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Ce se mai Întâmplă in 
cooperaţia meşteşugăreas
că din municipiul Hune
doara ? Răspunsul l-am 
aflat chiar dă la cei. care 
au rămas fideli meseriei, 
dar şi firmei la care s-au 
angajat cu ani şi ani în 
urmă, e drept tot mai
puţini, deoarece In cele
mai multe meserii „nu 
se câştigă decât foarte 
ouţin“ şi, ca urmare, ti
nerii au plecat la patron, 
iar- alţii mai curajoşi au 
deschis ateliere pe cont
propriu.

Intrăm la coaforul din 
str*da Revoluţiei în  ju
rul orei 10,30 — nici o

PRIf? ATELIERE MEŞTEŞUGĂREŞTI DIN HUNEDOARA

i i

clientă. „Ari — spunea 
oarecum resemnată dna 
Minerva Dududia — mi 
s-a solicitat până acum 
doar un tuns. Luna a_ 
ceasta este o lună mai 
slabă. De ani de zile este 
aşa în noiembrie. în to
tal suntem trei coafeze;

De Ziua Internaţională a Persoanelor 

cu Handicap

T a M  şi w H W t a t e
Asociaţia Handicapaţilor 

Neuromotori din România 
(AHNR) eu sediul la A_ 
rad a iniţiat anul trecut 
un program naţional de 
„Creativitate şi acces la 
cultură a persoanelor cu 
handicap neuromotor". 
Scopul programului este 
de a sprijini integrarea 
socială ' a membrilor săi 
prin afirmare artistică in 
cultură ş i ' artă, prin sen
sibilizarea opiniei publice 
şi schimbarea mentalităţii 
faţă de persoanele cu 
handicap. ■<.

In cadrul acestui pro
gram s-a realizat expozi
ţia naţională artizanală 
itinerantă. Vernisată la 
Deva cu ocazia Zilei In
ternaţionale a Persoane
lor cii Handicap. La ver
nisaj au participat alături 
de organizatori — AHNR 
şi AI1N Hunedoara — De
va —, reprezentanţi ai 
Asociaţiei umanitare „Ro
mânia. fără cârje" din 
Franţa, ai Secretariatului 
de Stat pentru Handica
paţi şi Inspectoratului Te
ritorial de Stat pentru 
Handicapaţi Hunedoara 
— Deva. oficialităţi de la 
primăriile Deva şi Brad,

tnumtiroşi invitaţi. S-a 
subliniat că valoarea sen
timentală o dublează pe
cea artistică, exponatele 
încorporând ia ele talen
tul. inspiraţia, măiestria 
şi în acelaşi timp lacri
mile celor care le-au creat. 
La realizarea expoziţiei 
au contribuit persoane din 
toate judeţele afiliate la 
AHNR, o participare re
marcabilă având hunedo- 
renii în general şl bră- 
denii în special. De alt
fel, s-a precizat că nu 
întâmplător a fost aleasă 
AHN Hunedoara — Deva 
pentru a marca punctul 
de plecare a expoziţiei 
itinerante ce cuprinde 
iun număr impresionant 
de lucrări: covoare, cu
sături, macratneuri, pă
puşi îmbrăcate în costume 
naţionale, icoane, tablouri 
(cusute, pictate), mape, 
notesuri, tricotaje, cera-ţ 
mică. felicitări ş.a. La o 
trecere în revistă a expo
natelor s-a putut remarca, 
pe lângă valoarea lor 
artistică, varietatea desti-

VIOBICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

manichiuristele au ple
cat că nu aveau de lu
cru. Altfel, supravie
ţuim, dar greu". Unitatea 
gste dotată cu materia
le, conducerea coopera-, 
tivei „Igiena" (fosta 
„Metalul") fiind .foarte 
receptivă la tot ceea ce 
este de făcut pentru con
diţii 'bune de lucru în 
spaţiile ce Te patronea
ză.

Argumente în sprijinul 
afirmaţiei de mai sus 
sunt şt spusele dnej cos- 
metidene Victoria Simo- 
novici: „Aici (la cosme-

tica din complexul si
tuat în strada amintită — 
nn.) ni s-au făcut an vil 
trecut reparaţii capitale 
la instalaţia de - termof i- 
care, ca şi zugrăveli şi 
amenajări corespunzătoa
re. S-au făcut reparaţii 
la planşeu că plouă înă
untru. s-a schimbat lino- 
leuniul. In privinţa con
diţiilor de lucru, este 
foarte bine". Mai slab se 
stă şl aici cu... numă
rul solicitantelor de ser
vicii, Cum mai şpmţea 
dna Simonovici, „clientele 
sunt aceleaşi de ariLşi ani 
de zile ; dar şi celor care 
Vin câteodată, le-aş te i . 
comanda să fie consecven
te. Din punctul ăsta de 
vedere, însă, ardelencele 
nu se prea respectă. Pun 
mai . mult accent pe tre
burile casnice".

Situaţia este chiar mai 
W i-vBs«*RA . ş u t i t - ■

. — . — '    . ■ . i i .

(Continuare In pag. a 2-a)

SFANŢUL IERARH 
NI COL AE

Sărbătoarea de acum 
este, trezie sufletească în 
acelaşi duh evanghelic 
care a  format unitatea 
de totdeauna şi stavila 
cinstei şi adevărului .de 
care s.au izbit şi s-au 
împrăştiat valurile ne
dreptăţii, minciunii şi 
neomeniei. în vârful a-

as cunoaşte toate lim
bile oamenilor şi înţe
lege graiul îngerilor, 
tacă n-am dragoste, ni
mic nu sunt“... (I Cor.
x iii  ia.:

In obiceiul creştinesc; 
decembrie s-a moştenit 
ca lună a darurilor (ca
dourilor), patronată de

cestui colos stă de vea- Sfântul Nieolae, ca cel 
curi şi pătrunde con- de la care a pornit. El 
ştiinţele curate Sfântul a împărţit totul celor în 
Nicolae, cârmaciul pri- nevoi, plecând din a- 
ceput şi cel mai blând ceasta lume cu sufletul 
ierarh. Ca sâ-i înţele- curat, dar lăsând ini- 
gem credinţa trebuie să-i milor îndurerate balsa- 
amintim faptele şi viaţa mul sfinţeniei. în cul-
lui. puse în slujba se
menului şi binelui tu
turor (Evr. XIII. 6-7).

îrt jurul anului 280, 
in  localitatea Pa tara, din 
Mira Lichie — Asia

mea experienţei duhov
niceşti, trupul său chi
nuit de persecutori, slă
bit. de suferinţă, lovit 
de cel fărădelege, 
atins de ploi şi viscol.

Mică, din părinţi înstă- s-a stins din viaţă în 
riţi şi nepot de episcop ziua de 6 decembrie 342. 
se naşte pruncul Ni- Moaştele Sfântului au 
colae., Părinţii săi Teo_ fost depuse în locaşul 
fan şi Nona, convertiţi slujirii şale din Mira şi 
la creştinism de ucenici cu binecuvântarea Bi_ 
âi sfinţilor apostoli, do- sericii a îngăduit Sfinţu 
reau să aibă un prunc.- lor Părinţi să le impar- 
Şi l-au obţinut prin tă şi altora, pe care 
binecuvântarea lui Dum. n_a nutut In viaţă sâ_i < 
nezeu, alăptat de mama ajute Din cauza năvă- 
sa numai pe stânga. yrjj perşilor, moaştele b 
După o creştere aleasă sfântului au fost duse iş ţ 
tn familie într-o cu- Constantinopol, de unde,-

tn 1087. o parte au fost

' C  t
ţla şi apoi Ia Bari. în 
1967 în urma vizitei Ia 
Roma a patriarhului

răţire cu adevărat, ce. 
rească, tânărul Nicolae

Iui, reuşind să-şi însu
şească o cultură aleasă 
şi o experienţă de via
ţă deosebită. Rugăciu
nea lui zilnică era aju- Atenagora al Constanti-

' '  auforarea celor în neca
zuri, meditaţia sa era 
Imnul dragostei: „dacă
tni-aş însuşi toată ştiin- 1 Ti- —1——L----- ‘i-*
ta acestei lumi, dacă (Continuări (n pag. a t-a)

nopolului, moaştele 

Pr. dr. I. O. RUDEANU

Un nou „botez" în rândul liceelor devene l

Moment al festivităţii prilejuite de adoptarea noii denumiri a Grupului 
Şcolar de Transporturi şi Telecomunicaţii „Transilvania" Deva.

Foto: PAVEL LAZA

Grupul Şcolar de |  
Transporturi şi Tele_ » 
comunicaţii „Transilva- |  
nia“ Deva. începând cu . 
1 decembrie a.c„ acesta I 
este noul nume al fos- J 
tului, cfe-acum, Grup |  
Şcolar Industrial de I 
Transporturi Auto din » 
Deva. Un moment de ( 
sărtâtoare pe care a_ J 
ceastâ unitate de invă- I 
ţământ l-a marcat cum J 
se cuvine în ultima zi |  

noiembrie, în pre- * 
elevilor şi a ca- |  
didactice ale Şco- » 

Iii. piecum şi a invita- I 
ţilor acestora : dl Mihai J 
Rudeanu, subprefectul I 
judeţului, dna Ana Ar- J 
mâşeseu, inspector ge- i 
neral adjunct al Tnspec- * 
toratului Şcolar Jude- |  
ţean; dnii Gligor . Haşa, I

GEORGETA BÎRLA }
•y--'Ţi V n li 'ViiyiWi' Ti. , N . _'<ţ
(Continuare in pag. a 2-a; j
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CALENDAR
6 DECEMBRIE

•  +  S t  IERARH 
NICOLAE, ARHIE
PISCOPUL MIRELOR 
LICHIEI (Dezl. la 
peşte);

•  S-a născut, în 1897, 
scriitorul OSCAR WÂL- 
TER CISEK (m. 1966);

•  Soarele răsare la 
ora 7,36 şi apune la 
16,36 ;

•  Au trecut 339 de 
J adie din an j au rămas 
$ numai 26.
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„încercam să supravieţuim"».
(Urmare din pag 1)

îngrijorătoare la croHorie 
articole pentru temei, 
cu toate că se lucrează 
tot ceea ce ş© solicită : 
serie., comenzii reparaţii. 
„Aşteptăm vremuri mai 
bune. deşi nu cred sâ mai 
vină“ — spunea dna Mio
riţa Laz. referindii-se la 
câştigul de mimai 50 000 
lei în medie lunar, al li
nei eroitorese. Poate dacă 
n_ar fi concurate d« ace
le mărfuri „de la A la 
Z“ aduse din străinătate 
şi vândute la preţuri mici. 
„Oricum confecţiile noas
tre sunt mai bune, mai 
rezistente, cusătura aste 
mai deosebită1* De toate 
acestea insă trebuie să 
se convingă clientul.

La croitoria ce lu
crează Îmbrăcăminte băr
baţi (aparţinând, ca şi 
cea de mai sus. Coope
rativei „Drum nou") e r a ' 
frig, caloriferele erau reci, 
se lucra oarecum fără

Sagere de inimă- „Ne sal- 
" :ază armata, pentru care 

Confecţionăm în prezent 
âămăşi" — spunea dnul 
Faur, „Meseria aceasta 
— era de părere una din
tre lucrătoare — este slab 
plătită. Procentul ce-1 
luăm  la un articol este 
mie. Câştigăm cârti 50 — 
60 mii lei lunar".

La secţia lenjerie — 
br®derie, din bdul Re
publicii, cum remarca 
Una dintre lucrătoare, vi
ne omul, se uită, admiră, 
dar cu asta rămâne. Se 
pape că la noi „brode
ria a devenit un lux". 
Dna Maria Brumă, res
ponsabila unităţii, îşi a- 
mintea că „pe vremuri 
lucram sute de bluze bro
date şi ni le lua comer
ţul spre vânzare. Acum 
ne iau una sau două. To
tul pleacă de la mate

ria primă, care se tot 
scumpeşte. Noi am în
cercat orice modalitate de 
a supravieţui: am in
trodus te execuţie pija
male. lenjerie pentru băr
baţi, dar nici acestea nu 
mai merg deoarece ma
terialele sunt prea scum
pe, ceea ce influenţează 
preţul articolului terminat 
Ce vom face dacă fabri
cile continuă să tot scum
pească materialele? Tine
rele au plecat la patron, 
din 12 am- rămas 5. cele 
mai vârstnice şi eu ve
chime mai mare".

Nici la marochinârie 
nu-i altfel. „Avem apro
vizionare. forţă de mun
că la fel, idei de aseme
nea, dar nu-i desface
re" -T- spunea dna Klein 
Ana. Se încearcă reali
zarea a tot felul de mo
dele de genţi de voiai şi 
de şcoală, dar nu se 
vând Se tot speră că se 
va schimba ceva, dar până 
acura

te  aceeaşi zonă. la 
parterul blocului 8, func
ţionează o croitorie. Soţii 
Codrea lucrează de o via
ţă la maşina de cusut. 
„Comenzi sunt , tot mai 
puţine., deoarece stofele 
sunt scumpe. Omul îşi 
mai lucrează câte un cos
tum doar pentru ocazii 
cu totul deosebite, când 
e mire ori naş. • Câşti
găm după realizări, în 
medie 60—70 mii lei lu
nar. Cam puţin". ; •

La frizeria de alături 
primul client a intrat 
după ora 10. Cum ne 
spunea dna Eleonora 
Stancu, se resimte peste

tot slaba putere de cum
părare. „Cu toate că un 
tuns costă X 500 de lei, 
iar un bărbierit nici aţâţ. 
nu prea avem clienţi". 
Iarna nu sg prea solicită 
tunsorile. iar unii se 
descurcă apelând la ne- 
profesionişti, care mâi ştiu 
totuşi să .mânuiască foar
fecă.

Intr-un spaţiu elegant, 
funcţionează coaforul din 
acelaşi bulevard. Şi aici 
coafezele şomau. „Este un 
.sezon mai slab. dar spe
răm . ca Înainte de săr
bători să ne deschidă 
uşa mai multe cliente" 
- -  aprecia dna Maria 
Luda.

Niciunde — cum am 
văzut —  nu s-a invocat 
aglomerarea cu comenzi, 
clienţii fiind în număr 
mic.. Servirea în aceste 
condiţii se face pe ioc, nu 
sunt «refuzate nici retu
şurile, se caută modali
tăţi de atragere a  cliente
le» Relaţia cu conduce
rea Cooperativei „Igie
na" este foarte bună. 
Meşteşugarii sunt * mul
ţumiţi de modul In : care 
preşedintele:, de'1 la „Igie
na* se ocupă de tot ceea 
ce înseamnă aprovizionare, 
dotare, condiţii bune de lu
cru. cât şi de faptul că 
aici au fost menţinuţi, 
doar un număr de 4 func
ţionari. Nemulţumiri le
gate de procentajul a- 
cordat la manoperă au 
exprimat câteva croito- 
fese din unităţile apar. 
ţinând • de Cooperativa 
„Drutti Nou".

pian»» .»• «sromi

SFÂNTUL IERARH HIC0LAE

:vwv-yv\vvv^».;

(bram * din

fost din nou transpor
tate te vechea pitei» 
filaUci). Domnul Con
stantin Brăncoveanu a 
cumpărat mâna Sfân
tului si a adus-o în 
Capitală. Aşa a dorit 
Milostivul ca mâna sa 
dreaptă plină de da
ruri si binecuvântări să 
fie pe meleagurile unde 
si-a făcut ascultările.

» afiându-se astăzi în bl_ 
ţ - serica Sfântul Gheorghe 
i Nou din Bucureşti.

Martirul credinţei şi 
eroul neamului nostru, 
Antim Ivireanul. spu
nea . despre Sfântul Ni- 
«atee că a fost dascăl 
şi învăţător, « întreit 
talentul prin faceri de 
minuni te  viata aceasta 
trecătoare dând totul 
Spre folosul turmei în
credinţate (Didahii). Gla
sul său se face auzit în 
Cirice casă. unde cinstea 
şi dreptatea îşi au 
sălaşul. Mijlocirea sa 
încălzeşte pe părinţii 
care sunt conştient! de 
viitorul eopiildr lor. bu

nătatea sa strânge pe 
toţi într.un cuget, iar 
mila sa distruge barie- 

' rele naţionale şl socia
le, In cinsteă Iui s_au 
ridicat locaşuri de sfinte 
mănăstiri, azile şi or
felinate, slau rândhit 
societăţi de binefaceri, 
s-au zidit adăposturi 
pentru nevoiaşi de toa
te» categoriile şi v trste . 
le.

Dar dacă tristeţea s-a 
abătut asupra noastră, 
auzind prin ce a trecut, 
bucuria prăznuirii sale 
alese ne copleşeşte.

Talent şi sensibilitate
(Urmare din pag. 1)

naţiei lor, a materialelor 
şl tehnicilor de realizare.

După vernisarea expo
ziţiei membrii AHN şi 
invitaţii lor au  urmărit 
un reuşit spectacol, sus
ţinut în principal d« for
maţiile Clubului Gura- 
barza şl Şcolii Speciale 
Peşteana, pe scena Casei 
de Cultură Deva. Deschi
derea a revenit fanfarei 
clubului, care’’ a  interpre
tat în principal muzică 
clasică, la un nivel de 
tinută. Apoi, în cadrul 
spectacolului de binefa
cere „Mândru-i plaiul zâ- 
răndeân" au evoluat gru
pul Instrumentai, forma
ţia de -dansuri populare 
si soliştii vocali ai an
samblului „Doina Zaran.

, dului". Au prezentat o- 
Meciuri de Crăciun „Co
lindătorii", suite de dan
suri din diverse zone foî- 
olorice, cântece moţeşti. 
Ansamblul a lăsat spee. . 
ta terilor o frumoasă im
presie prin măiestria in
terpretativă dar şi prin 
tinereţea protagoniştilor 
-- dansatori şi solişti vo
cali (Mariana îancti, N a. 
dia Demian, Sergiu Si. 
cop)

La fel de bine primiţi 
de public au fost şi copiii ■ 
de ta ’ Peşteana, prezenţi 
te spectacol cu mai multe 
momente: obiceiul „Cer
bul". dansuri populare 
româneşti şi americane, 
montajul „Omul de ză
padă". Dinamjci. cu de
zinvoltură misii «artişti
S-au deaiânţuit pUr şi

simplu pe scenă, în a- 
plauzele publicului. Fina
lul spectacolului a fost 
realizat de un grup. de 
tineri creştini cu cântece 
religioase; şi de dtili Ala- 
dar Horvath şi Florin 
June cu un moment liric 
(poezie şi colina).

Reuşita manifestării s-a 
datorat strădaniilor orga
nizatorilor, sprijiniţi de 
Sucursala Minieră Brad 
şi Sindicatul Liber Barza 
şi de sponsori generoşi: 
Casa de Cultură Deva, 
Reprezentanţa Coca-Cola, 
societăţile comerciale San- 

. sere Sîntandrei, „Sarmis**, 
„Avicola", Panificaţie „Ce
tate" şi „Decebal" — toate , 
din Deva. Graţie acestor j 
sponsori spectatorii s-au ! 
putut bucura nu numai I 
de momentele artistice c i ! 
şi de gustări, dulciuri şi 1 
şucuri^. distribuitef'tie or- 
ganizatorii - — gazde, j

! Un nou „botez" în rândul liceelor devene
i

REDUCERI 
DE PREŢURI

I LA CONSERVELE 
DIN LEGUME-FRUCTE

I In sfârşit, iată şi o

I veşte mai bună 1 Dl 
ing. Ioan Birtu, na- 

I nagcr general al firmei 
’ S. C. Haţegana S. A. 
1 Haţeg, ne- a dat o in- 
I formaţie fmlwcurătoa- 
1 re pentru consumatorii

I de conserve din le
gume şi fructe. In con

junctura când ia ma
joritatea produselor 
alimentare preţurile
sunt in creştere, această 
firmă a f»ctit reduceri 
între 10 şi 30 la sută 
pentru toate sortimen
tele de conserve fabri
cate aici. înlesnind
astfel apro vizionarea
p.'P«îaţi»o pentru peri
oada toamnă—iarnă cu 
produsele respective. 
(N. T.).

I !

(Urmare din pag. i)

consilier municipal, Ioan 
Ovidiu Munteanu, di
rector al Direcţiei de 
Telecomunicaţii Hune
doara—Deva, cunoscu
tul interpret de muzică 
populară Drăgan' Mun
tean, alţi reprezentanţi 
ai instituţiilor şcolare 
din oraş.

te- cuvântul de deschi
dere, dl Marin Avră- 
mică, directorul Grupu
lui Şcolar „Transilva
nia" exprimând --si sa
tisfacţia pentru fericita 
coincidenţă a momentu
lui amintit eu cel al 
sărbătorii naţionale şi 
lansării numărului 4 al

revistei culturale a li
ceului — „Credo" — 
(revistă care a împlinit 
un an de viaţă),- amintea 
despre tradiţia şi sta
tutul pe care această 
şcoală le-a dobândit în 
peisajul local şi în a- 
ceastă parte de ţară.
Statut care, prin inclu
derea din anul 1992 a 
profilului de Telecomu
nicaţii (rod al unei bune 
colaborări cu Direcţia 
Judeţeană de Teleco
municaţii}, impunea şi 
adoptarea unei denumiri 
corespunzătoare a li
ceului. Cuvinte de' a-
preciere şi de felicitare 
pentru rezultatele ob
ţinute şi pentru alege

rea făcută au âvut şi 
invitaţii acestei mani
festări,- reţinând conside
raţiile dlui prof. ’ Gligor 
H aşa: „Să faci propu
nere pentru numele de 
Transilvania dat unui 
liceu este o inspiraţie 
zeiască; ... iar să pri
meşti acest lucru este un 
dar dumnezeiesc".

Tot în acest cadru, 
dna Maria Andrei, di
rector adjunct al liceu
lui, a Înmânat premii 
.câştigătorilor unor con
cursuri pe teme,■ istori
ce, de literatură şi spor
tive, dedicate Zilei Na
ţionale a României. A 
urmat un reuşit mo
ment artistic susţinut de

corul Liceului de Artă 
din Deva (dirijec: dl 
Nieoiae Icobescu) — cu 

’ un microreeîtal de riu- 
. zică corală românească 

şi universală, din care 
n-au lipsit frumoasele 
noastre colinzi. Finalul 
acestui eveniment de 
neuitat ' pentru viaţa 
Grupului Şcolar de Trans
porturi şi TeiecomutiL 
câţij .Transilvania" din 

„ Deva l-a avut ca prota- 
’ gonist pe apreciatul 

nostru solist Drăgan 
Muntean, care, în acla
maţiile şi aplauzele ce
lor prezenţi în sală, a 
cântat şi-a încântat cu 
îndrăgitele sale cântece 
populare.
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6,30 Seriale, desene a_ 
nimatc: 9,05 Springfield 
Story (s); 10,05 Santa 
Barbara (s); 11,00 Fru
mos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s): 12,00 
Preţul e fierbinte <cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13.00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom.); 14,00 Pa
siunea ei e crima (s.p.); 
15,00 Barbel Schafer talk. 
show; 16,00 Iiona Christen 
talkshow; 17,00 Hans Mei. 
ser talkshow; 18,00 Jeo- 
pardyl (cs); 18.30 Intre
noi <s); 19,00 Bună seara 
■ mag. landurilor); 19,45
Ştiri ; 21,30 Fotbal •
Liga Campionilor: Bo. 
russia Dortmund — 
Glasgow Rangers.

CANALE 5
7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 

lui Maurizio Costanzo (r); 
12,30 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(s); 15.15 Robinsonii (s); 
15,45 Casa Castagna 
(show): 17,00 Dgsetie a . 
nimaje; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs): 21,00 Ştiri; 
21,25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Film; 23.45 
Ştiri; 0.15 Show-ul lui 
M. Costanzo ; 2.30 Coti
diene (show/1-eluare); 
3,00 Revista presei ; 3.30 
Cin Cin (s): 4.30 Fron
tierele spiritului (emi
siune religioasă); 5.30 
Target (magazia .■—> re
luare).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 1100 Insula fante
ziilor (s); 12,00 Comisa
rul Rex (s/r); 13,00 Love 
Boat (s); 13,55 Tenis •  
Grand Slam Cup de Ia 
Munchen: 17,30 Totul 
sau nimic (cs); 18,30 Ştiri 
regionale; 19.00 Aşa-i 
viaţa (s); 19,30 Ştiri, sport, 
meteo; 20,00 Roata soro
cului (cs); 21,00 Un
bavarez la Rugen (se
rial) ; 22,00 Kriminal-
tango (s.p.); 0,00 Ha-
rald Schmidt talkshow; 
1,00 Catifeaua albastră 
(f.p. SUA, 1986); 3,15

4 Cannon (s/r); 4,25 Re- 
. luări.

N B C m m i:

6,30 Ştiri, cu Tom Bro- 
kaw; 7,00 Ştiri şi re
portaje ITN; 8,00 Azi
— informaţii Ia zi; 10,00 
Super Shop; 11,00 Roata 
banilor: Europa; 15,30
Ultimele zvonuri bursie
re; 17,00 Roata banilor; 
SUA; 18,30 Buletin bur
sier ; 19,30 Cu David Bel- 
iatay In vârful Pămân
tului (do); 20.00 Istori
cul bicicletei (documen
tar); 20,30 Selina Scott 
Show; 21,30 Datcline in
ternaţional ; 22,30 Ştiri şi 
reportaje ITN; 0,00 Golf 
•  Skills Challange; tM  
Buletin bursier; 2,00 Real 
Personal; 3,30 Seiinâ 
Scett •  Show (relua, 
re).

7,00 Femei inimoase 
(s); ?4 l Teiedimineaţa;
9,05 Jurnal canadian; 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10.15 Magellan (ma
gazin pentru adolescenţi); 
10,50 Vreau să ştiu (ma
gazinul consumat.); 11,15 
Fa, Si, La, a cânta (cs); 
11,45 Trimis special (r);
13.15 Moda în Canada
(r); 14,05 Luminile ...
(r); 14.30 Zan Boko (film);
16.30 Femei inimoase (r);
17.15 Magazin ’ culinar ;
17.30 Bibi şi prietenii
Săi (r); 18,45 Campio
nul (cs); 19,15 Perspec
tive asupra Americii 
(magazin); 20,00 Lumi
nile Parisului (magazin);
20.30 Jurnal elveţian; 
21,00 Şă nu visăm (rep.);

7,00 Ştiri; 7,45 Unomat. 
tina (mag.); 10.35 Film; 
12,10 Dimineaţa verde 
(mag.); 13,25 Ştiri; 13,35 
Doamna in galben (s); 
14,30 Ştiri; 15,00 Sala de 
jocuri (cs); 16,45 Solletico 
(mag. copiilor); 16,50 De
sene animate; 18.30 Zor- 
ro (s); 1830 Az| în Par
lament; 19,10 Seară ita
liană (mag.); 19,50 Luna 
Park <cs); 21.00 Ştiri,
e  Sport; 21.40 Măreţia 
celor liberi (serial. An
glia. 1990); 13)0 Ştiri •
Zodiac •  Meteo; 1,30 
Magic şi negru (maga
zin); 2,80 tn şoaptă (va
rietăţi); 2.15 f i lm ; 3,55 
Atâta plăcere (varietăţi); 
430 Doc Music Club.
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Azi, Steaua'

meci
din Ligă

Astă seară, începând 
de ta ora 21,30, pe sta- 

' dionul Ghencea' din 
Bucureşti, se desfă
şoară ultimul meci de 
fotbal al Stelei in Li
ga Campionilor, Gru. 
pa C, In compania re
cunoscutei formaţii Ju- 
venus Torino. întâl
nirea dintre cele două 
formaţii este aştepta
tă cu mare interes ,de 
toţi cei care îndrăgesc 
fotbalul din ţara noas.  
tră. Cine nu cunoaş
te pe faimosul „Juve", 

' rezultatele sale in cel 
mai puternic campio
nat european şi în cU- 
pele europene ? Chiar 
duminică, Juventus a 
spulberat pur şi sim
plu pe Torino cu 5—0 ! 
Steaua in schimb a 

< > pierdut la Poli Ttmi. 
şoara cu 2—1.

In seara aceasta, al
tele surd datele şi o- 
biectivele celor două 
formaţii. Nu trebuie 
să fim nici prea pesi
mişti, dar nici exage
rat de optimişti. Stea
ua, în ciuda absenţei 
lui Lăcătuş (cumul de 
cartonaşe}, se poate 
mobiliza exemplar şi 
dacă prinde o zi bună, 
să facă un meci de 
excepţie, sau cel puţin 
să nu se compromită. 
Din păcate, era incer
tă ş i : refacerea lut A- 
drian llie, una dintre 
„piesele" de bază ale 
angrenajului stelist. Se 
ştie, in caz de un egal, 
Steaua - ar mai inşasa 
3511000 de dolari, că
rora le-ar sta bine 
lângă cei 1,5 mii. do
lari încasaţi pentru ce
le 5 puncte agonisite 
în Grupa C. Iată şi 
ordinea in clasament :
1. JUVENTUS 12 p;
2. BORUSS1A 8 p; 3. 
STEAUA 5 p; 4. RAN- 
GERS, 2 p. Azi se dis

pută şi partida Borussia
— Rangers.

C. SANDU

Pentru vârsta a treia

— Dle Ioniţă, profitând de 
prezenţa dv. la Deva vă rugăm 
să ne relătaţi când a luat fiin
ţă Liga Sportivă a Pensionarilor 
din România şi eu de scop?

— Ligă a luat fiinţă- imediat 
după Revoluţie, ca organizaţie 
nonprofit şi apolitică, având per
sonalitate juridieâ acordată de 
Judecătoria Sectorului I Bucu
reşti, prin sentinţa civilă nr. 
1744 din 18 iulie 1999, liga fiind

dependenţei sociale bazată pe 
consumul exagerat, abuziv de 
medicamente şi noi dezavuam 
acea mentalitate potrivit căreia 
vârsta a treia ar fi un obstacol 
în practicarea spionului.

— Aveţi şi propuneri pentru 
viitor? ■ ’ ■ '

— Sigur că da, Am propus ce
lor în drept, să se elaboreze un 
proiect al casei pensionarilor la 
care să consulte psihologi, me-

Convorbire cu dl GHEORGHE IONIŢA, 
preşedintele Ligii sportive a Pensionarilor din 

România

afiliată la Federaţia Naţională 
a Pensionarilor din România. 
Trebuie Să vă spun că perioada 
de cinei ană de la  înfiiţare. a 
fost una cu poticneli, am bătut 
la multe uşi, insă sprijinul pri
mit rt-a fost pe măsura cerin
ţelor noastre, multe promisiuni 
au rămas nepnorate. Dorim ne
apărat să găsim oameni-pensio- 
nari — doritori de mişcare fi
zică şi prin intermediul lor să 
trezim interesul şi al altor se
meni de vârsta a treia pentru 
practicarea unor activităţi spor
tive adecvate.

— Deci, concret pentru ce ac
ţionează lăga Sportivă a  Pensio- 

- narilor?*
— Promovarea sentimentului 

şi, a năzuinţei pentru o viaţă 
activă, prin atragerea pensiona
rilor la practicarea exerciţiilor 
fizice ca mijloc de reducere şi 
prevenire a factorilor de risc Ia 
infarct, insuficienţă cardiacă şi 
respiratorie, arteroscleroză,'hiper
tensiune şi altele. Liga este pre
ocupată. să combată .sentimentul 
de inutilitate, acest „şoc psihic" 
asupra pensionarului, să-l con
ştientizeze pentru a simţi neve- - 
ia de a practica exerciţii fizice 
ca modalităţi preventive a ne
vrozelor, asteniilor, insomniilor 
şi Stărilor depresive. Vrem . să 
confirmăm certitudinea medici
lor care afirma că prin practi
carea anumitor sporturi speci
fice vârstei a treia — alergări, 
plimbări zilnice, tenis, ping- 
pong, volet etc. — are loc o re
ducere a sferei de manifestare a

dicî, foşti sportivi de performan
ţă, care să se realizeze In fie
care reşedinţă de judeţ, conti
nuând apoi şi în alte oraşe. în 
acest scop, să şe prevadă în 
proiectul bugetului de stat, pe 
anii 1996—1998, suma necesa
ră pentru construirea Casei pen
sionarilor în Capitală, care să 
fie predată în funcţiune la 1. XII. 
1998. Caseje pensionarilor, prin 
dotările şi funcţionâlităţile lor 
unde să lucreze medici, profe
sori de educaţie fizică şi instruc
tori sportivi, pot deveni adevă
rate-centre de sănătate şi petre
cere cu folos a timpului celor 
de vârsta a treia.

— Cine ăr mai putea să spri
jine Liga Sportivă a Pensionari
lor ?

— Orice patron, om de afa
ceri, tânăr sau vârstnic, societăţi 
comerciale şi agenţi economici 
pot contribui cu bani, echipa
mente şi materiale sportive. Fie
care dintre aceştia, fie că o fac 
pentru ei sau părinţii şi bunicii 
lor, le vom mulţumi pentru bu
năvoinţa şi omenia lor. Cei ce 
doresc să ne sprijine se pot a- 
dresa Filialei Băncii Comercia
le Române a Sectorului 6 ' Bu
cureşti, cont 45105872 (în lei). 
Sperăm ca în Hunedoara, unde 
sunt atâţia pensionari din mi
nerit, metalurgie şi energie e- 
lectrică, să găsim un sprijin pe 
măsura coeziunii sufleteşti ce îi 
leagă de multă vreme pe aceşti 
oameni. ;

SABIN CERBU
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Cu ajutorul scriitoarei ame
ricane Nancy Ann Richardsoa. 
în cartea sa „Fără teamă1, Be* 
la ne introduce in intimitatea 
vieţii personale şi a gimnasticii 
'feminine româneşti; şi ameri
cane, povestind cu har întâm
plări şi episoade bazate pe fap
te reale care au constituit de-a 
lungul timpului suportul mari
lor succese obţinute în gim
nastică de recunoscutul antre
nor. în acelaşi timp, cartea 
pune în evidenţă o serie de 
factori de diversitate dintre ca
re invidia profesională Va fi 
unul cu care familia Karoly 
s-a. confruntat In permanenţă, 

şi numai tenacitatea şi spiritul 
de luptă i-âu făcut să nu ce
deze, ieşind întotdeauna învin
gători. ■

După ce ne face cunoştinţă

cele mai mari centre de gim
nastică din lume 4

După ce trece în revistă re
zultatele obţinute la Deva, po
vestind cu admiraţie despre 
oamenii care i-au cunoscut şi 
ajutat, după olimpiada de la 
Moscova, tracasat şi măcinat 
de amestecul unor persoane 
suspuse, inclusiv in plan po
litic, in primă va ra'anului 1981, 
intr-o atmosferă tensionată 
pleacă în SUÂ intr-un turneu 
de demonstraţii cu echipa Ro
mâniei, unde pe fondul ampli
ficării unor conflicte mai vechi, 
ia hotărârea rămânerii defini
tive în această ţară. în patria 
tuturor posibilităţilor familia 
Karoly se va confrunta la în
ceput cu mari greutăţi, inclu
siv de ordin material,. dar în 
cele din urmă, capacitatea pro-
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cu primii ani ai copilăriei pe
trecuţi pe meleaguri hunedore- 
ne, la Vulcan, apoi adolescen
ţa şi .studenţia la Cluj. Bela ne 
readuce in'Valea Jiului, la Lu- 
peni şi Vulcani unde vor re
veni, împreună cu Marta, ca 
profesori de educaţie fizică şi 
unde vor înfiinţa prima echi
pă de gimnastică de care vor
beşte eu mândrie şi acum. O- 
neştiul va constitui locul in 
care cuplul de antrenori se va 
afirma in sportul de mare per
formanţă. lansând odată cu 
Nadia şi Teodora gimnastica 
feminină românească pe cele 
mai înalte culmi ale gloriei 
sportive mondiale. Odată cu 
primele succese apar însă şi 
invidia şi jocurile de culise, 
astfel că Bela, părăsit de cele 
mai bune gimnaste ale sale, în 
frunte cu Nadia, plecate la 
Bucureşti, însingurat şi melan
colic se îndreaptă cu gându
rile spre judeţul de baştină —) 
Hunedoara, unde aşa cum afir
mă, a fost primit ca „un îm
părat". punflndu-i-sc Ia dispo
ziţie întreaga bază materială 
şi organizatorică pentru înfiin
ţarea la Deva a unuia dintre

fesională şi puterea de luptă 
vor învinge, aducând pentru 
America o salbă de victorii, în 
gimnastica feminină la care 
până atunci nu avusese acces. 
Bela descrie însă cu amără
ciune cum din aceleaşi moti
ve a trebuit să facă faţă unor 
atacuri venite în principal de 
la antrenori americani care nu 
văd cu ochi buni afirmarea u- 
nui antrenor străin.

Citind cu atenţie, vom des
prinde ca o concluzie finală 
constatarea făcută de Şela că 
nimic nu se poate abţine în 
viaţă fără muncă, foarte mul
tă muncă, perseverenţă, pasiu
ne şi curaj de a trece uneori 
peste obstacole care la un mo
ment dat par insurmontabile

Apărută in SUA, in limba 
engleză in anul 1994, cârtea 
„Fără teamă" a fost tradusă 
şi lansată pe piaţă de curând , 
în România. Cu o prefaţă scri
să de Cristian Ţopescu. vă ga
rantăm o lectură agreabilă, 
după care - bagajul Dvs. de 
cunoştinţe va fi mai bogat, 
mai bine informaţi despre un 
subiect des comentat.

VIOKEL JIANU
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Etapă intermediară
Azi, începând de la ora 11, în. diviziile .. A şi 

B se desfăşoară ultima-etapă intermediară-din tur. 
La Hunedoara, Corvinul întâlneşte pe ocupanta lo
cului S in clasament, una dintre revelaţiile turului 
Campionatului- Diviziei A, seria a II-a. De prisos 
să mai subliniem importanţa partidei. pentru Cor
vinul, care are neapărat nevoie de toate trei punc- 
tele. ":'v'■■'

La Certej, se desfăşoară derbyul judeţului nos
tru dintre echipele de Divizia B, Minerul — Vega 
Deva. Cu siguranţă stadionul din Certej va deveni 
neiiicăpător pentru numeroşii spectatori, mulţi ve
niţi din Deva şi împrejurimi. Sperăm să fie Un meci 
bun, apreciat de cei prezenţi.

Pe scurt

i

I%
I 

1% ,
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** * *

■  La FRF a avut loc tragerea la  sOrţi a 16- 
imilor din Cupa României. Vom reveni. j |  Retu
rul din Divizia Naţională va reîncepe cu etapa a 
22-a la 28 februarie 1996, şi se va încheia Ia 27 
aprilie, odată cu disputarea finalei Cupei Româ
niei ia fotbal B  în Divizia A, meciurile din retur 
se vor relua in ziua de 2 martie şi se vor 'termina 
la 25 mai ■  în Divizia B returul va începe la 3 
martie şi se va încheia la 24 mai 1996 ■  Barajul 
pentru Divizia B va avea loc între 3 martie — 24 
mai. (S.C.) "V-. : ...• "‘V;;-:

în  cursul lunii noiem
brie 1995. Sra ‘desfăşurat 
la Băile Herculano cam
pionatul naţional de şah, 
echipe mixte divizia A 
şi B, judeţul nostru a 
fost reprezentat în divi
zia secundă de echipele 
„Clubul de şah" Deva şi 
Victoria Călan, care au 
ocupat locurile 6, respec
tiv 21, menţinându-se în 
divizia B pentru ediţia 
1996. De menţionat că e- 
chîpa din Deva a fosţ 
promovată înaintea cam
pionatului în Divizia A, 
dar lipsa fondurilor fi
nanciare necesare unei 
astfel de participări a 

determinat conducerea clu
bului să hotărască rămâ
nerea deocamdată în di
vizia B. De altfel locul 
ocupat imediat după pro
movatele în prima divizie 
confirmă evoluţia bună 
din ultimii ani ăi echi- 

» pei realizând, plus 7 Ia

,Adevăr" la finele turneu
lui.

Şahiştii din Călan au 
fost privaţi de un rezul
tat mai bun datorită ab
senţei mai mult sau mai 
puţin justificată a două 
jucătoare puternice din 
judeţ: Mariana Puşcaş şi 
Rodica Roman, care sunt 
angajate ale unicului 
«ponsor al echipei „SC 
„Sidermet" SA Călan.

Formaţia clubului de 
şah Deva a evoluat în 
următoarea alcătuire. în 
ordinea meselor de ş a h : 
Iuliu Hegeduş; Emil' 
Mende, Iosif Şmida. loan 
Adam, Vasile Ismănescu-. 
Ştefan Bucur, Mihail Că
lugăr,. Corneliu Hotâran 
(căpitanul echipei), Ange- 
Ia Grigorieva, Diana Mo
rar, Fia viu Dăian, Ale
xandru Popoviciu, Elena 
Popoviciu, Simona Savu. 
Rezultate deosebite au ob
ţinut : maestrul Fide Iu

liu Hegeduş. care In ul
timele 2 campionate (de 
când joacă la CS Deva) 

\nu a pierdut nici O par
tidă, fiind prezent rundă 
după rundă la masa de 
joc, învingându-i anul a- 
cesta, printre alţii, pe foş
tii campioni naţionali, 
MMI Theodor Ghiţescu şi 
Mi Parik Ştefanov şi

maestra Angela Grigorieva 
care a realizat 7 victo
rii, o remiză, şi o
înfrângere — obţi
nând al doilea re
zultat ' din întreg cam
pionatul. Bine au evo
luat, obţinând plusuri, şi 
loan Adam, Alexandru 
Popoviciu şi Elena Popcu 

' Viciu.' ' • : *
Condiţiile materiale ne

cesare participării în cam
pionat au fost asigurate 
de constanţii, susţinători 
ai echipei: SC ICSH SA 
Hunedoara şi SC Proyel 
P & C Impex SRL Deva.

Regretabilă lipsa la tur-' • 
neu a echipei „Prepara* 
torul" Lupeni. fi} cursul 
anului ' au plecat din e- 
chipă mai mulţi jucători, 
toţi cu domiciliul în Ba- , 
cureşti, determinând aso
ciaţia sportivă să nu în
scrie echipa în campio
natul divizionar, cu toate 
că anul trecut a  ocupat 
u n ' loc fruntaş.

Activitatea şah istă con- 
tinuă în decembrie cu se
mifinalele pe ţară la ju
niori (Călimăneşti, 15—23 
12; '95) iar în perioada 
14—29, 01. "96 se desfă
şoară individualele jude
ţene la seniori, la clubul 
din Deva, str. Libertăţii 
bloc L I. Pentru copii, 
pregătirile sub îndrumarea 
maestrului FIDE Iuiiu He. 
geduş au loc miercurea, 
orele 18—20 şi duminica 
9—11 la aceeaşi adresă.

CORNELIU UOTARAN (
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CUVAXTUL LIBER

R.A.C.C.L. Deva

Până la aceasta dată nu se furnizează apă caldă me
najeră la căminul REMPES SA pentru defecţiuni in bloc 
şi la următoarele blocuri pentru neplata restanţelor: 
sc. III şi IV din bloc A B1 din PT 3, Sc. II, blocul 
22 din PT 8 şi blocurile 60, 61, 62 (sc 1), 66 şi 68 (sc II 
şi III) de la PT 13.

Căldura nu se furnizează pentru defecţiuni interioa
re la blocul 80/2 de la PT 4, bloc 6, sc. III — PT. 7, 
bloc 18, sc. IV. 28 şi 49. sc. III — PT. 11, blocul 29 — 
PT. 11 bis, bloc 49, sc. III — PT 12 şi pentru neplata 
datoriilor blocurilor 60, 61, 62, sc. I şi 66 de la PT 13.

Nu ştim ce au de gând locatarii acestor blocuri şi 
conducerile respectivelor asociaţii de locatari, căci iarna 
a intrat în drepturile ei ?!?

Sunt încă multe blocuri care au subsolurile inunda
te în cartierele Gojdu, Dacia. Progresul şi în special 
Micro 15, care sunt generatoare de pierderi şi care, dacă 
nu se vor lua măsuri de reparare a instalaţiilor interioa
re şi din subsolurile tehnice — câre aparţin proprieta
rilor — până la sfârşitul acestui an, vom sista atât căl
dura, cât şi apa caldă menajeră.

O parte din asociaţiile de locatari cu datorii mari 
au solicitat o amânare de 2 săptămâni a plăţii restan
ţelor şi în baza unui angajament scris noi am furnizat 
căldură şi apă caldă, dar nu toţi s-au ţinut de promi
siune; aşa că începând cu data de 1 decembrie a.c. aces
te servicii au fost sistate la blocurile în cauză.

Pentru a nu suferi toţi cetăţenii din cauza unor răi 
platnici, împreună cu conducerea Primăriei s-au purtat 
discuţii la Judecătoria Deva, unde am găsit înţelegere 
şi la solicitarea conducerilor asocaţiilor de locatari vor 
fi judecate aceste cauze în regim de urgenţă şi sentin
ţele vor fi executate imediat (evacuare din apartamen
tele proprietate de stat sau executare silită în celelalte 
cazuri).

Mai sunt situaţii când locatarii au achitat taxele 
comune, dar unii administratori au folosit banii în alte 
scopuri. Pentru a le depista o echipă de specialişti din 
cadrul Consiliului Judeţean verifică în prezent un nu
măr de 12 asociaţii, dar dorim să menţionăm că asocia
ţiile nr. 141 şi 142 se eschivează sistematic de la acest 
control şi se va face apel la organele de Poliţie pentru 
clarificări.

Regretăm că suntem siliţi să luăm aceste măsuri 
drastice în plină iarnă, dar noi am făcut apeluri nenu
mărate în mass media şi prin adrese directe asociaţiilor 
de locatari de a se întreprinde măsuri de recuperare a 
restanţelor şi de reparare a instalaţiilor interioare.

Aceste măsuri apără pe cei ce înţeleg să plătească 
ceea ce consumă, pentru că majoritatea asociaţiilor de 
locatari îşi achită conştiincios datoriile faţă de RAGCL.

în final dorim să atenţionăm şi agenţii economici 
care au datorii mai mult de 45 zile că vom trece la sis
tarea apei reci şi calde şi îi vom acţiona în judecată, 
pretinzând şi penalităţi de întârziere.

Furtul pomilor 
de Crăciun COMUNICAT

\

CONSILIUL DIRECTOR

Deşi mai avem suficien
te zile pentru procurarea 
şi împodobirea pomului de 
Crăciun, au apărut şi !n 
judeţul nostru unii „între
prinzători", mai direct zis 
hoţi, care, devansând ca
lendarul, au trecut deja la 
tăierea clandestină a bra
zilor.

De la conducerea Filia
lei Silvice din Deva am 
aflat despre un asemenea 
caz, petrecut în ziua de 26 
noiembrie a.c., în raza O- 
colului Silvic Retezat, din 
comuna Rîu de Mori. De
spre ce este vorba ? A- 
flându-se în patrulare, pă
durarii Gabriel Culda şi 
Aurel Gălinescu au depis
tat 8 persoane din locali
tatea Bălanu, comuna Rîu 
de Mori, care coborau cu 
baloţi de brazi sustraşi din 
fondul forestier. Cei doi 
pădurari au încercat să le 
confişte pomii, dar hoţii au 
devenit agresivi, fapt ce 
i-a determinat pe pădurari 
— legea permiţând acest 
lucru — să facă uz de ar
mă. împreună cu poliţia 
au fost depistaţi răufăcă
torii, unul dintre cei mai 
înrăiţi fiind Costică Teo- 
dorescu. Hoţii aveau asupra 
lor 44 de brazi, dar din 
plantaţie tăiaseră 104 pomi, 
cauzând o pagubă de cir
ca 500 000 lei. Cercetările

continuă şi legea îşi va 
spune cuvântul, trebuind 
ca prejudiciul să fie re
cuperat pe seama vinova
ţilor.
. Cu acest prilej tragem 
un serios semnal de alar
mă, avertizându-i pe cei 
tentaţi să-şi procure în 
mod ilicit, prin furt, pomi 
pentru Crăciun, că aseme
nea tentative sunt sortite 
eşecului. Organele silvice, 
împreună cu Poliţia şi cu 
Garda Financiară, au or
ganizat acţiuni de patru
lare, de pază şi control, 

inclusiv în. pieţe unde se co
mercializează pomii. Im
portant de ştiut este că 
orice pom tăiat, chiar şi 
dacă acesta provine din 
terenul proprietate perso
nală, trebuie să poarte o 
marcă de format pătrat, 
aplicată la colet, marcajul 
respectiv făcându-se de că
tre ocoalele silvice. Ia tă 1 
de ce, pentru a evita ori
ce suspiciuni, situaţii ne
plăcute şi delicte, trebuie 
ca toţi amatorii care do
resc să-şi procure pomi de 
Crăciun să respecte regu
lile ce au fost stabili
te în această privinţă, ori
ce abatere atrăgând după 
sine consecinţele de ri
goare.

NICOLAE TlRCOB

Atenţie la codul 
personal din buletin

Am primit la redacţie un 
telefon de la o doamnă 
pensionară din Deva care, 
din cauză că nu avea în
scris codul personal în bu
letinul de identitate, a fost 
nevoită să-şi amâne sub
scrierea cuponului. Pentru 
toţi cei care sunt în a- 
ceastă situaţie ne-am inte
resat la Poliţia Municipiu

lui Deva, serviciul Evi
denţa Populaţiei, unde am 
aflat care sunt actele ne
cesare pentru înscrierea a- 
cestui cod în buletin. Deci, 
solicitantul trebuie să ai
bă asupra lui buletinul de 
identitate, şi certificatele 
de stare civilă in original.

AS.

Ca urmare a hotărârii 
Aâuaj^î Generale Extra
ordinare a Acţionarilor 
Băncii Dacia Felix S.A. 
din data de 28 noiembrie 
1995 se comunică tuturor 
acţionarilor şi clienţilor 
băncii următoarele: '

Adunarea Generală Ex
traordinară a Acţionari, 
lor a analizat deficienţe
le din activitatea băncii, 
cât şi consecinţele ştiri-. 
lor controversate legate 
de activitatea acestei 
bănci. S-ani , analizat la 
modul concret activitatea 
desfăşurată de executivul 
băncii, modul de acordare 
a creditelor, de urmărire 
a încasării veniturilor şi 
de recuperare a tuturor 
debitelor, în special cele 
contractate de acei clienţi 
care sunţ şi cei mai mari 
acţionari ai băncii.

Urmare a deciziilor a- 
doptate, a fost revocat 
Consiliul de Administra
ţie şi s-a ales un nou 
Consiliu, format din 14 
membri. Criteriul care a 
stat la baza alegerii nou
lui Consiliu de Adminis
traţie a fost acela de a 
avea administratori care 
să poată acţiona în mod 
obiectiv, fără a avea con
flicte de interese cu ban
ca. Aşa se explică faptul 
că nu au fost realeşi în 
Consiliul de Administra
ţie cei mai mari acţionari, 
care în acelaşi timp sunt 
şi cei mai mari debitori 
ai băncii, unii dintre ei 
încercând destabilizarea 
băncii, prin declaraţii ne
conforme cu realitatea şi 
preluarea controlului ab
solut asupra băncii.

Adunarea Generală Ex
traordinară a Acţionari
lor a aprobat un program 
concret de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii 
băncii, realizarea venitu.

rilor şi încasarea, pe toa
te căile legale, a tuturor 
creanţelor băncii, respec
tarea cu stricteţe a nor
melor de prudenţă ban
cară şi a legislaţiei spe
cifice activităţii bancare, 
astfel înc^t cerinţele Băn
cii Naţionale legate de 
activitatea de suprave
ghere să fie realizate în 
totalitate,-

Afirmăm cu deplină 
responsabilitate că banca 
este în perfectă stare de. 
funcţionare şi garantea
ză efectuarea tuturor o- 
peraţiunilor, inclusiv e- 
fectuarea imediată a ori
cărui ordin de plată din 
partea clienţilor.

Banca se găseşte în fa
za de finalizare a atra
gerii de noi investitori 
străini, bănci şi organis
me financiare de pres
tigiu, ceea ce demonstrea
ză atractivitatea şi soli
ditatea acestei, bănci — 
cea mai mare bancă pri
vată din România.

Banca va acţiona Pe 
toate căile pentru a-şi re
face prestigiul de care 
s-a bucurat, atât în ţară 
cât şi în străinătate, preş. 
tigiu ştirbit în mod de
liberat de cei care au în
cercat acapararea băncii 
şi aservirea ei interese
lor unui grup restrâns de 
acţionari, în acelaşi timp 
mari debitori ai băncii.

Noul Consiliu de Ad
ministraţie al băncii a- 
firma cu responsabilita
te că banca nu este a- 
servită nici unui partid 
politic, ci acţionează nu
mai şi numai în intere
sul acţionarilor şi clien
ţilor săi.

Cluj-Napoca, 29 noiem
brie 1995.

Preşedinte, 
IOAN SIMA,

S.C. SARMIS S.A. DEVA

Sub acoperirea lipsei de discernământ
i

str. Piaţa Victoriei, nr. 3 
Vinde Ia

O poveste mai mult de
cât tristă. Tragică pentru 
o femeie de 58 de ani, ca
re s-a sfârşit de mâna u- 
nui individ de 21 de ani, 

' fără un orizont în viaţă, 
un debil mintal cu carnet 
de handicapat. Dar, să 
derulăm lucrurile aşa cum 
s-au Întâmplat.

Era aproape de miezul 
nopţii când Pavel Olah din 
Hunedoara se întorcea a- 
casă de la un chef. Şi, 
pentru a nu mai reveni, 
să mai spunem că Pavel 
are şase clase, nici o ocu
paţie şi suferă de „ence
falopatie infantilă şi co- 
miţiabilitate cu crize ma
jore şi intelect liminar (de
bilitate mintală severă)".

Revenim la fapte. La în
toarcere, pe o bancă în 
faţa blocului, tânărul o 
găseşte pe Cătălină Chior- 
cea. Se cunosc, pentru că 
sunt vecini. Femeia îl roa
gă să îi cumpere o sticlă 
de rachiu. îi dă bani, Pa
vel face cumpărăturile, â- 
poi în apartamentul Cătă
linei, cei doi se apucă de 
băut. In jurul orei trei se 
înţeleg ca Pavel să doar
mă acolo, chiar în came
ra în care dormea de o- 
bicei gazda. După o vre
me însă au început dis
cuţiile. Tânărul ar vrea să 
doarmă în altă cameră. 
Chiar pe jos. Gazda nu es
te de acord, spunând clar

că Pavel ar dori să-i fure 
bunuri din casă. Ei bine, 
de la acest lucru, poate 
minor, poate nu, a început 
cearta.

Din câte declară Pavel, 
la un moment dat. Cătă
lina încearcă să îl loveas
că cu sticla în cap. Şi a- 
tunci, el ce face? Pune 
mâna pe un briceag şi în
cepe să lovească. In zona

Pavel îl cheamă la o 
parte şi îi spune în mare 
ce a făcut. Prima reacţie 
a lui Vasile a fost aceea 
de a da telefon la poliţie. 
Apoi, la insistenţele lui 
Olah, se răzgândeşte. Am
bii pornesc spre casă. In 
drum, Olah îi spune că ar 
vrea să-i dea câteva lu
cruri din apartamentul 
moartei. Deşi ulterior nu

Crima sub lupa
gâtului. Nu se opreşte de
cât atunci când vede că 
femeia cade. Constată că 
sângerează şi nu mai dă 
semne de viaţă, aşa că o 
târăşte in baie şi o aco
peră cu o pătură. Uşa de 
la intrare este încuiată. Ie
se pe geamul unei came
re şi pleacă acasă. Nu îl 
mai interesează nimic. Da
că femeia moare, dacă are 
nevoie de ajutor, dacă...

Şi trec câteva zile. Mai 
exact, patru.

Barul „Cichita". Pavel şi 
fratele său Atilla beau. 
Aici îl găsesc pe Vasile 
Gafencu, tot vecin. Iar de
acum, dacă se poate, pu
ţină atenţie.

va mai recunoaşte, se pa
re totuşi că între cei doi 
se încheie un târg din ca
re Gafencu se alege cu te
lefonul şi televizorul săr
manei femei. Să fim mai 
concreţi.

Aşadar, după patru zile, 
criminalul ajunge din nou 
în apartamentul femeii. în
trucât nu poate să desfa
că firele telefonului, iese 
şi îi cere lui Gafencu un 
patent. îl primeşte, taie fi
rele, iar în faţa uşii apar
tamentului în care zăcea 
Cătălină îi dă vecinului 
telefonul şi patentul. II 
întreabă apoi dacă nu vrea 
şi un televizor. Cum să nu! 
Aşa că... Şi acum o între

bare şi un făspuns care, 
poate,< relevă câm până un
de poate ajunge în com
portarea sa un om (mai 
degrabă neom!) pe care 
poţi să-l întâlneşti oricând 
pe stradă. Deci, între două 
transporturi, Olah îl în
treabă pe Gafencu : „Vrei 
să vezi moarta?" Acesta 
acceptă, i se aprinde lu

mina de la baie, apoi nu poa
te decât să spună : „Ce u- 
rât putel“ Atât. Ca să ve
deţi cât valorează pentru 
Unii o viaţă de om-.

Ca şi cum nu s-ar fi în
tâmplat nimic, cei doi se 
întorc la acelaşi bar, Olah 
primind pentru bunurile 
date 2000 de lei de la Ga
fencu.

Pentru a nu o mai lun
gi, deşi povestea poate con
tinua, să mai spunem că 
abia după o săptămână a 
fost descoperit cadavrul 
Cătălinei Chiorceal Evi
dent, au urmat cercetările 
de rigoare. Şi, întrucât au 
existat dubii, în ceea ce-1 
priveşte pe Pavel Olah, s-a 
cerut efectuarea unei ex
pertize medico-psihiatrice. 
Răspunsul Institutului de 
medicină legală „Prof. Mi
na Minovici" Bucureşti a 
fost urm ătorul: „inculpa
tul are discernământul păs
trat în raport cu fapta pen
tru care este cercetat".

\
I

• în fiecare zi de joi a săptămânii. începând cu » 
j 7. 12. 1995 : j
| •  autoizotermă TV de 1,5 tone, după re- j
• paraţie capitală (0 km), echipată cu grup răci- > 
IreG R T — 0.8; |

•  linie de autoservire completă ;| w linie de autoservire completa; j
* •  alte mijloace fixe disponibile în cadrul J
I societăţii (conservatoare, frigidere, aparate elec- I 
î tronice etc.). j

- Relaţii la sediul firmei, zilnic Ia telefon * 
{ 612026. |
j Totodată, începând cu 01. 01. 1996, socie- j 
|  tatea intenţionează majorarea tarifelor la preş- • 
{ ţări servicii. (6366) t

S.C. ORĂŞTIETRANS S.A.

i

I I

i •  anvelope 1100/20, marca BARUM, j 
î import CEHIA, la preţ convenabil.
1 Informaţii la telefon 054/647055. \

l (6379) |
VALENTIN NEAGU

)

/ ;
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compozitor

— Aceeaşi primă între
bare şi pentru dv, dle Dan 
Dimitriu: cum vi s-a pă
rut această ediţie a festi
valului?

— Pe plan valoric (din 
58 de concurenţi, 27 con
firmaţi şi 9 premiaţi) a 
fost neaşteptat de omogen 
şi destui de greu de ju- 
rizat. Pe plan organizato
ric, suntem în Deva, ce 
mai pot spune? Nu-mi fă
ceam nici un fel de pro
bleme: Deva este Devai 
Gândiţi-vă cu ce brumă de 
bani s-a reuşit să se în
cropească acest festival, în 
ce scurt timp. Eu n-aş vrea 
să fiu în pielea celor ca
re l-au organizat...

fsr~"' ■■ xsîîfKswteei
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— V-a mulţumit felul în 
care concurenţii şi-au a- 
les repertoriul?

— Nu. Am şi vorbit cu 
dl Molodeţ — este remar

ca mea personală, nu vreau 
s-o generalizez, dar consi
der că a fost, totuşi, o mi
că scăpare în regulamen
tul festivalului.

— Piesele din repertori
ul internaţional?

— Da, aţi intuit bine. 
Prin natura faptului că 
sunt compozitor, totuşi aş 
face tot ce-mi stă în pu
tinţă să sprijin încă mu
zica uşoară care mai exis
tă în ţară. Gândiţi-vă că 
avem un singur festival

naţional care este hulit, 
bătut, desfiinţat — cel de 
la Mamaia,

— Credeţi totuşi că în- 
tr-un fel compozitorii au 
rămas datori muzicii uşoa
re româneşti în ultima vre. 
me, mai cu seamă?

— Suntem foarte datori. 
Ga şi în celelalte institu
ţii, şi noi suntem intr-un 
moment de transformare, 
în sensul achiziţionării de

studiouri, de sound-uri, de 
instrumente noi; ca să ne 
raliem şi noi unui sound 
măcar ăl anului (intrăm 
în ’96, nu?), deci al anu
lui 1990. Asta implică foar
te mulţi bani, -multe efor
turi financiare, de care, 
probabil, doar copilul meu 
va mai putea beneficia... 
Iar când te apasă proble
mele şi diferite constrân

geri, asta se simte şi în 
producţia muzicală.

■— Pentru că s-a vorbit 
de muzica internaţională, 
dv. consideraţi dăunătoare 
influenţa acesteia în mu
zica noastră uşoară?

-— Noi spre deosebire de 
alte popoare ar trebui să 
fim mai naţionalişti. Pen
tru că facem marea gre
şeală de a trece în par
tea cealaltă, şi anume de 
a considera că tot ce este 
străin este mai cu moţ. 
Nu e aşa, trebuie să avem 
mai multă încredere în 
noi. Avem suficiente ta
lente (mai ales fete, băieţi 
mai puţin), venind din 
urmă. In schimb, nu tre

buie uitat (nu vreau să 
mă repet cu filonul popu
lar etc.) că avem o me- 
lodicitate anume şi ar tre
bui, cât de cât, să o adap
tăm acestor ritmuri mo
derne şi acestui sound 
modern'. Totuşi, s-au făcut 
nişte paşi, şi urcăm uşor 
o golgotă care cândva se 
va termină. Purtăm o cru
ce grea, dar eu cred...

— Că merită purtată.
— Trebuie purtată, ci

neva trebuie să urce şi să 
facă asta. E datoria noas
tră; nu e greu şi nu este 
nici un fel de calvar. Şi 

nu e neapărat o datorie, 
dar face parte şi din atri
butele meseriei noastre.

decembrie 1995•  Miercuri, 6
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prezenta torul festi valului
— Cum apreciaţi, dle 

Octavian Ursule seu, festi
valul de muzică uşoară 

-„Stelele cetăţii", nu atât 
ca membru al juriului, cât 
mai ales ca prezentator al 
festivalului ?

— Din punctul de vedere 
al prezentatorului festiva
lurile nu se prea deose
besc unul de altul pentru 
că meseria mi-o fac în a- 
celaşi fe l ; în sensul că 
mă străduiesc să pun în 
valoare tinerii concurenţi, 
indiferent de competiţiey 
încercând să le înlătur e- 
moţiile, — mai ales celor 
care se află la debutul lor; 
deci eforturile mele de 
prezentator au aceeaşi di
recţie, indiferent de sce
nă. Sigur, tot ca prezen
tator am putut constata 
valoarea unor cântăreţi ca
re au deja vexPerienţă — 
să nu uităm că am avut 
doi finalişti de la Mama
ia, ceea ce înseamnă foar
te mult, aceasta dovedind 
interesul unor tineri deja 
consacraţi, la urma urmei, 
pentru festivalul de la De
va. Au fost şi câţiva care 
au mari şanse să ajungă 
mai departe; mă refer la 
(premiul I) Adela DUmi- 
trache, chiar la tânărul 
Bogdan Negroiu (premiul 
al III-lea) — un băiat mo
dern, cum se cere în mu
zica noastră uşoară.

— Consideraţi această
actualitate o premisă ne
cesară obţinerii adevăratu
lui succes, a afirmării ti
nerilor? ,i -■ v,;

t— Bineînţeles. Este im
portant ca juriile să se o- 
rienteze înainte de toate 
către perspectivă, către 
şansele ca aceşti tineri să 
ajungă ceva in muzica ii- 
şoară. N-are rost să răs
plătim nişte tineri care nU 
arată bine pe scenă, n-au 
mişcare, ritm, prezenţă 
scenică, manifestând o 
lipsă de racordare la sti
lurile' moderne de muzi
că uşoară. Nu se poate să 
mai lansăm solisti care

cântă ca acum 3o de ani, 
chiar dacă ei cântă co
rect şi sunt foarte muzi
cali. Pentru cine lansăm 
aceşti solişti?».

Dar sigur, sunt regrete, 
neîmpliniri, care sunt to
tuşi mici la scara unui fes
tival, ce a fost dus la bun 
sfârşit datorită strădaniei 
unor organizatori care âu 
dorit cu adevărat ca a- 
ceastă a 13-a ediţie să ai
bă loe,

— Să înţelegem că pen
tru ediţiile viitoare ar e- 
xista şi variante mai bu
ne ? ■ '

Atât aş dori, ca la e- 
diţiile viitoare recitalurile 
să fie profilate pe muzică 
uşoară, pentru că este un 
festival de muzică uşoară, 
nici de rock, nici de blues, 
pici de umor. Deci muzi- 

• câ uşoară, vedete mari ale 
muzicii uşoare, pentru că 
noi vrem să demonstrăm 
tinerilor concurenţi că pot 
avea un model; şi mai a- 
les aş dori ca festivalul 
să se transforme într-unul 
de muzică uşoară româ
nească. N-aş vrea să mai 
auzim acele reluări şf ver
siuni aproximative ale u- 
nor şlagăre internaţionale. 
NU trebuie să lansăm i- 
mitatori de cântece străi
ne ,ci cântăreţi cu perso
nalitate.

— Cum se resimte de pe 
scenă publicul din 
în speţă cel din
. — Un public destul de 
aşezat, politicos, calm. 
Dar nu mă prea pot pro
nunţa pentru că nu prea 
a fost public. Poate dacă 
e mai numeros, curajul es
te mai mare şi se mai an
trenează, cum a fost în 
seara Galei. Dar

când sala e plină, şi eu 
am apreciat acest lucru, 
este un public decent, un 
public „de teatru", cum 
spunem noi. Dacă ar fi şi 
numeros la fiecare specta
col, ar fi extraordinar. 
Poate că din acest punct 
de vedere Şi dv., ou ziarele 
locale, posturile de radio 

televiziune, veţi spriji
ni mai mult1 festivalul, cu 
o publicitate mai intensă; 
pentru ca noi când vom 
veni,la anul viitor, să nu 
ne mai trezim — precum 
într-una din seri — în „fa
milie", adică interpreţi, 
compozitori, juriu şi prie
teni.

redactor şef a! revistei
Ecran Magazin

w  Ge ne poate spune 
redactorul-şef al revistei 
„Ecran Magazin" despre 
actuala ediţie a festivalu
lui „Stelele cetăţii"?

— Eu am avut privile
giul şi horocul de a lu
cra anul acesta în juriile 
unor festivaluri mai im
portante din ţâră (Mama
ia, Amara, Piteşti) şi-acum 
am venit şi ta Deva. Pot 
să fac o comparaţie (ştiind 
ce s-a-ntâmplat şi la com
petiţiile la care n-am par
ticipat) şi spun cu toată 
convingerea că m-a sur
prins calitatea şi nivelul 

----  s-a ridicat festi-

realizată de 
GEORGETA BIRLA

Octavian Ursulescu,

valul acesta. N-o spun din . 
politeţe, nu am neapărat 
obligaţii faţă de Deva şi 
faţă de hunedoreni, deşi 
îmi place foarte mult zo
na. O spun cu convingere 
— şi ca un om c a rţjn a i 
ştie câte ceva în domeniul 
ăsta — că e un nivel sur
prinzător de bun; 58 de 
concurenţi la preselecţie e 
o cifră cai*e nu prea se 
întâlneşte în alte părţi, 
chiar .în localităţi cu tra
diţii mai mari. De altfel, 
revista noastră „Ecran Ma
gazin" va scrie despre cei 
mai buni tineri care au 
fost aici, ceea ce înseam
nă să cazi sub privirile a 
încă 300—400. de mii de 
cititori. Prin toate aces- * 
tea, prin toate legăturile 
ce s-au stabilit aici, prin 
faptul că aceşti concurenţi 
au ajuns sub ochii unor 
oameni care pot să-i aju
te, festivalul şi-a dovedit 
eficienţa şi va fi cotat ca 
un festival de viitor.

— Publicaţia dvs. pro
movează într-o bună mă
sură şi aspecte legate de 
muzica internaţională. Gât 
credeţi că poate influenţa 
aceasta muzica uşoară ro
mânească ?

— Muzica uşoară româ
nească rămâne muzică ro
mânească; ea are un stil, 
un specific al ei, şi trebu
ie păstrat aşa. Sigur că ti
neretul nostru ascultă cu 
foarte multă plăcere mu
zică uşoară internaţională, 
pentru unele genuri fă- 
cându-se chiar pasiuni 
mari. Nu ascund că o bu
nă parte îmi place şi mie. 
Dar datoria noastră de 
suflet, de români, este-să 
încercăm să o menţinem 
şi să o promovăm cât mai 
mult; şi să-i facem pe cei 
mai tineri să vrea nu

luzică uşoară româ- 
dar să nu o de

nigreze şi să nu o treacă 
sub uitare. Sunt multe 
nume şi multe creaţii deo
sebite în muzica noastră 
pe care n-avem dreptul 

1 să le uităm.

— Consideraţi că impli
cit compozitorii noştri pot 
face mai mult pentru asta?

— Pot face mai mult şl 
ei se străduiesc dar, ve
deţi, au o soartă fbarte in
grată. Eu, după festivalul 
de la Mamaia am scris un 
editorial care se intitula 
„Nu trageţi în pianişti" 
unde, printre altele, spu
neam şi despre compozito
rii noştri că trăiesc ca vai 
de lume, că nU câştigă 
nicicum atât cât ar avea 
nevoie pentru a trăi demn 
şi pentru a putea să fie 
mai puţin lipsiţi de griji 
şi să se gândească la com
poziţie, la muzică. Acum 
s-au dereglat multe lu
cruri care într-o vreme e- 
rau întrucâtva puse la 
punct, situaţie care face 
ca nici creaţiile lor să nu 
mai fie atât de multe, de 
variate, atât de valoroase,

■ poate-.:
— Şi-atunci ce prevedeţi 

dvs viitorului muzicii tfc- 
şoare ?

— E greu de spus. Cul
tura unui popor ţine foar
te mult de starea de bo
găţie sau de sărăcie, de 
nivelul de trai. Din păca
te, sunt din ce în ce mai 
puţini spectatori, mai a- 
les în sălile de teatru, de 
exemplu. Lumea fiind co
pleşită de atâtea griji, uită 
că ducându-se într-o ase
menea sală.„ar mai putea 
scăpa de nişte dureri prea 
mari... Intră într-o stare 
de apatie, de supărare pe 
toată lumea, şi nu se mai 
duce nici la teatru, nici 
la operetă, nici la concer
te, chiar. N-a fost plină 
nici sala de la Deva zi
lele acestea... Deci ce se 
poate prevedea? Sigur că 
o creaţie artistică nu poa
te avea o confirmare şi 
arta nu poate evolua îi* 
lipsa, consumatorului de 
artă. Atunci, dacă von* 
continua să sărăcim şi să 
trăim mai prost, eu nu vădi 
un viitor grozav nici mu
zicii uşoare româneşti. Să 
sperăm că nu va fi aşa!
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P.D.A.R. âdept al alianţei cu orice
formaţiuni politice, în afară de cele 

extremiste
Filiala judeţeană a Par. 

tidului Democrat Agrar din 
România se manifestă ca 
o organizaţie profund im
plicată în viaţa economică 

jŞi social-culturalâ a melea
gurilor Unde trăim*. Aceas
tă apreciere este îndrep
tăţită şi de recenta Con
ferinţă d e ■ presă organiza
tă de biroul executiv al 
acesteia, ce a avut loc, 
recent, la Deva, Cu acest 
prilej s.au abordat o mul
titudine de aspecte din ac
tivitatea filialei, dar şi din 
alte domenii în această 
perioadă premergătoare a- 

. legerilor de anul viitor.
ZiaruL* nostru, prin re- 

prezentantul său, a adre
sat organizatorilor câteva 

. întrebări, iată. In continua- 

. te, care sunt acestea şi ce
■ răspunsuri am primit. Zi- 

j , eeaţi că P.D.S-R- este dh-
. pus alianţelor eu orice 

’ ' formaţiuni politice. Şi - cu 
- cele considerate extremiste,
. P.U.N.B., de exemplu?
: Nu considerăm P.U.N.R.
. Un partid extremist şi am
■ semnat, împreună cu aces- 
; ta  şi cu mişcarea ecolo- 
• gistâ, Blocul Unităţii Na- 
. ţionale, chiar la noi în ju-
■ deţ, la Sarmizegetusa, Fiind 
i un partid de centru,

P.D.A.R, acţionează pentru 
redresarea economică a ţă* 
rii, pentru revigorarea a- 
gricuiturii ş i . a satului ro- 
.mârtesc. Filiala judeţeană 
are o activitate tot mai 
Viguroasă, dar se pare, 
aşa scrie o ariumită parte 
a  presei. Ia vârful P.D.A.R. 
se- manifestă unele neîn
ţelegeri. Aşa este ? Da, dl 
Victor Surdu are unele ie
şiri na tocmai potrivite. 
Aveţi candidaţi de primar 
«pentru toate localităţile ? 
Avem pentru toate muni
cipiile şi oraşele şi pehtru 
circa 40 de comune. Câţi 
ţărani sunt membri ai par-

Am scris, pe marginea 
unui ziar, următoarea 
propoziţie: „Omul, din ne
fericire, are rezerve ine
puizabile de ticăloşie, . 
poate mai mart decât de 
omenie*— Frază cinică ? . 
ftti-am amintit, auiom.it, de 
Emil Cioran. Toată filozo
fia ap nu ne lasă nici « 
speranţă. Nici ca oameni, 
oiei ea semizei. Sunt re
zerve de ticăloşie, adică 
latente, ghemuite ia pân
d ă  în -fiinţă, gata să iz-- 
feuai^şeâ, exploziv, în s i- ;

dului dvoastră ? Deocam
dată, puţini-, dar avem de 
gând să acţionăm pentru a-i 
atrage spre partidul nos
tru, vrem să organizăm 
filiale în toate satele. Anul
1995 a fost bogat în agri
cultură. Sunteţi mulţumit 
cum a-a procedat eu pre
luarea recoltei ? Nu. Gu
vernul Văcăroiu n-a reuşit 
să transporte până în por
turi cantitatea de grâu dis, 
porii bilă pentru export.

în conferinţa de presă au 
fost abordate şi alte teme 
pe care le punctăm doar. 
•  Agricultura românească 
are un potenţial foarte 
mare, putând asigura hra
na Ia circa 60 milioane de 
oameni. •  Susţinem gru
parea parcelelor mici de 
pământ în sole mari, cre
area de asociaţii sau coope
rative, cum sunt în occi
dent, înfiinţate benevol. 
Numai în sole mari se poa
te realiza mecanizarea, se 
poate aplică ştiinţa agrico
lă. •  La viitorul Congres 
al PD.A.R. din judeţul 
liostru vor participa 19 de
legaţi. •  Până în martie
1996 se poate încheia a- 
plicarea Legii fondului fun
ciar •  Bisericile trebuie 
să primească loturile de 
pământ ce le-au 'avut în 
proprietatea lor. •  Agro- 
turismul se cere dezvoltat 
cu prioritate. •  Numai uh 
ţăran din cinci lucrează 
efectiv in agricultură, de 
aceea la sate trebuie dez
voltate serviciile. •  Comer
ţul sătesc trebuie revigo
rat. •  Monopolul statului 
în preluarea produselor a-

• gricole trebuie spart- •  
Banca „Albina" îşi va în
cepe efectiv activitatea în

- curând şi va fi un sprijin 
Important al proprietari
lor de pământ.

A consemnat .
- TRAI AN BONDOR

Statuia lui Avram lancu din Baia de Criş, 
Foto: PAVEL LAZA

B iz a re r ii
■  BIZARERII. La mo.

telul din Sarmizegetusa se 
întâmplă de la o vreme
— cum afirma şi . Adam 
Corni, primarul comunei
— nişte lucruri cel puţin 
bizare, dacă nu cumva a- 
cest termen este prea 
blând. Adică ce? Iată. -

Mult timp motelul a a- 
parţinut „Consumcoop" Ha
ţeg. In vremea aceasta a 
fost reparat, zugrăvit, s-a 
montat acoperiş de tablă 
şa. La, un moment dat, 
motelul .a fost prăluat de 
„Federalcoop" Deva care

l-a scos la licitaţie. Nu I-a 
licitat nimeni, aşa că . pe 
uşa clădirii respective a 
fost pus un lacăt cât pum
nul. La ora actuală situa
ţia motelului este incertă. 
Stând nefolosit, fără în
călzire şi plouând prin a- 
coperişul nou din tablă 
motelul se degradează din 
ce în ce. E păcat, căci clă
direa este relativ nouă şi 
necesară, mai ales în pe
rioada când vin mulţi tu
rişti să viziteze celebra Ul- 
pia Traiana Sarmizegetu
sa. (TrJB.)

P e m an şeta  u n u i z ia r .»
tuaţii limită. Nu mă refer 
la ceva patologic, nu am 
competenţa, ci la o zonă 
obscură a făpturii fiecăru
ia, una alunecoasă şi cva
si- instinctuală.

Când acea forţă a rău
lui din om triumfă, ea es
te mortală. Gestul unuia 
de «  scoate cuţitul, ful
gerător. este frecvent. în
trebarea este cym să ju

deci faptul că poartă cu
ţit? Deci nu gestul de A; 
Iovi cu el, sub impulsul 
mâniei, este condamnabil 
(deşi ESTE) intr-atât. cât 
acela de a ave» unealta 
la ei. Juridic, lucrurile 
sunt clarificate, premedi
tarea este o culpă callK- 
cată. Dar eu vreau să în
ţeleg mai adânc, mai sub
til şl cu atât mai mufe nu 
pot să admit. Ticăloşia ce

lui care ţine ascuns în 
buzunar sau in mânecă şi
şul este criminală, fn sine. 
Faptul de a lovi este doar 
finalitatea a ceva emina
mente grav, condamnabil. 
Uneori rolul cuţitului îl poa
te avea un cuvânt aruncat 
cu ură, exact unde poate 
fi morfaL Prin consecinţă. 
E un subiect care îmi re
pugnă. Insă Lam ^comen
tat doar pentru că îmi no
tasem, pe manşeta unui 
ziar, acea frază. Spre me
ditaţiei EUGEN EV li

i Spre a da, de sărbători, 
atmosferă şi culoare inte- 
fiorului iUipiei,‘, condu- 

, cerea SC „Ulj^a* Ş>A . De
va a solicitat Liceului de 
Artă din municipiul reşe
dinţă de judeţ amenajarea 
vitrinelor exterioare şi in
terioare a!e complexului, 
ceea ce s-a realizat prin 
colaborarea prof. Maria 
Miertoiu, specialitatea tex- 
tile-imprimeuri şi prof. 
Mixandra Andreescu, de 
ia atelierul grafică.

Cum relata prof. M. 
Miertoiu, împreună cu opt 
elevi din clasele X—Xn 
(atelierul textile) şi anu
me Simona Cosma. Ovidiu 
Nistor. Marta Gal, Kal- 
man Erzsy, Cristina La- 
zăr, Dan Perşinaru. Cătă
lin Dragomir, Radu Ignat 
—, selectaţi pe criterii de 
talent, conştiinciozitate şi 
creativitate, au fost refă
cute vitrinele de la raioa
nele electrice, papetârie, e- 
lectrice „Elba", confecţii 
pentru femei, confecţii 
pentru bărbaţi şi textile- 
metraje.

S-a realizat o nota nouă, 
aceasta constând in linia

decorativă imprimată de 
atelierul textil, care s-a 
inspirat din arta modernă 

'ţ privind decoraţia interio
rului, creaţia vestimentară 
şi arta imprimării texfcle. 
Cu toate că materialele pu
se la dispoziţie au fost 
limitate (s-a asigurat doar 
hârtia şi culorile tempe
ra)* »-a încercat suplini
rea acestei lipse prin crea
tivitate şi gust, estetic. Pen
tru accentuarea atmosferei 
de sărbătoare, urmează pa, 
voazarea interiorului cu 
brazi naturali şi ghirlan
de argintii.

Publicul este invitat să 
zăbovească în faţa vitri
nelor şi să descopere nou
tatea, Colaborarea de în
cepui între conducerea so
cietăţii şi cadre didactice 
si elevi de la Liceul de 
Artă se doreşte să se fi
nalizeze printr-un contract 
stabil, pentru ca în fieca
re sezon* să se schimbe în
făţişarea raioanelor maga
zinului în ton cu anotim
pul, realizându-se în para
lel o informare directă a 
cumpărătorului privind o- 
fertele societăţii (E.S.)

D a to rii şi fr ig
Dacă în primele zile ale 

lunii noiembrie debitele a- 
sociaţijlor de locatari că
tre R.A. Activitatea- Orâş- 
tie însumau multe zeci de 
milioane, acestea s-au di
minuat ulterior, la apro
ximativ 30 milioane de lei, 
la care se mai adaugă fac
turile din octombrie, o 
parte dintre locatari bene
ficiind în prezent de căl
dură in locuinţe.'

In urmă cu câteva zile 
problema căldurii munici
piului Orăştie era rezolva
tă cu excepţia blocurilor 1, 
sc, B (Asociaţia nr. 9) ca
re înregistra o restanţă de 
748 000 lei, bl. 12, sc. A, 
—: 884 000 lei datorii — 
bl. 11, sc. A — 818 000 de 
Iei de plată, la care se 
mai adaugă bl. 14, sc. A 
din cadrul aceleiaşi aso
ciaţii unde au existat dis- 
funcţionalităţi de natură 
tehnică.

Campion al datoriilor în 
municipiul Orăştie rămâne 
însă Asociaţia nr. 7 cu bl. 
nr. 3 ce însumează o da
torie de 6,3 milioane lei — 
bloc la care nu se între
văd deocamdată posibilităţi

de livrare a agentului ter
mic datorită restanţelor 
mari , Ia' care se mai 
adaugă blocul 4, scările E 
şi F ce au o datorie de 
2,85 milioane de lei.

Potrivit hotărârii consi
liului de administraţie al 
R.A. „Activitatea" Orăştie 
tuturor blocurilor sâă scă
rilor — cu datorii mai mari 
decât 500 000 Iei, nu li s-a 
mai livrat agent termic. 
Singura soluţie pentru a 
avea căldură* fiind achita
rea sumelor restante..

De asemenea, pentrtf o 
imbunâtăţire a parametri
lor agentului termic — a* 
vându-se in vedere . încă 
lipsa unei presiuni con
stante a gazului metan —, 
s-a stabilit un program al
ternativ de funcţionare a 
centralelor termice, măsu
ră ce asigură o temperatu
ră mai bună in apartamen
te. . 'V •

Consiliul local Orăştie, 
împreună cu R.A, „Activi
tatea" fac un apel la cei 
cu datorii pentru a se de
păşi situaţia existentă.

CORNEL FOENAB

N um e de sa te  b o n ed o reo e
"... Cuieş. sat în comuna 

Hia. Potrivit primei ates
tări documentare din 1568, 
localitatea s-a numit ini
ţial Cuneşti, toponimul fiind 
un derivat cu sufixul — eşti 
de o (a mfinele de familie 
Cunie (Dicţionar onomastic 
românesc). . . .  *

Reughet, sat în qonjuna. 
Geoagiu. Prima atestare 
documentară datează -din 

;1518. Toponimul este, la 
: origine, nume de persoană, 

derivat * cu. ■ sufixul / e t 
de la Benghea, în 1614 
este menţionat într-un act 
din Ţara Românească un 

’ boier numit Renghea.
Socct, sat în comuna 

Cerbăl. Toponimul, a că- 
■/ rtti primă atestare: docu- 

mohtafă este din 1488,: re-, 
? prezintă un derivat- colec

tiv eu sufixul — et de la 
substantivul soc, fiind vor

ba de soc roşu sau de 
munte (Samhucus racemo- 
sa).

Dâlja Mare,-" localitate 
contopită cu municipiul 
Petroşani. Toponimul pro
vine de la un antroponim 
omofori. In 1679 în satul 
Livadea de Câmp există 
familia* Dâlja, ■'

Tăiş, localitate contopită ■ 
cu oraşul Petrila. Toponi
mul redă *0 formă femini
nă a numelui de bărbat 
Ta» (Dicţionar onomastic 
românesc). vîntr-un docu
ment din, Ţara Româneas
că din 1614 este pomenit 
numele Tai,

Obârşa, sat în comuna 
Tomeşti. Prima atestare 
documentară este din 1614. 
Denumirea- provine de la. 
apelativul, obârşie, „origine,. 
punct de plecare". Iorgu 
Iordan arată că, în gene

ral, numele Obârşia îl au 
sate aşezate aproape de 
izvorul unei ape curgătoa
re. în  1525 satul aparţi
nea domeniului cetăţii Şi- 
ria ca sat cnezial. în  1854 
avea 325 locuitori, iar în 
1919 un număr de 384, în 
totalitate români.

Nojag, sat în comuna 
Certeju de Sus. Pe terito
riul localităţii- s-au desco
perit conducte de apă din 
vremea. Daciei Române. 
Prima atestare datează din 
1465, Toponimul este ; uh 
derivat cu sufixul — ag, 
de la numele de familie ro
mânesc Noja, existent în 
zonă. In 1750 satul avea 
110 locuitori, în 1854 * un 
număr de .4,17 locuitori, iar.

. în 1919 foţi cei 527. locui
tori erau rorhânf. ■

Basarabasa, - sat - fit co- '

muna Vaţâ de Jos. Topo
nimul reprezintă un deri
vat cu sufixul — asa, de 
ia Basarab, cu sensul de 
„moşia lui Basarab" sau 
„soţia lui Basarab". Nu
mele Basarab eră răspân
dit din sec. XIII în sud- 
vestul Transilvaniei şi re
perat în dinastia muntea
pă, zisă a Basarabilor. în 
documente din sec. XfV- 
XV este menţionat Basa
rab ca hunte al unor cneji 
din satul Ruşor. Prima 
menţiune a satului Basa- 
rabasă datează din 1439. 
în 1525 satul, stăpânit de 
cneji, aparţinea domeniu
lui cetăţii Şiria- în 1854 
existau în Basarabasa 391 
locţiitori, iar în 1919 un 
nuntă? de 384,- în;totalita
te f o r r i â h t v ' ' °

• V- V-T- •; ‘V C-L': J ;':7 ■ • .
>'■' m ir c e a  Va l e a

Când ,una dintre func
ţionare a încercat să in
troducă cheia îrr zarnl de 
yală. pentru a descuia u- 
şâ Sediului, n-a reuşit. Lă
caşul: cheii era deformat 
şi blocat de un corp dur, 
încât intrarea s-a făcut 
mai apoi forţat.

S-a întâmplat recent la 
noul sediu al Casei de A- 
jutor Reciproc a Pensio
narilor Deva, din strada 
Libertăţii, blocul 36, sca
ra C, parter. Se crede că , 
gestul necugetat este al 
unui' locatar care nu ve
de cu ochi buni ocuparea. 
apartamentului 25 de că
tre amintita instituţie.

„Am cumpărat acest a- 
partament — spunea, dl 
Damian, preşedintele CARP 
— prin contractul legife-. 
rat de Notariat, nr, 4943/

29 mal 1995. Ne-am mutat 
aici in 15 noiembrie a.c., 
în urma unei sentinţe ju
decătoreşti şi punerea în 
posesie s-a făcut de exe
cutorul judecătoresc. (Do. 
sar execuţional nr. 1573/ 
1995)“

Blocarea intrării a stâr
nit nemulţumiri în rândul 
celor care lucrează aici 
Noi spunea > una dintre 
funcţionare — nu deran
jăm pe nimeni prin ceea 
ce facem. Nu înţelegem de 
ce atâta răutate, că în de
finitiv nu-i aici bar, nici 
cafenea. Este o' instituţie 
în : folosul oamenilor şl, 
din câte ştim, mulţi dintre 
cei care ocupă locuinţe în 
acest-bloc sunt pensionari, 
membri ai CARP", Ia» 
dacă nu sunt în prezent, 
vor fi cu siguranţă. (E.S.)

Anul VII •  Nr. 1525 Miorcuri, 6 decembrie 1995
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Asigură spaţiu pu
blicitar pe postur* ae
radio private am u r
mătoarele oraşe

BUCUREŞTI 
CONSTANTA 
TIMIŞOARA 
CLUJ-NAPOCA 
ORADEA 

‘ SATU-MARE 
PITEŞTI 
ARAD 
BUZĂU 
BISTRIŢA 
SLOBOZIA 
URZICENI v

Informaţii la telefon 
230116

• i

«'- :#>■ -e-Lf

TAt.ON
RO M ANtAN n tP  100
t  . ■>-:
2 ...........................i . .
3 :...;..>r,.z:.:...:
O.
5.
6.
7.
8.
9.

io .
11-
12.
13.
14-
15.
16. 
17. 
18_ 
19. 
20_

Expediaţi talonul pe 
adresa: “Radio Deva", 
str. L. Blaga, nr. 10

i
l

FILIALA DE BEŢELE ELECTRICE î
D E V A

str. George Enescu, nr. 39 V
Organizează procedura cererii de oferte de \ 

preţ pentru achiziţionarea produsului: MO* t 
DERNIZAREA TRANSMISIILOR DE DATE 
PRIVIND ACTIVITATE^ DE FURNIZARE ŞI 
ÎNCASARE A ENERGIEI ELECTRICE FAC
TURATE.

Organizatorul este Filiala de Reţele1 Elec
trice Deva, str. George Enescu, nr. 39, telefon 
(164/615750, fax 054/216648.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la 
sediul F.R.E. Deva, str. G. Enescu, nr. 39, 
biroul investiţii, etaj 3, camera 307, telefon 1 
054/614636.

Termenul limită de depunere a ofertei i 
este data de 8. XII. 1995, ora 10, la re
gistratura F.R.E. Deva, str. George Enescu, 
ar. 39.

Deschiderea procedurii cererii de ofertă 
de preţ va avea loc in ziua de 8. XII. 1995, 
era 12, Ia sediul F.R.E. Deva, str. George 
Enescu, nr. 39.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
5 milioane Iei.

Pentru relaţii suplimentare contactaţi 
, biroul de investiţii, telefon 054/614636, intre 
orele 7—15. ■

BANCA AGRICOLĂ DEVA

Vinde la licitaţie :
•  apartament cu 2 camere, situat în

Hunedoara, bdul Dacia, nr. 12, bloc B 2, 
şc. 1, ap. 61 ; ;

•  apartament cu 2 camere, situat în 
Hunedoara, bdul Traian, bl. 10, ap. 79;

i *: •  casă, curte, anexe gospodăreşti,
situată în Măceu, proprietatea lui Cri- 
şan Gheorghe ;

•  casă, curte şi anexe, situată în 
Sîntămărig de Piatră, nr. 61, proprietatea 
lui Judele Marcel Dan ;

•  Dacia 1 300, data fabricaţiei 1978, 
nr. 4 HD-5762.

1 Licitaţia va avea loc la Judecătoria 
Hunedoara, biroul executorului judecă- 

j toresc, la data de 8 decembrie 1995, 
ora 10. •;

Informaţii la executorul judecătoresc 
ţi  la Banca Agricola Deva. ;-V' -

a'ammm mmm » mmm 0  mmmommm 0  mmm 0  amm + mmm R mmm s mm» m «

1 , - : j - j
î CLUBUL ELEVILOR DEVA 2 
i ANUNŢA-  *
|  Concurs în data de 13 decembrie |
• 1995, pentru ocuparea posturilor va- ;
; cânte de |
I •  paznic |
• •  muncitor de întreţinere.

Informaţii la sediul instituţiei, str. \
|  Mihai Eminescu, nr. 17, tel. 615720, J
j (581) j

Unic distribuitor a l produselor
A R D  O

p t,ju d \ Hunedoara, Albe 
s i Arad vinde EN GROS

ş t prin magazinul ECONOMIC situat in cart 
Dacia Bl P r 10 parter: T S l Z 2 7 3 Z &

EN GROS ENDETAIL 
671 9Q0+TVA-1.121.702 lei 
71#. 93bf 7VA-1 506.569 lei 

1.116.770+1fyA-1.8^0.40â lei 
861 360+TVA-1.438 400 lei 
96© 100+TVA1 619 200 lei 
628.729+TVA-1:052.600 lei 
.749 400+TVA-1.251 000 lei 
-749.390iTVA-1.251.000 lei 

Combina frigorifica 342T-*- 1.2d5 950+TVA-1.611 200 lei 
Mărfurile au garanţia 2  anî Le vânzarea en de ta* 
si plata ca$h- reducerile prel Intre 10-26%, iar 
pentru rate NU UITAT!. PRACTICAM RATE FARA 
DOBANDA! £? i;

Maşină de spălat A400* 
Maşină de spălat A500y 
Maşină de spălat A 800 
Masnă de spălat A100Q? 
Maşină de spălat Vase»* 
Frigider 2101 
Frig ider 276 I 
Congelator 190'f

S.C. „MARMOSIMa S.A.

S I M E R I A

Anunţă intenţia de majorară a pre
ţurilor cu ridicata şi amănuntul, înce
pând cu 3 ianuarie 1996, între 1,2 — 1,9 
indice creştere. \  . (580)

TOMBOLA CRĂCIUN 95
Societatea QUASAR oferă 
tuturor clienţilor care cumpără 
produse cu o valoare mai mare 
de 300 000 lei in perioada 1 11 95 
24 12 95 următoarele premii

Premiul 1 Televizor color 51 cm 

"Premiul 2. Video piayer 

Premiul 3> Televizor color 37 cm

Menţiuni 10 Câfetiere

Prin magazinele din: ţ
Deva Tel.611261 614983
Hunedoara xcl.723139 
O râs fie Td.642397

OKtCE CENTRU DE SUBSCRIERE PUTEDi 
DEPUNE ACUM

CUPONUL NOMINATIV DEPRIVATIZARE SI)

-Lata centrelor dc subscriere ale 
ifPP’I^BANAT - CRIŞANA” in judeţul HUNEDOARA

Proprietăţii Private I 
“Banat-Crisana” !

Hotarâli-va sa câştigat! si mai ales 
EVITAŢI RISCIIŢ, 

prin £  '

&

2900 Arad Calea Victoriei 33-35 
Tel: 057-234724 Fax 057-250165

Localitatea Nr. centru S t a # Nr.
Baia de Cri* 190 Plopilor 5 ,
Baiu 191 Pnocipdi ■■ 102
Brad 91 Tnmaeani Bl. t 2
tra d 192 UberUtii 8
Calau 193' Independentei ap 81 1 8 .
Deva 56 Decetal 81 8
Ocotfyu 194 Romanilor Bl. ( •
Hneg 92 T Vladimirescu Bl 2 -
Hunedoara 93 Susca Bl I7 G -
tlia 195 Libertăţii 56
OrasUe 94 Aurel Vlaicu - 2
Oraflie 196 N Balcescu 23
Petroşani

.-r--
m

i
1 Decembrie 1918 
Bl 7 6 P

Petroşani 95 Republicii 122 bis
Pui 198 Republicii 29
Sarmizegetusa 199 Principala 1
Simen* 96 1 Decembrie Bl. Al
Vau 97 P-ta Molilor Bl 12 *
Vulcan 200 Romanilor 6
Zam 20! Republicii 180

p e n t r u  *>*efce$ienl$tl

£ Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie Tel: 084 /195,886; Fax; 064/414.019
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VÂNZARl-
CUMPARÂRI

m Vând casă Vălişoara, 
nr. 63, curte, grădină cu 
pomi, dependinţe. Infor- 

; maţii Băiţa, tel. 138/A. 
după ora 16 (6369)

•  Vând casă Simeria, 
str. 1 Decembrie, nr. 1,

, tel. 218208, 214502. (2599)
•  Vând apartament 2

camere decomandate, te
lefon. str. Bălcescu, etaj 
3, 10 000 DM telefon
624460 (2096)

» Vând urgent ARO 
camionetă preţ avantajos. 
Informaţii Ilia, tel. 412.

(2608)
•  Vând haină şi că

ciulă nutrie pentru femei. 
Telefon 611626. (2609)

•  Vând casă 2 camere,
grădină, gaze. anexe, De
va sau schimb cu Arad 
similar sau apartament. 
Informaţii Deva, str. Mu
reşului. 2, tel. Arad 057/ 
2596:' (2606)

•  and casă Simeria,
str. Zorilor, nr. 1. Infor
maţi la tel. 625489 sau 
sat Pot reni, nr. 69. (2604)

•  Vând casă Bretea
Strei, Ia şosea, posibili
tăţi privatizare. Tel. 055/ 
811490 054/761160, după
Ora 19 (2605)

•  Vând apartament 3
camere parter, zonă pie
ţei, ideal privatizare, $19557, . . (2603)

•  Vând autocamion Raba
şi remorcă, an fabricaţie 
1992., Haţeg, Oborului. 19, 
telefon 777060. (2602)

•  Vând amplificator
Wolt, 200 W, convenabil, 
telefon 050/724353, Rm. 
.Vâlcea. (2594)

•  Vând maşin# scris,
, haină blană mouton d’ore,

lungă. nr. 46. Telefon 
' 618543.' (259 R

•  Cumpăr acţiuni la 
societăţi care se privati
zează. preţuri ' fără' con-

: curentă. Informaţii Deva, 
str. Mărăşti, nr. 11, teL 
621931. ' (2613)

•  Vând garsonieră' două 
camere şi baie, Deva, 
Dacia, bl. 7, ap. 39. "

(2615)
•  S.C. Transsim S.A. 

Simeria, cu sediul în Si
meria. str. Atelierelor, nr. 
2, bl. 8 parter, organi
zează licitaţie' pentru în-

, tocmirea studiului de eva
luare a societăţii în ve
derea privatizării conform 
Legii nr. 58/91 şi a hotă
rârii guvernului 634/1991. 
Licitaţia se ţine la data de 
19. XII, 1995, ora 10, la 
sediul societăţii. Taxa de 
particip re este de 100 000 
(unasutămii lei), garanţii 
1 000 000 lei. Informaţii la 
telefon 661679

(2597)
•  Vând convenabil TV 

color, .magnetofon M2405
j 6, calculator HC 90 Pegas, 
i jradiocasetofon auto, boxe, 

641951. (1756)
•  Vând Dacia 1 310 TLX, 

i 1990, Ungaria, şi Dacia 
i 1 300, 1981, Ungaria, ne-
! înmatriculată Telefon 

.728016, (7986)

•  S.G, Giurgiu SNO 
vinde ; compresoare 
pentru frigidere şl 
congelatoare, cu ga
ranţie. Informaţii teL 
712339. (7988)»-•-*—•—*—*—• • , «—#—
•  Vând garsonieră . cen_ 

ral, apartament Dacia 
louă camere (schimb 
jojdu), maşină tricotatv 
>itum, carton, Trabant 
ombi, tel. 629313.

(022679)

PIERDERI
•  Pierdut carnet şomaj, 

pe numele Ielesei Olguţa 
Mihaela. îl declar nul.

(7991)
•  Pierdut mapă Larox, 

cu documente, recom
pensă. Tel. 230466.

(2616)
t i'-rr-T - t To t 17 r

•  închiriez spaţiu co
mercial pentru depozit en 
gros. Informaţii telefon 
718088. (7992)

•  Intelectual serios caut 
urgent cameră mobilată. 
Tel 620745, 628794, orele 
16—22.

,(2590)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb (vând) apar

tament- două camere De
va, Micro 15, cu similar 
Hunedoara. Tel. 621030.

(2589)
•  Schimb garsonieră

Bucureşti cu apartament 
Deva, telefon 668218, 
după ora 18. (2611)

DIVERSE
•  în conformitate cu

legislaţia în vigoare S.G. 
Orăştietrans S.A. Orăştie 
I n v i t ă  salariaţii, 
foştii salariaţi, inclu
siv’ pensionarii, în ziua 
de 11 decembrie . 1995,
Ia ora 10, la sediul socie
tăţii din Orăştie, str, U- 
nirii, nr. 76. pentru consti
tuirea Asociaţiei salaria
ţilor în vederea privatiză
rii societăţii. Informaţii 
suplimentare la tel. 054/ 
647055. (1754)

•  S.C. Denver Toipex 
SRL Deva anunţă inten
ţia de majorare a preţu
rilor cu 100 la sută, în
cepând cu data de 5 ia
nuarie 1996.

(2593)
•  S.G. Agro Manta SRL 

Peşteniţa anunţă intenţia 
ăt maj :a-- i jir ţului la 
pâine» începând eu § te-» 
nuarie 1996.

(2612)
•  CQOP. CAUCIUCUL 

DEVA, având în • vedere 
notificările de majorare a

. preţurilor primite de la 
furnizorii de -materii pri
me, vă -facem cunoscută 
intenţia de majorare la 
produsele noastre cu indi
cele cuprins, între 1,1 > ♦— 
1,3 faţă de nivelul actual 
al preţurilor. "1(2614)

OFERTE

•  Economist ţin pe
calculator evidenţa con
tabilă la firme. Telefon 
641951. (1755)

•  înmatriculez auto
turisme, indiferent de 
marcă sau vechime. In
formaţii tel. 712339. 1

(7889)
•  Sţ letate cont rcială

angajează barman. Tel, 
227154. (2629)

COMEMORĂRI

•  Cfnci ani trişti 
de la trecerea in ne
fiinţă a dragului nos
tru

IOSIF PADUREAN
din Ohabă. Dumne
zeu să-l odihnească. 
Fam il ia______ (2596)

DECESE

0  Comanda Inspec
toratului de Poliţie al 
judeţului . Hunedoara 
şi colectivul de re
dacţia al ziarului-„Po- , 
liţia“ sunt alături de 
domnul Bârgău Va- 
leriu Îs suferinţş pri
ci - tîtă de decesul 
tatălui s-vi 
\Ct ULAJ BÂBGÂtî

•  Colegii de muncă din 
Redacţia ziarului „Călăuza11 
sunt alături de dl Vale- 
riu Bârgău. şi îşi expri
mă întreaga compasiune 
în clipele grele pricinuite 
de trecerea în nefiinţă a 
tatălui său

NECULA1 BÂRGĂU
Dumnezeu să-l odih

nească în pace !
(022677) .

•  Familiile Cornean şi 
Fodor anunţă cu adâncă 
durere încetarea fulge
rătoare din viaţă a un
chiului şi verişorului lor 
drag

LAURENŢIU FODOR
Dumnezeu să-l . odih

nească ! (0*22675)

• • . •  * 9

0  Colectivul de 
salariaţi de la 
FEDERALCOOP Hu
nedoara — Deva este 
alături de familia 
Fodor şi Petruş la 
greaua' pierdere pri
cinuită de treoerea In 
nefiinţă a domnului . 
LAURENŢIU FODOR 

un coleg de o înal
tă ţinută morală şi 
profesională.

i (2619)

•  'Suntem alături 
de familia Fodor la 
Bcaţieptâtă' i pierdere 
a  « lu i (ea re a fost 
dnu)
LAURENŢIU FODOR

Sincere condolean
ţe. Fam.- Ranu Vid
rei (2618)

# Suntem alături 
de dna LUci Fodor şi 
familia Petruş Nicolae. 
şi Adriana la pier-; 
derea celui care a 
fost un om de o înal
tă ţinută morală şi 
profesională 
LAURENŢIU FODOR,

: contabil la S.C.' Eazăr 
4 Company SNC Bră_ 
nişca, până în data de 
4. ŞEII. 1995, când a 
plecat dintre cei vii. 
Cu adâncă durere 
Laurean şi Angela.

S.C. „BERGO“ 

S.Â.

cu sediul în Tg. 

Jiu, str. Macului, 

nr._ 3, jud Gorj.

Anunţă pe cei 
interesaţi că, în 
perioada 1-29. XII. 
1995, va încheia 
contracte de bere 
pentru anul 1996, 
acţiune care se va 
desfăşura la se
diul societăţii.

Relaţii suplimen
tare la telefoane
le: 053/216281 7

216785 7

217418,

■ fnt, lîfk

Programul de 
Privatizare în Masă 
în România
CENTRE DE SUBSCRIERE 
JUDEŢUL HUNEDOARA
L POŞTA ROMANA 

DEVA - str .Libertăţii nr .2.oficiul poştal nr.l 
DF.VA • slr.22 Decembrie n r3 , oficiul poştal nr.4 
DEVA * str. M. Eminescu nr. 71 
BRAD - str Republicii nr 2 
L’AEAN..strBradului nr.2 ' '
HAŢIG -Piaţa t oirll r>. t
HUNEDOARA • str.22 Decembrie n r.7. oficiul poştal nr.l
L lifEN I-str.Repubiiclinr.33
PRAŞTIE • strArmatel n r2
PETRI LA - str.Republicii nr.72, oficiul poştal nr.l
PETROŞANI • str.l Decembrie nf J86.oficiul postai nr.l
-SIMERIA-  str-Avram lancu m\23 .....
UKK . *.»r 1 r andafSriîor sir.7 
VULCAN - Str.M.Vitcazu 
BAIŢA '
CERTEJU DE SUS 
t'RIŞCIOR .
OOSRA "
GEOAGlU '
ILIA
PUI
SARMIZEGETUSA
V.AŢA OF JOS : : - : - ■
TEI.IUC

g, BANC POST
PEV-A ■ i h M f i M ,  te H»P
f  iliala HUNEDOARA - str. 22 Deecnrbric nr. 27
filiala PETROŞANI • str. I Decembrie 1918 nr. 85
FiliataBRAD-str.CuzaVodabl.il
filiala ORAŞTlE - str. Eroilor bl. A
Filiala HAŢEG * str. Mihal Eminescu nr 49bls

âiftANCA COMERCIALA ROMANA
'iŞ u c u rs a l»  DEVA -p lata Unirii n r J

Filiala HUNEDOARA - str.George Enescunr.22 
iiialk ARAD - str Republicii nrJ •

LUPENI • Aleea Narciselor nră « :
ula PETROSANI - str. 1 Decembrie 1918, nr.67 
[iala SIMERIA • str, Samuel Micu bl.18

«.B anca  a g r ic o l a
* ’Ţ'lllala HAŢEG - str Jlisi'ricllor nr.2

l.lBANCOREX
Sucursala DEVA • str.22 Decembrie, bt.7, parter

6. BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE
Sucursala Hunedoara: DEVA - str.l Decembrie nr.23 
.Filiala HUNEDOARA • H-dul. Libertăţii nrj£6

7. Casa de  e c o n o m ii şi c o n sem n a ţiu n i
Sucursala Hunedoara: DEVA • str22 Decembrie nr.90. bl26 
Filiala HUNEDOARA • str .Avram lancu nr.16 
Filiala PETROŞANI - str.l Decembrie 1918 nr.6l 
Agenfia BRAD - strJfccpublicii nr.14 
Agenjia CAI.AN • str Independentei nr.14 
Agenţia,nr.l: DEVA - str Libertăţii nr.5 

. AgentişTIAŢEG • Pia|a Unirii nr.16 
Agenjia nr.l: LUPENI - B-dulPâcii nr.4 
Agenjia ORAŞTlE - str JS Jlălcescu nr J  
Agenţia PETRII.A • B-dul.l Decembrie 1918, bl.7U 
Agenjia SlMERÎA • P-ţa. Unirii, bl.20 
Agenjia VULCAN - strJVlihai Vitca2 u tir.17 
Agenjia BAIA DE CRIŞ - str Poştei '

- Agenţia CERTEJU DE SUS - str.Valca Făiragulul.^3 
Agenjia DOBRA - str.l Decembrie, bl.2 
Agenjia GEOAGlU - str.Calea Romani!or 
Agenţia ILIA - str Libertăţii nr.l 2

8. Fo n d u l  pr o pr ie t ă ţ ii p r iv a t e TîîXTîâ t .crişana
DEVA - str Jlecebal, bIJt 
ORAŞTlE - str .Aurel Vlaicu nr2  

„ HAt-EG - str.Ţ.VIadimirescu, bl-2 
BRAD - str.Timişoara nr^2, bl.8 
stMERM *-i ! to  .«•rc,rii * i.M 

"HUNEDOARA- str-Suscâ, bi.17G 
PETROŞANI- str.l IXcembrie 1918, bl.76-P 
VAŢA • Piaţa Moţilor, bl.12 
BRAD - strLibcrtăţii nr Ji 
PRAŞTIE • strJN.Bâlccseu nrLJ 
VULCAN • str.Romanilor nr,$ .
BAIŢA - strPrincipală nr. 102 ' -
CALAM • str independenţei or -W> s.

n i l j  -sU i-tojsif-. rr.%
GEOAGlU • str.Romanilor, bl.i
JLIA - str Libertăţii nr56
PUI - str.Republicii nr.29 .
SARMIZEGETUSA • sir.Priocipalji noT 
M M  str.Repubiiciinr.IS0 

, PETROŞANI - strPepublicii nrilîZbB 
CENTRU MOB|L

ALEGEREA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ
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