
La penitenciarul .de la 
Bârcea 4*- linişte aparentă. 
Pe dl colonel Traian Ah- 
d re l comandantul uni
tăţii, l-am aflat la biroul 
său, cufundat Intr-un no
ian de probleme. Cu a- 
petit pentru dialog, este 
un interlocutor agreabil. 
Experienţa funcţiei şi a 
locului de muncă l-a în
cărunţit, l-a învăţat multe. 
Dă răspunsuri clare, di
recte.

— Mai aveţi locuri în 
penitenciar, dle colonel?

— De ce ? Aveţi vreo 
intenţie ?

— Eu nu, dar am un 
prieten, inginer, care s-a 
privatizat de curând. 
Poate.» cine ştie».

— A, e greu şi la noi. 
B înghesuială mare aici, 
Ia Bârcea. Şi hu doar 
aici. Aproape peste tot în 
ţară. Ou proliferarea asta 
cumplită a fenomenelor

antisociale. Dar nici o — Cu munca, mai pu- 
probiemă. îi primim pe ţin. Că unde lucrau puş- 
foţi care vin. căriaşii ? In agricultură şi

— Şi cum îi primiţi ? In construcţii. Acum, ţă- 
—j Ca la puşcărie, Ori- rănii şi-au luat pămân- 

cum, în condiţii mult îm- tul înapoi şi îl gospodă-

noi la club asemenea* â- 
parate, le aducem filme. 
Primesc vizite, pachete co
respondenţă. De asemenea, 
mai pot primi cărţi, ziare, 
lame de ras. Numai că

CONVERSAŢII

LA PUŞCĂRIE
bunătâţite faţă de acum 
4—5 ani.

—i în  ce sens ?
— Din punct de vedere 

al ordinii şi curăţeniei, al 
hranei, al programelor pe 
care le organizăm.

— Ce fel de proffam e?
— De instruire, de cul

turalizare, sportive, reli
gioasă, de recreere şi me
ditaţie,

— Şi de muncă.»

resc ei cum pot, investi
ţiile.. nu le-a mai luat 
nimeni şi deci nu prea 
se mai lucrează. Aşa 
că... se plictisesc şi loca
tarii ăştia ai noştri.

— Dar de curând de- 
ţinuţii au obţinut ’ drep
tul de a primi de la fa
milii televizoare, radiouri, 
casetoioane, pe "care să le 
folosească în dormitoare.

— Da, şi mai avem şi

se cam taie cu ele.
— La bărbierit?
— Nu, la ceartă, la bă

taie, când îi apucă . pan- 
daliile.

— Apropo, se mal -bate 
la puşcărie, dle Colonel ?

— Părsonalul nostru nu 
prea, însă deţinuţii se bat 
între ei. Unii sunt extrem 
de răi. Se taie la mâini cu 
lamele de ras. Doctorii 
trebuie > să-i tot oblo

jească. Dar sunt oameni 
şi avem grijă de fiecare. 
Viaţa lor este tot timpul 
sub control.

— Înseamnă că perso
nalul cam are de furcă, 
să zicem aşa, cu ei.
---- Cu unii — foarte muit.
în zadar le spui ce să 
facă. Sunt incorigibili. Nu 
se mai suportă nici între 
ei. Ne fac o mie şi una 
de sţene. După program, 
gardienii noştri pleacă a-.. 
casă stresaţi, obosiţi ea 
după cea mai teribilă 
muncă. Iar satisfacţiile 
lor materiale sunt destul 
de modeste.

•— Deci, dle colonel, ce
lor amatori (sau profesio
nişti) să le spunem să fie 
cuminţi. La penitenciar la 
Bârcea ' e înghesuială 
mare.» -

— Da, cam aşa. Dacă 
acest îndemn le ajută...

DUMITRU GIIEONEA
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Agendă

La şedinţa din săptămâna 
trecută, guvernul a avut 
pe agendă discutarea pro
iectelor a 39 de acte nor
mative, precu m şl o serie 
de rapoarte şi informări 
prezentate de membrii ca 
Mnetutui. Iată, succint, pro
blemele dezbătute. Din e- 
x ediţia bugetului de stat 
pe anul 1992 a rezultat că 
datoria publică internă a 
fost de t t l  mHtoane de Iei, 
iar cea externă însumează 
2 miliarde de dolari. S-au 
luat in discuţie şi unele 
proiecte de legi privind 
procedura de urgenţă de 
urmărire şi Judecare a  in
fracţiunilor de fnrt de pro
duse petroliere şl gaz na
tural din conducte, depo
zite şi cisterne, accentul 
punăndu-se pe înăsprirea 
sancţiunilor, inclusiv a 
contravenţiilor silvice prin 
tăieri ilegale de arbori şi furt 
de lemn. A fost modificată 
şi completată Legea nr, 80/ 
1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări so
ciale ale agricultorilor, a- 
eordându-se pensii şi pen
sionarilor eu o vechime in
completă. Un alt proiect de 
lege a vizat aderarea Ro
mâniei ia Convenţia pri
vind protecţia stratului de 
ozon. Parlamentul fiind in 
vacanţă, pe baza abilitării 
ce o are. Guvernul a emis 
ordonanţe referitoare la 
ratificarea a două acorduri 
de împrumut, precum şi 
contribuţia de Ia bugetul 
de .stat la salarizarea cle
rului şi a altor categorii de 
personal al cultelor.

Totodată, s-a luat o ho
tărâre privind înfiinţarea 
Secretariatului Tripartit 
pentru Dialog Social, struc
tură în care sunt reprezen
tate, în mod egal, intere
sele Patronatului, Sindica
telor şi Guvernului. Execu
tivul a fost informat asu
pra pierderilor suferite ca 
rezultat al embargoului 
instituit de Naţiunile U- 
nito asupra fostei Iugoslavii, 
estimarea preliminară ară
tând că pierderile directe 
sunt de 1,3 miliarde do
lari, iar cele indirecte de 
eca 7,7 miliarde de dolari. 
Guvernul a  luat cunoştinţă 
despre măsurile stabilite 
pentru asigurarea combusti
bililor necesari populaţiei 
în iarna Viitoare, (N, T.j,

GUVERNUL $1 PÂINEA NOASTRĂ
La teleconferinţa ce â 

avut loc joi, 22 iulie a.c., 
cu comandamentele ope
rative Judeţene, premierul 
Nicolae Văcăroiu a  adus 
In atenţie probleme de o 
deosebită Însemnătate re
feritoare Ia asigurarea hra
nei necesare populaţiei. 
Ih prim-planul discuţiilor 
s-a situat mersul secerişu
lui, irisistându-se ca toata 
mijloacele de recoltare să 
fie f(dosite la  capacitate 
maximă, astfel încât toa
tă producţia de grâu $ă fie 
strânsă, până la sfârşitul 
acestei luni. Din raportă
rile făcute de judeţe, s-a 
desprins insă faptul că 
sunt unele semne de în
trebare privind realiza
rea producţiilor evaluate, 
diferenţele Sn minus fiind 
de câte 200—600 kg la ha. 
Tocmai de aceea este foar
te important să fie evita
te orice Întârzieri şi pier
deri la seceriş, Ia trans
portul şi depozitarea re
coltei.
' In acest contest, s-au 

subliniat sarcinile ce revin 
Romcerealului, care tre
buie să asigure preluarea 
in totalitate a producţiei 
de grâu ce s-a contractat 
şi să asigure păstrarea tn , 
custodie, pentru un comi
sion minim, a  cerealelor 
care nu pot fi depozitate 
în condiţii corespunzătoa
re de către producătorii 
agricoli. De asemenea, s-a 
cerut să nu se dea alte 
destinaţii, in special ca

furaje, grâului din noua 
recoltă, să fie contraca
rate acţiunile unor S.R.L.- 
uri fantomă, care se ocu
pă de achiziţionarea ce
realelor In scopuri de 
speculă.

Concomitent cu seceri
şul, este: necesar să fie mai 
bine organizate lucrările 

. de strângere a paielor, e- 
fectuarea arăturilor şi pre
gătirea insămânţârilor de 
toamnă. Pentru realizarea 
acţiunilor respective, din 
partea judeţelor s-a “cerut 
ca Guvernul să ia măsuri 
operative pentru asigura
rea fondurilor băneşti, prin 
Băncile' Agricole, astfel în
cât să fie eliminate greu
tăţile ce se mai fac sim
ţite privind asigurarea 
ccanbustibilului, îngrăşă
mintelor, pesticidelor, se
minţelor şl altor mate
riale ce concură In pro
ducţia agricolă.

Date fiind cerinţele mari 
de apă pentru culturile a- 
gricole, s-a insistat ca toa
te amenajările de irigaţii 
s& fie puse tn funcţiune la 
capacitate, tn special la 
porumb şi la plantele fu
rajere.

O altă problemă adusă 
In discuţie a fost cea re
feritoare la starea de igie
nă precară existentă Cn 
industria alimentară, în
deosebi hi abatoare, ară- 
tându-se totodată că orga
nele abilitate trebuie să 
urmărească preţurile şi ca
litatea produselor, inter

venind cu măsurile de ri
goare acolo unde se con
stată abateri de la lege.

Deoarece condiţiile de 
secetă prelungită âu afec
tat serios producţia de fu
raje, s-a cerut ca în fie
care localitate să fie strân
se şi depozitate corespun
zător toate resursele de 
nutreţuri Referiri insis
tente s-au făcut In legă
tură cu situaţia dezastru
oasă a complexelor de pă
sări şi de porci, efecti
vele fiind mult diminuate 
din cauza lipsei furajelor.

„Ne mişcăm greu cu e~ 
liberarea titlurilor de pro
prietate" — aprecia pri
mul ministru. Pentru a se 
urgenta această acţiune, 
s-â cerut să fie stopate a- 
buzurile de tot felul pri
vind punerea în posesie, 
ceea ce presupune ca pre
fecturile, consiliile judeţe
ne ş i , cele locale, pre
cum şi organele agricole 
să se implice mai mult în 
realizarea sarcinilor ce le 
revin. £

NICOLAE tArc o b

După cum suntem in
formaţi, Conferinţa Extra
ordinară a Consiliului Ge
neral al Federaţia» Sindi
catelor Libere a Druma- 
rilor din România, din da

ta de 21 iulie 1993, ţinând 
cont de imposibilitatea rea
lizării unui dialog Guvern 
— Sindicate care să con
ducă la corecta - şi nece
sara punere în drepturi în 
privinţa revendicărilor sa
lariate, a hotărât declanşa
rea grevei de avertisment 
pe data de 26 iulie 1993, 
între orele 9 şi 11, pe 
întreaga reţea de drumuri 
din România. Dacă nici 
după această formă de pro
test Guvernul nu se va se
siza şi nu va chema • la 
masa tratativelor repre
zentanţii desemnaţi, se va 
trece lâ greva generală. 
(Gh . p ,).

ope z/
— Ai fost ieri la „Nunta lui Figaro" ?
— Nu. Cred însă că ncvastă-mea a tri

mis o telegramă.

■  BUDAPESTA. — Po
trivit declaraţiilor purtăto
rului de cuvânt al Minis
terului de Externe al Unga
riei, Janos Hcrman. partea 
ungară a remis recent 
M.A.E. al României o notă 
prin care se insistă asupra 
necesităţii deschiderii de 
noi puncte de trecere ia 
frontiera româno—ungară, 
relatează agenţia MTI. în 
opinia guvernului de la 
Budapesta, a precizat Janos 
Ilerman, tranzitarea tu
riştilor turci pe teritoriile 
celor două ţări creează, în 
special vara, numeroase 
probleme, încât s e ' impu
ne adoptarea urgentă de 
măsuri corespunzătoare. Ia
tă de ce, a menţionat eh 
M.A.E. aj Ungariei pro
pune deschiderea, măcar 
temporară, a. noi puncte de 
trecere la Battonya, Meh- 
kerek şi Dombegyhaza. Par
tea română nu a trimis încă 
Uiji răspuns oficial, deşi 
s-au primit unele semnale 
potrivit cărora Bucureş- 
tiul acceptă, în principiu, 
propunerea noastră, a  spus 
purtătorul de cuvânt, po
trivit agenţiei citate.

■  MOSCOVA- — Capsu
la navetei spaţiale Soiuz- 
TM-I6, avându-i la bord pe 
cosmonauţii Jean - Pierre 
Haigneri. Ghcnnadi Mana- 
kov şi Alekasndr Poîes- 
ciuk, â aterizat in zorii 
zilei de joi, la 60 de kilo
metri de oraşul Djezhazgau, 
la 200 km est de Baikoriur, 
a anunţat Centrul de con
trei al zborurilor spaţiale 
din Kaliningrad.

Această misiune franco— 
rusă, a patra la număr, a 
debutat la 1 iulie, men
ţionează France Presse.

■  BUDAPESTA. — Pro
curatura din Budapesta an
chetează cazul celor doi 
inspectori ai poliţiei ru
tiere ungare, acuzaţi de a- 
huz de funcţie, care, în di
mineaţa zilei de ' 7 iulie, 
l-au oprit pentru control 
pe senatorul roman - A- 
drian Păunescu. Potrivit 
informaţiilor obţinute de 
agţnţia MTI, ce. difuzează 
ştirea, ancheta a fost pre
cedată de o serie de cer
cetări menite să clarifice 
circumstanţele în care s-a 
produs incidentul, cercetări 
ce s-au bazat pe nota ver- 
ştirea, ancheta a fost pre
cum şi pe reportajele date 
publicităţii de presa româ
nă.

Senatorul român, men
ţionează MTI, a  declarat că 
a fost lovit de unul din 
oamenii de. prdine, care, 
sub ameninţarea pistolului, 
i-a somat apoi Să-i predea 
Întreaga valută aflată - in 
posesia sa. Cercetările .în
treprinse de organele un
gare, precizează agenţia 
citată, au scos’ ia ~ iveală 
elemente contradictorii, fapt 
ce a necesitat iniţierea 
unei anchete speciale.

©  ETICHETA FIRMEI. Ma
şinile eu emblema „Romcamion“ 
Deva au ajuns in multe ţări 
din Europa, din Asia şi Africă. 
Pretutindeni au făcut o' impre
sie bună. „Pentru că şoferii noş
tri de la transport internaţional 
ştiu să-şi facă bine datoria — 
ne spunea dţ ing. Gheorghe Bol
ea, directorul anităţii. Suntem 
competenţi, competitivi cu orice 
firmă de transport din , oricare 
ţară europeană". Primiţi şi lau
dele noastre I (GH. I. N.).

©  ÎNGHEŢATA LA ALEGE

RE. în  Piaţa din Deva a apărut 
o unitate nouă specializată în... 
îngheţată, mult căutată pe cani
culă. Materia primă adusă din 
Austria şi Germania este apoi 
preparată într-un laborator din 
Deva. Vanilie, banane, căpşuni, 
kiwi etc. sunt aromele sortimen
telor de îngheţată de la noua 
firmă, cu puncte de desfacere în 
mai multe locuri din judeţ. (GH. 
I. N.).

©  AMABILITATE ŞI PROMP
TITUDINE. în  cadrul Coopera
tivei „HOREA" Brad, secţia de 
argăsitorie, condusă de domnul 
Teofil Galea, ajutat de Ţraian 
Furdui, are .o activitate care 
satisface solicitările clienţilor, 
în cadrul secţiei se prelucrează

piei de ovine şi caprine primite 
de la Centrul, de sortare din 
Orăştie, cât şi de la persoa
ne particulare. Meşterul ţine 
mult la calitatea prestaţiilor, la 
respectarea timpului de preda
re a lucrărilor către beneficiar, 
dovedind si multă amabilitate. 
(AL. J.).

© PARCARI LA ÎNTÂMPLA
RE. De o bună bucată de timp, 
parcarea autoturismelor se face 
după bunul plac al posesorilor. 
Dintre localităţile judeţului, efea 
mal mare înghesuială pare a fi în 
Deva. De ce? Nu mai depar
te, pe strada Nicolae Bălcescu — 
de la restaurantul „Astoria", la 
vale — autoturismele personale 
sunt ticsite pe spaţiile verzi, stri

vind sub roţi oazele de iarbă 
dintre trotuar şi stradă. Ş i, nu 
numai atât. (C. P.).

© DOSAR PENAL. Recent, 
lui Marin Rahovean, şofer la 
S.G. „Impex" Timişoara, i s-a 
întocmit dosar penal. Şi acest 
lucru din mai multe motive. In 
primul rând, pentru că a urcat 
la volan sub influenţa alcoolu
lui. La solicitarea patrulei po
liţiei, a refuzat să se supună re
coltării de probe biologice. A 
trebuit să fie dus cu forţa. (V. 
N.).
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MUNICIPIUL PETROŞANI

în atenţia Băncii Mondiale 
şi a Băncii Europene pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare
O misiune alcătuită din 

reprezentanţi ai Consiliului 
Europei, Băncii Mondiale 
şi Băncii Europene pen
tru Reconstrucţie şl Dez
voltare s-a deplasat, în pe
rioada 14 iiinie — 2 iulie 
1993, prin nouă oraşe ale 
României, în scopul de
pistării acelor localităţi 
care pot fi ajutate In dez
voltarea lor urbanistică şi 
edilitară, fn ! urma acestei 
vizite, au fost selectate mu
nicipiile Iaşi, Târgovişte, 
Târgu-Mureş şi Petroşani. 
Desemnarea municipiului 
nostru este rezultatul efor
turilor conjugate ale admi
nistraţiei locale Petroşani 
şi ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi, evident, alg 
Guvernului care- şi-a dat 
acceptul. în  ce priveşte 
domeniile-de acţiune, au 
fost stabilite: •  Reabili
tarea fondului. locativ •  
Reabilitarea reţelelor ter- 
vtics » A îrovlzlonarea cu 
apă -n_fc '? 0 âsisfc nţă in 

izării 0 pu
nerea Ia pun£t a transpor- 
tuln -a wîn in •  Prolec \ 
mediu) J înconjurător.

‘ • ■ Studii^ vk fi, realiiat de 
firma J e :,cossuhanţâ DÎŞV- 
CO, fiind prevăzut să du
reze mai multe luni. Spre 

’ sfâi'şitul lunii septembrie 
a.c., va sosi în România o 
altă misiune a B. M. ' şl 
B.E.R.D., Vizită ce V3 
coincide cu finalizarea1 pri

mei etape a studiului. Fi
nalizarea efectivă a  acestuia 
este prevăzută pentru au
gust 1994. Studiul va fi 
finanţat în întregime de cele 
două m ari puteri finan
ciare — B. M; — 100 de 

; milioane de dolari, iar 
B.E.R.D, — 50 de milioane.

Scopul principal al stu- 
• diului este dezvoltarea te

nor metodologii de pre- 
, gătire a investiţiilor, care 

depind de resursele finan- 
-* ciare locale şi de transfe

rul de la bugetul statului. 
Din această pricină, este 

.7 fără echivoc că fără veni
turi adecvate, -planificabile 

- şi stabile şi i>_defiriire da- 
;; ră a proprietăţii asupra bu- 

nurilor, autoritatea nu se 
■l va putea ârigâjâ intr-un 

program de dezvoltare care 
implică , credite. De aceea,

; / un punct central în mate- 
; rializarea studiilor este 

crearea cadrului Juridic al 
^gestiunii finanţelor locale,

părat autonomia adminis
trativă a localităţilor.. De 
aceea Guvernul are dato
ria de a realizlf o reală 
descentralizare.

Apreciind dorinţa celor 
două bănci de a ne ajutat 
ar fi, deci. de dorit să ne 
şi autoajutăm.

G ABŞI^Lţ ̂ HSTESCU,

ăS rjauriTcIjliului 
Petroşani

D B E P^U L  LA RE l i ,A

Dl. Lud Mitiai v-a
De curând a fosţ în au

dienţă la redkfcţia noăstrâ 
dl Lup Mihai. L-am ascul- 
ta . ne pre J>.‘ oare
care miţă, ani scris câteva 
rânduri în ziar. Am cre
zut că'omul spune adevă
rul, este de bună credinţă 
în urma celor apărute în 
ziar primim un răspuns — 
drept la replică do la dl 
ing. Niqolae Ţandrău, di
rectorul „MinexfoC" S.A. 
Deva. Il redăm :

„Vă spunem de la bun 
•nceput că cele spuse de 
dl Lup Mihai sunt ade
vărate numai dintr-un 
punct " de vedete, şi anu
me: că i s-a desfăcut con
tractul de muncă. Cauza ? 
Este eu totul alta decât 
spune dl Lup Mihai. Pe 
scurt. Fiind şofer pe ARO, 
a  furat, în complicitate cu 
paznicul d e ; serviciu Moi-

dovan Roza! ia, o chiuvetă 
de la grupul sanitar al u- 
nităţii, înlocuind chiuveta 
bună cu una spartă şi li
pită cu leucoplast. Sesiza
tă de acest furt, conduce
rea unităţii a luat măsura 
desfacerii contractului ă ţ 
muncă al dlui Lup Mihai.

. D-lui s-a adresat Judecăto
riei Deva, contestaţie care 
i-a fost respinsă. A$emer 
nea şi recursul pe care l-a 
făcut. Cu justiţia a,avut 
mai multe probleme. Nu le 
enumerăm aici. Prin ru
brica „Dreptul Ia replică" 
vrem să-i amintim dlui 
Lup Mihai că furtul chiu
vetei din grupul sanitar 
nu înseamnă fisurarea el. 
Ce să mai vorbim despre 
multe abateri săvârşite". 
Semnează "^directori fo&., 
Ţandrău Ni «elan.

— Stimate dle dr. Au- vă, care se transmite e-
rcl Aitoneami, fn calitatea reditar sau care tîeternrî-
dv. de director adjunct al - nă .malformaţii oongşniiSa- 
DirecţieifiiMhffe. «  fude- le f jfctafi CU, g revelnv* , 
ţului, v* rtijfam sS prcc i- îim tiţi fizice, pslnice1 său 
zaţi pentru cititorii n o ş -, senzoriale ; ' când sarcina 
tri noile reglementări la» ; e s teu rtn ăre  ă «WUi inorit 
gate de întreruperea eursu- sau- viol.'
lui sarcinii.

— Conform Ordinului mi- ------- —..   —
nistrului sănătăţii din 30
iunie ax., începând cu 1 
iulie 1993, tariful pentru 
întreruperea' cursului sar
cinii, la cererea femeii 
însărcinate, este de 3 000 
de lei. Prestaţia medicală 
se poate efectua in orice 
unitate sanitară spiţaiiceas- 
Că de profil, pacientele â- 
vfnd posibilitatea şă-şi 
aleagă medicul prefefat.
Tariful* cuprins în Godi
nul M.S. nr. 619/19- mai
1991 se

.

salarii şi ătie drepturi sa
lariate de până la T «00 de 
fid de ta unitatea unde 
au funcţia de bază.

Femeile care au născut 
patru sau mai mulţi copii 
trebuie să prezinte certi
ficatele de naştere ale aces-

Despre întreruperea 
cursului sarcinii

Aţi enumerat şaSe si
tuaţii ce permit excepta
rea de la plata taritehii.

se Abrogă. .,. Care, sunt . de
uanT suni CaicgOilHC jBaHircorB "# nCCsTOFtl T '

— în primul caz, este 
do. la

de femei exceptate de la 
PÎŞMta tşrifid a i nantru m m **,
..tŞfr A i e  rm l a l f  M  

•- iS tt  excelPte-jSM m  
pW f, « in tru  H e # r | |

paupere, femeile care au 
născut 4 sa» m a t multi
copii femeile e§‘ '
d a  f  sau patotejpcP toBrft .

tora. Femeile cu boli aso
ciate sau patologice, ca 
şi eele cu invalidităţi gra
ve, trebuie să aibă reco-

cului specialist care sţipra- 
pw;esarăta  dovadjjLde t a . vcghează bolnava respecţi-, 

fir - sBfe ,* din -a, »«,••» i  a* rm ! i «  * 5 
'W d itş lH  do d c t f p i *  c a l f e i  # • .  ***** • «* i 

...... ÎŞi fai^Mjgştt ie a -£ | *in* f ,?ed§f*ui 9.c tm  ,spş-
. , , J p n i t u i \ _  

declaraţie, pe proprie 
- pondere, că

p m i t l  ^aU M tă ■  .. 

de domiciliu. Aici se fh-

ţie '^bst|frieă-fenfiWogii 
din unitatea in care se. e- 
foetuoaaă .....feteeruperea .

tn inm& «Sud
suferă de o ^oaîă ' gtavâ,

specialist care a  
cat boala respectiv» şi a 
medicului care a s ta b li t ; 
riscul genetic şi ayhaA me- j 
dicolni şef de secţie ob-i 
stetrică-ginecologie # >  a- : 
nitatea fn cară se efec
tuează întreruperea cursu
lui sarcinii

In fine, în situaţia fn 
care sarcina este urmare a 
unui viol sau incest, tre 
buie prezentat certificatul 
medico-lcgal şl acelaşi »- 
viz »j d i
secţie a?, trî% tnS-gîteH'tdffl- 
gie. în  toate situaţiile e- 
numerate, întreruperea 
cursului sarcinii se va face 
numai in condiţii de spi
talizare. Aş dori cu acest 
prilej să fac un apel că
tre toate cuplurile tine
re. Există in  prezent li- 
bertatea a decide, est®
CfrCpiui lifCcfuiă * Sa flota-
rască dacă îşi doreşte sau 
nu ifn urma^ Dar .trebuie 
aăiste bi mdter* şI a 

pentrt» sănătat 
ŞtarŞft.sănătăţl 

;i
Ieşea prima întrerupere 

dueoncf io «terititaăa, iar 
tf îi inţA„ ulterioară « famii- 
Rei d e  a  avea -ptfpriul
copîT fifetîhpîîîlîdWl-î^.ra evoluţia sarcinii le pune

rirfţi S iţf^â'de ^  gra- (fi : V«li|^if*isub tlţrm ă d«Şa|«| ip ri paţ^fc; Spădţcului g ESXERA SĂNA'
„i.,.., t  . ii)»  l“  ăk l-~»f!fe*—

Aşa cum scriaun in zu i Dl
rui nostru din 21 iulie -i.: 4<lK,1 a  Vttfeifcâat! ;ă#ăifă': ta-
,g^ef«ţWE« j»J4e(uiui. ^  M e  ş l 'â  O M f a s n e l a  E 
urma cereotiriloc efootuam dmMi earo m nlţt tre- 
asupra activităţii dltŞ -r it  cu drepturile diminuate E  
Constantia Nistor, p.rliu|> • sau chiar fără ete. Dip a- E-Festivalul „Cari» GeMuni“«

Singurul reprezentant 
al teatrului românesc, in
vitat la Festivalul CARLO 
GOLDONl care se va 
desfăşura la Florenţa, în. 
tre 31 iulie şi 4 august, 
este Teatral Odeon. Piesa 
selectată pentru a fi pre
zentată în festival este 
„Mincinosul", bineînţeles 
de Gofdoni, cu o regie 
semnată de Vlad Mugur 
şi avându-i în distribuţie 
pe Horaţ.iu Mâlăele şi 
Adriana Trandafir. în a- 
vanpremiera acestui e- 
veniment, la Veneţia se 
află în plină desfăşurare 
festivalul de „teatru de 
stradă", ocazionat, de a- 
semenea, de sărbătorirea 
bi-centenarului dramatur
gului italian. „Mincino
sul" şi „Cafeneaua", două 
piese ale lui Goldoni, 
puse însă în scenă de a- 
ceastă dată de Gian- 
Franco De Bosio, sunt 
jucate alternativ în zilele 
festivalului, în piaţa Sân 
Trovaso, inima istorică a*

Veneţiei. Pentru aceasta 
s-au construit un canal 
şi 2 case din lemn, cu 
balcoane şi arcadă, care 
constituie un âectMr semi. 
natura! semi artificial 
al spectacolelor, iar ca
nalul este traversat de o 
gondolă adevărată, cu 

gondolier şi serenade. Tea
trul de stradă este o ve
che tradiţie veneţianfi, 
piesele fiind jucate in
tr-un decor natural şi 
punând In contact direct 
actorii şi spectatorii care, 
odată ce spectacolul  ̂ s-a 
terminat, pleacă să-şi 
petreacă timpul împreu
nă. „Pariul nostru este 
de a reînvia această tra
diţie, restituind Veneţiei 
roiul său de mare centru 
al teatrului", a declarat 
Giulio Bosetti, directorul 
teatrului Stabile, care de 
altfel chiar Interpretează 
roiul veşnicului ■ îndră
gostit Pantalone din 
„Mincinosul" şi pe cel 
al lui Don Maurizio  ̂ In 
„Cafeneaua".

X
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Primarul din Brfnişca îşi continuă 
matrapizlâcuriie

Si.
— ■— ■■■ ■

rui comunei Brănişca, % 
propus Guvernului dem ţ 
terea sa din fupeţie. Cre
deţi că lucrurile au luai 

d  cale firească, adică dl 
• C.N. s-a retras ori s-ă pd- 
tolit ? Nici pomeneală. 1%

. dividul respectiv confiunp 
să se considere stăpâni#

. absolut al localităţii, să m  
poarte ca pe moşia I t ţ  ■ 
susţinând sus şi tare Că #  
el nimeni nu-1 poate dinfi 
din fruntea comunei, fntâ- 
un cuvânt, işi conţinu» 
matrapazlâcurile. Iată ' oe 
a făcui zilele trecute: 
comisie desemnată de 
tăţeni a întocmit 
pentru ca deţinătorii 
pământ ţn  grădina de l4> 
gume să-şl ia, tn  raport de 
suprafaţa ce o deţin, drep»

fată oe 
« te : 0  
de c e  
: taheite 
rii de-

ceastă pricină, un .mane nu
măr de oameni au v ţa ă  în 
audienţă la prefectură, Cre- 
dem că domnia cu pricina 
ar treimi oprit să tu c i ce 
vrea, cât m ai, urgent, de 
aceea sugerăm prefecturii 
să insiste? Ia Guvern pen
tru definitiv .rea ; situaţiei 
dlui Constantin Nistor, alt
fel cine ştie ce surpriae ne- 

- plăcute pentru cetăţenii co
munei mai, pune 1» Cale.

(In paranteză, precizăm- 
că autorul articotolui 
„Good by„ dle primar de 
Brănişca" a  prim it. prin 
telefon o sentoă de-injurii 
şi ameninţări. Să ştie indi

vidul anonins eă înfurăturile 
nu ne deranjează, iar Sl- 
meaintărlie au nc<spmie).

TRAIAN BONDGR II

L E G E
pentru^■ îis/i.ss® - ' '

1 p̂ 4 (rda mor îi -anelor p din motive politice
instaurată cu începere de la 6 martie 1343, preCUfft şi cdor deportate Im

ori constituite în prizonieri

de dictatura 
străteState

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Decretul-lege nr. 118/1990 privind acorda

rea unor drepturi persoanelor persecutate din motive po
litice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate In străinătate ori consti
tuite în prizonieri, republicat In Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991, mo
dificat prin Legea nr. 22/1992, se modifică şi se comple
tează după cum urmează-:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 •— (1) Persoanele care s-au aflat in situa

ţiile prevăzute ,1a art. 1, cu excepţia celor care se taca- 
drează în situaţia prevăzută la lit. dj, au dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 2 000 lei pentru fiecare an de 
detenţie, internare abuzivă în spitalele psihiatrice, stră
mutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacă sunt 
sau ha pensionate

(2) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută 
la art. 1 lit d) au dreptul m o indemnizaţie lunară de 
1 700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, fh-

dacă sunt v  u nu pensionate.
(3) în  funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, şe

indexează indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi ( ^  prin 
hotărâre a Guvernului. î »

(4) Persoanele . «văzute la alin. (1) şi (2j beneft-5 
ciază, în mod gratuit, de asistenţă medicală şi medica
mente în unităţile sanitare de stat",

2. După articolul 3 se introduc articolele 3’, 32, 3*, 
care vor avea următorul cuprins:

„Art. 31. — (1) Soţul celui decedat, dispărut sâu ex
terminat în timpul detenţiei, internării abuzive în spita
le psihiatrice, deportări sau prizonieratului, are dreptul 
la o indemnizaţie lunară neimpozabilă de 10 000 lei, dacă 
ulterior nu s-a recăsătorit.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi soţul celei care 
a decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de 
psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizo
nierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit

(3) Această indemnizaţie se indexează prin hotărâre 
a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.

A rt 32. — Indemnizaţiile lunare acordate în baza 
prezentului decret-tege nu afectează plafoanele de «mă
turi în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru‘locuin
ţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi gt 
studenţi şi ajutoarele sociale, ... '

Art. 38 — - (1) Persoanele prevăzute la art. î  sunt 
scutite de plata impe -tulBi pe salarii, a hhpozitaăuS pe I;- 
clădiri şi a oelui pe terenuri intravilane. ' 7 * E :

(2) De asemenea, persoanele prevăzute la art. 1 vor IJ; 
beneficia de: E i

a) transport urban giiatuit cu mijloace de transport ;S 
în comun ijw eţiiiiw hm iif^ îo r. cu capital .*dă’ # 1 1 .. ‘ ŢE

b) şase călătorii gratii te pe clasa 1 C.F-lt, in fie- E-
- r

â. Articriul 15 va avea următorul cuprins;. E
7 7 15;. — Cererile ţ  pentru stabilirea drepturilor . ;E
prariţ&te de prezentul d»ret-lege se vor depune la co- E  
misiile: centrală, judeţeană sau a municipiului Bucu
reşti, până la 31 decembre- 1993". 7

Art. IL — Indemnizaţiile lunare prevăzute la ari, 3 
alin. (1) şi (2) din prezenta lege vor fi actualizate ţinând 
seama de indexările şi compensările acordate în con- 7; 
fermitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adop
tate după 1 iunie 1993.

Ârfc III. — Comisiile înfiinţata potrivit prevederilor <7 
art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 îşi vor relua acti
vitatea la intrarea în vigoare a prezentei legi.

A rt ÎV. •— DecretuMege «r. 118/1999 privind acor
darea unor drepturi persoanelor persecutate «titi motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 mar
tie 1945, precum şl celor deportate în străinătate ort 
constituite în prizonieri, republicat ta  Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 189 din 28 septembrie »S01 
şi modificat prin Legea nr. 22/1992, se va rcpubMca ta 
Monitorul Oficial al României, eu modificările ş} cem- 
fletările prevăzutţe ,ta prezenta lege, dtedu-se ariico- 
lelor o nouă numerotare. _______  __  ______ ,



au Dar iad, iad, inima mea. 
Taci şi nu mă mai darea, 

ai, c ţ  va trece-o zi ori două, 
Td-l to p  ca yi- 0 roip.

colecţia Ovidiu Hulea)

» •  ia Ofeârşa — 
meşterii olari Miroa

Târgul, fetele, oamenii de pe Muntele Găina
Tradiţie, prezent şi continuitate

— La M utele  Găina, 
anul acesta a fost •  zi 
deosebiţi, •  ntnnodare a 
tradiţiilor mal vechi, târ
gul n -a ' fost tn sat cum 
era altădată, ci aici sus 
Unde s-a adunat surprin
zător de multă lume. La 
anul cum credeţi, că vsa
f l î

—■ La «nul Va fi şi mai 
bine, zicem « d ,  din punct 
<fc vedere a i organizării, 
ta  sensid că deja am. 
discutat cu reprezentanţi 
fşdeţelor care s-au impli
cat in organizarea acestei 
sărbători — cu Hunedoa
ra, Arad, Cluj fi Bihor, 
toţi s-au angajat, de pe 
acum, să pregătim tn mod 

tor sacosul pe 
muatokr Găina. Accesul va 
fi dinspre Avram lancu 
spre Muntele Găina, dar 
sa va amenaja fi un drum 
care fit coboare pe valea. 
Dobroanei, să ajungă tn 
centrul «MMgaei, sa- fie 
un singur sens pentru a 
evita blocajele. ,,, Apoi se 
va amenaja un acces din
spre Arad, drumul dinspre 
Hunedoara, fi» «6» tel în- 
cBtt direcţiile spre Mun
tele Găina sâ fie cât mai 
multe.

*- §• aed». ®eâ «a* grea ' 
întrebare. Când va în
cepe construita staţiunii 
pai muntele Găina ?

— Există deja intenţii 
din partea unor societăţi 
comerciale <le a amenaja 
aici q staţiune montană. 
Prefectura şi Consiliul 
Judeţean Ajha, din câte 
ne-am înţeles, vor da tot 
sprijinul ca această sta
ţiune s |  fie amenajată 
pentru că aici se poate 
schia pe timp de iarnă, 
Iar pe timp oe vară este 
o zonă liniştită, frumoasă, 
plăcută, reconfortantă. A- 
Ici, avem acum şi armata, 
sunt instalaţi Vânătorii de 
namţe intr-d zonă in cart 
vdr putea să dea o mână 
de ajutor fi unde ne pu- 
teţn să mc întâlnim fa 
condiţii foarte bune.

mulţumiri cui le poate a- 
dresa prefechd  de Alba, 
pqntru reuşita Târgului

de Fete de Ia Găina din 
acest an ?

— Sunt foarte mulţi 
eei cărora trebuie să le 
adresăm mulţumiri. In 
primul rând armatei, dlui 
comandant Viorel Bârlo- 
iu, care a asigurat caza* 
rea artiştilor,, a oaspeţilor 
in corturi, apoi poliţiei si 
jandarmilor care au asi
gurat dirijarea circulaţiei 
şi accesul pe munte. Ceea 
ce a aVut de înfruntat 
intr-tm fel poliţia, a fost 
lupta cu mentalitatea u- 
nora de a organiza jbs, 
in centrul comunei Avram 
lancu, târgul. Comercianţii, 
voiau să rămână fa co
mună, dar datorită Con- 
sîliulul local Avram lancu

Discuţie ,cu dl IO AN BUS, 
prefectul judeţului Alba

prea înţeleg să păstreze 
puritatea muntelui. Nu 
mai departe, in urmă cu 
doi ani, a fost pe munte 
ambasadorul Elveţiei. A 
rămas foarte impresionat 
de frumuseţea acestei zone 
dar a rămas neplăcut Im
presionat de faptul că noi 
românii încă nu ne-am 
obişnuit să păstrăm cu
răţenia pe munte. Poate 
că tn timp vom învinge 
aceste mentalităţi de a 
sirii nea gunoiul la Întâm
plare.

— Nu ne-aţi spus, din
colo de l u m  i 
«fior. dacă s-au încheiat 
căsătorii îu această

care »  stabilit că în 
ceastâ perioadă doar pe 
munte este loc de desfă
cut mărfurile sau afin
produse, s-a intervenit prin 
organele de poliţie ca a- 
eeastă hotărâre să fie «jee* 
cutată, Sigur, poate unii 
ne-au .mal înjurat, dar
după ce au urcat, alei. 
pe munte, fi-au dat sea
ma că este ceva frumos 
fi că dacă vom face un 
acces foarte bun_ nu va 
mai fi nici un pericol pen
tru a  se asigura produ
sele necesare miilor de . 
turişti care vin la Găina,

Ar trebui să? fie mulţu- 
; miţt şi cei de la Service 
pentru că unele maşini 
s-am mai stricat. Dar, fă
când această glumă, pen
tru noi es teu n  semnal ca 
să amenajăm in mod co
respunzător drumul. Tre
buie să mulţumim Re- 
nel-ului, Romtelecom-ului 
pente» sprijinul acordat.
, — Apreciaţi că târgul 
S-a desfăşurat civilizat în 
acest an ?

— Nil' chiar suficient (le 
Civilizat. Noi am adus în 
acest an vreo 10 contai
nere pe «are am scris 
„Păstraţi curăţenia mun- 
tefi&V Unii faţeleg, alţii 
sug* mai comozi şi nu

— Mă bucură foarte 
mult oă in rândul turiş
tilor, majoritatea sunt ti
neri,. Au petrecut o as 
minunată, s-au sifafit

o r A ^  S-a ians.
©4 ţ£§d că s^au

, , -  prietenii care
poate vor duce şi la căs
nicii, pe cat® le dorfm 
do piatră, cu mulţi copii 
frumoşi, arătoşi şi care 
să nu uite ei s-avf născut 
din dragoste într-o zonă 
«oda au umhtet moşii fi 
strămoşii noştri, «mda au 
fost eroii neamului nostru 
care s-au jertfit pentru 
binele românilor,

— Să încheiem, spunând 
că printre cele câteva mii 
de maşini prezente, aici, 
ian au lipsit nici Carele 
jânciilul.

rrt Da, aceasta este ceva 
frumos. Se împleteşte ast
fel tradiţia meşteşugâritu- 
lui — ou fluiere, etubăraşe, 
denieioaro, cu alte obiecte 
de artizanat — cu comer
ţul modern. N'i cred că 
este nimic răn fa «sta. 
Vrem să îmbinăm totuşi 
tradiţia cu prezentul, să 
existe şi o continuitate a 
noastră Să se vândă fi 
doniţele fi tulnicele fi 
celelalte obiecte* pe care' 
le şlef'iiesc cu multă mi- 
gală lucrătorii fa lemn. i

Au censenmat _ 
VALKNT1N NKAGU.

rOBNAR

Legenda Muntelui Găina

„Cruj
simbol
Vârful

Gânduri !a.„ 
1486 metri!

•  Refa -Pentru
mme personal, Muntele 
Găina este 'ft sărbătoare 
deosebită, un loc unde

Se spune că, tare de 
mult, pe când oamenii 
n-aveau grija zilei de 
mâine, nelăcomind la a- 
vuţia altuia, muntele nos
tru era ocrotit de o zână 
bună, 0 • găinuşă de aur, 
care îşi avea cuibul fi 
tră>a în pădurile bune 
neumblate de om. In mă
runtaiele muntelui se gă
sea din belşug piatră au
rită, dar ce folos ! Oa
menii nu dădeau doi bani 
pe aur şi pe podoabe din 
aur, mulţumtndu-se cu 
roadele puţine dar în
destulătoare ale pământu
lui. Şi era linişte şi pace 
în munte, nimic nu tul
bura viaţă oamenilor.

într-o vremi s-a aflat 
un om lacom şi haps&it, 
yn cârciumar, care a pus 
gând rău găinuşii de aur. 
Ticălosul, după mulţi ani 
de căutare, a. dat peste 
flşitul găinuşii şi â  furat 
ouăle, cu gândul de a se . 
îmbogăţi

Când a văzut zâna lă
comia şi răutatea oame- . 
n»lor pe car» i-a ocrotit

fără ca ei să bage de sea
mă, tare s-a mâhnit, a 
părăsit- muntele lăsându-1 
sterp şi urgisit. De atunci, 
multe nevoi şi nenoro
ciri s-au abătut asupra 
• muntelui blestemat de 
zână: oamenii au început 
să trăiască în necaz şi
întristare, pădurile au în
ceput să se usuce, izvoa
rele secau de la an la an, 
fetele rămâneau nemări
tate, ascultând cum le
creşte cosiţa în aşteptarea 
feciorului iubit. In zadar 
s-au făcut rugăciuni fi 
farmece, căci zâna cea 
bună, găinuşa de aur, nu 
s-a întors.

Anii treceau în nevoie 
şi nelinişte. Cei tineri as* 
efita». povestea bătrânilor 
privind muntele poleit de 
lumina îmbelşugată a a- 
pusului şi atunci. înaintea 
asfinţitului, unora li se 
părea că întrezăresc găi
nuşa de aur, zâna cea 
rt>unâ. Atunci muntele 
lua chip de găină aurită. 
Şi oamenii i-au zis mun
telui „Găina11.

se

•  Nicolae
„Am venii la Găina eu 
gândul bucuriei fiecărui 
om, al fiecărei întâlniri 
de suflet a « fiilo r, atei. 
pe vârful acestui munte 
simbol fi Tării Moţilor",

•  Veta Biriş: „Vin la 
Găina cu cela mai bune 
gânduri, Târgul înseamnă 
p reîntâlnire a noastră, a 
albaiulienilor. 6 sărbătoare 
care dacă n-ar exista, anul 
nti ar fi încheiat*.

•  Drăgan Muntean: 
„Tofieauoa viu aloi ou 
suftetpl deschis, cu eâa*

ce^sun t fraţiaScu^c<^ăî^şi 
cu muntele şl care «-*»« 
gândit fa această 
zi a Târgului d* la 
*ă se reîntâlnească 
mesageri ai cântecul 
mânesc1*.

DOINA LUI IANCU
Scrisă de Avram lancu In Închisoarea de Ia 

Alba lu lia  . .
Frunză lată de pe baltă Şl eu câte ştiu de tine, 
Fostu-mi-a fi bine-odati Tot au  tc iual spun lş  
Dar s-a-ntors frunza pe tău 
Şi-am ajuns la-atâta rău

Val, vai. v a l! Inimă 
Peste Câte tu nu dai 

f Manuscris din

mme.

Beteafi A. Neaga.

raur, patronul firmei „MIMMi" S.N.C., face noi precizări

k  Dl foan Graur, patronul firmei „Mimmi11 S.N.O.

Aflux td mm» de 
aenfi la firma „Minuni1* 
S J f .a ,  respectiv la focul 

întrajutorare organizat 
ace ista. «e-a determi

nat să-f solicităm patro
nului, dl Ioan Graur, noi 
dale supliment»-e faţă 
de cele cuprinse în arti
colul publicat tn ziarul 
nostru nr. 912 din 13 iu
lie ax. Răspunzând cu a- 
mabllitate la rugămintea 
deponenţilor, patronul ne-a 
făcut alte precizări ce me
rită să fie cunoscute de 
către cititorii ziarului, de
ponenţii Şl potenţialii de
ponenţi la jocul organizat 
de către această firmă cu 
nume şi renume.

Pentru început, câteva 
date legate de activitatea 
personală şi de vocaţie: •  
este născut în zodia peşte, 
fiind sociabil, ambiţios şi-i 
place concurenţa loială; •  
fiind de meserie navigator, 
a deprins peste tot mersul 
comerţului; •  ca pasiuni 
personale se înscriu ia 
loc prioritar pictura şi 
muzica; •  timpul afectat 
pentru familie este foarte 
limitat, date fiind preocu
pările actuale; •  este 
ferm Convins câ fără ca
pital Iniţial este greu să 
pui pe picioare vreo acti

vitate sau afacere, fie 
ehiar şi in scop do întra
jutorare, mal ales dacă 
nu te sprijini fi pe alte 
activităţi aducătoare de 
profit; •  soţia şi cei doi 
copii înţeleg că patronul 
are zilnic mult de lucru, 
dar nu-i reproşează ab
senţa din familie deoa
rece ei ştiu că-i ajută pe 
mulţi oameni nevoiaşi, ti
n e r i— elevi şi studenţi în 
special beneficiind de fa
cilităţi deosebite; #  no
rocul celor din Galaţi, 
care pot câştiga chiar şi 
apartamente !

Pentru a ne face o i- 
magine mai exactă asu

p ra garanţiilor date de 
firmă deponenţilor săi şl 
aaupra modului cum a- 
ceasta reuşeşte să-i ajute 
pe oamenii aflaţi în mari 
greutăţi, cele mai convin
gătoare date le-am reţinut 
din pagina publicată în 
cotidianul „Viaţa liberă" 
din Galaţi, nr. 1063 din 
19—20 iunie a.c. Ce ne-a 
atras atenţia in mod deo
sebit? Pe lângă materia
lul lemnos pentru con
strucţii şi aracet, locuito
rilor comunei Tuluceşti 
din judeţul Galaţi, greu 
încercaţi de calamităţi, rjî 
s-au oferit şi însemnate 
sume de bani. Manifes- 
tându-şi deschis recunoş

tinţa faţă de un asemenea 
gefi, cetăţenii localnici 
i-au adresat propunerea 
de-a accepta funcţia de 
primar al comunei res
pective.

Discutând despre de
vizele ce 4  călăuzesc în 
muncă, dl Graur ne-a re
plicat că „peştele cel mare 
11 înghite pe cel mic1*; #  
toate produsele oferite de 
„Mimmi11 se comerciali
zează după formula «cel 
mai bun raport calitate — 
preţ; fără loialitate faţă 
de firmă nu se poate con
cepe ca toţi deponenţii să 
beneficieze de ajutoarele 
oferite prin continuitatea 
jocului. (N.T.)

Aflux de deponenţi la Stadionul „Cetate11 Deva, Foto: PAVEL LAZA



renTim A
ETAPA 1 (14 august)

Autobuzul Buc. — ChirHia Rm. Vâlcea 
Callatis Mangalia — Poli. Iaşi 
Portul Constanţa — Faur Buc. 
Contructorul Iaşi — Steaua Mizil 
A.S.A. Tg. Mureş — Unirea Focşani 
Gloria Buzău — F.C. Argeş Dacia 
F.C. Selena Bacău — Foresta Fălticeni 
Metalul PlopCni — C.S.M. Suceava 
Gloria C.F.R. Galaţi — Flacăra Moroni

ETAPA A II-A (21 august)

Chimia Rm. Vâlcea — Callatis Mang. 
Poli. Iaşi — Portul Constanţa 
Faur Bucureşti — Constructorul Iaşi 
Steaua Mizil — Gloria Buzău 
Unirea Focşani — F.C. Selena Bacău 
F.C. Argeş Dacia — A.S.A. Tg. Mureş 
Foresta Fălticeni — Metalul Plopeni 
C.S.M. Suceava — Gloria C.F.R. Galaţi 
Flacăra Morcni—  Autobuzul Buc.

ETAPA A III-A (28 august)

Autobuzul Buc. — C.S.M. Suceavă 
Callatis Mangalia — Flacăra Moreni 
Portul Constanţa — Chimia Rm. Vâlcea 
AS.A. Tg. Mureş — Steaua Mizil 
Gloria Buzău — Constructorul Iaşi 
F.C. Sşlena Bacău — F.C. Argeş Dacia 
Metalul Plopeni — Unirea Focşani 
Gloria C.F.R Galaţi — Foresta Fălticeni 
Poli. Iaşi — Faur Bucureşti.

ETAPA A IV-A (4 septembrie)

Constructorul iaşi — A.SJL Tg. Mureş 
Chimia Rm. Vâlcea — Poli. Iaşi •
Faur Buc. — Gloria Buzău 
Steaua Mizil — F.C. Selena Bacău 
Unirea Focşani — Gloria C.F.R Galaţi 
F.C. Argeş Dacia — Metalul Plopeni 
Foresta Fălticeni — Autobuzul Buc. 
C.S.M. Suceava — Callatis Mangalia 
Flacăra Moreni—  Portul Constanţa

ETAPA A V-A (Ii septembrie)

Autobuzul Buc. — Unirea "Focşani 
Callatis Mangalia — Foresta Fălticeni 
Portul Constanţa — C.S.M. Suceava s

A.S.A, Tg. Mureş — Gloria Buzău 
F.C. Selena Bacău — Constructorul Iaşi 
Metalul Plopeni — Steaua Mizil 
Gloria C.FJÎ. Galaţi — F.C. Argeş 
Chimia Rm. Vâlcea — Faur Bucureşti 
Poli. Iaşi — Flacăra Moreni

ETAPA A VI-A (18 septembrie)

Constructorul Iaşi — Metalul Plopeni 
Gloria Buzău — F.C. Selena Bacău 
Faur Bucureşti — A.S.A. Tg. Museş 
Steaua Mizil — Gloria C.F.R. Galaţi 
Unirea Focşani — Callatis Mangalia 
F.C. Argeş Dacia — Autobuzul Buc. 
Foresta Fălticeni — Portul Constanţa 
C.S.M. Suceava — Poli. Iaşi 
Flacăra Moreni — Chimia Rm. Vâlcea

ETAPA A VII-A (25 septembrie)

Autobuzul Buc. — Steaua Mizil 
Callatis Mangalia — F.C. Argeş Dacia 
Portul Constanţa — Unirea Focşani 
F.C. Selena — A.SAU Tg. Mureş u 
Metalul Plopeni — Gloria Buzău 
Gloria C.FJt. Galaţi — Constructorul Iaşi 
Chimia'Rm. Vâlcea — C.S.M. 'Suceava 
Poli. Iaşi — Foresta Fălticeni 
Flacăra Moreni — Faur Bucureşti

ETAPA A Vni-A (2 octombrie)

Constructorul Iaşi — Autobuzul Buc. 
A.S-A. Tg. Mureş — Metalul Plopeni 
Gloria. Buzău — Gloria C.F.R. Galaţi 
Faur Bucureşti — F.C Selena Bacău 
Steaua Mizil — Callatis Mangalia 
Unirea Focşani — Politehnica Iaşi 
F.C. Argeş Dada — Portul Constanţa 
Foresta Fălticeni — Chimia Rm. Vâlcea 
C.S.M. Suceava — Flacăra Moreni

Et a p a  a  i x-a  o octombrie)

Autobuzul Buc. — Gloria Buzău 
Callatis Mangalia — Constructorul Iaşi 
Portul Constanţa — Steaua Hlizii 
Metalul Plopeni — F.C. Selena Bacău

Gloria C.F.R. Galaţi — A.S.A. Tg. M. 
Chimia Rm. Vâlcea — Unirea Focşani 
Poli. Iaşi — F.C. Argeş Dacia 
C.S.M. Suceava — Faur Bucureşti 
flacăra Moreni — Foresta Fălticeni

ETAPA A X-A (16 octombrie)

Constructorul Iaşi — Portul Constanţa 
A.S.A. Tg. Mureş — Autobuzul Buc. 
Gloria Buzău — Callatis Mangalia 
F.C. Selena — Gloria C J A  Galaţi 
Faur Buc. — Metalul Plopeni 
Steaua Mizil — Poli. Iaşi 
Unirea Focşani — Flacăra Moreni 
F.C; Argeş Dacia — Chimia Rm. Vâlcea 
Foresta Fălticeni — C.S.M. Suceava.

ETAPA A XI-A (23 octombrie)

Autobuzul Buc. — F.C. Selena Bacău 
Callatis Mangalia — A.S.A. Tg. M. 
Portul Constanţa — Gloria Buzău 
Gloria C.F.R. Galaţi — Metalul Plopeni 
Chimia Rm. Vâlcea Steaua Mizil 
PolL Iaşi — Constructorul Iaşi 
Foresta Fălticeni — Faur Bucureşti 
C.S.M. Suceava — Unirea Focşani 
Flacăra Moreni — F.C. Argeş Dacia

; ETAPA A- XII*A (30 - octombrie)

Constructorul Iaşi — Chimia Rm. Vâlcea 
AJS.A. Tg. Mureş — Portul Constanţa 
Gloria Buzău — Poli. Iaşi 
F.C. Selena Bacău — Callatis Mangalia 
Metalul Plopeni — Autobuzul Buc. 
Faur Bucureşti — Gloria C.F.R. Galaţi 
Steaua Mirii — Flacăra Moreni 
Unirea Focşani — Foresta Fălticeni 
F.C. Argeş Dada — C.S.M. Suceava

ETAPA A Xlll-A (6 noiembrie)

Autobuzul Buc. — Gloria C.F.R. Galaţi 
Callatis Mangalia — Metalul Plopeni 
Portul Constanţa — F.C. Selena Bacău 
Chimia Rm. Vâlcea — Gloria Buzău

Poli. Iaşi — A.S.A. Tg. Mureş 
Unirea Focşani —* Faur Bucure 
Foresta Fălticeni — F.C. Argeş Dada 
C.S.M. Suceava — Steaua Mizil 
Flacăra Moreni — Constructorul Iaşi

ETAPA A XIV-A (13 noiembrie)

Autobuzul Bucureşti — Faur Bucureşti 
Constructorul Iaşi — C.S.M. Suceava 
A.S.A. Tg. Mureş — Chimia Rm. Vâlcea 
Gloria Buzău — Flacăra Moreni - 
F.C. Selena Bacău — Poli. Iaşi 
Metalul Plopeni — Portul Constanţa 
Gloria C.F.R. Galaţi — Callatis Mangalia 
Steaua Mizil — Foresta Fălticeni 
F.C. Argeş Dacia — Unirea Focşani

ETAPA A XV-A (20 noiembrie)

Callatis Mangalia — Autobuzul Buc, 
Portul Constanţa — Gloria C.F.R. Galaţi 
Chimia Rm. Vâlcea — F.C. Selena Bacău 
PolL Iaşi — Metalul Plopeni "7
Faur Buc. — F.C. Argeş Dada 
Unirea Focşani — Steaua Mizil 
Foresta Fălticeni — Constructorul Iaşi 
C.Ş.M. Suceava — Gloria Buzău 
Flacăra Moreni — A.S.A. Tg. Mureş

ETAPA A XVI-A (27 noiembrie)

Autobuzul Buc. — Portul Constanţa 
Callatis Mangalia — Faur Bucureşti 
Constructorul Iaşi — Unirea Focşani 
A.S.A. Tg. Mureş — C.S.M. Suceava 
Gloria Buzău — Foresta Fălticeni 
F.C Selena Bacău — Flacăra Moreni 
Metalul Plopeni — Chimia Rut. Vâlcea ■ 
Gloria C.F.R. Galaţi — PolL Iaşi 
Steaua Mizil — F.C. Argeş Dada

ETAPA A:XVII-A (4 decembrie) •

Portul Constanţa — Callatis Mangalia 
Chimia Rm. Vâlcea — Gloria Galaţi 
PolL Iaşi — Autobuzul Bucureşti 
Faur Bucureşti — Steaua Mizil 
Unirea Focşani — Gloria Buzău 
F.C Argeş Dada — Constructorul Iaşi 
Foresta Fălticeni — A.S.A. Tg. Mureş’  ' 
C.S.M. Suceava — F.C Selena Bacău 
Flacăra Moreni — Metalul Plopeni

ETAPA f CM august)

Armătura Zalău — I.CJ.M. Braşov 
C.F.R. Timişoara — Gloria Reşiţa - . 
Phoenix Baia Mare — C.FJL Cluj-N.

Corvinul Hunedoara — F.C Bihor 
Metrom-Braşov — Jiul IELIF Craiova 
Gaz Metan Mediaş — Unirea Alba Mia* 
TractorUl Braşov — Jiul Petroşani - 
Metalul Bocşa — F.C. DrObeta Tr. Scv.

ETAPA A II-A (21 august) 7,

I.CI.M. Braşov — CFJR. Timişoara 
Gloria Reşiţa — Phoenix Baia Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.S.M. Reşiţa 
F.C. Maramureş — Metrom Braşov 
F.C. Bihor — Gaz Metan Mediaş 
Jiul Craiova — F. C  Corvinul 
Unirea Alba Iulia — Tractorul Braşov 
Jiul Petroşani — Metalul Bocşa 
F.C. Drobeta Tr. Sev. — Armătura Zalău

ETAPA A III-A (28 august)

Armătura Zalău — Jiul Petroşani 
C.FJL Timişoara — F.C. Drobeta 
Phoenix Baia Mare — I.C.I.M. Braşov 
F.C. Corvinul — F.C. Maramureş 
Metrom Braşov — C.S.M. Reşiţa 
Gaz Metan Mediaş — Jiul-Craiova 
Tractorul Braşov — F.C. Bihor 
Metalul Bocşa — Unirea Alba Iuija 
Gloria Reşiţa — CF.R Cluj-Napoca

ETAPA A IV-A (4 septembrie)

C.S.M. Reşiţa — F.C. Corvinul 
I.CI.M. Braşov — Gloria Reşiţa 
C.F.R. Cluj-N. — Metrom Braşov 
F.C. Maramureş — Gaz Metan Mediaş 
F.C Bihor — Metalul Bocşa 
Jiul Craiova — Tractorul Braşov 
Unirea Alba Iulia — Armătura Zalău 
Jiul Petroşani — C.F.R. Timişoara 
F.C. Drobeta — Phoenix Baia Mare

ETAPA A V-A (Il septembrie)

Armătura Zalău — F.C. Bihor 
CFJR. Timişoara — Unirea Alba Iulia 
Phoenix Baia Mare — Jiul Petroşani 
F.C Corvinul — Metrom Braşov 
Gaz Metan Mediaş — C.S.M. Reşiţa

SERIA A II-A
fev — F.C Maramureş 

— Jiul
Tractorul
Metalul Bocşă — Jiu! Craiova 
I.CLM. Rra&v *-■ C.F.R. Cluj-N.
Gloria Reşiţa — F.C Drobeta

ETAPA A VI-A (18 septembrie)

C.S.M. Reşiţa — Tractorul Braşov 
Metrom Braşov — Gas Metan Mediaş <. 
CF.R. Cluj-N. — F.C. Corvinul 
F.C Maramureş — Metalul Bocşa 
F.C Bihor — CF.R. Timişoara 
Jiul Craiova — Armătura Zalău 
Unirea Alba Iulia — Phoenix Baia Mare 
Jiul Petroşani — Gloria Reşiţa 
F.C. Drobeta — I.CI.M. Braşov

ETAPA A VII-A (25 septembrie)

Armătura Zalău — F.C. Maramureş 
C.F.R- Timişoara — Jiul Craiova 
Phoenix Baia Mare — F.C. Bihor 
Gaz Metan Mediaş — F.C. Corvinul 
Tractorul Braşov — Metrom Braşov 
Metalul Bocşa — C.S.M. Reşiţa 
I.C.I.M. Braşov — Jiul Petroşani 
Gloria Reşiţa—  Unirea Alba Iulia 
F.C. Drobeta — CF.R. Cluj-N.

ETAPA A VIII-A (2 octombrie)

C.SJM. Reşiţa — Armătura Zalău 
F.C Corvinul — Tractorul Braşov 
Metrom Braşov — Metalul Bocşa 
C.F.R. Cluj-N. — Gaz Metan Mediaş 
F.C. Maramureş — CF.R Timişoara 
F.C. Bihor — Gloria Reşiţa 
Jiul Craiova — Phoenix Bala Mare 
Unirea Alba Iulia — I.C.I.M. Braşov 
Jiul Petroşani — F.C. Drobeta Tr. Sev.

ETAPA A IX-A (9 octombrie)

Armătura Zalău — Metrom Braşov 
CF.R. Timişoara — C.S.M. Reşiţa 
Phoenix Baia Mare — F.C. Maramureş 
Tractorul Braşov — Gaz Metan Mediaş

Metalul Bocşa — F.C Corvinul 
I.C.LM. Braşov — F.C. Bihor 
Gloria Reşiţa — Jiul Craiova 
Jiul Petroşani — CF.R Cluj-N.
F.C. Drobeta — Unirea Alba Iulia

ETAPA A X-A (16 octombrie)

C.S.M. Reşiţa — Phoenix Baia Mare 
F.C. Corvinul — Armătura Zalău 
Metrom Braşov — C.F.R. Timişoara 
Gaz Metan Mediaş — Metalul Bocşa 
CF.R Cluj-N. — Tractorul Braşov 
F.C Maramureş — Gloria Reşiţa 
F.C Bihor — F.C. Drobeta Tr. Sev.
Jiul Craiova — I.CI.M. Braşov 
Unirea Alba Iulia — Jiul Petroşani

ETAPA A XI-A (23 octombrie)

Armătura Zalău — Gaz Metan Mediaş 
C.F.R Timişoara — F.C. COrvinui 
Phoenix Baia Mare — Metrom Braşov 
Metalul Bocşa — Tractorul Braşov 
I.CI.M. Braşov — F.C. Maramureş 
Gloria Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 
Unirea Alba Iulia — CFJL CJuJ-N.
Jiul Petroşani — F.C. BiKor 
F.C. Drobeta — Jiul IELIF Craiova

ETAPA A Xn-A (30 octombrie)

C.S.M. Reşiţa — I.C.I.M. Braşov 
F.C Corvinul — Phoenix Baia Mare 
Metrom Braşov — Gloria Reşiţa 
Gaz Metan Mediaş — C.F.R Timişoara 
Tractorul Braşov — Armătura Zalău 
CFJL Cluj-N. — Metalul Bocşa 
F.C Maramureş — F.C. Drobeta 
F.C. Bihor — Unirea Alba Iulia 
Jiul IELIF Craiova — Jiul Petroşani

ETAPA A XIII-A (6 noiembrie)

Armătura Zalău — Metalul Bocşa 
C.F.R. Timişoara — Tractorul Braşov 
Phoenix Baia Mare — .Gaz Metan Mediaş

I.C.I.M. Braşov — Metrom Braşov 
Gloria Reşiţa — F.C. Corvinul 
F.C Bihor — CF.R Cluj-Napoca 
Unirea Alba Iiilia — Jiul IELIF Craiova 
Jiul Petroşani — F.C. Maramureş 
F.C. Drobeta Tr.Sev. — C.S.M. Reşiţa

ETAPA A XIV-A (13 noiembrie)

Armătura Zalău — CF.R Cluj-NapOcu 
C.SJM. Reşiţa — Jiul Petroşani 
F.C Corvinul — I.CJ.M. Braşov 
Metrom Braşov — F.C Drobeta Tr.Sev. 
Tractorul Braşov — Phoenix Baia Mare 
Gaz Metan. Mediaş — Gloria Reşiţa 
Metalul Bdcşa — CF.R Timişoara 
F.C. Maramureş — Unirea Alba Iulia 
Jiul IELIF Craiova — F.C Bihor --î

ETAPA A XV-A (20 noiembrie)

CFJR Timişoara — Armătura Zalău 
Phoenix Baia Mare — Metalul Bocşa 
I.CI.M. Braşov — Gaz Metan Mediaş 
Gloria Reşiţa — Tractorul Braşov 
CF.R ClUj-N. — Jiul Craiova 
F.C. Bihor — F.C. Maramureş 
Unirea Alba Iulia —■ C.S.M. Reşiţa 
Jiul Petroşani — Metrom Braşov 
F.C. Drobeta — F.C. Corvinul

ETAPA A XVI-A (27 noiembrie)

Armătura Zalău — Phoenix Baia Mare 
CFJL Timişoara — C.F.R Cluj-N.
CJS.M. Reşiţa — F.C Bihor 
F.C. Corvinul — Jiul Petroşani 
Metrom Braşov — Unirea Alba Iulia 
Gaz Metan Mediaş — F.C Drobeta 
Tractorul Braşov — I.C.I.M. Braşov 
Metalul Bocşa — Gloria Reşiţa 
F.C. Maramureş — Jiul Craiova

ETAPA A XVn-A (4 decembrie)

Phoenix Baia Mare — C.F.R Timişoara 
I.CJ.M. Braşov —- Metalul Bocşa 
Gloria Reşiţa — Armătura Zalău 
CFJL Cluj-N. — F.C Maramureş 
F.C Bihor — Metrom Braşov 
Jiul IELIF Craiova — C.S.M. Reşiţa 
Unirea Alba Iulia — F.C Corvinul 
Jiul Petroşani — Gaz Metan Mediaş 
F.G. Drobeta — Tractorul Braşov



î  REFLECŢIA ZILEI j
O „Ceea ce nimeni nu vrea să recu-l 

|  noască deschis este falimentul moralei în» 
J timpul nostru. Se pare că societatea nu mai I 
I agreează jocul cu măşti. ■
. O dorinfă lubrică de nuditate cinică se J 
I afirmă copleşitor în toate sensurile şi se j

I* vor consuma teribil de repede toate rezervele,! 
destul de sărace de altfel. Cinismul coboară |

( fiinţa umană, o desfigurează'*. ;
ION VLASIU I

Eveniment de cale fe
rată.

— Dacă aş fi ştiut, dra
ga mea, că acest tunel 
este aşa de lung, te-aş fi 
îmbrăţişat..,

**• Gum. n-ai fost tu ?l
O

Intr-un compartiment 
gol, un tânăr şi o tână
ră stau strâns îmbrăţişaţi 
într-un- colţ.

Ah, draga ms$, spu
ne el, ce fericire ca am 
găsit un compartiment 
gol. Nu pot să sufăr să 
călătoresc înghesuit...

Pe o insulă părăsită 
şi-au găsit salvarea din 
naufragiu căpitanul vasu
lui, un marinar simplă şi 
o foarte frumoasă tână
ră.

Văzându-1 pe căpitan 
dându-i târcoale fetei, 
marinarul bombăne:

— Un căpitan adevărat 
s-ar fi scufundat odată 
cu vaporul...

O
Ea psihiatru ţ
— Am o nelămurire, 

Zipe: medicul, de că ‘ spu
neţi la toată lumea că 
sunteţi Napoleon, iar mie 
că sunteţi Cleopatra ?

— Dumneavoastră sun
teţi doctor, ©um aş pu
tea să vă mint ?

DIN „DICŢIONARUL DIAVOLULUI**

i de Ambrose Bierce

O  Acuza — A afirma 
vina sau ticăloşia altuia; de 
obicei drept justificare a 
noastră de a-i fi făcut un 
rău. ::■■■■

© Admiraţie — Politi
coasa noastră recunoaştere 
a asemănării altuia cu pol 
înşine.

© Bandit — 
afaceri sincer.

Un om de

© Bătălie — O metodă 
de a dezlega cu dinţii uh 
nod politie care n-a cedat 
limbii.

0  Bogăţie — Economiile 
multgra în mâinile unuia.

0  Calomnia — A atri
bui cu reavoinţă altuia
•A V ^W .W M VVV VW iW W ^W .% VAV «VV>VV'.W

fapte rele pe care n-am a- 
vut tentaţia sau ocazia să 
ie comitem noi înşine.

0  Decalog — Un şir de 
porunci divine, zece la 
număr — exact cât să per
mită o selecţie inteligentă 
în respectarea lor. dar nu 
destule încât să te pună în 
încurcătură la alegere.

©  Epitaf — O inscripţie 
pe un mormânt, demon
strând că virtuţile - dobân
dite prin moarte au efect 
retroactiv.;

©  Impietate — Lipsa 
d urnita le de reverenţă fa
ţă  de zeitatea mea.

0  Litigiu—  O maşină 
în care intri porc şi din 
care ieşi cârnat.

-  • Mt» TOT H  SCtWIPIf 1 ' . 
^ K n UI ««OWS.fEUIW» KMOWE.
t # S ) t M  MIB un,  -------— -

CU SCULPTORUL ION VLASIU 1
•  „începem să fim oameni, suferind".
•  „Pesimismul începe cu trădarea iubirii 

dintâi".
•  „Sei mai mulţi sunt fericiţi fără să ştie. 

“Probabil singurii".
•  /.Sel mai mare noroo este eă ne-am născut 

şi suntem fericiţi că trăim. Dar acest noroc se plă
teşte c u 'moartea".

> •  „Oare nebunia nu este o formă de eliberare 
â sufletului din centura lucidităţii ?"

•  „Lipsa de fantezie a femeilor Ie salvează de 
mari decepţii".

Selecţie de ILIE LEAHII

CRONICA „OPTIMISTULUI”

ABOLIREA PEDEPSEI 
' CU MUNCA... ; ;

Un înţelept a spus i 1
„Când vedeţi un om cu mânecile suflecate, sa 

ştiţi că încă nu s-a sfârşit facerea lumii",
Tâlharilor gând care ne reaminteşte de de- 

miurgica noastră misiune pe acest pământ, de 
bucuria şi revelaţia muncii.

Cum să traduc cele de mal sus semenului meu 
cu mâinile veşnic înmormântate tn buzunare, celui 
care întâmpină dimineţile bombănind şi tot spe
rând în abolirea pedepsei cu munca?

ILIE LEAilU

0 metaforă de-coşmar. 
Vânătoarea de

între toate polarizări
le posibile în lumea con
temporană,şi nu, sunt pu- 
ţine, cea mai tranşante 
pare a fi aceea, veche 
dS' când lumea, între o- 

■ mul care g ân d ite  şl ha
botnicul rob al unei idei 
Site, Fie ea politică, re- 

i  liglaasă sau de orice altă 
natură. Şl nu întru total 
Inexplicabil, excepţiona
lul ritm atins de pro
gresul tehnologic şi de 
cunoaştere în general, de
parte de a modifica ra
portul de forţe în favoa
rea celor care gândesc 
şi ştiu, îi transformă pe 
aceştia în ţinte vii. vâ
naţi pretutindeni şi fără 
cruţare pe o planetă în 
care idealul - celor mai 
mulţi1 devine -condiţia de 
robot: executanţi indife- 
renţi şi mecanici ai unui 
program, fie el şi ucigaş, 
coneeput de cei care îi 
comandă şi le asigură — 
la limita minimă — porţia 
zilnică de energie, ’ de 
satisfacţii, de iluzii.

Fenomenul- este preg
nant, general şi nediscri- 
minatoriu: manifestân-
du-se atât în ţările hiper- 
civilizate, cât şi în cele 
de la graniţele subdez
voltării, dovedind în ulti
ma vreme o tendipţă cla
ră de aeutizarc. Căci...

Tiburon. Sa» .Fran
cisco -  California.— SUA 
22 iunie, seara, celebrul 
genetician Charles Eps- 
tein e victima exploziei 
unui colet capcană, tri
mis prin poştă. Rănit 
grav la abdomen, la fa
ţă, pierzându-şi câteva 
degete, este salvat după 
o intervenţie chirurgicală 
ce a durat mâf bine de 5 
orei:-'

Alger, 22 iunie, seara. 
Un comando terorist al 
integraliştilor islamici nă
văleşte în locuinţa lui 
Mahommed Boukhobza. 52

ani, reputat sociolog, 
directorul Institutului na
ţional de studii strategi
ce al Algeriei. î l  ygf d- 
cide, sub ochii prcgwlel 
fiice şi ai şoferului per
sonal, tăindu-i gâtul cU 
un cuţit lung, după ritua
lul folosit pentru ucide
rea oilor în <adrul „Săr
bătorii sacrificiului". Este

in ultimele patru lum. 
Predecesorul lui Boukhob
za ia conducerea INbsA 
a murit în condiţii ase
mănătoare în urmă cU 
4 luni. .

Universitatea Yale.New 
Uaven, Connecticut, SUA, - 
24 iunie, dimineaţa. Da- 
vid Gelenter, profesor de 
informatică la prestigioa
sa instituţie, 
prin curier, la orele 8,30, 
tn săla computerului de 
fa etajul al cincilea, t i  
Wenston ,, ţfail, un pa»

. chet bombă, care îi ex
plodează în mâîni. Este 
spitalizat în condiţii Re
perate. Investigaţiile FBI 
conchid că este vorba oe 
o aceeaşi minte şi mână 
teroristă care, din 1972 
încoace, a executat cel 
puţin 12 asemenea aten
tate împotriva unor oa
meni de ştiinţă, solda
te cu un . mort şi 21 ră
niţi. ; .
. Purtătorii de cuvânt al . 
FBI (Rtek-Smith) şi ai 
poliţiei din New Haven 
(Judith Mongillo), simt de 
acord: este vorba de O 
acţiune concertată îm
potriva vârfurilor cerce
tării ştiinţifice din SUA 
şi din lume, subliniind 
că nu acţionează un mem
bru izolat, ci o întreagă 
reţea criminală, probabil 
internaţională, a cărei li
chidare a devenit o prio
ritate a tuturor poliţii
lor.--* '■

e d i f i c ă r i

ORIZONTAL: 1) însuşire necinstită

pe bază de corupţie; 2).Orfan de m am ă; 
3> Prototipuri în industria calculatoarelor;
4) Exerciţii de înfiorare — Coarnele plu
gului ! | 5) A da de rău — Aflat prin a- 
propiere; 6) Cincizeci de mii în Cetatea 
Eternă — Stil de înaltă clasă ; 7) A finisa 
în cadrul producţiei de masă — Tratat 
mai pe larg în presă ; 8) Acte obligatorii 
pentru-. înscriere; 9) Alint de părinte — 
Lucrează în domeniul standardizării ; 10) 
Reprezentantă... permanentă.

VERTICAL: 1) Neputinţa stăpânirii 
de sine ,* 2) Bun trecut în rezervă; 3) So
luţie . . .  de curăţat; 4) Uriaşii din lumea 
piticilor — Afectat de o stare euforică;
5) Slujeşte la patron — Produs finit mo
delat de strungari * 6) Vechi supuşi ai
coroanei Teutei — Mobile... extra (mase.);
7) Gumă de mestecat — Deosebit de cult;
8) Adorată de la prima vedere 1 — Re
prezentantă olandeză în „Supa primă
verii" | 9) Distrugătoare în mare — Poc

nit în cap I ; 10) Au aspecte de nebulo
zitate.

Dicţionar: IMI.
VAS1LE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„S E C E R IŞ ",

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

1) BOGZA — ISA® ; 2) RAU — CÂ
NEPA | 3) ANDREI — C U ; 4) DS — 
ALACE ; 5) ECI — MOREL ; 6) BARCA 
— HEP i 7) A — IULIE — IP ; 8) LAŞ — 
BANUŢA * 9) APARUT — LAN; 10)
JENS — CHIFA.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
ALB: Rc2, Td4, Ndl, Sb4, Db8 
NEGRU: Ra3, Sa5.

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SAMBATA TRECUTA :

1. Dc5 — 2. Df8 mat

1. . . .  Td4 2. Gfe7 mat
~ 1 . . . .  ®:f5 2. D : f 5 mat

1 . . . .  T e4 2. Cd6 mat

1 2 3 u 5 6 7. 6 9 10

2 ■ -

3

U ■
5

6

7

0

9
’v l _

10
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BANCA DE CREBIT MDMHfflST -  BMWCOOP Si. -  tanti
pe plan intern si internaţional

PREMII INTERNATIONALE -  RECUNOAŞTERE A VALORII 

PRESTAŢIILOR BANKCOOP

a) Premiul internaţional pentru cea mai buna imagine de marca 
pe anul 1992. oferit de „EDITORIAL OFFICE TRADE LEADERS CLUB 
MADRID SPANIA”.

b) Premiul CENTRULUI EUROPEAN DE CERCETĂRI DE PE 
LÂNGĂ PIAŢA .COMUNĂ, Acordat pentru servicii dinamice şi func
ţionare de servicii moderne, prin management, marketing bancar 
şi păstrarea secretului operaţiunilor.

t l U U Z C L

m  Capital subscris — 2,5 miliarde de 
tei; pnmţaeţ din surse private si s-a în- 
casat integra 1.

00#  mai mare parte a sediilor băncii 
şi ale filialelor sunt proprietate 
OP.

IMiISţKCOOP se situează pe locui 
iu  România, din punctul de vedere 

i de activitate (poziţie con- 
revisfa „The Banker" — oe- 

12 — aparţinând de „Financiar

ifeWrKCOOP ocupă locul I 'î n  ce 
profitul raportat la capital (pen

t r u b a n c ă  nou înfiinţată, aceasta re
prezintă o performanţă la care a contri

buit şl specificul economici româneşti 
de tranziţie).

•  Prin specificul ei de bancă comer
cială, BANKCOOP oferă servicii micilor 
întreprinzători, cooperaţiei de casam ?» 
de credit in primul rând, producătorilor 
agricoli. Printre clienţii săi (cea 00 006 
de conturi! se află şi mauri unităţi indus
triale. (fabrici de ciment, uzine chimice 
şi petrochimice etc.).

•  BANKCOOP participă cu capital în , 
ici sau in valută la diverse societăţi cd* , 
mcrcinle sau mixte.

•  BANKCOOP sf stabilit contaete şi 
dispune de: corespondenţi bancari în nu
meroase ţări ale lumii, printre care şi, 
SUA.

JWVWVUUWVWVWîWWVVWrW

Moţiuni «u Statut de 
adulate pentru noi, ter
meni şi sintagme care 
*& te  define.scS ** - ai$ 
tavadSf v«»ţa românească 

după evenimentele tttl

dfn mers, 
aat limbajului 

şl, aneorl,
teşjW at^ stăpâne peste

Antele STexemple ta 
aleg un»! î 

MIA MS PIA- 
Şi, automat, fi Vin 

elemente do lu
are : privat, 
credit, BAN-

Despre ralul ţi  tocul 
băncii — cu întreg cor
tegiul de oonstituienţi — 
In viaţa fiecăruia in 

I purta şi a societăţii în 
ansamblu, am făcut tm*

! bire şi ca alte ocazii» 
i admirând faţa luminoasă, 

dar neehidând-o pe cea- 
' '  1SR3 — cenuşie şi mo

horâtă — a relaţiei ce 
tăţean, respectiv socie
tate, şi bunei 

<) analiza de detaliu a- 
supra unea dintre ve- 
jM de (în sensul pozi
tiv al termenului) siste- 
tauIUi banilar românesc 
t— BANCA DE CRK 
Dl'I COOPCItr».TIST sau 
ţlANKeOOP, aşa cum 
f-n încetăţenit în cunoş
tinţa : noastră, apreciem 
* fi binevenită, La a- 
proape trei ani de exis
tenţă, rândurile ce Ur- 
tnueză dau Cezarului 
âeea ce" i se cuvine : re
cunosc importanţa sus- 
Oumitei bănci.

A lW e f/M W WWVUW

#  operativitate şi acu ra te ţe ' profesională.
#  sprijin eficient şi (satisfacere deplina
0) servicii în consens cu cerinţele econuad# . 
locale . ■ î*
£  elasticitate la operaţiunile efectuate şi bd» 
gat evantai de operaţiuni financiar-bancare

OPERAŢIUNI
•  PRIMEŞTE depu

s e i  dia partea coopera
tivelor asociate şi a al
tor agenţi economici ro
mâni şi străini, din par
tea persoanelor fizice şi 
juridice.

•  ACORDA credite pe
. termen scurt, mediu şi; 
i lung, cooperativelor de 

credit şi de consum, pro-' 
ducătorilor agricoli, me
seriaşilor şi persoanelor 
particulare membre ale 
cooperativelor,

0  FINANŢEAZĂ si 
decontează operaţiuni co
merciale privind presta
rea de servicii, livrarea 
de mărfuri, executarea 
de lucrări de investiţii, 
operaţiuni de import —

export.
•  PRESTEAZĂ ser

vicii de ceiteutfanţ» 4*ar 
cară.

•  FACE tranzacţii va
lutare interne ş l externe, 
cu aur fi ou alte me
tale preţţaaafe,

•  CONSTITUIE un 
depozit sigur pentru e- 
miterea, ■şbfeâcrifiraa, ad
ministrarea, păstrarea şi 
vânzarea de obligaţiuni 
guvernamentale. titluri 
de credit, hârtii de va
loare. ’

•  PARTICIPA la
tranzacţii fioaneiar-ban- 
care, în baza unor acor
duri şi convenţii interna
ţionale la care România 
este parte semnatară.

"mi 
Ut
rW

« to r  <i disţ 
« te a  P« tat 
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Ne cunoaştem bine şi 
colaborăm pe măsură — 
mărturiseşte dl Liviu 
Muţ, inspector- în depar
tamentul de control fi
nanciar al Banfccoop. 
fntr-o’ manieră laconică 
şl Ia obiect, pot face, în 
deplină cunoştinţă de 
cauză, următoarele apre
cieri

0  nivel performant de 
pregătire profesională a 
personalului bancar;

0  ataşament faţă de 
institntie;

0  solicitudine exem
plară în efectuarea ope

raţiunilor solicitate.
BANKCOOP — su

cursala Deva : str. 22 
Decembrie, bl. 7, parter; 
tel. 623053, 325654, 625660, 
626292; telex 7232$; fax 
625444. •

BANKCOOP Orăştie : 
str. A. Vlaicu, nr. 2, tel 
647456; telex 72624.

BANKCOOP Haţeg:
T. Vladimirescu. bl». 2, 
Bucura; tel. 70030; telex 
72430.

BANKCOOP B rad ;
str. Timişoarei, nr. M ,  
bl. 13, parter; tei. 659556.

— Stimate dle Teo
dor Vasiu, sunteţi di
rectorul sucursalei hu- 
nedorene a cunoscutei 
Bănci de Credit Coo
peratist, calitate ce vă 
conferă statut de per
soană mandatată să 
prezinte starea de lu
cruri din numita insti- 
fWfte bancară.

jSankeoop este una 
imele bănci co- 
private din Ro- 

[0. eWteolidată fi- 
spunând dc 
treg terito- 

Bgistă la ă- 
ceâstăOră 41 de sucursale, 
în toate reşedinţele de 
tade^ şi în municipiul 
WteOreşti, şi 91 -de fir 
liale, în principatele lo
calităţi, fapt ce o si
tuează, din , acest punct 
de vedere, ctt un pas îna
intea altor băiici comer
ciale privata. Luând în 
calcul dimensiunile re
ţelei şi dezvoltarea eco- 
nomico-financiară, la ul
tima adunare generală a 
acţionarilor s-a decis du
blarea capitalului; 49 la 
sută din acesta urmează 
a fi valută.

— Aţi oferit o imagine 
de ansamblu a reţelei 
Bankcoop. Propun o de
taliere a situaţiei din 
reţeaua hunedoreană.

— Reţeaua , hunedo
reană a Bankcoop in
clude sucursala Deva şi 
trei filiale în oraşele 
Brad, Haţeg şi Orăştie. 
în  cel mult două luni, 
vom da în funcţiune o 
filială în municipiul Hu
nedoara şi două agenţii 
la lila şi Vaţa.

— Consider imposibil 
de eludat un segment

delicat din activitatea o- 
rieărei bănci: acela al 
politicii dobânzilor.

— Pentru depozitele la 
vedere şi la termen (un 
an) bonificăm dobânzi 
consistente şi» ea o par
ticularitate, la depozi
tele pe termen — în ca
zul fn care acestea se 
lichidează înainte de ter
men — acordăm aceeaşi 
dobândă pe oare O prac
ticăm în cazul depozite
lor la vedere. Cu pri
vire îa dobânzile per
cepute pentru credite, 
am urmărit cu deosebită !*: 
grijă practicarea unor 
nivele minimale, ţi
nând cont, fireşte, de 
dobânzile practicate de 
celelalte bănci concuren- 
ţiale. Maj mult, luând 
în calcul importanţa 
clientului şi a Investiţiei 
pentru care" solicită cre
dit, am aplicat ş i . con
tinuăm a aplica dobânzi 
diferenţiate în funcţie 
de criteriile susamintite.

— Până la acest punct 
al dialogului nostru am 
evidenţiat facilităţile pe 
care Bankcoop le oferă 
clienţilor săi. Trăiesc 
convingerea că s-au în
tâmpinat şi, probabil, 
se mai întâmpină gre
utăţi în netezirea- dru
mului spre respectivele 
facilităţi.
• — în. Deva funcţio
nează deja opt bănci co
merciale, iar numărul 
clienţilor este, totuşi, li
mitai. în dorinţa de a  
atrage clienţi în num it 
cât mai mare, constatăm 
de multe ori câ unii 
dintre ei îşi mută con
turile de la o bancă la 
alta, sau uzează, în ob

ţinerea creditelor, de a- 
celeaşi gajuri la mai
multe bănci. Se cere sub
liniată aici superOdaK. 
tatea în lueru a celor de 
la primării (Oficiul d #  
gajuri» îw speţă) care
acceptă în gaj acelaşi 
bun pentru mai multe 
bănci.

—- O instituţie mo
dernă ca a dv are in- 

. dispensabilă nevoie de o 
dotare tehnică pe mă
sură, . putem vorbi de 
competitivitate şi per*
iBrmtt»ţ& sub acest as
pect 1 ■
/ —• Ţin să precizez că 

toate unităţile noastre 
sunt dotata cu calcula
toare PC de conducere a 
activităţii tehnico-epe- 
rative, cu xerox, fax,
maşini de numărat (pen
tru bancnote şi pentru 
monezi), aparatură de ve
rificat autenticitatea va
lutei. Toate sediile, in
clusiv cel de la Hune
doara (care urmează a 
fi pus la dispoziţia pu
blicului — n.n.), sunt
achiziţionate prin cum
părare şi Oferă cete mai 
bune condiţii de muncă 
pentru salariaţi,

— Am făcut vorbire 
încă din titlul de pagină 
despre recunoaşterea in
ternaţională a Bankcoop. 
Solicit acum argumente. 
—  Dovada recunoaşterii 

noastre în plan interna
ţional o reprezintă cele 
două trofee de prestigiu 
obţinute intr-un interval 
scurt, din partea Comu
nităţii Economice Euro
pene şi din partea fun
daţiei americano '•*» spa
niole Clubul Liderilor 
Comerciali.



P  A  N  O  K  A  M I C

CUŢU CHEAMĂ POLIŢIA

O patrulă a poliţiei finlandeze, alertată de un te
lefon de. urgenţă, s-a grăbit să intervină la  ceea ce 
suna a fi o criză domestică. Au descoperit insă că 
interlocutorul eu voce gâtuită era un căţeluş rămas 
singur acasă în grija unei pisici. Alsacianul Iitu, de 
10 luni, a reuşit să scoată receptorul din furcă şi să 
formeze 112, după care a gâfâit în receptor şi chiar, 
a  scâncit când poliţistul a fluierat la capătul celălalt 
al firului. Ofiţerul de serviciu a trimis o maşină să 
vadă ce-i cu apelul din oraşul Lappeenranta. 

RECLAME DE POST
Sri Lanka a interzis difuzarea la televiziune a re

clamelor pentrirptodusele din carne, pentru a  evita 
sentimentul de inferioritate al celor sărată,: care nu-şi 
pot permite aşa ceva. „Guvernul a decis interzicerea 
reclamelor cu came deoarece păturile sărace s-ar pu
tea simţi inferioare la vederea produselor pe cţre nu 
le pot cumpăra", a declarat Un purtător de cuvânt 
al m»nintertttei caHurii şi informaţiilor. Interdicţia, 
care priveşte deocamdată cele două posturi XV de 
stat. se va extinde ui august şi asupra celor două 
posturi private ale insulei

CURĂ DE SLĂBIRE 
PENTRU ŢÂNŢARI

Oamcnii de ştiintă au inventat e ,,pilulă de regim" 
care împiedică dezvoltarea ţânţarilor, silind antlpati- 
®îe * tetăţl * **►■*>.! i infotedfere Jl £»t

Borovsky, şi DavJd Carlson de la Universitatea din 
Florida du descoperit că injectând un hormon — pe 
care ovarele ţânţarului femelă fi secretă în med nor
mal dttpă ce o porţie de sânge a fast digerată — ime
diat după hrănite, | tot sistemul digestiv al insectei 
este dat peste cap. i Primind hormonul, digestia se 
blochează, ceea ce aţectează atâ t larvele care se hră
nesc cu bacterii, cât şi adultul sugător de sânge. 
Hormonul, o ţm tid â  naturală numită tripsiaă, poate 
sta la baza unul pesţicid non-toiic. cu tatem-particule 
care vor pluti pe apă şi Vor fi înghiţite de larve, care 

. vor muri de foame.
MÎSS AUSTRALIA NU VA FI BĂRBAT
Un tânăr australian, Daiuiafi Xaylor, de 24 de 

aşi, care a câştigat un concurs local de- frumuseţe 
rezervat în general femei.W, nu va fl lăsat să con
cureze alături de cilelalte tinere pentru titlul de 
Misa Australia *83. După victoria repurtată asapra 
celpr opt auştralience din Gold Coast, Damian Tay- 
lor, zis şi „băiatul frumos**, care,'pentru a nu lăsa 
loc la prewpuneri, nu şe . deplasează fără logodnica 
lui, a âpărut automat pe lista finalistelor Organiza
torii competiţiei au ezitat însă să pună bărbaţi şl fe

ntei să concureze alături pentru un titlu de Miss, iar 
Uii K n ^ ij  de opinie Ib-a confirmat aceste temeri, 
ftenten Vgşfor, imA'W-'t®'- de înot | i  portar d® eoan- 
te la an  hote! din Brisbane, s-a declarat dezam ă
git*.

SENZAŢIE IN MAREA GALILEII
Pelerinii aflaţi pe urmele lui Iisus în Marea Ga- 

liteii s-ar putea să trăiască momente intense : a scăpat 
un crocodil. Naturaliştii au rămas perplecşi la ve
derea reptilei care nu populează apele lacului, ce| mai 
mare rezervor natural al Israelului. Oficialităţile is- 
raclione au anunţat sâmbătă un premiu de 1000 do
lari pentru capturarea animalului, care fie a fugit, 
fie a fost furat de la o fermă de crocodili de pe .Înăl
ţimile Golan. Intre timp, pelerinii care refac traseul 
mersului pe apă trebuie să se uite bine pe updc 
calcă.’

VIESPEA POLIŢISTĂ
O viespe a condus poliţia franceză ta asctnwăţoa- 

rea unui criminal german, căutat din martie, de când 
a reuşit să iasă prjn poarta închisorii cu un tanc al 
armatei, Letbar Loit, de 53 aah_ a fost recunoscut 
de două femei, care s-au oprit la o casă Izolată de la 
ţară ca să ceară oţet să-şi oblojească o înţepătură de 
viespe, după afişele p e , care te văzuseră în regiunea 
Kayserberg din Alsacia. Proprietarul de 80 ani, af 
casei, nu avea nici radio nfad televizor, iar Luft fi 
spusese că e un biet austriac in divorţ, care are ne- - 
voie de odihnă ia  ţară. Condamnat la  inebisoare pe 
Viaţă pentru ucid<şrca soţiei, amantei şi soaerai, Luft 
vâ fi în  curând extrădat Germaniei. -

i !
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LINIVERSITATEATEHNICĂ 
T I M I Ş O A R A  

FACULTATEA DE INGINERIE 
H U N E D O A R A

A N U L  U N IVERSITAR 1993— 1994

Conform adresei Ministerului Învăţământului, nr. * 
I 25217/19.03. 1993, absolvenţii subingineri îşi pot conţi- 1 
J nua studiile In profilele existente la forma de lungă J

(durată (ingineri), începând cu anul II sau III cursuri |  
de zi, respectiv III seral. Activităţile didactice se pot I 

I desfăşura după-amiază. J
|  Disciplinele pentrp testul de admitere sunt afi- |  
J şate la Facultatea de Inginerie. înscrierile se fac * 
I până Ia data de 5 septembrie 1993. *■- I
’ Informaţii suplimentare se pot obţine la secreta- *

Iriatul Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, str.-Bc- |  
voluţiei, nr. 5, telefon 095/711919 sau 095/712538. *

I IFĂCUI fATJEA l»n INGINERIE
H U N E D O A R A  î

Organizează pentru anul universitar 1993*—1994 I 
CONCURS OS COMITERE PENTRU »■

IM G I N E R I  — cursuri de zi (5 ani) — 110 hteUri I 
•  PROFIL ELECTRIC _ . — 25 locuri!

specializare: Electromecanică |

PROGRAMUL I

SÂMBĂTĂ, 24 iulie 
1993 — după terminarea 
programului TVR
•  Focos — rubrică 

informativă
•  Dedicaţii 

muzicale
O Worldnet 
O Anunţuri,

Publicitate

... -  , . ■ '%

- ÂS:
I 

ii
I■%'
\- h .
I 

I

— 25 locuri;

— 60 locuri I

Consemnări 
Divertisment 
Civilizaţia . 
rutieră

duminica
1993. ora 7,00 •

25 îs iulie 
-  reluare.

PROGRAMUL ÎL

DUMINICA* 
1993, — ora 10 :

25 iulie

•  Rock —. magazin
•  Desene ‘

animate
•  Focns
•  Worfdnct
•  Consemnări 
Z Civilizaţia

rutieră.

PROFIL MECANIC 
specializare': Utilaj, tehnologic

•  PROFIL METALURGIC
stteefeilkart: ’ *
— Ingineria proceselor 

şldeZtt|-jflce
— Turnarea metalelor 
■— Prelucrări plastice şi tratamente

termice.
COUBGIU IMVERSITAR TEHNIC

‘ 75 locuri
•  PROFIL ELECTRONIC 

specializare*: Electronică '— 25 locuri
•  PROFIL CONSTRUCŢII 

specializare Lucrări edilitare 25 loehri
•  PROFIL METALURGIC

specializare : Contentei proceselor J
metalurgice, — 25 focuri |

- Desfăşurarea probelor scrise la matematică şi fi-1  
I zică sc va face pe formulare de concura tip grilă? |  
<■ La Biblioteca Facultăţii de Inginerie ; lU b r i tp q  * 
|  s-a pus în vânzare setul de „TESTE cu probleme pefc-1 
* tru admitere*. ‘ «

» Informaţii suplimentare sc pot obţine la secreta-1 
( natul Facultăţii de Inginerie Hunedoara, str. Revo- *

I

stf*
luţiei, nr. 5. telefon 095/711919 sau 095/712538.

'  (586) I

LUNI, 26 IULIE

PROGRAMUL 1 : 14,00 Actualităţi i 
14,15 Ora do muzică ; 15,00 Cursuri : de
limbi străine ; 15,45 O- Samă’ de cuvinte;
16.00 Actualităţi; 16,05 Album de vacan
ţă ; 16.35 Magazia agricol; 17,05 Magazin 
fu  limba maghiară; 18,35 Tezaur folcloric;
19.00 ABC — financiar bancar ; 19,30 De
sene animate o Perrîne; 20,00 Actualităţi;
20.35 Sport; 20,40 Stagiune estivală Ia
teatrul TV. „O serisoăro pierdută" de I.L. 
Caragiale; 22,50 Trei academii româneşti;
23.35 Repriza a treia ; 0,15 Actualităţi.

PROGRAMUL II :  18,08 Actualităţi;
16,05 Oaspeţi Ia „Cerbul &  A ur"; 18,30 
Desene animate •  Pinocchio; 17,00 Veniţi 
cu noi pe programul I I ! ; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Divertisment muzical interna
ţional ; 21,00 TVM •  Mesager; 2140 Lu
mea sportului ; 22,00 Magazin auto-moto ; 
2240 TVE Internacional.

MARTI. 27 IULIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM a Tele- 
m aţinal; 1040 TVR la ş i; 11.00 TVR 
Cluî-Napoca; 12,00 Lumină din lumină 
(reluare); 13,00 Ecran de vacanţă; 13,35 
Desene animate •  Prinţul şi sirena; 14,00 
Actualităţi 14,15 Ora de- muzică ; 15,00 
Album de vacanţă ; 16,00 Actualităţi: 16,05 
Convieţuiri-magazin; 17,05 în  obiectiv;
IMS Salut, prieteni! (I). Pledoarie pentru 
frumuseţe; 18,35 Arhive folclorice; 19,00 
Reportaj T V ; i9,30 Desene alinate a Per- 
rtne; 20,00 Actualităţi; 20,35 Rosturi,
rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Film serial. 
„Dragoste ia mima Vedere** ş  De Ia Im 
ceput ; 21,58 Universul cunoaşterii; 2245 
Muzica Ia castelul.» Sânt Angelo; 23,10 
Salut, prieteni! (II); 23,50 Actualităţi.

e  PROGRAMUL II :  16,00 Actualităţi; 
£6,05 Vetre folclorice; 16,30 Desene ani- 
Itiate a Pinocchio ; 17,00 Studioul de lite
ratură ; 18,05 Film serial. „Maguy", Ep. 
14; 20,00 Actualităţi; 20,35 Tribuna non- 
eonfornriştilor ; 21,00 TVM •  Mesager ;
21.30 Stpdioul muzicii de cameră ; 22,00
Tradiţii; 2240 TVE Internacional, ,

MIERCURI, 28 IULIE

PROGRAMUL I :  7,00 TVM •  Tcle- 
matinal ; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR 
Cluj-Napoca ; 12,00 LA SEPT. Ciclul „Ma
cadam"; 13,00 Eman de vacanţă. O emi
siune: cp şi despre.» pisici; 13/30 Desene 
animata •  Prinţul şi sirena; 14,00 Actua
lităţi ; ţ4,15 Ora de muzică ; 15,00 Album 
de vacanţă; 15A0 Cursuri de limbi străi
ne; 15,45 G samă de cuvinte; 16,00 Ac
tualităţi; 16A5 Vârsta a tre ia ; 16,35 Pa
noramic muzical ; 17,05 Sport-club; 18,00 
Drumuiţj »n memorie; 18,25 Tinereţea
cântecului; 18.50 Ancheta TV .; 19,30 De
sene animate; 20,00 Actualităţi; 20,35
Sport; 20,40 Telecinemateca. „Cezar şi 
Clcopatra" (AngUa, 1945); ^,00 Simpo
zion a  Revistă de literatură şi arfe; 23,45 
Actualităţi.

PROGRAMUL I I : 16,00 Actualităţi;
16.05 Cine-a făcut cântecul!; 16,30 Desene 
animate; 16,40 Teatru TV, „Gând vine 
barza** de Andrd Roussin; 18,30 Emisiu 
ne în limba maghiară ; 20,00 Actualităţi; 
20A5 Spectacol de balet în serial; 21,00 
TVM O Mesager; 21,30 Edilii în dialog eu 
d v .; 22.00 învăţaţi engleza americană;
22.30 TVE Internacional.

JOI, 29 IULIE

PROGRAMUL I i  7,00 TVM a  Tele- 
m atinal; 10A0 TVR la ş i; 11,00 TVR 
€tuj-lfapoca ; 12,00 Film serial. „Hoţoma 
nii*‘. Ep. 8 ; 13,00 Ecran de vacanţă;
13.30 Desene animate •  Prinţul şi sirena;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică;
15.00 Album de vacanţă; 15,45 Cursuri de 
limbi străine; 16,00 Actualităţi; 16,05 Re
pere moldave ; 16,35 Repere transilvane ;
17.05 Magazin J n  limba germană; 18.05 
Povestea vorbei; 18,35 Tele-discul muzicii 
populare ; 19.00 Itinerare spirituale ; 19A0 
Desene animata; 20,00 Actualităţi ; 2Q£& 
Rosturi, rostiri ; 20,40 S port; 20,45 Film

serial. „DALLAS’*. Ep. 253 ; 21,45 Studioul 
economic •  TVA-ul şi.» preţurile actuale;

24,00 Reflecţii22,30 Memorai aiţ-ţ
rutiere; 0,15 A^teantăfb

• :
PROGRAMULf- ÎIri * 16,00 ActuaUtăţi; 

16A5 Bijuterii muzioalc ; 16,30 Desene a- 
nimate ; 17fl0 Ecranul; 17,30 Tradiţii;
17,55 Convieţuiri-magazin ; 18,55 Festiva
luri pc meridiane ; 19,30 Lumea ideilor ;
20.00 Actualităţi ; 20,35 WORLDNET USIA. 
•  Călătorind prin America, p Atlanta ;
21.00 TVM •  Mesager ; 21,30 O viaţă
pentru o idee ; 22,00 Stadion ; 22,30 TVE 
Internacional.

VINERI, 30 IULIE

PRpGRAMUL 1: 7,00 TVM p Tele- 
m atinal; 10,00 TVR Iaşi; 11,00 TVR 
Cluj-Napoca ; 12,00 WORLDNET USIA ;
12^0 Descoperirea Planetei; 13,00 Ecran
de vacan ţi; 13,30 Desene animate •  Prin-. 
ful şl sirena; 14,00 Actualităţi; 14,15 Oira 
de muzică ; 15,15 Album de vacanţă ; 16,00 
Actualităţi; 16,05 Tradiţii; 16,35 Arte
vizuale; 17,05 Magazin, cinematografic •  
Vârstele peliculei; 1840 Pro Patria; 19,00 
Cultura în lum e; 19,30 Desene animate « 
Perrine; 20,00 Actualităţi; 20/15 Spori; 
20,45 Film serial. yJSSk fii cel mai bun î“ 
(Anglia, 1991); 21,35 Viaţa politică ; 22,05 
Top 3, 2, l  e  Topul lunii talie ; 22/15
Gong ! ; 23,05 Romanţa amintirilor ; 23/15 
Actualităţi; 23,50 Film artistic. „Pctulia" 
(SUA, 1968).

PROGRAMUL H : 16,00 Actualităţi;
16,05 LA SEPT ; 16^5, Desene animate •  
Pinocchio ; 17,05 Sport-magazin ; 18,00 E- 
misiune în limba germană; 19,00 Concer
tul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii 
„Moldova** din Iaşi ; 21,00 TVM •  Mesa
ger ; 21,30 Refrene fără vârstă; 22,00 Via
ţa spirituală; 22,30 TVE Internacinoal.

SAMBATA, 31 IULIE

PROGRAMUL I :  8D0 Bună diminea
ţa... de la Cluj-Napoca!; 9<00 Actualităţi; 
940 Tip-top, mi»i-top; 10J)0 Film serial 
pentru copii. „Aventurile iui Black Beau- 
ty". Episodul 51; 10,30 Şahul de la A la 
Z ; 10,40 Pompierii vă informează!; 10,50 
Avanpremieră; 11,00 Ziua Naţională a
Elveţiei; 11,20 Emigraţie sau exil ? ; 12,20

Ora de muzică ; 13,20 Confluenţe ; '*'14,00 
TRANZIT TV — ORA 25. o Desene ani
mate. Don Coyote şi Sancho Panda (14^5); 
Ştiri (14/30); Atlas (15,30); Film serial. 
„Cascadorul" (16,25); o Topul muzical eu
ropean o Comedie. Familia Simpson (17,25) 
•  Film. „Povestiri cu final neaşteptat** forâ 
18,10); Mapamond 08,45); 19,13 Teleefici- 
clopctţia ; 20.00 Actualităţi ; 20,30 Edito
rialul săptămânii de Paul Everac ; 20,35 
Film serial. „Maddie şl David" —* serie 
nouă, Ep. 1; •  Săptămâna sportivă ; 22,00 
Boema ’93. Spectacol umoristic-muzical;
23.00 Film serial. „Midnight Caller", Ep.
23 ; 23,55 Actualităţi ; 0,10 Ora 25 — Tran
zit TV. „World Music Awards ’93** —
spectacol prezentat de Michael DouglaS. 
2,10 Ty  Deva.

PROGRAMUL II : 16/)0 Actualităţi}
16,05 Microrecital; 16,25 Desene animate; 
16,55 Ţilm artistic. „Bestia umană" (Fran
ţa, 1938); 18.35 Gală de balet (1); 20/S Jazz 
— magazin ; 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 
Studioul muzicii contemporane ; 22,Q0 Va
rietăţi, internaţionale ; 22,30 T V E Infer- 
nacional.

, DirMINICA, l  AUGUST

PROGRAMUL 1 : 6,30 TV Deva; 8,00 
Bună dimineaţa! ;  9,00 Actualităţi; 9,18
Poveşti de vacanţă; 10,00 Film serial. 
Aventurile lui Black Beauty" (ultimul 
episod); 10,30 Lumină din lum ină; 11,30 
Viaţa satului; 12,55 Hora satului; 1340
Reflecţii rutiera; 13,30 Învingătorul, Emi- 
stene-eoncurs; 14,00 ActuaUtăţi; . ,1446
Poşta TV.; 14/15 VIDEO-MAGAZIN , •
Film S.F. „Super Forcc"; 18,30 Convorbiri 
de duminică; 19,00 Film serial. „DAL
LAS". Ep. 254 ; 20,00 Actualităţi; 26,30 
Film artistic, ^Fantoma dc Ia operă" 
(SUA — Anglia, 1990); 22,MI Duminica
Sportivă; 22,35 De la egal la «gri-» ami
cal; 23,35 Actualităţi; 23,50 Nocturna de 
duminică,

PROGRAMUL U : 10M  TV IteVa *
16.00 Actualităţi ; 16.05 LA SEPT — Arie;
16,40 Desene anim ate; ţ7,05 Serată muzi
cală TV; 19,20 Concertino ; 20,00 Actuali
tăţi ; 2045 Pop-club ; 21,00 TVM •  Mesa
ger ; 2140 Hollywood rock in concert 9
22.00 Oraşe şi civilizaţii; 2240 TVE In-
temacional. .



•  La mulţi ani, cele mai
frumoase gânduri şi urări 
8e sănătate cu ocazia zilei 
'de naştere pentru Davidoni 
Cornelia. Din partea fami
liei. (559410)

•  Vând apartament 2 
camere, mobilat. Deva, te
lefon 612158, orele 18—20.

(559388)
' , •  Vând 4 bucăţi anvelo
pe noi 900 x 20, 50 000 lei/ 
buc. Telefoane 62  55 61, 
62 66 14. (559392)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, cartier Da
cia, telefon 625633.

(559372)
c 0 .: Vând garsonieră par

ter, proprietate, Gojdu (lân
gă „Mioriţa"), posibilităţi 
privatizare.- Informaţii Si- 
meria, str. Alexandru Vla- 

■ huţă, nr. 27. (559370)
. •  Vând videoplayer Fu
nai, nou, sigilat, teleco
mandă. Deva, tel/ 615201, 
Călan — 731068.

(559351)
•  Vând Fiat 600, înma

triculat, stare perfectă de 
funcţionare. Telefon 627279, 
Orele 17—22, sau Săuleşti, 
108. (559385)

0  Vând remorcă tractor 
agricolă, 5 tone, stare bu
ri* * de funcţionare. * Infor
maţii Todea Maria, Orăş
tie, str. Cloşca, nr. 16 A.

(559352)
-. •  Vând Mercedes nete- 

matriculat, motor, uşă, ca
potă spate de modelul 210 
Di Informaţii Deva, tele
fon 627220, după ora 16.

; „ (559343)
•  Vând apartament 2 

„camere, decomandate, etaj
4, zona Ceangăi, 5000000 
lei, negociabil. Telefon 
-626267. (559338)
_ •  Vând apartament 2 
eamere, ultracentral, con
fort I, etaj 2, sau schimb 
cu garsonieră plus dife
renţă. Telefon 629527, o- 
rele 17—19. (509304)

•  Vând 2 paturi şi 2 nop
tiere lemn cireş, etajere

; pliante pentru cărţi. Tele
fon 618908. după ora 19.

(559341)
•  Vând urgent 1500 kg

lucerna, preţ negociabil, 
basc Remus, comuna Bur- 
|uc, telefon 140. .

(559398)
•  Vând maşină tricotat 

Veritas 360 ace, chitară bas. 
Telefon 622880.

(559399)
•  Vând Trabant COI S,

preţ convenabil, Deva, bdul 
Bălcescu, 6, ap. 19, tele
fon 624766. (559403)

•  Vând urgent Opel 
. Kadett Caravan, neînscris,

televizor color . Hornypott; 
televizor alb-negru Dia
mant, 2 cauciucuri 165/15. 
Informaţii telefon 617374. 
zilnic. (559414)

•  Vând convenabil video 
Orion, scurtă blană femei, 
teren grădină 14 uri- In
formaţii Rapoltu Mare, nr. 
261, telefon 669137. .

. (559419)
•  Vând convenabil tele

vizor color Funai, sigilat, 
Telefon 612298,

(559421)
•  Vând 2 roţi căruţă, noi,

'de lemn (spate). Deva, te
lefon 614355. (559422)

•  Vând apartament 2
camere, gaz, Deva (even
tual schimb Cluj). Deva, 
ătr. Al. Trandafirilor, bl. 4, 
ap. 2. (559423)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Scărişoara, 
bl. 32, ap. 13.

(559424)
•  Vând garsonieră con

fort I no (mobilată). Deva, 
telefon 629875. (559426)

•  Vând mobilă cameră 
Se zi, preţ negociabil. Te

lefon 625606. ‘ „ , .
(559427)

•  Vând Dacia 1 300, sta
re perfectă, preţ 850,000 
leh negociabil, televizor co
lor Germania şi videopla
yer nou, preţuri conve
nabile. Informaţii telefon 
611618. (559428) :

•  Vând aragaz nou, ru
sesc, aprindere electrică şi 
alte îmbunătăţiri. Deva, te
lefon 637038.

(559429)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, mobilat cu 
tot necesarul unei familii, 
totul în stare foarte bună 
(noi), negociabil. Deva, 
624930. (559430)

•  Vând apartament 2
camere, Brad, telefon 
655305, 651128. ’

(559431)
V Vând mobilă (bibliote

că, sufragerie, dormitor, 
cameră tineret), aragaz., In
formaţii Deva, telefon 
612006. , (559385)

•  Vând microbuz Ifetr-
cedes 206-D. Deva, telefon 
614218. (559383)

•  Vând chioşc; metalic 
Simeria, Şpseaua Naţiona
lă. Informaţii tei. 669178.

(559382)
•  Vând' Toyota, Celica a-

variatâ parţial ( p i e s e  
schimb). Sinieria, telefon 
666975. (559381)

•  Vând Skoda MB 1000,
telefon 627366, după ora 
14. ........... (559339)

•  Vând 100006 bucăţi 
cărămida, 50 600 kg prune 
pentru ţuică, preţ negocia
bil. Internaţii telefon 
611951, după ora 16.

1559377)
•  Vând dozator suc, 

4 braţeş joc electronic 
Jolly Cârd- Telefoane 
619526, 629968.

(559367)
•  Vând garsonieră con

fort I, Goja[u. Deva, tele
fon 627230, strada Mărăşti.

(559396)
•  Vând autoturism Re

nault 18 GTD Diesel, în
matriculat, avariat. Tele
fon 0968/23894.

(559409)
•  Vând apartament trei 

camere parter cu posibi
lităţi multiple. Simeria, str. 
Atelierului, bl, 6, sc. H, ap. 
31 sau schimb cu 2 (două) 
camere. Informaţii Deva, 
telefon 623593.

(559435)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, central, 
cartier Gojdu, Deva. Infor
maţii la telefon 616089.

(559438)
•  Vând maşină de spă

lat cu storcător şi covor 
persan. Deva, telefon 
624881. (559339)

•  Vând apartament trei 
camere, pod, pivniţă, garaj. 
Informaţii telefon 722940.

(8258)
•  Vând Dacia 1310, în

matriculată, avariată fată.. 
Telefon 724283.

(8267) -
•  Vând butelie aragaz. 

Informaţii telefon 711830.
\  , . . ; : ; /  (8276)

•  Vând casă, garaj. Hu
nedoara, str. Merilor, nr. 10. 
Telefon 715306.

(8271)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, confort 
I. 2,8 milioane. Informaţii 
telefon 714314.

(8272)
•  Vând Fiat Ritmo CL 

60, BMW 318 (motor nou 
1600 cine), instalaţie sate
lit stereo, 100 canale. Te
lefon 714172.

_______  (8273)

Vând urgent casă, cu 
gaz, curte, grădină, preţ 
convenabil. Informaţii „ Hu
nedoara, Panyit Cerna 13 
(Ceangăi). <8275)

•  Vând VW microbuz,
înmatriculat, fabricaţie 
1980. Telefon 724579, ore- 
lele 8—15, 712748. după ora 
15. (8276)

•  Vând chioşc metalic.
Informaţii Hunedoara, Bâ- 
cleşanu Ioan, str. Bariţiu, 8 
A. (8277)

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

(8279)
•  Vând urgent pianină 

Doina, cu mecanism engle
zesc, videorecOrder japo
nez, orgă electronică sti- 
perprofesională cu staţie 
200. W; Dacia 1 310, roşu fiT, 
aparate foto şi mărit. Te
lefon 712234. .

(8280)
v# Vând ' televizor color 

Telefunken, diagonala 37 
cm. Deva, telefon 625578.

(559445)
•  Vând garsonieră pro

prietate personală, confort 
I, Hunedoara, zonă cen
trală. telefon 715416.

(559446)
•  Cumpăr casă sau ar 

parlament, cu garaj, in 
Deva, sau cedez în schimb 
casă şi grădină mare în 
Orăştie. Informaţii Deva, 
telefon 621310.

(559443)
•  Vând mobilă sufrage

rie, stare excepţională. De
va, telefon 620213.

(559448)
\ 'J'M Vând autodubă Ford 
— Tranzit, înmatriculată. 
Telefon 629751.

(559416)
« ■• w r /w w w iW A v /v w

•  Vând videoplayer 
„Funai", nou, sigilat, 
cu telecomandă, şi 
închiriez spaţiu co
mercial amenajat sau 
depozitare en gros. 
Deva, telefon 622137.

(559279)

•  ZADO IMPEX 
vinde case de marcat, 
cântare electronice, 
diverse apometre, con
vertoare satelit. Tele
foane 715213, 715680.

(8274)

•  NEWS STEAL Bu
cureşti caută fete pen
tru contracte în străi
nătate (Italia, Grecia, 
Elveţia) cu aptitudini 
de dans. Relaţii la te
lefon 629280; Deva.

. (559366)

‘ •  Societate comer
cială angajează cu 
carte de muncă două 
femei de serviciu. Te
lefon 612006 sau 613010, 
Deva. (559370)

•  S.C. PREMAGRAM 
cu sediul te  Simeria, 
str. Biscaria, nr, 1, gn- 
gajează bărbaţi cu sta
giul militar satisfăcut 
pentru activităţi pro
ductive în domeniul 
prelucrării marmurei, 
liini, 26 iulie 1993, ora 
14. (559371)

•  S.C. AUTOSER- 
VICE „MIPAVE" SRL 
Călan, str. Părului, 
nr. 18, încheie abona
mente trimestriale cu 
posesorii de autovehi- 

* cule. Costul abona
mentului trimestrial 
este de 1500 lei.

■; (559412)

•  Societate comer
cială angajează şofer 
(cunoştinţe motor Die
sel) pe camionetă ARO. 
Informaţii tel. 613201, 
orele 8—16 sau 622398, 
după ora 20.

(559413)

•  Angajăm 
turistn pentru Germa
nia — condiţii limba 
germană, daetilografie, 
permis auto, curricu- 
Ium vitae. Relaţii te
lefon 695/717035. 1

(559433)

•  Societate comer
cială angajează: far
macistă — pentru far
macia Simeria, stu
dii superioare; farma
cist — pentru depo
zit Deva, studii su
perioare, vechime mir 
nimum 8 ani. Infor
maţii Deva, telefon 
612006 sau 613016.

; (559282).

•  Facilitez înscrie
re joc întrajutorare 
„Caritas" Gluj-Napo- 
ca. D e v a , telefon 
622654.

(559386)

•  Schimb- apartament 2 
cantore, confort sporit, De
va eu apartament OM Hu
nedoara .eventual cumpăr. 
Telefon 713760.

(559194)
•  Schimb apartament 4

camere ultracentral cu 2. 
apartamente a  2 camere sau 
un apartament 2 camere şi 
diferenţă. Deva, telefon 
615384. (559406) ,

•  Schimb apartament 
ultracentral Deva cu Ora
dea; Telefon 612613.

(559431)
0 Schimb apartament 3 

camere Craiova cu similar 
(variante) Deva, Relaţii 
Sântandrei, familia Truşcă,

(559348)
•  Schimb apartament 2

camere, decomandate, zo
na gării, cu apartament 
3—4 camere. Telefon 
714699. (8269)

•  Schimb casă şi gră
dină în Almaşu Sec, 107 
eu apartament 2—3 came-

- re Deva, Gojdu, centru. 
Informaţii Almaşu Sec, 
107. (559440)

•  Angajării barman cu 
calificare. Relaţii telefon 
621166, orele 10—12.

(559425)
0  Excursii la Istanbul în 

28 iulie 1993, preţ 17 000 lei. 
Relaţii telefon 718788.

: (8268) ’
•  S C. „PANICOR" Ş.A. 

Hunedoara anunţă intenţia 
de modificare a preţurilor 
la produsele de panificaţie 
urmare a ordinului nr. 15 
PT si 16 PT.

(559444)
•  închiriez spaţiu co

mercial Orăştie, Republi
cii 25. Informaţii telefon 
621679, Deva. (559369)

•  Închiriez âutocamio-
netă de 1,8 tone, la pre
ţuri avantajoase; Telefon 
627582. (559379)
■ >;* Pierdut carnet şo
mer, nr. 305127, eliberat 
de D.M.PjS. Deva, pe nu
mele Badiu Dan. îl de- 
elâr nul. (559405)

•  Pierdut cod fiscal nr., 
4005710, emis de Direcţia 
Generală a Finanţelor Pu
blice Hunedoara- — Deva, 
la data de 26 mai a.c., 
pentru „Belbaesi Impex" 
SRL. îl declar nul.

•  Cu autorizaţia nr. 6900 
din 11 mai- 1992, eliberată 
de _ Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Ac
tivitatea independentă „Chi- 
lianu". cu sediul în Hune
doara, reprezentată prin 
Chilian» Dumitru, - cu o- 
biectul activităţii croitorie.

; (559404)
•  Cu autorizaţia nr, 6287, 

din 4 februarie 1992, eli
berată de Prefectura Ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Activitatea inde
pendentă „Ida“, cu sediul

te Hunedoara, reprezen
tată prin Toma Tda, cu 
obiectul activităţii brode
rie. (559468) -

•  Luni, 26 iulie 1993, Se 
împlineşte un an de când 
ne-a părăsit pentru tot
deauna, la numai 37 ani, 
draga noastră

MARIA MAIER 
Comemorarea sâmbătă, 

24 iulie, ora 10,30, la Ci
mitirul Bejan, Deva. Odih- 
nească-se în pace. Soţul 
Ion, Copiii- Neluţu, Ioana, 
Monica şi Cosmina.

(559418) .

IOAN PETRUT,
din Luncoiu de Sus. Ti 
vom plânge mereu. Soţii 
Lenuţa, copiii Emanuel ş 
Cătălin, mama soacră M i 
ria. (559456)

•  Readucem în memorie, 
tuturor celor care l-au 
cunoscut şi iubit, -chipul 
celui care a fost scumpul 
nostru soţ şi tată

POPOVICI IOAN V ,>
Comemorarea a 40 - de 

Zile, azi, 24 iulie 1993, ora 
10, la Catedrala Sf. Ni- 
colae din Deva/ Soţia* De
mită şi fiul Leonard.

(559436)
•  Reamintim celor care 

au cunoscut-o şi care au 
iubit-o că au trecut 6 săp
tămâni de la dureroasa 
despărţire de draga ^noas
tră soţie, mamă şi soacră

MUNTEAN CRINOLINA 
(CRINUŢA)

Comemorarea, duminică, 
25,iulie 1993, la Raşoani 

(556434) 1
•  S-a scurş un -an de 

zile de când soarta nemi
loasă a luat dintre noi pe 
dragul nostru • * ,

GHEOBGHE MANEA
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică, 25 
iulie, la domiciliu, sat 
Bujonu, corn. Dobra. . Fa
milia. (559452)

•  Se împlinesc 2 ani 
de Ia nedreapta plecare 
spre eternitate, te plină 
tinereţe, a dragului nostru

0 Familia îndoliată, so 
ţia, fiicele, ginerii şi ne 
poţii anunţă cu adâncă du 
rere trecerea în nefiinţă ; 
celui care a fost un om mi 
minunat, soţ, tată şi buni 

SURCEA LASGQNI, 
Nu îl vom uita «ici 

odată, îi vom păstra o a 
mintire veşnică.'

înmormântarea, azi, or 
14, la cimitirul Bejan 
Deva. (559437)

•  Foştii colegi şi pric 
teni sunt alături de fanai 
lia Lăseoni la greaua piei 
dâre a  celui . care a fo: 

SURCEA LASC0NI, 
om de aleasă nobleţe su 
fletească, prieten adevărs 
şi apropiat de oameni.

•  Un ultim omagiu 
şi adio bunului meu 
prieten şi colaborator 

TONY,
care ai fost un om 
minunat şi un proiec
tant de gaz metan 
fără egal Sincere con
doleanţe familiei în
doliate. Dumnezeu sâ~l 
odihnească. Nu te voi 
uita niciodată. Viorel 
l ’ădurean.

(559447)

•  Colegii de la Po
liţia oraşului Călan de
plâng dispariţia ful- 
gerâtoare a
... P it  :c:. J

CRIŞAN NICOLAE 
îi Vom păstra o vie 

amintire.
Transmitem condo

leanţe familie) îndo
liate. (559812) ;

l S.C. FORICON S.A. DEVA

l

l

I

I

t

Cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr, 28, 
exeetttă reparaţii şl izolaţii caroserie:

9  auto Dada 
9 ARO ■%
Fiabilitate în funcţionare — tarife avanta

joase prin atelierele FORICON.
Informaţii la tel. 620763 si 626051, interior 

25. ' (579)

I

I

\
t

I

I

S.C. „CETATE” S.A.
D E V A

Revine la anunţul din 17.07,1993, cu ur
mătoarele precizări:
9  intenţia de majorare a preţurilor începând 

cu 1 august 1993- se referă numai la pro
dusele de morărit, specialităţi de panifica
ţie si produsele zaharoase. (559283)

I

I

l

»

S.C. „DEVIL” DEVA 
A N U N  Ţ A

Licitaţia anunţată pentru data de 15 august 
a.c. de către S.C. „Devii” S.A. Deva se va ţine 
în data de 6 august 1993.

I

l

COOPERATIVA „MOŢUL”
B R A D

Intenţionează să renegodeze preţurile şi 
tarifele începând cu data de 20 august 1993.

I
SOCIETATEA „TRANSILVANIA” S.A. 

D E V A
Oferă spre vânzare următoarele produse: 
Ţigări Royale 348 Iei/pac.
Bere import Austria
330 ml la ’ 351 lei/cut.
Whisky Scoţia 750 ml la 7540 Ieî/st. 
Relaţii la telefon 62 48 29, (587)
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