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iTupa revofaţje.—TrwJivi 
o tfctăretl au teşii 4n*faţâ, 

rft® pe
"“înâS l^af bttri"simţ'. ""Se 

spunea că aşa-i după 
-•lUrtUnă " gunoaiele ies la 
• suprafaţă. Am aşteptat 
sfârşitul furtunii şi lim
pezirea apelor. Greu se 
mai aşază însă lucrurile!

, Intr-o discuţie cu un 
vechi prieten m-a sur
prins încadrarea pe care 
o face „postrevoiuţiona. 

„ rjlor" în regryjl animal 
El îi numeşte râme. De 
ce? Simplu. înainte de 
decembrie ’89 aceste 
persoane au stat bine 
ascunse sub pământ. A 
venit „ploaia • • revoluţio
nară" şi hop, râmele 
noastre au ieşit la su
prafaţă. Dar el speră că 
vine şi vremea uscăciunii 
pentru aceste creaturi.

Există însă un pericol. 
Şi anume ca aceste ne
vertebrate să evolueze, 
sau mai precis.,spus şă-şi 
creeze uri foarte. solid 
schelet, format tiu din

“*-e&iei«v-e»~-di« bani- (nu--în - 
■> ;mul .rând din amărâ- 

i- tul nostru leu). Vertica- 
■■ Uzaţi graţie banilor,: post- 

revoluţionarilor noştri 
n-o să le mai ajungă ni
meni nici cu prăjina la 
nas. Agonisind bunuri în 
rapo i s ps op i ţi • 1
cu numărul lor, ei îşi vor 
permite (o şi fac deja)

. să-i umilească pe \ cei

. teama zilei... de ., mâine. 
Dreptul la muncă eră 
chiar o obligaţie, căci 

•dacă -refuzai să . te înca
drezi în muncă riseai să 
ajungi la puşcărie. Azi? 
Un loc de muncă e o fe
riciră* un noroc de- eare 
trebuie să ţii cu dinţii. 
Ieri n-avearii dreptul sa 
cârtim împotriva nedrep
tăţilor, dar învăţământul

„POSTREVOLUŢIONARA
foarte mulţi şi din zi in 
zi, mai săraci. Vor în
cerca' să-i exploateze. U„ 
nil* o fete de pe acum, 
cunoscut fiind modul în 
care mulţi patroni îşi 
plătesc angajaţii.

Insă întoarcerea spre 
un capitalism sălbatic 
poate avea repercusiuni 
grave. Am fost săraci, cei 
mai mulţi dintre noi, şi 
până acum. Dar nu plana 
asupra capetelor noastre

erâ gratuit şi ;chiar obli
terai până 1' «>1 iru- 

mit ni el. .*i ne^ţ i tern 
striga nemulţumirile cât 
ne ţine gura, dar care 
sunt posibilităţile de a 
face o facultate ale unui 
copil dotat ’care n-are 
şansa să se fi născut în- 
tr-o familie înstărită, ci 
într-una cu 4—5 „de-
creţei" ? Sunt doar câteva 
aspecte care arată că în 
vremurile ce le trăim acum

.rţ^p^nij. sunt, loviţi nu 
doar în bunăstarea lor, 
ci şi în demnitatea lor. 
Lumea însă-nu se mai 
poate întoarce la ce-a 
fost. Sgu aşa cum spunea 
prietenul meu „românii 
şi-ap câştigat o defnnitate 
şi nu maf r-% posibil' ca 
cei săraci dar demni să 
le, zică „săru’mâna boie. 
rule“ celor înavuţiţi" 
Şi-atunci ? Şă dea Dum- 
nezeu să nu aibă drep
tate dl care face aceste 
reflecţii. Nu este un nos
talgic ' al comunismului, 
cum ar putea crede unii* 
ci un om care priveşte 
cu simţ critic ambele re
gimuri, compară ce-a fost 
cu ce este şl crede că 
pentru demnitatea lor, 
oamenii ar putea ieşi iar 
în stradă. Pentru că In 
decembrie ’89 nu doar
foamea şi frigul i-au
împins pe oameni la re
voltă, ci şi nevoia de a 
fi liberi şi demni.

VIORICA ROMAN

„Ansiiiul local Dobra 
adevereşte prin. prezenta 

potrivi evidenţele* 
■noastre, la rir. 1829/V428 din 
20.03.1991, figurează înre
gistrată cererea dlui Ar- 
tan Aron, cu’ privirg la 
Legea 18/1991.

S-a eliberat prezenta a- 
deverinţă pentru a-i. servi 
numitului la Prefectura 
judeţului ; V Hunedoara-De- 
va“. Semnează secretar şi 
agent agricol.

Adeverinţa este elibera
tă la data de 17.05.1993.
- Această, adeverinţă i-a 
trebuit dlui Artan Aron 
pentru că, pe plan local, 
comisia comunală pentru 
aplicarea Legii fondului 
funciar nu-i -făcuse, drep
tate. Omul, bătrân, - sin
gur, necăjit, s-a adresat 
prefecturii judeţului. Pri
meşte un răspuns pe ca- 
re-1 redăm pentru a ve
dea modul în care sunt 
rezolvate necazurile oa- 

„ menilor, mai cu seamă ale 
celor nevoiaşi, amărâţi:

„Cu privire I< scrisoa
rea dumneavoastră ■>*>-•» 
gistrată ia nr. de mai stţs 
— 675/L0S.1993’— prin ca. 
re 'solicitaţi constituirea 
dreptului de proprietate 
asupra suprafeţei de 0,50 
ha teren, în conformita
te cu prevederile art. 18, 
alin. 1 din Legea nr. 18/ 
1991 a fondului' .funciar, 
ca urmare a verificărilor 
efectuate, , am constatat 
următoarele: în calitate de 
cetăţean al comunei şi 
membru cooperatori - activ, 
dumneavoastră aţi fost 
îndreptăţit Ia suprafaţa dc 
până la 0,50 ha teren, în 
condiţiile în care aţi fi de
pus cerere prin care să 
solicitaţi acest teren în 
termenul prevăzut de art, 
10-, alin, 4, din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar.

Potrivit legii, acest ter
men de 30 de zile, prelun.

GII. I. NEGREA 

(Continuare în pag. a 2-a)

M B
BEIJING. — Chină 

respinge „preocuparea** mai 
multor ţări Occidentale in 
legătură cu manifestaţiile 
oponenţilor din Tibet, ca
re: au avut toc la începu
tul .săptămânii în I-hasa. 
■afirmând că este vorba de 
„a problemă internă a 
Chinei** şi că a fast „de
plin justificată** oprirea a- 
ce&ter acţiuni , ilegale**, 
{fcmtru „restabilirea legii 
(i ordinii** — se afirmă *f»-- 
tr-o declaraţie z  EâJE- 

. chinez, citată de,- Fraude 
Presse. .

U ţa n k  şj S.U.A. 
şi-au exprimat pceocupa- 

to legătură m  •»<-**-»»: 
■addmte şi au cerut gu-

ch w»
ca* urmare a celor mai Im
portante demonstraţii din 
Tjbet, după celedin 1989. 
eare au determinai Bei
jingul să instituie legea 
marţială în capitala pro
viziei. Purtătorul de cu
vânt al' MAE chinez ; a 

-ţinut şă sublinieze ■ că- a- 
ceasti „preocupare" nu 
este necesară adăugând că 

ţ la prima fază- a demon
straţiilor — au participat 
Şl „ c â ţ i v a  cetăţeni străini".

X ROMA. — La Rama 
au început, joi, lucrările 

-unei Conferinţe rainiste- 
riale internaţionale, con
sacrată examinării : rute
lor ' europene ale traficului 

-®e droguri ş» de pe conti
nentul american. Româ
nia este reprezentată, la 
această conferinţă, de o 
delegaţie condusă de mi
nistrul de interne, demnul 
general-locotenent Geor- 
ge loan Dăneseu.

C U V Â N T U L  L I B L R
OQtICMAN IÎ PE -NOENT''

. ANUL V 
NR. 881

SÂMBĂTĂ, 29 
DUMINICĂ, 30 

MAI ■
1993

8 pagini — 25 lei

Aniversare
. S-au împlinit  ̂ la 9 mai 
•1993, nonpzeci şi. opt . de 
ani de când s-a ivit pe 
plaiul românesc una <i <- 
tre ‘marile figuri ale spi
ritualităţii noastre. Filo
zof, poet, .. dramaturg, jC-.. 
seist, academician, profe. 
sor universitar de istorie 
a culturii “şi tălmăcitor din 
marile opere ale Ji*> raiu
ri! universale. LUCIAN 
BLAGA , ,i
zilei în satul Lancrăm, din 
judeţul Alba, loc în care 
s-a întors .în 1961 pentru 
„marea trecere", păşind. în 
nemurirea pe care o do
bândise încă-- din viaţă. 
Acestui „ t î închinat 
gânduri de admiraţie şi 
rec uno tinţă s „Sat »i me»., 
ce porţi în nume/ sunete
le <vr i: ei/ ii cheiî * a 
dânci de mume/ tn ' cea 
noapte am il <■' r t pi g 
j .  ii me.‘ ţi potecă tari* 
mei..." („9 mai 1985" t- în

volumul „Nebănuiteîe trep
te" — 1943),

La 28 mai 1936, Lucian 
Biaga era ales membru al 
A ademi .t f omâ *c. 1-
*sLsta te a  i*.i ri de ini 
Discursul Său de recepţie, 
rostit la 5 iunie 1937 şi 
intitulat „Elogiul satului 
românesc", constituia sin
teza admirativă a simbo
lurilor pe care Biaga le 
acorda sacului,

Socotim, d^|i,- Că se cu
vine, la această ' aniver
sare, să readucem în a- 
tenţie i-ctei5*’ din z'o- 
giul rostit de Lucian Bia
ga satului românesc, acest 
„purtător al matricei noas
tre stilistice", aflat astăzi 
la' cumpăna unor noi în
cercări care, In cele. din 
urmă, îl voţ reaşeza pe 
făgaşul firesc; lai dăinuirii 
saje de totdeauna. (Mitul 
Cimbru — Deva).

LUCIAN BLAGA:

Elogiul satului românesc
(FRAGMENTE)

...Prezenţă nemuritoare, la care' mă refer, nu e le
gată de nici un nume, nu râvneşte la nici o laudă 
şi e răspândită în spaţiul din preajma noastră, căt

(Continuare Ib paf. a 8-a}

Când nebunii simt liberi
Un nebun exacte în regată şi conduită agre
sivă este lisat în libertate
In ultima vreme, trăia într-o pădure din zona 
Leşnicului
Toporul, turca şi atacul asupra maşinilor 

Un copil scapă greu de turia nebunului
Cu coastele secţionate şi plămânii afectaţi, 
un om este salvat în extremis

Multe se pot întâmpla 
când nebunii sunt lăsa# 
în libertate. Mai ales a- 
tuncl când boala îi face 
agresivi şi devin pur şl 
simplu uri pericol public. 
Este şi căzui pe care ti 
aducem a  şi
din fericite, nu a avut ur_. 

.mări prea grave. Dar, ta 
fel do uşor, se putea 
transforma fetr-o trage
die.

SCURTA BIOGRAFIE
Craiân Bumea s-a năs- 
A ou s'i rtt»

li Făget, judeţul Timiş 
Ui im 1 dom* :0iu f»i a . 
colo îl avea. Până la a- 
ceastă vârstă, - existenţa 

' lui nu este deloc de invi
diat. La 6 ani rămâne or
fan de mamă,' iar tatăl 
este bolnav psihic. O vre
me este crescut la casa 
copilului, perioadă în care 
apar probleme de. corn- 
ctete;» nt randanten 
şcolar. La 16 ani ajunge
ta jŞcoala Ajutătoare din
Odobeşti. Aici conduita 

. devine tot mai agresivă, 
motiv pentru care este in.

tc t-at lă >i -ţol ’ <} r 
poca. La 20 de arii* tetril-- 
îr-js >n judeţi S Timiş ‘5 
inter -m Ia Govâjdu In • 
teu* 198Î , stţ- transportat - 
la Spitalul' de Psihiatrie 
Jebel. Diagnostic: schi*-, 
zofrenîe de grefă. Cu ariute 
mite intermitenţe, la Jc- 

■ bel va fi internat până în 
mai 1992. Pe pareursui a- 
cestor internări, „se con
stată că, pe fondul de de-* 
bilitate mintală, este in >! 
. procesul ichiztb--
fren’ cu evoluţie cridrfl6â<V' 
Pe. perioada ultimei inter
nări — iunie 1990 — mal 
1992 „pacientul urmeazâf 
tratament, ' iar' starea pst- 
hicâ se iamăUbriează", Că 
urmare, este externat.

DUPĂ UN an
Pentru lucrătorii fores

tieri din punctul de lucru

VALENTIN NEAGU
----. . . . .  I '|| „„im I I .. >

(Continuare în pag. i  2-a)

Aţa f ie  jl
Două lucruri grea de găsii: un câiur care 

si na latre şi an om care să nu muşte:

' O INFORMAŢI, la rândul nos
tru, prin amabilitatea Casei Căr
ţii din Deva, punem la dispozi
ţia dumneavoastră, stimaţi citi
tori, ultimele titluri din litera
tura de specialitate (varii dome
nii): INTRODUCERE IN DREP
TUL CIVIL de Paul Mircea 
Cosmovici (Biblioteca juridică — 
editura AII, 1100 lei)/ TRATAT 
DE DREPTUL FAMILIEI (Bi
blioteca juridică — editura Atl, 
3 200 lei)/ GHIDUL UNIVER
SITĂŢILOR PARTICULARE,

1933—1994 (490 IU, CLINICA 
MEDICAL — ANALIZE Şl 
SINTEZE (vot. I). (N.V.)

© MARŞUL FACTORILOR 
POŞTALI. Duminică, la ora 10, 
stadionul „Cetate“ din Deva găz
duieşte „Marşul factorilor poş
tali — faza judeţeană — urmând 
ca în tuna iunie a.c. (ÎS—20) 
să se desfăşoare, în judeţul Cluj, 
faza pe ţară.

La întrecerea de duminică 
participă reprezentanţi ai oficii
lor poştale din judeţ. (CP)

G „CRISTAL DE ARMIN
DENI L a  Lonea are loc, sâm
bătă şi duminică, festivalul con
curs de muzică folk şi dans mo
dern „Cristal . de Armindeni".

Participă un număr însemnat 
. de - interpreţi şi formaţii, va a- 
vea loc un recital al invitaţilor, 
nume cunoscute în muzica folk.

(M.B.)

O O ZI FĂRĂ TUTUN. 31 
mai este declarată anul acesta 
„Ziua mondială fără tutun". Deşi 
această zi este dedicată, tn spe
cial, celor care lucrează tn sis
temul sanitar şi celor aflaţi sub 
tratament medical, O.M.S. sfă
tuieşte pe .toţi fumătorii să se 
abţină de la acest obicei nociv 
măcar 24 de ore. Şi tot în aceas
tă zi, după cum nota un con
frate Intr-un cotidian central, 
cei ce vând ţigări ar fi bine 
să-şi ia liber. (GH. P.)

o  BRAVO LOR! Printr-un 
anunţ publicat în ziarul nostru, 
conducerea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală şi Locatt- 
vă Deva aducea la cunoştinţa 
populaţiei întreruperea furniză
rii apei potabile şi calde mena
jere în perioada 27 mal, ora 7 —28 
mai, ora 7, pentru diferite reme
dieri, revizii şi spălarea rezer
voarelor. Cu toate acestea, joi 
seara apa, mai întâi cea rece, 
apoi cea caldă, a revenit in a- 
partamentele noastre, deci mai 
repede cu circa 10 ore. Aceasta 
datorită bunei organizări şi efor
turilor depuse de lucrătorii aces
tei importante unităţi de servi
cii, care merită tot respectul 
nostru. Bravo lor! (GI1, P.)

* CEA MAI 
FRUMOASA 
ŢIGANCA

■ Uniunea Generală a Ro
milor, organizaţia jude*- 
ţeană Hunedoara, invită 
la „Balul verii", pentru a- 
iegerea celei mal frumoa
sei ţigăaef (românce) ' «Uri 
judeţele Hunedoara, Alba; 
Sibiu şi Timiş, ce va avea 
loo pe data ae 0 iuniu 
1993, începând cu ora. 20, 
la restaurantul hotelului 
„Deva". Participă renu
miţi interpreţi de muzică 
bănăţeană din judeţul Tî„ 
miş şi binecunoscuţii fraţi 
Spărios din Hunedoara.

Participantele care do
resc să concureze se pot 
adresa la telefonul nr, 
625613, după ora 16, sau 
personal la restaurantul 
hotelului „Deva". Intrarea 
se face pe bază de invi
taţie. Doritorii pot să se a- 
dreseze la telefonul men
ţionat mai sus sau la res
taurantul hotelului „Deva". 
Transportul din alte loca
lităţi, dus-întors, este gra
tuit.
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(Urmare din pag. 1)

ţine întinderea împărătească a ţării, Vreau să vor
besc despre singura prezenţă vie, încă, deşi nemuri
toare, nemuritoare, deşi aşa de terestră, despre una- f 
nimul nostru înaintaş, fără de numa despre: 'satul 
românesc... , ■

...Satul trăieşte in mine intr-un fel mai palpitant, 
ea experienţă vie. Sunt fia de preot — toată copi
lăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescenţa, ■: 
întâia tinereţe până la vârsta de douăzeci ţi  atâţia de 
ani, le*am petrecut, cu întreruperi impuse de nemut- ’ 
dismul sezonier al şcolarului, la sat, sau tu nemij
locita apropiere, tn orice Caz în necurmat contact eu 
satul natal. Sufletul, în straturile cele mai ascunse 
ale sale, mi s-a format deci sub înrâurirea acelor pu
teri anonime pe care, cu Un termen cam pedant, am 
obişnuit «a iurnesc determinant* stiUsttcei‘< < le
vieţii colective. Ceea ce şcoala românească sau străi-' 
rs> au e 2P> - v va că '■m pu să alterezi %sres
mult o substanţă sufletească modelată după nişte ti
pare cu atât nud efective, Cu căi se trrtpUneau mai 
inconştient şi mai neîntrerupt. Şcoala felurită a noas- 
tră, şi uneori mai puţin a noastră, mi-a înlesnit doar 
distanţarea contemplativă, care mi-a ingăduit să vor-

Elogiul satului românesc
besc, cu oarecare luciditate, despre realitatea sufle
tească a satului şi desime tiparele ei*.

i-adtu aminte: Vedeam satul aşezat f *«#-«.« («s 
jurul bisericii şi al cttniţirului, mlkră- imprejurui, Iul 
Dumnezeu şi al morţilor. Această idre
numai târziu de tot mi s-a' părut • -
tlvă, finea oarecum isonul întregii vieţi,ce se deş- 
făşura in preajma mea. Împrejurarea, era eu un ton 
mai adânc, ce împrumuta totului o nuanţă de ne
cesar mister. Localizam pe Dumnezeii in spaţiul ri
tual de după iconostas, de unde il presimţeam ira- 
diind im lume

...f  iecare saţ şe simte, in conştiinţa colectivă a fii
lor s&i, un fel de centru al lumii, cum optic fiecare, 
om «e plasează pe sine de asemenea in qpntrul ternii. 
Numai aşa se explică • orizonturile vaste ale creaţiei 

'arc tn p ezi , in artă, în < reâinţ z atee trăire 
-* par i tps m totul, siguranţa ie-"*< mc, r xt. iftel 

belşugul te subînţelesuri s- a* oue t ,  implicaţiile 
de infinită rezonanţă si în i. , spontaneitatec 
vită.* . . .  , ....

..Satul, situai in inima unei temi, îşi e parţcttrft 
sie-şi suficient. l?t u-arit teevede d^subemm 
,-u năntul şl fir sufletul său si te n i y-*c & a-tebsr 
de. sus pimtr a-şi suporta cu ral c ,trA îestirmI; Â- 
ceastă naivă suficienţă a făcut bunăoară ea satul ro
mânesc să nu se lase Impresionat, tulburat sau au- 
trenat de martie procese ale „Istoriei". Satul e atom* 
parol , epnşttţnţa surdă, mocnind sub spuză grijilor 

‘M lîieprpărilot f  e tot soiul, conştiinţa de a f l u  
ten pentru sine a dat satului românesc, «», cursul 
multelor obstacole, foarte mişcate, acea tărie JM  
pereche de a boicota istoria, dacă nu altfel, cel pujţtţt- 
' * '* peHurabita sa indiferenţă Boicotul instiwttlu* 
’-e ridică împotriva istoriei se făcea .1*'*-, 
străinilor, ţr preajr s noastră Mâr ria setului »lf * ' 
se găsi î i lumii şi aî Ies. tu ‘«uri*.
ţinut şi ne-a oi ca popor peste veacurile de ,v*« 
ţoroi Satul ;■» s-a lăsat ’ţitx şi atras de „istmin* 
făcută de alţii peste capul nostru. El s-a păstrat #*- 
tiarelnu: neatins •> autonomia sărăciei ţ  * re. «aftte- 
Qtei sale p r,*c- js muri • xA va cut-e v f otuâ 
temelie sigură d unei autentice istorii româneşti..

(Seria „DHcersari de recepţie**, voi. LXXI.
Bţ c 1937, pav 3—W)

i
Când nebimrr s t m H b e r
(Urmare di» pag.
-iş*..ifcrtijW ji»

l)

„Roci“, «lin zar» satului 
sjLeşnfc, âfjte; lângă şoseaua 
naţională JWCUreşti — A- 
rad, acea tâ .dp măi *93 eţa 
una normală de muncă. Se 

- aflau, totr-un moment de 
a e%!« en necunas-

s-a ^ n t  şi ăpoî s-â În
dreptat sjw*
mobil care '
Văzând 
nyak Demcter porneşte |n- 
w-fmm, penteu »-] ■ in- 
miM,. .fă li #ei a. . 
dăm .. a . 9  provocat în  
ynettrt; -' #Şeil&st(i«al.'

«#>r
Hii autoare şi lovite 
pgtemk Iţi pieştui’ ornu-

.......' :iwibc

eztmar pentrir 
ţ® oamenilor. grup de 
şoferi teuşeMrirtaf In «ş- 
mâ să-l imebilttez* pe ne
bun şi să-l ducă la postul 

jia- srmmi

UI

r^fup^a«a|tâ, 
e %a-

f î l i J P *
Este leşne de, înţeles că 

eti m e  & «nirâte* 
sub teroare şoseaua 
zonă ţi*n pădure era Tr%- 
i«u» Bdrrtett dŴ ălHl i« m* 
an după extenmre. P&nă 
în acea zi nimeni nu-l cu
noscuse
ÎJtipsroterto, X4  .« ţp t  de 
poliţie, eSipa de eefcCia--

Vând pe faţă d  . ^nyncRÎ 
exorciaţii sângCTfeffef,î®ş îf 
im  afla #ub ift®uşnţa 
%9oiidni# ^ a  toSte jg i- 
tat, «irbea' ongof, ; # â  

â ip ...fd -
bunişţr^rea unui. #1

eufctţşlfe, ' ^ ^ ţ i  
cartoane. EcŞ şl; O S^oşă 

, oe conţineai frimză..' î*ci, 
|j ţ  dpoşa' Ută>i9 ''S^EI.pă- 

. d«re. unde şi ipâhca ,̂ A- 

. şuĵ ra )ict s-a mai găsit un 
euţit ţip i>ăioneţă, un bri- 

■ cvos, şi b brjcjietak,; ■ ,
■; Desigur, v* ' - - pu
tea învăţa din această în-

SVMWWmţ ţVfr*. Jftwtyg-* F?  feîNV ̂  
sorul le atacă, lovind în are prea mare importanţa 

. dreapta ji-%: şţăşga;. cu. faptul ^Mbpaandaiă
furdâ'şi topOrul Parbrize trimis n a ţ t e i t ţ
sparte, caroşerii îndoite, tentativă âtytvor.

Ş ^^^aŞ rii fug. Sent eete ̂ s  wnirnlb
Ea un moment dat, din- 
spre Epţnie upese un au- 
tocamron eu trei pasageri 
tn cabină, - Când: se apro
be, brusc, nebunul arun- 

- ei. toporul iBtpre cabină.
Aceste pătrunde prin par
briz, treoe printre eapete- 4.„ 
le a doi pasageri (tată şi
Ha» «  m tfţn'A,M bi pe liberi 7 I Dar ie « sunt li
reţele din simte. Alţi no- beri atâţia nebuni 7

BMiBE _
itndŞ «tei 

î i ; * ‘ăStniSl ‘ 
te* n^mdfiaie. y^ ţnd  
, iii lâiţi te affe '  şî

. *M *^ ?m * - 0  -Unnebun ^ i r ,  fug căre 
încotro, prin pădure. De 

... aici, bipuf iieS0ţ"ia P fur- 
. «iăr şl; ţeyHk te' 'fŞâeC A- 
tacă vii Mfaţprî'cwe. ^ă;de- 

eb bSicâefaf peittru 
a culege cluperd.‘ Săracul 
copil abanopnesoă bic - 
cleta şi fuge la rindu-i in 
pădure. Mare noroc a avut 
eăja. scăpat de iuda ne
bunului I

ţfuortwiteţ Pisă, pu se 
. opresb aici. Pe şPe şosea mai

operaţii la spitalul jude
ţean, Demeter a scăpat'cu 
via^b Că tănieud -1 tocat 
singur in pădipe după 
ciuperci ptitea as nu s< 
mai Întoarcă acasă dacă
neliwiai>>'|W[i«ii-.--M<wi i j u  h afli

<!sa*te-e-g2: ocaifiU rufCJUQCl ne mu metr
in economia dc pia- TEITTIWsk ■ . -

. tui <m în 
Sfftfle iipeni:

J ^ in

ţm d m p r , . _
lianţi sf  unor pUte-nic® 

imm  *«§ţh»it«a*® |i  >-o- 
ptmi*

au^ptecat. in • de 10

Judeţului Vas, 
şi .onlca El- 
primirea deo-, 

sebit de călduroasă făcută! 
deteşpţtei:»ăm*msj sm 
mfawŞ̂ lţ Aim^^aare a avut 
loc în sala festivă a con- 
s8WM1/  jutătems- î  wstivi- 
tatea semfjăris., cpnyenţţel 
de colaborare ti u?
tete de comerţ şf indust 
din cele două judeţp. i 
remema a fsst o#m»!tă ca

V-
i cti

interes de mas i-mţdjg, ■'*«*

]P> croatei ţfe cadpul̂  frm*. 
i %m i oonWi nl Se whia 
lităţi a televisdunii naţio-

SSUrţgTa&y’î
deosebită
tfXL «ialo £U**in.n,n\ie*ăt . a ■ ..

Âu jngpput »f>pi -4işsu? ,
ţiite. Hrapife-s
zaţorii tnviffin1ff*1iiaT itfftllţy' 
parteneri potenţiali pep-

'mccbtfr
economici romănL Deşi 
pentru- după-atnlază, prin 
f̂ sfr«aS6B,€  s-a pimămii 
şi o seurtă perioadă de 
vizltape a otăştâui, puţini . ■ 
s« %*! *vî mce ty,' 
profita de ea, deoarece 
Sjid̂ i şi-au continuat dîs-

#  in- :%np»A' 
iar us»; ch 

ul ei. v%S

cinei
. chiar * şi *

constata că mâi m Ulţl din
tre membrii delegaţiei s-ao
teto^-deja jb .. '
" * bicltetere

iriA &
ţean Vas, in cinstea J%'k- 
gaţiei române, te un tes- 
tgjimnt .lustic, situat eţiar 
le graniţa sfc JbazUltc Am 
avut snrpriyn ea la.
ml 13 J chinui «m, tUUUlVUw
din autobuz, ^  fim int&m- 
pteafi g|e'ţbaiţttataf care, în , 
sunetele '' «lori - cântece 
populare româneşti, a a- 
mrmx^nt ptâmol »  .;«!> 
Mncă de hon «w r Ut* 
altfel, în tot tbapal ciMri.
b j th P llU n  » a  §tl-
ternat cu fesrfdşiti^
«''ti. «>. -o t*e-
lipsii i „Pertniţâ5*- 

Fără a fcwe aici un c 
mentariu, se pc»te doar

'ţinând cord de tMUl 
că economia judeţului Va* 
'«ştiti' p e d e b p a i i i , . #Dm> 
: ptetiieHţs»ă: «u cea ; » 
ţuIUf HttnHleKuâ  iw 
s*-, p m m  iJ iâ tm  

■ este intr-a Ştr^sg:
S t . l j s
n b ijt

t d  Austria 
osa^ă poartă, 
aomtot .piit'.-.piiriiBii»;-1; n  
exportul de 'prfjdnir - pe 
tbătă » i  Menta Im.

Poturi» s-a descMş *— *-
c«a» însă trebuie -
PH^Ju| <derit, tei-- ţjm m u  
aecăMa>ă ” nevoie"de''9nlte- 

_ unH sbiguibe «M- 
; mtâtă- foărtd

fc m

Gi» $acoşat b efi
CS după ridicarea subvenţiilor pre- a zis di jwim-iăinistru. Nu vedeţi că şi 

ţurite aVĈ a să ereascâ la «najoeitatea * :t scumpit ţi trenul aetnn
produselor — la «ude chiar masiv — iar, cu 60 la sittft—
erj ria. ţ— 4i>*- t.*»® Jj®®® !’n moe~ — Şi pâinea . f.; trv mult pi-1 r> tr,n- 
-1 . inpensărtle nu- vor acoperi pă. 300 de lei bucata de ' 100 kg!...
ţkUcx,  >;?"/•'i • creţ de as^nenea ,*-*'0.% dar este făcută ca grâu din 
'-Ax Ruinai pentrii America; cu droaie din Austria, cu
guvern Jţu era ţ̂ ar. ’înfcusi pripapţ mi- cartofi din Polonia, cuptorul merge cu 

* iiistrU, dl miriS&r f%^di>9^*su#neă-*tiv' dte Ucraiffâ, sar bteferot e  turc,̂
truna, sus şi tare, cS îîeflinteia W 0 — Păţ da, M  românii rmd bu niă» 

‘ roz0"deofmîte '-sotă lâ sj«4 prin im au din ce şi mi maijtta să jteqe pâine... 
<ic {•"<, şt compensaţii, r j nivelul a- — Luaţi roşii! E de crr J <1*?- 
*.<* mkjuiaţieS du vp scădea Susţt ne.. Doar a,* lei/ 7 Uctţ f  cas- 
neri volt mise, t'u spediulist ir fiaanţe tra 'ti. 7V’ grădir 500 7* issxfisu, Luaţi

y g ţţritUbMiiiit -111”' “
~ ~ - •• Nu se poate ! Pensioara mea nu-mi

e Şi pentru curent şi pentru apă

mai tei*, ŞŞ, ipţiear o nîargarină, şi p 
bucîltă de 'ăataiff (hu de te ,,Comtim“)...

— Parcă ajutorul de şomaj ajun
ge f t... ' ■ , ' ' ?

Lăsaţi că nici’ salariile noastre 
hu âjjfflf Jtentru toate... 
n“ '“  'Pte, domnul prim-ministru Vacă- 
roiu a zis câ'ăjtmg...

■ m te"  DUMITRU GHEONga

Iar viaţa o demon: 
ae se con vii 
?ţă, nu şi

■ eă -mţ laţ

fază acum din 

bele:
1500 de lei§kif)gramOl...

— Apăi nu pot.
- «*• Dă? de ce, a l| hrănit oile cu gaz 

^etan^pri cu cărbu» ? ;v . /.
H te'Wfe dăr̂  le m#g electric, e bine ?

— Nu e bine, e # m lli te ~ ,l
30ţ deJ lei *fi«tF dir

luăm compensările şi indexările dc care
v*jyvvvvyvwyvwwywvvv w v v w vw* y v v v y v v ..

şi lbddMteie •
■uwdMW

BStrânol ztm  
. pămâ n t

ţUrwdtt «| i
ulterior cu îneă tir afie.l 

’e u terteet de dMftfNr«( 
ditt drepturi. ' • ! ;

te  consecinţă i
*,t<b-t£Ă p u  tn  t î * # #  în» 
dreptăţii » primi teren! 
m propriotate*'. -■ ' - :

bww * s*<n- >y*vdtn — ; 
- a re  aproape âO ete ăMi-— j 
«re păpsfot -arfc'f !
tbvpt ss. N-a mm% > 
lâ Mmp l  1* 2«.«wet €m 
prea tâiaaa? Cun» «ele 

file de «•«!
. t „e&£» <5* ri* -«*t® dun 
dfeptiuri î*̂ . N-am 

-■-Nu-:/’pcafe;.-'.înteţise;.. 
Mlria»! Actăn ă-tm* 
o -viaţă de -om i 
cinstit., Ee heftand CăăfU- 
nei Dobra se. află. mult 

ne-
«mUMI ■ bă- 
11 r> Qilfct nu 

la

maţi să aplicaţi iegea.

SPĂRGĂTORII DE
Multitudinea faptelor antisociale nu 

-mai surprinde pe nimeni, iar dimensiu
nile acestora însumează, în multe cazuri, 
sute de mii de lei sau chiar milioane.

Printre autorii furturilor, cel mai a- 
desea sunt depistaţi ţineri până la 18 ani, 
care. se înhăitează, sustrăgând bunuri şi 
valor 5' n- P i -‘x ’

Astfel, în cursul lunii mai a.o, în o- 
raşul Brad s-a comis un val-de furturi 
pe timp de noapte, dintre care numai în 
noaptea de 20/21 mai au fost sesizate 
şase asemenea fapte. Din cercetările e- 
fectuate până în prezent, valoarea obiec
telor sustrase se ridică la aproximativ 
160 000 de lei, reprezentând, în princi
pal, bunuri din autoturisme — .casetofoa- 
ne, ceasuri, dtfuzoăto, eosete etc. —, fur
turi de telefoane publice şi o spargere 
la sala de sport a Slubului „Aurul1- Brad.

Autorii celor peste 15 furturi şvu|t: 
Deoaacă Bemus Ra^i. de fâ -asd, elev in 
anul doi la Şcoala
za; Brătima Cosmio Flwtn, - .se 12 ani,
elev in clasa a V-a la Şcoala Generală 
Nr. 1 Brad, autor şi al spargerii autotu-ţ. 
rismului proprietate a directorului şcolii 
unde învaţă, şi Costea Lucian, de 15 gni, 
elev în. clasa a IX-a Ia Liceul Minier 
Crişcior. .  ̂ ^

Mai multe persoane păgubite, in ur
ma acestui val de spargeri din Brad, 
ne-au rugat să- transmitea* pe aceşsţă 
cale mulţumiri lucrătorilor de la poliţia 
oraşului, pentru iniervenpa operativă în 
stoparea fenomenului antisocial declanşat, 
precum şi pentru recuperarea aproape in
tegrală a bunurilor şi valorilor sustrase.

CORNEL POENAB
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LINIŞTITA A ECONOMIEI DE PIAŢĂ
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| Cumpăraţi nu ezitaţi!
|  ACŢIUNILE vândute de către
* Coratrans sunt VALORI MORI- 
J LIARE. Cumpărând acţiuni ale Ilr- 
|  mei Coratrans, deveniţi proprie* 
« tari ai firmei /
|  Destinul firmei va fi decis şi de 
j dumneavoastră, de fiecare acţio- 
|  «ar iu parte, in Urnita numărului
* de acţiuni pe care le veţi deţine, 
i  prin voturile la care veţi avea

dreptul în „Adunarea generală a a 
acţionarilor". ;

Vânzarea acţiunilor se iace Ia I 
sediul firmei CpRATRANS, . din ! 
Deva, str. Horea, nr. 12—14, tel. : | 
612160, 612161, la biroul financiar, j 
şi la „Agenţia de turism Cora- f 
trans“ din str. 1 Decembrie. î

Valoarea unei acţiuni este de I 
10 000 Iei, dar puteţi subscrie o j 
acţiune şi numai cu 4 000 Iei, ur- j 
mând ca diferenţa de 6 000 Iei să i 
o plătiţi în termen de 6 (şase) lu n i; 
de la data subscrierii. j
a mamm a mmm-a mmm a maam r mmm a maam » mmm t  mmm-* mmm-a

IA NOI SE DOREŞTI PRIVATIZAREA 
DUR, PRACTIC, NO SE VREA!“

«Ing Mircea Băgăianu este conducătorul nr. 1 al 
aCoratrans“ care, după revoluţie, dacă n-ar fi exis
tat, ar fi trebuit creat, format, experimentat. Dar, 
io â t lucru ar fi cerut timp şi timpul, fn economia 
da , piaţă. înseamnă bani, locuri de muncă pentru 
Pamenii care i-au investit cu încrederea lor, Un trai 
-dfpent pentru ei şi familiile lor. Toate, acestea de- 
ptuJ de curajul înJreprirrză ierului, al managerului 
Şi echipei sate manageriale care, împreună, conduc 
„căzabta* Coratrans pe o mare deloc liniştită, ln- 
tr-un timp al căutărilor.

să plătească, să spunem, ; 
300 060 de iei. Dacă cp 
pot pip ti toţi, .«inia. preş* 
te pentru ceţ care au a- 
ceastă posibilitate, ajun* 
gându-se ca nici aceştia 
din urină să nu mai albă 
lânii suficienţi, In astfel* 
de situaţie, ţr iuie să te 
ţtpprumuti de la bancă in 

apiiepii,,, unor 
dobânzi dl# 60—70 la su-

— jâfi «ătruns pe piaţa 
iţi reuşit să o  

,i şi să .faceţi , a- 
„. JH,, rentabile pentru 
jCmigiguîs", ,'eăre nu mai 
fhitoa rămâne doar la... 
irăngpnrful ' călătorilor, fi- 
i g '  fţgceşar să-şi .diver- 
şESca şl extindă profilul 
jiăttţfŞţăţU. Aţi mers pe 

■ şnâna -dvv fără . să vă ■ aju- 
|a  nimeni, mai eu a n ă

. Interviu cu dl ing. MIRCEA BĂGĂIANU!, 
HiWtctor general al S.C. „Coratrans* S.A. lVva

Aţi mai rţftjqît; de
___. ,5̂ l; ; ââ'r*'»eUftoaşteţi

ţ; fijŢfifit alţii' în sfera eco- 
' r ‘Pamlpi- ■A.:' ■ piaţă, a priva- 

McfrR,' Fscârtă o eotapa- 
, «alţţt, la noi sedoreşte pri-
: «mfearca sau «u ?

- l a  noi se doreşte pri
vatizarea, dar, practic, nu 
se «rea. Culmea e că mem- 
tct# « f r ă ţ i i  comerciale, 
ne referim iri primul rând 
la noi, doresc acest lucru, 
dar guvernanţii întârzie 
«I fe «fere pârghiile, le- 
gjlp firia care să poată ac- 
p m ,  demara acest lucra 
PrStetic, xx se întâmplă in 

nostru ? Am stat de 
cu salariaţii.; Toţi 
privatizarea. Pro

centul de 76 la sută din 
patrimoniu se poate plăti 
astfel: 30 la sută — pri- 
aac rartă — in numerar, şl 
restul eşalonat, în şase ani. 
Ca un patrimoniu ca al 
(MMtru, un om (in cazul că 
toţi ar dori să cumpere 
Ccţtcni — n.n.) ar trebui

W. Infl it a. „completează" 
restul. Noi am dat 
r„i salariat un'ch stioriar. 
să vedem cu cât poaW 
veni fiecare.

— Credem că sprijinul 
statului este < t ut** rh*~- 
mal şi obligatoriu tn a- 
eest moment.

— Primul ajutor care 
poat^ veni 41» Poftea, Sta
tului, daca acesta doreşte 
cu adevărat . privatizarea, 
este ca dobânzile perce
pute de bănci să fie ma
xim 15—20 la sută în ca
zul grupului de salariaţi 
din cadrul societăţilor co
merciale care se privatî-

solicitând ur cre
dit. Deocamdată, după 
cum îmi preciza preşedin 
tele băncii comerciale, cu 
care am stat de vorbă, a- 
cest lucru nu e posibil, 
îmi pâre râu că, undeva, 
sus, nu vrea să se pricea
pă că în ţara asta, oame
nii sunt săraci şi tot pe 
spatele lor se încearcă să

se rezolve totul. Rămân la 
convingerea că trebuie 
schimbată optica acordă
rii creditelor, prin dobânzi 
preferenţiala pentru sala- 
daJpi societăţilor <•;..* se 
privatizează Banii aceştia 
mi echivalent in mijloace 
fixe (aptobuze etc.). Chiar 
dacă leul se devalorizează,

gste un an sau doi, mh 
icele fixe rămân şi h  
. creste valoărea. Aştept în

tâlnirea cu oamenii mei, 
să vedem concret cum 
Vom proceda jiehlru a ne 
privatiza. Până atunci, rog 
pe cei pe care l-am :Meş Şt 
Parlamentul ţării sa, mili
teze pentru, promovarea 
pachetului de legi carp să 
ti* vize .r prh atizarea. 
Altfel, ne vom învârti du
pă deget mult şi bine.

— Şi totuşi, dv., în ciu
da . greutăţilor, aţi între
prins paşi pe calea priva
tizării, încercând lucruri 
do curaj, dar normale.

— Noi nu am stat .cu 
mâinile în sân, am Iniţiat 
un prospect de ««taorrf 
•de acţiuni nt>*i creşte
rea < <> >itaiul *• social Va
loarea * tei .v'îon este de 
10000 de lei şi le poate 
cumpăra oricine, Inclusiv 
salariaţii noştri. Atragem 
atenţia că aceste acţiuni 
pot fi cumpărată şi ' cur 

<ter «de ţ t t  la -antă* 
la început, şi 60 la sută 

* pjtnă la încheierea: emisiei _ 
de acţiuni ir» 30 septem
brie a.c.j. Pentru aceasta, 
am deschis un birou în 
centrul oraşului Deva, un
de se pot primi relaţii. £- 
tniterea de acţiuni condu
ct la mărirea capitalului 
social, favorizând uşurarea 
cumpărării celor rămase 
de către salariaţii noştri. 
Până la această oră s-au 
vândut deja 86 de acţiuni, 
re* t lucru continuând 
Sunt paşi normali pe ca
lea privatizării, dar şi în 
folosul salariaţilor.

VASILE MOCA " SILVIU GOGOAŞA IONEL FAUR
fia volanul autobuzelor ce poartă re- j numita emblemă „Coratrans",- cei care 

i ÎSl«a®s6; volanul sunt, k  majoritate, şo- 
feri c» multă experienţă, adevăraţi 
maeştri.

Dintre- ei, in pagina de astăzi, pre- 
•wertăm trei şoferi «te elită: Vasfle Moga,

. Ionel FatM-, fiilviu Gogoaşă. El strâ- 
j bat zi şi noapte cele mai lungi trasee, 
t «M£ găf^ri de cursă lungă. Oradea, Re- 
J Vâlcea, Câmpeni, Budapesta,

Sunt . localităţi pe care dumnealor ni 
âe apropie cu autobuze elegante, con
fortabile, unele au şl televizoare, în de
plină siguranţă. Ceasurile călătoriei 
sunt o adevărată încântare.

Drum Pun I

Pagină realizată de: 
GH. I. NEGREA, 
MINEL BODEA 

Fete; PAVE1.1.AZA

M A EŞTR I A I V O LA N U LU I

ţ Om al cifrelor exac
te, dl -ec. ION COMŞA. 
director economic, nu 
concepe ca leal inves
tit, leal cheltait să nu 
aducă venit.

— Pe patru luni din 
acest an firma noastră 
a înregistrat an profit 
de perie 5 milioane de 
lei — ne «punea dum
nealui. Dacă nu ne lo
veam de uneţe «festa- 
eole, mal- cu seamă fn 
ceea ce priveşte cum
părarea dolarilor, la 11-

, fo autogara din Deva.-. autobazele . simţ mereu 
gat» de drum. ? - -

O noutate:' „Coratrans" 
a deschis pe strada 1 De
cembrie, Ia parterul blo
cului 3, o Agenţie de Tu
rism —• Excursii; Goordo- 
narea activităţii ' agenţiei 
este> asigurată de dşoara 
Dorina Mateeş. Am ruga
t-o să spună cititorilor 
noştri, tuturor celor inte
resaţi, care este menirea 
agenţiei, ce servicii pen
tru public se fac aici.

— Răspundem cu promp-
(itudine I >r \ - s liciţi 
rile celor care doresc să 
facă excursii în ţară şi 
peste hotare. • ’

Anul acesta câte . ex
cursii au servit elegantele 
autocare „Coratrans" ?

— 32 în ţară, 10 în 
străinătate, în Ungaria şi

Confort la 
„Coratrans"

Ucraina. La noi, preţurile 
de transport sunt avanta
joase, tocmai de aeeea şi 
cerinţele sunt tot mai nu
meroase.

— Alte servicii pe care 
te asiguraţi populaţiei ?

—. Bilete pentru cursa 
regulată de călători Deva— 
Budapesta, cu plecare din 
autogara Deva la ora 21, 
în fiecare joi, întoarcerea 
duminică dimineaţa. Aici 
se vând. şi acţiunile. La 
orice solicitări se pun la 
dispoziţie autobuze ele

gante, confortabile, pentru 
orice gen de excursii. Ce
lor interesaţi le asigurăm 
transportul în vacanţe ■ la 
Balaton, în Ungaria, la 
minivacanţo bl Cehia şi 
Slovacia. Vindem bilete 
pentru meciul de fotbal 
Cehoslovacia “  România, 
asigurăm transportul cu 
autocare elegante, confor
tabile la expoziţiile ce se 
organizează în Bucureşti.

— Vederti că aveţi şi 
case de bani.

— Da. Oferim şi case 
de bani. Am vândut câ
teva. Tot la agenţia noas
tră, celor .care doresG in
formaţii pentru procura
rea pieselor de schimb au
to le stăm la dispoziţia 
zilnic.

MUNCA
SPORNICĂ

ADUCE
PROFIT

PARTENER SERIOS, COMPETITIV
Conducerea S.G. „Coratrans" S.A, Deva are o 

concepţie clară, limpede' pjal' cu seamă... efi
cientă, în ceea ce priveşte exportul. Aşa Se face 
că în numai câţiva ani a ' devenit un' partener se
rios, competitiv, de mare prestigiu," cu’ firme ptiter- 
nico din Ungaria ţi Austria 

_ O dovedesc rezultatele!' Numai ânul acesta s-au 
trimis partenerilor exterpi sies< de sdhîmt auto 
îg valoare, de peste lOhOO' de ' dolari. • Un con- 
tracţ QUlt atai mare este în curs1 de' dcnilafâ cu 
parteneri din Austria şi Ungaria........

Un alt contract-de tWâVe valoare este c'el -pen
tru servicii, încheiat cu firthele „TiSza-Volari’* şi 
„Huâgârcamion".

Tastarea pieţelor străine continuă. . Produsp cu 
emble . t U“’ - pătrund t’1 rria rr ■>' pt*
pieţe străine aduc folos colectivului societăţii

citaţia Interbaucarâ, 
profitul nostru era »ult. 
mai lâare. Milioanelej 
noastre de Iei sunt de- 
şmse In hănd. Undit! 
le folosesc, dar dolarî  
hă dau cu ţârâila — o 
sută. -.două pe rit Este' 
O situaţie ce nu mai 
poate t i  tolerată.

— Cpm vedeţi. dle 
director Ion Comşa, o 
Ieşire dib - această:.. »- - 
tuafie?

Să se elaboreze o 
legislaţie financiară da
ră. Să fie stipulate con
cret atribuţiile agenţi- 
ior economiei, obligaţii- 
M  băiMuhNt- k*iwl«liji«), - 
cu noi. Dacă milioanele 

. firmei- noastre sunt fa- 
|  lăsite c% j bănci şi - mi 
i primim va l u t ă  în 
J schimb, pentru noi este 
1 o pagubă. Şi asta de 
t câţiva ani.
L ■ i

■t
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Va avea  Ioc un 
referendum Ia Haţeg?

Cum se ştie, la mijlocul 
acestui an, în Haţeg, ca 
şi la Orăştie şi Brad, ur
mează să ia fiinţă procu
raturi şi, .judecătorii lo
cale. Termenul când noi
le instituţii îşi vor înce
pe activitatea se apropie, 
în Haţeg însă nu se ştie 
unde vor fi găzduite, ne- 
găsindu-se încă sedii. Din 
disşjjţia cu dl Marius 
Coriâtantinescu, primarul 
oraşului, am aflat că so
luţii ar fi. Contbrm spu
selor interlocutorului nos
tru, creşa aparţinând Di
recţiei Sanitare. Judeţene 
are o capacitate de 40 de 

.focuri, dor numai 6—7 
copii. Creşa ar putea fi 
integrată ' căminului, care 
nici el nu este ocupat' la 
capacitate. Aici există spa
ţii şi condiţii bupe pentru 
funcţionarea juttbeâţofiei 
S a discutat cu Direcţia 
Sanitară Judeţeană» dar 
aceasta încă nii şi-a pre
cizat poziţia.

în ce priveşte ’ sediul 
viitoarei procuraturi, şi 

.aici există o soluţie:, o 
clădire, ce o foloseşte In
dustria locală, are vreo 8 
.încăperi, din care doar 
rdouă sunt folosite. 
Dacă ar fi eliberată," aici 
s-ar putea instala . foarte 

.bine noua procuratură.

. Nici. conducerea industriei 
'locale nu şi-a precizat 
. tneu poziţia. Ar fi, poate, 
^ptU să intervipă şl Con
siliul Judeţean pentru, so
luţionarea problemei.

— Ambele clădiri apar
ţin statului, deci — în 
conformitate cu princi
piul autonomiei — consi- 

- Udl local poate : dfeide 
' schimbarea destinaţiei a- 

cestora — ne spunea in
terlocutorul. în caz că ac

tualii stăpâni nu vor fi 
de acord să cedeze spa
ţiile respective, vom orga
niza un referendum să 
se pronunţe oamenii ora
şului.

— Referendum în ches
tiuni de interes local n-am 
mai-avut în judeţ.

— Vom organiza primul, 
poate, la Haţeg. Cu Ocazia 
referendumului, vom ce
re părerea populaţiei şi

-cu privire la continuarea 
construcţiei şoselei de cen
tură.

— Ce probleme sunt cu 
şoseaua de centură ?

— Vrem s-o continuăm, 
dar va trece prin incinta 
S.O. „Haţegana" S.A. şi 
dl director Birău se opune.'

— De ce se opune?
— Fiindcă şoseaua va 

despărţi spaţiul de produc
ţie de cel de depozitare. 
Or, suntem dispuşi să a- 
menajăm uri pasaj pe sub 
şosea. Nici aşa dl director 
nu este de acord.

— Cc avantaje va adu
ce şoseaua de ' centură ?

—; Va scoate circulaţia 
maşinilor în tranzit . din 
centrul oraşului. Ideea re
ferendumului sperăm Şă 
fie apreciată ‘de locuitorii 
Haţegului şi să fie alături 
de Consiliul local.

TBAIAN BONDOB

l-a spitalul din Petro
şani  ̂ au sosit recent
ajutoare din Elveţia. Dnii 
Biirgi Edmond, preşedin
tele spitalelor din can
tonul Argovie, Hans
Recbsteiner, ziarist din 
Argovie, şi Fenner Kurt, 
directorul spitalului din 
Laufcnbtirg, membrii de-

Cuvântul
e  cu v â n t..

„Vin peste două zile şi . 
vă aduc cartea". Două zi
le s-au făcut nouă, chiar 
. nouă săptămâni, uri . an. 
Omul, fiândva plin de re
cunoştinţă, se face că 
plouă... Ce situaţie peni
bilă ! Nu-ţi Stă în fire 
să-l tragi de mânecă... Aş
tepţi răbdător.

Cuvântul e cuvânt. Sau 
aşa ar trebui să fie. îm
prumuţi o carte, b suină 
de bani. (chiar şi de la 
C.A.R.), un obiect, şi,, fi
resc, trebuie să le inapp- 
iezi. Aşa este onorabil, 
normal. Asta-i legea firii, 
a bunului simţ. Când eşti 
nevoit şi apelezi la un 
prieten, uni coleg, un ve
cin sau un colaborator 
pentru un împrumut oa
recare, te bucuri că nu 
te-a refuzat şi n-ai cu

vinte, in clipa respectivă, 
să-i mulţumeşti. Vine însă 
vremea scadenţei şi atunci 
uiţi, ori te prefaci că uiţi 
de datorie. Materială sau 
morală. Uiţi că i-ai fost 
cândva recunoscător... Vre
mea trece, dar; rămâne 
gestul. Urât şi neome
nesc. •'-“v*.'; T':

E mare lucru să ai cu
vânt, -să-ţi ţii adică pro
misiunea. Fapte reale, din 
păcate, m-au îndemnat 
la astfel de reflecţii. Tot 
mai multe persoane sufe
ră de asemenea amnezie. 
Şi, curios, sunt oameni 
cu pretenţii, oameni „de 
afaceri", cum le place să 
se autoproelahie, chiar 
directori sau patroni. Să 
fie o boală mdlipsitoare ?

■ - (ES)

ATENTE, PERICOL I 

Clădirea se  prăbuşeşte,

pr im a  v a r a  la  l u pl n i
Această primăvară a avut o notă aparte pentru 

oraşul î.upeni. Preocupările de înfrumuseţare a o- 
raşului au inclus şi plantarea în zonele verzi a unui 
număr mare de arbori şi arbuşti ornamentali, de 

, trandafiri şi flori. fV.it.)

AJUTOARE
DIN

ELVEŢIA
legaţiei, au mâi fost de 
câteva ori la Petroşani.- 
" Ultima dată au donat 

spitalului acestui oraş 
mineresc un, aparat Roet-

r *—*—-*■-'A—*—**—*'

gen, altul penţru E.K.G., 
100 de paturi hidrau- , 
lice, 200 <le saltele, me- 
dieahiehte şi material X 
sanitar. Oaspeţii ' au vi
zitat cu acest prilej sec
ţiile de chirurgie, A.T.I. 
şi de copii distrofici de 
la spitalul din Petro
şani. (V.R.)

Imaginaţi-vă, dragi ci
titori, o clădire înaltă, de 
trei nivele, cu pereţii în
negriţi de Vreme, unii, la
terali, crăpaţi şi dărâmaţi. 
Alături, ..cărămizi căzute, 
moloz. Şi un rest de îm
prejmuire cu scânduri, un
fel de avertişmehţ pen
tru trecători — pietoni 
şi , automobilişti. în faţa 
unei asemenea privelişti, 
te-ncearcă un sentiment. 
deprimant.

Este vorba despre ve
chiul spital din munici
piul Petroşani, devenit în 
prezent un real pericol 
pentru trecătorii prin 
zonă ! De fapt, secţiile au 
fost evacuate prin anii 
1988—'89, când se luase 
hotărârea refacerii lui şi 
se întocmise chiar un pro
iect de lucrări. Consolida
rea fundaţiei s-a reali
zat. A venit apoi revoluţia 
şi reamenajările au stag
nat. Oricum nu merita, 
deoarece manopera era 
complicată şi costisitoare 

Dl dr. Victor Murge, şe
ful secţiei psihiatrie — 
secţie care funcţionează în 
prezent într-un alt imo
bil din adelaşi perimetru 
— cunoaşte în amănunţi
me întreaga „istorie" şi 
ne prezintă, cu amabili
tate, toate datele proble
mei : ■ ■ '

— Clădirea a fost con
struită în 4905. Cutremu
rele care au urmat ati 
afectat construcţia. Apoi 
vremea • secetoasa din ul
timii ani a influenţat 
structura solului, deci fun- 
daţia s-ş» lăsat. în urmă

cu 1—2 luni,' intr-o sâm
bătă, s-a prăbuşit un pe
rete. Au Venit comisii de 
specialişti de Ia Deva şl 
s-a pus problema demo
lării ei. >Dar, ... cum n-a 
împlinit 100 de ani 
de existenţă, pentru în
ceperea lucrărilor de de
molare este necesară al 
probarea Guvernului, Să 
sperăm că nu va dura 
prea mult. Dacă aprobă
rile vor întârzia, spitalul 
se va autedemola. Con
solidarea fundaţiei a fost 
.oricum o treabă * inutilă. 
Acum,- lipsa banilor fiind 
şi mai mare, nu se mâl 
poate face nimic.

După cc specialiştii au 
conSţătat la faţa" locului 
că imobilul începe să se 
auţodemoleze, s-au ' Ţuât 
măsuri de "securitate. ‘ A 
fost limitată viteza au
tomobilelor care circulă 
pe strada Constructorul şi 
a fost împrejmuită clă
direa cu scânduri. Numai 
că multe scânduri au fă
cut deja „picioare" (1 ?). 
Cu sau' fără avertismente, 
cu sau fără aprobări,' clă
direa se prăbuşeşte şi 
este un pericol real ■■■ pen
tru toţi cei care trec pe- 
aici şi poate chiar pentru, 
spaţiile de'*’ vizâvî." Un 
comerciant de peste iirUni, 
conştient că „spftaftfl 'co
boară spre - noi", este to
tuşi optimist: „poată -co
pacii dirr faţă ne - vor pro
teja totuşi... „Poate" nu e 
sinonim cu „sigur". Gră
bi ţi-vă, deci, domnilor»

E S im t NANA

Liniştea 
doar aparentă

, Singura localitate din 
Valea Jiului în care o- 
xista o oarecare acalmie 
sub aspectul infracţiunilor 
comise prin Valenţă era 
Amnoasa. t. -...st lucru în
să doar până la începu
tul lunii mai, când o a- 
devărată tragedie a zgu
duit oraşul. Liniştea era 
doar aparentă. Ii ascun
dea stări tensionăle apte 
să genereze conflicte din
tre cele mai acute. Este 
şi cazul de care ne vom 
ocupa în rândurile de 
faţă.

De fapt, totul a început 
în luna aprilie, de la un 
banal conflict, câ atâtea 
altele, dintr-o cârciumă. 
El a izbucnit între Vasile 
Bîrdea, de 26 de ani, va
gonetar la mină, şi Iosif 
Mărtinaş, 25 de ani, coleg 
de serviciu cu primul. în
tre două înghiţituri, Bîr- 
deâ îi reproşează Iui Măr
tinaş că prin căminul un
de locuiesc umblă vorbe 
că ar fi furat un caseto- 
fon şi ceva bani. Spirite
le se încing, astfel că se 
ajunge la îmbrânceli. îşi 
mai dau şi câte un pumn. 
Atât, Se împacă apoj. Nu 
mai au nici un fel ae di
vergenţe.

Conflictul nu a rămaş 
însă neobservat de alţi 
clienţi şi cunoştinţe care 
apoi îî vor tot aminti Iul 
Bîrdea că a fost jignit şi 
că este necesar să-şi ape
re onoarea în faţa mai 
proaspătului sosit în loca
litate. Discuţiile pe aceas
tă temă sunt reluate în- 
tr-o zi de duminică, care

DR LA RIDICOL, LA MOARTE !
mimai sărbătoare nu va 
putea fi numită pentru 
cei ce le purtau.

„Ia-i cuţitul,
să nu facă prostii**
Bîrdea cel jignit se afla 

din nou . la cârciumă în 
acea duminică, cu un grup 
de prieteni. între aceştia, 
se află şi Damian V., un 
coleg de 23 de arii, ca- 
rc-i tot aminteşte de o- 
noarea pătată. Unii din 
grup sunt de părere că 
ar trebui mers chiar a- 
tunci la căminul de nefa- 
milişti, unde locuieşte 
Mărtiriaş, să-l bată şi să-l 
evacueze. Deşi cel m§i 
îndreptăţit la aşa ceva, 
Bîrdea, reuşeşte să le mâi 
tempereze elanul. Pro
blema avea să fie reluată 
1 MSă» -'•“Câft#*®'* <
parte din grup se tran
sferă cu băutură cu tot la 
domiciliul părinţilor lui 
Damian. Alcoolul înce
puse să-şi facă serios e- 
fectul. Aşa se face că în 
jurul orei 20 se hotărăşte 
pornirea pentru a se răz
buna. Pleacă numai o par
te. Alţii continuă să bea, 
alţii sunt atât de beţi 
încât nu-şi mai pot mişca 
picioarele. Pentru a fi mai. 
siguri de reuşită, mezinul 
găştii, Virgil Damian, de 
19 ani, ia de la domiciliul 
părinţilor şi un cuţit de 
vânătoare. Mama lui ve
de ce se întâmplă, dar 
reacţia ei nu este nici fer
mă, nici eficientă. Totuşi, 
după plecarea grupului, ii 
spune lui Nelu Alion. care 
era cel mat în vârstă din

tre ei, om căsătorit, cu 
doi copii minori, să ia cu
ţitul de la Virgil „să nu 
facă prostii". Ia puţipă 
vreme de la plecare, Alion 
reuşeşte să-i ia intr-ade
văr cuţitul şi-l pune la 
brâul său.

în acest timp, Mărtinaş 
nici nu bănuia vendeta ce 
i se pregătea. Probabil că 
şi uitase de incident. Se 
plimba liniştit prin cen
trul oraşului împreună cu

jurat de ceilalţi. Priete
nul cu care Mărtinaş se 
plimba încearcă să apla
neze conflictul, dar nu 
reuşeşte. Nici cel agresat 
nu este prea pornit şi-în
cearcă să se retragă. Este 
urmărit, în special de Ne
lu Alion, în timp cc cei
lalţi stau mai mult în ex
pectativă. La un moment 
dat însă, liniştea este 
spartă de un strigăt: „M-a 
tăiat 1" Aveau să fie ulţi-

•  Oraşul doar aparent liniştit
•  Pornit de Ia aproape nimic, un conflict minor 

se transformă în durere
•  Alcoolul încinge spiritele
•  Cuţitul de vânătoare şi -lovitura mortală
•  Autorul moral al tragediei nu poate fi pe

depsit
9 M. itV'JML.' l.' J'.'." " II."

Constantin Iacob, un prie
ten, şi cu două tinere. Era 
doar duminică, nu?

„M-a tăiat 1“
Plimbarea este între

ruptă, iar Mărtinaş este 
chiar surprins când, din 
grupul de şase persoane 
care s-a apropiat, cel mai 
mic sare pe neaşteptate 
să-l loveaşcă cu pumnul. 
El este mult mai solid, 
aşa câ, fără nici o dificul
tate, parează lovitura şi-l 
îmbrânceşte pe agresor, 
care cade. Deşi ameţit de 
băutură şi surprins de lo
vitură, Virgil Damian, 
pentru că el este agreso
rul, se ridică şi se repede 
din nou la Mărtinaş, care 
fusese între timp • încon

mele cuvinte ale lui Io- 
sif Mărtinaş, după care 
cade vlăguit lâ pământ. 
In acel moment, Virgil 
ajunge din nou în preaj
ma celui căzut şi-l loveş
te cu pumnii şi picioarele 
Abia la intervenţia unor 
cetăţeni se mai potoleşte, 
îşi dă seama că victima 
are o rană în zona inimii. 
Asistă Ia urcarea în ma
şină a celui lovit, după 
care merge din nou la 
cârciumă şi se.apucă da 
băut. Ceilalţi dispar ra
pid in noapte. In drum 
spre spital, viaţa . unul 
om de 25 de ani se stin
ge...

Cine a lovit
cu cuţitul ?

Poliţia intră în alertă.

Practic nu se prea ştia 
cine cu cine s-a bătut. Un 
lucru era cert — Iosif 
Mărtinaş a murit în urma 
unei plăgi de mari diinen- 

vsiuni în zona inimii. Lo
vitura a fost atât de pu,- 
ternică, încât pur şi sim
plu a secţionat una din
tre coastele victimei, afec-, 
tând grav inima. Pentru 
depistarea atacatorilor, în
cep cercetări minuţioase, 
întrebarea era — cine a 
dat cu cuţitul ? Virgil 
Damian este luat direct 
din cârciumă. Ceilalţi de 
Ia domiciliu.

încep tot felul de ne
gări şi jurăminte de ne
vinovăţie, Nimeni nu re
cunoaşte că a lovit cu cu
ţitul. Teaca găsită în a- 
propierea victimei şi pa
ta de sânge de câţiva me
tri din stradă spuneau în- 

. să altceva. Abia a doua' zi, 
în urma cercetărilor, ex
pertizelor, confruntărilor 
şi audierilor se stabileşte 
că lovitura mortală’ a fost 
aplicată de Nelu Alion. 
Gel care luase cuţitul de 
la Virgil pentru a nu J!a-‘ 
ce prostii! y .

Tardivele momente 
de disperare

Gând soţia vine acasă 
şi-l Spune că cineva a fost 
omorât în strâdâ, aburii 
alcoolului se evaporă , ime
diat, - Abia atunci Nelu în
cepe să se gândească la ce 
vor face ce! dai copilaşi 
ai lui fări tată, Are mo

mente de disperare. Tar
dive. evident. • Ii spune tso- 
ţiei co s-a întâmplat. 'Spê  
ră în ascunderea adevăru
lui, Spală hainele murda
re de-!sânge şi în -epe slfe-şi 
construiască alibiul. Za
darnic. Este âr fsmt pentru 
infracţiunea de orilor. 
Pentru aşa ceva pedeapsa 
este de la 10 la 20 de ani 
închisoare. în faţa probe
lor incontestabile, va re
cunoaşte şi va spune că,; 
spre sfârşitul conflictului, 
dându şi seama că Măr
tinaş este mai puternic, a 
scOs cuţitul şi a lovit o 
singură dată. Apoi a ple- 
cat acasă.

Dar ceilalţi ?
în încheiere, câteva cu

vinte despre autorul mo
ral şi animatorul acestei 
tragedii. Autorul moral 
este, fără nici o îndoia
lă, Valentin Damian, Cel 
care, ori 'de câte ori a avut 
ocazia, a instigat la con
flict. Iar ce, s-a întâmplat, 
s-a văzut. Nici o prevede
re legală însă nu l poate 
acuza ! Virgil, fratele său 
de 19 ani, animatorul con
flictului, a fost trimis în 
judecată pentru port fără 
drept al cuţitului. Contra
venţia; este sancţionabilă 
cu închisoare de la una 
la şase luni sau amendă 
de 30 000 de Iei.

Când te gândeşti că up 
om s-a sfârşit în floarea 
vârstei, că altul, aproape 
la fel de tânăr, va stai 
mulţi ani după gratii, iar 
doi copii minori... Şi to
tul, d» la o ceartă mal 
mult decât ridicolă!

VALENTIN NEAGU,
TIBER1U MEDEANU,
procuror criminalist
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•  „Dintre toate îndeletnicirile noastre, 
doar arta este eternă".

VLAPIMIR STREINU
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DESPRE ARTA
•  „Orice artă este ridicare a vieţii Ia gradul de

ideal". I.S. Turghenicv
•  „Oamenii înecaţi în brutalitate, sufletele gro

solane nu pot adopta niciodată atitudinea estetică, 
frumuseţea naturii şi a artei rămâne mjută pentru 
ei..." T. Vianu

% „Nu există adevărată artă fără mare înţelep
ciune"- . . Voltalre

. •  „O opera de artă este rezultatul unic al unui 
temperament unic. Frumuseţea ei provine din faptul 
că autorul ei este ceea ce este". ■ •' O. Wilde

•  „Culmea îh artă este de a face să trăiască
ceea ce este fără viaţă, de a îmblânzi ceea ce este 
sălbatic''/ ' R. Wagner

V Selecţie de fUE LEAHU

UN NOU PREPARAT a n t id ia b e t ic

Ce des şi cu câtă uşu
rinţă spunem acest cu
vânt : NICIODATĂ. Nu 
ne gândim ce semnifica
ţie are şi cât de definitiv 
este. Ne-am obişnuit să-l 
folosim ca pecete a unui 
jurământ sau îl spunem 

: din uimire, Ut repezeală. 
Apoi uităm jurămintele 
şi „Niciodată" devine un 
timp limitat, cu toate că 
el nu admite nici uri, fel 
de tocmeală. , ,

„Niciodată“ esfe secu
rea,ce tăie copacul in pă- 
dure; este mâna ce rupe

C f f f f
,ce eşti necăjit, 

. Mitică ? Te-o fi certat ;ne- 
vasta că al ajuns târziu
acasă? . ...

— Dimpotrivă, eu am 
ajuns prea devreme..
• —Dragă, ce mai e eu 
dragostea nebună dintre 
tine şi Costel?

— S-a sfârşit...
— Doamne, cum s-a 

întâmplat?!

NICIODATĂ
o floare, este degetul de 
pe trăgaciul armei al că
rei glonte pecetluieşte 
viaţa şi-i dă numele 
Niciodată. Cât de simplu 
pare acest cuvânt atât 
timp cât nu-l trăim, dar 
abia atunci când am sim
ţit că vom'pierde ceva, 
pentru totdeauna, începem 
să-l înţelegem, începe să 
ne doară, şi adevăratul 
sens il pricepem numai 
când NICIODATĂ se 
transformă în neantul ce 
ne desparte de cei dragi, 
care ne-au părăsit şi că
rora le promitem că nu-i 
vom uita... Niciodată.

INA DEIMNV

— Ne-am căsătorit de-
un an... ' ;*
# —  Popescule, nu înţe
leg eum poţi să-ţi iroseşti 
timpul prin cârciumi ? ■->

— Nu înţeleg, nu în
ţeleg ! Atunci; . domnule 
director, de ce vorbiţi de
spre lucruri pe care nu le 
înţelegeţi ?! . , ■
#  Intre soţi :

— Azi am fost la A1)AS 
şi am încheiat o asigurare 
pentru caz de deces!. — 
spune soţul.

— Egoistule, întotdeauna; 
te gândeşti numai lâ tine!...

Centrul de medicină na
turistă din Graiova, îm
preună cu unii cercetători 
din Bucureşti, au prezen
tat, in 1992, un nou pre
parat antidiabetic, ce se 
bazează pe. asocierea prin
cipiilor active existente în 
anumite plante medicinale 
cu acţiune hipoglicemiantă, 
cu principiile biologic ac
tive ale unor produse a- 
picole, care acţionează’ 
in reglarea metabolismului, 
cu acţiune favorabilă asu
pra aparatului hepato-pan- 
creatic, în scopul comba
terii afecţiunilor diabetice.

Preparatul este obţinut 
din pulberi de fasole pi
tică, bogată în aminoacizi, 
vitamine şi î săruri mine
rale, frunze de afin şi

dud, plante medicinale cu 
proprietăţi hipoglicemicn. 
te, apilamil şl polen.

Acest preparat* Cu ac
ţiune 1 antidiabetică pre
zintă unele avantaje faţă 
de alte medicamente, din
tre care menţionăm ur
mătoarele : menţine princi
piile active ale plantelor 
în procent de 100 la sută 
faţă de 30 la sută cât âr 
fi rezultat prin fierbere 
sau alte metode de extrac
ţie; creează noi posibilităţi 
de valorificare a unor 
plante medicinale şi pro
duse apicole. Preparatul se 
prezintă sub formă de 
tablete.

Ing. IACOB TRAIAN 
Orăştie

INVITAŢIE 
IN UNIVERSUL 

PLANÎELOR (IIIJ

• CIUBGTICA CUCULUI 
(PRIMULAVERIS), plantă 
erbacee comună prin pa
jişti, fâneţe; poieni, din 
regiunea dealurilor până 
în etajul alpin; se mai 
numeşte aglică, anglicel, 
urechiţa ursului. Din frun
zele fragede se fac salată 
şi supă. In Anglia, din 
decoctul (fiertura) florilor 
Se prepară un vin, cu a-
-daos de zahăr şi suc de 

lămâie. Medicină: uz in
tern pentru traţarea de 
tuse, rinite, rinoşinuzite, 
dureri de cap şi . ca tonic 
nervos ; uz extern ; cal
marea şi tratarea rănilor, 
calmarea durerilor de mă
sele. Cultivată pentru e-' 
fectul frumos- ee îl con
feră prin flori în sezonul 
de primăvară.

•  CURPEN (CLEMATIS 
VIX ALB A), liană pe senă,- 
întâlnită pţirt păduri, tuf 
fişuri, zăvoaie, începând 
din zona stepei până în 
făgetele montane ; se mai 
nupîeşte curpen de pă
dure, viţă albă. Lujerii

tineri se; utilizează in ri
nele zone drept eondi- 
mept, conţinând Un suc cu 
gust pipărat. Florile, da
torită mirosului . plăcut, se 
folosesc ca surogat de ca
fea şi pentru ceaiuri. Me
dicină — ceaiul florilor 
este folosit contra tusei. 
Cosmetică : în unele re
giuni decoctul plantei este 
utilizat pentru spălarea pă
rului. Specie decorativă 
prin frunze şi flori, este 
utilizată pentru ornamen
tarea pergolelor, a ziduri
lor. .

MARCELA BALAZS
Muzeul Judeţean Deva

Intâtere
' Cu ^prilejul recentei zentanţii' usei coirfunl- 
viztţe în Slovenia şi tăţi a românilor din 
Croaţia, preşedintele Ro- Iugoslavia. Ne preocupa 
mâniei, dl Ion - Iliescu, reprezentarea noastră în 
a făcut şi o escală la organismele importante 
Belgrad. Aici, în afara die>. ţara în care trăim 

convorbirilor cu oficia- (Florin Ţăranu, redactor 
lităţi sârbeşti şl iugos- la „Libertatea"), 
lave, domnia sa a avut •  Am cere sprijin -pen- 
o emoţionantă întâlnire ţfu un centru cultural 
cu reprezentanţi al co- Ia Vrşeţ (Ileana Magdâ  
munităţii românilor din profesoară la Vrşeţ).
Serbia. Spicuim în con- 9  Gefem prea mult, 
tipuare secvenţe din cu- gândindu-ne la un con- J 
vântul participanţilor şl sulat românesc la NovT 
al preşedintelui României. Sad ? (întrebarea aparţin®

•  Vrem Să fim ajutaţi lui Dimitrie Crăciunoiu,,
să nu uităm că suntem preşedintele Mişcării rb* ™ 
români, fără a. tulbura în manilor şi vlahilor din 
Vreun fel cdlaborarea din- Iugoslavia), 
tre România şi Serbia şl Li s-a adresat preşedin- 
Iugoslavia (Ion Marco- ,’tele ton Ilieseu : 
riceari, vicepreşedinte pUP „Noiriu promovăm rir-' 
Comunităţii românilor din laţii cu conaţionalii noş- 
Iugoslavio). .....  tri câne trăiesc pesţe ho-

•  De 40 de ani, puţină̂  tare' Impptriva statele®
lume din ţâta-mâfofi^a uride s âu stabilit. :f Ntti* 
venit să ne Întrebe cum privim spre românii car* 
trăim. Vă aştept, dom- trăiesc în alte ţări e a l* _  
nule preşedinte, la noi, cetăţeni loiali ăl statelor^ 
că oaspete particular, unde convieţuiesc. Gân- 
Unde ar fi norocul să vă dind astfel, avem posibl- 
vedem la mine acasă (Tu- litatea să întreţinem rfr- 
dor Spăriosu, ţăran din laţii 'bune. eu Serbia;' cu 
Uzlim). - Iugoslavia”.—

•  Dorim să avem la Au fost exprimate, din
revista noastră’ colabora- partea preşedintelui Ro. 
tori dintre gazetarii din mâniei, mai multe idei 
ţară şi suntem gata să Ele au în vedere: foto* 
colaborăm, ca ziarişti, la .şirea -legăturii eu am^#' 
publicaţii scoase în Ro- sada - noastră din Bel» 
mânia (redactorul şef al grad; instituirea de r®- 
sâptămânaluiui în limba .laţii directer fotre loca* 
română „Libertatea", e- Utăţi situaie de o ftoirt# ; 
ditat lâ Pancevo). şi de cealaltă - a front!®*, ,

•  Ne trebuie cărţi de rei; s& fie Încurajată ve>-
istorie. Vrem • să colabo- nirea grupurilor de < J 
răm cu radioteleviziunea .%»"• ;vacanţă f i  Românl*_ 
din Bucureşti, aşa cuhi .pentru â cunoaşte ţar®,:, 
o facem cu sţudioul din pentru a voybi româneşte; 
Timişoara (Laurel Berlo- să se încurajeze venirf&tţ, 
van, redactor şef ad- d«ţ studenţi pentru d0e» 
junct al postului de,ra- jriţe discipline ; să se pip®, 
dio in limba română din pună -uşor publicaţii ţt- 
Novi Sad). mişorene să colaborez®

•  Noi nu suntem par* nemijlocit cu gazetarii din 
tid politic, ci repre- comunitatea romŞneaşcă.p

IN LINJE DREAPTA
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ORIZONTAL: lj Cuvânt introductiv

la poemul amărui aljberei — Cotă mi
nimă la, nivelul acumulărilor; 2) Achizi
tor predestinat la autoserviri incognito 
— Factor punitiv postum pentru naivi
tăţi antume; 3) Cronicar improvizat de 
istorie curentă — Jumătatea slabă a 
faunei terestre; 4) Valoare simbolică p en 
tru preţul tăcerii — Sceptic fără spe
ranţă evadat în solitudine; 5) Propulsor 
cu efect in sfera de impact — Crescendo 
existenţial suspect de inexactităţi eo- 
chete; 6) Autor de excepţie al cuvintelor 
încrucişate — Pagini din legendele bă
trânei Geea ; 7) Contribuabili la  perpe
tuarea darului prometeic — Personal ie- 

,şit din aria de «deplasare a melcului!; 8)
. Va] călător într-o mare de unde — Ra
mură tributară a unui truRdîi uvresc; 9)

Boabele de mărgăritar din scoicile cuge
tului — Zmeul copilăriei din plăsmuirile 
olteneşti; 1©> Calitate de cortină în calea 
săgeţilor privirii — Văl alb-argintiu pe 
chipul brun al Terrei.

VERTICAL: 1) Sol tereştrii cu aplicaţii 
parietale domestice — Pâspartu oriental 
pentru porţi de piatră ; .2) Fagure cu 
miere de cântec românesc — Apoteoza 
lirică a prinosului de recunoştinţă ; 3)
Zonă de tratament pentru un somn fără 
vise — Câmp ferit de viciul apelor stă
tute; 4) Paşnica panoplie â unei colecţii 
de arme albe — Piesă de concert capito- 
lin dintr-o trecută stagiune; 5) Aleea 

i morală din gândirea retoricii (var.) — 
Pregătiţi de drum la căruţa corupţiei; 6) 
Amintiri perepc ale triumfului efemer — 
Cuib de oameni înălţat în sfere olimpiene; 
7) Procedeu local de conservare a por
tretelor — Intermediari implicaţi într-o 
răpire de senzaţie; 8) Martor verde la 
naşterea tovalului — Discontinuitate mar
cantă pe potecile lui Cronos; 9) Ritm de 
,creştere pe un grafic britanic — Rezer
vaţie domestică a genuflexiunilor implo
ratoare; 10) Cercul magic al curajului 
spectacular (pl.) — Maratonist retrograd 
cu obsesia prezentului.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„MICROSIOANE" APARUT IN ZIARUL 

. NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) DELIMITĂRI; 2) EL1MINATOR; 3) 
PINACOTECI ; 4) ABILITA — AG; 5) 
ne — AMA —ODA ;6) ARI — ERONAT; 7)
tara — ere — o; 8) otita — asta;
9) ROTARI — TUR ; 10) IRASCIBILE.

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

EUBO-DISNEYLAND ÎNCEARCĂ SA SE 
RENTABILIZEZE (H)

Luna trecută, compania vizitatorii noştri nu do-
a hotărât să renunţe la 
taxa de intrare fixă — o 
practică standard la Euro- 
Disneyland, de la Orlando 
până la Tokio şi să a- 
dopte taxe de intrare ' în 
funcţie de sezon, practică 
cu care europerîii sunt o- 
bişnuiţi. Tot în cursul a- 
cestui an vor fi adăugate 
şase noi elemente de a- 
tracţie, pentru a mai re
duce timpul de , aşteptare 
insuportabil în intervalul 
dintre două distracţii. Deja 
în parc se află mai mulţi 
membri ai personalului care 
vorbesc franceza „Disney 
este un produs american 
sub toate aspectele, iar

rese ea acest lucru să se 
schimbe", a spus P. Bour. 
guignon. „Dar pentru a 
reuşi, această companie 
trebuie să se comporte ca 
orice altă companie euro
peană, răspunzând cerinţe
lor publicului. nostru".

Este puţin probabil ca 
schimbările să producă 
profit în viitorul apropiat. 
Totuşi, din punct de ve
dere psihologic, ele au deja 
un efect. în ziua in care 
compania Disney a anun
ţat numirea lui P. Bour- 
guignon, în luna ' ianuarie, 
valoarea acţiunilor sale la 
bursa din Paris a crescut 
cu 4 la sută, Şi mai impor

tant a fost faptul că a- 
ceste modificări au arătat

* că Disney este dispus să-şl
- recunoască greşelile : : d® 

exemplu, aprecierea; gre
şită că clienţii europeni,

- presupuşi a fi mai sofisti
caţi; vor dori mai mult® 
restaurante în care să poată 
lua loc la mese, precum şl 
o îmbrăcăminte Disney, mat 
subtilă, în tonuri ponde
rate şi cu desene mici. De 
fapt, vizitatorii sosiţi la 
Euro-Disneyland — ase* 
menea vizitatorilor împă
răţiei Magice din întreaga 
lume—• doresc să con
sume rapid un „hot dog!? 
între două distracţii şi so
licită cu stăruinţă tricouri 
ţipătoare având imprimat 
chipul uriaş al lui Mickey. 
Mouse. Disney a început 
să transforme unele din
tre restaurantele sale U 
bufete expres şi să aducă 
obiecte de modă în stil 
american, („NEWSWEEH‘0



UNDEVA

Un agent economic care prestează servtcil de 
gospodărie comunală si locatlvâ pentru populaţie nu 

I « te  lipsit de griji şl de probleme. Dimpotrivă. Va
rietate» $i complexitatea acestora fi obliga la perma
nenţi lă căutări de soluţii, la adaptări, la artificii 
«are să-i înlesnească raporturile cu beneficiarii ser
viciilor salo. 1

R.A.G.C.L, Deva este unu) dintre aceştia şi nu
Bital de dimensiuni neînsemnate. In coordonatele ac- 
tMîăţM sole, fia condiţiile reformei economico M so
cial» din România, ne VOI ,  „  _ ....

to m  se ştie, R.A.G.C.L. Deva — prin cei 1200
referi fd pagina da faţă.

de angajaţi ai săi •— asigură servicii de profil pen
tru mai mult de 250 000 de locuitori din Deva, Cer
tă* Doina* lila, şi, parţial, _pri» disţrlbuvea apei, şi 
din «rafala ttâţ£g« CMan. Simerla şl. din comunele 
âăiâ coaie magistralei de apă Sântâm&ria Orlea — 

t l̂nă la l  mai activitatea de termoficare 
s'lbvu.ţionată, După ridicarea subvenţiiioţ, cos» 

e fi larifilo pentru aceasta cunosc o creştere pro» 
ţuMş de nafiirş ş l  producă. pa drept temei, in

trarea kae^cianwr şţ deopotrivă a prcsiatorl-

F*'‘)dru '^diminuarea arestul impact, conducerea 
M  S- -Cav Deva» împreună cu . consiliul local, precum 
p  Cji agenţii economici CU «are colaborează, caută

Schimb de experienţă
Nn cu mult timp In ur

mă, o delegaţie sindicală 
din România, alcătuită din 
7 persoane, din care a făcut 
parte şi dl Hristache Ma
rino! — lider de sindicat 
Ta R.A.G.Cli. Deva — a 
efectuat o deplasare — 
schimb da experienţă la 
Ghişinâu, In Republica 
Moldova.

Au fost vizitate, între 
altele, şi întreprinderea cu 
acelaşi profil de activitate 
ca şl R.A.G.C.L. Deya. Re
prezentantul judeţului nos
tru a adresat Invitaţia co
legilor săi de la Chişinpu 
de a face o vizită la De- 
Va. Acceptată cu plăcere, 
invitaţia s-a materializat 
tn zilele de 26 p 27 mai, 
când o delegaţie din Mol
dova a fost oaspetele
.A.G.G.L. Deva.

de M a r i
Propunerea prestatorilor 

servicii de 'gospodărire 
comuti!® p  locathfă este 
tfş- a se  reorganiza, asocia
ţiile de locatari pe imo
bilele racordate ia aceiaşi 
punct de termoficare sau 

termică.

locatari, cat ş! pe or 
tortt de şarvicli, Măi 

.. reducânttu-se nurnă» 
asociaţiilor, a-a» redute 

corespunzător şi cel nl ad
ministratorilor remtineraţi 
â e  locatari cu Indemnizaţii.
•persoanele cu tare ţ-au în
cheiat convenţii pentru a- 
,J“  ' "  ăteniei ~* lâ

ar lU Ă dl^Spi f e l U

.m in
“alhMd •**

de personali/ âfbt statut ̂

de salariat. în felul acesta 
s-as crea numeroase lo
curi de muncă pentru şor 
tBerj, deoarece în prezent 
volumul de muncă şi de 
atribuţii permite ca ase
menea îndeletniciri să 
fie exercitate de pârsoane 
care au statut de angajat 
ta diferite instituţii sau 
agenţi comerciali, mi de 
pensionari şi, mai rar, de 
persoane care nu au nici 
o sursă de venit.'

S-ar îmbunătăţi astfel 
muit cooperare organiza
torilor serviciilor de gos
podărie locatlvâ cu aso- 
PiâfeulP

), debitori
Pentru», activităţile pe 

«are le desfăşoară în fo
losul populaţiei, R.A.G.C.L. 
Deva trebuia să primească, 
In 1992, de la stat, sub
venţii de 1,1 miliarde de 
lei. Dar aceste subvenţii 
nu au ajuns integral $! 
tn timp util în contul 
regiei.

— Am intrat în amil 
1993 cu o restanţă a sub
venţiilor de 325 de mi
lioane de lei — r.e spune 
dl ec Zamfir Llendci,

contabilul şef al R.A.G.C.L 
Deva. Cu cele pe care 
trebuia să le primim în 
perioada' 1 ianuarie — 1 
mai a.e. s-au adunat 1,1 
miliarde de lei. Până în 
prezeent am primit 597 
de milioane de lei.

Este clar. Blocajul fi
nanciar tn lanţ a prins 
şi această unitate, care 
la rândul său, a creat 
greutăţi furnizorilor de 
agent termic, de. energie

electrică şl de diferite, 
materiale.

— Aşa şe face că, la 
această Oră, R.A.G.C.L 
Deva are da încasat 966 
de milioane de lei din 
care 534 de milioane de 
lei sunt subvenţii de la 
stat, restul fiind debile 
la agenţi economici şi la 4 
populaţie — şi aro de ! 
plătit 771 de milioane de \
lei ~  concretizează 
Zamfir Blendea.

dl ?

Apa în
Apa brută — pentru pro 

pararea apei potabile fo
losită in oraşele Haţeg, 
Gălan, Simetria şi Deva 
*— este luată din lacul de 
acumulare de la Sântămă- 
ria Otiea. Apa brută este 
însă, o marfă. Ea trebuie 
cumpărată. Plata se facă 
către Regia Apelor Ro
mâne. De la liberalizarea 
preţurilor, ş  crescut mereu 
şi cpl a î . apei brute. El 
este âzi de 5,S9 les/me, ceea 
ce reprezintă 11,3. la sut  ̂
din preţul metrului cdb de 
apă tratată vândută lş 
populaţie. Aceasta pe de e 
parte. Pe de alta, trebuie 
spus că a sporit continuu 
şi preţul energiei electrice 
Utilizate în procesul dŞ 
tratare şi in operaţiunea 
dă pompare sau repom- 
pare, ca şî preţul substan

ţelor chimice şi minerale 
de limpezire şi tratare.

— Din montantul cum
părării apei brute, aceasta 
devine iparfa noastră, aşa,, 
după cum, din momentul 
cumpărării acei potabile 
de către ieetăţean, ea de
vine marfa iui — subli
niază cp. justeţe dl ing. 
Nicolae Ardelean Muntean. 
După folosinţă, însă, noi 
epurăm apele uzate şi le 
deversăm In Mureş, la a- 
numiţi parametri de puri
tate impuşi de lege. De
versăm peste ,75 lăr : sută 
din cantitatea de apă cum
părată in stare brută. Ni 
se pare logic' ca această 
apă >ă ne' fie şi nouă plă
tită de către proprietarul 
râurilor —* respectiv Re- ; 
gla Apelor Române. Din 
veniturile realizate pe a-

Ciădkea RAGCib Deva 
exterior şi în interior.

— proaspăt renovată, fn

ceasta cale am putea di
minua preţul apei potabile 
livrate populaţie». Nu e- 
xisto, însă, o lege, care sâ 
oblige la această plată, 
în schimb, Regia Apelor 
Române revinde această 
apă beneficiarilor din a- 
vaiul râurilor. Ga să nţi 
mai vorbim de faptul că 
plătim aceluiaşi pretins 
proprietar şi apa captată 
prin puţuri (fin pânză 
freatică, despre care. pi
nteni n-ar putea să splină 
că se infiltrează dinspre 
râuri spre puţuri sau din
spre '• dealuri - spre puţpri.

In felul acesta, realizează 
unii agenţi economici ve
nituri pentru care nu au 
depus nici' un efort, dar 
care bani sunt scoşi din 
buzunarul populaţiei. Faţă 
de această situaţie, ia pro
punerea noastră, Consiliul 
judeţean Hunedoara înain
tează guvernului Proiectul 
de hoţărârg privind ufiele 
reglementări de decontare 
a apelor restituite în ămi- 
sar. Sperăm săd aprobe.

loto PA VEL LAZA

până la 1. mâl â£* pre
ţul gigacaloriei -de la Fi
liala Blectrbcentrale De
va şi până la locuinţa ce* 

ţaţe; nulii! a fost dă 5925 tei. 
Locatarul suporta 1000 de 
lei. ir*care se'ihclutlean şi 
che’iuieiiio de exploa
tare şi c‘a întreţinere. Prin 
hotărârea guvernului pri
vind ridicarea subvenţii
lor, preţul gigftcaloriei 
s-a stabilit unitar pe ţâră 
la suina de 9966 de fel. 
De acum, aceştia trebuie 
plătiţi integral de către 
cetăţean.

întrebarea este : în ca
zul municipiului Deva, 
există o concordanţă lo
gică Intre acest preţ şi 
eo6tul real al gigacaloriei

Suse în termocentrală?
ibarea şi-o pun deo

potrivă cetăţenii, condu
cerea R.A.G.G.L., fac
torii de decizie din ad
ministraţia locală.

— Noi considerăm că 
«tu este o asemenea con
cordanţă — releva dl ing. 
Nicolae Ardelean Mun
tean — directorul tehnic 
at R.A.G.C.L. Deva. Pre
ţul gigacaloriei  ̂ trebuie 
stabilit la condiţiile reale 
âfe producătorului de a- 
geM termic (FE Deva) şi 
iţe prestaiorUlui de ser

vicii ţRA£i.C.L. Deva).- 
în  acest sens, propunem 
spre âpaltiîiă furnizorului 
posibilitatea încadrării fii-. 
gaoaloriei in preţul de 
5110 lei, care reprezintă
o creşiere de 31 la sută 

defaţă de preţul do 3000 de
iei plătit până la 1 mai. 
în această variantă, pre
ţul gigacaloriei plătite 
de locatari ar putea fi de 
7356 de lei, cu 18 la şUfâ 
mai' mic decât preţul me
diu pe ţară, de 9000 de 
lefi'Perttru fifcSre apar- 5 
tament ar rezulta o eco
nomie de circa 24 000 de 
lei pe an. Rămâne ca 
în tratativele pc care le 
vom purta cu furnizorul 
de energie termică pri
mară, sub arbitrajul auto
rităţilor judeţene şi mu
nicipale, să ajungem Ia 
un punct de vedere co- 
mtlri.

Şi încă ceva : Întrucât 
primul impact pe care-1 
va suporta populaţia la 
noile tarife va fi cel al 
apei calde menajere, lo
cuitorii municipiului De
lta trebuie să ştie că 
soluţia cea mai economi
coasă şi tehnică este fur
nizarea non-stop â aces
teia. - ’ . . . C O,,

Centrala electrică şi de 
termflficare de la Mintia

doar
R.A.U.C.L. Deva. tn dru
mul său spre Deva şi prin 
Deva, agentul termic face 
servicii şi Unor agenţi e- 
CttnomW şi instituţii pui 
blice. -Dacă reţeaua de 
termoficare '» oraşului nu
mără 35 de puncte ter
mice, agenţii economici şl

şi

se
• ' Sunt* şî alte rezerve de 
diminuare a impactului 
subvenţiilor asupra popu
laţiei.

— Cu privire ia mo
dul de contorizare a e. 
nergiei tem,:ce pe care 
ne-o furnizează Filiala 
Eiectrocentrale Deva, în
tre noi şi dumnealor e- 
xistă o dispută mai ve
che, arbitrată de orga
nele locale — subliniază 
dl ing. Corneliu lonescU, 
directorul generai al

■ R.A.G.CJ- Deva.
— în ce coastă aceasta?
— Măsurarea agentului 

termic o face furnizorul 
la ieşirea din instalaţiile 
sale. Pe traseu, insă, în
tre Mintia şi Dova, se 
produc în mod logic, pier
deri. Nu este normal câ

. -..«... A.

aceste pierderi r să le su
portăm nici noi, nici lo
catarii, întrucât mijloa-. 
cele de transport —> până' 
la intrarea în punctele 
noastre termice — apar
ţin furnizorului. Ca ur
mare, noi am dotat 
punctele termice cu a- 
paratură de contorizare 
şi, începând cu luna a- 
prilie a.c.y energia tert 
mică se plăteşte după 
citirea contoarelor din 
puncteie termice, citire pe 
care o efectuăm în pre
zenţa reprezentanţilor 
somaţiilor de locatari.

— Raţionamentul este 
just, însă el este valabil 
şl în raporturile pe care 
R.a g .cx . Dsm le ere 
cu populaţia, deoarece )i 
pe reţelele de transport

de la punctele termice 
şi până la blocuri se 
produc pierderi,

— Este adevărat, dar. 
faţă de aceste pierderi, 
R.A.G.C.B. Devâ aplică o 
reducere de 2 la sută. 
De asemenea, aplicăm şi 
O reducere de 4 la sută 
pentru porţiunile de re
ţele a căror izolaţie a fost 
distrusă sau reparată ne- 
corespunzător, până la 
refacerea Izolaţiei — fapt 
inserat în contractul u- 
nităţii cu asociaţiile de 
locatari. în acest an, 
ne-ara prevăzut suma de 
1.60 de milioane de. lei 
pentru întreţinerea, re- 
pararea ţl înlocuirea a 
ct«s 10 Sdlometrl de re- 

feffitîeh.' ■ ^  -

instituţiile publice uit în 
proprietate nu mai puţin 
de 36 de asemenea insta
laţii, Hoaţe acestea cola
borează fie la o buni ex
ploatare a întregului sis
tem de termoficare a Ora
şului, fie la diminuarea 
parametrilor lui, în funcţie 
de starea tehnică în tară 
se afKfc:

Setul de fotografii fă
cute la începutul iernii 
trecute de furnizorul de 
energie termică şl de 
R.A.G.C.L. Deva, în a-
ceste instalaţii, mată câ 

Unt

wm.ia fe

nu toţi proprietarii «In. - 
grijulii ca căldura oraşului.

lama a trecut cum a tre
cut, am plătit căldura ca 
cât am plătit-o, inclusiv 
pierderile din. aceste In
stalaţii. Reducerea subven
ţiilor ia termoficare v* 
Schimba însă substanţial 
datele (frobtembl. Rându
rile acestea ineoareft sl 
fia On prim Semnal 
alarmă. Ne angajăm 
revenim»m
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CON8IZO SftL CLUJ

ţ Telefoane; 695#16808 Deva; 6951/54621 Cluj ; 
Fax 0951/44626 Clu|

'

Execută hidroizolaţti In strudttfS monostrat 
cu folii AKVAPLAN SOLAR 6.V. 4,6 impoft, 
aplicate prin sudare eu flacără de gaz, la pre-

•• doateS ~ ă/dlR»*4 -z-’. '■• - • 'ŢUfl aCCvSlOlIC* ’ ... -t- \
Termen de garanţie 8 ani.

CONSIZO — EXTRUBIT

la terase, baraje, 
bazine, rczer-

Execută izolaţii hidrofuge 
canale, izolaţii anticorozive la 
voare, depozite reziduuri şi gunoaie cu folii in 
structură monostrat.

Toate 
EXTRUBIT, 
nia.

pria firma mixtă CONSIZO 
cs drept de unicitate Iu Româ-

TehnafugU modeme prin termosudare cu aer
cald.

Garanţie 20 ani.

\
Telefoane: 

Cluj-Napoca.
0956/16808 6954/54021

Fax 0951/44028 Cluj-Napoca.

O. Om»*'1

ţ
V

i
V
4
t -

SOCIETATEA COMERCIALA
- jE siy x ic  a r o m a ** $m> m m m A

str. Libertăţii,,

produse:

nanemirate 
65 la tidă x

pentru
«hăr

băuturi răcoritoare.

•  pneuri pentru ingbeţată.

J- . — J— ̂ T n̂-MarnrT-̂ r— —1 i «*•■«»■ 4* o-

S.C. Devii &A. (tara
t|-J u e i i l d ţ A A i- ,i|,

i-V: 6x6^964 V ga * 68 ■  • B  JvW UU

producătorii de lapte din jttde- 
tităţi «ăt «•<« mar» la pupc- 
a benei,cin, in condiţiile de 
de avantajele ce ii se oferă.

Noile preţuri sunt următoarele: 

de vaci cu 3,5 ia sută »•*•  lapte 
lei/titru ;

•  bipte de capră c* 4 la sat* grăsbne--« 9  iê ttb-ife
•  lapte de bivoliţă cu 7 ta sută grăsime 159 

lei/litru :
« lapte de oaie CU 7 la sută grăsime — 170 

kttjfa&mi, . : ■
Noile moţuri pentru produsele preluate de Ia pro. 

ducătmi <mM mmăteşrOte:
•  irmântiinţ eu 2f (a sută grăsime — 530 tei/kg; 
+Jefeme» din lapte de vae% cal, I, cu maximum

54 m Mtă mmdkate «- 060 tei/kg î 
tm - tm  4tetepte de va«E cat fc «u maximum 59 

fes sută U«Mit«ă« — lei/fcf£
Pentru brânrehutte di* lapte de oaie,

Oferiţi-'
:»  MMtmură, cal. 1, maxim ama ea; de 

54ţa «Ut*'
. O ea; de

— «80 lei/kf, in condiţiile preteMI

I, cu

i *
Hteo

* ca* de ot» fefti, i*
^m«a» 54 io sută umiditate — * *  lei/kg f  

o ca* de ot, proaspăt, eu maximum 52 bit 
^w rîrtaţn predării la

.........  Producătorilor cb pwdru ln tiili do
se asigură 39 kg tărdţu h  fiecare sută de litri, 

iar pentru laptele de oaie 9e kg tărăţe pentru #ie- 
eare sată do fitri predaţi.

ger;
22,00

21,|0 
TV5

7,00

f

Kpp-Ufcui 
folclorice; 
Românit 
Trahsnîfeiui

[

 Informaţii; ta, telefon 666445» Pupă ora 1%
(46f4)

LUNI, St MAI 1993 •
PROGRAMUL I ; V-,

14.00 Actualităţi * Meteo; 14,15 Ora. 
de muzică; IM* tWdacika ; lfijă O samă 
de cuvinte; 16,30 Magazin agricol; 17,08

cheta TV; Avem doar o vfăţă t ; 19.30
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Spălă;. «9.49. Teatru liric : -TteV*ăţă- A. 
Giuseppe Verdi; 23.00 Studio*!
Afacerf' in 'ţara nimănui; Avtuaîi-
tăţi ; 24,00 Repriza a treia. ■ .

■ PROGRAMUL l l : ’ !"-
, lfţjBS TVR Interaacional; 10,30 Dese
ne \k& am p  ILW Actiiatltiţt; 17*03 Vie- ‘ 
niţi* că noi pe programul doi! Reforma 
sănătăţii în România; 20,00 Actualităţi; 
20^5 Divertisment internaţional; MM 
TVM * Mesager; 21,30 Lumea sportului; 
22,00 ŢV5 Europe; 22,35 Magazin auto- 
moto. *».•*-•*/ Vt> î *. «>’ -'"M'rJ

.*'' ^ ‘ ! ■ . ■ > r
MARTI, 1 IUNIE 
PROGRAMUL I :

, 7,00 TVM'* Telemafimdr I0,«0 TVR
Iaşi; 11,00 TVR Cluj-Napoca; 12,00 
TV: Ce facem i. ca violoncelul ?/ de 
Vindea, ţsm  CTl; Mozăiţ; 13J» Desene 
animate; 14,00 Actual|tă|i * Meteo; 11,15 
Ora le  mu 15,00 Didactica;' 19,30 *
Teleţcoală; 16,60- Convfcţutri-magăgin ;

• l*dt Actualităţi; 17^5 Cabinet juridic; 
17,35 Salut, prieteni (I). Dezbatere pe 

.manualelor de limba ^ literatura 
stau la baza programe! pen

tru examenul de bacalaureat; 18,35 Sta
rea naţiunii — Dialoguri politice; te,30 
Desene atârnate;.. 20,00 Actualităţi; 29,35 
Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Festi
valul copiilor; 23,15 Film serial: Mid- 
night Caller (SUA. 1989); 22,15 Universul 
cunoaşterii; 23,00 Actualităţi; 23,15 Salut, 
prieteni ! (II).

........ . PROGRAMUL I I :
16.00 TVE Internacional; 16,30 Dese

ne animate; 17,00 Actualităţi; 17,05 Stu
dioul de Hferatură: Lucian Bl aga; 18,05 
Film serial: Maguy (Franţa); 19,05 Sport- 
studio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Tribuna 
non-conformiştilor; 21,00 TVM * Mesa-

eenteaetanţl care predau peste 
J »  l lapte de vacă lunar se acordă Suplimentar câte 
10 kg târâţe pentru fiecare o sută |  lapte predat.

' * .........;f,s • : . . •
Pl«i4«ril»rU «are contractează şi predau anual 

» » lapte pot solicite samtăţi» m m iafe% de 
4» hauA c» dobândă de numai 15 la tn 

*t de tărâţe. *n cantitate da plută: lă 49 
din valoarea contractau,'

SOCIETATEA
SARMISMOlî S.A.

Angajează urgent tfimpUtii sau uperatori *«; 
tlustrializarea femnUluţ (hărbaţi, cu stagiul mi
litar sdtufăcut şl vârsta până D  39 de ani).

Relaţii la Biroul personal al societăţB, str. 
C.A. Bosettl, nr. 8, telefoane; 627966,

„OUASAB ELECIRO" S.R.L, DEVA

V» efegă la cgle mai avantajoase pre
ţuri :■ •

•  TELEVIZOARE COLOR 3 SHARP, SAC 
NYO, MEGAVISION, GOLDSTAR.

Garanţie % luni. ?
I l : - tatu s Deva. bdul Decebttl, M. R, ţet, -

611261. : “"‘iT3a

SLC, INFOMIN SdlL ORVA

Vă oferă, la cete mai *va«iajoase pfeţUff, 
ţwa»3toarrfe 1ocr5ri care sie | kA «oteeute pe cal- 
culatoar» ţip WM*1% Şi c te ^ t ib U c :

/u a

22 Deeembiţd' h k ;

■maţ»'

sută
49 gt
i m

U 4  8  TRADING S.R.L DBVA

|npne»eii, bl. 48 B (colţ cu «ir. R■ m n
Vfcărescu)

Vfi «fprâ «n-gros 
porBmcDt de ţigări imperf «ş

SAPTAMANA LA TELEVfZ/UHE
studioul muzicii de 

22J15 Tradiţii,

Mte«StfXJRL 3 IUNIE 
PflOG RAMUL l:

13^5 Tele-disenl m m ip tt populare; 1^00 
Spectacpţttt tuteli; Şeriâţ roafizat de scrii- 
torMl l ^  «rteo«3fuî 19,3p Desene ani-

2A9* A<^»l^ţi* 20,35 RoDuri,

. frVfttv* Teii mutiiiălt «MO TVR 
!^i; lldO *VK Gupmtmom  A »  La 
Stedi 1^45 Besene anintete; U M  AotUa-' 

f  McteO; \  14,15 D«a de muzică;
16,00 Dtdacfiru; 15,45 Q samă de «ariin- 
te. Video-biblioteca pentru to ţi: Nicolae 
Jorgtg te.00 Oameni de lftagă noi; 16,30

-jtaUHiă"'

«rt; 20,40 Sport; 20,45 Film awial: Dăibtei 
2L45 Reflecţii rufierş; 22,00 ^«dioul e-

: -c#»«pic; * '»

15M

A5 Fotbal: UeiH ŝ£»«wia| — 
jn prelinrftiariile C.M. |94.

directă de la Kosice; 
ă; 20 M Actualităţi;
Aăţ id pHm phm: An 

caltandă; 21.40 
55 de 3ife ia Pcftin (SfA. 
Actualităţi. - f

, J. f ’ROGRAMUL II r f
# 16,05* Teatru TV; Joc dublu de Ro|ert 
Thomas; 18,30 Emîşioiie ln  limba pna- 
gblără; 20,9» Actualităţi; 2 Specta-
N  de balet în serial: „Scaunele" — rer- 
siane coregrafică după piesa omonimă de 
EugeneIotţesco; .21,00 TVM * Mesager; 
21,30 Edilii- în dteiog cu dv.;  22,00 TV5 
^Europe; 22^5 învăţaţi engleza americană.

JOI, 3 IUNIE 
k T  ? PROGRAMUL I:

. 7,00 . TVM * Telematinal; 10,00 TVR
Iaşi; 11,00 TVR Cluj-Napoca, Pasărea 
măiastră; $2,00 Fila» artistic: Poarţă-te 
frumoşi (SţJA, 1951); 13,20 Worldnet Usia: 
Exile; 13,30 Desene animate; 14,00 Ac
tualităţi * Meteo; 14,15 Ora de muzică; 
15310 Didactica * Bacalaureat '93; 15,30 
Teleşcoală: Curs de limba engleză; 16,00 
Repete moldave. Emisiune realizată de 
Studioul de Radioteleviziune Iaşi; 16,30 
Repere transilvane. Emisiune realizată de 
Studioul de Radioteleviziune Cluj-Napo
ca; 17,00 Actualităţi; 17,05 Magazin în 
limba germană; 18,05 Povestea vorbei;

Alfa :«L Omega VILW Ora du 
muzică; 14A» T m a ^  t k  -r- Ori » «
* DeţMţc anim»tet Dă» Uoydle fi :
«ho m ţm i? . episodul 14 (ora 14.05T *
(ora 14,30) * Comedie: Fămai» r W 
episodgi 6 (A* *7,30) * Mapamond 
ILOO) * -foppi muzical european' 
f ;iee» «sdopetift .fra/M B ă. *; A*W 

tora 20.00) * Editeriaiuf Mţpţământi 
Ţ**i ft»?r»c fot» nRERi
CaseadOrM, 4 (ora 20,40) * Fitasi

“ Sb*

22,0# 8tedi<
...... .. „ . 22,45 Fesţivplul

Into^poifal ^dţure^i W , '23.15 Ac- 
tea»i(ăţi; 23.38 UortUnedţe.

pentru 
2j35 Stadion.

O Idee; Uurope

‘ ViNtefer, 4 IUNIE
PROGRAMUL l  t

7,0# TVM * Telematinal; 10,00 TVR 
I»fU « #  TVR CT»pPtepoca; T2A« Fftţ» 
J p d ;  l w  *ţi »l cetUlui afbastiu-, i f  
Descoperirea Planetef: Argentina 
13,30 Desene animate; 14.00 Aciua 
* Meteo; 1445 Ora de muzici; 15,00 Didac
tica; 15,25 TdeŞcoal*; 16,00 Cheia succe
sului; 10,30 portativul preferinţelor mu
zicale; 17,08 Actualităţi; 27.05 Arfe Vte 
ztkâle; 17,55 Pro patrW; 18,35 De la lume 
adunate...; fR90 Cultura bi lume î IS09 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20,% 
Spoit; 20,40 - Film serial: Destinul fami
liei Howard; 21,45 Viaţa parlameotară;
22.15 Magia dansului; 22,45 Gong ! Emi
siune de critică şi actualitate teatrală;
23.15 Actualităţi; 23,30 Magazin cinema
tografic; 0,30 La cererea telespectatori
lor: Veniţi cu noi’’ pe programul doi!

: PROGRAMUL II:
13,08 Tenis; 18,80 Emisiune în limba 

germană: 10,08 Concertul Filarmonicii 
„Moldova" din Iaşi; 21,00 TVM * Mesa
ger; 21,30 Viaţa spirituală; 22,00 TV5 Eu
rope.

sâmbăta. 5 iunie
PROGRAMUL I: i ;; / ' O

9,00 Bună dimineaţa... de la Cluj-Na
poca !; 10,00 Actualităţi; 10,10 Ba da !'

PBQGRAMUL. I I :
16.00 TVE jnternacîoaali TL30 

ue animate. Nys Bolgerssou; I7( 
fităţi; ff js  Fjă*> prlăstie; T«mâ eu 
ţiuni; 1945 ^igin* muzicale ix

e s i- ţa & '-C fc
M m  Artualiţâţi; te,36 /azz-magazin; 2L09 
TVM * Mesager s 21,30 Studioul muzfeU 
contemporanei M M  TV5 Europe; , 22 
Varietăţi intaruoţîonalc.

DUMINICA. 6 IUNIE

PEDgramULA:
9,0* Bună dimineaţa l ; 1400 Actuali

tăţi; 1OJ0 Abracadabra !; 11,00 Film se
rial pentru copii: Aventurile (ui filach 
Beawtjr; u,25 Avanpremiera TV; »L30 
Lumină din lumină; 14,00 Actualităţi * 
Meteo ; 14,10 Poşta TV ; U,23 Video-ma- 
gazln: «8,30 2X2 5 %9M Film serial t 
Dallas. Episodul 238 ; 20,00 Actualităţii
te,35 Film artistic : Voiajul terorii — A- 
facerea Achilie Lauro (Italia — SUA «— 
Franţa, 199(Q; 22,10 Convorbiri de dumi
nică ; 24,00 Nocturna duminicală.

PROGRAMUL I I :
16.00 TVE internacional; 16̂ 10 Dese- ■

ne animate: 17,00.Actualităţi; 17,05 Sera
ta muzicală TV , 19,30 Mwndo-muuieU ;
20.00 Actualităţi ; 20,35 Pop-club ; 21,08
TVM * Mesager ; 21,30 Concertino; 22,08 
TV5 Europe; 22,35 Oraşe şi civilizaţii ţ
23.00 Închiderea programului,
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PUBLICITATE
a n i v e r s a u

- 0  Când în buchetul v;e. 
îl prinzi cel de-al ->2-lea 
randafîr.soţia Maria, 6ar- 
en — fiică, ginerele Nti.
, nepoatele Cosmina 
. Ancuţa îţi urează, dră- 
l ‘Gheorghe Stanclu, mul- 
J sănătate, fericire - si 

frmlţi ani. <59191

1 VANZARI 
c u m p ă r ă r i

f \  ■■■;■■.■
I. £  Vând Moskvlci *12. 
Relaţii Orăştie, tel. "642776. 

^ ; {6638}
f •  Vând Dacia 1304. In* 
formaţii telefon 618678. 
f  •  Vând maşină de în
gheţată cu vitrină frigo- 
HRcă. Haţeg, tel. 770315.^

V •  Vând Dacia break,

Kină, Ard . carosabil, 
convenabil. Deva, str. 

joş Vodă, nr; 18 (Wn- 
« a  miliţianul grăbit), TeL 
1625050. ’ <6649)

î s •  Vând urgent autotu
risme Mitsubishi Soit, 

fltfgrtbufg, Trdbant, Op»- 
jffPariptt 1,2, la preţuri con
venabile. , ■ Relaţii zilnic, 
lei. 629117, (0659)
? ‘ * Vând maşini ARO 4x4, 
'tefricaţ|e 1
tru export. Tel. 622433, preţ 
Convenabil. . (6894)

i . . ?■/ t *>* ■

SC. Somtour Lo- 
vie SRB vinde chioşc 
metalic tiv piăţa Be- 
fan — Deva şi închi
riază Aiitoservfce Sris- 

— spaţiu j  pro- 
ie. Relaţii la tei.

(6676)

« Vând tractor U—650, 
fcivadia, nr. 155. (6688)

m. SJB, din Arad. tel. 
6, telefax 096613148,

5 en-gros mălai extra. 
■for şi furajer. Adaos 
■cial zero. . (5890)

«' Vând ARO 243 D, 
cumpăr ARO 320 D ava
riat. Deva, tel. 623076.

■ <6704)
f •  „ Vând convenabil 

Jiluri Rosignoi, cu legă- 
Uri fcook Nevada -f- dă* 

pari nr. 44, stare buni. 
foformaţii “tel. 618525, , '

* 06680) 
v * Vând casă şl grădiriă 
4n Mintia, nr. 144. (6695)
t » Vând -caroserie Daria 
tSOO. Simeria", tei 66O120.

(6692)
' m Vând maşină spăla* 
Alba Lux 10, stare foarte 
bună, tei 623383, după ora 
18. c ’ (6691)

•  Vând magazie cerea
le, stare excepţională, re-

materiale suprafaţa 
mp, grajd suprafaţa 
mp, zona Dobra, îâ  

l?|gsea. T e i 614407. (6705)
" "V Vând Dacia 4310, an 
fabricaţie 1983. Tei 620381. 
v * (6702)

- '•  Vând apartament cu 
două 'camere, *«B*eoman* 
date, str. Mărăştl, în valu
tă. Tel. 616299. (6707)

•  Vând Opel ltekord 
20 E, înmatriculat, stare 
bună. Relaţii tel. 613239.

(6706)
•  Vând ţuică de prune 

şi teren agricol In zona 
Cotălii Deva. Tel. 612182.

(6708)
•  Vând Skoda S. 1000, 

RK integrală. Tel. 626291.
(6668)

•  Vând maşină sifon.
Haţeg, tel. 770538. (6549)

•  Vând ‘ apartament 3
camere, confort I, Hune
doara, tel. 717752. (6614)

•  Vând apartament 3

camere, etaj I, Micro 15. 
Tei 684478. (6711)

•  Vând armăsar de doi
ani Burjuc, ni». 65, fami
lia Bartha. (6713)

•  Vând convenabil te
levizor color Funal (japo
nez), multisistem. Deva, 
tel. 612298. (6717)

•  Vând Său schimb ca
să 4 camere, grădină. Băl. 
ţa, cu garsonieră în Deva, 
plus diferenţă. Informa
ţii Lunca, nr. 2. (6713)

0  Vând televizor color 
Siemens, stare perfectă, 
imagine superbă, preţ 
100 000 leî. Tel. G13045.

(6714)
•  Vând urgent casă 5

camere, Simeria, str. Tâm
pa, 10000 DM negociabil 
său echivalentul în lei 
Tel. 629602. , (6719)

•  Vând. garsonieră con
fort redus. Tel. 617387.

. (6724)
•  Vând apartament do

uă camere central sau 
schimb cu garsonieră. In
formaţii. tei 623069. (6723)

•  Vând televizor color 
Philips, cu telecomandă. 
Tel. 625096, după ora .16.

- (6728)
•  ; Vund apartament ; 3 

camere sau *s«il"mb1cu gar
sonieră confort sporit. De
va, Al. Armatei (Bălces- 
cu), bl. 8, et. 3, tel, 624035.

' (6726)
•  Vând maşină de cusut 

: electrică ,,Nicbleta“; Tel.
624873.-_ - ---• (6733)

6 Vând incubator 130 
ouă.. Tel. 623102. (6732)

•  Vând televizor color 
II®, cu telecomandă, şi 
Grundig Sport. Tel. 018131.

(6740)
•  Vând apartament 3 

camere, cent ra l ,  sau 
schimb cu 2 camere plus 
diferenţă. Tel. 625622. .

...  (6739)
apartament do- 
centru Deva, 

(ibric. Tei 
iîrî (6738) 

Vând casă nouă, gră
dină, pământ în .Rojoga. 
Tei 617708, Deva. (6737)

.0  Vând maşină pentru 
coşuri de îngheţară. Rela
ţii, tel. 623221. (6736)

•  Vând casă mare şl 
grădină, Sân tandrei, iy. 
443.

•  Vând urgent. apârta- ■ 
ment două camere, con
fort I, zonă centrală, str. 
Gării, bl, 43, ap. 39, octl- 
pabil imediat. Tel. 617205.

(6734)
•  Vând rulotă pentru fu

rişi» sau cMtMfţ. Tei 
614578. <6741)

•  Vând apartament, do
uă. caniere central zona 
Teatru, et. 1, maşină îrt- 
gheţată, Cuptor pizzerie, 
bucată riej patiserie, gaz, 
lemn, mese, şcauqe, tabţf- 
feţi pentru bar 'restaurant, 
mese lucru bucătărie, pa
tiserie", maşină spălat nouă, 
minicasetofon, radio Weff, 
jucării diferite. Tei 728433/

(5903)
« Vând Olto'it stare per

fectă, fabricaţie 1988, 59 500 
km. Tel. 718026. . (5906)

•  Vând butelie norma
lă mmgaz, peeţ iaegoaabi!. 
Hunedoara, tei 715840.

(5908)
•  Vând Lada 1500. In

formaţii tel. 714386. (5910)
•  Vând Sitroen D3S 16 

RS, 1984, 1600 cmc, 2 50» 
mărci, negociabil; stare bu
nă, televizor color Sie
mens. Hunedoara, str. Mi- 
hai Viteazul, 17/05, tei 
93/720826, după ora 19.

(5912)
( t « Vând Dacia 1300/ sta
re foarte bună. Tel. 717288.

(5913)
•  Vând Dacia 13Q0, fa

bricaţie 1980, preţ conve
nabil, tel. 720107, 728107.

(5914)

•  Vând 
uă can 
b-dul 1 
615473.

•  Vând apartament do
uă camere, Intrări sepa
rate. Informaţii tei 722107.

(5917)
•  Petrolemn Prest vin

de lemne de foo la pi*, 
ţul de 7 650 îel, îri canti
tate limitată. Informaţii, 
tel. 720152. (5918)

•  Vând motoretă KPabra 
cu îmbunătăţiri, geamuri, 
uşi îa preţ convenabil. Tei

. 618315, după ora 21. (674?) %
•  Vând ţuică prune, preţ / 

convenabii Tel. -651989 
Brad, orele 6—8, 19—20. •

“ "• (6746) ’
•  Vând casă, pământ, 

pădure Almaşu Mic nr.
36 (Peştişu Mic). Informa
ţii Deva, Dacia, bl. 35, ap. 
52. (5677)

•  Vând maşină înghe
ţată stradală, fabricaţie

î Frlgocom Bucureşti, stare 
de funcţionare foarte bu
nă. Tel. 618346, 613982.

(6727)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

■ •  Schimb apartament 
} două camere decomanda- 
■ te, cu apartamehf ă că- a 
ş mere. Informaţii, telefon 

623355. / (6696)
•  Schimb garsonieră cen

tral şi Dacia 1310, fabri
caţie 1989 cu apartament 
două camere, eentral. De
va; 612022. (6344)

-- •  Schimb apartament 
3 camere Sîngeorz Băi, cu 
similar Deva. Informaţii 
tel. 621503. (6598)

•  Schimb apartament 4 
camere, Liliacului, bl." 17,

. cu două apartamente a 
două camere. Tel. 625267.

i * • . • (6700)
•  Schimb parsonieră 

proprietate Hunedoara, cu . 
similar Deva. Tel. 620610.

(6721)

OFERTE 1 -  

DE SERVICII
• . "■'“ '■.V;/ .7 ;<;■■%<* i-.V " v /.V ţ'w ; •/: Y- : -

« AGROMEG S.A. Ilia 
confecţionează:, prăşitor! 
cu” tracţiernă animală, gra
pe cit tracţiune animală, 
grape pentru tractoare, 
mori cu ciocănele, circu
lare pentru, tăiai lemne, 
ţtebobineazâ matoăre elec
trice, execută confecţii 
metalice, execută lucrări 

; de reparaţii Ia tractoare, 
selnorci şl maşini agrico
le, precum şi lucrări de 
strungărie. freză, sudură.

(6582)

•  Eurofriends 90 orga- 
. nizează excursie în Polo

nia în perioada 2.06—0.06. 
4993, preţ 16000 lei -f-' 20 
DU. Informaţii Deva, teb

.621840. • (6715)
0  Angolez coi munci-; 

tori" niecavucă î/ Teidfdu* 
621757. *: ■ (5717)

ÎNCHIRIERI

.« Tineri căsătoriţi cău
tăm apartament pentru în
chiriat, ofertă seridasă.
Deva, tel. 623076, după 
ora 12. (6704)

•  Gedcz contrari epr r-
tament' doul camere. In
formaţii Hunedoara, sfv. 
Gâmpului, bl. B 1, ti. 2, 
ap. 16, Micro 4, (5918)

COMEMORĂRI

•  Duminică, 30 mai, se 
împlinesc cinci săptămâni 
de la decesul tatălui şi. 
soţului

IOAN PASARE!)
în vârstă de 72 ani. Pa
rastasul de pomenire va 
avea loc la Biserica din 
satul Măceu, eomuna Bre
tea Română. Soţia Maria, 
fiul Ioan. (6636)

■ 11

•  Amintiri dragi, 
clipe de neuitare, pi
oase aduceri aminte la 
6 luni de la dispari
ţia dintre ncă a iubi
tului nostru fiu, soţ, 
tată, cumnat şi bunic,

U7PAŞ ROMULUS
Gomemorarea — du

minică, 30 mâl, la' Bi
serica Ortodoxă din 
Shişcădaga.

Bunătatea şl chipul 
lui drag vor rămâne 
veşnic în amintirea 
noastră.

« Şase săptămâni de 
durere şi lacrimi de 
la dispariţia- fulgeră
toare, la numai 45 de 
ani,â iubitului .nostru 

"tată, soţ, fiu şi frate 
CORNEL POPA 

al cărui chip .luminos 
hu-i .vom uita nicioda
tă. Comemorarea va 
avea loc în 30 mai 
,4993, ora 12,- la Bise
rica Ortodoxă Ilia.

.........(6693)

« , .Pios omagiu la 
împlinirea a şapte arti 
de la decesul iubitu
lui meu soţ,

ing. IOAN CINCU 
îi vom păstra o veş

nică amintire. Soţia.
-• (6710)

I FABRICA DE NUTREŢURI COMBINATE I 
MINTIA

I
î Achiziţionează cereale de la populaţie 
I următoarele preţuri:
I •  ORZ — 100 lei/kg 
J •  PORUMB — 110 lei/kg — boabe 
j •  (GRÂU — 115 lei/kg

t
la j

A-
I■*»
l

, Asigurăm transportul de la domiciliu cu j 
|  mijloacele noastre sau achităm contravaloarea I 
«transportului. Plata se face la recepţia cereale-J 
|  lor. i
î Informaţii la telefoanele: î
I ‘ FNC MINTIA : 95 — 616625, 95 — 625886. |

(401) j

S.C. „CONDOR** S.A. DEVA

j cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bloc H 3 j 
I anunţă pentru data de 8 iunie 1993 i 
I Concurs pentru ocuparea următoarelor' 
I posturi: j
« #  contabil şef la Filiala 1 Deva, - . -
* Condiţii de concurs: absolvenţi ai în vă-1 
, ţământului economic cu o vechime de 7 ani ‘ 
jîn  funcţii economice. . :

•  analist programator : absolvent al in -! 
|  văţămâritului de specialitate, cu o vechime de J 
|  5 ani în funcţie. * j

0  Au treţuiţ şase ani de 
când tn-a părăsit pentru 
totdeauna, cel caca a fo i
soţ, unchi şi un bun ve
cin ,

TRAIAN GROZA
Totodată, mulţumesc . Io- 
catâriior din H. 1, Bălces- 
cu, pentru ajutorul acor
dat în clipele grele. Soţia.

(6718)
•  S-a scurs un an d»

Zile triste şi amare -de*
când soarta mesăioftsă a 
luată» dinte* Oeţ |Şg*»găai*

pa tiA" .
lăsând un gol imens plin 
de lacrimi şi dor, pe care 
nu-1 va putea acoperi ni
meni, niciodată. Chipul tău 
drag va rămâne veşnfo 
tn sufietefo noastre. Pa
rastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 30 mal, 
fâ" Biserica .Ortodoxă dfo 
Ludeşti. Familia veşnia în- 
dereratu. (6720)

DECESE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI. 
DEVA

ANUNŢA
ORGANIZAREA UNUI CQNCURS PEN

TRU OCUPAREA URMAT OARELOR POS
TURI VACANTE: ’

1. INSPECTOR SPECIALITATE ~  iu ca
drul serviciului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului.

Condiţii : — inginer, constructor cunstruc- 
ţii civile, industriale şi agricole.

2. INSPECTOR SPECIALITATE — în ca
drul biroului privatizare şi coatrot cumercial.

Condiţii: — studii a tptH w tr  juridice 
CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA 

DE 18 iunie a.c.
Informaţii suplimentare la triledon $18570. 

lut. 129 sau la sediul instituţiei, camera 14. .
-  <40$)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CORVIN TRANS“ SAu

I■$: •r
\A ■
iÂ '
1
•'St' '

\
r

■ V ■ •

I

I
«

I

i

•  Soţia Voichiţa, fiul 
Doruţu mulţtunesp ru 
delor, vecinilor, prie
tenilor, colegilor de 
serviciu, întregului per
sonal al Trustului şi

; U.M. Brad care au fost 
alături de noi Ia ma
rea durere pricinuită 

ude- decesid catui caro 
a fost

GHEORGHE
D1ACDNU

Dumnezeu să-l odih
nească! (6722)

•  Mulţumim din 
suflet rudelor, colegi
lor, prietenilor, veci
nilor, tuturor celor 
care au fost alături de 
noi la incredibila şi 
nedreapta despărţire 
de diagul nostru

OCTAVIAN 
MUNTEAN TĂVI 
Familia îndurerată 

şi îndoliată pentru tot
deauna. (6725)

. . . . . .  cn sediul in str. Stafii nr. 2, Hunedoara,
ţtelefon 713330, având ca obiect de activitate* 
1 transport de marfă şi călitprL - t
î  Anunţă pe această cale intenţia de majo-* 
1 rare â tarifelor, atât la transportul de, că lă-| 
• tori, cât şi la cel de marfă, începâfld cu 1.07.. 
{ 1993. (403) , |

{ ------------------- ---------------------— ----------- 1

J S.C. MAREŞ TUR S.R.L. ORAŞTlfe T J 
| Str. Unirii, nr. 5, tel. 641446, 641800. |

ţ  Vă oferă la preţuri avaatajwase următoa-1
•  rele excursii: - -* %
I •  UCRAINA — .prin Vadul Şiretului la |  
' Vlnniţa, preţ 22 600 de lei — săptămânal. • 
I •  UNGARIA — Tatabanya — Oroszlony | 
j — Kister, preţ 9000 de lei — săptămânal.
* •  POLONIA — Cracovia, preţ 19 500 de t
t lei +  20 DM — săptămânaL t
! •  ANGLIA, CHINA, EGIPT, GRECIA. S e |
|  asigură vize individuale, transport, cazare, pen-1 
« siune completă. «
|  S.G. MAREŞ TUR S.R.L.-ORĂŞTIE deţine | 
' bilete de odihnă pe litoral în staţiunile Ma-» 
I maia, Neptun, Cap Aurora, Eforie Nord. ( 
j VĂ AŞTEPTAM 1 j
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