făcând 
donaţii (prapuri, ta. 
blouri, cu scene religi
oase, îmbrăcăminte ne
cesară înfrumuseţării 
bisericii, în general — 
n.n.). Credem, lucru 
confirmat de părintele 
Petru Popescu, că în- 
tr.un astfel de lăcaş oa
menii Vin cu drag şi 
cu respect pentru a par
ticipa la serviciul divin. 
Vin pentru că au cre
dinţă tare în Dumne
zeu, ce le dă putere să 
izbândească, să cunoas
că bucurii, să treacă 
mai uşor peste greutăţi!

I

' ■  „Şase" ori „Şese” ? Rodica şi Măriuca, două 
fetiţe ca doi bujori, suiau uliţa spre casele lor. Când 
leom oprit şi le-am întrebat cum zice învăţătoarea 
lor. că 3 ori 3 fac şase sau şese, ne-au privit mira. 
te; „Nu nene, trei ori trei fac nouă". Bravo Rodica, 
bravo Măriuca! N-am reuşit să vă păcălim...

■  La Rotarul judeţului Hunedoara cu vecinul 
Caraş-Severin am oprit pentru un moment de recu
legere, de pioşenie la Porţile de Fier ale Transilva
niei. Doamne; cum arată parcarea! Oameni buni, 
gospodari ai comunei Sarmizegetusa: Nu ştiţi că pri
ma impresie şi-o face omul Ia poarta casei? Ce pă
rere îşi fac cei Ce vin in judeţul nostru dinspre Ba
nat? Uitaţi-vă la poarta de intrare in judeţ dinspre 
Alba Iulia, dinspre Arad.
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H C U V Â N T U L  L I B E R

Crupul Şcolar Agricol Ceoagiu
In comuna Geoagiu din Comitatul 

Hunedoarei ia fiinţă în anul 1891 o 
şcoală inferioară de agricultură cu sco
pul de a forma cadre agricole necesare 
■marilor proprietari de pământ din ace
le timpuri. Şcoala este dotată cu un lo
cal, cu un centru gospodăresc, cu de
pendinţele necesare unui internat şi cu 
un teren în suprafaţă de peste 200 ha. 
După Unirea Transilvaniei cu Româ
nia şcoala trece în proprietatea stătu, 
lui român,, iar în anul 1948 ia fiinţă 
Şcoala Medie Zootehnică şi Pomicolă 
care, peste şapte ani, va deveni şcoală 
tehnică de maiştri şi şcoală profesiona
lă. Tot în această perioadă bază mate
rială a şcolii trece la Staţiunea Expe
rimentală ce .ia fiinţă în comuna Geoa
giu. Forma de liceu apare în anul 1966,

cu profilele horticultură şi zootehnie.
După câteva transformări, începând 

cu anul şcolar 1990/91 şcoala îşi schim
bă denumirea în Grup Şcolar Agricol, 
cuprinzând învăţământ liceal, de zi şi 
seral, şcoala profesională (învăţământ 
de zi).

Cei 704 elevi, câţi numără în acest 
an Grupul Şcolar Agricol Geoagiu (în
drumaţi de 42 de cadre didactice), au 
posibilitatea să se califice în meserii 
ca : horticultor, i topograf pentru agri
cultură şi amenajarea teritoriului, ope
rator în industria cărnii, veterinar, con- 
tabil.planificator-statistician, silvicultor 
(la invăţănhântul liceal), respectiv în me
seria de mecanic exploatare tractoare i 
şi maşini agricole (la învăţământul pro- i 
fesional). J

O pepinieră pentru viitorii 
specialişti din agricultură

Interviu cu dnii IOAN VALEAN — director 
şi GIIEOKGHE ALEM AN — director adjunct

— Dle Ioan Vălean, : 
. şcoala pe bare o condu
ceţi face parte din rândul 
acelor unităţi de învăţă, 
mănt cu uit profit apar
te şi complex în acelaşi 
timp, reprezentând Singu
ra „pepinieră" de tinde 
pleacă viitorii specialişti în 
agricultură din judeţ. Cum 
.se, simte o asemenea res
ponsabilitate pe umerii u- 
nui director î

— Cu toate că vechimea 
mea în această funcţie nu 
este mai mare de un an 
de zile, problemele liceu
lui îmi sunt bine cunoscu
te din timpul celor ,17 ani 
de activitate, didactică' de
niei. E-adevărat, probleme
le sunt complexe, dar 
principalele greutăţi ce 
apar se datorează mai a. 
les condiţiilor grele prin 
care trece întreaga econo
mie a ţării.

— De altfel, din câte 
am înţeles, unele profiluri • 
la care organizaţi . concurs

. de admitere nu se men
ţin in fiecare an şcolar.

— Da. Există specialităţi 
pe care le reluăm atunci 
când considerăm că este 
nevoie, când situaţia din 
agricultură o cere, cum e 
cazul profilelor de fer
mier montan şi agent pen
tru protecţia plantelor.

— Privind în timp, ca- - 
re au fost profilele dc la 
care au plecat cei mai 
mulţi absolvenţi?

— De-a lungul anilor 
horticultura a fost cea ca
re a dat cei mai mulţi 
specialişti iar in ultimii 15 
ani a predominat profilul 
economic. Absolvenţi de.ai 
noştri pot fi întâlniţi a- 
tât in Ministerul Agricul
turii, cât şi în facultăţi de 
profil (ca şi cadre didac
tice) şi, bineînţeles, în ca
drul Direcţiei Agricole din 
judeţ, dar şi în afara lui.

Deci sectorul agricol 
rămâne principalul benefi. 
ciar al activităţii de-aid, 
in timp ce noul for tute
lar este Ministerul învă
ţământului. Cum se ma
nifestă implicaţiile acestui 
„transfer"?

— Probabil că cea mai 
mare parte a problemelor

cu care noi ne confrun
tăm la ora actuală le-am fi 
avut oricum, indiferent că
rui minister am fi aparţi
nut. Dar cred că totuşi Mi
nisterul Agriculturii, în 
general, este în măsură să 
cunoască mai bine speci
ficul activităţii noastre. 
Pentru că Inspectoratul 
Şcolar, de exemplu, va 
răspunde probabil mai pu
ţin prompt atunci când 
noi am avea nevoie, să 
zicem, de o anume piesă 
pentru un tractor sau al
te psemenea lucruri. Cu 
toate că cel puţin până 
acum putem spune că am 
colaborat bine atât cu In- 
spectoratul cât şi cu Pri
măria locală, de unde ni 
se asigură bugetul. Une
le probleme au rămas şi 
continuă să rămână nere
zolvate de ani de zile.

— Cum ar fi, de exem
plu ?

— Cum ar fi cea a ne
cesităţii unor lucrări de 
reparaţii capitale care să 
cuprindă atât clădirea şco
lii (de la acoperiş până 
la modernizarea grupurilor 
sociale), cât şi clădirea a. 
nexă ce include atelierul 
mecanic,, clubul şi sada 
de sport — aceasta folo- 
sindu-se în condiţii prac
tic improprii pentru că nu 
există un minimum de do
tare corespunzătoare. O 
altă problemă stringentă 
este şi cea referitoare Ia 
manualele de specialitate. 
Pe de o parte, unele din. 
tre acestea sunt deja vecţii, 
depăşite de programa ac
tuală (editate in 1986, 1975) 
iar pe de altă parte la 
câteva specialităţi manua
lele efectiv lipsesc (cum 
ar fi topografia şi silvi
cultura). .. ’

— Şi care a fost soluţia 
adoptată in acest caz ?

-—■ ţa toate aceste ma
terii de specialitate se pre
dă după sistemul studen
ţesc, adică elevii îşi în
suşesc cursurile Întocmite 
de profesorii şcolii-.

— Cum se descurcă e- 
levii dvs, dle director, cu 
pregătirea , în paralel a 
culturii generale şi a dis
ciplinelor de specialitate?

— Majoritatea elevilor 
îmbină foarte bine cele 
două laturi ale pregătirii. 
Există însă şi situaţii când 
rămân „unilaterali" (axaţi 
doar pe specialitate), mai 
ales în cazul elevilor de 
şcoalâ" profesională.
f In, legătură cu aspectele 

caracteristice activităţii a- 
gricole ne-a pus în temă 
dl Gheorghe Aleman (in
giner agronom), director 
adjunct al liceului.

— In ce constă, dle di
rector adjunct, . „zestrea" 
Grupului Şcolar Agricol 
Geoagiu din punct de ve
dere agricol ?

— Este vorba despre ce
le aproximativ 30 ha de 
teren agricol, care se gă
seşte sub formă de păşuni, 
fâneţe şi teren arabil, fo
losite ca sector de produc
ţie, respectiv câmpuri di
dactice, apoi microferma 
zootehnică (cu caracter di
dactic) şi baza materială 
corespunzătoare (utilaje şi 
maşini agricole).

— Cura sunt valorificate 
toate acestea ?

— Pe de o parte e- 
le constituie baza de lu
cru pentru cele cinci săp
tămâni de practică pe ca
re elevii noştri le desfă
şoară în cursul anului şco
lar ; pe de altă parte pro
dusele pe care le-obţinem 
sunt destinate in primul 
rând gospodăririi proprii 
iar excedentul rămâne pen
tru unele contracte stabi
lite cu unităţi de profil.

— Asta ar însemna şi u. 
nele venituri băneşti...

— Da, venituri băneşti 
cu ajutorul cărora noi ne 
mai procurăm din mate
rialele necesare unei bune 
desfăşurări a procesului 
instructiv, în general.

— Cum a decurs pană 
acum, dle Aleman, cola
borarea cu Direcţia Agri
colă a judeţului ?

— Putem spune că pâ
nă acum Direcţia Agrico
lă ne-a sprijinit in activi
tatea noastră. Dar, totuşi, 
consider că încă suntem 
prea puţin cunoscuţi la a- 
cest nivel, ţinând cont pă 
unitatea noastră reprezintă 
principala sumă de forţă, 
de muncă pentru agricul
tura judeţului.

GEORGBTA BIRLA,
~ . CORNfiL POENAR ' -

spre prietenie
Mihai G., Stela, Philip, 

Alina şi alţii care-mi so
licitaţi prietenia.

Mă bucur că-mi scrieţi, 
că îmi citiţi rândurile, 
mulţumesc mult pentru

care are nevoie de prie
teni, are nevoie de iubi
re şi are nevoie de co
municare. Voi vă 'numă
raţi printre acei tineri" 
care nu se mulţumesc

dialogul pe care îl con
tinuăm, cu atât mai mult 
cu cât tinerii de azi se 
aşază mai grei? in faţa foii 
albe, prea puţini sunt cei 
cărora le place să-şi scrie 
gândurile, visele, speran
ţele. Ştiu, fiecare vă do
riţi să aveţi prieteni care 
şă vă înţeleagă, să vă 
-iubească, să însemnaţi 
ceva unul pentru celălalt. 
Omul este' o fiinţă socială

[

doar cu senzaţiile târî pe 
care vi le oferă viaţa şi 
înclinaţi mai mult spre 
partea spirituală, dovadă 
că îmi' scrieţi, aveţi ne
voie de; prietenie.

Mie îmi place mult să 
corespondez şi chiar o 

. fac cu destule persoane 
şi aceasta îmi răpeşte mult 
timp, cu toate acestea eu 
consider acest dialog foar
te important. Accept, şi

mă bucură prietenia voas
tră, în măsura în care-mi 
permite" timpul '  vă voi 
răspunde şi personal da- 
că-mi daţi adresa. Gred 
că realizaţi faptul că am 
o rubrică limitată câ a- 
pariţie şi spaţiu. Apoi, 
corespondenţa despre ca
re-mi vorbiţi voi nu poa
te fi purtată prin ziar, 
nu-i aş» ?

M-aş bucura să-mi scrie 
cât mai -mulţi tineri de
spre tot ce-i frământă, 
dacă ni se oferă posibi
litatea acestui dialog de 
ce să nu-I folosim ?! Să 
ştie maturii timpului câ 
nu trăim- doar ca profi
tori de pe urma câştigu
lui părinţilor, că avem 
probleme şi vise, nemul
ţumiri şi speranţe, intr-un 
cuvânt că existăm cu a- 
devărait şi gâhdim I Aş
tept Ia aceeaşi adresă: 
Gluj — str. Horea, nr. 
4, ap. 24.

INA DELEANU

!FULG DE NEA
I Un fulg de nea 
* A? vrea să fiu,
| Să hoinăresc prin 
> universul
I rece şi pustiu 
! şi-apoi uşor plutind
( să cad

pe ochii care-ţi plâng.
I* Voi deveni astfel şi eu I 

o lacrimă pe-obrazul. ;
» fâu- II Tu nu vei şti, iubito I 
% . . mea, !
I care-i lacrima sau, | 
* cine-i fulg de nea! »
|  GHEORGHE PURCAR |

Un gând şi o poantă 
la Club T

• A trăi îndelung nu înseamnă a trăi mult.
, LESSING

o La un test pentru ocuparea unui post de mana
ger, un tânăr candidat este întrebat cum va proceda 
dacă trebuie să dea afară un angajat

După ce s-a gândit puţin, candidatei a răspuns : 
— Foarte simplu, fi chem la mine, ii spun că fă

ră el întreprinderea noastră nu s-ar descurca, dar ci 
este ruşinos să lăsăm totul pe spinarea unui singur 
om, că vrem să încercăm să ne punem pe treabă, mo
tiv pentru care am dori să nu mai vină o vreme, vreo- 
doi-trei ani, ca să ne obişnuim şi noi cu munca, eu 
răspunderea... .

SoldaţiiŞfiujşi să cânte. Argument,.„Festivalul-de interpretare a cântecului 
ostăşesc", ce a avut loc recent la Deva. Foto : PA VEL LAZA

MUS1C BOX AC/DC (VII)
In iunie *81, AC/DC în

cepe lucrul la un nou 
album, ţpregistrările fă- 
cându-se •* în studiourile 
din Bolognia, cu produ
cătorul Mutt Lange. Pe 
22 august participă la 
Donington Festival, unde 
AC/DC este cap de afiş 
şi cântă în faţa a 80 de 
mii de spectatori. Albu
mul „For Those About 
To Rock“ a apărut pe 22 
noiembrie, având o vân
zare foarte bună, deşi se 
vedea clar că AC/DC tre
ce pfintr-o âcută criză de 
personalitate şi de stil. 
Acest album a ocupat lo
cul unu in SUA, în Fran
ţa s-a vândut în 500 000 
de exemplare, însă în An
glia a avut o cronică de
favorabilă. Drept urmare 
a figurat numai pe 'locul 

, opt. AC/DC a plecat în
tr-un turneu american 
(noiembrie *81 — februa

rie  ’82), urmat de unul 
european (29 septembrie 
’82 — 5 decembrie ’82j.

Pentru înregistrarea ce
lui de-al zecelea disc, 
AC/DC s-a întors din nou 
în studiourile din Baha

mas, fiind primul album 
pe care l-au autoprodus. 
Bateristul Phil Rudd a 
decis să părăsească gru
pul, întorcându-se in Noua 
Zeelandă. Albumul „Flick 
Of The Switch” a apărut 
pe 19 august, dar turneul, 
a fost amânat până la 

-găsirea unui baterist. Ci
tind anunţuri din revis
te de specialitate, Angus 
l-a ales pe Simon Wright, 
un baterist anonim. Al
bumul Flick Of The Sw- 
iţch a avut o cronică, de*- 
favorabilă, lucru care s-a 
resimţit în turneul lor 
european din anul 1984. 
La un show din Franţa, 
AC/DC a cântat doar în 
faţa a 3 000 de spectatori, 
un eşec total care va du
ce la anularea turneului.

Ea sfârşitul lunii oc
tombrie, AC/DC a înce
put lucrul lâ un album 
nou în studiourile Moun- 
tain din Montreux. Po
pularitatea grupului a a- 
vut din nou o creştere 
spectaculoasă " cu ocazia 
show-urilor din 15 şi 19 
ianuarie 1985, când gru-

L
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pul cântă în faţa a 320 WO 
de spectatori la Rock In 
Rio. -:;/Vv V ■

Albumul „Fly On The 
Wall" apărut pe piaţă în 
28 iunie a primit o cri
tică favorabilă de aceas
tă dată în presa brita
nică figurând pe locul 
şase in revista NME, insă 
în UŞA s-a vândut în 
doar 500 000 de exempla
re. In ciuda numeroase
lor perioade controversa
te, grupul are o popula, 
ritote constantă. Turneul 
american început în 4 
septembrie va fi prelun
git cu încă trei săptă
mâni la cererea publicu
lui.

In ianuarie ’86, AC/DG 
a început un turneu eu
ropean pentru ca apoi să 
se întoarcă in America, 
acolo unde fiecare con
cert declanşa o adevăra
tă nebunie. Turneul s-a 
încheiat pe 20 septembrie 
’86 cu un show triumfal 
in sala Nassau Coliseuitt 
din New York. (Va urma).

HORIA SEBEŞAN
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BONA prima
mai alb, 
mai străluc

7 vrifă
8  tm li  p a r tţa y ă  c h ia r  şi i d e  m a i d ific ile  pete  

9 «dură r t i td n r  s p ă la k 'u n  p a r lu n v p lă c u t  

D acă la aceste e ă fa e îe r is tic i a d ă u y a ţi o c a tiîa le  fo a r te  im p o rta n tă :

1 0  p re ţ aceesibil

•«tunel ave ţi im ag in ea  eom pte lă  a n o u lu i d e ie ryV n i BONA prima

C diiitîea IM ului BONA prima este yarant.it; 
ik ş fiuhu  ătonif m m o  i m & n  ve combină 
tradiţia şi experienţa iuleniaţiimală.

LEVE
T r a d i ţ ie  şi i:X|Vr:en!â lele: iKitioii.ilâ

I S.C, „DEVATRANS“ SA, DEVA
' fc (fost R.A.T.P. DEVA», 

str. Depozitelor nr 2,

•  şoferi categoria 
Telefon : 621852.

,D“

achiziţionam hârtie
în incinta fostului IPL — Deva, Mihai Eminescu, 48. 

Informaţii telefax 226149.
OFERTA SĂPTĂMÂNII 

Ktectrozi' sudură, cuie, faianţă, adeziv faianţă, 
vopsea, chit auto, var. ciment, ipsos, ciment alb, ara- 
«ot tapet, tablă lindab, cărămizi, plasă zincată, paste 
pentru zugrăveli ţi altele. (2941)

M Q DEX

str****** sepi*°*c

* S S £ £ - * - - ‘
pot fi plătite în sistemul

D RATĂ ÎNCASATĂ -  O PIESĂ LIVRATĂ
Un sfat Nu cumpăraţi mal scuinpî 

Tel: 01 /211 33 *>7, 211 313 98, 211'33-99 ■

Cel mai mare ÎMBRĂCĂMINTE 
distribuitor en gros BALOTATĂ 

din ţară, de IMPORT VEST 
Vă oferă :

•  îmbrăcăminte sortată
— yyfertă bogată în sortimente de 

sezon;
•  îmbrăcăminte nesortată, colectare ori

ginală în pungi între 5—25 kg 
—- cantitate minimă de vânzare 

100 kg.
Oferta noastră specială !

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ !
•  Pulovere la preţuri excepţionale !

PROFITAŢI DE ŞANSA 
D-VOASTRĂ UNICĂ !

Adresa birourilor : Cluj-N., str. 
luttu Maniu, nr. 6. Telefon/Fax: 
064—194030 (luni-vineri : 8—16). 
Orar depozit : satul Vlaha, între luni 

sâmbătă, 8—16.
S.C. „DEVATRANS" S.A. DEVA ~

J intenţia de majorare a tarifului de transport 
\ comun de călătpri, începând cu data de 21. 12. 
11995.

M

M

PERIOADĂ 23 — 29 NOIEMBRIE 1995 
BERBEC

Relaţiile dv. cu superiorii sunt bune. Vineri,, 
energie fizică mică ; risc de accidente. Reuniuni de 
familie. Iniţiativele dv. se vor bucura de succes, 
/îţi rezolva ( • b îî > •; îoasă egaţă de s es

tone în străinătate. Marţi, o zi încununată de suc
cese, Popularitatea dv. creşte în rândul persoanelor 
sus-puse. ' .

TAUR
•Achitaţi-vă datoriile către stat. Se prevede o le

galizare. Vineri, o dimineaţă încărcată; veţi încasa bani 
sau veţi primi un cadou. Sâmbătă vă veţi deplasă 
şi veţi întâlni persoane numeroase. Chiar o petre
cere s-ar putea să aibă loc şi duminică. Luni, aveţi 
nevoie de energizame. Nu ignoraţi problemele de 
serviciu căci se va petrece o schimbare. O vizită ne- 
anunţată vă dă programul peste cap.

GEMENI
Vă preocupă aspectul dv. exterior, ceea ce face 

o bună impresie. Reiaftile cu şefii se vor îmbunătăţi. 
Starea psihică vă, va da bătăi de cap. O ieşire la 
un spectacol v-ar remonta. Mergeţi pe principiul „În
cet dar sigur” pentru că nu aveţi forţă de concen
trare, Vă cuprinde comoditatea şi-i firesc după atâta 
alergătură. Veste bună de la rude îndepărtate.

RAC
Siinteţi stăpân pe propriile dv. mişcări. Forţa dv. 

de discernământ va va indica soluţia; 'deci, pu vă 
lăsaţi inuuenţat. Vineri, zi reuşită ia serviciu. In. 
făţişarea şi .surâsul dv. fascinant pot cuceri pe ori
cine. Atmosferă de ga*ă in familie. Luni o zi plină, 
cu telefoane şi invitaţii. Primiţi bani, dar nu v-aţi 
achitat datoriile către stat. Sunteţi cu gândul către 
alte teritorii.

LEU
Zile' încărcate, chefuri cu prieteni. Veţi afla tot 

felul de noutăţi. Copiii vor fi în centrul atenţiei. An
turajul are nevoie duminică de prezenţa dv. Afişaţi 
interes pentru ţeea ce se, întâmplă in jur pentru a 
nu fi judecat greşit. Un superior vă speculează bu
năvoinţa, profitând de serviciile dv. Profitaţi şj dv. 
cerând o avansare sau o deplasare in străinătate.

FECIOARA
încercaţi o reconciliere in familie. Dorinţă de a 

face multe, dar nu aveţi stare. Fiţi prudent pentru 
a preîntâmpina neplacerne. Ar trebui să vă preoeu. 
pe înxăpşârea fizica. Veşti bune de la frăţii dv. Aţi 
putea face investiţii importante în terenuri sau în. 
tr-o casă. Deveniţi cooperant, vă consolidaţi reiaţia 
cu persoana iubită. Nu vă mai propuneţi imposibilul 
pentru a nu fi deprimat

BALANŢA -
Azi, surprize, teieioane. Un partener de afaceri 

străin vă dă un semn de viaţă. Contacte cu persoane 
interesante, drumuri. întâlnire cu o fiinţă plină de 
farmec. Reuniune intertamuiaxâ, intervenţii de ordin 
estetic in casă. Luni simţiţi nevota să. vă manifes
taţi talentul. O rudenie vă va cere sprijinul.

SCORPION
Vă'macină azi o scrie de griji. Curiozitatea dv. 

atinge cote maxime. Neînţelegeri cu prieteni, chiar 
certuri. Mai multă indulgenţă ! O femeie este plă
cut surprinsă de calităţile dv. Discuţii cu partenerul 
de viaţă în legătură cu situaţia dv. financiară. Sen. 
timente de frustrare atectivă. Fiţi mai prudent.

SĂGETĂTOR
Recuperarea unor fonduri considerate pierdute. 

Vă îmbunătăţiţi garderoba. Sunteţi răsfăţat de toată 
lumea şi de aceea doriţi să daţi o petrecere. Banii 
vă dau o perspectivă incitantă. Duminică veţi ieşi ia 
aer. Veţi putea debuta într-o nouă activitate. Marţi, 
preocupări artistice, apoi discuţii pe teme • financiare, 
negocieri.

CAPRICORN
Mizaţi pe informaţii care nu se vor adeveri. Ju

decata vă va fi influenţată de emoţii puternice. Di
vergenţele de opinii cu persoane, de sex opus vă 
vor marca. Zile de week-end liniştite in mijlocul fa
miliei. Tensiunile scad. Vă preocupă investiţia pe ca
re v-o propun partenerii de afaceri. Evitaţi să fa
ceţi investiţii spectaculoase.

VĂRSĂTOR
Relaţiile cu copiii vă aduc mulţumire sufleteas

că. Stare psihică mai puţin fericită. Chestiunile o- 
culte vă vor ocupa in mod deosebit; veţi încerca ex
perimente inedite. Sunteţi sensibil, subiectiv şi vă 
impresionează necazurile celor din jur. Intuiţie in 
rezolvarea unui conflict cu şeful dv.

" PEŞTI
Vă bucuraţi de admiraţia şi respectul colegilor 

şi al şefilor. Vă veţi simţi in largul dumneavoastră. 
Contaţi pe o întâlnire care vâ va prinde bine. Pri- 
roiţi bani. Cineva din s-ar putea să aibă #
problemă de sănătate- Veţi iidra ln poseşia tuto* 
bani. Marţi nu prea aveţi bateriile încărcate. Pen. 
int servicii pe caFe le-aţi făcut cuiva veţi primi 
recompense. Veţi găsi resursele necesare pentru a 
ieşi cu prietenii la un spectacol.

I
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•  DAYTON-OHIO. In 
' cursul zilei de marţi, 21 
I noiembrie a.c., s-au in* 
j cheiat tratativele dintre 
; preşedinţii Serbiei, Croa- 
i ţiei d Bosniei, prin para- 
! tarea unui acord global 
; de pace. Ştirea a fost a- 
! nanţatâ de Reşedinţele 
i S .O i BUl Clinton. care 
i. şi-a exprimat satisfacţia 
[pentru înţelegerea interve- 
j nită intre cele trei părţi 
I şl a anunţat că forţa ame
ricană de menţinere a 
păcii in Bosnia formată 

i din 20 000 de militari este 
j gata să ocupe poziţiile sta. 
| biBte.

a ALGER. Un grup de 
aproximativ 12 islamişti 
algerieni,  ̂care deţineau 
mai mulţi os ta teci intr-un 
imobil din Cartierul Gant- 

j bctta (centrul Oranului), 
a fost încercuit, iar ulte
rior luat cu asalt. de forţe 
de securitate, ău declarat 
agenţiei France Presse 
martori oculari.

Potrivit aceloraşi surse, 
ambulanţele sosite la locul 
incidentului ar ft evacuat 
deja cel puţin opt cadavre,

, insă numărul exact al 
celor ucişi nu a fost fncă 

1 dat publicităţii.

[ •  VARŞOVIA. Noul şef
: al statului polonez, Alek. 
•; sander Kwasniewski, con- 
'■ tinuă să deţină şi funcţiile 
; de preşedinte al principa- 
lului consiliu al Mişcării 
Social-Democrate din Re- 

i publica Polonă (SDRP), al 
i comitetului constituţional 
: al Adunării Naţionale şt 
al Alianţei Stângii Demn. 

: cratice (SLD) — informează 
; agenţia poloneză de presă 
PAP.

Kwasniewski a fost ales 
preşedinte al Poloniei in 
al doilea tur de scrutin al 
alegerilor prezidenţiale, 
desfăşurat lâ 19 noiembrie,

; in care l-a avut contra
candidat pe fostul şef al 
statului. Lech Walesa.

Kwasniewski (41 de ani) 
a studiat la Universitatea 

: din Gdansk, facultatea de 
transporturi. Ca tânăr ac
tivist. el a fost liderul 

; consiliului Uniunii Socia- 
; liste a Studenţilor Polo- 
j nezi (SZSP) din cadrul U- 
niversităţii şi adjunct al

liderului consiliului SZSP 
din regiunea Gdansk. In 
perioada 1980—1991, Kwas- 
niewski a fost membru al 
comitetului executiv al 
principalului consiliu 

l SZSP.
Din noiembrie 1981 până 

In noiembrie 1985, el a 
fost redactor şef la săptă
mânalul ITD şi apoi d  
cotidianului Szandar. Mlo- 
dych. Din octombrie 1985 
până ta iunie 1990, Kwas. 
niewski va fost ministru şi 
şef al comitetului pentru 
tineret şi educaţie fizică 
în guvernele Iui Zbigniew 
Messner, Mieczyslaw Ra_ 
kowski şi Tadeusz Mazo. 
wiecki. In perioada octom. 
brie 1988 — septembrie 
1989, Kwasniewski a pre
zidat comitetul socio-poli. 
tic al cabinetului şi a păr. 
ticipat la negocieri ,Ja 
masa rotundă*.

Din 1977, Kwasniewski 
a fost membru al Partidu. 
Iui Muncitoresc Unit Po
lonez (PNUP. comunist)., 
După dizolvarea sa, în. 
cepând cu ianuarie 1990, 
el a fost liderul principa
lului consiliu al SDRP. 
Kwasniewski a mai fost 
şi preşedinte al Comitetu
lui Olimpic Polonez, din 
februarie 1988 până fn de
cembrie 1991.

începând cu octombrie 
1991, Kwasniewski a fost 
deputat în Seim (camera 
inferioară a parlamentului 
polonez) şi lider al gru
pării parlamentare SLD. 
Din noiembrie 1993, este 
liderpl comitetului consti
tuţional al Adunării Na
ţionale.' Este căsătorit şi 
are o fiică.

•  BONN. Noul şef al 
Partidului Social-Democrat 
german. Oskar Lafontaine, 
cu o reputaţie de repre
zentant al aripii dure a 
partidului, a prezentat 
marţi un plan de luptă 
contra şomajului, Inspirat 
de programul economic 
liberal al acestui partid, 
transmite AFP. ' Progra-

mul cuprinde zece puncte, 
printre care compensarea 
ore)or suplimentare prin 
acordarea de timp liber.

Preşedintele PSD se de
clară in favoarea ajustării 
timpului de lucru din fosta 
RDG, după modelul ora
relor din Vestul ţării, şi 
propune «n program do 
combatere a şomajului, iro
nic şi din rândurile tine
rilor, '̂ yV

•  ATENA. Starea sănă
tăţii primului ministru 
grec, Andreas Papandreu, 
spitalizai luni la centrul 
de cardiologie „Onassio" 
din Atena, cu diagnosticul 
pneumonie, „s-a ameliorat 
substanţial*, a declarat 
vicepreşedintele centrului, 
Grigoris Skaekeas, citat da 
agenţia France Presse.

Andreas Papandreu, că
ruia 1 se administrează un 
tratament ca antibiotice, 
primeşte de la primele ore 
ale dimineţii „o asistenţă 
respiratorie", de manieră 
intermitenţă, a menţionat 
vicepreşedintele centrului 
medical.' El a dat insă a- 
sigurâr’i că acest ajutor 
„nu ară nici o influenţă 
asupra funcţiilor cardiacă 
şi renală", ale pacientului, 
notează AFF,-

•  CAIRO. O organizaţie 
extremistă care se intitu
lează „Organizaţia Justiţiei' 
Internaţionale" a amenin
ţat marţi că II vă „executa" 
pe preşedintele Egiptului, 
Uosni Mubarak, şi pe trei 
dintre miniştrii săi, relevă 
agenţia EFE. In paralel 
cu această ameninţare, o 
altă grupare Extremistă, 
Jihadul Islamic, care a 
revendicat atentatul de 
duminica împotriva Am
basadei Egiptului la Isla
mabad, soldat cu 16 marţi 
şi 60 de finiţi, a lansat 
un avertisment Pakistanu
lui fn legătură cu extră
darea de către această ţară 
a militanţilor integrişti e- 
gipteni.

fn comunicate transmise 
unei agenţii internaţionale 
de presă din Cairo, orga. 
nizaţiite menţionate şi-au 
afirmat -hotărârea de a 
continua lupta împotrivă 
regimului egiptean", re
levă EFE.

Câte revoluţii au 
In România ?

(Urmare din pag. I)
. ■ —' . —

tinate , de noroiul ne
cinstei. Alţii au pus mâna 

‘pe „bărăcuţe" mai mici 
dar la fel da profitabile. 
Câţiva, au fost împro
prietăriţi cu pământ de 
la fosta fermă de pomi 
a răposatei gospodării de 
partid.'Pentru veteranii 
do război nu s-a mai 
prea -găsit pământ. Nu 
s-a uscat bine cerneala 
semnăturilor oficiale pe 
certificatul de Improprie-; 
tărir« că „revoluţionarii" 
au şi pus in vânzare io. 
tijl căpătat de la parasta- 

. sul Revoluţiei Române, 
Câ parastas trebuie să-i 
facem şi să ne rugăm de 

' iertare mieilor sacrificaţi 
In decernbrjte 1989, ce
nuşii lor' care a curs 
odată cu murdăriile U- 
nei metn^ile cosmopoli
te şi turcite pe canalele 

. ei. lartă-ne Doamnă ,ca 
îngăduim toate acestea)’ •
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Oferă din stoc:

■  Ţevi In s ta la ţii 

negre, z ln c a te  

şl ţe v i 

rec tan g u la re

■  P ro fil c o m ie r  

la m in a t  

(o rig in e  C .S .I.) 

5 0 x 5 8 x 5 , 

25X25X4

1  Livrarea mărfii 
se face din ţ

depozitele noastre 
dinţaşi, i

iaşi, Str. Tatâraşi nr. 57, 
îei/fd* 72739, 

270499, ’ .
tel 032/173025
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prono CONCURSUL DIN 26 
NOIEMBRIE 1995

1. CAGLIARI (15) — NAPOLÎ (6) X, 2 
Partida e deschisă oricărui rezultat, mergem pe

^mâna" oaspeţilor.

2. CREMONESE (18) — PADOVA (17) 1 
Gazdele n.au obţinut nici o victorie acasă, iar

oaspeţii nici un punct în deplasare! O îi primul suc
ces al -lanternei roşii?"

3. PIOReNTINA (4) — INTER (9) 1, SE 
Florentina n-a cunoscut pe teren propriu decât

gustul victoriei. însă oaspeţii pot scoate o remiză.

4. PARMA (2) — JUVENTUS (5) 1, X
Va fi meci de mare luptă Intre rivalii antrenori 

Scalia si Lipi. Parma are însă şi avantajul terenului.

5. ROMA (10) — BARI (16) 1
Până acum, Bari s-a prezentat, foarte slab !n 

toate cele 5 partide în deplasare „recoltând" tot a- 
tâtea înfrângeri!

L 6. SAMPDORIA (12) — UDINESE (8) 1
Deşi noua promovată — Udinese — a făcut multe 

zile grele şi altor echipe, Sampdoriei riu-i poate 
seăpa victoria.

7. TORINO (14) — ATALANTA (7) 1, X 
Multe dintre întâlnirile dintre aceste două echipe

s-au terminat nedecis. Totuşi, gazdele pot lua toate 
punctele puse în joc.

8. VICENZA (11) — LAZIO (3) 52
Cel mai probabil ar fi un egal, dar valoarea ri

dicată a oaspeţilor se poate concretiza şi pe tabela 
de marcaj.

9. COSENZA (14) — LUCCHESE (17) I 
Gazdele luptă pentru supravieţuire In seria B.

Şi dacă acasă nu adună puncte— Şi mai sigur ar fi 
să se meargă şi pe un egal,

10. FOGGIA (20) — REGGIANA (10) X, 2 
Dintre aceste două' retrogradate, doar oaspeţii

şi-au revenit şi ocupă un loc la mijlocul clasamen
tului şi încă nesigur.. Gazdele nu pot emite prea mari 
pretenţii. /

11. PESCARA (9) — CESENA (6) 1
In trei partide jucate acasă de Pescara a realizat 

tot atâtea victorii in faţa oaspeţilor de duminică.

12. SALERNITANA (7) — GENGA (1) 1, X, 2 
O partidă ce se poate încheia cu orice rezultat

şi cel mai indicat să se meargă cu o triplă.

13. VENEZIA (19) — PALERMO (5) X 
Gazdele au deja 3 remize acasă (nici o victorie) -

şi oaspeţii 5 în deplasare—
Si’.w v w u w o  .'<v< . . . .  iV/OV,VOVi‘.VOVWiW W ^
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CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 

A N U N Ţ A :  4v;

Vânzarea prin

a următoarelor bunuri: . ■
•  5 bac. rezervoare de' combustibil, cu o l

capacitate de 40 tone fiecare; f
•  7 biic. motoare electrice trifazate, 75 î

Iov şi 300(1 *©t./|nln.; ■
•  conductă termoficare;

— eu diametrul de 219 mm — 800 m ii
RK) ml?— cu diametrul de 130 mm .. . .___

—■ cu diametrul de 140 mm — 44 ml 1 
4 Licitaţia va avea loc în data de 4. 11. 1995, g 

ora 9 la Consiliul Local Geoagfti. *
Relaţii suplimentare la sediul Consiliului I 

Local Geoagiu, .telefon 101. ş

BANCA „RENAŞTEREA CREDITUÎU1 §  
ROMANESC" S A. |

CREDIT BANK »I
Cu sediul în Deva, bdul Decebaf, nr. ,8. a
Vinde la ■

ce va avea- loc la data de 30. 11. 1995, ora 9, 5 
la Judecătoria Deva, Biroul executor judecă- f  
torcsc: * I

•  imobil (locuinţe în construcţie), situat 5
în Deva, Cartier Oituz — preţ do pornire: § 
900 000 000 Iei; I

•  casă, curte, grădină, situate în comuna S
Turdaş, nr, 78 — preţ de pornire: 70 000 000 I  
Iei; |

•  imobil situat în Deva, str. 1 Decembrie* f  
nr. 27 — preţ de pornire: 57 245 000 lei; |

•  apartament 2 camere, siuat în Deva, A- |
leea Romanilor, bl. 18, sc. II, ap. 33 — preţ de I 
pornire: 4 500 000 lei; I

•  autoturism „VW Combi“ 3103, an de 
fabricaţie 1979 — preţ de • pornire: 6 000 000 
lei;

•  autoutilitară IFA 8 to, an fabricaţie 
1988 — preţ de pornire: 30 600 000 lei;-

•  autoturism ARO, an fabricaţie 1988 — I
preţ de pornire:, 10 000 000 lei. 5

Relaţii suplimentare se pot oferi la sediul |  
bjjncij diu. Devp, „bduL D$cebaJ,.Jd., 8, ţelefon |  
011853 sau executor judecătoresc. j

AGENŢIILE DE PUBLICITATE |
„CUVÂNTUL LIBER« |

Pentru a economisi timp şi bani n u -  |  
teti publica anunţuri de mică si m.ar? ou- |  
blicitate în ziarul nostru, apelând la ac;en- I 
ţiiîe de publicitate din :
V, •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 

din str. 1 Decemhrie. nr. 35 (in clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din I 
CENTRUL MUNICIPIULUI lănaă mapa-w 
zinul „Comtim* — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont"!. ; |

HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. |
% '  r

•  BRAD, strada Republicii (te I.»
650963). la sediul S.C. „MERCUR\

•  ORÂSTIE. I# chioşcul de lânoâ uMfe
i gazijml „Palia*. g
L • •  HAŢEG, pe sir. Progresului, nr. 1 a 
Uin spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,"
770735.  .

Agenţiile ziarului nostru asigură.. Ia |  
| taxe rezonabile, -publicarea cu maximă I 
i promptitudine a tuturor anunţurilor **• 
mică şi mare publicitate.

716926).
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VÂNZĂRI- 
| |  CUMPĂRĂRI

•  Vând motor Aro, cu
tie şi piese Volga. Orăştie, 
tel. 642550. (1741)

•  Vând garsonieră con
fort 1, etaj 2. Informaţii 
tel. 655176. (6520)

•  Vând fermă zooteh
nică Brad, dotări exce
lente şi camion SRD, 6 
tone, motor Saviem. Tel. 
655169, vineri, duminică 
după orele 17. (6531)

•  Vând Dacia 1310, 1986, 
Caruri Renault- 25, Victo
riei, 6. Tel. 717069. (7948)

•  Vând combină recol
tat păioase, cfcmpresoare
pentru congelatoare. Tel. 
712339. (7943) •
. •  Vând apartament două 

Camere, Micro, Deva, 
626139. după ora 18. (2481)

• - •

•  Cumpăr tractor
U 445 fără motor,
Tel. 621172. (2482)

•  Vând apartament două 
camere, central, Deva, tel. 
620780 după ora . 16. (2470)

•  Cumpăr avantajos gar
sonieră, exclus Dacia, Mi
cro. Deva, tel, 620794

. . (2477)
•  Vând teren intravilan 

Sîntuhalm, 2200 mp. Sîn- 
tuhalto, nr. 28 A. (2472)

•  Vând Dacia 1310 ‘ şi 
Trabant starc foarte bună.

■ Tel. 629186, 618084. (24ăl)
•  Vând combine de se

cerat Ciass. Simeria, ţeL 
660828. . (2468)

•  Vpnd motor ARO Bra
şov, efectuat reparaţie ca
pitală, şasiu complet ARO 
243 plus . cutie viteze şi 
Fc rd Sierra Combi pentru 
piese de schimb. Preţuri 
foarte -avantajoase. Ţel. 
672187, după ora 16. (2399)

LICITAŢII
•  S.C. „Sarmintex" S.A. 

Deva, str. Apuseni, nr. 1, 1 
anunţa ‘licitaţie în 1. 12. 
E995 pentru contractarea 
lucrării: ,,amenajarea unui 
magazin în interiorul de
pozitului", închis prin con
fecţii metalice uşoare. So
cietatea anunţă pentru 
fiecare luni şî vineri ale 
săptămânilor în curs li-’

j  BANCA „DACIA FELIX" S.A. CLUJ-NAPOCA 
J SUCURSALA DEVA

»  a h /  A / ~ r ~ 3 r

începând cu data de 22 noiembrie 1995, se ma
jorează dobânzile acordate pentru depozitele în lei 
ale clienţilor, persoane fizice fl juridice, după cum 
Urmează:

1. Disponibilităţi la vedere 
(persoane fizice şi agenţi 
economici) 18 la sută pe an

2. Depozite la termen

;

!

a) 1 lună

— persoane fizice
— agenţi economici

b) 3 luni

pârsoane fizice 
agenţi economici

c) 6 luni

I. — persoane fizice
— agenţi economici

d) 9 luni

persoane fizice 
— agenţi economici

e) 12 luni

— persoane' fizice 
— agenţi economici

42 la sută pe an 
35 la sută pe an

48 la sută pe an 
43 la sută pe an

43 la sută pc an 
40 la sută pc an

40 la sută pe an 
. 36 la sută pe an

35 la sută pe an 
35 la sută pe an

Suma minimă pentru constituirea unui depozit 
în lei este 1 000 000 lei. _ _
, Dobânda bonificată se calculează lunar şi poate 
fi ridicată începând cu data de 1 ale lunii'urmă
toare. In caz de neridicare şe transferă în contul de 
disponibilităţi la vedere,' aplicându-Se procentul de 
dobândă la vedere. . - • ,._ 1
' în caz de lichidare a depozitului înainte de ter
menul stabilit în contract, procentul de dobândă se 
recalculează la nivelul procentului aplicat Ia dobândă 
la vedere. •• v£ ■ ; ? *

Pe perioada depozitului constituit,' procentul de 
dobândă nu Se modifică.

Banca „Dacia Feiix“ S.A. este la dispoziţia clien
ţilor săi în fiecare zi de la orele 8,30—19,00 (cu o l 
pauză între orele 14,00—16,00), iar sâmbăta între o- ţ

citaţie pentru vânzarea a 
2 remorci auto de 5 to, pre
cum şi alte mijloace fixe ca
sate. Tel. 023320, int. 
10. , (2483)

. DIVERSE
•  S.C. Sara Pera Con-

struct anunţă creşterea 
preţului la cărămidă în
cepând cu data de 20 de
cembrie 1995. (1742)
- •  S.C. „Sarmintex" S.A. 
Deva, str. Apuseni, nr. 1, 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comercial, 
începând cu 1. 01. 1996. ,

> (2483)
•  S.C. RoSenheim Med 

S.R.L.-Simeriă anunţă ma
jorarea tarifelor la'*-- ser
viciile prestate, începând 
cu 1 d-?vsmbrie 19S5.

(2063)
•  S.C. B’ir S.R.L., cu

Sediul în Orăştie, str. Plan
telor, nr 50, anunţă in
tenţia de majorare a. pre- , 
tjiîior începând cu data 
de 1. 01 1998 (2480)

ÎNCHIRIERI
» Caut pentru închiriat 

garaj, zona Ceangăi sau 
Buituri. Tel. 711373. (7950)

•  închiriez apartament
■ două camere, mobilat, De
va, tel. 629259. (2467)

•  Caut pentru .închiriere
în Orăştie spaţiu comercial 
central, minim 20 mp. Tel. 
227929. (2490)

-•V  Caut garsonieră pen
tru închiriat în Deva, in
formaţii tel. 651143. .

(022664)

PIERDERI
«•. Pierdut carnet mem

bru şi legitimaţie soţie ve
teran de război eliberate 
de A&pciaţia veteranilor 
Hunedoara pe numele' Su- 
ciu Gherghina. .Le declar 
nule. ■ ţ  . ' ‘

« Pierdut aut6rizaţie de 
funcţionare, cizmărie 
tăbăcărie pe humele Hcrob 
Gheorghe, localitatea Gris. 
cior, sat Zdrapţi, nr. 309. 
Se declară nulă. - (6530)
" « Pierdut ■ carnet şomer 
pe numele Pomîrleanu Du
mitru Dorinei. Se declară 
nul. (1740)

OFERTE 
DE SERVH3Î

« Angajăm vânzătoare - 
calificate, eu carte de 
muncă. Vând Dacia 1310, 
fabricaţie 1985. Efectuăm 
transport maxim 1,5 tone 
cu Iveco închis. Informa- ■ 
ţii telefon” 729488, sau 
magazin Clujana, Lipscani, • 
Hunedoara. X7941)

•  Cafeneaua ML Cafe 
Hunedoara,' str. G. JEriescu, 
nr. 9, angajează vânzătoa
re . absolvenţe liceu 1995, 
salariu 109 000 brut.

(7946)

COMEMORĂRI-

•  Doamne! Opreşte 
timpul în Ioc măcar 
pentru o clipă! Cu a- _ 
ceeaşi durere în . su
flete amintim trecerea 
upui an de când Vân
tul Toamnei a rupt 
dintre noi un tranda
fir -

VIORICA-RODICA
IANOS

născută FABIAN 
lăsând în. urmă spinii 
durerii. Parastasul de 
pomenire sâmbătă 25 
noiembrie ora 11,30, 
la cimitirul catolic 
Deva. Rodica! Nu te 
vom uita niciodată. 
Părinţii, fratele, so
ţul, socrii, bunica So
fia, mătuşile şi un
chii, Verişorii şi toţi 
aceia care te-au iubit 
şi te vor păstra ’ în 
sufletele lor aşa cum 
ai fost tu.

•  Colectivul Şcolii 
generale nr. 7 anunţă 
cp adâncă durere în 
suflet trecerea în ne
fiinţă a celei care a 
fost o colegă deosebită, 
un om de înaltă ţl- 
ftută profesională, pro
fesoara

. — ANA
GAVANESCU

Fie.i ţărâna uşoară!
. (7951)

rele 8,30—14,00.

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE 
SOCIALA

A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Scoate la CONCURS pentru data de 8 de
cembrie 1995, ora 10, posturi de referent cu 
studii medii pentru Camera de Muncă Deva.

Condiţii: studii medii şi o vechime în mun
că de cej puţin 3 arii, de preferinţă în activi
tate de personal.

Actele necesare participării la concurs se 
depun până la data de 5 decembrie 1995 inclu- 
siv,, la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, 
compartimentul personal.

Informaţii
611031,

suplimentare Ia telefon nr.

1

DECESE
•  Familia îndoliată . a-

riunţă dispariţia fulgeră
toare . a celei care a fost 
cea- mai hună ihamă şi 
soţie ,
Prot ANA GAVANESCU

înmormântarea va avea 
loc joi, 23 noiembrie, ora 
13, la Cimitirul Gh. Â- 
postol — Hunedoara. Car
men şi Ovidiu , — copii, 
Nicolae — soţ. (022666)

•  Colegii de serviciu de 
la S.C. Termorep S.A. Hti, 
nedoara sunt alături de 
îng. Carmen Găvănescu lâ 
greaua pierdere pricinuită 
de decesul mamei sale.

(022667)

1

ABONAMENTUL

t —
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER**
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia- 
irului nostru. Cos t ul '  abonamentului 
pe luna decembrie este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale. -Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 '■— 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor' de 
apariţie. -

Ziarul apare zilnic în 8 pagini 7
Abonamentele se pot face la oficiile 

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

’ .#  CURSURI DE OPERATORI CALCU. ţ 
LATOARE, ;, _ • ’ \

•  CURSURI DE CONTABILITATE A-

SISTATÂ DE CALCULATOR,

sunt organizate de
„SIGMA PLUS**

singura firmă avizată de Ministerul Învăţă
mântului, începând cu data de 4 decembrie.

Seriozitatea, calitatea, eficienţa vă sunt 
asigurate numai de către noi.

Informaţii -şi înscrieri la sediul nostru din 
Deva, str. M. Eminescu,-nr. 2 (în clădirea Fun
daţiei pentru tineret), tel. 212661, intre orele 
9—17.

•  VINDEM CALCULATOARE,

in orice configuraţie, cu plata în 24 rate.

•  SCHIMBĂM (VINDEM) combine pă
ioase, marca „Ferguson** sau „Ciass Mercur’* 
cu Dacia papuc sau dubiţă 1—2 t.

Informaţii la tel. 212661 sau 611067, după 
ora 17.

. ANUNŢ *"

ÎNCEPÂND CU DATA DE 21 NOIEM
BRIE 1995 - . >;

- BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A.

CREŞTE DOBÂNDA

la disponibilităţi şi depozite după cum ur
mează: J

1. La disponibilităţi la vedere ale persoa

nelor fizice şi juridice, dobânda este de 20 la 
sută pe an; . -1 ,,

2. La depozitele pe termen constituite de 
persoane fizice şi juridice pe perioada de:

■ — o lună — 40 la sută pe an
— 3-luni — 40 la sută pe an
—- 6 -luni — 41 la sUtă pe an

9 luni—41 la sută pc ao
— 12 luni — 42 Ia sută pe an v )
3. La depozitele pe bază de certificate de 

depozit — cu scadenţă de & luni — 42 la sută 
pe an; cu scadenţă Ia 6 luni — 40 la sută pe

f an. Precizăm că pragurile minime ale dispo
nibilităţilor şi depozitelor nu s-au modificat, 
Banca Comercială Română venind astfel în 
întâmpinarea dorinţei clienţilor săi. i
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