
Forţele politice pe de o 
parte, forţele sindicale pe 
de altă parte se regrupează, 
îşi caută identităţi mai 
viabile, îşi stabilesc pro
grame comune de acţiune, 
pornesc la drum de pe baze 
mai solide. Iată, purtătorul 
trandafirului — F.S.N. —, 
partid reprezentativ al re
voluţiei române, după ce 
şi-a scuturat multe petale, 
pierzând considerabil din 
electoratul iniţial şi din 
popularitate, i-a curtat pe 
cei de la minusculul par
tid democratic ai dlui Vi- 
şineşcu, cu _ care a şi fu
zionat la recenta conferinţă 
naţională de la Constanţa. 
Astfel, cei 80 000 de mem
bri ai F.S.N. cu cei 1200 
de membri ai P.D. au con
stituit P.D.—F.S.N., avâiv 
du-1 ca lider pe di Petre 
Roman şi pretenţii clar 
exprimate de alternativă la 
guvernare.

Acum, P.D.—FjS.N. co
chetează cu formaţia dlui 
Lucian Cornescu, deci cu 
P.S.D.T., în vederea unei 
noi fuziuni, In fond şi la 
urma urmei necesare şi 
normale, pentru că doc
trina democratică e una,

după cum necesare şi nor
male ar fi şi alianţele li
beralilor, ale creştin-demo- 
craţilor, ale socialiştilor 
ş.a.m.d. Chiar dacă, iată, 
a mai apărut un partid, 
„Pentru patrie”, aj 145-lea 
în peisajul vieţii politice 
româneşti, actuale, partid 
ce înregimentează foşti 
deţinuţi politici şi veterani 
de război, care, de altfel, 
se regăsesc şi în alte for
maţiuni politice.

Din păcate, liberalii nu-şi

„una", să nu se risipească 
to 4—5 formaţiuni, cărora 
lumea nu le mai ştie nici 
numele, necum opţiunile, 
programele. Se pare că un 
prim pas l-au şi făcut, 
M.E.R. fuzionând cu P.N.E. 

Furtuni bat şi prin P.U.N.R., 
mâi răzleţindu-1 pe câte 

unul de trunchi, ultimul ple
cat fiind dl Petru Burcă, u- 
nul dintre fondatorii forma
ţiei — alături de dl Emil 
Ceontea.

La rândul său, şi

F.D.S.N.
Fuziuni şi sciziuni au 

loc şi în sindicate. Din 
puternica şi activa Con
federaţie „Alfa", a dlui 
Bogdan Hosu, s-a desprins 
o ramură foarte impor
tantă, cea a petroliştilor, 
care a aderat la Confede
raţia Naţională a Sindica
telor Libere din România 
— „Frăţia", apărută do 
curând sub această denu
mire prin fuzionarea de 
la Sinaia a confederaţiilor

O B S  E R V A T O  îl Fuziuni şi sciziun i
pot aduna încă apele, în 
ciuda eforturilor pe care le 
fac unii dintre ei, afişând 
deja pretenţii la guvernare, 
pe care le-au probat şi în 
guvernul Stolojan. Şi nu 
s-ar putea spune că libe
ralii, în ansamblu, nu pot 
alcătui un partid puternic, 

pentru că de cadre valoroase 
nu duc lipsă, după cum nu 
duc lipsă nici feseniştii, 
sau ţărăniştii, de pildă.

Am scris şi altă dată şl 
rămânem la ideea că şi 
ecologiştii trebuie să fie

F.D.S.N. are nevoie de lim
pezire, de restructurare, 
după Cum afirma dl A- 
drian Năstase, unul dintre 
potenţialii candidaţi la 
conducerea partidului de 
guvernământ. De altfel, 
scrisoarea închisă pe care 
dl Năstase a adresat-o 
membrilor marcanţi ai par
tidului se pare că a avut 
darul să tulbure şi să lu
mineze în acelaşi timp gân
duri fedeseniste. Ele se 
vor lămuri, probabil, la 
apropiatul Congres al

C.N.S.L.R., „Frăţia" şi „U- 
nivers" şi a Federaţiilor 
„Petrom" şi „Telecomuni
caţii". Aşa a apărut unul 
dintre cele mai mari şi 
mai tari sindicate din Ro
mânia şi din sud-estul E- 
uropei, grupând 3,5 mi
lioane de membri şi având 
doi preşedinţi: Victor Cior- 
bea şi Miron Mitrea. To
tuşi, „Alfa" dlui Bogdan 
Hosu, ea şi N.B.S., diriguit 
de dl Matei Brătianu, ră
mân foarţe apreciabile în

mişcarea sindicală româ
nească la această oră, de 
care vor depinde, probabil, 
încă multe „aşezări" în 
peisajul muncitoresc.

Dar chiar dacă există şi 
vor continua sciziunile şi 
fuziunile în viaţa politică 
şi în mişcarea sindicală nu 
trebuie să ne mire ori să 
ne contrarieze. Sunt coor
donate ale democraţiei, 
sunt evenimente fireşti 
într-un stat de drept. Ceea 
.ce"- îngrijorează însă, ceea 
ce doare sunt relele pe 
Care le produc cu nonşa
lanţă unii lideri de partid 
şi de sindicat, guvernanţi 
şi parlamentari, reprezen
tanţi ai puterii în terito
riu, care nu au mult prea 

-a face nici cu profesiona
lismul, nici cu atributele 
cinstei şi omeniei, nici cu 
sentimentele iubirii de 
neam şi de semen, nici cu 
promovarea democraţiei şi 
aplicarea legilor, ci mai 
ales cu propriile interese 
de parvenire, de înavuţire, 
de demolare a celor care 
nu li se supun. Lumea le 
simte, le vede, le rabdă. 
Dar până la o vreme...
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ALO,
Discuţie cu dl. dr. CONSTANTIN TRUŞCA, 

şeful serviciului de urgenţă al Spitalului judeţean 
din Deva

Despre activitatea medi
cilor, a cadrelor medicale 
de la serviciile de urgenţă 
a spitalelor, a şoferilor de 
pe maşinile de salvare am 
scris deseori. într-o re
centă discuţie, dl dr. Con
stantin Truşcă, şeful ser
viciului de urgenţă al Spi
talului judeţean din De
va, ne relata că de multe 
ori necazurile bolnavilor, 
ale însoţitorilor lor încep 
de la apelul telefonic care, 
nu de puţine ori, din ca
uza emoţiilor puternice, a 
panicii în care se intră în 
asemenea momente, e re
dus la un apel imperativ 
„veniţi imediat cu salva
rea" şi telefonul este în
chis !

—• Deci, cum e bine să 
procedeze oamenii aflaţi 
în asemenea ipostază ?

— Salvarea răspunde la te
lefoanele 961 sau 611313. Du
pă receptarea apelului se a- 
nunţă la telefonistă adresa 
exactă a bolnavului cu pre
cizările necesare, strada, 
numărul casei, iar la blo
curi şi scara, etajul, şi nu
mărul apartamentului şi 
dacă se poate, o persoană 
chiar să coboare în faţa 
blocului sau a  casei pentru 
a uşura ajungerea urgentă 
a  doctorului la bolnav. Es
te chiar recomandabil ca 
Sn câteva cuvinte să se 
spună de ce anume suferă 
pacientul, dacă e leşinat 
sau In  ce stare se află bol
navul.

— Ce anume at  putea 
scurta durata dc sosire a

Salvării la locul solicitat ?
— Renunţarea la apelul 

telefonic pentru salvare ce 
îl fac unii din neseriozi
tate, băşcălie şi glume rău 
înţelese (pentru a se distra 
când se aflăsUb influenţa 
lui Bachus) pe seama tele
fonistelor sau a şoferilor. 
In asemenea situaţii sunt 
frustraţi de o intervenţie la 
timp bolnavii, se ocupă ne
justificat telefonul. Apoi, 
lipsa numerotării, a nu
melui unor străzi din lo
calităţi generează, de ase
menea, întârzieri. Şi se 
mai întâmplă ceva de ne
înţeles unii conducători 
auto — profesionişti sau 
amatori — nu acordă prio
ritate (legală) maşinilor 
salvării, nu le fac loc 
pe străzi pentru a putea fi 
depăşite ! Este inadmisibil! 
Şi, în încheiere, am dori 
ca şi prin intermediul zia
rului „Cuvântul liber" să 
se cunoască că între orele 
47—19, bolnavii în vârstă, 

.cei care nu se pot deplasa 
la policlinică sau spital, 
pot uza de asistenţă la do
miciliu.

SABIN CERBU

călătoreşti marţea când sunt 
trei ceasuri rele

Marţea, tot românul 
ştie, sunt trei ceasuri rele. 
Va-să-zică n-ar fi rând de 
a pleca de acasă. Dar da
că te gâdilă oarecine în 
talpă, pleci. Pesemne aşa 
mi s-a întâmplat mie în 
marţea din săptămâna în 
care ai lui şapcă roşie s-au 
răscocorât la mai marii 
lor de la căile ferate şi 
au zis : „gata, toate loco
motivele îngheaţă pe li
nie !“. Şi asta împotriva tu
turor semnelor care mi 
se arătaseră ea o zi îna 
in te şi care-mi spuneau 
că e de stat la vatră. Nu 
le-am luat în seamă şi 
am pornit-o dis-de-dimi- 
neaţă spre Petroşani.

Drumul până acolo l-ara 
făcut cu maşina unui prie
ten, ca boierii. Nu mer
geam 100—200 de metri 
fără să ne facă cu mâna 
vreun pedestraş. Stând în 
dreapta îi arătam şi eu 
semnul acela prin mişca
rea orizontală a mâinii la 
nivelul gâtului, adică sun
tem plini până-n gât. Mai 
făcea câte unul mărunt 
din buze criticându-ne de 
mamă, dar nu-1 luam în 
seamă.

In fine, iată-mă înşuru
bat la treburile mele în 
Petroşani. Acolo, pentru 

> cine nu ştie, dacă ai trea

bă dincolo de gară musai 
să treci pe la vămuitoarea 
de timp care este orice ba
rieră de cale ferată. La 
barieră — maşini ca măr
gelele pe aţă şi lume gră
bită. „Bă, zice unul ner
vos, ăştia nu ştie că e gre
vă ? De ce pune bariera?" 
„Ăştia" nu puseseră chiar 
degeaba bariera pentru că 
peşte 10 minute a trecut o 
navetă de cărbune spre 
Vulcan sau Lupeni, de 
unde am dedus eu că nu 
chiar rtoţi mecanicii de la 
calea ferată erau în gre
vă. De, mecanici şi meca
nici, greve şi greve.

Distracţia mare urina la 
întoarcerea la Deva, căci 
drumul' ăsta . trebuia să-l 
fac cu autobuzul. în sta
ţie la urcare — lume — lu
minată. Şi autobuzul când 
vine de la Tg. Jiu; e în
cărcat ca pomul de Cră
ciun al copiilor ascultă
tori şi cu părinţi cu dare

de mână. Şoferul, om 
cumsecade, nu lasă pe ni
meni în staţie şi la ple
care autobuzul stă să ples
nească. Simt o greutate 
pe laba piciorului drept, 
încerc să-l mişc, dar par- 
că-i ţintuit de podea. „Auzi, 
nene, zic celui în al cărui 
spate stau proptit cu na
sul, nu vrei să tragi olea
că piciorul să mi-1 recupe
rez şi eu pe al meu, că 
mai am nevoie de el? “ 
„Unde să-l trag domnule, 
că şi pe-al meu stă altul?" 
Ce să spun, distracţie mare. 
Da asta numai până la 
Haţeg, căci acolo s-a mai 
luminat1 puţin. Am găsit 
şi un loc pe scaun. Altă 
viaţă !

De-aia zic, nu plecaţi 
marţea de acasă şi mai 
ales când aflaţi că şapcă- 
roşie are de gând să intre
în. grevă,

ION CIOC LEI-

O

aqa p e  îl
— Mă iubeşti ?
— O, cum să nu ! Iţi sinii lipsa şi când 

eşti lângă mine, iubitule !

•  CIIIŞINAU. Luând act 
de cuvântarea rostită de 
preşedintele Federaţiei 
ruse, Boris Elţân, Ja con
sfătuirea conducerii Minis
terului rus al . Apărării. 
Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Mol
dova consideră necesar să 
reitereze poziţia princi
pială a Republicii Moldova 
expusă în repetate rân
duri, referitoare Ia retra
gerea neîntârziată, completă 
şi necondiţionată a forţelor 
armate străine de pe teri
toriul Moldovei, aşa cum 
este prevăzut în documen
tele CSCE şi ale altor or
ganizaţii internaţionale — 
relatează agenţia Moldova 
Preş. în  acest context, i- 
deea lansată de preşedin
tele Boris Elţân în cadrul 
reuniunii amintite mai 
sus, cu privire la posibi
litatea creării unor baze 
militare ruseşti pe terito
riul unor foste republici 
sovietice, este inacceptabilă 
sub orice formă pentru 
Republica Moldova. Toto
dată* MAE de la Chişinău 
salută cea dc-a doua va
riantă expusă de dl Boris 
Elţân în legătură- cu pre
zenţa forţelor militare rlt- 
seşti în străinătate — „re
tragerea armatelor ruseşti 
din toate ţările" fost com
ponente ale U.R.S.S. con
siderând-o drept oportună 
şi realistă, atât în interesul 
Republicii Moldova, cât 
şi al Federaţiei Ruse.

•  TIRASPOL. Deţinuţii 
politici de la Tiraspol con
tinuă să nege acuzaţiile 
înscenate dc organizatorii 
farsei judiciare. In şedinţa 
de miercuri,' Petrov, Leşco 
şi Godiac au respins în
vinuirile care li se aduc, 
susţinând că ele, sunt min
ciuni şi scenarii puse la 
punct pentru a se putea 
organiza acest simulacru 
de proces. Afirmând că 
declaraţiile date anterior 
au fost smulse cu forţa, 
prin bătăi şi administrare 
de droguri, ei au refuzat 
să le semneze. Petru Go
diac a susţinut că anche
tatorii l-au forţat să sem
neze nişte hârtii în alb, 
care apoi au foit comple
tate cu mărturii împotriva 
sa.

In continuarea procesu
lui, cei cinci patrioţi mol
doveni au refuzat să răs
pundă Ia întrebările jude
cătorilor şi procuraturii. 
Doar Vladimir Garbuz, 
care de la început a fă
cut depoziţii împotriva ce
lorlalţi cinci, a recunoscut 
acuzaţiile care i-au fost 
aduse de procuratură. A- 
poi, toţi cei cinci deţinuţi 
— aflaţi de trei zile în 
greva foamei —■ au cerut 

-să fie şcoşi din sală, pen
tru a nu participa la con
tinuarea farsei judiciare, 
relatează agenţia Moldova 
Preş.
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Săptămâna T.V.

Bucuriile şi 1
mâhnirile bisericii i

©  ALEE BLOCATĂ. Aleea 
Crinilor se află undeva prin 
cartierul Gojdu. Ca orice alee 
este deschisă circulaţiei publice, 
pietonal şi cu mijloace auto. De-o 
vreme însă, cineva, nu se ştie 
cu ce puteri, a blo'cat circulaţia 
auto plantând de-a curmezişul 

■ aleii patru stâlpi de metal. Se 
spline că a recurs la această so
luţie cineva care nu suportă zgo
motul. Dar dacă fiecare şi-ar 
face dreptatea lui, după cum îi 
convine sau nu-i convine, unde 
vom ajunge ? Primăria şi-o fi'

dat cumva asentimentul? (Gh.P.)

©  „NEDEIA VULCĂNEANĂ". 
Sâmbătă şi duminică, oraşul Vul
can găzduieşte o nouă ediţie a 
„Nedeii vulcănene". Manifestare 
complexă, nedeia reuneşte un 
mare număr de formaţii artis
tice şi interpreţi care vor bucura, 
prin evoluţia lor, spectatorii lo
cali şi oaspeţii Văii Jiului. (M.B.)

©  O NOUĂ FARMACIE. So
cietatea comercială mixtă ro- 
mâno-germană „Cosma-far“ S.R.L. 
Deva va deschide curând, în zona 
centrală a oraşului Simeria, o 
farmacie. Numele noii unităţi 
farmaceutice — „SalutarisH. (S.E.)

©  SPOREŞTE AVEREA OA

MENILOR, In comuna Densuş, 
sporeşte numărul animalelor din 
gospodăriile cetăţenilor. în  pre
zent în comună există circa 
2 000 bovine, 7 000 oi şi 200 
de cabaline. Acest fapt re
flectă strădania oamenilor de a 
trăi cât mai bine şi a lucra pă
mântul cât mai cu folos. (Tr.B.j

Q BĂIATUL ÎNTREABĂ. „Eu 
mă numesc Marius Bordea. Am 
terminat clasa I la Şcoala Gene
rală din llia. Cu note bune. In 
lunile ianuarie, februarie, mar
tie am primit bursă. Dar din 
aprilie încoace nu. Oare de ce?" 
Asta întrebăm şi noi: de ce un

copilaş amărât nu-şi primeşte 
, drepturile care î se cuvin ? 

(Gh. I.N.)

0  RECUPERĂRI! De la în
ceputul anului, Centrul „Remat“, 
din Haţeg, a colectat şi recupe
rat peste 1260 tone de fier vechi, 
24 tone de materiala neferoase, 
41 tone hârtie şi cartoane etc. 
Acţiunea continuă cu iot mai 
mult folos şi pentru furnizori şi 
pentru beneficiari. (N.Ş.f



SGR1S0MIE ADRESATA
Vă scriu aceste rânduri pentru a 

vă informa cum R.A.G.C.L. Deva. 
Înţelege să fie partener in deser
virea populaţiei municipiului Deva.

In România sunt stabilite norme 
:fe consum pentru apă rece de 150— 
170 1/zi/persoană şi 75—110 1/zi/per- 
,oană ia apă caldă şi au fost reluate 
şi în actul de negocieri eu asocia
ţiile de locatari. în Bucureşti aces- 
ea se aplică aşa după cum rezultă 

din cotidianul „Evenimentul zilei" 
vr. 246 din 15 aprilie 1993.

Cu toate acestea, R.A.G.C.L- Deva 
facturează cantităţi incredibile pe 
iersoanâ: în luna aprilie a.c., a fac
turat între 5625—11000 1/persoană 
apă caldă.

Concret : la blocurile 3—4 din bdul 
M. Bălcescu — 10460 1/persoană, re 
venind 349 1/zi.

Pentru că am avut îndrăzneala 
de a solicita furnizarea apei calde 
în regim de 8 ore/zi, am primit un 
răspuns (anexat în copie xerox) ne
demn pentru un partener a cărui 
activitate depinde de consumatori 
şi nu în orice condiţii.

Văzând că au prea exagerat în 
luna aprilie, pe,luna mai facturează 
apă caldă între 5625—10666 1 (bloc 
C2, ap. 78), dar prin majorarea pre
ţului agentului termic se ajunge ca 
apa caldă să coste în aceste con- 
tiţii de umflare a cantităţilor între 
1700—2300 iei/persoană calculată 
'cntru primele 10 zile cu 5500Gcal 
i 9000 Gcal pentru 21 zile, reduce

re acordată de Klectrocentrale De
va. Asta înseamnă că, în condiţia 
âlculării cu 0000 lei Gcal pe în

treaga lună, preţul pe persoană va 
t junge la 2000—2800 lei.

în cazul când apa caldă se va 
-urniza 8 ore pe zi cu 75 1/persoană 
osturile se ridică Ia circa 878 lei/

: iersoană/lună, mai uşor de suportat, 
iar cu 110 1/zi va fi aproxima- 
iv 1287 lei/pers./lunâ.
La apă rece se facturează in majo- 

tatca cazurilor cantităţi de la 8000— 
3.615 i/persoană/lună.
Avem în această situaţie în luna 

:iai blocul 43, scara A, de pe bdul 
22 Decembrie, cu 22615 1/lună/per- 
oană. Locatarii acestui bloc sunt o- 

bljgaţi să plătească o facturare de 
22615 -)- 7365 apă caldă =* 29080 1/ ■
persoană - =  967 1/zi. In luna aprilie 
recordul l-a deţinut blocul 3, scara 
C i ,  din bdul N. Bălcescu, cU 16943 1/ 
ipâ rece şi 10460 1 apă caldă «=

27403 1 *= 013,4 1/zi. Costul taxelor 
comune pe luna mai este între 1900— 
2500 lei/persoanâ.

Doresc sS vă aduc Ia cunoştinţă 
situaţia familiei Os tace Constantin 
din blocul 43, seara .3, eu 12 per
soane Irt luna aprilie, care ar fi 
consumat 8500 1/zi, respectiv 255 000 
I/lună, iar pe luna mai pentru 11 
persoane are 23 771 lei

In blocul 43, scara A, familia Spi- 
nosu Mihai cu 6 persoane are chel
tuieli de 14 334 lei şi ar trebui să 
consume zilnic 58021, respectiv 179 880 
1 pe fună.

Impactul cu preţurile actuale, a 
căror majorare este anunţată de 
R.A.G.C.L. (apă rece, canalizare, gu
noi), va fi foarte greu de suportat 
de populaţie, deoarece nu se ţipe 
seama de calculul Guvernului Ro
mâniei la stabilirea compensărilor, 
când s-au luat în calcul 0,3 Geâl 
familie medie/lună, respectiv 2 708 
leiJ

Din facturările exagerate pentru 
căldură şi apă caldă, efectuate de 
R A.G.C.L., se ajunge la o medie 
până la 1,5 Gcal lună, respectiv 
13 500 lei, deci o diferenţă de 10 792 
lei/lună.

Oare există la populaţie disponi
bilităţi să acopere aceste diferenţe? 
Hotărât nu ! Asociaţiile de locatari 
refuză lună de lună exagerările din 
facturile emise, care au un singur 
scop ; sâ acopere imensitatea nume
rică si valorică a personalului de la 
R.A.G.C.L.

Instituţia, practic, nu a analizat 
şi nu a acţionat nici o societate de 
locatari în justiţie pentru a-şi re
cupera eventualele prejudicii dato
rită refuzurilor, ci pe toate căile 
ameninţă cu închiderea apei reci şi 
calde. Această ameninţare a şi a- 
plicat-d în anul 1992 la blocurile 
4A, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 13A, 
14, din centru, aparţinătoare asocia
ţiei 3, periclitând sănătatea popu
laţiei.

în prezent prin ziarul local „Cu
vântul liber" publică lista „debito
rilor" in care include şi pe cei ce 
nu au nici un debit, ci doar „refuzuri" 
care nefiind soluţionate in termen, 
înseamnă că au fost acceptate şi nu 
se pot solicita ulterior. Suntem 
totuşi de acord să fim chemaţi în 
judecată, dar pentru aceste factu
rări exagerate există în codul penal 
prevederi exacte.

Este necesar să se normeze în
treaga activitate în limitele cotelor 
stabilite de Guvern, fiindcă altfel 
populaţia nu va putea suporta chel
tuielile şi, implicit, se va ajunge la 
blocaj.

Vă rugăm să analizaţi dacă o 
persoană poate suporta asemenea e- 
xagerări, iar familiile numeroase de 
la 4 persoane în sus să consume 
râuri de apă rece şi caldă pentru 
propăşirea şi menţinerea unui 
R.A.G.C.L. la Deva cu 1200 sala
riaţi, număr publicat în „Cuvântul 
liber" nr. 881 din 29—30 mai 1093, 
cu salarii personale negociate la ni
vel exagerat.

Recent au înfiinţat un birou de 
urmărirea şi încasarea producţiei cu 
5 salariaţi, ale căror salarii se ri
dică la sute de mii de lei, un birou 
de represalii -verbale şi scrise. Popu
laţia este foarte nemulţumită şi a-, 
ceastă stare se manifestă prin ura la 
adresa celor ce sunt in fruntea unor 
instituţii locale, judeţene şi ale ţarii.

Vă rugăm să dispuneţi măsuri 
care să conducă la curmarea acestor 
stări de lucruri şi să obligaţi 
R.A.G.C.L. sâ ne acţioneze în jus
tiţie pentru nemulţumirile pe care 
le cauzăm prin refuzuri.

Vă semnalez că nici presa locală 
nu este favorabilă populaţiei, nepu- 

‘ blicând- în cadrul rubricii „Dreptul- 
la - replică" punctele noastre de ve
dere. Desigur noi nu dispunem de 
bani pentru publicitate aşa cum o. 
face R.A.G.C.L. Deva în „Cuvântul 
liber" nr. 881 din 29—30 mai a.c„ 
unde inserează, contrar adevărului, 
că costul apei brute de suprafaţă 
este azi de 5,30 lei/mc, probabil a- 
cest neadevăr este propus spre apro
barea prin noile calculaţii, întot
deauna umflate, contrar preţului fi
xat de Guvern prin Hotărârea 861 
din 31. 12. 1992 de 950 lei la 1 000 
mc, deci 0,95 lel/mc, sau 730 lei 
1000 mc, deci 0,73 lci/nic la apele 
provenite din subteran. Ce diferenţă! 
Astfel sunt toate cifrele R.A.G.C.L. 
Cred că ar trebui dimensionată â- 
ceastă unitate la nivelul municipiu
lui şi ca număr de personal şi Ia 
salarii.

Vă scriu aceste rânduri cu în
dreptăţită revoltă şi reflectă punc
tul de vedere al multor cetăţeni âi 
urbei noastre.
Cu mult respect, MARTON SIlMEON 

Dacia, bloc 15, ap. 8, Deva

e înseairrâ să devii elev al L/ceuhii Teoretic „OECEBaL41
Liceul Teoretic „Decebal" 

leva — a fost înfiinţat lâ 
i octombrie 1871, ca rezul- 
aţ al cerinţelor populaţiei 
lin orăşelul situat la poa- 
atc cetăţii, populaţie dor- 
tieă de lumină şi cultură.

Printre cele mai vechi 
cdli de grad mediu din 

f  rartsilvania este pomenită 
■j şcoală în oraşul Deva, 
care in 1720 avea un rec
tor şi mai mulţi profesori. 
Iar care n-a avut o eXis- 
enţă continuă. Dorinţa 
xtpulaţiei hunedorene de 

,-i avea o şcoală medie cu 
mba de predare română 

>s realizează parţial in 
1870, prin înfiinţarea pre- 
•irandiei, care avea Ia in- 
eput şi o sfecţie română 
Şcoala reală inferioară 

u o durată de 3 ani, în- 
linţată prin ordinul Mi
nisterului instrucţiunii nr.

10143 în 1871, actualmente 
Liceul Teoretic ,/Decebal" 
Deva, a dat acestei ţâri 
şi poate chiar lumii întregi 
absolvenţi care au fost şi 
sunt cadre didactice uni
versitare şi preuniversitare 
medici, ingineri, jurişti, 
arhitecţi, cercetători, oa
meni politici ş.a. La for
marea personalităţi î aces 
tora şi a tuturor absolven
ţilor liceului „Decebal", la 
pregătirea lor intelectuală, 
la conturarea profilului mo
ral şi la dezvoltarea pa
siunii pentru adevăr, fru
mos şi drbptate au contri
buit şi profesorii lor, care 
i-au învăţat zi eu zi şl 
lecţie de lecţie datorită mi
siunii lor nobile de edu
catori ; profesorii i-au co
nectat la suma marilor va
lori culturale şi artistice

ale omenirii, i-au crescut 
în lumină şi omenie şl 
i-am dat vieţii şl societăţii 
cu voinţă fermă, cu ca
racter onest

In decursul existenţei 
sale ca liceu teoretic, a- 
ceastă unitate de învăţă
mânt a funcţionat cu clase 
speciale de matematică şi 
chimie, clase de matema- 
tieâ-fizică, fizică-chimie, 
chimie-biologie, filologie, 
informatică, alături de u- 
nele clase cu profil in
dustrial.

începând cu anul şeii! 
Iar 1992—1903, Liceul Teo
retic „Decebal" Deva a 
funcţionat cu-clase I—IV 
(cu limba de predare ger
mană), clasa a V-a (cu 
predare intensivă limba 
franceză) şl clasele IX—XII 
(matematică — fizică —

clase bilingve : lirhba fran
ceză, engleză, germană; 

fizică-chimie, uman — limbi 
străine).

Actualii profesori şi e- 
levi ai Liceului „Decebal" 
sunt hotărâţi să adauge 
noi fapte şi realizări la 
prestigiul acestei şcoli, 
fiind întotdeauna, ori
unde s-ar afla în viaţă, 
mândri că au slujit sau 
învăţat aici

Dragi absolvenţi ai cla
sei a VlH-a, profesorii şl 
colegii voştri mai mari vă 
aşteaptă şa deveniţi elevii
acestei unităţi şcolare de 
prestigiu.

Este o cinste sâ devii e- 
lev al Liceului Teoretic 
„Decebal" din Deva.

Praf. IACOB POPA* 
directorul Licealul Teoretic 

„Decebal" Deva

BUCURIILE Şl MÂHNIRILE 
BISERICII

Consider că, fără să spe
cific, se-nţelege că mă re
fer la Biserica istorică, tra
diţională, cea mai veche şi 
cu cele mai mari merite în 
viaţa spirituală a poporului 
român — Biserica Ortodoxă 
Română. Ba este biserica 
cea mai reprezentativă a 
ţării noastre, încât proble
mele ei nu sunt doar de 
ordin confesional, ci de 
interes general al ţării în
tregi, atât pe plan intern, 
cât şi în faţa străinătăţii.

De recunoscut că în ur
ma transformărilor revolu
ţionare de după 1989, Bi
serica noastră se bucură de 
o atenţie sporită, fiind 
invitată la aniversări, co
memorări şi evenimente 
deosebite, cu fast sărbăto
resc. Conducerea politică nu 
mai este cu totul străină 
de problemele bisericii, dar 
în acelaşi timp nici nu se 
implică intru sprijinirea ei, 
motiv pentru care se im
pune a vorbi atât de bu
curii, cât şi de necazuri;

în  concret, ne bucurăm 
de admiterea predării re
ligiei în şcoli, dar suntem 
mâhniţi de atmosfera şi’ 
condiţiile în care suntem 
primiţi în şcoli, constatând 
dezinteres şi uneori chiar 
ostilitate. Cu jumătăţi de 
măsură nu se rezolvă nicio
dată problemele majore 
ale societăţii. Biserica re
cunoaşte că nu este încă 
suficient pregătită pedago
gic şi se străduieşte spre 
a dobândi competenţa cu
venită, dar aşteaptă şi se 
Cuvine ca instituţiile în
văţământului să coopereze 
şi s-o ajute. Interesul este 
al tu turor: emanciparea 
morală a tineretului şcolar.

In mod asemănător, Bi 
serica se bucură de atenţia 
manifestată, din partea sta
tului, ca şi de publicitatea

asigurată de organele de 
presă. Dar şl In acest caa, * 
Biserica Întâlneşte şi mo-1 
tive de mâhnire, cele de I 
ordin material fiind de i 
majoră importanţă.

Nu contestăm că avem i 
biserici şi mănăstiri cu o ) 
bună situaţie materială, cu ! 
preoţi şi divefşi slujitori 1 
deplin satisfăcuţi de veni- j 
turile lor. Această situaţie j 
nu compensează şl na tre- j 
buie pierdut din vedere că i 
sunt biserici sărace, mă- 
năstiri ruinate şi clerici 
cu venituri sub salariul 
minim. Faptul eâ se des
făşoară nunţi şi Înmormân
tări cu mult fast şi cu 
mari cheltuieli nu trebuie 
să deruteze şi nici să a- 
fecteze Biserica. Mulţi 
preoţi au sfătuit să se re
ţină credincioşii de la 
cheltuieli peste ritual şl 
obligaţiile cuvenite, dar 
au întâlnit opoziţie* justi- 
fieându-se că „aşa-i obice- 1 
iul"; „aşa face lumea" $11 
că „doar atâta merita şl 
răposatul", saU In cazuri ; 
nunţilor, cei ce se câsăto- ! 
resc.

Aceste situaţii sunt do-! 
vezi ale unor probleme ce j 
se ridică în faţa Bisericii, | 
constituind neînţelegeri ş i ; 
chiar disensiuni între ele- ; 
riei şi;laici. Spre soluţiona- ! 
rea lor, se impune a se 
manifesta bună credinţă, j 
bunăvoinţă, cuvenita în- ; 
ţelegere a greutăţilor ce le j 
întâmpină Biserica, înso
ţite de dragostea creştină 
şi dorinţa comună a cle
rului şi a laicilor spre un 
spor de autoritate şi de 
prestigiu a religiei ir» viaţa 
personală a fiecărui om 
şi în cea socială a întregu
lui nostru popor.

■■ Preot -doctor .. 2'2,:,...u,
IOAN OUTAVIAN 

IU! DEA NU

Cu buzele umflate
R.I.B. se afla, Intr-o zi,

In zona gării din Deva. A 
observat la un moment 
dat doi indivizi discutând.
Dar n-o făceau cum pro
cedează de obicei oa
menii, ci şoptindu*şi unul 
altuia la ureche. Minorul 
nu-i cunoştea, dar a obser
vat cum unul ascunde 
ceva Intr-un tufiş. I-a 
lăsat să se îndepărteze, a- 
poi s-a apropiat de tufiş.
A zărit o sticlă de lapte 
plină cu ceva strălucitor 
şl s-a aplecat s-o ridice.
Mare i-a fost mirarea cânii 
abia a putut-o face, atât 
de grea era. A luat-o şi 
s-a dus cu ea Şi-a dat sea
ma că în sticlă era mercur 
A căutat clienţi pentru 
marfa ce i-a căzut plocon

în braţe. Şi a găsit in per
soana a trei indivizi din 
Deva — Ionel Seleşan, Flo
rin Diniş şi Sorin Verme- 
şan, Cu mercurul pitit bine 
într-un bidon de plastic, 
ultimul dintre cei trei s-a 
dus aţă spre Iugoslavia. 
L-a urmat şi I. SAeţaft. 
La sârbi însă se pare e i  
târgul de acolo cm s-a bro
dit cu cel de acasă. Printr- 
un mijloc ce nu vor să-l 
spună cei doi, au rămas 
fără preţiosul lichid, f»- 
torefindu-se acasă cu ba
zele umflate Faptul acesta 
nu i-a scăpat Insă de fapta 
săvârşită care se cheamă 
trafic de droguri* mercurul 
înscriindu-se printre stu
pefiante.

TRAIAN BON DDK

Pentru anul şcolar 1993—1984, LICEUL TEORE
TIC „DECEBAL" DEVA va funcţiona cu f 

C< CLASA 1
— cu predare în limbo germană 

9  CLASA a V-a
— predare intensivă a limbii engl. — 30 locuri
— predare intensivă a limbii franceze — 15 

locuri
•— predare intensivă a limbii germane —̂ 15 

locuri - ■
—.cu predare în limba germană.

Elevii claselor a -V-a, pe lângă predarea intensivă 
a limbii străine vor beneficia de pregătire suplimen
tară in informatică şi matematică.

g  CLASA a IX-a, MATEMATICA-FTZICA — 120 
locuri

Elevii admişi la acest profil vor putea opta pen
tru predarea intensivă a limbilor străine dranceză, 
engleză şi germană De asemenea, se asigură pregă
tire opţională Sn informatică, pe grupe de elevi, în 
funcţie de cererile elevilor, cu cadre didactice spe
cializate în informatică şi cu; rezuPa'e .deosebite Ia 
concursurile şcolare ale elevilor.-Pregătirea în mior-

matică se realizează pe calculatoare I.B.M. — P,C. — 
286. Absolvenţii acestor clase pot opta pentru orice 
formă de învăţământ superior;

•  (LAŞA a IX-a FIZICĂ-CHIMIE — 30 locuri
Elevii admişi la acest profil se vor instrui după

planurile de învăţământ ale profilului real. Cadrele 
didactice încadrate pentru această clasă vor pregăti 
suplimentar elevii, atât Ia disciplinele de bază, cât 
şi la cele de specialitate, în vederea admiterii în în
văţământul superior la facultăţile cu profil medico- 
farinaceutic, chimie, agricol, tehnic: de asemenea, se 
asigură pregătirea opţională în informatică, în funcţie 
de cererea elevilor.

•  CLASA a IX-a LIMBI STRĂINE — 30 locuri
Elevii care vor fi admişi la acest profil se vor 

instrui după planurile de învăţământ ale profilului 
uman. Elevii beneficiază de un bogat fond documentar, 
de mijloace didactice moderne necesare însuşirii lim
bilor străine, franceză, engleză, germană, iar cadrele 
didactice încadrate pentru această clasă vor pregăti 
suplimentar elevii atât Ia disciplinele tle bază cât 
si l=i cele de specialitate, pentru ă asigura reuşita 
eterilor In învăţământul superior. 7

MICRO MEGA C OMPUTER* SJUU I
I  ■ 2; din Hunedoara |
I Vinde en gros de la depozitul din bdul Re- J 
- publici! (COMPLEXUL DACIA) ţigarete |

CARPAŢI ŞI SN AGOV. I
• Informaţii suplimentare la telefon 713525,1
I Tilnip itrirn  nrnln  ft__.1 O* câmflnf?! *.j zilnic între orele 8—19; sâmbătă 8—-15. (7516)
* ........................."

i
COOPERATIVA „VIITORUL" DEVA

Cu sediul în str. N. Grigorescu, nr. 8, tel. I 
1517157. j
|  închiriază spaţiu depozitare şi birou 100*

mp.

I Ia

ILicitaţia va avea loc in data de 29.06.1993,,
sediul cooperativei.
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V I A T A  N O A S T R A  C E A  DE T O A T E  Z I L E L E

Starea şomajului hi judeţ
Cu amabilitatea dlui 

losif Mariş, director al 
Direcţiei pefitru Muncă 
şi Proiecţie Socială a ju
deţului Hunedoaira, am 
aflat că In prezent se a- 
flă In evidenţă şi pri
mesc plata pentru ajutor 
de şomaj 10 283 de per
soane din judeţul nostru. 
Acum se află în eviden
ţa  oficiilor forţelor de 
muncă 2731 de şomeri la 
Deva, 1138 la Hunedoara, 
139T ia Orăştle, 1388 ̂ _la 
Haţeg, 1161 la Bra<C 994 
la Petroşani, 472 la Vul
can, 255 ta CăJan, 344 Ia 
Laponi, 295 la Simeria. 
Se poate observa că in 
centrele minereşti din Va
lea Jkdai -r- numărul şo
merilor este încă redus 
te comparaţie <tu Deva, 
oraşele Haţeg, Orâştie şi 
Brad. Deocamdată nu 
oftată posibilităţi deosebi
te pentru calificarea sau 
recalificarea te unele me
serii, întrucât nu apar 
noi locuri de muncă în

societăţile comerciale de 
stat privatizarea încă mer
ge... ca melcul 

In această perioadă e-' 
xistă, pe lângă numărul 
şomerilor aflat în evi
denţă şi care primesc a- 
jutor de şomaj, încă 11738 
oameni care îndeplinesc 
condiţiile pentru sprijin 
sau au cereri pentru a 
fi angajaţi şi* deci, se 
află în căutarea unui loc 
de muncă. în  orice caz, 
la D.MP.S. Hunedoara — 
Deva se fac eforturi şl 
te direcţia îmbunătăţirii 
funcţionalităţii serviciilor 
de la oficiile de munc# 
şl, te viitorul apropiat, 
sunt prevăzute însemnate 
fonduri băneşti care vor 
fi destinate şi ajutorării 
acestei categorii sociale — 
şomerii — prin organiza
rea unor noi cursuri de 
pregătire profesională, In 
diferite domenii de activi
tate. Veşti bune asupra 
cărora vom reveni.

SABIN CERBU

Cum mai suntem protejaţi ?

DIN ORÂŞTIE
•  Redeschiderea ştrandu

lui. începând de sâmbătă, 
12 iunie a.c„ s-a redeschis 
ştrandul oraşului Orâştie. 
Administrat, începând de 
anul trecut, de către S.C. 
FARES S.A. din localitate, 
ştrandul dispune de două 
bazine cu apă mereu proas
pătă, menţinută cu ajuto
rul Unei ministâţii de e- 
purare, precum şi de o 
frumoasă plajă şi un chioşc 
eu răcoritoare, cafea, dul
ciuri şi bere. Accesul în 
incinta lui se va face şi 
In această vară tot pe ba

ză de legitimaţie-abonament
care pot fi procurate de ia 
casa ştrandului.

•  împroprietărire. Prin 
grija Comisiei orăşeneşti 
de aplicare a Legii fon
dului funciar, până la da
ta de 10 iunie 1993, în 
Orăştle au fost înmânate 
deja 300 titluri de proprie
tate celor în drept, dîn-

•  * • * • * • * • * • *

Şl

tr-un total de peste 1200 
astfel de titluri.

•  Un nou magazin de 
mobilă privat. De câteva 
zile s-a deschis în O ra 
ţie un nou magazin de 
mobilă în imobilul de pe 
strada N. Bălcescu, nr. 44, 
al cărui şef de unitate este 
neobositul pensionar Ioan 
Şufană. Magazinul, apar
ţinând de S.C. GEC S.R.L., 
desface o gamă bogată ş! 
diversificată de piese de 
mobilier provenind te  spe
cial de la fabricile de mo
bilă din Deva,. Arad şl sec
ţia din Pricaz.

•  Vacanţă pe tttoral. 
începând cu data de 10 
iunie 1993, un număr de 
49 de minori de la Casa 
de Copii Preşcolari din 
Orăştie se află într-o tabă
ră din staţiunea’ Costineşti, 
unde timp de zece zile se 
vor bucura de binefacerile 
mării. IOAN VASIU

Omul sfinţeşte locul
în  timp ce unele ma

gazine de confecţii (ne
privatizate) Işi întâmpină 
cumpărătorii cu rafturi
le şi umeraşele goale, în 
magazinul „Adam“ de pe 
bdul 1 Decembrie din 
Deva — gestionar dl Du
mitru Topor, comerciant 
cu o frumoasă carte de 
vizită — se găsesc con
fecţii pentru bărbaţi din 
abundenţă. în  „nota ca
sei" este şi serviciul a- 
mabil al lucrătorilor de 
aici, plin de atenţie, a- 
Jutând cumpărătorul la 
alegerea costumului sau a 
cămăşii după gusturile şl 
preferinţele de modă, cu
loare etc. Bărbaţii sau 
soţiile lor găsesc te ma
gazin : costume bărbăteşti, 
cămăşi, pijamale, tricouri, 
cravate, pălării, şosete, 
scurte de vară, haine din 
piele etc.

•** Cam reuşiţi să vă a- 
ptwizîonaţi, dle Topor,

să desfaceţi clienţilor o 
bogată gamă sortimenta
lă de confecţii?
—  Cu grija cuvenită pen
tru a ne face datoria 
de comercianţi, cu răs
pundere pentru clienţii 
magazinului (unii vin din 
alte localităţi ale Judeţu
lui) şl prin buna noas
tră colaborare cu depo
zitele .cunoscând mereu 
ce intră te Deva de la 
producători, completând 
neîncetat gama confec
ţiilor, asigurând întot
deauna „drumul liber** 
noilor modele de confec
ţii. Nuipai te aceste con
diţii putem atrage clipi
ţii, desface produsele, iar 
cu banii încasaţi să men
ţinem fluxu l"  aprovizio- 
nare-desfaeere. Mulţumi
rea noastră este deplină 
dacă clienţii sunt satis
făcuţi ş! noi ne putem 
lua salariile, putem mun
ci cinstit, corect. (Sabin 
Cerbu).

în ciuda prevederilor 
O.G. nr. 21/19Î)2, privitor la 
protecţia * consumatorului, 
se întâlnesc numeroase 
aspecte de ignorare a a- 
eestui act normativ, ceea 
ce reflectă optica unor 
agenţi economici puşi ne
apărat pe realizarea de ve
nituri şl profit cu orice 
preţ. Aşa se explică de ce 
soarta consumatorilor nu 
este luată în calcul, numai 
bani şă lasă.

Cu respect faţă de apli
carea legislaţiei te vigoare 
şi Intransigenţă faţă de 
încălcarea unor norme e- 
iementare de comerţ sau 
prestam de servicii, înspec- 
toril O.JJP.C. au sancţio
nat prompt abaterile con
statate te prima decadă a 
acestei luni, amenzile a- 
pUcate contravenienţilor 
fiind de câte 500 000 lei 
pentru flecare caz ee-1 vom 
relata succint. ; -

•  Da S.C. „Super Com 
Di ana" S.R.L, Simeria s-a 
constatat că se comercia
liza pâine albă cu miez 
dens, închis te culoare, cu 
coaja arsă şl tare, având 
termenul de garanţie de
păşit cu S i de ore (fiind 
oprită de la vânzare —- 
rtnl).

•  Tot la  Simeria, S.O:

„Textilconf Impex“ S.R.L. 
prezenta încălţăminte şi 
îmbrăcăminte din piele cu 
numeroase defecte (de cu
loare, grosime, lungime 
etc.), ceea ce a impus o- 
prirea mărfurilor respec
tive de la comercializare.

•  Asemănător s-a pro
cedat şi în cazul firmei 
S.N.C. „Borza Impex" De
va, unde s-au găsit la 
vânzare crenvurşti de vi
tă cu aspect de „polonez", 
termenul de garanţie la 
consum fiind depăşit cu 
7 zile.

•  Acelaşi „tratament** 
s-a aplicat şi magazinului 
„Ulpiţa** al S.C. „Ulpîa*** 
S A .  Deva, unde se vin- 
deau produse din porţelan, 
fără a fi oferite (prin eti
chete) informaţiile necesa
re.

•  Hotelul „Dacia" din 
Orăştle a fost oprit de la 
folosinţă datorită lipsei 
autorizaţiei de ' funcţiona
re, neafişării tarifelor prac
ticate, condiţiilor igieni- 
oo-sanitare precare,

•  Prestarea de servicii 
s-a oprit şl la A.F. „Mini- 
hotel Jorza“ din Orăştie, 
unde nu erau afişate tari
fele practicate conform 
categoriei de clasificare. 
(N.T.).

LAPTELE -  HRANĂ LA PORCI |
IM losif Gavrilă ne scrie cu indignare că la * 

Aurei Vlaicu crescătorii de animale sunt nevoiţi să ţ 
dea laptele in hrana porcilor. Pricina provine din < 
faptul că maşina de colectare a acestui produs oco- I 
leşte, se pare fără nici un fel de motiv întemeiat, '  
această localitate. Situaţia este cu totul nefirească, I 
dacă se ţine seama că la oraşe se resimte acut cri- • 
za de lapte, aşteptându-se curmarea ei în timp > 
cât mai scurt. (N. T.). |

Intr-o piaţă alimentară...
... trebuie să fie ordine, 

o curăţenie desăvârşită. Aşa 
ceva nu întâlneşti însă în 
„piaţa" din oraşul Petrila.. 
Aici (de câţi ani?) există 
nişte mese făcute din ci
ment, care se pierd în ne
gura anilor. De mult timp, 
nimeni n-a mişcat un de
get pentru amenajarea u- 
nui spaţiu corespunzător 
pentru piaţa de alimente, 
totul e lăsat la voia întâm
plării. Legume, cartofi, 
verdeţuri, cu orice pro

dus vine ţăranul la pia
ţă, este nevoit să „le a- 
şeze jos", pe caldarâm, în 
praf, care mai e „asigurat" 
din abundenţă şi de maşi
nile ce trec prin apropie
re. Şi nimeni nu vecie, 
nu ia cunoştinţă de nimic. 
Poate, totuşi, cineva de 
Ia primărie va întreprinde 
ceva pentru a se ieşi din 
această situaţie penibilă 
într-un oraş ca Petrila, 
(S.C.).

a

Desen de C-TIN GAVRILA

Referindu-se la un arti
col „privind acordarea spa
ţiilor pentru construirea 
de chioşcuri", apărut cu 
câtva timp „în urmă, dl I. 
Pop, din Deva, „un bun 
prieten" al ziarului, cum 
se declară, ne sesizează un 
fapt care-1 deranjează: nu 
s-a întâmplat nimic pri
vind amplasarea chioşcu
lui de pe „zona verde şl 
trotuarul din faţa Patise
riei „Macul Roşu", com
bătută în acel articol, îri 
care se preciza şi termenul 
de două săptămâni pen
tru demolare plus o a- 
mendă usturătoare.

„Vorbind de corupţie 
sunt convins că cei de la 
ziarul „Cuvântul liber" nu 
au fost şi nu vor fl im
plicaţi in astfel de mârşă
vii". Afirmaţia ne flatează 
şi suntem bucuroşi că gân
diţi astfel despre noi. Ceea 
ce n-am înţeles însă, dle 
Pop, este la ce mârşăvie 
vă referiţi. Că n-au fost 
respectate nişte prevederi 
legale, este drept. Dar 
chiar mârşăvie... Vă infor
măm că proprietarul chioş
cului care vă deranjează 
(pe dv sau pe cei de la 
„Macul Roşu", cărora le-ar 
putea lua clienţii ?) nu 
este cel pe care-1 nomina
lizaţi în scrisoare. Nu este 
nici „fost", nici „actual", 
cum insinuaţii Este un tâ
năr inginer devean care 
mai are o cafenea în zo
na gării şi se numeşte 
Pompiliu Crai.

Dar să revenim la chioşc. 
Dl arhitect Veniamin Gom- 
boşiu, şeful Serviciului de 
urbanism al Primăriei De
va, ne-a relatat că acest 
chioşc a apărut brusc, în 
primăvară, pe porţiunea de 
zonă verde încastrată în 
pavimentul din faţa Pati
seriei „Macul Roşu". I-a 
fost aplicată proprietaru

lui amendă, conform pre
vederilor legale, întrucât 
chioşcul a fost montat fără 
avizul Comisiei de urba
nism şi amenajarea teri
toriului a Consiliului Lo
cal Deva şi al Serviciu
lui de urbanism din ca
drul primăriei. Dar, cei 23 
de consilieri locali au 
decis ca acest chioşc să nu 
fie demolat, pentru că 
s-a investit mult pentru 
realizarea lui, proprietarul 
făcând un împrumut sub
stanţial în acest scop. Din
colo de „raţiunile umanita
re" avute în vedere de 
consilieri, proprietarul e- 
vocă în apărarea sa şi e- 
Xistenţa unul contract în
cheiat cu primăria pentru 
închirierea spaţiului pe 
care şi-a ridicat chioşcul.

Fără să fi primit încă 
(îri 10 iunie — ri.fi.) o co
municare scrisă, dl Gom- 
boşiu spunea că, din in
formaţiile pe care le are, 
ştie că Prefectură a in
firmat decizia consilieri
lor, considerând-o nele
gală.

Dacă asupra legalităţii 
amplasării acestui chioşc 
nu este de competenţa zia
rului să se pronunţe, ta 
privinţa aspectului aces
tuia, a felului cum se ar
monizează arhitectonic în 
zonă putem exprima o o- 
pinie. Şi această opinie 
este că el nu afectează în 
sens negativ aspectul zo
nei, nu împiedică circulaţia 
pietonilor, existând sufi
cient spaţiu în jur. Cei 
care se împiedică totuşi de 
el au desigur alte motive. 
Atragerea clienţilor, aici 
fiind artera cea mai circu
lată a Devei, ar putea fi 
cauza pentru care Unii îi 
doresc atât de mult demo
larea.

VIORICA ROMAN

T R A N S N I S T R I A

In Transnistria, anarhia 
este te ea acasă. Ieşită 
complet de sub controlul 
„autorităţilor", incapabile 
să asigure respectarea 
legii, situaţia infracţio
nală din acest petic de 
pământ „sovietic", creat 
artificial pe trupul Mol
dovei, este explozivă Ori
când poţi să te trezeşti 
cu un glonte te cap, ve- 

/ n it de nu se ştie unde, 
dar cel mai adesea de pa 
ţeava unei arme 'automa
te atârnate la gâtul fi
nul „gardist" beat 0 s * -  
ficient să stai de vorbă 
cu şoferii care străbat 
Transnistria şi s ă  te con
vingi de anarhia care 
domneşte acolo.

Ziarul „Curierul de sea
ră", care apare la Chi-

Moartea vine din automatul „gardistului" beat
şinău, relatează că pe po
dul de la Vadu lui Vodă, 
Ia intrarea în satul Pâ
râta, „gardiştii" lui Igor

să se împotrivească? To
tuşi au existat şi aseme
nea cazuri, soldate ade
sea în mod tragic. Evl-

PANORAMIC
Smirnov, înarmaţi cu au
tomate şi duhnind a bău
tură, şi-au instalat un 
punct „vamal", unde li 
vămuiesc pe şoferii par
ticulari, dar şi pe cei de 
pe maşinile statului- Cu 
automatul îndreptat spre 
şofer, pe un ton răstit 
şi ultimativ, ei cer bani 
sau produse. Ei se expli
că foarte sim plu: trebuie 
să ne menţinem spiritul 
de luptă. Cine încearcă

dent, făptaşii nu sunt 
niciodată găsiţi.

Un asemenea incident 
s-a produs recent cu au
tomobilul unui deputat în 
Parlamentul Moldovei, la 
volanul căruia se ' afla 
fiul acestuia. Gardiştii 
din batalionul „Dnestra" 
au tras în maşină pe 
podul care leagă Tighi- 
na de Tiraspol. Fiul de
putatului a fost grav ră
nit, iar tânăra pasageră

de alături a fost ucisă. 
O „întâmplare" care în 
Transnistria începe să 
devină regulă. înfrico
şată şi fără a avea spri
jinul autorităţilor, popu
laţia civilă, în special cea 
de la sate, este cea mai 
uşoară ţintă a celor ce 
au arma în mână. Iar de 
arme , Transnistria nu 
duce lipsă.

Menţionăm că podul de 
pe Nistru, unde s-au în
tâmplat cele de mai sus, 
este păzit de un tanc al 
forţelor „de pace", pe 
care este arborat steagul 
roş-aîb-albastru al Rusiei, 
în  faţa tancului, scrie cu 
litere de-o şchioapă „Vi
vat Russia".
FLORICA VRANCEANU 

Rompres



Oelavrancea-75 de ani de la trecerea fn eternitate
Delavrancea a fost un 

■orator şi scriitor prin vo
caţie. Câteva probleme e- 

[ senţiale l-au solicitat în 
întreaga sa activitate : dra- 

' gostea faţă de neam şi 
ţară, unitatea şi libertatea 
Naţională, problema ţără
nească. Apărător în nenu
mărate rânduri al cauzei 
ţărăneşti, atât prin arti
colele sale : „Ţăranul nos
tru şi ţăranul mizeriei", „Fiii 
poporului şi sărăcia popo
rului", „Ţăranii", „Regi
mul” său „Pământ şi 
drepturi", cât şi prin pro
fesia lui de avocat în a- 

u numite procese, inima o- 
ratorului n-a uitat nicio
dată că e de obârşie ţără
nească : „Sunt din ei, sunt 
al lor, sunt al lor fără să 
vreau. Sunt al ţăranilor! 
îi iubesc fatal. De ei mă

leagă suferinţele moşilor 
şi strămoşilor mei" — ne 
mărturiseşte Delavrancea în 
discursul „Pământ şi drep
turi”.

Debutează cu nuvela. 
„Sultănica”, o dramă sen
timentală plină de substan
ţă şi poezie. Urmează a- 
poi adevărate poeme ale 
inocenţei şi ale candorii 
în „Bunicul” şi „Bunica”, 
prin care pătrundem în 
universul mirific al copi
lăriei, străbatem oaza fe
ricirii eterne din viaţa o- 
mului, pacea desăvârşită 
peste care plouă cu flori, 
atmosfera candorii, bucuriei 
şi fericirii umane. în „Hagi- 
Tudose” ne este prezen
tată o mostră a omului 
meschin şi avar, o încâr- 
nare a zgârceniei, prin 
personajul ce poartă titlul

nuvelei.
Şcoală, învăţător, mora

vuri sunt zugrăvite în 
mica lui capodoperă „Dom
nul Vucea". Cititorul află 
despre realitatea cruntă a 
unui învăţământ demodat 
cu - metode şi procedee bi
zare şi o terminologie a- 
decvată parazitismului so
cial.

Reprezentant de seamă 
al dramaturgiei naţionale, 
Delavrancea realizează prin 
trilogia „Apus de soare", 
„Viforul" şi „Luceafărul" o 
evocare de excepţie a per
sonalităţii domnitorului 
Ştefan cel Mare, alături de 
Ştefăniţă şi Petru Rareş. 
Figura ' voievodului mol
dovean se ridică la dimen
siuni eroice, monumentale, 
în scene realizate cu ta
lent şi iscusinţă sunt pre

zentate trăsăturile caracte
ristice vestitului domnitor-, 
curaj şi vitejie, gingăşie şi 
bunătate faţă de supuşii 
devotaţi, asprime şi into
leranţă faţă de duşmani şi 
uneltitori, strateg şi di
plomat, sincer şi cinstit, 
cu mare • dragoste faţă 
de neam şi ţară.'

Tematica operelor sale 
cuprinde puternice senti
mente umane, autorul ex- 
primându-şi afecţiunea şi 
solidaritatea cu omul să
rac şi umilit, luptă împo
triva corupţiei şi deza
probă avariţia, şi meschi
năria, propagă patriotismul 
şi demnitatea şi are un 
adevărat cult pentru tre
cutul istoric al poporului 
nostru.

Prof. LI VIU LUCACIU 
Baia de Criş

„Miss Hunedoara**
Este una dintre mani

festările care, de-a lungul 
a patru ediţii, a cucerit 
simpatia publicului prin 
ineditul organizării ce a 
atras, de fiecare dată, un 
numeros public, în primul 
rând tineri, care trăiesc cu 
intensitate bucuriile vârstei, 
frumuseţea tinereţii, a u- 
nor clipe unice. A patra 
ediţie a spectacolului . — 
concurs „Miss Hunedoara", 
organizată şi găzduită de 
Clubul „Siderurgistul", ai 
cărui oameni ştiu să se 
apropie atât de mult de 
inima spectatorului, a a- 
vut drept câştigătoare pe 
dşoara Gabriela Duţă, ţn 
vârstă de 18 ani, elevă ia 
Liceul Sanitar din iocali- 
tate. Pe locul al doilea 
s-a clasat Corina Costea 
(19 ani), iar- pe locul al 
IlI-lea Raluca Vulcu (17 
ani). întrucât în -rândul 
concurentelor s-au aflat 
numai fete frumoase şi 
elegante, juriul a mai a- 
cordat următoarele premii: 
Premiul de popularitate — 
Gabriela Duţă (al doilea 
(premiu); Premiui pentru 
mişcare scenică — Diana 
Lazăr; Premiul de ele
ganţă — Sofia IacOme.

Un mare merit în orga

nizarea acestor manifestări 
l-au avut câţiva sponsori 
generoşi, între care s-au 
inumăraS: S.C. „Siderur
gica” S.A., Sindicatul li
ber „Siderurgistul", atât 
de aproape de fiecare dată 
de conducerea clubului, 
S.C. ,.Miraceti“ Corn S.R.L., 
S.C. „Alcon" S.R.L., Fo
rum 22 T", „ROminko” 
S.A., S.C. „Blus ’92“ im- 
port-export S.R.L., S.C 
„Penetrator" S.R.L. S.C. 
„Prejban” S.N.C.

Completând întrecerea 
de frumuseţe, spre deliciul 
publicului, în spectacol au 
evoluat formaţii ale clu
bului „Siderurgistul" : dans 
modern „Reflex", dans de 
societate „Sider", rapp- 
dance, break dance „Tar- 
kus”, rapp dance „Reflex", 
dans disco copii, precum 
şi soliştii de muzică U- 
şoară Gina, Marius şi 
Rciny.

Realizatorii spectacolu
lui au fost: Cristian Co- 
man (conducerea muzicală), 
Dana Mureşan (coregrafia), 
Vasile Florea şi Liviu 
Gângă (sunet şi lumini). 
Dana Mureşan, Cristian 
Coman (regia). Prezentarea 
spectacolului a fost fă
cută de Lavinia Rascolian,

câştigătoarea ediţiei tre
cute a concursului „Miss 
Hunedoara ’92“. O mani
festare care a mers la i- 
nima spectatorilor, fiind

încă-de pe acum aşteptată 
cu interes ediţia sa urmă
toare.

MINEL BODEA

Duminică la 
Vata de Jos!

Duminica trecută, locali
tatea Vaţa de Jos, bine 
cunoscută staţiune balneo
climaterică hunedoreană, a 
găzduit tradiţionala nedee. 
Extinzând aria interesului 
local, conducerea Căminu
lui Cultural, sprijinită de 
Inspectoratul Judeţean pen
tru Cultură şi Centrul 
Judeţean de Conservare şi 
Valorificare a Creaţiei 
Populare, a iniţiat şi un 
concurs interjudeţean de 
interpretare a cântecului 
popular destinat soliştilor 
vocali. Au participat re
prezentanţi din 5 judeţe, 
care au fost acompaniaţi 
de taraful din Vaţa de Jos, 
condus de cunoscutul ta- 
ragotist Pera Bulz.

în urma unor frumoase 
evoluţii, aplaudate cu căl
dură de spectatori, după 
cum ne spunea dl. prof. 
Vasile Molodeţ, directorul 
Centrului Judeţean de 
Conservare şi Valorificare

Corabia
valurile

Din sufletele şi inimile 
blânde, încărcate de 
dragoste şi sptranţă ale 
bunilor şl străbunilor 
s-au zămislit şi sufletele 
noastre, (n ele înaintaşii 
au turna* poveţe încăr
cate de tărie şi înţelep
ciune. Şi corabia a pornit 
s ă înfrunte valurile vieţii. 
Naviga cu poticneli, cu 
necazuri şi oprelişti, dar 
şi eu cugetul curat izvo- 
râc din zorii dulci ai 
marilor speranţe.

Cu inima şi sufletul 
sfâşiate de lacrima du
rerii ne-am despărţit de

vieţii legănată pe 
inimii şi sufletului...

cei cărora le datorăm t- 
nima şi sufletul. Tot ce 
avem mai omenesc, mai 
bun în noi. Vine o vreme 
când se cuvine să dăruim 
urmaşilor tot ceea ce am 
moştenit. In inimi şi su
flete curate. Corabia 
vieţii îşi urmează calea 
ei spre ţărmuri necunos
cute.

Privindu-ne în suflete 
aducem o lacrimă de 
mulţumire mamei care 
ne-a strâns la pieptul de* 
la care au supt. Neodihna 
şi ocrotirea ei la căpătâiul

nostru nu se pot răsplăti. 
Dumneaei nici nu aşteaptă 
o răsplată. Sufletul i se 
încarcă de flacăra bucu
riei când vede că în ur
ma ei rămân suflete cu
rate. Ca o lacrimă a co
pilului din leagăn.

Oare corabia vieţii por
neşte pe-valurile inimii 
şi sufletului de la ma
ma ? D a! De la toate 
mamele bune ale pă
mântului...

Gh. L NEGREA

a Creaţiei Populare, juriul 
a acordat următoarele pre
mii : Premiul X — Lavinia 
lonuţ (Bihor), Premiul II 
— Lazăr Joldiş (Cluj), Pre
miul III — Maria Petran 
(Maramureş), M enţiuni: 
Ioan Olteanu (Cluj), Ro- 
dica Pop (Sălaj), Cristina 
Pascu (Orăştie).Un lucru 
frumos, posibil şi datorită 
unor sponsori care au 
fost alături de conducerea 
căminului cultural

MINEL BODEA

„Cel. mai iubit dintre 
pământeni"

începând de astăzi (sâm
bătă, 19 iunie a.c.), timp de 
patru zile, la Casa de Cul
tură din Deva va rula în 
premieră filmul „Cel mai 
iubit dintre pământeni" 
realizat după extraordina
rul roman al Iul Marin 
Preda. Cât de mult „îm
prumută" capodopera fil
mului va fi apreciat de 
fiecare dintre spectatori în 
parte. Ideea realizării u- 
nei pelicule după roman, 
aparţine grupului de pu
blicaţii „Expres", care l-a 
sponsorizat.

Este de apreciat efortul 
pe care conducerea Casei 
de Cultură l-a făcut pen
tru aducerea acestui film, 
cu gândul la spectatorii fi
deli ai instituţiei, care 
merită o astfel de surpriză. 
Aşadar, începând de azi 
— o plăcută reântâlnire cu 
un roman şi un scriitor de 
excepţie al literaturii ro
mâne, cu actori şi realiza
tori ai filmului „Cel mai 
iubit dintre pământeni".

MINEL BODEA

Eminescu s-a născut spre 
fericirea acestui neam. Ge
neraţii de-a rândul au trăit 
mândria de a fi român, 
de a fi contemporanii sau 
urmaşii lui. Ai marelui E- 
minescu ! Generaţii de-a 
rândul s-au înălţat spiri
tual, sorbindu-i cu nesaţ 
opera nemuritoare, ideile 
care au animat-o, crezul 
său poetic, conceptul fi
lozofic, gândurile ce i-au 
dat strălucire şi vor stră
luci multă vreme, atâta 
timp cât va trăi acest po
por nemuritor.

Eminescu a fost una din
tre personalităţile com
plexe şi complete ale spi
ritualităţii româneşti. Do
vadă, creaţia sa atât de 
profundă, grea de nuanţe 
filozofice şi, totuşi, atât 
de accesibilă prin tulbu
rătoarea atracţie a resor
turilor sale interioare, prin 
muzicalitate. Nu este trăi
tor al acestui pământ care 
să nu ştie să recite măcar

vm'tsţk» i.nt.K u vm

un vers din creaţia sa. 
Eminescu ne este tuturor 
contemporan, pentru că 
şi-a depăşit epoca cu ani 
lumină prin geniul său du
rat dintr-o ardere fantas
tică. De aceea, el va ră
mâne veşnic alături de noi, 
fericind alte şi alte gene
raţii !

MINEL BODEA
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ARMONIE

Deschideţi porţile şi ascultaţi 
Balada Mioriţei cum urcă din simţire 
Parcă-i o torţă — aprinsă pe creste de Carpaţi 
O înflorire albă răsfrântă din iubire.

In despletirea ierbii se-aude «im respiră 
Din patru părţi pământul cuprins de-inflorire 
De-atâta frumuseţe lumina-i ca o liră 
Ce-şi decantează glasul în ore de mărire.

Această armonie sub falduri tricolore 
E-o arcuire lină trecând din zare-n zare 
Un vast poem de pace prin clipele sonore 
Simbolul nemuririi sub ploile solare.

DA VID RUSU

ECCE HOMO

Arhitect al nălucirilor, 
omul înalţă catedrale
cu care-şi măsoară trecerea prin vremuri,
ştiind dinainte câte vieţi
vor fi zidite între cărămizi,
câtă poezie şi câtă speranţă
vor susţine catapetesmele,
câte cărţi vor fi arse în numele lor,
cât cer şi câtă humă
vor dăinui în. vitralii.
Suprarealist şi metafizic,
din ce în ce mai obosit, _
omul gustă amara bucurie a neantului,
trecând dintr-o beznă în alta,
în căutarea veşniciei.

IONEL AMARIUŢEI

DOR DE ŢARĂ

Au început încet să cadă 
Fulgi mărunţi, mărunţi de nea 
Gânduri, gânduri vin grămadă 
Cu dor pentru ţara mea 
Şi o lacrimă sărată 
îmi alunecă pe obraz;
Ţară dulce minunată - .
Cu-n popor bun şi viteaz.
De când te-ai născut pe lume 
In picioare te-au călcat 
Barbarii cu caii-n spume 
Şi doar jalea ţi-au lăsat 
Sălbatici ca nişte fiare 
Asupră-ţi s-au năpustit 
Ţi-au făcut zilele amare 
Te-au robit, te-au pustiit 
Generaţii de popoare
Te-au râvnit şi te râvnesc v
Prin invazii, prin trădare 
Şi prin câte mai urzesc 
Fluiere doiniţi-mi jalea,
Vântule creşte-mi gorunii 
Timpule arată-mi calea 
Buciume treziţi străbunii.
Doamne ce-ai dat binecuvântare 
Şi frumuseţe — acestui plai 
Ai milă şi îndurare 
Şi fă-1 iar gură de rai!

(In exclusivitate pentru ziarul „Cuvântul 
liber").

CORNEL MANDULA
(Sunnyride Avenue S.U.A.)

sAm b a t . 
19 IUNH

PROGRAM!

9.00 B u n ă  
dimineaţa, 
de Ia tău 
Napoca!

10.00 Actualităţ 
10,10 Şapte not

fermecate
11.00 Film scrii 

pentru co 
„Aventuri 
Black Bea

1L30 Tradiţii
12.00 Alfa şi 

Omega
13.00 Ora de m
14.00 Tranzit T 

O ra 25 
Din suma
* De» \c 

animaţi
♦A tlas
* Ştiri

16.00 Duplex; 
Bucureşti 
Costineşti

17.00 Familia 
î Simpson

17,25 S p o r t  
17,55 Film seri 

„Cascado 
18,45 Mapamoi
19.15 Teleenck 

pedia
20.00 Actualită 
20,40 Film seri

• - „Caracal 
Seria a 1 
Ep. 2

23.15 Film ser 
„Midnigl 
Caller"

0,15 Concert 
extraord 
Uriah H

1.00 TV Dev;

DUMINI
20 IUN

PROGRAR

6,45 TV Dcv 
/>9,00 B u n ă  

diminea
1 0 .0 0  Actualii

10.10 Clubit^ 
Gullivei

11.00 Film se 
pentru 
„Aventi 
Black B

11.30 Lumină 
lumină

12.30 Viaţa s; 

14,00' Actuali

14.10 Poşta 1

14,25 Video-i

18,20 Pompie 
informi

18.30 2 x2

19.00 Film si 
„DALI 
(ep. 24;

20.00 Actual

20,40 FOTB. 
Steaua

Sportu

22,35 Film a 
„O fan 

. Monte 
(Angli

0,10 Actual

0,20 Noctui 
dumin
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LUMEA ÎNTR-UN 
GÂND

I c lă : s-a spart, n-o 
I poţi cârpi".

.Prietenia-i de sti- J 
măi |

N
N. IORGA |  

|  •  „Nu e totul să tră- J
* ieşti, fie şi într-un fel I 
I interesant Trebuie să I 
'a i  răgaz pentru a - ţi( 
I contempla via{a“. ,
1 R. ROLLAND *
I •  „Nenorocirile înaltă > 
I pe cei mari şi coboară! 
J pe cei mici". j
'l M. CODREANU |
» •  „Omului ii trebuie«
I un anumit coeficient de I 
'  himere, îi trebuie un ,

REFLECŢIA ZILEI
■  „Cred că sunt două teluri de oameni: 

unii care sunt într-adevăr creaţi de Dumne
zeu si ceilalţi care se trag din maimuţă".

N. STEINHARDT

CIREŞE
Prinzând codiţele sâr- 

moase de care atârnă sfere 
mici, roşii, cărnoase şi 
dulci, îmi vine în minte 
de câte ori mi-am atârnat 
cercei şi câtă bucurie mi-au 
adus aceste minunate fructe, 

• . - ,  , -. primele fructe ale verii.
I C?. suporte r< a* I Bucuria izvorăşte doar pen-
- *,tatca • 1 tru că sunt primele? Şi de

ce nu mai ştiu să mă bucur; L. ARAGON j
I •  „Pentrlt a fi cinstit |  
aRrcbuie să fii luminat". * 

CL. A. HELVETIUS |  
I Selecţie de >

ILIE LEAHU |

aşa ca în vremea când îmi 
atârnam cireşe la urechi? 
Micuţa sferă îmi râde pe 
sub pielea roşie şi mă în
deamnă să-i gust dulceaţa. 
O iau între degete, ştiu

« a r a r
© — Ştiu de ce te iu

beşte atât de mult Mioara. 
A auzit că te ocupi do 
literatură...

— Dimpotrivă. Mă iu
beşte pentru că a auzit că 
m-am lăsat de literatură...

0  — 0
© Tatăl joacă cărţi cu 

fiul său Gigei. Acesta din 
urmă câştigă tot timpul.

— Dar tu trişezi, micu- 
ţule !... •.

— Da, tată !
— Tu ştii ce păţesc cei 

care trişează ?
— Da, tată I Câştigă !...

y o  — o
© „Un om se opreşte în 

mijlocul străzii contem- 
plându-şi plasa goală:

— Uite că nu-mi mai 
aduc am inte: mă duceam 
sau veneam de la piaţă?I...-

© — Ştii ce scrie pe

faţada gării din ţinutul 
canibalilor ?

— Nu.
— „Bine-aţi venit, mân- 

ca-v-aş !“
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAIIU

că în ea s-au adunat seva 
dulce a lemnului, zăpada 
ce s-a topit în primăvară, 
fierbinţi raze de Soare şi 
apa minunaţilor nori ce 
i-am admirat pe când fu
geau prin albastrul cerului. 
Şi mai ascunde mica sferă 
o taină pe care nu o spune 
nimănui, dar cu ajutorul 
căreia cireşul eopilăriei 
mele îmi dăruieşte lâ în
ceputul fiecărei. veri .aceste 
picături de bucurie. De 
fiecare dată încerc să re
găsesc acea bucurie spe
cială pe care doar obrajii 
copiilor o radiază căutând 
prin ramurile cireşului 1 
Ce bine e să fii fericit doar 
pentru că cireşele, s-au ro
şit.

Da, BUCURIA arată ca 
un pumn de cireşe coapte.

INA DEDEA NU

Ş A H
MAT IN 2 MUTĂRI

p: e 3

Controlul poziţiei 
alb : R b 3, D g 2, O f  1,

negru r R d 3, C a 3, 

p : e 5

Soluţia problemei din 
nr. 866 din 8 mai 1893.

1. T d 5

2. D h 7 mat

1. N g 6

2. D t  4 mat

1. N g l

2. D b  3 mat.

*
VINE VACANŢA

1 2 3 4
5 i 7

a 9 10

2 ■
3. ■ __

■4
'■ I

4 ■ L

6 r ■ _ ■
7 ■ L ■
8 ■
9 ■
10 u
ORIZONTAL: 1) Pictor şl grafician i- 

talian (Valerio) care a realizat, împreună 
cu fratele său Giancarlo, filmul „Vacanţă 
în deşert" —- Epilog la melodrama des
părţirii; 2) Deschizătoare de drumuri 
pentru paşii sutelor — Actriţă americană 
(Dorothy), protagonista filmului „Va
canţă la tropice; 3) Autoarea versurilor 
melodiei lui Ionel Tudor, „Cea mai fru
moasă vacanţă" (Andreea) — Crâmpei de 
melos oltenesc; 4) Conferă simbolic o 
Cfsă strălucire — „...de vacanţă", poezie 
de Liviu Călin; 5) Notă specifică la un 
cântec din frunză — Vacanţe scurte e 
fectuate, de obicei, la sfârşit de săptă
mână; 6) Prozator şi poet rus (Ivan, 1870— 
1953), autorul volumului „O vacanţă de 
neuitat" — Republica Sud-Africană (si
glă); 7) Actriţă româncă (Anda) prezentă 
pe genericul filmului „Vacanţă tragică” 
— Debut literar consemnat în librării; 8) 
Sol maleabil al artei populare — „...de 
vacanţă", volum al prozatoarei Adriana 
lliescu; 9) Venit recent dintr-o vacanţă 
la mare — Poetice oglinzi cu reflexe ad
mirative; 10) Actor francez (Jacques), re

gizor şi interpret în filmul „Vacanţa dom
nului Hulot“ — Scriitor român (C. Sandu), 
semnatarul notelor de călătorie intitulate 
„Drum şi popas". ' .

VERTICAL ; 1) Clasic al picturii noas
tre (1831—1981) căruia îi aparţin tablo
urile „Pe terasă la Sinaia" şi „La scăl
dat" — In tematica noastră, această tâ 
nără scriitoare se înscrie cu poezia .d u 
minica în aer liber" (Mariana); 2) Re

gretat dirijor şi compozitor român, auto
rul melodiei „Seri la malul mării" — 
Reptilă sentimentală hrănită cu otravă; 
3) Antic sculptor de cuvinte în marmură 
zeiască — Acţiune întreprinsă într-o va
canţă la mare; 4) Pictor rus (Ilia Efimo- 
vici), semnatarul pânzei „La soare" — 
-Boabă solitară dintr-un şirag sonor; 5) 
Strai agrest pentru coate goale (var.) — 
A se îmbolnăvi de nevralgii (pop.); 6) 
Gen de graminee cultivate in grădini — 
Condiţie obligatorie de a realiza un act 
de înscriere; 7) Comprimat indicat înainte 
de masă — Sector cu o prelungită va
canţă... hibernală; 8) Poet contemporan 
(Ştefan A.) care, în contextul nostru te
matic, se înscrie cu poezia „Amiaza pe 
mare” — Viteză înregistrată pe calea un
delor; 9) Scurtă lună de la începutul va
canţei — Autorul cântecului pentru co
pii, intitulat „Vacanţa mare" (Constantin); 
10) „...de vacanţă", volum de versuri din 
creaţia lui Ion Hobană (pl.); — „Itinerar" 
şi „Popas" sunt două din creaţiile acestui 
poet (Ion Th.).
DICŢIONAR: NEJI, AIRA.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „EXCURSURI" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU 

DE SAMBATA TRECUTA :
1) FATALITATE; 2) EDIFICATOR; 3) 
LEGĂRI— ANA; 4) IVARE — GRAD; 5) 
CERA — CHELI; 6) IHA — VAI — IC; 
7) TI — ORT — UTA; 8) ATAŞA — 
ARAT; 9) R0T0G0L1TI; 10) ERISIFA- 
CEE.

Invitaţie în 

universul 

plantelor (V )
•  LEURDA (ALLIUM 

URSINUM) — plantă er
bacee întâlnită prin pă
duri umbroase de foioase; 
se mai nupieşte ai cioresc, 
ai de pădure, alin de iu
nie. Frunzele cu miros 
de usturoi, se consumă pri
măvara ca salată, în loc 
de spanac (supe, ciorbe, 
piure) şi ca surogat de 
usturoi. In Germania se 
folosesc şi la prepararea 
untului de verdeţuri. Me
dicină — uz intern: pen
tru tratarea de hiperten
siune, heffiaturie, elimina
rea toxinelor din organism. 
Se poate cultiva ca plantă 
decorativă prin parcuri, 
spaţii verzi, în locuri u- 
mede, conferindu-le un 
aspect plăcut.

•  MACRIŞ (RUMEX 
ACETOSA) — plantă er
bacee, spontană şi culti
vată; se mai numeşte a- 
criş, dragavei, crătică de 
grădină. Frunzele sunt 
folosite la prepararea u- 
nor ciorbe, piureuri şi 
alte tipuri de preparate 
culinare. Medicină — uz 
intern : pentru tratarea de 
scorbut, a intoxicaţiilor cu 
arsen sau mercur, pareze 
ale nervilor periferici. Uz 
extern : pentru tratarea ră
nilor, abceselor. Alte uti
lizări : pentru scoaterea 
petelor de cerneală şi ru
gină, pentru curăţarea va
selor de aluminiu şi a ar
gintăriei.

MARCELA BALAZS
Muzeul judeţean Deva

Când Hani bal trecu prin 
Spania peste Piriiiei şi 
Alpi pentru a. începe le
gendarii! său marş asu
pra Romei, el luă cu sine 
40 de elefanţi, care, deşi 
au provocat multă pier
dere de timp la trecerea 
munţilor, i-au adus to
tuşi nepreţuite servicii 
în luptele împotriva ro
manilor. Lacul Trasimene 
şi Trebia fură cucerite de 
elefanţi, cu toate că cei 
mai mulţi pieiră din cau
za asprimei climei euro
pene.

Un mare rol au jucat 
elefanţii în bătălia de la 
Zama, deşi pe pământul 
propriei lor patrii afri
cane, cei 80 de elefanţi 
ai lui Hanibâl nu au pu
tut să înfrângă infante
ria romană condusă de 
Scipione, deoarece acesta 
îşi deschise rândurile- în 
mijloc, astfel că anima
lele loviră în gol, fără a 
rupe frontul. Această vic
torie romană avu drept 
consecinţă interzicerea fo
losirii elefanţilor punici 
în război.

Mai târziu, regii afri
cani au încercat să folo
sească elefanţii împotriva 
Romei, dar de fiecare 
dată fără succes. După 
un timp şi Tomanii au 
mai folosit aceste animala 
în războaie.. Filip al Ma
cedoniei a fost înfrânt de 
romani Ia Kynoskefale cu 
ajutorul elefanţilor, iar 
consulul Nobilor îi folosi 
sub zidurile Numanţei. 
Cezar îi întrebuinţă de 
câteva ori în campaniile 
sale din Galia, Degene
rarea acestei „arme” a 
împiedicat folosirea ei 
ulterioară în Europa. Mai

După cui» se emMfhtţ. 
albinele au un roi primar' 
dial în menţinerea vieţii pe 
planeta noastră. Prin pole
nizarea florilor ş; hibrida
rea permanentă a plante-

în
dure.

* In acelaşi timp, "albinele 
îndeplinesc şi un rol di
rect, economic, prin pro
dusele ce le oferă, de in
teres alimentar şl terape-

târziu şi numai pe pă
mânt indian, cuceritorii 
portughezi» francezi şi 
englezi au folosit elefanţii 
treptat, ei fiind între
buinţaţi pentru vânătoare 
şi transporturi.

Cum erau „înarmaţi" 
elefanţii ? Vechii indieni, 
care foloseau elefanţii ca 
cel mai bun mijloc de 
luptă, puneau în trompa 
lor un lanţ sau o sabie 
pe care aceştia le „mâ- 
nuiau" cu abilitate. Pe 
spinare li se fixa un 
turn în care se aşezau 
câţiva arcaşi. Elefantul 
lovea cu trompa în ad
versari zdrobindu-i sub 
copite, în timp ce el, 
apărat dc pielea sa groasă 
şi tare, nu putea fi nici 
măcar rănit. La greci, 
64 de elefanţi formau o 
falangă de câte două 
plutoane, iar acestea din 
urmă erau constituite din 
câte două grupe. Din 
faptul că o falangă dis
punea de 64 de elefanţi 
se poate trage concluzia 
că animalele erau aşezate 
în pătrate de câte 8 
rânduri, astfel că în plină 
bătălie ele puteau efectua 
cu uşurinţă orice acţiune.

Groaza pe care o răs
pândeau elefanţii avea O 
mare importanţă strate-1 
gică. Din această cauză ] 
ei erau acoperiţi cu pă- i 
furi roşii, iar fruntea şi I 
urechile le erau vopsite! 
cu roşu, alb şi albastru. | 
Deseori li se acoperea > 
capul, pieptul şi uneori I 
întregul corp cu tablă, iar] 
de colţi li se fixau vâr
furi de fier care îi fă— 1 
ceau şi mat de temut, j

Prof. ION FRAŢILA'

<• w m w « **sanatatu

1

lor, acestea contribuie sub
stanţial la înmulţirea, lor 
şl la sporirea producţiei de 
masă verde şi a seminţe
lor, asigurând ari fel hrana 
necesară animalelor şi a 
faunei în general care, 
toate la un loc, garantează 
supravieţuirea şi prosperi
tatea societăţii omeneşti. 
Este îndeajuns a arăta că 
prin polenizare sporul de 
producţie la fructe sau se
minţe creşte cu 40—60 la 
sută, astfel că veniturile 
pe care le aduc albinele 
numai prin acest proces 
este de 5—10 ori mai mare 
deiât valoarea mierii pro-

utic (mierea, polenul, păs 
tura) sau numai terape
utic (propolisul, lăptişorul 
de matcă, apilamilul, ve
ninul, ceara) despre care 
s-a scris mai pe larg în 
articolele anterioare pu
blicate de cotidianul „Cu
vântul liber" la rubrica 
„Terapia naturistă".

Este de subliniat şi fap
tul că. toţi cei ce practică 
această acrivitate tradiţio
nală — apicultura — se 
bucură de anumite avan
taje, în ţ r  mul rând cele 
privind sănătatea lor, pe 
care alţi oameni le au mal 
puţin. Apicultorii ău feri-

PASTILE CONTRA PROSTIEI
•  „Nimeni nu poate fi mai cumplit decât omul 

prost".
Rabindranath Tagore

•  „Prostia e  cea mai mare infirmitate pe care 
poate s-o aibă un om".

Tudor Muşatescu
•  „Prostului chiar şi unghiul de vedere i se 

pare tocit”.
• Aforism rusesc

% „De obicei prostia e stridentă : nu ar suporta 
să rămână neobservată".

Emil Gherasim
•  „înţelepciunea fascinează chiar şi pe proşti. 

Dar ajunsă Ia ei, e deja prostie”,
Theodor Codreanu

•  „Acolo unde prostia e un model, raţiunea e 
o nebunie".

Umberto Eco 
Recomandate de

ILIE LEAHU

cita posibilitate de a con- - 
suma produsele apicole tu 
stare proaspătă, uneori 
chiar în momentul recol
tării lor, cunoscând fap
tul că, prin conservare, 
acestea îşi pierd o parte dilî 
principiile active terape
utice. înţepăturile de al
bine inerente activităţii ă - ' 
picole, prin aportul de ve
nin transferat organismu
lui uman, contribui» prin-' 
tre altele te ameliorarea • 
sau chiar vindecarea unoţ 
forme de reumatism şi pre
venirea unor tumori can
ceroase prin întărirea sis
temului imunitar. Preceu- 
parea pentru creşterea al
binelor în mijlocul naturii 
şi în lumea florilor este 
însoţită de mişcare în aer 
curat, de linişte şi de O 
destindere faţă de grijile 
vieţii obişnuite. Pasiunea 
pentru cunoaşterea vieţii 
albinelor şi a legilor bio
logice ce -le guvernează 
hărnicia, te îndeamnă la 
meditaţie, muncă, ordine 
şi cinste.

Apicultorii, conştienţi sau 
nu, devin, astfel, adevăraţi 
patrioţi, prin contribuţia 
lor la conservarea şi ame
liorarea mediului ambiant, 
la progresul economic şl 
sănătatea oamenilor. Ti
nerii, adulţii şi vârstnicii 
sunt îndemnaţi să îmbră
ţişeze această plăcută şl 
rentabilă activitate, cu tra
diţie milenară pe plaiurile 
româneşti, mai ales acum, 
în condiţiile crizei econo
mice şi sociale existente. 
Cei ce se vor orienta spre 
această activitate trebuie 
să fie convinşi că albinele 
îi vor răsplăti pentru mun
ca lor cu multe satisfacţii 
şi, în primul rând, eu- 
viaţă lungă si sănătate.

Ing. , IACOB TRAIAN 
Orăştie
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După aproximativ 6 luni de la trecerea in locaţie de gestiune a  u- 
nor raioane care funcţionau in ca drul Complexului Comercial „Utpia" 
Deva, ştacheta calităţii activităţii comerciale a acestora a  cunoscut un 
salt spectaculos. Rulajul a  zeci de milioane de lei în acest interval de  
timp a fost sinonim cu preocuparea pentru o aprovizionare bogată, cu 
mărfuri aduse de la furnizorii din judeţ şi din ţară, dorinţa şi ambi
ţia de a realiza un comerţ care sâ răspundă celor «nai Indlte exigenţe» 
aranjarea estetică a  mărfurilor în vitrine şi gondole, dar şi reîmpros
pătarea fondului de marfă cu tot ceea  ce apare nou In domeniul bunuri
lor industriale de consum.

■V W V W .-A W .'.V .V W ^ A V .

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SANEX COM“ S.R.L.

Reprezentată prin dna Marfa Bozan,, 
societatea funcţionează pe str. Kogălnicea- . 
na, in apropierea complexului „Ulpia" 
Este bogat aprovizionată cu obiecte de u z ' 
gospodăresc din toate sortimentele, c u 1 
unelte agricole — furci, sape, greble, m oa-1 
ră de măcinat porumb şl de făină, gresii | 
de coasă (acestea din urmă la preţul de j 
numai J02 Je^bucată). Raionul „Sanitas“ I 
al aceleiaşi societăţi expune spre vânzare | 
baterii inox, multe *alte obiecte sanitare j 
solicitate de către populaţie şi oferite cu , 
amabilitate de vânzătoarele magazinului, 
intre care şi dna Gabriela Sajin.

" fţy.

v SOCIETATEA COMERCIALA 
„EXCOM CLARISA“ S.R.L.

' Oricine intră în „Ulpia** este plăcut 
| impresionat de abundenţa cosmeticalelor, 
i aranjate pe grupe de întrebuinţare, şi 
\ oferite cu răbdare şi bunăvoinţă de 
|  a n g a j a t e l e  S. C. „Excom Clă
ii risaV S.R.L. (asociat unic dna Hegedus 
ţ Klara). Bogata gamă sortimentală de să- 
i ptlnuri, paste de dinţi, şampoane, deodo- 

rante, parfumuri, creme de faţă, expH- 
* că aglomeraţia cotidiană din preajma tej- 
’ ghelei. „Efortul făcut pentru asigurarea 
i unui asemenea fond de marfă este deo- 
1 sebit, dar şi satisfacţia de a servi cBen- 
1 tul din faţa tembelei cu produsul căutat 
\ este pe măsură** — spunea dna Begedm^_

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DIADEMA COM“ SJLL.

Acelaşi gust pentru estetică la S.C. 
„Diadema Com“ S.R.L. Ceasurile elveţie
ne „Atlantic**, aurul de 14 barate (inele, 
lanţuri, brăţări}, alte bijuterii şi gnblort- 
zuri ce dau strălucire şi eleganţă vestimen
taţiei anotimpului îşi aşteaptă cumpărăto
rii.

„Testarea gusturilor receptate de la 
clienţii noştri» exigenţa în alegerea unor 
modele şi forme sunt necesare in meseria V 
noastră** — spunea dna Nicoleta Lucescu, ţ 
administratorul firmei. \

Deci, o invitaţie la eleganţă şi bun 4 
gust, conferite de produse de calitate sa-1  
perioară. j

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ARTIZANA COM** S.B.L. 

Intermediară Intre noi, beneficiarii, 
şi acei meşteri artizani necunoscuţi — cu 
ale căror măiestre lucrări de pictură sau 
cusături ne împodobim interioarele — este 
şl S.C. „Artizana Com“ S.R.L. Aplice, 
broderii, tablouri pictate, confecţii artiza
nale, dar şi bibelouri şi cristaluri împo
dobesc în prezent rafturile societăţii. Dna 
Irina Ştefan, administrator, îşi drămuieş
te timpul pentru a coordona bine activita
tea de vânzare, dar şi aceea de aprovizio- 
nâte de la furnizori din Cluj, Alba Iulia» 
^ m ţ;^ ic e a , Arad, Câmpulung Muscel etc, 

itAlese. cu-exigenţă estetică, aranjate cit 
’Nbutf: gust şi prezentate clientelei cu răb
date, obiectele artistice şi bibelourile din 
porţelan găsesc numeroşi solicitanţi. )

'>Si

sSOCIETATEA COMERCIALĂ
„MARINA COM** S R L . \

Ciorapi de sezon de o calitate exeep-ţ 
ţîonală pentru femei, copii şi bărbaţi ofe 
ră S.C, „Marina Corn** S.R.L. Şi dacă 
magazinul este deschis vreme de 12 ore, 
truda pentru aducerea acestor articole 
utile de la furnizori din Sibiu ori Sebeş 
este... non-stop.

Cu optimism, dna Angcla Marin, ad
ministratorul firmei, spunea: „Dacă ara 
plecat pe acest drum, trebuie să ne stră
duim să menţinem ştacheta calităţii ser
virii in vârful piramidei. Şi sper să reu
şim şi în continuare**.

Specializarea magazinului obligă la o 
aprovizionare diversificată sortimental, 

i pentru a satisface toate gusturile.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DAIANA COM“ S.R.L.

Spaţiul mic în care-şi desfăşoară ac
tivitatea S.C. „Daianaî** este In raport 
invers proporţional cu rulajul produselor 
alimentare» preambalate, care se" comer
cializează aici. Predomină dulciurile — 
ciocolate, bomboane, caramele» biscuiţi 
etc. „Băuturile răcoritoare se servesc reci**

| — îşi asigură clientela dna Căsăleân Fio-1 
\ Tiea, administratorul societăţii, 
j O invitaţie, deci, pentru cei mari şi 
ţ miri să-şi asigure dulciuri şi răcoritoare 
l de bună calitate.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRIS COM** S.R.L.

La nivelul doi al „Ulpiei“ îşi desfă
şoară activitatea alte câteva societăţi co
merciale cu răspundere limitată. Una din
tre acestea — S.C. „Cris Com“ S.R.L. (a- 
sociat unic, dna Niculina Sămărtean), co
mercializează încălţăminte sport, ca şi 
alte articole de camping şi pentru vacan
ţă —  corturi, pilote, saci de dormit, ruc
sacuri cadru, anvelope pentru biciclete 
— cât şî articole de pescuit. Volumul 
vânzărilor constituie dovada preocupării 
continue pentru aprovizionare, atât prin 
S.C. „Metalchim** SJL Deva, cât şi di
rect de Ia fabricile din ţară.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„OANA COMIMPEX“ S RL. 

Completează cerinţele tot cu articole 
sportive, de data aceasta vestimentare, 
Societatea comercială „Oana Comimpex** 
S.R.L., situată in vecinătatea celei de mai 
sus.  ̂Dna Florica Radu, administrator, 
consideră că „fără iniţiativă şi curaj, fără 
receptivitate faţă de pretenţiile clientului, 
nu s-ar fi putut realiza mare lucru In ac
tualeie condiţii, când comerţ se face chiar 
ş» pe la colţuri de stradă**,

Deplasările permanente la furnizorii 
din Suceava sau Piatra Neamţ, din Cluj 
sau Arad dar şi la S.C. „Sarmintex** S.A. 
Deva au scopul de a completa cu măr
furi de o tot mai bună calitate rafturile 

ţ raioanelor|  \ raioanelor.

t 5
SOCIETATEA COMERCIALA 

„ANIOLA COM“ S.R.L.
Ţesături, covoare, perdele, mătăsuri 

de plapumc şi draperii, lenjerie de pat, 
prosoape şi şervete de bucătărie, mătăsuri 
de calitate pentru rochii — toate se gă
sesc prezentate, cu un deosebit simţ al 
frumosului, la S.C. „Aniola Com“ S.RJL, 
(asociat unic, dna Olga Bota).

Deviza firm ei: seriozitate, operativi
tate în servire, atmosferă plăcută.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ARDEAN PREST“ S.R.L.

Un mic magazin mixt, situat la acelaşi 
nivel, este cel cu regim de consignaţie, 
aparţinând S.C. „Ardean Prest“ S.R.L. 
Practicând un adaos comercial de 15 Ia 
sută, prin acesta se pot valorifica cele 
mai diverse articole.

Dna Ana Ardean, administrator, vă 
invită, stimaţi clienţi, să comercializaţi 
prin acest mic magazin cele mai diverse 
obiecte de podoabă sau vestimentare, alte 
mărfuri.

General valabil pentru societăţile 
cu răspundere limitată prezentate tn 
reportajul de faţă este că sunt înca
drate cu personal cu experienţă, că îşi 
respectă profilul, ceea ce menţine 
prestigiul fiecăreia în faţa publicului 
cumpărător. Servirea ireproşabilă, o- 
perativâ, creşterea receptivităţii in dia
logul cu cumpărătorul, tratarea amabi
lă a fiecărui client — şi, sâ recunoaş
tem, nu-i uşor dată fiind structura psw 
fiică atât de diferită ă fiinţei umane 
— suni tot atâtea deziderate ale ac
tivităţii cotidiene a  acestor firme, care 
şi-au câştigat un bun renume.

Lumină „verde" pe mai departe 
şi la aniversarea unui an, a unui de
ceniu şi o  mai multora.

[ Reportaj publicitar rea Uzat da BSTERA SANA [
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CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA 
BUGETUL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

PE ANUL 1993 (SINTEZA)

I. VENITURI TOTALE 
A. Venituri proprii 
AX' — Venituri curente 

I. — Venituri fiscale 
IX  — Impozite directe 
Impozite şi taxe de Ia populaţie 
Alte impozite directe 
IX  — Impozite indirecte

(Cantina
2.
3. — ___ __ .

3e ajutor social)
4. — Gospodărie comunală şi 

locuinţe
5. — Administraţie publică
6. — Transport (diferenţe de preţ la 

abonamente)
7. — Rezerva bugetară
8. — Alte acţiuni

mii ici
I 965 488 

818 520 
418 520 
409 720 
408 816 
85516 

321300 
904 
900

Alte impozite indirecte 4
2. Venituri nefiscale 8 800 ,

Diverse venituri 7 200
Vărsâminte instituţii publice 1600
A.2. —■ Venituri din capital 100 000 ţ
Venituri din vânzarea locuin '■ >
ţelor construite din fondu l
rile statului 400 000 1 (
B. Transferuri din bugetul central 1146 968 }

din c a n : S
Asigurarea protecţiei sociale 
a populaţiei, pentru energia
termică şi transportul urban

523168de călători
Investiţii 623 800

II. CHELTUIELI TOTAL; 1965488
1. Cheltuirii curente 8098188

IX  Cheltuieli de personal -47 345
1.2. Cheltuieli materiale şi dc servicii 408 696
IX  Subvenţii 582147

2. Cheltuirii de capital 923 800
3. Rezerva bugetară 3 500

DIN TOTAL CHELTUIELI
1. — Sănătate (cheltuieli materiale,

exclusiv medicamente Şi materiale
dc laborator) 195 000

22 230

47530

1591 794 
56931

78103 
SJ00 

400

S.C. „EUROY ENUS“ \
Cu sediul în Deva. ţ
Anunţă intrarea în circuitul turistic Inter- \ 

naţional a primului Hotel privat, la categoria 4 ţ 
stele, din judeţul Hunedoara. (

„HOTEL VENUS" oferă turiştilor şi oame-? 
nilor de afaceri, prin dotările şi condiţiile deo-j 
sebite de cazare, siguranţă şi linişte, un confort | 
necesar special. (TV satelit, telefon Internaţlo- J 
nai, fax, sală de protocol, grădină, garaj pentru ţ 
fiecare apartament etc.). ţ

Localitatea Deva, situată pe Drumul Euro-^ 
pean Budapesta — Bucureşti (400 km de Bucu-1 
reşti — 400 km de Budapesta), poate deveni prin / 
Hotel Venus un oraş principal în agenda Dvs. ? 
de călătorie. ]

Hotel Venus — locul ideal de repaus al J 
oamenilor de afaceri,

— Liniştea mult visată pentru vacanta Dvs 
Rezerva de locuri şi informaţii suplimentare 

la tel. 612243, sau direct la recepţia Hotelului, 
str. Eminescu, nr. 18. (460)

S.C. „EUROVEN US“ S.R.L. DEVA 
Angajează prin concurs tinere între 18—28 

ani, cu aspect fizic deosebit, cunoscătoare a ce! 
puţin 2 limbi de circulaţie internaţională pentru 
ocuparea a trei posturi de recepţioner în hotel 
privat, categoria 4 stele.

Relaţii suplimentare Ia tel. 612243, sau 
direct la recepţia Hotelului, str. Eminescu, nr, 
18. (469)

FILIALA C.KX.C.A.R. — HUNEDOARA 
Organizează cursuri de perfecţionare a lu

crătorilor din domeniul financiar-contabil pen
tru însuşirea noului sistem de contabilitate, în
cepând cu data de 25. 06. 1993.

$e vor elibera adeverinţe recunoscute de 
Colegiul Consultativ al Contabilităţii conform 
Ord. M.F. 247/1993.

Informaţii suplimentare la sediul S.C. 
EVALEX — CONT S.R.L. DEVA, bdul De- 
eebal, bl. R, între orele 9—11, sau la te l.: 
614063, 623339, după ora 16. (7518) \
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SOCIETATEA „ATENEUL ROMAN" 
UNIVERSITATEA ECOLOGICA A 

TIMIŞOAREI

Aprobată de Guvernul României cu 
nr. 10769/16 oct. 1991

Primeşte opţiuni de înscriere pentru exa
menul de admitere din 8 iulie a.c. la :

•  Facultatea de ştiinţe juridice şi politice 
cu secţiile:

— drept, jurnalistică, ştiinţe politice.

Facultatea de ştiinţe ecologice 

Facultatea de ştiinţe economice

Informaţii şi înscrieri Ia secretariatul uni
versităţii, zilnic între orele 10—18. Telefoane: 
162032, 163892, int. 48. (470)

BANCA AGRICOLA S A. DEVA 
Bdul Decebal,‘„bloc B

Organizează licitaţie publică, în data de 
21 iunie 1993, ora 10, a 3 buc. autoturisme 
ARO 244 D.

•  31 IID 724, care se află la Banca Agri
colă, Filiala Orăştie -;Ji

•  31 HD 725 şl 31 HD 726, care se află 
in faţa Sucursalei Băncii Agricole Deva. V

Pot participa la licitaţie persoane fizice 
şi juridice interesate Care depun la casieria 
Băncii Agricole Deva o garanţie de 10 la sută 
din valoarea de începere a licitaţiei-

Relaţii suplimentare sunt afişate la se
diul băncii şi la telefon 613596. (465/

S C. CONT S.B.L. DEVA
Conduce evidenţe contabile pe calculator 

la societăţi comerciale cu capital privat.
, Informaţii la sediul S.C. Evalcx — Cont 
} S.R.L. Deva, bdul Decebal, bl. R, intre oţele 
S 9—11. (7517)

15ÂTOMÂMA 
TV
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LUNI. 21 IUNIE
> PROGRAMUL Îs  14,00 Actualităţi; 14,15 

Ora de muzică; 15,06 Didactica; 15,30 Te- 
leşcoală; IMS Un cântec străbate isteria;
16,00 Actualităţi; 16,05 Clasa a X-a TV; 
165)5 Civilizaţia montană; 17.05 Magazin 
în limba maghiară; 21,30 Teatru TV. Ma- 
rat Sade de Peter VVeiss; 24.00 Actuali- 
tăţi; 0,15 Repriza a  treia; 1,90 închiderea 
programului.

PROGRAMUL I I : 16.00 Actualităţi; M5»5 
Interferenţe rock; 16,30 Desene animate 
•  Nils Ilolgcrsson; 17,00 Veniţi cu noi pe 
programul doi; 205» Actualităţi; 20,35 Di
vertisment Internaţional; 21,00 TVM •  
Mesager; 21,30 Lumea sportului; 22,00 
TVE Internacional; 22,30 Magazin auto- 
moto; 23,00 Închiderea programului,

MARŢI, 22 IUNIE

PROGRAMUL 1:7,00 TVM •  Telematinal; 
lOfiO TVR Iaşi; 10.50 TVR Cluj-Napoca;
11,35 Teatru TV. Marat Sade de Peter. 
Weiss; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de mu
zică; 15,00 Didactica; 15,30 Teleşcoală;

10.00 Actualităţi; 16,05 Convleţuîrl-magazin; 
17jD5 Cabinet juridic; 17,35 Salut, prie
teni) (I); 11U0 Starea naţiunii — Dialo
guri politice. Tema i Majoritatea şi mino
ritatea in democraţie; 19,30 Desene ani
mate o Pinocehîo; 205» Actualităţi; 20.35 
Rosturi, roistir»; 20,40 Sport; 20,45 Film 
Serial. Dragoste la prima vedere; 21,45 
Concert extraordinar; 22,15 Salul, prieteni! 
(II); 23,00 Actualităţi; 23,15 Confluenţe;
21.00 închiderea programului.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;
16,85 Dc dragoste» Melodii populare;
16,30 Desene animate * NUs Holgersson;
17.00 Studioul de literatură; 18,05 Film 
serial. Maguy (Franţa, 1990); 19,05 Sport- 
studio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Tribuna 
non-conformiştilor; 21,00 TVM •  Mesager;

21,30 Studioul muzicii de camera; 22,00 
TVE Internacional; 22,30 Tradiţii; 23,00 
închiderea programului.

MIERCURI, 23 IUNIE

PROGRAMUL I ; 7,00 TVM •  Telema- 
tinaî; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 La Sept; 13,30 Desene ani
mate •  Diplodo; 14,00 Actualităţi; 14,15 
Ora de muzică; 15,00 Didactica; 15,45 O 
samă de cuvinte; 16,00 Actualităţi; 16,05 
Drumuri în memorie; 16,35 Panoramic mu
zical; 17,05 Sport-ctub; 185)0 La Beijing, 
pe urmele lui Milescu Spătarul; 18,30 De 
la lume adunate,..; 19,00 In obiectiv ; so
cietatea; 19,30 Desene animate •  Pinocchio;
20,00 Actualităţi; 20.35 Sport; 20,40 Tele- 
cinemateca. Primul Cerc (Anglia, 1990); 
22,45 Azi în prim plan. Justiţia; 23.30 Ac
tualităţi; 23,45 Simpozion. Revistă dc li
teratură şi arte; 0,30 închiderea progra- 
inului.

PROGRAMUL II: 165)0 Actualităţi; 16,05 
Studioul şlagărelor; 16,30 Desene ani
mate; 16,40 Teatru TV. Pescăruşul de 
A.P, Cchov; 18,30 Emisiune in limba ma
ghiară; 20,00 Actualităţi; 20,35 Vedete în 
recital; 21,00 TVM •  Mesager; 215» Dc-ale 
pieţei in economia Capitalei; 22,00 TVE 
Internacional; 22,30 învăţaţi engleza ame
ricană : „Album de familie"; 23,00 închi
derea programului.

JOI, 24 IUNIE

PROGRAMUL I :  75M) TVM •  Telema
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR CIuj-Na- 
poca; 12,00 Film artistic. Sărutări... şi pe 
luni (Franţa); 13,35 Desene animate o 

Diplodo; 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de 
muzică; 15,00 Didactica; 15,30 Teleşcoală;
16,00 Actualităţi; 16,05 Repere moldave;
16.35 Repere transilvane; 17,05 Magazin 
în limba germană; 185)5 Povestea vorbei;
18.35 Festivalul naţional „Căluşul româ
nesc" şi Festivalul internaţional de fol
clor „Rornula ’93“; 19,30 Desene animate 
•  Pinocchio; 20,00 Actualităţi; 20,35 Ros
turi, rostiri; 20,40 Sport; 20;45 Film serial. 
Dulias. Episodul 243; 21,45 Azi în prim 
plan o Studioul economic; 22,30 Memo
rialul durerii. Episodul X X III; Cruciada 
colectivizării (ultima parte); 24,00 Actua
lităţi; 0,15 închiderea programului.

PROGRAMUL II : 10,00 Actualităţi; 16,05 
Bijuterii muzicale Desene animate
•  Nils Ilolgersspp; 17,00 *Motor; 17,30 Un 
premiu pentru România; 47,55 Convieţuiri- 
magazin; 18,55 FestrtMUI? pe meridiane — 
Monte Carlo, 1992 (fHxfoao Studioul inco
mod; 20,00 Actnulităţi;i20,35 Video-clipuri;
21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Club SF; 22,00 
TVE Internacional; 22,30 Stadion; 23,00 
închiderea programului.

VINERI, 25 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema
tinal; 105)0 TVR iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca; 12,00 Film serial. Hoţomanii; 13,00 
Descoperirea Planetei; 13,30 Desene ani
mate * Diplodo; 145)0 Actualităţi; 14,15 
Ora dc muzică; 155)0 Didactica; 15,25 Te
leşcoală; 16,00 Actualttăţi; 165)5 S.O.S. Na
tura; 16,35 Portativul preferinţelor muzi
cale; 175)5 Arte vizuale; 17,35 Pro Patria; 
18515 De drag şi de voie bună; 195» Cul
tura în lume; 19,30 'Desene animate o Pi
nocchio; 20,00 Actualităţi; 20,2© Sport; 
20,40 FHm serial. Destinul familiei IIo-
vvard. Episodul 74; 21,43 Top 3, 2, l; 22,15 
Viaţa parlamentară; 22,45 Gong ! Emisiune 
de critică şi actualitate teatrală; 23,15 Ac
tualităţi; 23,30 Magazin cinematografie; 
0,36 Jazz-fan; 1,15- închiderea programului.

PROGRAMUL II t 16,00 Actualităţi; 105)5 
La Sept — arte; 16515 Desene animate * 
Nils Holgersson; 17,05 Sport-magazin; 18,00 
Emisiune in limba germană; 19,00 Concer
tul Orchestrei Naţionale Radio; 215» TVM
•  Mesager; 21,30 Refrene fără vârstă;
22,00 TVE Internacional; 22,30 Viaţa spi
rituală; 23,00 închiderea programului.

SÂMBĂTA, 26 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 95» Bună dimineaţa... 
dc la laşi; 10,00 Actualităţi; 10,10 Tip-top, 
mini-top; 11,00 Film serial pentru copii. 
Aventurile lui Black Bcauty. Episodul 41;
11,30 Tradiţii; 125» Alfa şi Omega; 135)0 
Ora de muzică; 14,00 Tranzit TV — ora 
25 •  Desene animate : Don Coyote şi San- 
cho Panda (ora 14,6®) •  Ştiri (ora 14,30)
* Atlas (Ora 14,40) •  Topul muzical euro
pean (ora 15,10) •  Film serial; Cascado
rul (ora 15,30) •  Publicistică; Stress-ul şi 
depresia în societăţile în tranziţie (ora 
16,20) •  Comedie : Familia Simpsoii (ora

16,55) •  Mapamond (ora 17,20) •  Atletism! 
Finala Cupei Europei pe naţiuni. Trans
misiune directă de la Roma (ora 17,40) •  
Teleenciclopedia (ora 19,15) •  Actualităţi 
(ora 205») •  Editorialul săptămânii de 
Paul Everac (ora 20,35) e Fotbal (ora 
20,40). Finala Cupei României: Universi
tatea Craiova — Dacia Unirea Brăila. 
Transmisiune directă de la Bucureşti •  
Film : Caracatiţa- Seria a Vl-a, episodul 3 
(ara 22,35) •  Ştiri (ora 0,15); 0,25 Aretha 
Franklin şi invitaţii săi; 1,20 TV Deva.

PROGRAMUL H : 16,80 Actualităţi; 165)5 
Varietăţi internaţionaie; 16,30 Desene ani
mate •  NUs Holgersson; 17,00 Film artis
tic. Rene Baston (coproducţie Franţa — 
Italia); 18,40 Nesfârşita graţie a muzicii; 

*19,15 Moment coregrafic; 19M  Recital 
Janis Karatiikas; 205» Actualităţi; 20,3S 
Jazz-magaakt; 21,90 TVM. •  Mesager; 21,39 
TVE Internacional;22,08 Atletism-: Fmaia 
Cupei Europei pe naţiuni. Transmisiune 
de la Roma; 23,30 închiderea programului.

DUMINICA, 27 IUNIE

PROGRAMUL I ;  6,30 TV Deva; 9,00 
Bună dimineaţa; 10,00 Actualităţi; 10,10 
Clubul lui Gullivcr; 11,00 Film serial pan- 
tru copii •  Aventurile lui Black Bcauty. 
Episodul 42; 11,25 Avanpremiera TV; 15,99 
Lumină din lumină; 12,30 Viaţa satutui;
14.00 Actuamaţi; 14,10 Poşta TV; 14,28 
Video Dracala magazin; 175)5 Reflecţii ru
tiere; 17,15 Atletism. Finala Cupei Euro
pei pe naţiuni (ziua a II-a). Transmisiune 
directă de la Roma; 18,30 Vedete în reci
tal; 195» Film serial. Dallas. Episodul 244; 
205» Actualităţi; 20,35 Film artistic. AR 
Secret (coproducţie Anglia — SUA — Ger
mania, 1989); 22,15 Convorbiri de dtimi- 
nieă; 22,45 Actualităţi; 235» Maeştrii tea
trului românesc; 24,00 Nocturna de dumi
nică; 1,00 închiderea programului

PROGRAMUL II :  10,00 TV Deva; 16,00 
Actualităţi; 16,05 La Sept — arte; 16,30 
Desene animate o Nils Holgersson; 175» 
Serata muzicală TV; 18,30 Atletism: Fi
nala Cupei Europei pe naţiuni. Transmi
siune directă de la Roma; 20,30 Pop-CIub;
21.00 TVM o Mesager; 21,30 Concertino; 
225)0 TVE Internacional; 22,30 Oraşe şi 
civilizaţii: 23,00 Tenis. Turneul I ternaţio- 
nal dc la 'Vimbledon; 23,55 î.tcitiderea 
programului.



■

a n iv e r s a r i

•  Când adaugi cea de-a 
3-a petală în cununa tran
dafirilor tăi, dragă Adina... 
tnama Silvia, tata Neluţu, 
bunica Florica, unchiul Io- 
nuţ şi Viorica, precum şi 
Mihaela îţi dorim „La 

mulţi ani!", draga noas
tră. (7681)

VANZARI
CV VI PAR.-* Rl

•  Vând garsonieră, plata
parţial în valută. Deva, 
tel. 614977. (6469)

•  Vând casă, strada N.
Bălcescu, 40, dormitor şi 
set tobe. (6467)

•  / Vând apartament 4
camere decomandate, Li
liacului, şi Dacia 1310. Tel. 
622705. (7656)

•  Vând videoplayer Fu-
liai, sigilat, cu telecomandă 
Şi închiriez spaţiu comer
cial amenajat. Deva, tel. 
622137. (7517)

•  Vând apartament 2
camere, Orăstie. Pricazu- 
tui, bl. 62/22. (7650)

•  Vând apartament 4
camere decomandate, par
ţial mobilat, zona Emines
cu. Tel. 620213. (7665)

•  Vând televizor color
cu telecomandă şi sifone- 
cie. Tel. 618773, după ora 
4 '6. (7661)

•  Vând garsonieră în
Deva. Informaţii Deva, Mi
cro 15, bl. 52, ap. 33 (preţ 
negociabil). (7664)

•  Vând Funai sigilat, 
eâsă zona Săvârşin, aripi 
Dacia 1100. Tel. 626669.

(7691)

•  Vând apartament 
2 camere, zona Lilia
cului, etaj I, camere 
‘decomandate cu vedere 
spre Hotel Deva, cu 
telefon. Preţ informa
tiv, 4 800 000 lei ne 
gociabil. Relaţii 618398 
şau 624743. (7689)

•  Vând cameră video 
Panasonic M 7, aparat fo
tografiat Canon T 70, şi 
Chioşc metalic cu instala
ţie  trifazică foarte mare. 
(Tel. 622017. (7683)

•  Vând piese schimb Ford 
Taunus. Tel. 625746, 613073.

(7642)
•  Vând butelie aragaz 

normală. Tel. 617343. (7684)
•  Prin magazinul Prod-

sercom Deva, str. A. Şa- 
guna, nr. 2, sc vând lustre 
CU ventilator — import 
Ghina. la preţuri maxime 
Se 42 000 !ei/'buc, si fa
ianţă cu A.C. de 20—25 la 
tută. (7690)

•  Vând chioşc schelet 
metalic placat lemn 12 mp. 
Tel. 642707. după ora 16.

(7683)
•  Vând remorcă ARO, 

porumb 'boabe şi piese 
pentru Opel. Tel. 628763.

(7688)
•  Cumpăr apartament

3—4 camei e în Deva, zonă 
centrală, cu garaj, în lei sau 
Valută. Tel. 629640. după 
ora 21. (7650)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, cărămidă, 
parchet, gaze, Orăştie. Pri- 
cazului, bi. 54/20, după ora 
18. (7686)

•  Vând urgent la preţ 
convenabil Honda Civic, 
5 vit'.*xî: şl microbuz VW

cmc, Dada 1310, 60 000 
km, 10*4.'Tel. 612792. (7687)

•  Vând Alfa Romeo
preţ smrto avantajos. Re
laţii wi, 623878. (7665)

•  Vând Dacii break şi 
Dacii berline, stare bună, 
fabricaţie 1988, 1989, 1990, 
'ARO Diesel platformă cu

f e l i c i ta te

TONCEANU LUCICA FURDUI CÂLISF

•  Sănătate, fericire, casă de piatră dorim copţilor 
noştri Călin şi Lucica azi, când îşi unesc inimile 
pentru totdeauna. Ica — Ovidiu Furduî, Petru Ton- 
ceanu şi toate rudele. Dolheşteanu Ciugulescu (7671)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Profesor engleză cu 
studii la Londra meditează 
engleză, orice nivel, admi
tere facultate. Tel. 620810.

(7701)
•  Secţia Blănărie Teodor, 

str. Mărăşti (complex) (Co
operativă Arta Modei), an
gajează croitori blănari şi 
muncitori pentru calificare.

(7699)

. •  Firmă autorizată exe
cută proiecte cu:următorul 
p rofil: tehnologia con
strucţiilor de maşini şi u- 
ţilaj tehnologic, interme
diază excursii în Turcia, 
servicii deosebite. Tel. 
712030. (7118)

motor de Braşov 1987, 
1988, tel. 625050, Gabor 
Ioan, str. Dragoş Vodă, nr. 
18. (7672)

•  Vând garsonieră con
fort I, etaj 2, ap. 6, sc. I, 
bl. 19, str. Republicii, Brad. 
Tel. 655171. (7668)

•  Vând Trabant, stare 
bună, vechime 6 ani, preţ 
negociabil. Tel. 618462.

(7659)
•  Vând apartament 3

camere, central Deva (cu 
posibilităţi spaţiu comer
cial), tel. 623351.’ (7635)

•  Vând Dacia 1310 TX. 
an fabricaţie 1986, preţ 
negociabil. Deva, str. Li
liacului, bl. 22, ap. 1. (7611)

•  Vând 2 bucăţi Dacia
1310 : TX, fabricaţie 1989, 
break şi 1987 berlină, De
va, tel. 625717, sau str. 
Vulcan, nr. 1. (7611)

•  Vând cameră video 
Grundig nouă. Tel. 611618.

(7696)
•  Vând construcţie uni

tate alimentaţie publică , în 
funcţiune, vad comercial, 
şoseaua naţională Simeria, 
(parcare liceu I.M.M.R.). 
Tel. 628901, orele 20—22.

(7645)
•  Vând maşină înghe

ţată nouă, Haţeg, tel. 770647.
(7641)

» Vând Dacia 1410, fa
bricaţie 1988, 45 000 km, 
preţ 1 500 000 lei. Tel. 
625872, 628915. (7685)

•  Vând motocicletă
Jawa, 1,75, cu piese de 
schimb, motor cositoare. 
Tel. 624565. (7698)

•  Vând videoplayere O- 
rion şi Funai, treninguri 
Adidas, preţuri convena
bile. Deva, tel. 622685.

(7660)
•  Vând ARO 10, preţ 

convenabil. Tel. 629820.
(7654)

•  Vând casă Deva, tel.
625747. (7458)

•  Vând două saltele Re
laxa şi una dormeză de 1 
persoană. Tel. 629706. (7698)

9 Vând apartament 2 
camere, Deva, str. Lilia
cului, tel. 629714. (7407)

•  Vând materiale pen
tru construcţii: ţiglă, bol- 
ţari, lemne răşinoase. Be- 
riu, nr. 63 A. (7643)

•  Vând tractor U 650
nou, camionetă ARO 320 
nouă, betoniere 160 1 şi 
piese schimb pentru be
tonieră. Inf. tel. 713121, o- 
rsîe 8—16, 717808, după 
ora 20. (7632)

•  Vând garsonieră ultra
central, confort sporit, po
ziţie deosebită, cu telefon. 
Tel, 618399. (7637)

•  Vând apartament 4
camere, str. Dorobanţilor, 
bl. 25/40, scara C, etaj 3, 
Deva. (7504)

•  Vânci urgent 2 antene
paralvol ica, made R.F.G. 
Tal. 311407. (7688)

•  Vând urgent casă 3 
camera cu gaz. Hunedoara, 
sţr. N. Bălcescu 41, tel.

724376. (7505)
•  Vând apartament 3

camere sau schimb cu 
apartament 2 camere, şi 
televizor color nou, preţ 
negociabil. Deva, str. Mi
nerului, bk 21, sc. G, ap. 
62. Tel. 629246. (7619)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, cartier Da
cia, bl. 14/14. Relaţii tel. 
628897, orele 14—18. (6905)

•  Vând tractor U 650, 
înmatriculat. Tel. 615936.

(7705)
•  Vând urgent Dacia

1310 break, fabricaţie 1987, 
2400 DM, negociabil. - Tel. 
.616363. (6924)

•  Vând videoplayer 
‘Aiwa/ nou. Tel. 627764.

(7706)

•  Importăm la comandă 
autocamioane, autoutilitare, 
microbuze şi autoturisme 
toate tipurile, preţuri avan
tajoase. Tel/fax 095/626368.

(7428)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere lângă parc cu a- 
parta'ment 2 camere (par
ter, etajul I,central) sau 
casă particulară cu grădină 
şi gaz. Tel. 614183. (7676)

•  Schimb apartament 2 
camere decomandate, etaj I, 
bloc tip vilă, Ilia cu a- 
partament Deva. Tel. 213 
Ilia. (7679)

•  Vând 2 butelii aragaz 
preţ 100000/buc, şi ţ-ochie 
de mireasă brodată. Preţ 
50000 lei. Tel. 612943. (7702)

•  Vând apartament 3
camere, Haţeg. Tel. 612772 
sau 629117. (77Q3)

•  Vând apartament 2 
camere Dacia, bl, 29, sc. 
A, ap. 17, Deva, tel. 617327.

(7707)
•  Vând butelie aragaz, 

nouă, Hunedoara, tel. 
721117, după ora 15. (7139)

•  Vând sufragerie, insta
laţie satelit şi videorecor- 
der Sanyo. Tel. 729280.

(7147)
•  V^ad teren intravilan,

Buituri, 500 mp, 2000/mp, 
perspective gaz. Tel. 717701, 
după ora 20- (7153)

»  Vând' tractor U 650 
nou, cu 35 ore funcţionare. 
Hunedoara, tel. 713841 sau 
713445. (7154)

•  Vând fermă, la şosea,
poziţie foarte bună, com
pusă din grajd, siloz, fă- 
nar, 1,5 ha pământ, îij 
satul Plopi, comuna Bre
tea Strei. Hunedoara, tel. 
713841 saîU 713445. (7154)

•  Vând apartament 4
camere, sau schimb cu două. 
Hunedoara, bdul Dacia 
18/5, tel. 722991. (7157)

•  Vând 10 volume Le- 
xin (limba maghiară) A-Z, 
cartonate, Hunedoara, tel. 
724542, Rotarilor, 25. (7158)

•  Vând Dacia 1300 cu
set motor rezervă. TeL 
717288. (7159)

•  Vând urgent aparta
ment, două camere, zonă 
magistrală, apartament 3 
camere zonă Dunărea, preţ 
convenabil. Informaţii tel. 
714314. (7162)

•  Vând boxe 150 W, noi,
sigilate (1993),200 mărci 
perechea (echivalent lei). 
Tel. 712813. (7163)

•  Vând convenabil Skoda
100 S. Tel. 731228. (0907)

•  Vând motor electric 
1:8 KW, 220 V nou, aparat 
foto Kodak nou, maşină 
raşchetat parchet la 220 
V. Tel. 620898, după ora 18.

(6908)
•  Vând Dacia 1100. Tel. 

623663, între orele 16—18.
(6909)

•  Schimb apartament 2 
camere confort sporit De
va cu similar Hunedoara 
O.M. Tel. 713760. (7664)

DIVERSE

•  Aurora şi Camelia Bu- 
şagă mulţumesc din suflet 
întregului colectiv de cadre 
medicale din cadrul Sec
ţiei de Oncologie Deva, 
condus cu atâta compe
tenţă şi dăruire de doamna 
doctor Mezo Elisabeta, pen
tru nobleţea sufletească de 
căre au dat dovadă în cele 
5 luni de îngrijire medi
cală, oferită celui care a 
fost

ing. GHEORGHE 
BUŞAGA

(6470)

DECESE

•  Nu există cuvinte care 
să poată exprima profunda 
recunoştinţă şi gratitudine 
faţă de minunaţii oameni 
din cadrul brigăzii nr. 1, 
a societăţii „Gondor" şi 
S.U.T. — Deva, care au 
fost alături de noi cu gân
dul şi cu fapta în clipele 
grele pricinuite de dispari
ţia' dragului nostru soţ şi 
tată

ing. GHEORGHE 
BUŞAGA
Aurora şi Camelia 

(6470)

•  Mulţumim din inimă 
tuturor celor care au înso
ţit pe ultimul drum pe cel 
care a fost

ing. GHEORGHE 
BUŞAGA

Familia
(6470)

•  Cu adâncă durere, Ma- 
ria — soţie, Smaranda — 
fiică, Marcel — ginere şi 
nepoatele anunţă încetarea 
din viaţă a celui care a fost 

MANEA SABIN 
în vârstă de 66 ani.

înmormântarea azi, 19 
iunie, ora 14, la cimitirul 
d i n . Brad.

Dumnezeu să-l odih
nească !

Familia
(6468)

•  După o lungă şi 
grea suferinţă s-a stins 
din viaţă la vârsta de 
66 ani
DARADICS MARTIN 

(zidar)
înmormântarea are loo 
azi, 19 iunie 1993, ora 
15, în Cimitirul Cato
lic Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească. Fiică 
Ana, ginerele Ionel, şî 
nepoţii Iulian, Nelu, 
Ghiţă, Luci, Crenguţa, 
şi strănepoata Alexan
dra. (7685)

•  Colectivul Coope
rativei de Credit Brad 
anunţă decesul bunu
lui lor coleg

MANEA SABIN

în vârstă de 66 ani. 
înmormântarea are loc 
azi, 19 iunie 1993, la 
Cimitirul Ortodox din 
Brad, ora 14. Dumne
zeu să-l odihnească în 
pace. (7077)

Antoniu, nepotul Eduarc 
anunţă că in data de 21 
iunie se împlinqpc 6 săp
tămâni de la decesul cele 
care a fost

JUNEA VICTORIA 
Parastasul de pomenire du
minică 20 iunie în Deva 
la Biserica ci in cimitirul 
ortodox. (7624

•  Cu profundă du
rere, anunţăm că în 
24 iunie se împlinesc 
6 săptămâni de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nos
tru

ANDREI DANCIU 
Dumnezeu să te odih
nească în pace! Ma- 
rieica şi Elvira. (7616)

•  Cu multă durere 
în suflet soţia Aurelia 
şi fiul Râul vă anunţă 
că se împlinesc 6 săp
tămâni de când ne-a 

-părăsit pentru todea- 
una cel care a fost un 
minunat soţ, tată şi 
prieten

COMEMORĂRI

•  Cu nemărginită tris
teţe şi cu dor nestins în 
suflet amintim că Ia 20 
iunie 1993 se împlinesc 
6 săptămâni de când a 
plecat pe drumul eternei 

linişti inegalabila noastră 
fiică, soţie, soră, mamă şi 
bunică

DOINA RADU
Zâmbetul, glasul duios 

şi bunătatea ei vor rămâne 
veşnic în amintirea noas
tră. Florile şi lacrimile de 
dor vor încălzi piatra rece 
de pe mormântul tău, draga 
mea mămică. Comemorarea, 
duminică, 20 iunie, lâ bi
serica Popa Şapcă Hune
doara. Familia. (7156)

•  Fiica Lucia, ginerele

GHEORGHE
MARGAN

Dumnezeu şă-1 odih
nească în pace. Come
morarea se va face la 
Biserica Ortodoxă;, str. 
Libertăţii, ora 10, De
va. (2673)

J
! i
S GRUPUL ŞCOLAR MATERIALE DE \
\

\

CONSTRUCŢII DEVA 

(Liceul de Chimie)

ţ
\

\ !
Organizează concurs de admitere pentru ţ 

anul şcolar 1993—-1994 în meseriile: V

1
LICEU — laboranţi — 30 locuri 
(clasa IX-a)

— fabricarea mobilei — 30 locuri

•  ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 
(an 1)

30 locuri
Instalator! tehnico-sanitari şi gaze

contract)
lăcătuşi mecanici — 15 locuri (cu

i
— electricieni — 15 locuri (cu contract)

SOCIETATEA COMERCIALĂ ULPL\ SA 
DEVA

Anunţă deschiderea luni, 21. 06. 1993, ora 
12, în cooperare cu firma STARPLAST din 
Israel, a unui raion specializat in desfacerea u- 
nei game complete de produse din mase plastice 
de un înalt nivel calitativ şi într-o gamă sor
timentală diversificată. (472)
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