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c u ta  e a  i a m a
Vocea caldă, cristalină, 

a Interpretei de pe scenă, 
se revarsă cu largă am
plitudine peşte mulţime, 
face să vibreze deopo
trivă dealurile şi văile.

■— Cine v-a înzestrat cu 
acest har, dnă Sava Ne- 
grean Brudaşcu ?

— Părinţii mei şi bunul 
Dumnezeu. Şi poate că 
Ţara Sălajului, unde 
m-am născut, sau poate 
chiar România, a cărei 
fiică sunt.

— Cântaţi de mulţi ani. 
Aţi şi călătorit mult. Cum 
este prin altă lume ?

— Âm bătut, intr-ade
văr, destule meridiane ale 
globului. Doi ani şi ju
mătate am stat în Orient 
şi opt luni in America, 
Nicăieri, însă, nu mă 
simt ca în ţara mea, ca 
pe pământul unde m-afn 
zămislit şi unde-mi sunt

DUMITRU GHEONEA'

(Continuare în pag. a 2-a)

j f ls a M ffe s
jumătate f  âcfestu! ah, sta- 
rea infracţională a cunos- 
cjit o recrudescenţă nemai- 
: întâlnită de la al doilea < 
război mondial încoace, 
filai exact ,a crescut cu 
28 448 de infracţiuni faţă 
de primul semestru al a- 
(gutui trecut. Care este si- 
tuţia în judeţul Hunedoara?

1 — Chiar dacă afirmaţii
le par puţin exagerate, este 
momentul să subliniem o 
evoluţie fără precedent a 
stării infracţionale Ift ge
neral, iar pe plan judeţean 
aceasta se materializează 
în constatarea a 3 062 de 
infracţiuni, cu 255 mai 
multe decât în perioada si
milară a anului trecut. Din
tre acestea; 1660 sunt in
fracţiuni de natură judi
ciară, 1 084 economice, iar 
318 de altă natură. Se 
constată comiterea multor 
infracţiuni prin violenţă —
" precutrt şl a 564 de

EV O LU ŢIE F A M  PRECEDEN T A M l  I

i
163,

furturi din . locuinţe, 294 
din autovehicule, 143 înşe4 
lăciuni în paguba avutu
lui public şi privat .

—■ România se situeazăR 
astăzi intre primele cinci; 
ţări din Europa in privinţă 
omorurilor, tentativelor de 
omor, loviturilor cauzatoa
re de moarte, violurilor, tâl
hăriilor etc. Cum apreciaţi; 
„contribuţia" judeţului la‘ 
această situaţie?

— Este foarte adevărat 
că în „topul" european o- 
cupăm un loc fruntaş în 
acest domeniu. Judeţul nos
tru a înregistrat 20 de o- 
morurj, 6 tentative de o- 
mor, 18 vătămări corpora
le grave, 21 violuri, 86 
tâlhării şi 12 ultraje. Ana
liza cauzelor acestor infrac
ţiuni, cu scuzele argumen
taţiei „pro domo" s-au da

torat, în mare parte, unor 
factori de «ordftr exogen 
poliţiei, majoritatea fiind 
comise în locuinţe, pe fon
dul- consumului de alcool,

; social deosebit' de grav in p, 
etapa pe cate o traver
sează societatea româneas
că, se manifestă cu mare 
frecvenţă în toate sferele

Interviu cu dl lt. col. 
şeful Inspectoratului.

Dumitru Ioan Arsenie, 

de Poliţie al judeţului

din motive de răzbunare 
sau gelozie.

— Şr dacă tot ne rapor
tăm la ceea ce se întâmplă 
în ţară, unde se constată o 
creştere de 50 la sută şi a 
infracţiunilor de dare şi 
luare de mită, ce ne puteţi 
spune despre judeţ. Prac
tic, despre corupţie ?

. — Corupţia ca fenomen
< infracţional, cu un pericol

vieţii economice şi sociale. 
Deşi sunt cuprinse în capi
tolul „infracţiuni de ser
viciu sau în legătură cu 
serviciul" din Codul ' Pe
nal, din categoria aşa-zişe- 
lor infracţiuni de corupţie 
fac parte doar „darea şi 
luarea de mită", „primirea 
de foloase- necuvenite", şi 
„traficul de influenţă". Lup
ta împotriva corupţiei s-a

ăxprimat ca obiectiv dis- 
tihât îft pfegramva de gu
vernare, iar ca urmare a 
concluziilor desprinse din 
analiza situaţiei operative 
şi' din cercetarea infrac
ţiunilor de corupţie, prin 
ordin al ministrului de in
terne, în cadrul serviciilor 
economice din fiecare in
spectorat de poliţie, s-au 
constituit birouri de com
batere a corupţiei şi con
trabandei. De asemenea, 
prin Legea nr. 83/1992 s-a 
stabilit că infracţiunile de 
corupţie, dacă sunt fla
grante, se urmăresc şi se 
judecă în conformitate cu 
procedura de urgenţă. In 
celelalte situaţii; termenul 
de soluţionare este de 20 
de zile. Este suficient, 
cred, să amintesc că nu
mai în semestrul I al a-

nului rurentţwţyuţ 
ţiilui a docUi»i«vfâr-«^4 e 
infracţiuni de corupţie 
mise de 37 de persoane.
T r- De ipal bine de trpi 

ori a crescut şi numărul 
cetăţenilor străini care au 
comis infracţiuni pe terito
riul României. La noi care 
este situaţia ?

— Intr-adevăr, se consta
tă o prezenţă tot mai ac
tivă a. cetăţenilor străini în 

, peisajul infracţional din 
judeţ. Au fost depistaţi, 
cercetaţi şi deferiţi justi
ţiei 15 cetăţeni străini, u- 
nii dintre aceştia comiţând 
fapte cu un pericol social 
deosebit. Este şi cazul u- 
crainenilor Gorbenco Fe- 
dor Fedorovici, Mirus Vic
tor Ivanoyici şi Serghicnko 
Anatoli Evgheneevici, care, 
prin ameninţare, au soli-
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ş i sp eran ţe
•  Oraşul deţine recordul în privinţa şo

majului #  S-a instalat o psihoză vizavi de şo
maj •  Desfacerea mărfurilor scade văzând cu 
ochii. •  Un viitor sumbru. •  Industria merge 
prost, serviciile Ia fel. #  E dureros că oraşul 
va deveni poate un sat. •  Gânditori şi oa
meni ai Călanului vor trebui să găsească so
luţiile' redresării. (Ideile inserate aparţin d-lui 
MiHai Negesc, primarul Călanului).
• DE VORBA 

CU VICEPRIMARUL

— Stimate dle Florin 
Şnptelei, sunteţi viceprima- 
rul oraşului Călan. Care 
sunt problemele importante 
aflate pe agenda consiliului 
local

— Toate sunt importante, 
dar problema principală 
este asigurarea condiţiilor 
de viaţă a locuitorilor Că
lanului — respectiv locuri 
de muncă, locuinţe, con
diţii de învăţământ şi' să
nătate. Avem în atenţie a- 
provizionârea populaţiei cu 
produse agroalimentare. 
Concură la aceasta unităţi
le de profil din cadrul S.C. 
„Streiul" S. A., cât şi cele, 
15 asociaţii private.

— Cum vă gândiţi să 
asiguraţi noi locUri de 
muncă şomerilor proveniţi 
de la • S.C. „Sidermet"?

— Prin dezvoltarea in
dustriei mici şi a prestaţii
lor de servicii vom crea 
noi locuri de muncă. E

drept că nu suficiente pen
tru numărul actual al ce
lor în căutare de lucru.

— Dar locuinţe?
— Se ştie că Guvernul 

nu a asigurat fonduri pen
tru construcţia de locuin
ţe. Avem în fază de struc
tură două blocuri, cu 38 
de- apartamente, în oraşul 
nou. în cadrul consiliului 
local am hotărât vânzarea 
lor prin licitaţie, în stadiul 
în care se află. Intenţionăm 
să reparăm blocul 11 din 
strada Bradului (fostul ho
tel) şi să-l repartizăm com
binatului şi altor unităţi 
pentru familiile care locu
iesc în căminul ele nefami- 
lişti. '

— Domeniul sănătăţii 
cum este ajutat? ,

— începând cu 1 iunie, 
ne-au fost date spre ad
ministraţie Secţia exteri
oară Călan şi Policlinica. 
Le-am asigurat, din buge-

(Continuare în pag. a 2-a)

STOP ! S.C. „CARITAS" LA DEVA !
S.C. „Caritas" va deschide, începând cu data de 12 iulie 1993,! 

ora 8, o sucursală în oraşul Deva pentru sistemul de întrajutorare, | 
pe strada 22 Decembrie, nr. 178 A.

Vâ aşteptam cu încredere !
Vom reveni ulterior cu alte amănunte. (6498) )

©  FORMULARE NOI LA  
VAMA. De puţin timp, la Vama 
Simeria — şi . nu numai aici — 
s-au introdus formulare, noi de 
declaraţii vamale, mai comple
te, mai complexe, care iau mai 
mult timp pentru completare. 
Este bine ca agenţii economici 
care prestează activităţi de im- 
porl-cxporl să-şi ia măsuri or
ganizatorice când sc' prezintă cu 
mărfuri la vămuire, pentru a nu 
intra în criză de timp. (D. G.).

© To a t ă  LAUDA I De cu

rtină, dl Ioan Sacul, gospodar de 
frunte în satul Luncani, comu
na Boşorod, a predat la fondul 
de stat patru capete tineret bo
vin şi un porc. Harnicul gospo
dar a câştigat pcsîe 1 350 000 lei. 
Mai are în curte patru viţei, 
multe alte ’animale, păsări etc. 
Toată lauda pentru munca omu
lui, pentru vrednicia lui. (GH. 
I.N.),

© REŢINUŢI. Au fost reţi
nuţi Dârei Becheru, muncitor la 
R.A.G.C.L. Petroşani şl Nicolae 
Apostol din Petrila. Primul, pen
tru comiterea mai multor înşe
lăciuni, al doilea pentru scan- 
dal tn locUri publice. Poate în

timpul cât vor sta după gratii 
vor învăţa ceva. (V.N.).

© S-AU DUS BO II! Cea mai 
faină pereche de boi• din satul 
Bobaia, comuna Boşorod, o avea 
dl Ioan Grecu. Mândrii boi 
s-au dus, au fost predaţi la stat. 
Gospodarul a luat pentru cei doi 
plăvani peste 800 000 lei. Acum 
creşte alţii. (GH. I. N.).

©  VREM SĂ SERVIM CÂT 
MAI BINE. Pe strada Horea, 
din Deva, dna Angela Lazăr a 
deschis o unitate sub firma 
„Agrem-Prod‘“ S.R.L. Curată, 
bine aprovizionată. Dar... La re
dacţie a venit ăl Kovacs La- 
ăislau, din Deva. Ne-a adus o 
sticlă de bere. Murdară. îl

' costase 240 de lei. Am dus-o 
noi la dna patroană, care a pre
cizat : „Uneori în lăzile cu bere 
se strecoară şi câta o sticlă ne
spălată. Dar dacă clientul o ve
de, eu o schimb pe loc". (GII. 
I. N.).

© HOŢUL. De la Exploata
rea Minieră Ghelari s-au furat 
recent cupru» plumb şi cablu 
multîfilar,s Hoţul s-a dovedit a 
fi Roman Tuza din localitate. 
I s-g întocmit dosar penal. (V. N.).

VALENTIN NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)

SCURTA ISTORIE 
A „CELOR ŞARJE"

Ideea reunirii: liderilor 
celor mai dezvoltate state 
ale lumii, pentru a găsi 
soluţii la problemele eco
nomice grave cu care erau 
confruntate, a fost lansată, 
în  anul 1975, de fostul 
preşedinte francez Valcry 
Giscard d’Estaing.

Giscard d’Estaing încer
ca astfel să asigure Un ca
dru mai favorabil expor
tatorilor, francezi, afectaţi 
descreşterea cursului fran
cului în raport eu dolarul, 
după ce preşedintele Ri- 
chard Nixon bulversase sis
temul monetar interdaţio- 
nal, suspendând în 1971 
conversiunea în aur a de
vizelor americane deţinute 
în mod oficial.

In 1977, reuniunea s-a 
lărgit, incluzând şi Comu
nitatea Europeană. Iniţial, 
aceste întâlniri erau con
cepute ca un forum de 
coordonare a politicilor e- 
conomiee, cu scopul solu
ţionării problemelor co
mune şi s-au desfăşurat pe 
această bază până la întâl
nirea de la Veneţia, din 
1980, care a devenit un 
punct de cotitură deoarece 
atunci adversitatea dintre 
Est şi Vest a pus în um
bră alte chestiuni. In a- 
cest interval a intrat în 
scenă şi Mihail Gorbaciov, 
venit la conducere la 
Moscova după moartea lui 
Constantin Ccrnenko.

. La fiecare dintre reu
niunile desfăşurate între 
1987 (Veneţia) şi 1990 (Lon
dra), „Cei şapte" au încer
cat să evalueze implicaţii
le ofertelor de pace ale lui 
Gorbaciov şi ale retoricii 
perestroikiste asupra secu
rităţii globale.

După dezmembrarea U- 
niunii Sovietice, în decem
brie 1991, reuniunea G-7* 
—• până atunci un club 
antisovietic al aliaţilor oc
cidentali — a suferit o 
schimbare majoră.

La reuniunea de anul 
trecut, de la Munchen, „cei 
şapte" au decis să acorde 
un ajutor masiv Rusiei şi 
au discutat cu preşedintele 
Boris Elţân. Anui acesta, 
însă, se pare că entuzias
mul favorabil ajutorului 

.multilateral a mai scăzut, 
acest lucru putând fi şi 
rezultatul faptului că Ra
liaţii şi-au exprimat în- 
grijorarpa în legătură cu 
vânzarea de submarine, a- 
vioane de luptă şi rachete 
ruseşti Iranului, Chinei şi 
Indiei

(Romprcs)
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_ p A L A N  pesimism , DAR §1 SPERANŢE
tul local, până la finei» 
anului, suma de 23 400 600 
de lei, care va fi uti
lizată pentru alimente, îm
brăcăminte, reparaţii cu
rente. Din punct de vede
re financiar, sănătatea se 
situează pe primul plan.

— Cine administrează 
ereşa şi grădiniţa?

— Deocamdată sunt ale 
nimănui. Ne gândim că 
ar fi bine să se afle direct 
şub autoritatea primăriei. 
Oricum, nu putem rămâne 
pasivi faţă de condiţiile 
copiilor oraşului nostru. Din 
punct de vedere umanitar, 
intenţia noastră este să le 
ajutăm.

tN CURS fi®'
FINALIZARE U-

Află» de 1» primărie că 
in trei dintre Cele 12 sate 
din râxa oraşului — în 
Strei, Căianu Mic şi Strei- 
Săcel — s-au finalizat mă
surătorile şi punerea în 
posesie-a terenurilor, con
form Legii 18/1991. în  ce
lelalte localităţi, acţiunea 
— întârziată din cauza lip
sei de specialişti — conti
nuă, fiind în curs de,fina
lizare.

UN GÂND

„Toţi c*i: pe care ne lea
gă ceva comun de aceste 
locuri, de aşezările de pe 
Valea Straiului, in care 
ne-am născut şi am cres
cut, va trebui să gândim, 
să facem ceva pentru ca să 
nu dispară oraşul spu
nea dl Octavian Dumules- 
cU, Consilier. Cu toate 
greutăţile, cu toate pro
blemele existente acum, 
aici, n-aş pleca în altă 
parte, in altă ţară. Nu 
fac politică; admir insă ia 
numeroşi oameni politici 
calităţile umane, cultura şi 
inteligenţa, indiferent de 
orientarea lor, de partidul 
din care fac parte1*.

CALITATE, 
RESPECTAREA 

TERMENELOR D 
EXECUŢIE —

DEVIZA
SOCIETĂŢII

Societatea comercială 
„Metaloterm" S.R.L. Călan 
funcţionează din 1991 ca 
societate cu răspundere li
mitată şi cu un beneficiu, 
la finele lui 1992, între 8 
şi 9 milioane de lei. „Bami
/ .W .V .V W W W -VlVW i'

jaţia presei de dL Mircea 
Pavei, directorul S. € .
„Streiul" S.A. Călan, re
iese că societatea se află 
pe un drum ascendent. Re
cuperând, In prima jumă
tate a anului in curs, o 
mare parte din pierderile 
înregistrate in ’92, s-a reu
şit rentabilizarea unor u- 
nităţi, deci a  firmei. Aport 
însemnat la acest salt l-au 
avut magazinul de încăl
ţăminte şi alimentara nr. 
3, ambele situate în Ora
şul Nou. In aceeaşi idee, 
a rentabilizării, s-a desfiin
ţat restaurantul „Piaţă", 
spaţiu căruia, i se va da o 
altă destinaţie.

NEÎNŢELEGERI.
URMATE DE DEMISIA

DIRECTORULUI ,

Vorbind despre probleme- 
*1 a ©ălănului, nu ţSttlem.oml- 

te»voE t» spontani că*jţ 3  
avuţ loe vineri, S iulle, Ufc 
S.C. „SkUrmet" SLA., A ho-; 
rată faptului că administra
ţia societăţii n-a ajuns la 
o înţelegere cu sindicatele 
privind negocierea ; sala
riilor. Oferta administra
ţiei s-a situat sub limita 
ajutorului de şomaj. Direc
torul şi-a depus demisia, 
deoarece n-a putut să re
zolve solicitările (adică a- 
nularea penalizării de 40 
la sută). „Dar atât se poa
te da^ este o realitate" 
spun . oameni cu minţi 
limpezi, echilibrate. Se a- 
preciază că directorul a fost 
victima propriei bunătăţi, 
a firii lui prea blânde. 
„Rea-voinţă nu i se poate 
imputa. întrebarea este: 
cine se va angaja să con
ducă destinele societăţii 
confruntate cu atâtea pro
bleme?".

• UNA ÎN PROIECT,
ALTA PE TEREN

Există la consiliul local 
un proiect de amenajare a 
Staţiunii balneoclimaterice 
Călan, realizat în urmă cu 
doi ani de către Direcţia 
tehnică din cadrul Consi
liului Judeţean, pe locul 
fostelor băi. Dar particula
rul căruia i s-a dat spaţiul 
n-a realizat aici nimic, doar 
că a exploatat cele două 
bazine mici, descoperite, 
percepând o taxă de intra
re. Nu sunt respectate nici

(Urmate buni, m # |
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rădăcinile. A ici este via
ţa mea, aici sunt rosturi
le mele, aici este neamul 
mea. ' w >?*

— Şl, ca să tocafizâm 
mai exact, ta Braşov* «s?

— Nu. Am  intrat prin 
concurs la TV  Cluj, tn 
oraşul fa  oare am termi
nat in 1973 Facultatea de 
Filologie, ţi  unde m ă aş
teaptă întotdeauna cu 
dragoste fiica mea, de *6 
ani, care fi cântă, dar 
mai ales îmi pune une
ori întrebări grele.

— De pildă..
— Bine, mamă, dar sce

na ta e s te  ţara întreagă? 
Nu ţi-e greu, ţnămico ?

ce-1 răspundeţi ?

4»s.

oameni mai 
fericiţi.

— Ce iubiţi
■Mdf? «

— Pământul românesca. I 
Ş i România măre. Ţara. |  
far Ardealul im port lăn- |  
gă inimă. Sigur, ţi  m oţă  I  
aceştia minunaţi, in m ii- î 
locul cărora vin  cu a e - |  
mărginită plăcere şi . voi * 
veni mereu cât oi 
şiroi fi sănătoasă,

— Dvs. du faceţi ]>oli-1
«că? *

— N-o agreez. Ş t nici |  
pe colegele care coche-% 
tează cu politica. Cred î 
că trebuie să facem f ie r i  
care ceea ce ştim  m a i* 
bine. Mi s-a propus s i l  
mie să candidez pentru * 
senat. Mai (des că am  şiŞi ce-i. răspundeţi ? senat. Mai. ales că am şi |  

— NR mi-e gm ti- m te  ' jfrttittegtul ae â  f¥ t> cân- "
foarte greu. Insă ţara, 
da, este scena mea, ţara, 
da.- esta casa-, m m . Croiul

tare aţa cu ştiinţă de car-» 
te. Cum w n t ţă a ite  ea-1  
tkge oft mele^ ţâe ia ltfe l

m ei, este ţărifnt slujesc tm ă iuţiunea "Şjpjţed e s ii§  
Cu ce mi-a dat ttem - să cOft şi să c '  " ~ ‘ţarc Cu

nezbi: tn şf de . _
vocea mea. Să-T fa c^  pe

cre t in  Dttni^iş 
ne zeu. Căci Dumnezeul | 
este în noi şl'în  toate. !•

de

au fost investiţi in totalita
te — preciza dl Mihai Dam, 
patronul firmei — in dez
voltarea societăţii". Obiec
tul de activitate: execu&e, 
montaj, reparaţii utilaje şi 
instalaţii termoenergetice, 
industriale şi civile, insta
laţii g a »  naturale, con
fecţii metalice, prelucrări 
mecanice ca şi transport de 
persoane şi materiale, ac 
tivitate comercială şi de 
import-export. Dintre cei 
40 de angajaţi, 8 au fost 
preluaţi de la „şomaj", qu 
alţi 20, tot din cadrul şo
merilor, incheindu-se con
tracte de prestări serviciu 
Reglarea forţei de muncă 
se face în funcţie de ce
rinţe, punându-se accentul 
pe calitate, siguranţă tn 
exploatare, respectarea ter
menelor de execuţie.

în  prezent, societatea este 
iaăplicată to realizarea ter- 
ntoficării oraşului, lucrare 
pe care o va realiza în 
cooperare cu R.A.G.C.L. 
Călan.

Ro m â n ia  w  f r a n ţ a
PRIN. DOUA ASOCIAŢII 

DE PRIETENIE

Cu obişnuita-i deschidere 
faţă de semeni, cu since
ritate şi gând frumos pen
tru binele aproapelui, dna 
dr. Lidia Dobrei, consilier, 
ne spune: „S-au înfiinţat 
îA zonă două asociaţii 
româno—franceze, ?,;reşiW<% 
tiv asociaţia liceenilor „Eiie 
Faure" şi asociaţia adulţi
lor — „Prietenii Gironde- 
ului", c m  au «a scop în
treţinerea relaţiilor pe pian 
cultural şi social şi aduce
rea in Călan a onor investi
tori din zona Bordeaux, in 
scopul redresării economi
ce a oraşului. In cel mult 
o lună de zile, va sosi 
prima delegaţie franceză, 
cu care se va studia posi
bilitatea încheierii unor 
contracte, urmând ca pri
marii a cinci oraşe fran
ceze şi reprezentanţi ai 
Consiliului General din 
Departamentul Gironde să 
fie oaspeţi ai Câlanului. „Ac
ceptăm înscrierea în orga
nizaţia adulţilor — spune 
dr. L. Dobrei — a tuturor 
celor care doresc aceasta, 
cunoscători ai limbii fran
ceze ,dar şi doritori de a 
şi-o însuşi**. '

S.C. „STREIUL" S.A.
So l u ţ ii  s a l v a t o a r e

Din datele puse la dispo-

condiţiile minime de igie
nă. Regretul orăşenilor este 
că nu s-a investit aici pen
tru a se realiză un o* 
biectiv . modem şi util, 
după proiectul arhitecţilor.

PIERDERI 
DE APA

în multe dintre cele 3386 
de apartamente există pier
deri foarte mari de apă, 
nejustificate. Se simte ne
voii unei echipe de inter
venţii pentru remedierea 
defecţiunilor şi stoparea 
pierderilor, ca şi pentru 
repararea unor instalaţii 
sanitare defecte. R.A.G.C.L. 
şi-a propus constituirea u- 
nei echipe de meseriaşi, 
care să facă verificări in 
f i e c a r e .
' tfăcost,'' să IhterofiS tfrtai 
este cazul. Totul a rămas, 

in -iută de intenţie
- D f ie  ? Roate că p in  ă- 
I spH ţiile dă  locatari s-dr

putea rteteta :cpn |» le l«  
1| peWtlfu depistarea. „i«pa- 

relor“ neglijenţei.

DE LA OAMENI
- ‘ ADUNATE»*" **'-

î î R  VMţa spiritttelfi, ac
tivitatea sportivă sunt în 
Călări aprdâpe inexistente. 
In vreme ce au proliferat 
birturile şi barurile, au ’ 
dispărut terenurile de sport, ' 
popicăria, ,iar casa de cui- > 

\ttu -â; iau nlai are destina
ţia ihiţială •  Ar trebui 
schimbată mentalitatea oa-, 
menilor Vizavi de democra-; 
ţi» ; ea înseamnă tothşi 
respectarea legii, nu „ceea 
ce vreau" * Dacă nu vom 
face cultură, nu vom în
vinge •  Firme cu activita
te de producţie sau pres
taţii sunt prea puţine ; 
toată lum ea‘ face comerţ, 
cu toate că s-au mai pier
dut, pe traseu, unele bu- 
ticuri •  La căminul de 
nefamiiişti un pat costă 
3 000 de lei ; o familie din 
trei persoane trebuie să 
plătească, pentru minimum 
două paturi, adică 6 000 de 
lei. Nu-i exagerat ? » Ar 
fi necesar un post al po
liţiei în ON. Spaţiul a e- 
xistat, dar nu l-a ocupat 
nimeni •  Psihoza şomaju
lui a cuprins tot mai mult 
teren. Tragedia este eu 
cei care nu au nici şomaj 
şi nici ajutor social.

Reportaj realizat de ESTERA SÂNA

s c e s i

Dacă înainte de *S&,' 
tentaţia banului în rândul 
oamenilor -scăzcts», deoa
rece n-aveai ce să cum
peri cu ei ,după revoluţia, 
banul a dfevţSrtit pentrb 
mulţi," pe drept cuvânt, 
„ochiul dracului", ţ , .

Dorinţa de căpătuiălâ, In 
concepţia unora, ■ cunoaşte 
proporţii incredibile. Unii 
simt in  stare să golească 
ţara de toate imnurile ma
teriale ş i ; spirituale; indi
ferent că aparţin sau nu 
patrimoniului naţional, pen
tru un pumn de mărci sau 
dolari. Conducându-se după 
principiul „nu banii aduc 
fericirea, ci numărul lor", 
aspiraţia acestora spre 
înavuţire nu cunoaşte mar
gini. Ei încalcă legile, ig
noră bunul simţ şi folo
sesc cele mai abjecte pro
cedee.

Se sparg biserici, muzee, 
case memoriale. Se devas
tează magaziile din fa.- 

.briei şi uzine. Se fură 
obiecte de artă, icoane, 
sfeşnice, tablouri, podoabe, 
mercur alb şi roşu şi alte 
lucruri de valoare. Toate 
pentru un singur scop : de-a 
fi duse dincolo... Şi astfel 
unii îşi vând şi conştiinţa 
de român pentru un pumn 
de arginţi, renunţând cu o 

" uşurinţă condamnabilă la

J-
obieciele ce atestă originea; 
neamului nostru sau re- 
prezinta dătfaele, obiceiu
rile şi tradiţiile noastre j 
strămoşeşti, jpprinţa de 
ţ^p^ţiiilUâţ^gradează fiin
ţa umană în teribila goa- 
âă după înavuţire.
' ^Pentru • sţrăini, obiectele : 

,spre vânzare, au valoare j 
civică sâu de unicaţ, d a r : 
p»ntru noi ! o  Valoare mo
rală şi istorică;" te care j 
aceşti răufăcători n-au cu
getat niciodată Gândirea 
lor limitată sau dementă : 
se rezumă doar la valoa
rea materială a obiectului 
şi la dorinţa lor de îm
bogăţire cât mai grabnică [ 
şi oricum. Pentru aceşti 
duşmani ai naţiei române 
şi actele lor de vandalism . 
(şi. din păcate, mulţi din
tre ei .aflaţi încă în liber- , 
tate) nu avem oare legi 
care să le dea răsplata cu -. 
venită pentru „munca de
pusă"? Legislaţia prea in
dulgentă a ţării noastre ■ 
„îi încurajează", în  loc să-i , 
oprească de la apucăturile 
lor bolnave.

Dar şi aşa „indulgentă", 
legea trebuie aplicată, ast
fel încât să le piară uno
ra dorinţa de căpătuială

LJVIU LUCACIU,
Baia de Criş

(Urmare din 1)

citat suma de 300 000 de 
lei la 24 de turişti — 
conaţionali — cazaţi la ho
telul „Petroşani" din mu
nicipiul cu acelaşi nume 
Un alt cetăţean ucrainean, 
Vlâdislav Vladimiroviei- 
Popov, din Cerkansc, a 
fost prins în flagrant In 
noaptea de 6/7 iunie a.c., 
spărgând magazinul ali
mentar „Vera-Comimpex" 
S.R.L. Deva. Actualul con
text infracţional interna
ţional ne îndreptăţeşte să 
apreciem că în perioada 
următoare ne voin confrun
ta cu o multitudine de 
infracţiuni comise de ce
tăţeni străini, atât la re
gimul legislaţiei economice, 
la legislaţia rutieră, cât 
şi contra vieţii, săhătăţii 
şi integrităţii corporale ale 
cetăţenilor. ,

— Ca deosebit de gravă 
este apreciată delincventa 
juvenilă. Cele 8 212 in
fracţiuni comise in ţară pe 
primele şase Laţii ale _ iui 
*93, faţă de 10 371 in în
treg anul trecut, sunt mai 
mult decât edificatoare.

Unde se situează judeţul 
în această privinţă ?

— Delinevenţa juvenilă 
reprezintă un subiect de 
discuţie şi analiză la ni
velul multor foruri inter
ne şi internaţionale. Sem
nalul de alarmă a fost 
tras, strategiile de estom-

în ultimul rând, insuficien
ta efectivelor de poliţie. 
Toate acestea pe fondul 
situaţiei economico-socia- 
le, a crizei culturale şi a 
celei a valorilor, şi, mai 
ales, a defăimării institu
ţiilor de socializare (fami
lie, şcoală).

giilor menite să prevină şi 
să reprime operativ ori
ce încălcare a legilor sta
tului Îmi menţin afirma
ţia că şi in momentul de 
faţă. cu toate lacunele de 
ordin tehnic şi ale efecti
velor, poliţia judeţului Hu
nedoara este în măsură să..-V- .

în suplimentarea mijloace
lor auto. Nutrim speranţa 
că în viitorul apropiat vom 
avea asigurate, la nivelul 
imperativelor profesionale, 
atât mijloacele tehnice cât 
şi efectivele necesare, pen
tru a realiza o creştere a 
calităţii serviciilor către

EVOLUŢIE EA RA  PRECEDEN T A S T Ă R II
pare * a fenomenului se 
deosebesc de la ţară la 
ţară, evident ţinându-se 
cont de condiţiile concre
te ale fenomenului infrac
ţional pe această linie. în 
judeţul nostru în primele 
şase luni ale acestui an, 
un număr de 212 minori au 
fost cercetaţi pentru co
miterea unor acte penale. 
Dintre cauzele acestei de
lincvente consider demne 
de reţinut şomajul tineri
lor, condiţiile vieţii mo
derne, pierderea sensului 
autorităţii şi disciplinei, li
beralizarea ; moravurilor, 
clemenţa judiciară şi, nu

— într-un interviu an
terior ne-aţi declarat că 
poliţia judeţului contro
lează situaţia operativă. 
Era cu aproximativ o ju
mătate de an în urmă. A- 
cum ce ne puteţi spune ?

— A controla situaţia o- 
perativă este o noţiune 
puţin forţată, în sensul câ 
această noţiune este înţe
leasă doar de profesionişti 
în materie de poliţie. Alt
fel spus, aceasta înseam
nă stăpânirea pârghiilor 
necesare organizării şi pu
nerii în aplicare a strate-

intervinâ operativ pentru 
soluţionarea evenimentelor 
survenite pe raza de com
petenţă, fa, scopul în
făptuirii in bune condiţii 
a actului de justiţia 

— Fiindcă aminteaţi, în 
dotarea tehnică şi umană a 
poliţiei judeţului s-a schim
bat ceva?

Cu toate că, atât din 
punctul de vedere al dotă
rii tehnice cât şi al efec
tivelor, situaţia este neco- 
respunzătoare, trebuie să 
recunoaştem preocupările
Ministerului de Interee ţa
această direcţie, îndeosebi

populaţie.
— Există, dle Arseriie, 

în Judeţul Hunedoara, zone 
cu un plus de predispozi
ţie pentru infracţiune? 
Dacă da, care sunt şi in 
ce privinţe?

— Nu putem face o dis
tincţie între zone cu pre
dispoziţii şi zone fără pre
dispoziţii pentru infrac
ţiune. Acest lucru este 
„dirijat" de anumite cauze 
care generează şi condiţii 
care favorizează fenomenul 
infracţional. Privite din 
acest punct de vedere, se 
Parc că infracţiunile prin 
Violenţă marchează o  evo

luţie constant ridicată tn 
Valea Jiului.

— Ce credeţi că ar tre
bui făcut pentru ca această 
situaţie infracţională ex
plozivă să fie Stăvilită ?

— Se pare că strategiile 
corelate în acest scop se 
leagă de trei noţiuni e- 
senţiale: prevenire, com- 
batere (represiune) şi h ’T*? 
foarte important — solida
ritate între factorii prin 
lege abilitaţi să contribuie 
ia prevenirea şi stoparea 
fenomenului infracţional. 
Apreciez că această ultimă 
componentă prezintă ac- i 
tualmente o importanţă. 
deosebită şi trebuie luată ■ 
in calcul la modul cel mai î 
serios. Desigur, preocupă- i 
rile sunt multiple. Noi 
suntem ferm angajaţi în. li 
rezolvarea operativă a tu- jj 
turor sesizărilor cetăţenilor; 
După cum am mai afir- i 
mat, imperativul perioa- f 
dei actuale este creşterea i 
calităţii serviciilor către \ 
populaţie. Numai astfel ■; 
cred că vom putea fi de 
folos in eliminarea sen- : 
timentului de insecuritate 
publică ce s-a manifestat

, In rândul unor. categorii, 
de cetăţeni. ^
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9 9 liber"
Din îndepfate^rf « li^ F sIţin d  — S.U.A.

IVlA»foULĂ$ a i h b  cetăţean american, dar care a trăit si a
să părăsettfc^ ţara datorită 

s trei artkofe pe care Ie

ne trimite* câteva articole
dl C O R N E L -  
lucrat în judeţul Hunedoara, fiind nevoit
persecuţiilor regimului comunist Seria de ţrfi articole pe care Ie pu- ^  
(Micăm In pagina de faţă ni-1 vor înfăţişa pe autotâşa cum este şi, ţot- 

; pdată, vor rememora fapte la care mulţi dintre cititorii noştri au fost 
l'mârtori, au auzit vorbindu-se despre ele, satt le află acum. Redacţia 
' publică aceste articole doar cu mici intervenţii pentru a pune de acord 

textul cu noile norme ortografice, fără a altera «cu nimic forma şi 
conţinutul lor.
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Eu, proorocul (I)
Deci să fie rfăV. Sunt un prooroc. Nu vă

n a  legănaţi din C&p e ta l am făcut eu, când o  , ___
i americană de vreo ? i €e ani, mamă a doi copii plus 
t o  fetiţă semănată de b® româna», mi-a d a t  im teie- 
> JfcfcOid povestesc dăspre România, că vrea sM  «c|4« 

işSoria. Istoria Ronsâirteir» Ştia fi rom ânite , dar W» 
i singur cuvânt. Ştia cum aice pe româneşte ta «a* 
j mănâwatea românaşwlui cu pricina. Şi mai ştia o i 

ReoaM a se află undeva prin Rusia. — „Vorbesc ta 
r i» " , a insistat ea. Mi *-a pus un nod fn gât şi era 
s* mă sufoc. COt despre mine, şi eu vorbesc serios,

? iar dâcâ cineva mă crede nebun, să ştie că nu e  pri
mul, fiindcă cu vreo 10—1? ald in urmă «Iţii m-au 
trimis ia spitalul d e  psihiatrie din Gătăia pentru i  
mai pfoeroc*. A era» e adevărul,fiiridcâ 
împotriva sistemului care. abt împotriva

td, împotriva principiilor de bază ale 
şt ctear a  Statutului P.C.R. Dar mai ales pentru că 
oameni  de la toate nivelele s-au alăturat 
mele concurând ia evitarea unor catastro . . 
de marii duşmani ai poporului român. Aşa că «O 
un prooroc de care puteţi gări cu miile, ce n e r t  pria 
biserici şi proorocesc venirea Domnului să judeca lu
mea şi cheamă oamenii la pocăinţă, strâng bard şi. da
ruri, îşi cumpără case şi le creşte burta pe seama ma
rilor proorociri. Eu, proorocul, am intrat In partid, 
am ocupat funcţii tehnice, am bătut cu pumnul în 
masă, am  ridicat .glasul, am plâns, am scrâşnit din 
dinţi şi nu am lăsat să fie călcate in picioare legile 
ţării In dauna ţelor ce înşişi sunt ţara. Şi acum pu- 

. teţi, de simţiţ* nevoia, sâ wgfinâţi din cap pentru un 
prooroc trimis 8 ani printre nebuni ca să fini confirme 
diagnosticul de „atipic", cu alte cuvinte, contrar ti
pului din sistemul în care mă aflăm, „pe fond filoso
fic, reformator"... — Reformator, hai mai treacă, 
meargă dar ca filosof mai că a r  putea da mâna cu 
fata aceea de care am amintit la  început.

Aşa că 8 ani nu am mai deranjat sistemul se
ceri! şi al ciocanului cu proorocirile mele. Chiar şi 
cri ce au concurat la punerea In aplicare a ideilor 
mele şl la alte acte, în favoarea poporului, in acest 
interval unii au căzut în dizgraţie şi au  fost mutaţi 
de ici colo, alţii au plătit mai scump, iar alţii şi-au 
luat zborul peste hotare, ca să-şi continue lupta, fn 
IMS mi-a venit şi mie ocazia să fac la fel. Astfel am 
ajuns Intr-un lagăr din Austria, cu scopul de a trece 
ţă  Statele Unite ale Amerieii. Acolo de la îrtqeput am 
fost suspectat de nişte foarte viteji anticomunişti care 
m-aU ameninţat cu moartea în numele armatei patrio
ţilor din afara ţării. Bineînţeles că i-am privit ca pe 
nişte sărmani rătăciţi şi cu sufletul şl cu firea şi 
le-am z is :

— „Ce tâmpenie, voi mă ameninţaţi pa mine, care 
am luptat împotriva abuzurilor făcute sub steagul co
munist, şi am fost persecutat ani de zile ? Mă ame
ninţaţi acum, aici ca refugiat, pentru simplul motiv 
că am fost membru de partid?"

Aşa că s-au potolit. Dar a  venit şi ziua interviului 
la Ambasada Ş.U.A. din Viena. Consulul american 
care îmi citise cererea pentru azil politic, mă privea 
nu prea prietenos aflând că am fost membru al P.C.R. . 
şi am lucrat ia Consiliul Popular al judeţului Hune
doara. De la început mi s-a adresat astfel: '%

— „Dumneata ai fost comunist şi al avut un ser
viciu'. cum poţi spune că ai fost persecutat şi ceri 
azil politic, la noi ?"

— „Aveţi dreptate, am răspuns, dar eu ştiu că ' 
oricine este judecat pentru faptele pe care Ie-a să
vârşit şi nu pentru altceva. Eu dacă mţ eram ffiem- : 
bru de partid» nu aveam funcţia şi nu puteam lupta 
pentru, drepturile legale ale oamenilor, că nimeni nu 
mă băga în seamă. Dar aşa am putut să o fac, ajutat 
chiar de oameni de partid de la toate nivelele. Şi vă 
asigur că mai sunt mulţi cu cele mai înalte funcţii în 
România care [ ţin cu poporul şi luptă pe cât pot pen
tru dreptate, dar încă nu pot prea mult deoarece îşi 
riscă situaţia, libertatea sau chiar viaţa, sau pur şi 
simplu dispar aşa cum au păţit câţiva generali care 
au avut curajul să ceară puţină înţelegere pentru 
popor".

Până la urmă am reuşit să-l corfving şi toate au 
fost bune. Am început să scriu în presă. Un exemplu 
grăitor e articolul meu din nr. 95 al ziarului „Lupta" 
din 1 martie 1988, intitulat „Partidul, Ceauşescu şi 
Poporul". E de-ajuns să priviţi doar caricatura pe care 
l-am făcut-o ca să înţelegeţi dacă i-am proorocit clar 
viitorul apropiat. Cine au fost cei care i-au făcut ca- ; 
patul dacă nu chiar P.C.R.-ul şi poporul.

_ Aşa că nu râdeţi şi nu daţi din cap, deoarece 
mai am multe proorociri scrise şi în curs de a fi 
scrise. •

Eu, prooroeul (II)
In mod firesc se niaşte o întrebare ce desigur şi-o 

pun cititorii? cari iişa mă ctuujsc şi nici nu aveau de 
unde:

— „Cine o fi individul ăsta care se autointitulează 
(chipurileţ prporeţe ri face pe «rări, dM <e organizaţie 
tace part|jri-csie f-fiti fost şi-l sân» coordonatorii, sau 
colaboratorii, ce vrea sau ce urmăreşte?"

Răspunsul e simplu. ’ ■■■■;
.-^Sunt un român simplu,ţmi tac parte din nici 

o organizaţie, ci mai degrabă dintrio categorie de oa- 
meni, cum ar fi cei care adoptă principiile bazate pe

Multă fino* a aurit de acest termen, dar h a  prea 
şti* ce Înseamnă. Apostolul PSvd foloseşte o singură 

? dată «cest cuvânt oara Înseamnă „har" şi se referă 
la  înzestrarea oamenilor cu puteri divine, ort cu ap- 

• titudiai deosebite, cu o simţire, o gândire şi cu o 
cunoaştere mai an a litic  «  anuadtor basuri, cu ta- 
lente creatoare etc., etc. Aceşti oameni nu e neapâ- 

' ra t nevoie să fie organizaţi. Ei simt peste tot şi mai 
mult său mai puţtn flec a re  om este înzestrat cu ceva' 
har fit fiinţa sa lăuntrică. Trebuie doar să-l desco
peri» şi să-şi valorifioe harul. i Să n u  se lase atras de 
păriea opusă harului cu care a fost înzestrat. Mito
logia ebraică foloseşte termenul de „satan" ca opus, 
potrivnic, vrăjmaş, cu toată strategia şi arsenalul 
corespunzător. Fiecare religie pretinde că harul e re
vărsat doar !h biserica ei şi personifică fenomenul 
potrivnic; prin Satan. >

: După mine că şi după alţii, duhul -(spiritul) sa
tanic este inspiraţi* potrivnică sau vrăjmaşă, izvo
râtă dlo simţire, gândita şi necunoaştere. Deci ne
cunoaşterea, ca să nu zic, prostia, este punctul de 
plecare al gândirii şi simţirii potrivnice. Ambianţa 
în care trăim fi» timp şi spaţiu eu influenţele Interne 
şi externe, contribuind absolut la starea de Spirit a 
oamenîiOr şi la evenimentele corespunzătoare pe care 
Ie vedem că se petrec in lume.

Şi dacă vtaa cineva să mă înţeleagă de ce am 
ales calea sacrificiilor personale şi a familiei mele 
pentru a limfa pentru alţii, care la urma urmei nici 
nu ştiu nimic din ce am făcut şi cu ce preţ, ba unii 
mă jignesc, alţii se bucură de sudoarea muncii mele 
luate tâlhăreşte, voi răspunde; „Poate acestâ este ha
rul meu şi vrând nevrftnd poate că aerat fel de a 
lucra este datoria mea". Şi ca să fiu mai bine înţe
les, hai să dau şi în acest articol un exemplu absolut 
concret»'.

In articolul meu din ziarul „Lupta", editat'la Pa
ris sub nr. 113 din 1 ianuarie 1989, intitulat „Pe me
leagurile lui Avram Ianeu", am descris sincer, fără 
exagerări, atitudinea mea faţă de decretul preziden
ţial prin care se prevedea strămutarea a  zeci, poate 
sute de mii* de gospodării ţărăneşti. Conform schiţe
lor de sistematizare făcute până la intervenţia mea, 
prin care am demonstrat că acele schiţe erau împo- 

' triva economiei agrozootehnice şi în final irealizabile. 
Am arătat cum am dat soluţia cea mâi optimă de a 
se întocmi schiţele prezentând, câteva ca model. Pe 
buhă dreptate s-ar putea spune că sunt lipsit de mo
destie punând eu! meu în toată acţiunea ca şi când 
totul a pornit numai de la mine şi tot numai eu am 
dus acţiunea până lâ capăt,; de unul singur» /

> Este timpul să spun că laurii biruinţei asupra a- 
celui decret satanic nu mi se cuvin numai mie. Dar 
nu puteam încă p e . timpul dictaturii ceauşiste când 
am scris articolul să dau amănunte care puneau în 
pericol o mulţime de oameni care mi-au dat con
cursul cât au putut, ştiind că o fac pentru popor. 
Iar pe de altă parte punând nume de oameni cu 
poziţii în regimul comunist nu mi s-ar fi publicat ar
ticolele de nici un ziar occidental sau din America. 
Singurele nume pe care le-am amintit au fost în 
primul rând al celui care mi-a făcut cele mai multe 
şicanii, anume arhitectul şef Ion Constantinescu şi 
căruia îi datorez de fapt cei 8 ani de Gătaia, 8 luni 
de lagăr, exilul, plus pierderea întregii mele agoni
seli şi a soţiei mele de o viaţă în România. Dar cum 
tot răul aduce de obicei un bine, mi-a adus şi mie şi 
soţiei şi întregii mele familii mai mult decât am pier
dut. Aşa că nu am de ce să-i mai port pică nici lui 
nici altor duşmani ai mei personali. In schimb cred 
de datoria mea este să arăt cine au fost şi cred că 
mai sunt demni de a se numi oameni legaţi sincer de 
poporul român. Sunt mulţi In orice caz. De exemplu, 
din 15 primari, cu tot personalul de la primăriile de pe 
raza mea de responsabilitate, doar trei nu au cola
borat cu mine, punând interesele lor personale pe 
primul plan şi anume, Obădău de la Ribiţa, Demian 
de la Bucureşci şi Toma de la Baia de Criş. In rest 
toţi mi-au dat concursul. Şi se ştie că fostul prim

secretar Al judeţului (Hunedoara, Ioachlm Moga, a 
• organizat întâlniri •«» pritaâfii'pb zonb -mi «âte trei- 
patru comune pentru a discuta referitor la sistemati
zare şi a dispus să ta refacă toate schiţele după pro
punerile făcute de mine. După aceea s-a’ întâlnit la 
Bucureşti cu ceilalţi prim-secretari de judgte ‘printre. 
care eră şi actualul preşedinte al ţării, Dl. w nîliescu, 
din partta ; Judeţului laşi, ujtde a prezentat ygfiâhta 
mea pusă de el in aplicare în judeţul Ţiuned$âra. De
sigur că fiihd toţi de acord, dezastruofetir decret nu 
şi-a mai avut rostul şi s-a anulat. B un fapt la care 
au concurat toţi prim-secretaril de 'la  Judeţe, ufi act 
naţional la care au participat mi» de j^imari $  căttre 
tehnice şi administrative, toţi cu tarnete de metabri 
de partid. .

E un căz. Dar nu singurii!. Am mai scris şi de- 
, >pre alto cazuri absolut concrete şi nu cu inflorituri 
• ci plin de dăruire patriotică, o datorie pentru care 

exist .iubindu-mi neamul din toată inima. Nu pot uita 
t»zul' descris in articolul: .„Ordinul sau Legea", pe 
care l-am publicat în acelaşi riar la 1 februarie 1888, 
ta  care arătam că Boloţ, fostul primar al cozntairi 
Bălţa aştepta cu sufletul la guri. intervenţia mea 
când a fost vorba de exproprierea?* 14 famtfii fit 
mod abuziv de către combinatul siderurgic de la 
Hunedoara.

. j^  Agbm pot spune că tot loachfei Moga, fostul 
P fim -stas»^  .al jo<tathlui, a  fest omul care a Înţeles 

; primul cjilta, adevârâtă şi a  luat attaidwea propusă 
de mine ca cea mai corectă, legală-şl» dreaptă. Nu pot 
spune, câ pe mine personal mă rdţteea tn m inte ca 
flzionmnie, dar nici nu era nevoie, important este 
că era interesat să rezolve cinstit şi corect proble
mele, chiar dacă erau in cotatadicţie cu sistemul im
pus de su». Este foarte uşor acum să punem Sn «ee- 
eaşi oală (cum zice o vorbă din băâăni) şi pe cei 
bunirfi pe cei răi, numai pentru că au fost membri 

. de partid cu funcţii de ră^iundere sau «ă au jucat 
tenis cu «cutare sau cutare etc., « ta  E mai corect 

« dacăuei ce.îşi pun talentele în  a judeca pe unii am  
: pe alţii, să arate fapte concrete care aru prejudiciat 

pe cineva, ajutând astfel alegerea celor buni şi fi»* 
grădirea celor răi. Azi mă întreb dacă se ştie câţi 
ca Ioachim Moga au fost mutaţi de ici colo şi de ce, 
câţi au luat calea prib^iei in lume, câţi au dispărut 
sub secera şi ciocanul dictaturii pseudocomuniste, o- 
portuniste, şi câţi lingăi se lăfăiesc in agoniseala noa»- 
tnă, ieri mari comunişti, âzi şare inri «fer isare m ai 
mieluşel, inocent. Să fiu sincer, îmi place să citesc 
ziarele, dar în. ultima vreme găsesc în ele prea multe 
articole care bat apa în piuă,- acuzând ba pe unii, 
ba po -alţii, fătă a arăm r ia r  #  faptă de acuzare. 
Maetarf ai îhstiltelor, subtili, aţâţă pe' unii împotrivă 
altora şi canalizează lumea la acte duşmănoase, sa
botaje, tulburări.

Decât asemenea publicaţii, în ultima vreme am 
preferat cartea lui Valeriu Pop, care se intitulează 
„Bătălia pentru Ardeal", tipărită în 1992, de Editura 
Enciclopedică din Bucureşti. Aş recomanda-o şi altora, 
în număr cât mai mare. Nu e totuna să elţeşti pă
rerile unor oricât efe dotaţi ziarişti de profesie sau 
amatori, sau mărturisirile şi dovezile unui om care 
a lucrat în domeniul pe care îl prezintă.

Şi ea să nu uit că (vezi Doamne) sunt un prooroc, 
vă asigur că fac ceea ce scrie la Corinţeni, Cap. 13, vers.
9, adică proorocesc atât cât cunosc, ceea ce puteţi în
cerca şi dumneavoastră. * . '■■■ ■

Dar cel mai important este să ne valorificăm ha
rul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, să învăţăm să 
iubim poporul care şi pe timp de pace, şi în războaie, 
şi în tulburări el a fost, este şi va fi pâinea şi braţul 
nostru.

Să deschidem fără patimă sau părtinire ochii şi 
să cunoaştem cine ne sunt eroii şi cine ne sunt duş
manii şi să dovedim că ne călăuzeşte înţelepciunea, 
nu opusul ei. _

Eu, proorocul şi Dracufa
Am îmbătrânit studiind biblia şi îmi plaee să co

mentez şi să dezvolt pasaje din ea. E o hrană spiri
tuală care inii dă putere mai ales în împrejurări cri
tice.

Dar în ultimul timp m-au preocupat cărţile pro
fesorilor Mc Nally şi Radu Florescu, care este des
cendent indirect din familia lui Vlad Ţepeş (Dracula), 
în căutarea răspunsului la curentul „Draculomaniei" 
din ce în ce mai puternic. Romanul lui Bram Stoker 
se pare că a trezit gustul multora să evoce spirite 
de monştri şi vampiri pe care asimilându-i cu Dracula 
fac aluzie la domnitorul Vlad Basarab, poreclit şi 
Ţepeş şi toarnă filme de groază aducând prejudicii 
morale românilor. Istorici şi publicişti români în
cearcă să explice adevărul, dar lumea aţâţată tot mai 
mult spre acte de violenţă şi de groază, nu e intere
sată de istorie cât de cele mai demonice actualităţi 
senzaţionale. ■

Aşa că şi pe mine m-a prins acest curent şi lu
crez cu mijloace proprii să-l prezint pe Vlad (Prinţ 
de Sighişoara) cu adevărata sa înfăţişare firească şi 
spirituală. Dar, desigur, câ ajutat de profesorul Radu 
Florescu de la Boston.

Acum însă mă preocupă aspectul activ al spiri
tului său evocat de sute de mii de români şi prezent 
în gândirea şi simţirea fiecăruia, luând necontenit 
proporţii, dar nu ca strigoi sau vampir cum le place 
să-l prezinte cu obrăznicie afaceriştii, ci ca un înger 
apocaliptic al dreptăţii, al subtilităţii strategice de

CORNEL MANDULA
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(Continuare în pag. 7)



Pe cine trebuie să intereseze modificarea spaţiilor?
Pe bulevardul principal 

al Devei, la parterul şi me
zaninul blocului 5, arhitec
tul care a proiectai Imobi
lul a  realizat firi modul 
funcţional tip caşă de. mo
da, e i spaţii le producţii; şl 
de expunere pentru care ne 
invidiau mulţi, Chiar aşa şi 
intrase în ; obişnuinţa ., de
venite, „căşa .modei'^.^ro* 
prietarul spaţiului respec
tiv era cooperativa meşte
şugărească, i a r , după „ato
mizarea" ei — Societatea 
Comercială „Mureşul” Sa- 
com S.A. Deva.

Avatarurile prin care* 
trecem cu toţii în drumul 
sprej,economia de piaţă au*, 
prins în mrejele lor şi acest 
agent economic care s-a 
găsif, după revoluţie, pro
prietarul unui spaţiu de 
largă respiraţie, cu o finu* 
mită destinaţie, dar; cAn 
nu prea ii aducea venitu
rile iscontate. Pentru ari. 
rentabiliza, proprietarul a 
decis să-l exploateze în 
colaborare.

Aşa s-a născut contractul 
de colaborare nr. 1325/25. 
V. 1993, între S.C. Mureşul 
Sacom S. A. şi societatea 
comercială eu capital pri
vat „Super Market" S.A, 
Contractul de colaborare 
are ca obiect un spaţiu de 
297 mp suprafaţă utilă şi 
cuprinde ' cel mai elegant 
sectdr al modulului — spa
ţiul* de expunere. In baza 
contractului de colaborare, 
S.C.ji Super — Market S.A., 
care II are ca principal a-

sociat pe domnul Sabin A- 
lexandru Fica, s-ă apucat 
să amenajeze interiorul în 
scopul de a practica aici 
comerţ cu produse alimen
tare şi industriale. Şi ’dacă 
modificările pe care , le-a 
iniţiat şi care sunt pe' cale 
de a fi încheiate ar fi avut 
încuviinţările pe care legea 
le impune, atunci aceste 
rânduri nu ar mai fi trebuit ' 
scrise, noi consemnând pur 
şi -i.-no.a apar ţia în peisa
jul comercial devean a. noii 
s ocietăţi, salutându i apa- 
riţ'i ş urând i-i ces î. 
afaceri. Dar domnul Fica 

>oe ţiî di mSsaîe au ir - 
chis golurile de planşeu, 
care r'';e.1u scopul lor es- 

‘ tătic în viziunea arhitectu
lui, au anihilat scara mo
numentală de acces pe 

' mezanin, mascându-i 
Iurile de sub balustrade^cu ' 

'placaj, au înlocuit ‘Tâm- - 
briurile elegante de ste jar' 
oi; raş'e banale oglinzi ş î f 
multe alte modificări care ' 
pur şi simplu au anihilat 
efectul de- bun gust inte
rior imaginat de arhitect:
Ba sau făcut chiar modifi
cări de paletă coloristică 
pe faţade.

Domnul Fica afirmă că 
atunci când a înaintat la ’ 
primărie cererea de autori
zaţie de construire, a îna
intat şi copiile avizelor ne
cesare. Mă rog, dacă vor fi 
existând şj riu-s puţine 
la număr — unele dintre 
el . ne referim primul 
i.*t ' l -ml ni * oprietaru- 
lui de spaţiu, au fost date

de complezenţă, altfel nu 
ne putem închipui că ci
neva s î nstalează cr. cast 
mea în calitate* de chiriaş, 
sau, mă 'rog, de colabora- ’ 
tor, şi face în ţ<|s» ce-l 
taie capul. T 

Sunt în această'». întânj? 
plarei două' aspecte tipice : 
beneficiari care (SXKfruiesc 
sau amenajează cu igno
rarea cerinţelor legale, şi 
atunci ne întrebăm de 
unde curajul de *a sfida le
gea, şi proprietari de spaţii 
care, pur şi simplu. după 
ce au închinat^ un spaţiu, 
m n ul unir^ . j  le aduce 
venit pentrh care el nu 
trebuie să transpire şi ce 
se întâmplă cu acest spa
ţiu nu-i mai interesează; 
pentru că exemplul oferit 
&■: S.C „Super Market” 
este singular nici în Deva„ 
nici în judeţ. V £î
-Asemenea cazuri, de 
regulă, se soluţionează ffp 
pt n 1 1> ipromis, f‘< mai 
rar, prin intrarea în lega'. 
tate, cu cheltuieli mari şi 
inutile pentru , investitor, 
dar .le fiecare dată cu 
j>u .<.i j. aspectul *-îă- 
dirii sau' al oraşului, afec- 
tându-i personalitatea. Şi 
pentru a i-e asigura prin 
v iific . publice şi funcţio
nali tăţ sociale n-a ; udit 
un singur om, ci întregul 
popor.

Ing. PETRU MARINOlU. 
şeful serylcialui urbanism 

al Consiliului Judeţean 
Hunedoara 

IONCIOCLEI

- INFORM AŢII -
OBLIGAŢIE UITATA

După câte ştim, există o hotărâre a Con
siliului Local Deva care prevede obligati
vitatea asigurării curăţeniei în faţa unită- 
ţiloţ comerciale, de prestări servicii şi a 
locuinţelor ce au acces direct la marile 
artere de circulaţie. Hotărârea respectivă 
prevede şi obligativitatea măturării şi 
stropirii cu apă a trotuarului din faţă, în 
zilele călduroase. Intr-o zi am urmărit 
cum se aplica această prevedere, pe bdul 
Republicii. Ei bine, trotuarul era stropit

- doar în faţa Ceai-barului, complexului 
„Orient", cofetăriei „Arta Com” şi S.C. 
„Carmen". In rest, nu aruncase nimeni o 
cană de apă. Domnii de la primărie nu 
trec, oare, pe această arteră pietonală sau 
li s-au terminat chitanţierele pentru a- 
menzi ? (Tr. B.)

NOTE - OPINII -
DOAR CU APROBĂRI SPECIALE?

Cu o reţetă'pentru medicamente, nece
sare cirozei hepatice, compensată 50 ta 
siltă, eliberată de secţia interne a spita
lului judeţean, dl Emil Glodeanu din 
Deva s-a deplasat la Brad, pentru că auzise 
că aici se găsesc in mod sigur. A intrat 
la farmacia nr. 26. A fost însă refuzat, 

' cerându-i-se aprobarea directorului de 
Policlinică Brad. S-ar fi conformat, insă 
nu l-a găsit pe director, cu toate că s-a 
deplasat la unitatea respectivă. „In alte 
localităţi — ca Baia Mare, Satu Marc, 
Cluj-Napoca, Ilerculane, Orăştie şi Alba 
Iuiia — am primit aceste medicamente 
fără aprobări speciale, fără să fiu între
bat de unde vin. De ce la Brad nu se 
poate decât cu aprobări speciale ?“ — ne 
întreabă, dar mai ales vă întreabă, dlor 
farmacişti din Brad, dl. Emil Glodeanu. 
(E.S.)

O boală necruţătoare (ma
ladia litlle) a adus-o pe 
Iuliana la infirmitate. Este 
imobilizată la pat, neputând 
să se ridice sau ' să * se a- 
şeze decât cu ajutorul se
menului. In urmA 13 
ani ( vea 18 neîmpliniţi)! a 
fost internată la căminul *** 
spital din Brânişca, undU*-: 
se află şi în prezente £a 
peste 100 de kilometri. .d«ţ 
i. 'V 3 unde locuiesc p& 
rinţiî o  fraţii *»? Av t r  » 
cut greu primele zile, pri
mele săptămâni, primii ani 
pentru tânăra infirmă. Ar

Dor de

acasă

poi a venit obişnuinţa. Ru
gi ei i re « I> xm- 
nezeU au ajdat-o  şl o a- 
jută să uite deznădejdea şi 
ura împotriva unei soarte 
îedrepte, să-şi lu nineze su
fletul cu gânduri bune, 
i 't 'j  dat speranţa îr*m- 
dffea în oameni, în cei de 
alături. Şi-a găsit chiar o 
ocupaţie, utilă. ‘ Tricotatul , 
manhaL Şi-a lucrat singură 
mai multe i dovere după 
modelele psoprii, create ir 
lungile s r< d- singurătate 

A trecut însă multă vre- 
me de când n-au mai vi
zitat-o cei de acasă. Doi 
mi P< ate pentru i Iţi
semeni dî suferinţă, o ves* 
nicic însă pentru Iuliana, 
care numără clipele, orele, 
zilele, în speranţa că va 
apare totuşi cineva. Un 
dor nemărginit i-a invadat 
sufletul. Dorul de mamă, 
de tată, de cele două su
rori si de fratele lângă 
care a crescut. Una după 
alta, mărgăritarele din 
ochi se rostogolesc pe o- 
braji, udându-i perna. La
crimile nu i se usucă decât 
târziu, în noapte, când 
pune de-o parte ghemul 
şi andrelele. Adoarme cu 
rugăciunea în inimă, aş
teptând zorile. Poate că 
azi, totuşi...

GEMENI!

Sleite-
mt&si

ÎNSEMNĂRI

— Eu nu vă cunosc. 
Care-i Florin ?

— Eu. ■■■ -■
— Deci, firesc, tu eşti - 

Dorin.
— Care-i mal mare ?
— Eu. Florin. Cu a- 

proape un minut.
— Mama Aurelia este 

de acord ?
— Nu. Dorin a fo s ţ pri

mul. Numai c i M sni-t 
aşa vorbăreţ. Florin e mal 
ţnfigireţ.
fr î— Seamănă cu...
" — Tată-su..
. i— Dar, vă rog să nu ; 

Wi «i atl, s r să răt 
fteitrazic Dl Viorel '  :sâ|v 
soţul dv, nu este-un om 
vorbăreţ,

— Nu-i vorbăreţ, da-i 
băgâreţ..

— Chiar ?
-— Se vede şl pe cei doi 

faini feciori. Şi pe fata 
mea. Seamănă tot cu el .

...Am purtat această dis
cuţie în casa gospodarului 
Vionel Vesa, născut în 
satul Măgura, mutat după 
însurătoare în Topliţa — 
copupia Certeju de Sus 
—• la nevastă,’ la avere, 
•cum se spune în partea 
-locului.

Eu cu feciorii gemeni 
- ş îi vrut m , > •
bă măi natuiti Fainii feciori; 
s-au dus la ccxtsă. îri v a - ; 
Canţă — sunt elevi -î*Vl ( 
Cosesc, fee tot ce trebuie 
,in gospodăria casei lor. 
O gospodărie ca o oglindă., 
îi ajută şi sora, tata, ma- : 
ma.

...Viorel Vesa este u n ’ 
şofer de elită la „Cora- 
ţrans“:j I^va. Gemenii nu 
i , , vi *»' st facă şoferi, 
ci mecanici de uţilaje 

o şcoală 
ppAâtSfilă d® speciali 
*^9- ■ ' ... >

-x -Kt! avat treabă» 
c\>,Jktakr?!£. Cuminţi, 
cuitători Dar- «&-!•
auzkl şl c- e ’i t  tă rg 
f'A  tata \  orei * ,.

— Necazuri n-i. bucnp*^ 
ti)' f mi-! i» a< us t  -  or < 
mei — zice mama Aure
lia. . ■ '■■.•.■..a
f ...Am văzut o casă în 
care cresc oameni adevă
raţi. Gemenii sunt ca- doi 
stejari. Dar din . buna şi 
curat; ’ni. *.•* a 
n-au ieşit niciodată. 
Fainii gemeni Fiorin şi 
Dorin, sau Dorin şi; Flo
rin...1 - •

Gh. I. NEGREA

PJanul urbanistic ăl
municipiului D ev a  .

A fost aprobat de către Consiliul Local Dcya pia
nul urbanistic general al municipiului reşedinţă de 
judeţ. Elaborat potrivit noilor norme de dimensionare 
şi conţinut în  organizarea şi sistematizarea localităţi
lor, adoptate după revoluţie, este primul — şi singurul 
— plan urbanistic din România care a fost avizat de 
Departamentul de Urbanism din cadrul Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

A  fost expus în februarie a.c. într-o expoziţie pu
blică, cu această ocazie fiind reţinute de la cetăţeni 
observaţii pe baza cărora a avut loc o şedinţă comună 
de avizare a comisiilor tehnice de la municipiu şi 
judeţ. Planul este în prezent cel mai important in
strument de lucru al Consiliului Local al munîcipiului- 
Deva, in baza căruia pot fi luate deciziile în avizarea 
şi. autorizarea noilor lucrări de construcţii.

ESTERA SANA ^  ^ ^  ----------
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Nou ! Firma MIMMI SNC Galaţi şi-a 
deschis o filială la Deva

MIMMI S.N.C. GALAŢI, firmă de prestigiu 
privind jocurile de întrajutorare, şi-a deschis, 
la cererea unor cetăţeni din oraşul Deva, şi o 
filială în oraşul Deva.

După cum se ştie, din cele 14 firme care 
au practicat jocuri la Galaţi, am rămas şingura

SISTEM I

1500 

12 000

Depuneri
l e i

Premieri
l e i

SISTEM II 
30 zile 

lucrătoare 
SISTEM m

SISTEM IV

ADRESA FILIALEI 
SCARA A (GARAJ).

REGULAMENT DE JOC :

3 000 6 000 9 000 15 000 30 000 50 000

24 000 48 000 72 000 120 000 240 000 400 000
Pentru pensionari, elevi, studenţi, şomeri suma maximă va fi de 
6 000 lei; Premierea se va face Ia 30 zile lucrătoare şi va fi de 5 
ori suma depusă.
Pentru ajutor de decese se va depune 10 000 lei şi în caz de deces 
persoana înscrisă va primi ajutor de 100D00 lei.
Pentru tineri căsătoriţi se vor depune 50 000 lei şi după patru 
luni de la înscriere vor primi un dormitor (mobilier) sau la suma 
de 40 000 Iei un frigider de 240 1. La această înscriere sunt limi
tate 50 persoane, la mobilă si 50 persoane la frigidere.

: DEVA, TEL. 095/ 62 03 19. STR. CARPAŢI, NR. 4, BLOC B, 
Angajăm casiere cu o vechime minimă de 5 ani.

firmă datorită seriozităţii şi corectitudinii de 
care am dat dovadă faţă de oameni.

Firma noastră practică acest joc de un an, 
având sucursale la Tulcea, Galaţi, Bârlad, Su
ceveni.

Vă aşteptăm, poftiţi cu încredere !
— 3 LUNI

IPREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
ORGANIZEAZĂ I

In data de 27 iulie 1993, ora 10, la sediul Pre-. 
fecturii judeţului Hunedoara. |

C O N C U R S
pentru ocuparea următoarelor posturi: |
•  şef serviciu la Serviciul juridic şi con-t|

tencios I
CONDIŢII DE PARTICIPARE : j

— studii superioare juridice *
— minim 8 ani vechime (de preferinţă în j

activitate de juristconsult sau magistrat)
•  2 posturi de inspector de specialitate. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE :
— studii superioare economice
— minim 6 ani vechime în funcţii eco 

nomice
Tematica şi relaţii suplimentare se pot obţine | 
la compartimentul personal sau telefon 611850 J 
interior 128. I

(543) !

BANCA AGRICOLA S.A. DEVA
î Anunţă că în ziua de 19 iulie 1993, ora 9, J 
* va avea loc licitarea unui autoturism Dacia I 
1 1300, cu numărul de înmatriculare l-HD-1156.' 
' Licitaţia şi informaţii la Judecătoria Deva,| 
I birou executori judecătoreşti. J
î (545) I

m > a
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6P SÂ-I INVIDIEZ 
g ĂIA CARE SE PflT îfl 

CU APA RECE.

REFLECŢIA ZILEI

O „Când citeşti în sufletul tău. dă-ţi seama ., 
că citeşti intr-o carte în care mii de veacuri 
şi-au scris enigmatica lor poveste şi nu te mirat , 
de nu poţi citi toată încâlcita cahe, nici poţi 
înţelege multe din cale le citeşti în ea".

CU MIHAI CODREANU (1876^-1957)
. : — poet — "Xj • : ’ \

: 0  „De vreme ce consimţi să trăieşti, nu te mai 
plănge-n deşert de toate murdăriile vieţii**, ■
. ©  „Cultura e ca o lampă cu care am intra
intr-un labirin t: mica lumină ce ne-o dă In Juru-ne 
nu face decât să ne arirte cât e de măiţe întune
ricul labirintului**. ' .
~i ©  „T3mjrul — suntem noi‘*.

©  „Suni Căsnicii din care a pierit iubirea' pen
tru că şotii se^cunosc prea bine între ei, şi sunt 
căsnicii din care a pierit iubirea pentru că soţii 
nu se cunosc destul de bine**.

©  „Bunul simţ poate-nţ»cui câteodată .inteli
genţa, dar inteligenţa nu poate să-nlocoiasCă nici
odată bunul simţ".

.. r Selecţie de
IU E  UEAHU

Cloanţe de
— Defrişând visele, viito

rul devine pustiu» f  ̂ ,
— îpfrântel îl privea cu 

compătimire pe Învingă
tor. Ultimul nu ştia ce 
a cucerit.

— Să trăim fiecare pe
cont propriu, îi spuse arcu
şul viorii. . \ ,,

— Spune 'poetul s ' de-ar . 
mai da o ploaie de neferi
cire, aş mai scoate o re
coltă de poemei'

; — Încăpăţânarea măga
rului de a sta din" când în 
când locului nu se poate 
compara eu încăpăţânarea 
noastră de a-1 mânh mereu 
înainte.

— Cu cât înaintăm în 
vârstă, ni se lărgeşte per- 
spectiva trecutului.

— Când- ai un singur
scop, nu te grăbi sf-1 
atingi. - ~ . v . ‘

— Nu suntem prea si
guri dacă, pe drumul evo
luţiei, maimuţele^ despâr- 
ţindu-se de noi, n-au fost 
cumva mai deştepte.

— Cu cât sufletul devine 
mai enigmatic, cu atât cre
dinţa în el e mai tentantă.

— Din cenuşa imperiilor 
renasc vasalii.

— Din cauza atâtor sfa
turi nu mai am loc ' sde 
acţiune.

— Are geniu, nu şi ta
lentul de a-1 exploata.

— Visele nu mor. Se 
mută de la unul la altul.

— Banul nu aduce feri
cirea. îi pune doar te
melia.

— Realitatea nu o decât 
o iluzie care are calita
tea de a ne face cucuie.

— Sunt un prost, a spus 
făcând, astfel, primul pss 
spre deşteptăciuns

— Trambulina te uitUă 
uneori să sari peste cal

— Stresul, afdevenit mai 
stresant de când am aflat 
de existenţa lui.

—  Când eşti mâna dreap
tă a cuiva, fii foarte atent 
ce face stânga.

— Când întinizi mâna 
spre cineva, o poţi face şi 
pentru a-1 ţine departe.

— După ce mă surprind 
luând lucrurile prea. în se
rios, fac o criză de râs.

— Când jinduieşti prea 
mult Ia grădina vecinului, 
a ta râmâne-n paragină.

— îi place singurătatea 
pentru că, în ea, nu-i 
nevoit să se măsoare cu 
nimeni.

— Femeile sunt schim
bătoare, pentru a mai 
tempera nestatornicia băr
baţilor.

— în tranşeele memoriei, 
amintirile mele încă aş
teaptă să le duc muniţii.

— Adesea, bătrâneţea nu 
e decât nota de plată a 
tinereţii.
■ Pentru a nu se simţi 
înşelat, înşeală el primul.

— în  tinereţe Ştii totul. 
Cu vârsta începi să te-ndo- 
ieşti.

GAVCO

insolaţieî

Desen de CONSTANTIN fcAVRILA

•  PAPAfcAU (PHYSĂ- 
LIS ALKEKENGI) — plan
tă întâlnită pe locuri mai 
ales calcăfoase, de Ia 
câmpie până în regiunea 
dealurilor ; se mai numeş
te cereaşa evreului, go- 
goaşe, fusui sălbatic. Fruc
tele roşii — portocalii sunt 
comestibile, servind la 
prepararea de marmeladă 
şi dulceaţă, singure sau în 
amestec cu alte fructe, 
dulceaţa semănând eu cea 
de gogonele. Medicină — 
uz intern : ca diuretic în 
litiază renală, litiază bilia
ră, gută, reumatism. Uz 
extern :' pentru tratarea de 
eczeme, erupţii tegumenta- 
re. Medicina populară u- 
tilizează fructele împotri
va durerilor de urechi la 
copii.

•  TCRIŢA MARE (AGRI- 
MONIA EUPATOR1A) — 
plantă erbacee, întâlnită în 
toate regiunile ţării, până 
în zona montană, la ccâ 
1 000 m altitudine ; se m.<i 
numeşte buruiană de fri
guri, lipici Medicină — 
uz inter ’ pentru tratarea 
de litiază biliară şi renală, 
gastrite, reumatism,- aler
gii, lipsa poftei de mâncare.

Soarele este sursa luminii 
şi căldurii şi, implicit, a 
vieţii. Tot ce rnergjş resph 
ră şi trăieşte pe bineŞhvân- 
tata noastră planetă este — 
aşa cum foarte plastic s-a 
exprimat Camille Floraa- 
rion — un copil al soare
lui. De altfel noţiunea de 
soare aproape că se supra
pune peste aceea de‘ să
nătate. Căile cele mai ira- 

’ portante prin care soarele 
acţionează asupra sănătăţii 
umane sunt reprezentate 
de lumină, de radiaţiile 
infraroşii sau calorice,- ca 
şi de radiaţiile ultravio
lete.. ...-

Principalele acţiuni ale 
ultravioletelor asupra să
nătăţii ţin de stimularea 
glandelor cu secreţie inter
nă, influenţarea respiraţiei, 
digestiei, circulaţiei, func
ţionalităţii sistemului ner
vos şi bronzării.

La . rândul lor,^ 
luminoase şf calorice'-an ac- 
ţiiini cât se' poat©:*Jeieom- 
plexe asupra vieţii'şi L im
plicit asupra, sănătăţii.

Ştim că în luna iulie soa
rele prăvăleşte asupra pă
mântului torente * de foc. 
Sub dogoarea căzută de Sus,

Uz extern: pentru trata
rea de gîhgivite, stomatî- 
te, pentru tratarea răni
lor, amigdalitei, faringitei, 
pentru tratarea de ulcer 
varicos. Cosmetică: pen
tru tratarea afecţiunilor 
oculare, conjunctivite (se 
face infuzie din 2 linguri 
cu pulbere din plantă la 

\ 250 itil apă în dbeetj. se 
aplică comprese locale).

MARCELA Rp&aafcv;:: 
Muzeul Judeţean " 

Deva'

— Şi ce ai auzit* la  con
certul de aseară?* — 
întreabă curioasă Ioneas- 
ca pe colega ei de ser
viciu.

— Oh, ce de lucruri in
teresante: că soţii Po- 
pescu divorţează, că doc
torul nostru e mare be
ţiv, că s-a scumpit do
larul...

o
— Iţi place la şcoală? 

— îşi. întreabă mama fiul, 
după câteva zile de şcoa
lă. -

— Da, îmi place, dar 
se pierde prea mult timp 
între recreaţii...

pământul încins sfâ
râind, astfel că în «usi;ul 
înconjurător temperatura 
este mal ridicată. DeeŞţ la 
aceasta se adaugă şi timpul 
prelungit de., expunere la 
soare, mecanismele fizio
logice de teiSnoreglare sunt 
depăşite şi apar o serie de 
tulburări cu numele de 
şoc torinic.

Una dintre formele de 
manifestare a acestui şoc 
este şi insolaţia, ce se ma
nifestă prin durere de cap,’ 
ameţssflă* zgomot ţn urechi, 
congestionarea feţ<^,;,.sjguls 
slab sau accelerate iwţeorŞ 
Şi- Prin v ă r s ă t u r i , a - *  
cest caz bolnavul va fi, 
transportat la umbră ş i  
dezbrăcat pentru a înlătu-, 
ra orice Jenă Sh respiraţiei 
Pe cap şi pe piept 1 $4 
vor aplica comprese reci. 
Sau corpul va fi înfăşuraţi 
în cearşeaf ud şi rece; 1 s a  

ipot da, să înghită liebid»
. reci.! In cazuri ■ grave isa  vtf 
tratisporta la cea mai a4 
prepiată unitate medico-Ş 
sanitară, unde va prim i'în i 
grijiri calificate. - ţ

D. UŢA, ;
'  pensionar — Deva

Un şofer este adus în | 
faţa judecfStorului.

judecătdrdi. îl ia la" si
gur: -

— Precis beţia te-a 
adus aici !

— Aveţi dreptate, - răs
punde omul, cei doi poH- | 
ţişti care' m-au adus erau 
beţii

O  î
Cineva care vrea ! şă 

cumpere un papagal, şe 
apropie de colivia acei-' 
tu ia : I

— Ei, frumosule, ştii sft
vorbeşti ? — întreabă
clientul.

— Bineînţeles, dar tu 
ştii să zbori ?

Culese şi prelucrate de
* V ILIE l e a iiu

: Solon a fost un filozof 
grec, care a vieţuit între 
anii 635—559 (înainte de 
Hristos).

Unii povestesc că regele 
Cresus, îmbrăcat în po
doabe de tot felul, se a- 
şeză pe tronu-i şi-l între
bă pe Solon dacă a văzut 
vreodată un spectacol mai 
frumos. „Da, fu răspunsul 
lui Solon — cocoşi — fazani 
şi păuni ; căci ei strălu
cesc în culori naturale, 
care sunt de mii de ori 
mai frumoase**.

Sfaturile date oameni
lor sunt arătate de Apollo- 
dor în cartea sa „Despre

sectele filozofilor'*, după 
cum urmează : „Increde-te

Din filozofia 
lui Solon

în nobleţea de caracter mai 
mult decât în jurământ". 
„Nu minţi niciodată". „Ur
măreşte scopuri demne**. 
„Nu lega uşor prietenii** 
şi pe cele vechi „nu le re
nega". „învaţă întâi s-asculţi

şi după aceea să comanzi"! 
„Când dai un sfat cuiva, 
caută să-i fii cât mai folCH 
sitor. nu cât- mai plăcut", 
„Ia-ţi drept călăuză . raţiu
nea. Nu te întovărăşi ea 
cei răi",

-  O  -

Dioscondes, în Amintirii# 
sale, povesteşte că Solon, 
pe când îl jelea pe fiul săq 
mort şi cineva îi spusei 
„Nu obţii nimic cu asta" 
îi răspunse : „Tocmai d# 
aceea plâng, pentru că ne  
obţin nimic cu asta**. ' ,

Selectate de t ~ 
AVRAM PETRIG

C O M B I N A Ţ I I

ORIZONTAL: 1) Activitate pe lângă 
o casă... de cultură ; 2) Trecere Ia înălţi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

U ■
5 i■ ■
6

7

6

9

10

me ; 3) Dă naştere la stări de confuzie ; 
4) A investi cu încredere — Stă de o 
parte ; 5) Dincolo de ape I — Vitrină in
terioară cu exponate nevandabile — Ex
trem de frig!; 6) Mod de a hotărî rămâ
nerea pe loc ; 7) Chemată la prima înfă
ţişare — Rezultat la sondaj ; 8) Compa
nie restrânsă ! — Se complică la fileu ;
9) Vinovat pentru încercări de depăşiri 
nepermise — Băştinaş cu fumuri nobiliare;
10) Specialitate... â la carte.

VERTICAL: 1) Convenţional în ex
primare ; 2) Dau mereu de pomană ; 3) 
Se prezintă în rânduri strânse — Se ex
primă cu uimire — Ascuns în bătătură ; 
4) Vorbe bune pentru cei m ici; 5) Ex
tract de ficat I — Repetiţie... cântec — 
Dat pe brazdă ; 6) Nume feminin de bo
tez — Punte casnică de legătură; 7) O- 
peraţie executată cu mult curaj — Catete 
de mărime egală !; 8) întinde o cursă — 
Piesă gen imbroglio; 9) Cunoscut specia
list în acupunctură ; 10) Făcută pe măsura 
aşteptărilor.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ESTIVALA**,

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTA :

1) BRAD — IVELA ; 2) LANARU — 
NUD; 3) ALG — ULTIMA; 4) G — 
HAGIU — IM ; 5) ATER — EGEN ; 6)
ALAD — ULIU ; 7) UN — MANIU — D; 
8) TARANU — AUR ; 9) ARO — GEOR- 
GE ; 10) NASTA — ADIA.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB: R e 8, T b l ,  Tg3, Oc4, Nh2 
NEGRU: Rc8, N e 7.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTA :

1. N a 7 —
2. D d 7 mat
1.......... N d 6 mat
2. D e 4 mat

1. . . . .  d 6
2. D c 4 mat
1..........d 5
2. D b 6 mat
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MARMOSIMs.a

S I M E R I A  *

U  ,1 1  B

iii »fc'
Stimate »H« «Brtctor 

«M etftl, sigla ş | ! Btlte de 
l u t l - i t t  spftn mtet ş i pen- 
te*  mtRL O  se mal în
tâmplă concret te acras- 
t*î /oe* te ..Manttesln»* ?

Se munceşte teţ'tei- 
gajamerrf. şl responsabili
tate, se Veaîlzează lunar 

i- un mane volum de pro
ducţie — blocuri Inmn- 

t lr ts ln , plaeaje, obteete 
® do etaplitarie, şemin**>, 
odaate <M» marmură, desi- 

>v por —, care .se Bvtesaă 
*  tn ţara şi la expoet.

■ Se - an d , cer» mar-

‘

a'-f-SŞJ . 
a»a«eja>e a^> OB--

i J î mI1:. 'jj i|iHM

după muncă şî realizări 
vin şl satisfacţiile.

— Salarii bune, îft pri
mul rând. Media pe lună 
este de W000 de lei. Sa
lariul tarifar de încadra* 
re. Dar programele (fie 
Tproducţie se 

..«tentant, ceea ce

— Nu putem produce
cât ni se solicită. Şi cred 
că este extrem de avan
taje» pentm  ţard ea o a- 
semeoea bogăţie can
titativ şi calitativ — s-o 
valorificăm la maximum. 
Are w eţ W». . . .

■ =; m & :  ^ v s m  cwidHb
pentru aceasta ?

— Avem. Colectivul 
nostru — în alcătuirea 
sa actuală — este compe
tent, disciplinat harnic. 
Jbecuptând.. excepţiile. ■ 
Dotare* tehnică ne ajută 
relativ bine. Resurse de 
materie primă sunt din

.. abundenţă. Comenzi, re- 
upet, din plin. Ce avem de 

zăcut ? Şă punem mintea 
şi umărul Ia treabă. Fie
care pe postaţa Iul. Iar

orbire tu  $1. ec.
h a ţ e g a k

general 
al S.C. „Marmosim" 

S.A. Simeria

re. ţa
despre premii speciale, 
pentru cei merituoşi, de-ţ

naţional, in Germania» 
unde. produsei» S. Oi 
„Mai moşim* S.A. SfasM 
rin s-an burară! do suc
ces p  sunteţi in tratati
ve cu un partener ger
man in voder»» constl- 

i tuiru unei societăţi mix
te. Este I

— Este, dar ar trebuf 
să trataţi separat aceste 
subiecte. Sunt mai multe 
de spus.

— De acord. S» reve
nim la producţia efectivă 
a unităţii. Cât livraţi la 
intern şi undei. Şi cât 
la export - şi (Btde ? ,

— Nu avenş «  propor
ţie riguroââă, «ar, pe glo
bal, cam. 96 Ut sută din 
producţia % realiaată —

semifa- 
t  la in- 
iaştri be- 
Ifcureşti, 
tt, 'dar şi 

,  nte»\ap§-

: tţu  c a n e pregatfim awteT 
un lot de •ipcufi de e»- 
lifŞtea a  IftteSy ' 

ţ -  Şi eflclenţş econte* 
mică î  |  ’ f;. "

• -  Este bană.; In fieclt- 
re lună înregistrăm bo-

murt, puiwin acccirt dco* 
sebit pe calitate, pe bu-

E3 S W S
condiţie sine qua non 
peptru producţii ritmi
ce, superioare. Nu lu
crăm cu credite, nu plă
tim dobânzi, nu suntem 
datori nimănui. Produs- 
ţia merge, se cere, se plă
teşte. -

In cursul lunii mai a.c., 
S.C „Marmosim” S.A. Si- 
meria a fost prezentă la 

% un târg internaţional or
ganizat la : IjUmberg, 
Germania, cu*tm lot
produse rălativ redus ca 
volum — blocuri, -placaje, 
semifabricate, elentiBte de 
cioplitori», şeminaa%vşdar 
de excelentă calitate’ Par
tenerul german care a mij
locit acest degsers a făcui

1-4 -

Fax de la 
Ntirnberg

tot ce a putut — şi poa
te mult respectivul om de 
afaceri *- g?$ntru a pre
zenta standul românesc la 
ţtn nivel cât mar ridicat. 

Ca urmai», 4dapt
" *r -- . : '

ierea expoziţiei — târg, la 
sediul S. C.' „Marmosim" 
S.A. Simeria a sosit un fax 
din Germania, in care sa 
scrie scurt şi cuprinzător 
că produsele de la Sime
ria s-a» bucura* de o  largă 
vizitare şl d a  lucow, ceea 
ce se va lăstHcu î nnuieTl 
din partea unor beneficiari 
extemL

^Sne^ar^uP tea ne-

* - ■ e.- |ş&i &> hk . 1

In geners 
nică de

Mai; sunt recorduri.
dotarea te |-  
a S.C. „Mat-

^nosim" S.A«‘ Simeria iste 
de provenienţă străină

. ,<̂ |Z italia — şi a atins un 
grad ridicat de uzură. (Ca 
urmare, in anul 1991, două 
iaşii de prelucrare a mar
murei au  fost înlocuite eu 
altele, tot din Italia, recon- 
^iponate. d^r de mare pro-

' — Beneficiind5 de Moţuri 
de marmură de bună cali- 
ţa ^ ^ ^ e x p lc a ţ^ d -  ra ţiopaj

mganteând temeinic lucrul 
pe sc&imburl — de 12 ore 
cu 3 i d e . or» , ta  luna 
mal ax. am  realizat o pro
ducţie de placaje finite

| peste norma stabflltă pe 
I Utilaje şi m’al ntere decât 
, producţia maximală lunară 

obţinută in anul 1989, rele-

sâA IM B nK
„Marmosim” S.A. Simeria. 
Şi aista In condiţiile in 

: eter» am lucrat cm jumăta
te  din efectivul d e  acum 

. patru teii In ph», caU- 
tatea obţinută a fost foar

te bună, indiferent că mar
fa am livrat-o în ţară sau 
la export Nu se mai fa» 
diferenţieri. Toţi partene
rii au, fost mulţunUţL In 
iunl» M W l V t  con
diţii mai slabe in extracţia 
blocurilor da marmură, şl 
producţia de placaje a fost

cum, bi falie, 
merg din nou. foarte bina.

La orizont — o societate mixtă
Consiliul de administra

r e  al SţC. „Marmosim” 
S.A. Simeria a făcut de 
mult cunoscut că doreşte 
dl organizeze o societate 
mixtă, cu 'participare de 
capital extern. Mobilul 1 
Retehnologizaren unităţii, în 
vederea valorificării unor 
volume sporite de resurse 
Kt marmură din actualele 
cariere şi din cele prevă
zute a se deschide, prelu- . 
era rea lor la un grad ca
litativ superior, creşterea 
nivelului exportului şi, deci, 
avantaje valutare însemnate 
pentru ţară. Logic şi co- 
rect. ,

Ca urmare, mulţi oameni 
de afaceri străini s-au 
Interesat de o eventuală re

laţie cu Simeria. Mai a- 
mănunţit s-a discutat cu 
vreo 15 dintre ei, iar cel 
mai interesat şi mai sta
tornic s-a dovedit un par
tener german. A fost de 
câteva ori la Simeria şi în 
unele cariere, a discutat cu 
partenerii români o serie 
de condiţii concrete de a- 
sociere ,1a care aceştia din 
urmă Şi-au spus deschis şi 
ferm punctul de vedere, 
spre a nu dezavantaja în 
vreun fel colectivul, uni
tatea, ţara, iar acum se fac 
pregătiri. I.C.P.M.C. Bucu
reşti întocmeşte un studiu 
de fezabilitate, iar de la 
neamţ se aşteaptă cele trei 
oferte de preţ pentru anu
mite instalaţii şi echipa
mente. Deocamdată, el a

trimis în România un uti
laj de extracţie de mare 
randament şi fiabilitate —
0 haveză de tip Korfmann, 
care, după probele tehno
logice, efectuate în pre
zenţa specialistului de la 
firma cu acelaşi nume, la
1 iulie a.c. a intrat în  pro
ducţie în cariera de la 
Ruşchiţa. Pentru prima 
dată un asemenea utilaj 
lucrează în ţara noastră. 
Este o adevărată avere, 
după cum spun cadrele de 
conducere de la  „Marmo- 
sim”. Lucrează in metodă 
combinată de extracţie
cu filourile diamantine — 
realizând randamente Ia 
nivel mondial. Respectiv, 
haveza, cu un braţ de 3 
metri, taie panourile pe

orizontală, iar instalaţiile 
cu fir diamantat, importate 
din Italia, le taie pe verti- 
calS. ■

— Sperăm ca toate de
mersurile care mai ‘ trebuie 
făcute să meargă bine, să 
depăşim şl acea. sperietoare 
a  procentelor — 51 pentru 
noi, 49 pentru ei — şi să 
putem conlucra cu acest 
partener german, care nu 

; vrea să ne cumpere nici 
„Marmura”, nici Simeria, 
nici ţara. ci să facă afaceri 
cu noi, reciproc avanta
joase — sublinia dl Ioan 
Haţegan. Aşa l-am auzit 
vorbind şi pe dl Nicolae 
Văcăroiu, primul ministru 
al României. Dacă nici 
dânsul, nu are dreptate.™

în flux continuu
„Este adevărat că, in cea 

mai mare parte, utilajele, 
instalaţii!*, maşinile—unelte 
sunt vechi, însă, prin e- 
forturi la repararea, între
ţinerea şi exploatarea lor, 
reuşim să lucrăm cu ele «i 
chiar să realizăm produc
ţii ridicate, ne spune dl 
ing. Ovidiu Pârvu, şeful a- 
telierului mecanic De un 
mare folos ne sunt cele 
două utilaje de prelucrare 
aduse din Italia în 1991. 
Deşi în ţară nu sunt, pen
tru că nu s-au făcut nici
odată asemenea utilaje, în
cercăm noi să le reparăm, 
să recondiţionăm, să asi
milăm ceea ce putem. Şi 
cei 75 de oameni ăi atelie

flux contimţu, inclusiv sâm
băta şi duminica, arată 
dna Valeria Burci. Pro
gramul e bun, ne i 
lună de lună normele, 
ţigăni tn mod 
tor".

„Contează şi calitatea 
utilajelor — şi linia „Sal
vatori”, pentru placaje fi
nite de 1 cm şl de 3 cm, 
întruneşte acest atribut —, 
dar producţia depinde şi 
de modul cum ne organi
zăm lucrul pe schimburi — 
tot 12 ore cu 36 de ore şi 
tot cinci femei şi un me
canic —, de hărnicia fie
căreia, de grija cu care 
exploatăm utilajele, adău- 

rului obţin rezultate poziti- _ Sa dna Dorica Dănescu. Nu
ve in acest sens”.

„Sunt şefă de echipă ia  
linia de placaje finite cu 
grosimea de 1 cm „Mar- 
metti”. Lucrăm In ture de 
12 ore cu 33 de ore, cinei 
femei şi un mecanic, . în

avem probleme de indis
ciplină, nu se absentează 
de la lucru, suntem mul
ţumite de câştiguri. Iar 
în 36 de ore libere avem 
destul timp şi pentru fa
milii, pentru gospodării”.

Cariere în producţie, cariere în deschidere
Producţia finită de mar

mură a S.C. „Marmosim” 
Ş.A. Simeria depinde in 
cel mai înalt grad de acti
vitatea din cariere. Dacă 
extracţia de blocuri in
dustriale se desfăşoară 
fluent şi la volume ridica
te  ̂ şi prelucrarea are de 
litera şi toată fabrica o 
duce bine.

Aceasta îi determină pe 
factorii de conducere şi de 
decizie ai societăţii să dea 
atenţie sporită, permanen
tă; organizării muncii în 
cariere. întreţinerii şi ex
ploatării utilajelor, extrac
ţiei blocurilor Şi transpor
tului lor operativ în secţii
le  de prelucrare.

întrucât cariera de la Ruş
chiţa este cea mai mare

şi deţine ponderea în a- 
sigurarea cu blocuri in
dustriale, aici a început, în 
1991, un amplu proces de 
modernizare a utilajelor de 
extracţie. Astfel, au fost 
introduse trei instalaţii de 
tăiere cu fir diamantat, 
importate din Italia, iar de 
curând, de la 1 iulie, a 
intrat în producţie haveza 
Korfmman, închiriată fa
bricii din Simeria de un 
partener german, deocam
dată pentru şase luni. Sunt 
echipamente de mare ran
dament şi fiabilitate.

De asemenea, se lucrea
ză cu bune rezultate şi în 
carierele de la Alun, Că
prioara, Moneasa, Geoa- 
giu-Băi, Cărpiniş. Aproape 
60 la sută din producţia

de blocuri de marmură se 
prelucrează în secţia din 
Simeria, celelalte 40 de 
procente fiind livrate bene-. 
ficiarllor tradiţionali — 
din Bucureşti, Tulcea şi 
Vaşcău —, dar şi multor 
altora care solicită.

Pe un alt plan, extrem 
de important pentru viito
rul unităţii, se efectuează 
ample lucrări de deschi
dere a noi cariere. La ca
riera de la Dealul lui Ionel, 
pregătirile sunt avansate. 
Ultimele foraje au  eviden
ţiat carote de peste trei 
metri lungime fără “fisuri, 
până la şase m etri Acest, 
fapt a stimulat activitatea 
de pregătire, primele f-lii 
excavate preconizându-şe a

se da în cursul lunii sep
tembrie a.c.

Cu interes şi intensitate 
se acţionează şi la lucrări
le de deschidere la carie
rele Bucova (marmură gri, 
cu caracteristici similare 
celei de la Ruşchiţa) şi Al- 
maşu Sec (adezit), unde se 
estimează rezerve însem
nate.'

„Marmura” Simeria are 
viitor. Depinde cum_. i-1 
pregătesc cei care conduc 
destinele unităţii şi cei care 
înţeleg sâ~ pună mintea şi 
braţul la conturarea lui. 
Deocamdată este consens. .

Pagină realizată de 
DUMITRU GHEONEA

Condiţii sociale
0  Bufetul de incintă al unităţii a fost transfor

mat în microcantină, unde se servesc zilnic mâncă
ruri calde şi reci, salariaţii putându-se aproviziona 
şi pentru acasă cu unele produse alimentare, la pre
ţuri avantajoase. L _

•  La „Marmosim” fiinţează, din primăvara a- 
cestui an, un dispensar uman şi un cabinet reuma
tologie.

#  Unitatea oferă salariaţilor bilete în staţiuni de 
odihnă şi tratament, suportând 50 la sută din cos
tul acestora.

9  Au fost reparate, modernizate, acoperite cu ţi
glă cele două cămine de nefamiUşti de la cariera 
Ruşchiţa. „

te La salariul tarifar de încadrare, S.G. „Mar
mosim" S.A. Simeria acordă angajaţilor săi, pe lân
gă sporul de vechime de 20 la sută şi un spor de fi
delitate, de asemenea de 20 la sută.

er--®—®



f ®5, Proorocul şi Dracula
S. (Urmare din pag. 3) 1993 fi normal e i până atunci, nu se va scb
I %*mm ■ ■  ' i — ‘ mie nici in  iustilie. Dar se va sehimha i

mobilizare şi răzbunare pe ce lâe  sunt adevăraţii duş
mani a | poporului» care ii sărăcesc, sau metaforic zis, 
pe vampirii ce sug sângele ţării. Dar uneori aş vrea 
să nu văd ţoala cât© plutesc in văzduh ca semnele 
de ploaie sau furtună, sau mai bine să fiu consi
derat nebun care se dă prooroc $1 să nu mă bage ni
meni In seamă. Dar de fapt fiecare pe măsura cu
noştinţelor sala dacă priveşte cu băgare d© seamă 
în jur şi ascultă ce vorbesc oamenii, şi cum speră 
să-şi clădească viaţa, ce-i preocupă mai mult, nu 
trebuie să se considere prooroc pentru a  vedea cât 
de cât viitorul. ... .■■:■.- ;-

Şi să nu mergem prea departe decât privind 
furnicarul de mici afacerişti, care cu tarabe, care cu 
buticuri improvizate sau in spaţii necorespunzătoare, 
sau cabine mobile, sau care nu au nici atât, ci care 
cum poate. Şi spuneţi-mi dvs cât poate dura asta in 
România ? Totul se va schimba şi va fi civilizat. La 
fel iri industrie. Ne vom întoarce înapoi când teh
nologia, mondială e tot mai avansată ? La fel cu a- 
gricultura şi ramurile f legate de ea. Până şi „fii ad-

( minisfraţie tot ce este acum e de scurtă dttrldăî nu 
cât ă  durat comunismul degenerat. Cu privire la jus
tiţie nu e nevoie decât să reproduc cuvintele tinerei 

J avocate Dămacuş din Deva, căreia i-am încredinţat

J cazul meu şi al soţiei mele pentru redobândirea pro
prietăţii noastre luate prin abuz şi presiune după ne- 

'  numărate greutăţi din partea vampirilor oportunişti,
I din elanul comunismului degenerat. Mi-a primit do- 
» sarul dar după două săptămâni când am vizitat-o s*ă '• • —  ,  _ ,  _  ,  
I văd dacă l-a studiat; mi l-a restituit, pentru că „jus- I . 
î tiţia de azi e încă sub puterea vechii presiuni a ce- , ^ 7
( lor care ău săvârşit mii de abuzuri ca şi în cazul |

I

1993 şi normal că până atunci, nu se va schimba ni
mic n k i in justiţie. Dar şe va schimba totuşi. Şl. 
haideţi să judecăm împreună. Câţi sunt cei care 
m-au nedreptăţit şi vor să continue lupta cu mine \ 
în  caice caz numărul jţor nu a fost câte degete, am 
la o  mânia. Dar câţi prieteni car© au colaborai eu 
mine şi surit Încă te  funcţii, abia aşteaptă să  mă 
susţină? Mulţi, mulţi de tot, lâ  care se adaugă ne
număraţi oameni care ştju că pentru ca ei să nu-şf 
piardă rodul muncii lor, eu am luptat, am suferit dar 
nu m-aflj dat bătut. Cel mulţi şi chiar tânăra avo
cată Dămacuş ştiu că prin acţiunea mea din 7 sep
tembrie 1993, mai mult decât redobândirea a ce mî 
s-a jefuit este altceva mult mai important, spre care 
sunt îndreptaţi ochii şi urechile cel puţin de pe două 
continente.

Toată lumea ştie că oricum odafă va trebui ca 
şi România să-şi dobândească locul în rândul ţărilor 
comunităţi# europene şi în lume. Numai că nu pe 
covor de flori şi bazaţi pe ajutorai din afară. Nu, 
nieideeum. Cei din afara zic: — „Trei iezi Cucrileţi,..“ 
dar au glasul mai răguşit şi vor să-şi facă cojoeele 
din pielea iezilor...

Şî nu uitaţi ce vă proorocesc şi de data aceasta: 
v — „Priviţi tulburările din jur şl vedeţi cum spp  

ritul răzbunării, al dezlnnării, al lăcomiei, al perfidiei, 
adevăratul Dracula aţâţă pe oameni şi cum anii pierd 
totul, alţii din contră. Până la urmă se va. face or
dine iar democraţia va lua forme corespapzâtoare.cef 
bătrâni, vom trece, iar generaţiile tinere »6 ’vof adapta 
mai uşor îa  noile forme sociale avansate.

« a s :■ _ r- v  . - •
SISTEMUL DE ÎN

„VITAUS” HAŢEG

Cu sediul la „Hanul Bucurai anunţă pe 
eel interesaţi că pot participa Ja sistemul nostnt. 
eu suma minimă de 10 000 lei şi maximă <f» 

j 100 000 lei ht o depunere.
1 Suma depusă va fi restituită de opt ori în 

termen de 90 zile de la data depunerii. Relaţii 
suplimentare la sediul firmei. Vă aşteptăm 
p e  n t r u  depuneţi, de te i i  până vifteif, 
intre orele 9—17.

Pentru cei înscrişi din 24 iunie 1993 până 
în 24 septembrie 1993 firma organizează o- 
tombolă, având ca premii:

— un televiza color
— 10 premii a 10 000 lei.

(7604)
— --- —■ ramrnte—rnmmmm> . n*mm

S.C. COMIXT MASTERS S.R.L.
D E V A  i

Vă invită să vizitaţi noul magazin pre
zentare şi desfacere a mobilei (garnituri dor
mitor, sufragerii, camere de tineret etc.), situat 
în strada As- ftturesanu (lângă Casa de Cul
tură). (7592|

1

meu şi nu îmi poate garanta câştigul de cauză". Pro
cesul meu este programat pe data de 7 septembrie j

PROGRAMUL I

Dedicaţii muzicale 
; Civilizaţia rutieră * 
? Pita» artistic

DUMINICA,
II  IULIE 1993 

Ora 7,00 — reluare. 
PROGRAMUL' II 

DUMINICA,
11 IULIE 1993

SÂMBĂTĂ, Ora 10,00:
10 IULIE 1993 •  Rock — magazin

După terminarea pro •  Desene animate
gramului TVR (ora 1,00): a Focus
•  Focus — rubrică infor a Consemnări

mativă a Sport
•  Consemnări a Univers „T“
•  Sport a Calea spre
•  Univers „T“ — rubrică adevăr

pentru tineret a Civilizaţia ţ
•  Calea spre adevăr rutieră 1i
•  Publicitate * Anunţuri a Film artistic. s

SOCIETATEA 
COMERCIALĂ 

FARMACEUTICA 
„REMEDIA” S.A. 

D E V A

Anunţă scoaterea la 
concurs a următoare
lor posturi:
•  1 post economist 

— condiţii de pre
gătire —- studii 
economice su
perioare.

•  1 post jurist
—: condiţii de pre-

. «.uc~ m

gătire — studii ( 
superioare de 
specialitate.

(538)

LUNI, 12 IULIE

PROGRAMUL I :  14,00 Actualităţi; 
14,15 Ora de muzică; 15,00 Album de va
canţă ; 15,30 Teleşcoală ; 15,45 O samă de 
cuvinte; 16,00 Actualităţi; 16,05 Curs de 
limba rusă; franceză; 16,35 Magazin a- 
gricol; 17,00 Actualităţi ; 17,05 Magazin 
te limba maghiară; 18,35 Tezaur folclo
ric ; 19,00 Documentar TV ; 19,30 Dese
ne animate ; 20,00 Actualităţi: 20,35 Sport; 
20,40 Teatru T V ; 22,05 Studioul econo
mic ; 22,50 Actualităţi; 23,05 Repriza a
tryia.

'PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi; 
16;05 Melodii... şî melodii ; 16,30 Desene 
pnimate; 17,00 Veniţi cu noi pe progra
mul do i!... •  In faţa tablei de şah ; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Divertisment interna
ţional ; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 Lu
mea sportului; 22,00 Magazin auto-moto ;
22,30 TV Internacionai.

MARŢI, 13 IULIE
PROGRAMUL 1: 7,00 TVM; 10,00

TVR Ia ş i; 11,00 TVR Cluj-Napoca ; 12,00 
Teatru TV ; 13,30 Desene animate ; 14,00
Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00 
Album de vacanţă; 16,00 Actualităţi;
16.05 Conyieţuiri-magaziri; 17,05 Medici
nă pentru to ţi ; 17,35 Salut prieteni! (I);
18,35 Cântece păstoreşti; 19,00 Documen
tar T V ; 19.30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 20.35 Rosturi, rostiri ; 20,40
Sport; 20,45 Film serial; 2t,50 Ecoul soa
relui ; 22,25 Universul cunoaşterii; 23,10 
Actualităţi; 23,25 Salut prietenii (IR.

PROGRAMUL I I ; 16,00 Actualităţi; ,
16.05 Cântecele noastre, dorurile noastre

16,30 Desene animate; 17,06 Studioul de 
literatură. Cartea — ce loc mai ocupă în 
viaţa noastră?; 18,05 Film serial. Ma- 
guy; 19,00 Sport-stadio ; 20,00 Actualităţi;
20.35 Tribuna non-conformiştilor ; 21,00
TVM •  Mesager; 21,30 Studioul muzicii 
de cameră; 22,00 Tradiţii., la Căian, în 
judeţul Bistriţa-Năsaud ; 22,30 TVE In-
ternacional.

■ MIERCURL 14 IULIE ' 
PROGRAMUL I ; 7,00 TVM; 10,00

TVR Jaşi; 11,00 TVR Cluj-Napoca; 12,00 
Bună ziua. F ran ţa!; 13,30 Desene ani
mate : 14,00 Actualităţi; 14,15 Ora de 
muzică; 15,00 Album de vacanţă; 15,30 
Curs de limba germană; 15,45 O samă 
de cuvinte ; 16,80 Actualităţi ; 16.05 Vârsta 
a treia ; 16,35 1 Panoramic muzical timi
şorean ; 17,05 Sport-clUb; 17,50 O noap
te la P aris ; 18,05 în o b i e c t i v ;
18.35 Arhive folclorice; 19,00 Documen
tar artistic; 19,30 Desene animate; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Sport; 20,40 Azi in 
prim plan; 21,25 Telecipemateca; 0,25 
Actualităţi; 0,35 Confluenţe.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;
16,05 Armonii corale; 16,30 Desene ani
mate ; 17,00 Video-clijîuri; 17,35 Teatru 
TV. „Al matale, Caragiale"; 18,30 Emi
siune în limba maghiară; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Spectacol de balet în serial;
21.00 TVM © Mesager; 21,30 Edilii în 
dialog cu dumneavoastră; 22,00 învăţaţi 
engleza americană; 22,30 TVE Interna- 
cional.

JOI, 15 IULIE
PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM •  Telema- 

tin a l; 10,00 TVR Iaşi; 11.00 TVR Cluj- 
Napoca ; 12,00 Film serial. „Hoţomanii";
13.00 Ecran de vacanţă. Elefănţelul Bim- 
bo (I); 13,30 Desene animate; 14,00 Actua
lităţi ; 14,15 Ora de muzică ; 15,00 Album 
de vacanţă; 15,45 Curs de limba engleză;
16.00 Actualităţi; 16,05 Repere moldave; 
16J15 Reper© transilvane ; 17,05 Magazin 
în limba germană; 18,05 Povestea vorbei;
18.35 De la lume adunate...; 19,06 Itine

rare spirituale. De la Troia la Bizanţ;
19,30 Desene anim ate; 20,00 Actualităţi;
20,35 Rosturi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45
Film serial. „DALLAS"; 21,45 Reflecţii 
rutiere; 22,00 Microrecital; 22,15 Ancbe- 
ta TV. Nu iese fum... fără să faci foc!;
23,00 Actualităţi; 23,15 Simpozion.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;
16.05 Bijuterii riluzicale ; 16,30 Desene ani-
niate ; 17,00 Ecranul; 17,30 Tradiţii; 17,55 
Convieţuiri — magazin ; 18,55 Festivaluri 
pe meridiane ; 19,30 Lumea ideilor; 20,00 
Actualităţi ; 20,35 LA SEPT — Arte ; 21,00 
TVM •  Mesager; 21,30 O viaţă pentru o 
idee; 22,00 Stadion; 22,30 TVE Interna- 
cional. .

,  VINERI, 16 IULIE

PROGRAMUL 1 : 7.00 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj- 
Napoca ; 12,00 Worldnet USIA; 12,30
Descoperirea Planetei; 13,00 Ecran de va
canţă. Elefănţelul Bimbo (II); 13,30 De
sene anim ate; 14,00 Actualităţi; 14,15
Ora de muzică ; 15,35 învăţaţi engleza a- 
mericană; 16,00 Actualităţi ; 16,05 S.O.S. 
N atural; 16,35 Portativul preferinţelor 
muzicale; 17,05 Arte vizuale; 17,35 Pro 
P a tria ; 18,35 Tarafuri tradiţionale doljcne 
în festivalul „Maria Tănase““ — Craio- 
va, 1993; 19,00 Cultura în lum e; 19,30
Desene animate ; 20,00 Actualităţi ; 20,35 
Sport. 20,40 Film serial. „Destinul fa
miliei Howard"; 21,45 2 x 2 ;  22,15 Via
ţa politică; 22,55 Gong 1 Emisiune de 
critică şi actualitate teatrală; 23,25 Actua
lităţi ; 23,40 Magazin cinematografic.

PROGRAMUL I I :  16,00 Actualităţi;
16.05 LA SEPT — A rte; 16,35 Desene a- 
nimate ; 17,05 Sport-magazin ; 18,00 Emi
siunea în limba germ ană; 19,00 Festiva
lul internaţional al tinerilor dirijori (edi
ţia a IlI-a) ; 21,00 TVM •  Mesager ; 21,30 
Refrene fără vârstă; 22,30 TVE Intcrna- 
cionaL

SAMBATA, 17 IULIE
PROGRAMUL I : Bună dimineaţa... 

de la Cluj-Napoca !; 9,50 Şahul de la A

Ia Z ; 10,00 Actualităţi; 10,1(1 Clubul lui 
Gulliver; 11,00 Film serial pentru copii. 
„Aventurile lui Black Beauty"; 11,30 Tra
diţii ; 12,00 Alfa şi Omega ; 13,00 Ora de 
muzică; 14,00 TRANZiŢ TV — ORA 25. 
Din sumar ; Desene animate ; Ş tiri; At
las ; 15,10 Tragerea Ia sorţi; Film serial-* 
„Cascadorul"; Comedie. Familia Simp- 
son ; Teatru scurt; Mapamond; 19,15 
Teleencictapedia; 20,00 Actualităţi; •
Duplex Bucureşti—Costineşti; 21,10 Film
„Caracatiţa". Seria a Vl-a. Ultimul epi
sod ; 23,15 Film serial. , Midnight Caller; 
0,10 Secvenţe din galele de rock şi jajz ; 
0 55 TV DEVA.
: PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;

16.05 Microrecital. Salvatore Adamo; 16,20
Desene animate ; 16,30 Film artistic. „Tru
badurii diavolului" (Franţa, 1942); 18,25 
Eveniment liric ; 20,00 Actualităţi; 20,35 
Jazz-magazin ; 21,00 TVM •  Mesager;
21.30 Studioul muzicii contemporane ; 22,0t! 
Varietăţi internaţionale ; 22,30 TVE In- 
ternacionaL

DUMINICA, 18 IULIE 
PROGRAMUL 1 : 6,30 TV Deva ; 9,Of 

Bună dimineaţa!; 10,00 Actualităţi; 10,L 
Poveşti de vacanţă; 11,05 Film serial pen
tru copii. „Aventurile lui Black Beauty" ,
11.30 Lumină din lumină ; 12,30 Viaţa sa
tu lu i; 14,00 Actualităţi; 14,10 Poşta TV. - 
14,25 VIDEO-MAGAZIN: Dincolo şi din 
coace de Rin ; 17,30 Caratele unui maga
zin de antichităţi; 18,30 Festivalul inter
naţional — Bucureşti ’93; 19,00 Film Se 
rial. „DALLAS"; 20,00 Actualităţi; 2(b3 
Film artistic. „Duelul inimilor" (Anglia 
1990); 22,15 Duelul vedetelor ; 23,30 Con
vorbiri de duminică ; 24,00 Actualităţi;
0,15 Nocturna de duminică. Emisiune 
sportivă.

PROGRAMUL II: 10,00 TV Deva;
16.05 LA SEPT — Arte ; 16,40 Desene a-
nimate; 17,05 Serata muzicală TV ; 19510 
Hbmdo-mBzica ; SOjBO Actualităţi; 20,35
Pop-club; 21,00 TVM © Mesager: 21,30 
Coneertino; 22,00 Oraşe şl civilizaţii •
Povestiri din Canterburry (II); 22,30 TVE 
Internacionai.
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•  Zi deosebită pentru 
Noastră, Livia Da- 

, ’la împlinirea frumoa- 
vârate de 60 de ani,; 

p tO ei cu care copiii şi ne-, 
potii îi urăm .urnită .sănă
tate, fericire, alături de 
(toi şi un călduros „La 
piuiţi ani!‘. (558974)
' •  „Ba mulţi ani" cu să-

ÎState dragilor noştri Mar- 
otsan Felicia şi Cristian, 
jeti- ocazia aniversării -zilei 

Şe naştere. - Familia,;
> i / '; , / , ' ■'."■<} jU . (558945) '

VANZARI- 
j CUM PĂRĂRI
i •  vând motor nou Die
sel. (Câmpulung),, loan Fru- 
ija, Buceş — Vulcan, tel. 
|51. (6499)
s •  Vând urgent două ca
zane fabricat ţuică 200—100, 
preţul 1 500/litru. . Gabor 
|anoş. Dobra, Eminescu, 17,

, . " (558992)
•  S.C. iÎEanoya S.R.L. 

Ddorheiu ^Secuiesc vinde 
praf de Îngheţată, 16 sor
timente. cu ingrediente 
'Austria şi Italia, cel mai 
mic preţ din ţară şi de cea 
mai bună calitate, prin de
pozitul din Deva. Teîfefon 
617502. ■ (6549)

•  Vând convenabil făină 
mălai şi piese pentru Opel 
Record. Telefon 628763.

a (558976)
'' •  Vând Opel Record şi 
Volkswagen Golf .pentru 
piese de schimb. Telefon 
126013. (558955)

•  Vând apartament 4 
camere Hunedoara sau 
schimb cit. 2—3, camere De
va. Telefon 671530. :
• ' (558933)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, Deva, zo- 
na pieţei. Telefon 618333.

■îi, (558958)
■. #  Vând apartament' 2 . 
camere. Micro 15, telefon. 
620689 (1 500 000 lei)."

: - (8046)
•  Vând butelie aragaz 

normylă, maşină de scris 
portabilă, semiremorcă Pa- 
deş 500, Telefon 956/ 
12580. (558903)

•  Vând garsonieră la

treţ negociabil. Telefon 
11653, 'după ora 16.

(558990)
•  S.C. Hercules Prodal 

SRL.  Hunedoara, bdut 
ffraian, nr. 2, complex 
Ceangăi, vinde pil gros şi 
en detaille băuturi răcoritoa
re omologate" la cele mai 
avantajoase preturi.

(558906)
•  Vând teren intravilan ia 

Sântulialm, 3045. mp. Te
lefon 095/615168.

(558862)
•  Vând căţei Schnauzc-r 

Uriaş, din părinţi campioni, 
Cacib C.A.C. Cugir, 096/ 
.751304. (5.58928)

•  Vând maşină înghe
ţată, Carpigiani (folosită 
trei luni), accesorii, vitri
nă -frigorifică deosebită <12 
ciive, şase rezerve, ■ inox, 
noi) 220 volţi. Deva, te
lefoane 614848, 615427.

(558940)
•  Vând casă (două ca

mere, bucătărie, baie, că
mară, hol, dependinţe). Te- 
bea. Valea Minei nr. 235, 
telefon 483. (558989)

•  Vând caroserie com
pletă pentru autoturism 
Nisan Datsun. Telefon 
641069; (558981)

•  Vând chioşc metalic, 
posibilitate reamplasare, su
prafaţă 12 mp, preţ 250 000 
lei. Telefon 641069.

(558981)
•  Vând apartament trei1 

camere central sau schimb o 
cu 2 .camere, plus diferen

ţă. Telefon 625622.
(558922)

•  Vând Dacia 1310 ber-
lină, an fabricaţie 1986, 
preţ convenabil. Telefon 
624754. (559002)

•  Vând garsonieră; con
fort 1, etaj I, str. Mărăşti. 
Telefan616373. (55904)

Vând apartament cen
tral, etaj II,- bdul ' Decer 

;iJ6iia.,'Tei^»-;€l«35.
(559003)

•  Vindem Casă, grădină, 
Brad, gtr. Unirii, nr. 15. 
Telefon 615370 — Deva, 
Brad, 651287.

(558999)
•  Vând Audi 100, talon 

sau sub formă de piese. 
Telefon 617583.

(559007)
5 - Cumpăr obiecte vechi,
■ ceasuri de masă, pendule 

obişnuite şi tip dulap, 
cancee şi farfurii. Deva, 
telefon 612214.

(558998)
•  Vând Dacia 1 310 TXf

an fabricaţie 1987. Tele
fon ,625717, str. Vulcan nR 
1. (559008)

•  Vând televizor color 
Nordmehde|:‘f,îăt 850, Re- 
natilt 5 .; Telefon 629536.

.  . (559011) ‘
•  Vând cazan ţuică 

nou, 651, str. 1 Decembrie, 
bl. 102, sc. B, ap. 36, Si
meria (lângă cimitir).

(559012)
•  Vând urgent’ maşină

îngheţată..4 Informaţii la 
telefon 623221. , ■

(559013)
•  Vând butelie aragaz. 

Telefon 622177.
» , (559000)
•  Vând video Megavi- 

sion reeorder, cu teleco
mandă, preţ avantajos, 
combină muzicală. Dacia 
1100. Informaţii Deva, 
telefon 620715.-/

(559016) |j
•  Vând două garsoniere 

proprietate personală, con
fort I, posibilităţi priva
tizare. Hunedoara, zonă 
centrală. Telefon 715416.

(559018)
•  Vând verighetă, lăn

ţişor aur, căruţă. Telefon 
620156, Deva.

(559015)
•  Vând apartament două

camere mari, decomandate, 
etaj I, ultracentral Deva 
sau schimb cu trei camere 
parter, la stradă, sau ase
mănător garsonieră. Te
lefon 612908. •

(559014)
•  Vând Fiat Uno Diesel,

3 uşi, an fabricaţie 1986. 
Telefon 620293.

ţ i . (559017) '
•  Vând Fiat 238 Mini- 

bus, 9 locuri, capacitatea 
14 QL, fabricaţie 1987, op
ţional. Telefon' 093/541243, 
Petroşani.

(559017)
•  Vând Dacia 1 300, preţ

convenabil. Deva, telefon 
622013; (559019)

•  Vând ciozator Fresco, 
în garanţie, funcţionare 
ireproşabilă/ stradal, tip 
Tenca. Ţelefon 711302.

" : ~ (8182)
•  Vând Skoda 1 000 MB

pentru piese de schimb,
Mobra. Hunedoara, Liber
tăţii, 9/5. (8185)

•  Vând urgent televizor 
Funai sigilat şi mobilă su. 
fragerie. Telefon 729280.

(8187)
•  Vând urgent dublu-

casette, absolut nou, preţ 
negociabil. Hunedoara, te
lefon 722917. (8188)

•  Vând foarte convenabil 
Skoda S 120. Hunedoara, 
str. Carpati, bl. C/40.

(8189)
•  Vând avantajos chioşc 

metalic tipizat, tip legume- 
fructe şi Dacia î  300, an . 
fabricaţie 1980. Informaţii

telefon 722875, după ora 
20. (8196r

. Vând Opel padett Ca- 
u-avan,
.2300 mârc£?®«efon 7E060. 
’• (8197)

0  Vând clarinet abanos. 
Informaţii telefon 718592.

(8198)
0 r Vând apartament două 

oamere sau schimb cu a- 
şpaiiaBWWt g—4 camere. Te
lefon 713987. ; (8194)

•  Vând urgent Dacia
1300, cu garaj. Hunedoa
ra, telefon 713314, după 
ora 14. (8800)

•  Vând casă gaz (Chi-
zid) Hunedoara, .str, Ste
jarilor, nr. 70. (8202)

•  Vând apartament două
camere, parţial mobilat, 2,5 
milioane şl apartament 3 
camere, 2,8 milioane. Tel. 
714314. / (8203)

•  Vând tobă izotermă 
R-8135 Savipm. Hunedoa
ra, Roma, 23, tel. 718909.

(8204)
•  Cumpăr calorifere 200

elemenţi. Orăştie, str. Ori
zontului, 34, sau telefon 
724074. (8192)

•  Cumpăr -bloc motor
Dacia 1 300. Informaţii tel. 
730670. ' (8195)

•  Vând miere salcâm, 
îmbuteliată sau vrac de la 
un kg la 100 kg. Deva, 
telefon 612369.

•  Vând videoplayer Fu
nai, nou, sigilat; teleco
mandă. D*evă, telefon 
615201 ; Călan, •; telefon 
731068.

•  Vând .autoturism ,
viei 407, stare bună, preţ 
convenabil, Beriu, 157.

’ . (6495)^ .
•  Vând Fiat Fiorino, fa

bricaţie 1985. TeL .714504.
•  Vând 2 saltele Relaxa 

şi o dormeză de o persoa
nă. Deva, telefon 629706.

(6497) t
•  Vând Dacia 1310 TLX

(5 viteze), anul fabricaţiei 
1986, preţ negociabil. De
va, str. Liliacului, bL 22, 
ap. 1. (558947)

•  Vând dozator sucuri 
„Comelius", patra capete, 
joc electronic „Jolly Gard", 
tel. 619526 — 629968.

(558857)
•  Vând casă, grădină

mare, anexe în Vălişoara. 
Tel. 624612. (558864)

•  Vând garsonieră Geoa- 
giu Băi, tel. 648107.

•  Vând autocamionetă
Volkswagen 245 D, per
fectă stare, autoturism Ford 
Granada, neînmatriculat, an 
fabricaţie 1982. Haţeg, tel. 
777309. (558925)

•  Vând sau schimb * a- 
partament trei camere cu 
apartafhent, două camere, 
str. Minerului, bL 21, sc. 
O, ap. 62, tel. 629246.

(558927)
•  Vând Audi 80, stare 

excepţională, VW Transpor- 
ter 1,5 t şi caroserie VW

Golf, teL 619571. (558962)
“ §  Vând Urgent aparta

ment Brad, telr 655310.
, — • (558969)

•  Vindem autobuz Ro- 
bur, 21 locuri, fabricaţie 
1987 — 17 000 km şi Lada

1 2194 break, fabricaţie 1986, 
stare perfectă, Simeria, 
« sca ria  102. (558966)

•  Vând Lancia Thema
Turbo--Diesel, - teL fe^Mfil, 
Deva. (558965)

•  Vând căţei Boxer ti
grat, pedigree, F.C.I. VW 
Passat 1984. înmatriculat* 
butelie, televizor color, caut 
de închiriat apartament său 
garsonieră cu plata anti
cipat. Tel. 617218. (558978)

•  Cumpăr casă în Deva
sau împrejurimi. Informaţii 
La telefoanele 617986 şi 
612275. . (7605)

PIERDERI
•  Pierdut , legitimaţie ser

viciu, eliberată de „Vidra" 
Hunedoara, pa'numele Rupă 
Elena. Se' declară nulă.

(8193)
•  Pierdut legitimaţie ve- 

* teran de război, eliberată
de As. Veteranilor Hune
doara, pe numele Zaldea 
Gheorghe. Se declară nulă.

•  Închiriez sau vând casă
•central, gaz. Deva, telefon 
911514; - ■*- - ’

, ... (558983) - 
OFERTE 

DE SERVICII
•  Şocletate ... comercială

caută măcelar, , vânzător 
îngheţată (tinere). Telefon 
611443. (558995)

•  Asigur sonorizare mu
zicală, bandă, toate gustu
rile, profesional, nunţi, bo
tezuri, ocazii. Telefon 
613045, seara. * -f*

, (558993)
•  Societatea comercială

„Mecopa" S.R.L. Deva an
gajează de urgenţă lăcă
tuşi confecţii metalice, fre
zori. Informaţii la telefon 
621297, sau 615122, după 
ora 20. (559024)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) apar
tament două camere cu 
garsonieră, plus diferenţa. 
Telefon 623375.

(558975)
•  Schimb (vând) în va

lută garsonieră ultracen
tral, cu telefon, confort 
sporit. Deva cu Bucureşti. 
Telefon 660874;: - ..

(559006) '
DIVERSE ,

•  Cu autorizaţia nr. 8082/
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde- 
pendentA, reprezentată prin 
Nicula Marioara, din Ilia, 
cu obiectul de activitate 
confecţii de cojocărie şi 
comerţ. (558994)

•  Cu autorizaţia 7450, e- 
liberată de Consiliul Jude

ţean Hunedoara, a luat 
Ăinţă acHţdâsteâ Indepeh-" 
dentă, reprezentată prin 
BrăSfân ÎŞt^ăhiţa, eu , o- 
'biect de activitate • de co-» 
merţ. -(558982)

•  Cu autorizaţia nr. 7888, 
a luat fiinţă Asociaţia fa
milială, reprezentată de 
Bichescu Georgeta, având 
ca activitate comerci^ixa-

**e produse alimentare, pre- 
-âmbalate şi neperisabile.

(558972)
COMEMORĂRI

•  Cu profundă durere 
anunţăm că în 7 iulie s-a 
împlinit un an de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna mama, soacra, bu
nica

•  Azi se împlinesc şase 
“ luKî de la trecerea în ne-

:;ÎUn1AiTSS^ttr'
- Soţia şi cei dragi i; 
plâng şi îi simt lipsa. > 

(8176).
•  Se împlinesc azi trii

luni de la decesul soţului 
meu :

n w  şrroiANU i
Nu te Vom, uita nici

odată. Hoţia şi copiii.
(559029)

NAGY MARI A...
(MARI-NENI).

Dumnezeu să te odih
nească în pace! Copiii 
llonkaf* Kati şi Sanyi. Co
memorarea va avea loc la 
cimitirul reformat Deva, 
în 11 iulie, ora 13.
'  • (558987/559001)'

•  S-au împlinit şase 
luni, în 9 iulie, de 
când ne-am despărţit 
de bunul şi regretatul 
nostru soţ, tată, socru, 
bunic şi străbunic

PETRU BABA;
din Socet — Cerbăl, 

Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească !

(558991)

‘ • ' Cu aceeaşi durere 
în  suflet, familia a- 
nunţă împlinirea a 
doi ani de la încetarea 

.din viaţă a celui care î 
a fost un bun soţ, ta- ' 
tă şi bunic -

TODOR CRISTEA, 
din Baia de Criş. ■;

Dumnezeu ’să-l odih
nească în pace! Nu-1 
vom uita niciodată.

(538996)

•  Cu durere reamin- ’ 
tim celor ce l-au cu
noscut că s-au împli
nit 6 luni de când ne-a 
părăsit scumpul nostru 
tată, frate, cumnat şi 
unchi

FLORIN
BURUIANA,

din Visca, la numai 47 
anL Flori şi lacrimi 
presarăm pc tristul tău 
mormânt. *
__  - - (558980)

•  Au trecut şapte 
ani trişti şi grei de la 
despărţirea de bunul 
nostru tată, frate, fiu 
şi ginere

DORIN ADRIAN 
NICOLAE

Bunul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veşnică. 
Fiul,, fratele, părinţii 
şi soacra. Parastasul 
de pomenire, mâine, 
11 iulie 1993, ora 13, 
la cimitirul din str, 
F.mincscu. .

(539010)

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR |  
F^UBLICE SI CONTROLIJLUI ^ iIANCIAR ! 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA I

f*'
I%

J : i Comunică tuturor agenţilor economici că i 
|  sunt obligaţi* conform prevederilor legale (Nor- * 
* mele Metodologice ale Ministerului Finanţelor nr, I 
| 165674/31. 03.1993), să depună la D.G.F.P.C.F.S. j 
[ — serviciul bilanţuri, raportările lunare şi tri- | 
I mestrialc, astfel: ' î

•  agenţi economici cu capital de stat I
Î ş i majoritar de stat, LUNAR PANA LA DA- \ 
|  TA DE 20 A LUNII următoare expirată; J

•  societăţile  com erciale cu capital p riv a t j 
|  şi m ix t, cu cap ita l de s ta t sub 5 0 %, Coopera- î 
! tis te  şi obşteşti, TRIMESTRIAL PÂNĂ ÎN 23 j 
|  A PRIMEI LUNI din  trim estru l u rm ător.,
I Nerespectarea acestei obligaţii atrage răs- I 
J punderea celor vinovaţi şi se sancţionează con- • 

form legii. J
î

I

J SOCIETATEA COMERCIALĂ
I „ARDELEANA" S.A. DEVA

I cu sediul în Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr. 45 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA

I pentru vânzare mijloace fixe, după cum ur
mează i

1 0  IN DATA DE 27 IULIE 1993, ORA 11, la ma- .  
gazinul nr. 2 Complex C omercial Piaţa Deva, se scot |

Ila vânzare : mobilier comercial pentru expunere şi ■  - 
vânzare legume, fructe, conserve, băuturi, preparate |  
1 din carne; agregate frigorifice In funcţiune: 2 v i- ■  

* trine frigorifice şi 1 congelator; cărucior transport |I marfă ; cântare diferite ; platformă descărcat produse;

I- alte obiecte de inventar: dulap, mese.
•  IN DATA DE 26 IULIE 1993, ORA 11, la maga- ■

.  zinul nr. 3 Brad, str. Cloşca, nr. 1, se scot la vân- |
I zare : 2 buc. dulapuri frigorifice. ■

•  ÎN DATA DE 28 IULIE 1993, ORA 11, la sediul |  
societăţii din Deva, str. N. Grigorescu, nr. 45, se scot I

I la vânzare: 3 buc. congelatoare îngheţată; agregate I 
frigorifice (piese schimb); mobilier comercial; cânta-1

(re diferite. I
Participanţii la licitaţie vor depune la casieria u- I

I nităţii o garanţie de 10 la sută din valoarea de în - ■  
cepere a licitaţiei şi o taxă de participare de 2 000 lei i

I pentru fiecare participant. I  -
Pentru mijloacele fixe nevalorificate la prima li-1 

.ie D u b iică se va oreaniza săntămânal în zilele* 
ţi şi miere 
, până la 

de 10 la 
., în cazul 
cui fix şi 
■cumpărare

|  citaţie publică se va organiza săptămânal, în zilele

I ...............................
|  tribuit mijlocul fix şi acesta nu încheie contractul 1 

de vânzare—cumpărare în termen de maxim 5 zile. ■

u i ta u c  p u u n u a  ac  v a  u ig a m ta ' aiciptaiiieiiicii, xii aucic —

de luni, marţi şi miercuri, o nouă licitaţie, în aceleaşi! 
locuri şi oră, până la 31 august 1993. ■

Garanţia de 10 la sută rămâne la S.O. ARDE 
LEANA S.A., în cazul solicitantului căruia i s-a a- I

I
V4W vuu o u iv ----•»»* 1.V4 tityu  muAitt» v «uw, -

Informaţii suplimentare şi documentaţii privind!

I participarea Ia licitaţie se pot obţine de la sediul J 
societăţii şi telefoane 619484 şi 615554. (546) |

Ziar edîfai de S.C. „CUVÂNTUL LIBER* S.A* J/20/618/I991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. Întreaga răspundere pentru conţinutul grtleofeior publicate o poartă autori! acestora.

. Tiparul executat la £.0. „POLIDAVA" S.A. B1VA ‘


