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I Astăzi cu bucurie 
'  Românilor veniţi 
J Pe Iancu, în câmpie,
J Voioşi să-l însoţiţi.

I'  Spălaţi armele voastre, 
De grabă s^alergăm 

J Din locurile noastre 
|  Pe duşmani s-alungăm,

5 Iăncule mare
Bravule tare,
Cu noi să* fii,
Tu însoţeşte,
Şi însufleţeşte 
Pe ai tăi f  i i !

|  Optzeci. de oi despoaie 
* Şi prin frigări le pun j 
I De fluier, de cimpoaie, 
'  Pădurile răsun.
I

i LUI I

l

Românii se adună 
Pe lângă-un maro foc 
Şi Iancu ospătează 
Cu dânşii la un loc.

Iancule mare 
Bravule tare,
Cu noi să fii,
Tu însoţeşte,
Şi însufleţeşte 
Pe ai tăi fii !

Sunt gata, stau cu toţii 
Să se coboare-n văi

Să izgonească hoţii 
Şi-ai neamului călăi. 
Iancu mergea-nainte 
Pe-un cal cu ager curs 
Şi pestc-mbrăcămintc 
Purta piele de urs.

Cine-a sta-n cale 
Iancului măre 
Şi brav român, 
Fulger şi trăsnet 
Peste a lui creştet 
De la român !

Iată-i voioşi porniră î
Românii cei voinici J
Ca lanţul se înşiră £
Pe-â munţilor poteci. |
Nevestele cu Jale J
Privindu-i lăcrimând |
îi urmăreau: în vale s

: Cum sc duceau cântând. |

Cine-a sta-n cale |
Iancului mare I
Şi brav român, j

.Fulger şi trăsnet [
Peste a lui creştet '
De la rorriân! I

Din colecţia
TIMQTEI POPOVICI J
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Ieri a început la Deva a 
treia Conferinţă Naţională a 
Uniunii „Vatra Româneas
că*', ce are la ordinea de 
zi dezbaterea Raportului 
Consiliului Naţional, pre
zentarea programului de 
activitate şi a propuneri
lor pentru îmbunătăţirea 
statutului uniunii, precum 
şi alegerea organelor de 
conducere ale acesteia.

In deschiderea lucrărilor 
conferinţei, dl Grigore 
Georgiu, consilier la Preşe

dinţie, a dat citire 
mesajului domnului Ion 
Iliescu, preşedintele Româ
niei adresat participanţilor 
la această manifestare da 
mare amploare şi semnifi
caţie patriotică, urând de
plin succes lucrărilor con
ferinţei.

Seara a avut loc o con
ferinţă de presă.
„ Conferinţa îşi continuă 

lucrările astăzi.

TRAIAN BONDOR

P R IM IM  DE LA PREFECTURA
RECEPTIVITATE FATĂ DE

În g r ijo r a r e a  c e t ă ţ e n il o r  i
Tot mai multe sunt sesizările şi nemulţumirile pe 

care locuitorii municipiului • Deva le adresează Prefec
turii Judeţului Hunedoara, cetăţenii întrebând cine trebuie 
să se preocupe de pregătirile pentru iarnă, cu referire 
directă la apa caldă şi la termoficare, care sunt puse pe 
drept cuvânt sub semnul îngrijorării.

Încercăm să răspundem tuturor acelor care, pe bună 
dreptate, îşi pun asemenea întrebări, precizând că răs
punzători de acest lucru sunt în primul rând R.A.G.C.L, 
Deva, Consiliul local şi primarul municipiului Deva şi, 
nu în ultimul rând, Consiliul judeţean, sub autoritatea 
căruia se află R.A.G.C.L. Deva, aceştia având obligaţia 
şi datoria de a asigura deservirea, populaţiei cu serviciile 
respective şi nu de a ameninţa cu sistarea lor.

Desigur că pentru aceasta şi locatarii, asociaţiile de 
locatari şi ageraii economici, beneficiari ai acestor ser
vicii, trebuie să fie mai receptivi şi mai prompţi în ce 
priveşte plata la timp a prestaţiilor.

Considerăm că în- aceste momente mai dificile ale 
tranziţiei la economia socială de piaţă, sarcina şi otali- 
gaţia pregătirilor pentru perioada de iarnă, privind apa 
caldă şi terinoficarea, trebuie să stea pe prim plan în 
atenţia -R.A.G.C.L.-urilor. consiliilor locale, primarilor, 
precum' şi a Consiliului judeţean. Aceasta pentru că po
pulaţia municipiului Deva şi din alte oraşe şi localităţi 
ale judeţului este din ce în ce mai îngrijorată.

Prefectura va 'fe-nări cam autorităţile publice locale 
responsabile de asigurarea condiţiilor sociale specifice 
sezontilui rece se preocupă pentru rezolvarea acestora.
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le 'de începerea cursuri
lor şcolare. Zile marcate dt< 
febra pregătirilor, de emo
ţiile primei întâlniri sau 
reîntâlnirii cu dascălii. Pe 
străzi, în pieţe, la rând la 
pâine ori la o cafea revi
ne frecvent în discuţii te
ma costului ridicat al re
chizitelor. In mod deosebit 
al „setului** pentru clasa 1

Cât costă un asemenea 
set ne spune dna Elena 
Ripoşan, de la Librăria 
Gh. .Lazăr: „Dacă se cum
pără tot ceea ce trebuie, 
inclusiv ghiozdan, costă pes
te 9 000 lei. Un caiet tfP 
I,' cu 32 de' file, costă 236 
lei, cel mai ieftin stilou 
495 lei, iar o cerneală — 
de calitate proastă — 290 
lei.

Nici pentru cei mai mari 
nu e simplu. Un bloc de 
desen a ajuns la 890 lsiî. 
un caiet cu 200 de file cos- 

.tă 624 lei“. „Consider că 
preţurile sunt exagerate, a- 
precia E.R. Tragic este ' că 
unii copii foarte buni vor 
fi puşi în imposibilitatea 
să înveţe ; doar cei cu bani 
se vor instrui, numai că 
probabil le va lipsi încli

naţia spre studiu. Asistăm 
la certuri între parlamen
tari, la lupta pentru supre
maţie, izvorâtă din ură. 
Nu se mai gândeşte nimeni 
la copii, la. tineret**.

Aglomeraţie şi la raionul 
papetărie,. de la Librăria 
„Ovid Densusianu**. „A- 
veam emoţii că penarele 
chinezeşti (5915 sau 6696 
lei bucata) nu se vor soli
cita. La fel şi cu ghiozda
nele (care costă 6986 lei). 
Am vândut însă foarte 
multe. Vindem zilnic măr
furi în Valoare de până 
la 800 000 lei!* — spunea 
dna Rodica Ruşu, respon
sabilă de raion. Remarcăm 
aici gama sortimentală bo
gată (pixuri cu preţuri di
ferite, stilouri chinezeşti sau 
indigene, creioane colorate, 
pensule, carioca, cerneală, 
inclusiv cerneală colora
tă).

Dar şcolarilor le mai tre
buie şi îmbrăcăminte. Se 
spune că la clasele I—IV 
uniforma va fi obligatorie, 
alţii presupun că nu va fi 
şi, în fine, unii opinează 

ESTERA SÎNA

(Continuare în pag. a 2-a) —

La 13 septembrie 1993 
se împlinesc 145 de ani 
de la istorica bătălie din 
Dealul Spirii în care pom
pierii, sub comanda că
pitanului Pavel Zăgănescu. 
au făcut suprema dovadă 
a iubirii de ţară. îrv pan- 
theonul sufletului româ
nesc amintirea lor rămâ
ne de-a pururi dăltuită 
în marmura recunoştinţei.

în  focul Revoluţiei de 
la 1848 pompierii militari 
au fost, prin faptele de 
arme din acea zi, deschi
zătorii drumului de înalt 
eroism străbătut de a- 
tunci şi până în zilele noas
tre. Participarea şi con
tribuţia în războiul de in

dependenţă din 1877—1878 
la stingerea, incendiilor 
datorate bombardamente
lor din primul şl, mai a- 
les, din al doilea război 
mondial, la stingerea u- 
nor incendii izbucnite la 
unităţi economice cu di
ferite forme de capital, 
precum şi locuinţele cetă
ţenilor, intervenţia şi con
tribuţia pentru salvarea 
vieţii oamenilor şi bunu

rilor. materiale în situaţia 
unor calamităţi naturale

sau catastrofe sunt doar 
o sumară trecere în revis
tă a principalelor acţiuni 
ale pompierilor.

Cit aceeaşi dăruire şi \ 
spirit de sacrificiu, pom- 4 • 
pierii militari şi civili, din ’ 
judeţul Hunedoara acţio- 1 
nează permanent pe linia  ̂
RSSygnirii şl stingerii in- l 
cendiilor, contribuind e- 1 
fectiv la reducerea nu- t 
mărului de incendii, a  ̂
valorii pagubelor materia- i 
le şi la salvarea vieţilor > 
aflate In pericol. Rezul- 1 
latele obţinute în primele  ̂
8 luni ale anului în curs f 
sunt elocvente şi demon- ? 
strează efortul depus de * 
cadrele şi militarii în ter- i 
men din Grupul de pom- i 
pieri al judeţului Hune- J 
doara în cooperare cu 1 
formaţiile civile de pom
pieri pentru înlăturarea 
cauzelor incendiilor, lua
rea tuturor măsurilor de 
limitarea propagării a- 
cestora şi asigurarea pro
tecţiei oamenilor şi bu
nurilor în caz de incen
dii.

Pentru îndeplinirea mi
siunilor in zona de com-

Lt. col. GH. DIMA,
Comandantul Grupului 

de Pompieri al judeţului 
Hunedoara

(Continuare în. pag. a Vl-a)

O  IN VIZITA LA CATEDRA
LA ORTODOXA DIN (SHELARl. 
Duminica trecu tă u n  . grup nu
meros de credincioşi (bărbaţi, fe
mei şi copii) din Boşorod, sub 
îndrumarea părintelui Burzan, 
s-a deplasat la catedrală Orm 
todoxă din Ghelari. După cum 
ne mărturiseşte dl Octavian Ilca, 
credincioşii din Boşorod au asis
tat la sfânta Liturghie oficiată de 
părintele paroh Bornemisa îm
preună cu părintele Burzan. Răs
punsurile la Liturghie au fost

date de corala Catedralei, diri
jată de dl Iosif Mersici. (M.B.)

O OAMENII CER EXPLICAŢII. 
De la dl Nicolae fuga, şeful sec
ţiei de panificaţie din Brad, am 
aflat că, începând de marţi, s-au 
fabricat experimental 2 calităţi 
de pâine s „Vipia“ cu 327 lei şi 
„Strei" cu 300 de lei. Aceste pro
duse se vând la aceste preţuri la 
unităţile aparţinând susnumitei 
unităţi. In localitatea Grisciof, 
însă, cetăţenii sunt nemulţumiţi, 
întrucât aprovizionarea se face 
prin 2 sursei unităţile comerci
ale de stat şi cooperaţia de con
sum. Dacă la primele se practi
că preţurile arătate, cel de la 
cooperaţie încasează tn plus 26 
de lei pentru f  iecare pâine, deşi

nu contribuie cu nimic, iar la 
alte cooperative (Baia de Criş, 
Vaţa, Buceş) omul plăteşte doar 
preţul de fabricaţie al pâinii. 
Oare cei 26 de lei încasaţi pentru 
fiecare pâine contribuie la dimi
nuarea cheltuielilor la taximetrul 
cumpărat şi folosit de preşedin
tele cooperativei din Crişcior ? 
Oamenii aşteaptă răspuns. (Al.J.)

O ÎN INTERESUL CETĂŢE
NILOR, Sub egida Consiliului 
local, în centrul comunei Cer
te} se realizează obiecte de larg 
interes cetăţenesc. Recent s-a în
cheiat asfaltarea locului unde va 
fi amplasată piaţa şi cel destinai 
unei parcări. In zilele următoare 
Se vOt monta cele 6 mese ale 
pieţei realizate de secţia de in*.

dustrie locală din localitate. 
Noua parcare va descongestiona 
şoseaua de maşinile staţionate 
pe marginea ei. (Tr. B.j

O  STATORNICIE. Dl farma
cist principal Florin Turuţ îşi face 
meseria, de peste 20 de ani, la 
farmacia din Certe). In prezent 
privatizată, ca toate unităţile 
similare, „Flora Farm“ este bo
gat aprovizionată cu tot felul de 
medicamente, unele preparate in 
laboratorul propriu. „Ţinem o 
legătură permanentă cu furnizo
rul —S.O. „Remedia" S.A. Deva, 
prin deplasări săptămânale cât şi 
telefonic" —- spunea dl Florin 
Turuţ. (E.S.)

( S P B B mmm

DUMINICA, 
LA ŢEBEA!

Sâmbătă şi duminică, la 
Brad şi, respectiv, Ţebca, 
vor avea loc ample mani
festări prilejuite de ani
versarea a 145 de ani da 
la Revoluţia română de la 
1848-49' şi împlinirea a 121 
de ani de la moartea erou
lui naţional Avram Ian au. 
Sâmbătă, 11 septembrie 
a.c., începând cu ora , 11, 
oraşul Brad găzduieşte sim
pozionul stiinţific „Avram 
Iancu in  conştiinţa naţio. 
tială“ la care participă cer
cetător’ cu peste treizeci 
de comunicări. Cu acest 
prilej, va fi lansat volu
mul cuprinzând comunicări 
prezentat^ cu prilejul pre
cedentului simpozion Şi al 
celui actual

Duminică, ora 9, în cimi
tirul de la Ţebea, se va 
sluji un parastas şi vor fl 
depuse, coroane de flori la 
mormântul Iancului. înce
pând cu ora 10, manifes
tările organizat^ de Pre
fectura şi Consiliul jude
ţean Hunedoara, Inspecto
ratul Judeţean pentru Cul
tură, Societatea „Avram 
Iancu**, Uniunea „Vatra 
Românească**, cu colabo. 
rarea Televiziunii Româ
ne, vor continua cu un 
amplu spectacol ce va a- 
vea loc pe platoul de Ia 
Ţebea la care participă 
soliştii vocali: Nicolae 
Furdui Iancu, Ioan Bocşa, 
Savâ Negrean, Veta Biriş, 
Mariana Anghel, Drăgan 
Muntean, Mariana Deac, 
Ana Banciu, Marioâra Mor- 
cari, Nicolae Opruţ, fraţii 
Paşca din Câmpeni, Dumi
tru Fărcaş, acompaniaţi de 
orchestrele „Rapsozii Za- 
randului“ din Arad şi „Crai 
Nou“ din Alba Iulia. Vor 
evolua ansambluri folclori. 
ce din Baia de Criş şi 
Cluj-Napoca, tulnicăresele 
din Bulzeştii de Sus şi 
Blăjeni, tarafurile din Câm
peni şi Vaţa de Jos. Spec
tacolul va fi prezentat de. 
Doamna micului ecran ro
mânesc, Marioara Mură- 
rescu.

MINEL BODEA



D u r e r e a  n o a s i r â  a p a  c a l d a  

ş i  t e r m o f i c a r e a

Ultimul cuvânt al 
R.E.N.E.L. şi R.A.C.C.L.

în legatară ca neîncepe-' 
a  furnizării de la 1 sep

tembrie a apei calde me
najere către populaţia din 
Deva racordată la termofi- 
care, am purtat ieri dimi
neaţă două scurte discuţii 
telefonice cu dl dr. ing, 
Florea Bereş — directorul 
filialei Mintia a RJE.N.E.L. 
îi mg. Corneliu lonescu — 
directorul R.A.G.C.L. Seva.

Dr. Ing. F.B. : „Din punct 
de vedere tehnic ţi al pre- 
i^tlriier de iarnă au  exis
tă nici un impediment ca 
;»gentul termic să ajungă 
la ultimul punct de ter«no
ile are din Seva. Lucrările 
de d « d a e  de la  gară, care 
m  var încheia * ■ r t i f taf , 
nu împiedică cu nimfe a- 
cest circuit, ei făcâmte-oe

veche. Noi insă avem W- 
terdkţie categorica, In scris, 
de ta Consiliul de adminis
traţie al StJMXMJu.. să fer- 
a m u  agent termic înainte

de a ni se achita toate 
datoriile. R.A.G.C.L. Deva 
a  început să achite ceva 
din datorie'*.

Ing. C .I.: „Nici la noi, 
din punct de vedere tehnic 
nu există nici un impedi
ment pentru a furn&a apă 
caldă menajeră în oraş. Pri
mind o pprte din subven
ţiile pe care ni le datora 
statul, am început să vi
răm la K.E.N.E.L, in con
tul datoriei. Jn această si
tuaţie am negociat cu con
ducerea RJBJLE.L. o nouă 
poziţie a acesteia faţă de 

" să . Am primit 
fCrme că ni se 

va furniza energie termică 
Pentru apă caldă, dat' nu
mai pentru asociaţiile care 
tm fiu datorii. Doar 7 punc
te  de termoficare din Deva 
te  affl ta  această situaţie. 
Acestora vom începe de 
«seară  (aseară — nuij s i  
le dăm apă caldă*.

ION CIOCLEI

D e la  v io le n tă , la  c r im ă
O certitudine a zilei dc 

azi este creşterea vertigi
noasă a violenţei - intrafi- 
tniliale. Conflictele de toa
te nuanţele înveninează,via
ţa dintre soţi, părinţi şi 
topii, dintre fraţi şi.„ con. 
cubini. Firesc apare şi în
trebarea : care ar fi cauze
le ? Răspunsul este, desi
gur, destul de complex, dar, 
fri esenţă, înseamnă alcool, 
imoralitate, adoptarea u- 
nei tende de violenţă pen
tru orice neînţelegere. Sub 
aspect statistic, violenţa 
intrafamilială constituie a . 
proape jumătate din totalul 
faptelor grave comise in 
judeţul nostru.

De regală, forţa fizică 
îi avantajează pe bărbaţi 
în tranşarea conflictelor, 
aşa că majoritatea victi
melor sunt temei. Nu lip
sesc însă nici cazurile in 
care genul slab este mai pu
ternic. In foarte multe si
tuaţii, aceste stări conflic- 
iuale au un caracter con
tinuu, deci este ceva obiş
nuit pentru membrii fa
miliei. Uşor de dedus, aşa
dar, că riscul planează per
manent asbpra acestor fa
milii, iar consecinţele

> * * • * • • mmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

PIAŢA FORŢEI DE MUNCA
După cum ne informează Oficiul forţei de muncă Deva, din c a d r u l  

D.M.P.S, a  Judeţului Hunedoara, la data de 7 septembrie a c. piaţa tortei de mun. 
că se. .prezenta .astfel: -y- .{■

M e s e r ia Nr, de Nr. de M e s e r ia Nr. dc Nr, de
tocuri solicitanţi locuri solicitanţi

vacante vacante

Dulgher 24 Vânzător 16 128
Zădar 74 57 Contabil 3 ■ A m .

Croitor 9 15 Muncitor necalif. 14 902
Strungar 3 43 Tâmplar 18 3»
Frezor 1 10 Jurist 2
Sudor 3 5 Translator 1 —

Faianţar 4 2 Inginer sistem 2 1
Cofetar 1 13 Economist 3 1
Parcbetar 2 2 Ospătar 6 44
Mozaicar 3 2 1 14

Sondor 
Mecanic auto 
Ing. prelncr. lemn 
Mecanic LDH

8
2
2
I
1

01

5

3

Paznic
Brutar
Inginer electronist 
Inginer energetic

t
- 3.. ■■■'■. 

1
' t

9
*

Şef manevră 
Ingjncr chimist

1
1
1

8
I

Lucrător gestionar
Electronist
Şofer

<
10

'  1

10
10

8
2 3 Strungar lemn 2 ; —

Dansator 20 o re . 4 2
nfauter 20 Măcelar 1 1

Cei interesaţi se pot adresa la  Oficiul de mediere a muncii din cadrul D.M.P.S., 
feţei foitei de muncă aflându-se in  continuă schimbare.
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TOATE PÂNĂ 
INTR-O ZI

Familia Baril şi Eugenia 
Roşea din Hunedoara nu 
o ducea chiar pe roze. La 
47 de ani, capul familiei 
era pensionat de boală, iai 
femeia lucra pe ici pe colo, 
pe unde apuca. De 8 ani, 
ambii încercau o a doua 
căsnicie. Din prima, Eu
genia avea trei copii, Iar 
Bazil doi. Toţi cinci lo

fetiţă să meargă în casă 
pentru a vedea ce se în
tâmplă. Ramona nu prea 
are curajul, dar împreună 
cu o altă fetiţă merge to - ' 
tuşi. Când uşa este între
deschisă, Râmona-şi vede 
mama căzută în hol, iar 
Bazil o lovea cu pumnii şi 
picioarele. îşi .dă seama că 
treaba este destul de serioa
să, aşa că anunţă o vecină 
şi o -altă soră, după care

V I A T A  D E  F A M  U E

de
vante in acest sens sunt ce
te două cazuri #e care te 
prezentăm astăzi.

cuiau şi trăiau cil pă
rinţii. Adevărul «stg că, 
încă de la început, căs
nicia nu a mers pe făga- 

,şul său firesc. Principala 
cauză? Alcoolul. în ulti
ma vreme beau împreună. 
Urmau conflicte, certuri, 
vânătăi şi intervenţia ve
cinilor. Dc prisos, dar o 
spunem j— modestei® ve
nituri erau date pe băutu
ră. Copiii ? Nu prea t e  bu
curau de atenţie. Azi aşa,, 
mâine la fel...

Când alcoolul le stăpânea 
de-a binelea nunţile, Ba
ril Îşi etala forţele Dădea 
cu palmele, pumni! şi pi
cioarele to nevastă. Dar 
cel mai mult îi plăcea 
strânsul de gât- Până se 
învineţea femeia.- Cu aces
te „spectacole" copiii şi 
vecînd erau obişnuiţi. Nu* 
şi făceau probleme.

Toate până într-o zi. G- 
bişnuită. Nimic deosebH. 
Viate merge Înainte, nu? 
Pentru a mai face rost de 
ceva bard, Baril merge şi 
donează sânge. Ca să-i ad
ministreze mai bine, soţia 
îl însoţeşte. Aşa de bine 
sunt drămuiţi, încât te pri
ma alimentară cumpără 3 
litri de vin. Doi litri „sea
că" imediat de ajung aca
să. După câteva ore. Eu
genia pieaeâ să facă ceva 
cumpărături. întrucât soţia 
întârzie, soţul bea şi celă
lalt litru de vin. Aşa că 
starea de euforie 1a care a 
ajuns este favorabilă de. 
etenşării conflictului, indi
ferent de motiv. Primele 

ameninţări sunt adresate ce
lor trei fete ce se aflau a- 
easâ. Avea de acum o idee 
fixă : dacă nevasta a chel
tuit banii pe cg nu trebuia 
— o omoară. Cum tensiu
nea creştea, fetele pleacă 
in faţa blocului.

După ce se înserează, a. 
casă soseşte şi Eugenia. 
Din acel moment începe 
scandalul. Vecinii aud stri
găte de ajutor şi zgomote 
Soţia ţipa te  o omoară. 
Dar oamenii nu-şi fac pro
bleme, întrucât asemenea 
momente erau frecvente in 
familia Roşea. Totuşi, una 
dintre vecine strigă la o

se întoarce în faţa aparta
mentului. Aici asistă ne 
putincioasă la strigătele de 
ajutor alg mamei La ve
nirea vecinei, conflictul 
părea îneheiat, Roşea Îşi 
bea liniştit .cafeaua, spu
nând că soţia este beată şi 
a căzut în hol. Toate încer
cările de a  o «ridica şi trezi 
rămân însă fără rezultat. 
Bst« chemată salvarea. Fe
meia tete dusă te spital 
unde te constată că nu mri 
teistă nici o posibilitate 
de reanimare. De fapt, ca
drele medicale au constatat 
te  soţia decedase to casă, 
în partea finală a agresiu
nii. atunci când fetiţa stă
tea în faţa uşii.

La primele cercetări, Ba. 
zii declară că i-a dat doar 
o palmă şi un pumn. Apoi, 
eă a tovit-o si cu picioare
le de câteva ori. Autopsia 
stabileşte însă că moartea 
s-a datorat sugrumării. A 
bla atunci recunoaşte te  
intr-adevăr a strâns-o de 
gât, aşa cum proceda de 
obicei. Cinci copii — din 
care trei minori, au rămas 
fărâ sprijin. Nu de altceva 
dar pentru omor calificat, 
Bazil Roşea este pasibil te 
15—2G de ani , închisoare. 
Vom încheia aceste rânduri 
spunând că alcoolemia fe
meii era de 2,60 la mie. 
Ceea ce este foarte mul*. 
Deci o parte din vină in 
declanşarea stărilor eonfiie- 
tuaîe şi menţinerea aces
tora to familie o avea şi ea.
ALCOOL IMORALITATE, 
COPH DEZBRĂCAŢI ŞI

flămânzi
De mai bine de 15 uni 

la Simeria, Grigore Ştefan 
şi Elena Voinea trăiau în 
concubinaj. El, 56 de ani, 
pensionar. Ea, 36 de ' ani, 
muncitoare la „Marmosim1. 
Aveau împreună 4 copii, 
dar fi neglijau aproape to
ta l Minorii umblau mai 
mult dezbrăcaţi şi mâncau 
ce primeau de la vecini. 
Toate acestea, pentru te  
ambii părinţi aveau © pu
ternică înclinaţie spre  bău
tură. In ultimii ani, raf
turile şi scandaluri^, lin 
familie aveau un caracter 
continuu. Alcoolul şi via

ţa dezorganizată îl marca- 
seră puternic pe Grigore, 
fiind mult mai slăbit de
cât ar *.fi fost normal. 1- 
nainte, din conflicte ieşea 
învingător concubinul. în 
ultima vreme, însă, el ră_ 
mânea cu vânătăi şi echi
moze. Tocmai de. aceea, cu
rajul femeii crescuse aşa 
de mult, încât nu se sfia 
să aducă bărbaţi acasă. Ul
tima stare conflictuală toc
mai din acest motiv s-a 
declanşat. Fiind Şi băuţi, 
s-au lovit cu ce le-a picat 
în mână.

Aşa s-a întâmplat şi in 
ziua fatidică. După ce îi 
aplică o „corecţie" severă, 
Elena pleacă pe fa crâşme 
prin Simeria. Apei, cu un 
alt bărbat, ajunge la Deva 
şi-şi continuă „treaba". Ca 
să aibă un paravan ,o a 
cu ea şi pe o fetiţă de 12 
ani. Către seară, însă, fiind 

intrigată de comportamentul 
mamei, fetiţa îi părăseşte 
pe cei doi şi doarme la o 
cunoştinţă din Deva.

Târziu, noaptea, concu
bina se întoarce acasă. Na
ri face probleme că fetiţa 
nu a ajuns. Cearta cu Gri
gore © ia de ia capăt, ia r 
«ai o bucată de lemn d  
aplică alte lovituri. Nu a- 
legea locul. Dădea pe un
de nimerea. De altfet, to  
casă era întuneric,, iar ea 
tea beată. Aşa te  nu prea  
vedea unde loveşte. Omul 
cade lângă pat şi începe să 
horcăie. Elena se culte li
niştită. considerând te te  
revine e i  ca şi altă dată.

Dimineaţa constată insă 
că starea concubinului se. 
agravase, aşa te  anunţă ve
cinii că-i în comă alcooli
că. Salvarea-1 poartă pe 
la spitalele din Simeria şi 
Deva. Zadarnic. Grigore 
"moare la puţin timp. Mi
rosea într-adevăr a  băuta ă, 
dar corpul era plin «ie vâ
nătăi şi echimoze. La cra
niu prezenta o fisură de 
15 c a  Expertizele aveau 
să stabilească că decesul a  
fost cauzat de un hematosa 
pe creier, dc circa 10—12 
cm.

De-acum inculpată, Ele
na încearcă să ascundă a- 
devărul, sperând că moar
tea s-a datorat comei al
coolice. Evident, nu va U 
astfel.

Desigur, consecinţele a- 
cestor fapte nu se limitea
ză numai la pierderi de 
vieţi omeneşti şi ani mulţi 
de puşcărie. Dramele au ' 
efecte mult mai dureroase şi 
tragice ăstora copiilor, mag, 
câţi atât psihic cât şi fi
zic de asemenea situaţii. Nu 
de altceva, dar nu-i deloc 
uşor să ai tm părinte uris 
şi altul criminal

VALENTIN NEAGU,
t ib e r iu  medica nu ,
procuror
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In preajma deschiderii şcoli
(Urmare pag. V

ă „depinde de învăţătoa- 
•e“. Numai că nici unifor- 
nete nu mai sunt ta pre
ţuri accesibile, cât despre 
calitate... La raionul de 
copii de la „Ulpia" un şor- 
ţuteţ pentru fetiţe costă 
2408 lei, uniformele com
plete rar. 30—32 costă în
tre 5354—5706 iei, to func
ţie de mărime. Cu bună
voinţa doei Marioara Pan- 
can, aflăm şi alte amănun
ta  Există aici expuse spre 
informare şi vânzare uni
forme de băieţi, care costă 
15340 lei (i i). Sunt execu
tate de S.C. „Mutîistar" 
SRL. Bistriţa, Stofa "din 
care sunt lucratp este, du
pă cum plastic se exprima
se o cumpărătoare, „cum

avea buna căputu".
Cămăşile albe (nr. 34), 

la 1618 lei, alături de cele 
pepit, alb cu albastru, sin
tetice, cu doar 84 de lei —• 
ctovadă că cel car* fee «o* 
merţ aici ţin seama de 
greutatea pungii fiecăruia. 
Rochiţe din stofă ce imită 
uniformele îşi aşteaptă cum
părătorii. „Omul cumpă
ră, ce să facă... Vindem şi 
în rate", spunea vânzăioa- 
rea.

Cât costă treningurile de 
copii ? „Peste 6000 lei din 
bumbac şi 8000 lei din 
PNA“ — îşi informează ce 
bunăvoinţă clienţii dna 
Florica Radu. Pantofii din 
piele „Banatim", numere
le 19—23, costă 4430 lei, 
iar cei aduşi de lă Vâlcea 
5275 lei, adidaşii între 8206

şi 9100, depinde de modri, 
iar fenişii chinezeşti costă 
4295 lei.

Raionul de lenjerie, tri
cotaje şi confecţii pentru 
copii de la Magazinul Ti
neretului nu-î prea solici
ta t  „Pe vremuri sg vin
deau peste 1000 de unifor
me în acest sezon" — spu
nea dna Lucia Mărgineam*. 
Acum am vândut 120 pen
tru fele şi aproximativ 30 
pentru băieţi Am avut li
nele reţineri In aprovizio
nare deoarece unele şcoli 
au intenţionat să-fi confec
ţioneze singure uniformele". 
Aprovizionarea cu altfel 
de obiecte vestimentare şt 
de lenjerie este foarte ba 
nă. A scăzut însă numărul 

rfji t orilof
creşterii preţului (o pe

reche de ştrampi — 500
lei). Cineva calculase că 
pentn* un şcolar de dasa 
I  abia dacă-i ajung 50 330 
lei spre a  merge la şcoa
lă  totr-o ţinută corespun
zătoare, plus caietele. Dar 
cine va frecventa şcoala, va 
primi o alocaţie de 3500 
lei lunar. Cuantumul a 
crescut cu ceva faţă de ce 
a fost. Legea care urmează 
să fie promulgată stabileş
te ca titular de alocaţie ©n- 
piîul şî tm părinţii. Rapor
tată insă la  preţurile de 
mai sus, ca şj la cel al 
pâinii, al cărnii, a l zahă
rului sau aî untului, la «el 
al gigacaloriel şi Jdlowatto- 
lui, se ridic* un semn de 
întrebare Vom avea si
guranţa t e  frecvenţa va U 
de sută la sută î  ^

Praî în 
cumpărătorului

Considerarea muncii ca 
un ducru neplăcut, p e care 
e  bine să â  începi eât 
mal târziu Ia timpul zilei, 
să fi păcăleşti cât mai 
mult şi să te desparţi de 
el cât mai repede, aparţi
ne trecutului, am  spune nm. 
D a  păcate, te  foarte mul
te cazuri continuă să a- 
parţmă şi prezentului.

In  domeniul comerţului, 
cel jHiţin această mentalita
te se schimbă ient. Ge 
uită des că îmi este sufi
cient doar să fii bine m- 
previzional, ci eă trebuie 
acordat respectul cuvenit

suitorul apropiat ya fi ne

voie să ştii să şl predaţi 
marfa. Pe de altă parte, 
există răul obicei de a  a- 
runca praf Ia ochii ecosj- 
matorilor şi ou este aici o 
figură de stil ei chiar rea
litatea care te fatâmpntă 
date ajungi ta m ele maga
zine to preajma orei de 
închidere. Curăţenia «i 
pregătirile de plecare se 
suprapun cu orarul de 
funcţionare.

Cazul nu este străin nJ :i 
Complexului comercial cen
tral din Deva, unde deşi 
magazinul alimentar cHn 
inctotâ se închide Ia ora 
20, agitaţia se deelanşîa- 

. A  de regulă chiar m*i 
devreme cu o oră. (C. T.). r



în anul 1824 ,pe vremea cireşelor, în 
casa lui Iancu Alisandru, iobag al moşiei 
fiscale din Câmpeni şi jude (primari al 
satulu Vidra de Sus, a fost mare bucurie. 
Soţia lui, Maria, născută Gligor, aduce pe 
lame al doilea copil după loan, cu nu
mele de Avram.

Ioan P. Florantin în romanul istoric 
„Avram Iancu", editat în anul 1905 de li
brăria „Românul", din oraşul Clgveland, 
statu lC Îh io— S.UA, spunea : „Maria le
găna pe braţe un dalb copilaş, cu părul 
fuior din raza soarelui, cu obrajii rupţi 
dia zorile zilei, cu ochii luceferi cu stră
lucitoare raze albastre, cum e floarea inu
lui. Ea B addrmea CU sărutări, fit tainice 
daruri şî îl deştepta cu cântece voiniceşti, 
în adânci aşteptări,., zicându-1 eu mândrie 
Avrămuţu! meu".

Copil fiind, A. Iancu auzea in fami
lie şi in sat multe nedreptăţi suferite de 
iobagi români, care l-au indignat foarte 
mult, făcându-1 să afirme c ă : „această 
rânduială nu este bună".

Şcoala primară a făcut-o la Câmpeni, 
gimnaziul ia Zlatna, iar liceul şi faculta
te» de drept la Cluj. C a elev şi stu
dent a fost foarte sârguincios, obţinând 
note foarte bune. care, împreună cu o 
conduită demnă, âi» stârnit admiraţia şi 
respectul colegilor şi chiar ale profesori
lor. Din fragedă tinereţe a fost cucerit 
de luminoasele figuri ale revoluţionarilor 
din 1874, Horea, Cloşca şi Crişan, fră- 
mântându-1 scopurile revoluţiei lor. Prac
tica de • avocat a făcut-o la „Tabla Re
gească" (Curtea de apel a Transilvaniei) 
din Târgu-Mureş. Inarmându-se cu cunoaş. 
terea legilor ungureşti, credea .că va pu

Mormântul Iancului de la Ţebea

tea lupta pentru drepturile românilor, 
dar şi-a dat seama că aceste legi nedrep
te şi învechite nu vor putea aduce nicioda
tă dreptatea socială şi naţională, mai ales 
că, In general, societatea era condusă de 
legea forţei, nu de forţa , legilor. Tinerii 
caneelişti români din Târgu-Mureş au sim
ţit vântul de libertate naţională ce bătea 
peste toate popoarele Europei şi au început 
să se organizeze şi să facă propagandă în 
localităţile învecinate, pentru lupta de 
emancipare naţională şi socială. La înce
put, aceşti tineri de bună credinţă, ani
maţi de idei democratice, aveau preocu
pări comune cu colegii lor maghiari şi 
saşi, de a-şi emancipa. popoarele din Im
perial Habsburgic, condus cu mult despo
tism de cancelarul Mettemich. A. Iancu 
văzând pregătirile de revoluţie ale ungu
rilor şi auzind scopurile lor, a văzut că 
pentru români nu era nimic bun, ba mai 
mult se forţa unirea Transilvaniei cu 
Ungaria. A. Iancu 5i-a dat seama că 
dreptatea românilor se poate face numai 
cu lancea lui Horea.

Frământările politice din Europa au 
determinat cercurile intelectualilor şi stu
denţilor români din Braşov, Sibiu, Cluj, 
Blaj şi Târgu Mureş să ţină marea ma
nifestaţie populară românească în ziua de 
3/15 Mai 1848, pe Câmpia Libertăţii din 
Blaj. La această adunare se protesta Im. 
potriva unirii forţate a Transilvaniei cu 
Ungaria, fără a consulta majoritatea 
populaţiei româneşti. Se mai cerea: des
fiinţarea iobăgiei, emanciparea naţională, 
religioasă şi altele. A fost ales Comite
tul Naţional al cărui preşedinte era An
drei Şaguna, vicepreşedinte Simion Bâr- 
Btiţfu şl alţi membri a! Consiliului, prin

tre care cel mai tânăr a fost ales Avram 
Iancu.

Drepturile cerute de cei peste 40 000 
de români, între care aproape 10 000 erau 
din Munţii Apuseni, sub comanda lui A. 
Iancu şi I. Buteanu, erau cuprinse în cele 
18 „punturi" prezentate autorităţilor spre 
rezolvare. Autorităţii®, în loc să nego
cieze «iu românii, au intensificat teroarea 
asupra iobagilor români. Participanţii la 
adunarea de la Blaj au strigat: „Noi 
vrem sâ ne unim cu Ţara". Se începe 
organizarea Transilvaniei cu Ţara Româ
nească în frunte cu Comitetul Naţional din 
Sibfu, care avea te  subordine 18 pre
fecturi, conduse de tot atâţia tineri revo
luţionari Însufleţiţi ca s A. Iancu, Axente 
Sever, Ioan Buteanu, f&ţtion Balint. pe 
tre Dofcra. Constantin Roman Vivui etc.

Anexarea forţată a Transilvaniei la 
Ungaria, neluarea !n seamă a programu
lui revoluţionar român adoptat la Blaj 
în mai, înăbuşirea in sânge a  mişcărilor 
ţărăneşti din Coşlar, Mihalţ şi altele, di. 
zolvarea Comitetului Naţional Român prin 

‘ ordin a guvernului din August 1848, au 
întărit convingerile lui A. Iancu că numai 
prin lupta armată sg pot dobândi drep
turile. In consecinţă, cea de-a treia adu
nare naţională d e  Ia Blaj, <8n septembrie
1848, respinge anexarea Transilvaniei la 
Ungaria şi cheamă poporul la luptă ar
mată constituind 15 legiuni. A. Iancu a 
fost numit prefectul* Legiunii î  Aurăria 
Gemina drn Munţii Apuseni, cu sediul 
în Câmpeni, iar după 1/13 Oct. 1848 a 
preluat şi conducerea prefecturii din Zlat
na. Bun organizator şi conducător mili
tar. A. Iancu sl-a constituit taberele de 
lăncieri la : Câmpeni, Bistra, Bucium, Cri- 
cău, Măgina şi Alba Iulia, împreună cu 
I. Buteanu, prefectul Legiunii Zarandului. 
El a reuşit să dezarmeze gărzile aflate în 
slujba nobilimii feudale din perimetrul 
Apusenilor. A. Iancu a participat în con
tinuare la stabilirea ordinii revoluţionare, 
în zonele Aiudului şi Turdei. După ce 
forţele militare maghiare au pătruns in 
Transilvania, A. Iancu a condus apăra
rea Munţilor Apuseni, respingând toate 
atacurile nemeşilor maghiari, superioare 
oa număr si dotare. Astfel ajunge A. Ian
cu „generalul moţilor" la vârsta de numai 
24 ani. fără pregătire militară. E adevă
rat că şi Napoleon I a fost general Ia

*24 ani, dar cu pregătire militară şi în 
alte împrejurări.

Eroica rezistenţă a moţilor în „Ceta
tea de Piatră" şi tratativele lui N. Băl- 
cescu au determinat până la urmă con
ducerea Ungariei să recunoască, în iulie
1849, existenţa naţională a românilor din
Transilvania, dar era prea târziu. A. Ian
cu, revoluţionar democrat, a ajutat rev«j- 
luţia maghiară, sistând' toate atacurile şi 
asigurând retragerea din Apuseni a nume. 
roase oşti maghiare, pentru a se replia 
şi a participa Ia luptele decisive cu tra
pele contrarevoluţionare habsburgo-ţaris- 
t© .A. Iancu a continuat lupta şi după 
dezarmarea forţată a lăncierilor din Mun
ţii Apuseni Ia 11/23 August 1849. în fe
bruarie 1850 se afla la Viena pentru a 
cere drepturile românilor. In loc de 
drepturi, Împăratul i-a oferit decoraţii 
şi înalte funcţii personale, pe care A. Ian
cu le refuză, cerând decorarea poporului 
cu libertatea. Forţat de poliţie s i  pără
sească Viena, a revenit în Apuseni, unde 
a apărât din umbră drepturile moţilor te  
faţa fiscului, care îi deposeda de păduri. 
I-au mai fost oferite şi alte posturi destul 
de mari, dar pe care le-a refuzat. A con
tribuit ca • iniţiator Şi cu bani la fonda
rea „Astrei". ' * . ■

Maltratat şi arestat de câteva ori. s-a 
retras în mijlocul moţilor, bucurându-se 
de nemărginita preţuire a lor. Prietenii 
care l-au vizitat după revoluţia au con
statat de mai multe ori, mai ales cu pri
lejul oferirii unor posturi pentru A. Ian. 
cu, că este în depline facultăţi mintale 
dar decepţionat, retras şi mâhnit. S-a 
stins din viaţă la numai 48 de ani (10 
sept. 1972) şi a fost îngropat la Ţebea 
lângă Gorunul Iul Horea.

Ne plecăm cu veneraţie la mormân
tul marelui erou martir, de la a cărui 
trecere în nefiinţă au trecut 121 de ani. 
Va trăi în sufletele noastre, cât va trăi 
neamul românesa

CONSTANTIN MGCANIŢA 
Deva

Amplasată pe malul râului Mureş, 
la ieşirea din Deva spre Brad, S.C. 
„Agroiur" S.R.L, Deva—Şoimuş este o 
modernă baza de agrement şi turism, 
aflată, fn plin proces de dezvoltare şi 
modernizare.

•  Restaurantul şi terasa acoperită 
(capacitate 250 de locuri) vă oferă o ga- 
mă larg* de mâncăruri şt băutori. Ga
ranţia calităţii preparatelor vă este ofe
rită de bucătăreasa Elena Raţ şi lucră
toarele Maria Gligor, Cornelia Crâjmar 
şi Maria Ştefâneseu.

e Un larg sortiment de băuturi al
coolice şi răcoritoare vă vor fi servite de 
barmanelo Sanda Clej şi Luda Nieoară ;

serviciul Ia mese îl asigură ospătarii 
Est era Iancu şi Dan Slcoe.

SERVICII SPECIALE

•  Pentru ocazii speciale (nunţi, bo- 1 
texuri, aniversări, petreceri protocolare şl 
de grup) se organizează mese comune, cu 
servicii şi meniuri negociate.
 ̂ e La cerere, se asiguri transportul 

cu autocar la şi de la Deva; de aseme
nea, Ia solicitare, intermedlera angaja
rea de orchestre cu solişti de muzică u- 
şoară şi populară.

e  Invităm agenţii economici şi sin
dicatele să apeleze la serviciile noastre 

' şi baza nOastră sportivă.

La noi veţi fi întotdeauna bine primiţi.

Mâncare gustoasă, bucătăreasă frumoasă. Consumatorii sunt bine serviţi.

PERSPECTIVE

DL Traian Creţ, administra
torul societăţii," ne-a relatat că 
în prezent se lucrează la fini
sarea extinderilor de la Şoimuş 
şi Ia pregătirea unor spaţii în
călzite ppntru sezonul de toam- 
nă-iarnă. *

De asemenea, prin achiziţio
narea cabanei Costeşti, cunos
cut Ioc de agrement din Mun
ţii Orăştiei, bază de plecare 
spre cetăţile dacice, activitatea 
societăţii se diversifică şi mai 
mult.

După terminarea * lucrărilor 
de modernizare de Ia cabana 
Costeşti vă vom prezenta ser
viciile ce vor fi oferite aici.

De pe malul Mureşului, activita
tea noastră se extinde la Costeşti, 
în Munţii Orăştiei.

Foto PA VEL LAZA



China se pregăteşte de
ja pentru comemorarea, la 
26 decembrie, a centenarului 
naşterii lui Mao Tze-Tung, 
Intr-un mod care să de

monstreze tuturor scepti
cilor că învăţătura „mare
lui înţelept" este încă de ac
tualitate. Apelând la limba, 
jul simbolic, specific orien
talilor, această idee va fi i- 
lustratâ prin desenarea pro
filului adulatului condu
cător pe. un ceas realizat 
din aur de 18 carate şi or
nat cu unsprezece diaman
te.

După cum afirmă un ziar 
din Beijing, orologiul „va 
servi la exprimarea amin
tirii şi dragostei • noastre 
pentru Mao, un uriaş 
al generaţiilor noastre"

Preţiosul ceas - comemo
rativ va putea ajunge doar 
în mâinile a o sută de fe
riciţi, oficialităţile având 
probabil în vedere rata ri- • 
dicată de depopulare a Chi
nei ca urmare a unui va> 
de emigraţii fără precedent 
in istoria planetei. In ceea 
ce priveşte preţul ce tre
buie plătit pentru a dobân
di fericirea de a citi era 
„după Mao". el este uşor 
diferenţiat: trei ceasuri
costă câte 16 800 dolari, al 
te nouă câte 14 800 şi ce
lelalte 88 doar câte 12 800.

D I N  L U M E A  L A R G Ă
O nouă biografie a ce 

lebrolui savant ce va apă
rea curând în Marea Bri
tanic conduce la o conclu
zie suficient de bine sus
ţinută cu documente şi 
fapte pentru a stârni sen
zaţie : Albert Einstein a 
fost un escroc intelectual 
care şi-a asumat prin fraa- 
dă meritele exclusive ale 
elaborării teoriei relativi 
tăţii, concepută de fapt de 
soţia sa, Mileva Mărie.

Chestiunea nu e nouă, 
în mediile ştiinţifice anu
mite lucruri fiind de no
torietate încă de acum eâ 
ţiva ani; Dar „Vieţile pri 
vate ale lui Albert Ein
stein", scrisă de Rogar 
Highfield şi Paul Cartei 
ving să demoleze pur şi 
simplu mitul Einstein. Cel 
puţin câteva fragmente pu 
blicate în cotidianul „Dai
ly Telegraph" din 24 au-

Teoria relativităţii a fost în realitate elaborată 
de prima sa soţie, fiziciană Mileva Mărie

gust a.c. sunt pur şi sim
plu explozive. Prezentându- 
le, cercetătorul american 
Evan Harris Walker şi 
scriitoarea Desanka Trbu- 
hivic-Gjuric (sârboaică ce 
are la activ o carte pe ace. 
eaşi temă), sunt categorici: 
„Contribuţia Milevei a fost 
determinantă". De altfil, 
nu întâmplător, Einstein

însuşi recunoştea adesea 
că soţia „este cea care fa
ce toate calculele materna, 
tice pentru mine". Cei doi 
se cunoscuseră în Elveţia, 
pe când studiau. împreună 
fizica şl anii căsniciei loi
— din 1903 până în 191S
— reprezintă exact perioa
da în care a fost elaborată 
teoria relativităţii. O teo

rie ce, în conformitate cu 
adevărul Istoric, ar trebui 
să se numească măcar „Ein- 
stein-Maric", după cum sas 
ţin Highfield şi Carter.

Tatălui Milevei „părin
tele relativităţii" i-a măr
turisit odată: „Tot ceea ce 
am creat şi am con cepul 
datorez soţiei mele. Ea es 
te inspiratoarea mea, în
gerul meu păzitor împotri
va greşelilor în viaţă, şi 
încă mai mult, în ştiinţă 
Fără ea nu mi-aş fi înce
put şi fri nici-un caz nu 
mi-aş f r  terminat opera".

In ceea ce-1 priveşte p* 
omul Einstein, nici acesta 
nu iese nejumulit din mâi
nile noilor săi biografi : U1- 
fidel în căsnicie, violent 
puţin curat, profund miso
gin, deloc interesat de fiU 
săi. Trăsături care în niri 
un caz nu pot fi recoman
date ca model de urmat.

RECONVERSIUNE INDUSTRIALA 
NEAŞTEPTATĂ, DAR POTRIVITA :

O dată memorabilă pen
tru noul curs al economiei 
Rusiei: 25 august 1993.

Este ziua în care centra
la nucleară de la Nijnîi- 
gorod şi-a început noua 
activitate, reprofilându-şî 
ciclotroanele în budane.

I ' »
J Porno ? desigur, dar plin de romantism. Acesta t

Jie secretul colosalului succes al „Cabin Sever'', primul I 
pomo-video destinat In exclusivitate femeilor şi care j 

J a fost lansat de puţină vreme în SUA. „Cabin fever", |  
I conceput şi regizat de o femeie, a vândut peste 12 000 » 
» casete în câteva săptămâni, luând prin surprindere |  
I piaţa hardeone cu o găselniţă şocantă: cei doi ac- , 
î tori rămân îmbrăcaţi în cea mai mare parte a fii- |

I mului. Este povestea întâlnirii tulburătoare, intr-o 
cabană, între o pictoriţă la patruzeci de ani şi U n

I* dulgher muşchiulos şi, desigur, mult mai tânăr. In- I 
iâlnirea e prezentată din perspectiva feminină : dul- j 

J gherul e tânăr, sensibil tdespică lemne în curte as. |  
|  cultând Mozart), e amabil şi prevenitor (îi pregăteş * 
2 te femeii un vas cu' apă caldă, înainte de a o sedu- I 
* ce în cada de baie). ; ’i t — ;- - - - - - —  •

i

| pentru femei, un excepţional j 
| succes de casă in S.U.Â. j

— _______ ____;_____________________  î
|  „Doream un film porno eare să cuprindă curte. » 
* nie, sărutări ş t  o atmosferă romantică“ — povesteşte j
1 regizoarea Deborah Shames — femeile, pentru a s e |
2 excita trebuie să asiste întâi la dezvoltarea unei le- J 
|  gâturi intre protagonişti. Pentru bărbaţi, care pot să * 
J răspundă la stimuli vizuali direcţi, mecanismele sun t»

mai puţin elaborate’'. |

Centrala, considerată a- 
na dintre  cele mai sigure 
din fostul URSS, fusese in 
chisă acum doi ani dato
rită puternicei presiuni a 
opiniei publice înspăimân
tate de amintirea catas
trofei de Ia Cemobâl.
* Cum toate încercările de 
reconvertire a producţiei 
de energie electrică pe 
combustibili organici au 
fost zadarnice, acum câte
va luni s-a decis utilizarea 
localurilor în alte scopuri. 
După agenţia Itar-Tass cen 
trala a fost menită iniţial 
să depoziteze spumanţi, a 
poi a fost folosită drept 
garaj şi în sfârşit pentru 
îmbutelierea de vinuri im
portate din Basarabia.

Peste puţin timp în fos
ta centrală va începe şi 
producţia de alcooluri, sec
ţia de vodcă funcţionând, 
culmea, în instalaţiile des
tinate purificării chimice a 
apelor iradiate.

Soţi fără memorie
Bărbaţi uituci. Ar putea fi un titlu de film, dar 

şl de cronică de actualitate. Căci ultimele două si
tuaţii de acest gen s-au petrecut de curând.

Aşadar, Roma, 25 august. Lazzaro, un tânăr avo. 
cat florentin, la întoarcerea din vacanţă, se hotărăşte 
să facă o mică escală la service-ul „Flaminia est", 
din apropierea oraşului de pe Tibru. Împreună cu el 
se află soţia şi fiica. Coboară toţi trei din automo
bil, intră tn restaurant, se aşază la o masă, comandă 
de mâncare şi... După câteva minute, signor Lazzaro 
se ridică şi iese din bistrou, in vreme ce soţia şi ţii. 
ca îşi continuă în tihnă dejunul. După alte câteva 
minute ies şi ele. Se uită jur-împrejur, dar de Laz
zaro nici urmă. Primul gând al doamnei a fost că 
bărbatul ei a fost jefuit, răpit împreună cu maşina 
şi bagajele. ,flu , e absurd, e cu neputinţă să ne fi 
părăsit aşa în mijlocul drumului" — se lamenta doarh. 
na Lazzaro în faţa mulţimii de curioşi, dintre care 
câţiva îl văzuseră pe avocat plecând liniştit cu au
tomobilul. Şi doamna avea dreptate. Lazzaro nu le 
abandonase : pur şi simplu uitase să se uite dacă „fe
tele" sale urcaseră în maşina după escală. Cufundat 
în gânduri şofase până acasă, abia acolo descoperin- 
du-şi mica „amnezie". Ceea ce este însă* mai şocant 
e că întâmplarea este a doua de acest fel în mai pu
ţin de un an, petrecută la „Flaminia est" !

In aceeaşi zi o soartă similară cu cea a doam
nei Lazzaro avea o turistă britanică, coborâtă să 
meargă la toaletă la trecerea de frontieră de la Bren- 
nero, intre Italia şi Austria. Intre timp soţul, înche. 
indu-şi micile formalităţi ,a apăsat pe acceleraţie şi 
dus a fost, cale de 150 km, adică până la punctul de 
trecere de la Vils, dintre Austria şi Germania. Când 
constatând surprins că e fără consoartă, şi-a revenit 
din amnezie. Cu ajutorul grănicerilor austrieci şi ita. 
tieni cuplul a fost în cele din urmă refăcut, recupe
rarea însemnând pentru distratul britanic încă 150 
km în sens invers pe autostradă.

* « m m m • m m m m m • » mm ••• • • <• m m m « * * •••

Daune record pentru un bărbat contagiat 
de SIDA de fosta sa soţie —

18 milioane dolari .

Produs de „Erotic Escapades", o companie cali-I
I fomiană, primul pomo-video romantic s-a transfor- I 
I mat, fără nici un fel de publicitate, intr-un fenomen. » 
» O parte dintre bărbaţii care l-au vizionat au decla. j
1 rat cotidianului „USA Today“ că „nu s-au simţit de- I
2 loc excitaţi de film". »

( Succesul lui• „Cabin fever* fui determinat pe pro-1 
,  ducători să pună în lucru un al doilea film, „Honey, 2

I my fantasy is...“ încercând să ocupe astfel acest ne-1  
aşteptat (şi promiţător) sector comercial al filmului J  

J porno pentru... doamne. Ceea ce speră aceiaşi pro- 1  
I ducători, va apropia cifra de afaceri a filmului hard I 
* de bariera ’a 2 miliarde de dolari anual în SUA. 2
‘ ________________  I

O fostă balerină brazilia
nă, Lucienne Geraldo, 29 
ani, va trebui să plătească 
18 milioane de dolari fos
tului său soţ, Bruce Whee- 
land, 29 ani, deoarece nu 
l-a avertizat, înainte de a  a- 
vea primul raport sexual, 
că este seropozitivă. A- 
ceasta este hotărârea un oi 
tribunal din Miami (Flori
da). Femeia, care a sus
ţinut permanent că nu a 
ştiut că este bolnavă, 9 
lipsit la pronunţarea sen
tinţei, fiind constrânsă sî 
rămână la pat datorită kil 
răutăţiril stării sănătăţii 
sale.

Avocatul Iui Wheeland 
consideră că opt milioane 
de dolari daune şi a lţi ze
ce amendă reprezintă eea 
mai mare cifră hotărâtă 
vreodată de un tribunal 
pentru transmiterea morbu
lui SIDA. „E o sentinţă 
importantă atât în plan 
juridic, cât şi tn plan so
cial" — a completat ju
ristul.

Până acum daune fusese
ră admise numai pentru 
cazurile de contagiere pro
duse ca urmare a  unor 
transfuzii de sânge infes
tat sau a unor relaţii ho
mosexuale, Wheeland s-a

declarat satisfăcut 3e sen
tinţă, apreciind că ea va 
servi poate să-i convingă 
şi pe heterosexuali la o 
mai mare prudenţă.

Dansatoarea braziliană s> 
Bruce Wheeland se cunos
cuseră în 1989 şi începuse
ră să albă raporturi amo
roase fărfi să recurgă Îs 
nibi un fel de precauţie. 
Puţin după aceea Whee
land a descoperit că par
tenera sa era seropozitivă. 
S-au căsătorit totuşi. Rup
tura a intervenit după t l  
luni de convieţuire, efind 
Wheeland a solicitat şi 9 
obţinut divorţul pentru.,, 
infidelitatea soţiei sale.

din cer
Turbarea ucidP din nou 

la New York ,şi mesagerii 
morţii, veniţi din cer, sunt 
liliecii. O fetiţă de 11 ani 
este, începând de Pe 25 
august, ultima victimă o_ 
fjştală a acestui flagel ca
re, din 1979 încoace, loveş
te vaste teritorii din nord- 
estul SUA. Kelly Ahrendt 
locuia în comuna Sullivan, 
nu departe de New York. 
Moartea ei a survenit tn 
luna iulie, dar cauzele de
cesului au fost făcute pu
blice cu întârziere, datori
tă dificultăţilor dei a sta
bili care a fost animalul 
prin care virusul 9 fost 
transmis fetiţei. După cer
cetări minuţioase, concluzia 
experţilor a fost că la o- 
riginea răijlui a stat muş
cătura de liliac.

Micuţa Kelly este a ze
cea victimă umană a tur
bării pe coasta de pst. Au
torităţile americane suni 
deja îngrijorate, • număra] 
cazurilor cunoscute de a- 
nimale atinse de rabie 
crescând de la 45 în 1949 
(numai lilieci) la 4751 din 
1990 până în august 1993. 
Pentru a preîntâmpina;, c 
agravare a situaţiei; popu
laţia a fost invitată să şi 
vaccineze corespunzător eli 
nir şi pisicile şi să nu rp*’ 
abandoneze deşeuri menaje
re pe străzi.
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R enum ita firm ă 
olandeză 

„H eineken" 
re trag e  din  vânzare 

.. câteva m ii de sticle

Mii de sticle de bare 
„Heineken" au fost retra
se din vânzare chiar de 
firma producătoare ' după 
ce, în cursul unui control 
de rutină, s-au descope^t 
cioburi în câteva dintre e- 
le. Faptul a fost făcut cu
noscut de purtătorul de cu
vânt al societăţii, al doi
lea producător şi exporta
tor mondial de bere. Re
tragerea sticluţelor verzi de 
33 centilitri a fost ordona, 
tă pe opt pieţe: M ana 
Britanie, Suedia, Ungaria, 
Hong Kong, Israel Finlan
da, Austria şi insulele ca
nadiene Prince Edward. 
Pentru a-şi avertiza con
sumatorii, societatea; a pa. 
blicat numeroase anunţuri 
în presa din ţările intere
sate. Cioburile, după ex
pertizele efectuate, se da
torează folosirii la fabriaa- 
rea recipientelor a unei 
sticle defectuoase. In  tim
pul transportului sau la 
deschidere bucăţele de sti
clă s-au desprins şi au că. 
zut înăuntru.

Berea „Heineken — ex
port" este produsă şi îmbu
teliată în Olanda şi distri
buită în peste 150 de ţări. 
Până acum nu s-au semna
lat accidente. ....
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Reflecţia zilei i
■ O „Să nu-i învăţăm să întindă şi obrazul [ 
( celălalt pe oamenii care de două mii de ani nu I 
I au primit decât palme".
I ANDRE MALRAUX I

. i — m «p w  m m mmmm m g  mmmm »  m m m m m  mmam w  m *  —  .•

j DESPRE DEMNITATE !
•  „Unii oameni au demnitatea ambiţiei lor, alţii '

I a situaţiei lor, cei mai puţini, demnitatea persoanei |
! lor" 1

NICOLAE IORGA j
•  „Nu te încrede intr-un om prost chiar dacă îţi I

I aduce daruri şi te laudă*'. *
1 CUGETARE EGIPTEANA {
; •  „Demnitatea omului nu este cu nimic mai pre- *
I ios decât măreţia zeilor". |

goethE ;
I •  „Nu încerca să te încovoi, la fel cum nu in- |
* cearcă nici copacii. încearcă să creşti drept, şi Viaţa '

»va avea grilă să te încovoaie" 2
CIIESTERTON |

•  „Fii drept şi nu te teme de nimic". '
SHAKESPEARE I

Selecţie de II.IE LEAHU »
I

filoanţe 
de catifea

— Lumea e a mea ! Dar 
cam neascultătoare...

— în şaua calului, omul 
se simte mai om ?

—s Intre un Da prompt 
şi un Nu prompt se alege 
Poate.

— Când eşti leu e greu 
să fii imparţial.

— O mână s-o spele pe 
alta. Dar nu la spate.

— Iluziile sunt atunci 
când propriile vise ne fac 
cucuie.
, — Rânjeşte atât de fru
mos că pare a surâde.

— Fiecare martor se sim
te şi judecător.

— Democraţie, da, dar 
nu pentru scaune, conclu- 
zionă fotoliul.

— Coşmarurile au ade
sea calitatea de a ne trezi 
la realitate.

— Prin aburii beţiei vezi 
toată lumea în acelaşi pa
har.

— Râul care se împrăştie 
în câmpie nu va ajunge 
niciodată fluviu.

— Invidia e lauda lipsi
tă de educaţie.

— La eşec, amicii te o- 
colesc. La victorie, îi oco
leşti tu.

GAVCO

O  — Ştiţi ce aş vrea ? 
Să fiu măcar o săptămână 
mama ta îi spune tână
ra învăţătoare lui Gigei, 
care — vai! — iar n-a. 
fost cuminte.

— Nici o problemă, dom
nişoara învăţătoare. Aran
jez eu cu tata...

O  — Gigele, care-i deo
sebirea dintre o vrabie şi 
o privighetoare ?

— Vrabia e o privighe
toare care a absolvit Con
servatorul... ~ -

•— •

„HURPHY ■ S.A."
(  Principiile lui Peter

— în orice ierarhie, fie ea socio-administrativă 
sau de afaceri, fiecare angajat tinde să se ridice la 
nivelul lui real de incompetenţă; fiecare post tinde 
să fie ocupat de un angajat virtual incompetent pen
tru acel post.

— Incompetenţa nu cunoaşte bariere de timp sau 
spaţiu.;:1;

— Munca este realizată doar de angajaţii care nu 
şl-au atins încă nivelul de incompetenţă.

— Angajaţii incompetenţi dintr-o ierarhie obiec
tează violent la incompetenţa colegilor lor.

Selecţie de IU E  LEAHU h
►J i

SCANDAL LA BAGDAD. FILM PORNO LA TV
La sfârşitul lunii trecute, televiziunea irakiană a 

pus in undă, pentru prima dată, un film erotic în
trerupt pe neaşteptate pentru că a fost socotit prea 
„îndrăzneţ". Iniţiativa de a-1 transmite aparţine fiu
lui mai mare al lui Saddam Hussein, Oudai, care a 
lansat programul „T.V. pentru tineret", ce preia e- 
mişiunile canalelor din ŞUA.

Iniţiativa de a întrerupe filmul chiar în momen
tul de maxim „interes" aparţine tatălui.

/Mim
O —- Puişoi, ce-ai vrea să 

te faci tu când vei fi ma
re ?

— Când sunt cu mama 
vreau să mă fac ' medic; 
când sunt cu tata — in
giner, iar când sunt sin
gur — fotbalist!

O  In timpul zborului, 
în difuzoarele aeronavei 
se aude o voce :

— E cumva printre dum
neavoastră un medic ?

Un pasager se ridică şi 
se duce în cabina pilotului. 
Peste câteva minute, el în
treabă în difuzor :

— E cumva printre dum
neavoastră un pilot ? I

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

ROMANŢA d e  t o a m n a

„E toamnă iar", iubită Corintină 
Şi ne inundă resemnări şi ploi 
Mai renunţăm la câte-o saVarină.
La câte O excursie în doi.

Dar azi, tot anormalul este logic 
Şi-i bişniţar tot omul aşezat.
Umblăm şi noi prin Parcul Dendrologic 
Visând la o cabană-n Retezat. ~

„Cad frunze veştejite pe cărare".
Precum constată bardul genial.- 
Şi plouă, şi e vânt prin buzunare —
Că zău te-as invita la un local.

DUMITRU HURUBA

Fratele

~oare
Ajungând acasă pe la amiază după o călătorie ce <L. 

durat o noapte, am încercat să compensez somnul dr  
noapte prin odihna de peste z i  Când in-am trezit cea 
sul arăta tocmai ora mea de', sculare. Afară era aceea 
lumină difuzif şl am pornit către baie pregătindu-1 
de serviciu... doar că pe măsură ce se apropia ora 
ieşire din casă afară se făcea tot mai întuneric. Atun 
m.a fulgerat gândul absurd că Soarele moare şi nu V0 
mai răsări, dar am realizat că mă păcălisem, era ord 
de plecare dar era seară. M-am liniştit dar gândul c9  
Soarele ar putea muri nu m-a părăsit. Această stea c4 
ne luminează Pământul, care prin razele sale face Terrd 
locuibilă este Soarele — fratele nostru, o apropiere pred 
mare ne-ar arde, o depărtare de el ne-ar îngheţa. Nn 
mă mir că a existat un cult al Soarelui, fără el ar dis. 
părea viaţa pe Pământ. Ce mare minune este puterea 
lui, către el se înalţă firul de iarbă, sub mângâierea lui 
se coace lanul de grâu şi veşnic spre el îşi întoarce faţa 
Floarea-Soareluî. V-aţi întrebat vreodată" cum ar fi var 
canţa la mare fără strălucirea fierbinte a Soarelui ? V-ă 
trecut prin gând că Soarele ar putea muri înaintea noas
tră ?

Să.i mulţumim Creatorului pentru fratele Soare, să 
ne bucurăm că ne-am născut pe acest Pământ. j,

INA DELEANU

R idendo
— Draga mea, ce avem cât aş fi în stare să-l ur-

azi de mâncare-? mez în mormânt — zice
— Nu ştiu pentru că soţia.

a căzut eticheta de pe cu
tia de conservă!

— Lasă-1 măcar aco-
lo să se odihnească în

☆ pace — o sfătui prietena.
— Dragul meu so ţ! 11 Culese de

iubesc atât de mult în- ION I. DUŢÂ

La 7 septembrie 1993, Organizaţia In
ternaţională a Poliţiei Criminale, denumită 

prescurtat INTERPOL, a împlinit . vârsta de 
70 ani şî şi-a serbat jubileul, trecând In 
revistă rodnica activitate de combatere 

a - infracţiunilor internaţionale, ea putân- 
du-se considera un organism ajuns la de
plină maturitate, eficient, care şi-a, încărcat 
palmaresul cu nenumărate succese, îd- 
scriindu-şi numele printre organismele ca
re au adus omenirii reale servicii. Aceas
tă ocazie este cea mai potrivită pentru 
a arunca o privire asupra trecutului or
ganizaţiei şi a face un bilanţ asupra rea
lizărilor ei.

Istoria Interpolului a început la Con
gresul de la Monaco, desfăşurat între 
14—18 aprilie 1914, când a avut loc pri
ma reuniune cu scopul înfiinţării Comi- 
siunii Internaţionale a Poliţiei Criminale 
(C.I.P.C.). Această organizaţie de coope
rare permanentă a întrunit jurişti şi po
liţişti din 14 ţări, convocaţi din iniţiati
va prinţului Albert I al Monaco-ului, ca 
să pună 'în  discuţie :

— mijloacele proprii de accelerare şl 
simplificare a arestării răufăcătorilor in
ternaţionali ;

— perfecţionarea metodelor de identi
ficare a acestei categorii de infractorii

— stabilirea unui fişier central inter
naţional ;

— unificarea procedurilor de extrădare.
Declanşarea primului război mondial

R e tro s p e c tiv ă  a n iv e rs a ră

Un
nu a permis să se dea curs concret pro
iectelor elaborate atunci, de congres.

Totuşi, utilitatea acestui Congres a în
demnat pe membrii săi să decidă întru
niri asemănătoare în viitor. Următoarea 
era programată în august 1910 la Bucu
reşti, însă această lună a coincis cu in
trarea României în primul război mondial, 
şi urmare acestui rapt, şedinţa de la Bu
cureşti n-a mai avut loc. Abia în anul 
1923 se relansează ideea cooperării poli
ţieneşti internaţionale şi se sugerează con
vocarea unei conferinţe internaţionale 
pentru a o pune în funcţiune. Dr. Ioha- 
nes Schober, preşedintele poliţiei din Vie
na, ia iniţiativa convocării celui de al 
doilea Congres al poliţiei judiciare, care 
s-a tinut între 3—7 septembrie 1923 la 
Viena. Aceasta e data lâ care a luat fiin
ţă organismul. I se fixează sediul la Vie
na, emiţându-se un statut la care au ade
rat la- început 7 ţări. Până în 1938, numă
rul lor s-a ridicat la 34. .Câmpul de ac
tivitate era, în primul rând, Europa.

Al doilea război mondial îi zădărniceş
te pentru a doua dară activitatea. Abia 
în anul 1946 viaţa internaţională îşi *e-

găseşte ritmul, iar autorităţile poliţieneşti 
din Belgia. în frunte cu F.E. Lauwage, 
convoacă la Bruxelles, intre. 6—9 iunie 
1946, o conferinţă menită să renască CIPC 
şi centrele sale internaţionale, la care s-a 
adoptat un nou statut. Sediul organiza
ţiei a fost transferat de la Viena la Pa
ris şi în decursul anilor următori numă
rul membrilor afiliaţi a crescut (între ca
re s-ă aflat şi România) în aşa fel încât 
activitatea organizaţiei s-a extins şi pe 
celelalte continente, devenind mondială.

La Paris, Interpolul şi-a construit un 
imobil propriu între 1964—1966. iar du
pă 1969 a devenit proprietarul unui te
ren de 40 ha, la 100 km de Paris, unde 
a plasat staţia centrală de emisie-recep
ţie radio (cea mai puternică din lume 
la acea dată), apoi altă -aparatură sofis
ticată de informaţii şi investigaţii în pas 
cu ştiinţa şi tehnica la zi.

Trebuie precizat că Interpolul nu este 
un organ de poliţie autonom, cu proprii 
săi agenţi şi cu propriile sale mijloace 
de pedepsire. Sarcina sa de căpetenie 
constă în a asigura colaborarea recipro
că între organele de poliţie ale diferite

lor ţări. Cooperarea poliţienească se spri
jină pe acţiunea activă a fiecărei ţă r i  
în cadrul propriilor legi, ea fiind astfel 
concepută încât toate ţările să contribui 
ie la descoperirea răufăcătorilor interna» 
ţionali. In fiecare ţară afiliată funcţioe* 
nează câte un birou naţional al centrului 
internaţional Interpol — denumit prescur
tat B.C.N. — care este format din func* 
ţionâri proprii ai. poliţiei naţionale. Acest 
birou asigură participarea ţării lor la coos 
perarea internaţională pentru prinderea 
infractorilor fugiţi dintr-un stat în a ltu l

Raţiunea existenţei centrului internaţio
nal cu sediul la Paris este cea a unul 
creier electronic capabil să furnizeze da
te complete asupra infractorilor care îşi 
schimbă domiciliul, falsifică paşapoarte §# 
numele, trec dintr-o ţaţă în alta pentrtf 
a li se pierde urma, dar graţie fişelor în-r 
tocmite de centrul documentar Interpdf 
şi difuzate poliţiilor afiliate, infractorii 
internaţionali nu scapă multă vreme dfi 
consecinţe, primind u-şi pedepsele cuvenite'.

Faţă de realizările unele senzaţionale) 
de până acum, în maturitate cunoscute co-: 
tidian de populaţie datorită mass-mediel 
putem afirma cu teme că Interpolul yşr 
rămâne util şi. necesar, cât timp în medii 
social? există corupţia,; delincventa şi cri
ma ; '■.;■■ ,;'v -

TON î OUŢA ■';■■■ 
ex colaborator ai B.C.N. român
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petenţâ ne bucurăm de 
un sprijin real din partea 
organelor de administra
t a  conducerilor societă
ţilor comerciale, comisii
lor tehnice p.s.i. din o- 
biective şi localităţi şi 
din partea cetăţenilor care 
acţionează direct «au ne 
sesizează unele' aspecte 
negative pe linia preve
nirii şi stingerii incendii
lor. Avem in  acest do
meniu o cooperare efi
cientă şi cu unităţile Mi
nisterului de Interne şi 
Ministerului Apărării Na
ţionale existente in Ju
deţ. Este de la sine înţe
les că fără factorii enu
meraţi mai sus, nu am 
putea să ne îndeplinim cu 
eficienţa maximă sarcini
le ce ne revin, fapt pen
tru  care şi cu această 
ocazie le mulţumesc In 
numele întregului efec
tiv al unităţii noastre.

Grupul de pompieri al 
judeţului Huftedoara se 
prezintă la această sărbă
toare cu ‘rezultate deo
sebite, cu un corp de

cadre bine pregătite care 
acţionează permanent cu 
competenţă profesională 
şi responsabilitate pentru 
prevenirea incendiilor, 
stingerep acestora dacă 
se produc, instruirea e- 
fectivelor de militari In 
termen, asigurarea pro
tecţiei împotriva incen
diilor s  populaţiei şi a- 
piicarea fermă a legalită
ţii în situaţia încălcării 
normelor de p.s.i. înţele
gem In acest fel să ne 
facem permanent datoria 
Şl sâ cinstim faptele de 
armă ale înaintaşilor noş
tri.

Cu prilejul aniversării 
a 145 de ani de la eroi
cele lupte ale pompieri
lor din Dealul Spirii şi a 
„Zilei pompierilor din 
România" felicit pompie
rii militari şi civili din 
judeţul Hunedoara şl aduc 
mulţumiri conducătorilor 
unităţilor economice şi 
al localităţilor, tuturor 
membrilor comisiilor teh- 
nîee" şl responsabililor 
p-s.i. pentru -activitatea 
depusă în acest an ani
versar. ■

Activitatea de prevenire 
şi stingerea incendiilor ri
dică o serie de probleme 
a căror rezolvare necăjită 
nu numai efort, -ei şi un 
însemnat , bagaj de cunoş
tinţe în domeniu, multă 
răspundere şl solicitudine 
în perioada de tranziţie 
pe eare o traversează di
versele structuri economie© 
şi sociale din ţara noastră 
principiul autoapărării îm
potriva incendiilor apare 
ca fiind determinant în 
apărarea vieţii oamenilor 
şi a bunurilor materiale» 
împotriva focului scăpat 
de sub control 

Aceasta presupune o 
foarte bună organizare şl 
înseamnă ca flecare locali
tate, fiecare obiectiv eco
nomic şi social, toţi gos
podarii sâ-şi asigure cu 
forţele şi mijloacele pro
prii apărarea vieţii şi a 
bunurilor împotriva incen
diilor. Concret această ac
tivitate impune ciş priori
tate: depistarea şi M ătu
rarea operativă a stărilor 
de pericol şi a cauzelor 
potenţiale de incendii, ex
plozii, avarii: preîntâmpi
narea apariţiei de noi 
stări negative: asigurarea, 
ain timp, CU forţe pro
prii, a primelor acţiuni de 
intervenţie, salvare a per
soanelor şi bunurilor, de 
anunţare a incendiilor.

In scopul cunoaşterii a- 
profundate a problematicii 
mai sus enunţate s-a in
stituit prin norme, or
ganizarea lunară, timp de 
1—2 ore, a instruirii sala
riaţilor, reorganizării primei 
intervenţii în caz de in
cendiu, a cunoaşterii şi în
treţinerii mijloacelor de 
intervenţie din dotare. în 
văţând la locul de muncă, 
evident, vom şti cum să

în localităţi, Consiliile U>_ 
cale şi primăriile în rela
ţiile lor cu cetăţenii, cu 
asociaţiile de locatari, în
drumă activitatea de p.s.i. 
acordând, acolo unde si
tuaţia o cere, în mod di
rect, asistenţa tehnică de 
specialitate. .

Asigurarea primelor mă
suri de intervenţie, de sal
vare a vieţii sau a bunu
rilor, de anunţare a inceh-

Prevenirea 
o activitate 

şi de
permanentă

ne comportăm, cum să ac
ţionăm în caz de incendiu 
şi la domiciliu sau în alte 
împrejurări. Pe această 
bază şi cu concursul altor 
factori se realizează şi 
preîntâmpinarea apariţiei 
de noi stări negative.

în  acest domeniu, -perio
dic conducătorii de unităţi 
organizează şi desfăşoară, 
eu ajutorul specialiştilor 
din -subordine, controale 
specffice de p.s.i. în toa
te locurile de muncă şi sta
bilesc măsurile necesare.

Stingerea incendiilor, o 
activitate complexă, re
vine forţelor specializate 
care, prin promptitudine şi 
eficienţă, trebuie să limi
teze şi apoi să lichideze 
incendiile, în cel mai scurt 
timp şi cu pagube materia
le cât mai reduse.

Evident, reuşita depin
de de . mai mulţi factori 
printre care cei mai im
portanţi se referă la : un 
grad ridicat de profesiona
lism al personalului an
grenat în acest domeniu ; o 
funcţionare ireproşabilă a 
tehnicii de luptă sau a 
instalaţiilor speciale; asi
gurarea din timp şi la pa
rametrii ceruţi a substan
ţelor stingătoare, inclusiv 
a ap e i; curaj şi pricepere 
tn iupta cu flăcările sau 
pericolul exploziilor etc.

Ea aeest moment ani
versar, subunităţile mili-

Promptitudine şi eficienţă
tare de pompieri din ju
deţul nostru se prezintă cu 
rezultate bune, reuşind în 
cele mai multe cazuri să 
oprească, în limitele găsi
te, propagarea incendiilor 
Ki să treacă la stingerea lor 
în cel mai scurt timp po
sibil.

Evidenţiem în mod deo
sebit intervenţiile Compa
niei de pompieri din Deva 
la atelierul de tâmplărie 
al Cooperativei „Viitorul" 
Deva din luna iulie a.c., la 
care pagubele au fost mi
nime, salvându-se valori 
materiale de peste 8,5 mi
lioane lei, ale Companiei 
de pompieri Hunedoara, la 
un apartament din blocul 
21 A, str. M. Viteazul, un
de s-au. salvat bunuri din 
apartamentul respectiv şi 
alte două apartamente ve
cine, ale Companiei de 
pompieri Petroşani la U.E.

Paroşeni unde valoarea bu
nurilor salvate depăşeşte 5C 
milioane lei sau ale Com
paniei de pompieri Orăştie 
la construcţia de serviciu a 
Staţiei C.F.R. Orăştie, unde 
s-au salvat bunuri în va
loare de peste 5 milioane 
lei. . . .

O contribuţie importantă 
la stingerea incendiilor 
şi-au adus-o formaţiile ci
vile de pompieri, ca forţe 
de luptă organizate în mul
te unităţi economice şi în 
toate localităţile judeţului.

Menţionăm intervenţiile 
realizate de F.C.P. din Ha
ţeg şi de la S.C. Hidro- 
construeţia „Râu Mare-Re- 
tezat“ la blocul de locuin
ţe tip şantier din colonia 
Brazi, salvându-se bunuri 
materiale de peste 11 mili
oane lei, ale F.C.P. din 
Brad împreună cu F.C.P. 
din Luncoiu de Jos unde,

într-o singură zi, au ac
ţionat la stingerea a două 
incendii declanşate în gos
podării cetăţeneşti, ale 
F.C.P, din Bălţa la o gos
podărie din satul Hărţă- 
gani, ale F.C.P. din Ilia 
în localitatea Brâznic, ale 
F.C.P. din Baia de Criş 
la gospodării particulare 
din Baldovin şi Rişculiţa 
şi altele.

în perioada următoare, 
în atenţia unităţii noastre 
va sta preocuparea pentru 
perfecţionarea intervenţiei 
la stingerea incendiilor, li
mitarea şi lichidarea nu- 

. mărului unor calamităţi na
turale sau catastrofe ast
fel fel încât să putem con
tribui la apărarea locuito
rilor şi bunurilor împotriva 
incendiilor.

Colonel PAVEL GAL,
Şef de Stat Major

Incendiul reprezintă un 
fenomen distructiv cu im
plicaţii sociale şi economi
ce majore, mai ales în con
diţiile tehnologiilor actua
le şi ale condiţiilor meteoro
logice din ultima perioadă. 
Având în vedere şi carac
terul irecuperabil al pagu
belor produse, este lesne 
de înţeles că apărarea îm
potriva incendiilor este o 
.atribuţie atât a autorită- 
ţiior publice locale, cât şi 
e  fiecărui cetăţean.

în acest scop s-au luat 
măsuri pentru îmbunătăţi
rea activităţii de preveni
re şi stingere a incendii
lor în toate localităţile ju_ 
deţului nostru. Astfel în 
toate oraşele şi comunele 
unde nu sunt unităţi mi
litare de pompieri au fost 
organizate formaţii civile. 
Iar ta sate fiinţează grupe 
ale pompierilor civili care, 
pe lângă sarcina de pre- 
iâenire şi stingere a incen
diilor, au şi obligaţia de a 
Interveni, împreună cu 
ceilalţi cetăţeni, la elimi
narea urmărilor eventuale-

IN LOCALITĂŢILE HUNEDORENE
lor catastrofe sau calami
tăţi .'naturale.

Marea majoritate a celor 
implicaţi în această activi
tate sunt conştienţi de 
responsabilităţile ce le re» 
vin şi, prin acţiunile lor, 
reuşesc să prevină declan
şarea unor evenimente ne-”. 
dorite. Rezultate pozitive 
din acest punct de . vedere 
au fost înregistrate în loca
lităţile Aninoasa, Bâlşa, 
Băcia, Bătrâna. Densuş, 
Râchitova, Lunca Cernii, 
Orăştioara de Sus, Romos, 
Peştişu Mic, Telîucu Infe
rior şi altele.

Formaţiile cu rezultate 
remarcabile în acest an ae 
fosri cele din oraşul Haţeg " 
şi comuna Băiţa, clasate, în 
această ordine, pe primele 
două locuri la concursurile 
profesionale, faza judeţea- • 
nă, iar formaţia oraşului 
Haţeg a ocupat locul IV 
la concursul profesional, 
faza interjudeţeană.

Consiliul judeţean Hu
nedoara şi Comisia tehnică 
P.S.L a judeţului Hunedoa
ra, împreună cu Grupul 
judeţean de pompieri, au 
sprijinit şi sprijină în con
tinuare organizarea unor 
astfel de manifestări cu 
caracter instructiv-educativ. 
Cu toate că suntem Ia un 
moment aniversar, trebuie 
să menţionăm şi unele 
greutăţi pe care le întâm
pinăm. Cea mai acută este 
lipsa fondurilor necesare 
procurării materialelor şî 
echipamentelor pentru a 
asigura o intervenţie 
promptă şi eficientă în caz 
de incendiu. în  condiţiile 
autonomiei locale şl a im
posibilităţii procurării su
melor necesare, multe con
silii locale nu au alocat 
fonduri pentru activitatea 
P.Ş.I., cu toate că unele 
dintre acestea nu dispun

nici de dotarea minimă 
necesară.

în  aceste condiţii s-au 
căutat alte soluţii, cea mai 
lăudabilă fiind iniţiativa u- 
nor grupări de pompieri ci
vili de â se orgâniza ta  
asociaţii profesionale cu 
scop de întrajutorare. Ast
fel de asociaţii au fost în
fiinţate ta zonele Haţeg şi 
Deva şi sunt în curs de 
organizare şi în alte loca
lităţi ale Judeţului.

Cu toate greutăţile întâm
pinate, apreciem că în 1993, 
anul celei de-a 145-a ani
versări a eroicelor lupte 
ale pompierilor, de pe Dea
lul Spirii, starea protecţiei 
populaţiei şl a bunurilor 
materiale împotriva incen
diilor este satisfăcătoare. 

Cu ocazia acestei ani
versări adresăm cele m al. 
calde felicitări pompierilor 
militari şl civili şi le u- 
răm noi şi importante suc
cese ta nobila misiune ce 
o au de îndeplinit.

Comisia tehnică P.SX 
a judeţului Hunedoara

dillor, constituie seria de 
măsuri, care, dacă nu se 
concep din timp şi nu se 
exersează periodic, conduc 
la panică şl acţiuni ne- 
controlate.

In acest cadru se în
scriu : organizarea şi pre
gătirea echipelor de inter
venţie pe locurile de mun
că, asigurarea cunoaşterii 
şl întreţinerii mijloacelor 
de primă intervenţie, stabi
lirea formelor şi mijloace
lor de anunţare a incen
diilor la formaţiile civile 
de pompieri sau la pom
pierii militari.

Inspecţia judeţeană de 
prevenire a incendiilor, îm
preună şi cu sprijinul con
ducătorilor de unităţi şi 
localităţi, în anul celei 
de a 145-a aniversare a 
luptelor din Dealul Spirii, 
a desfăşurat multiple ac
ţiuni specifice de preveni
re a incendiilor şi de e- 
ducare antiincendiu a popu
laţiei.

Menţionăm că de la în
ceputul anului şi până în 
prezent au fost sprijinite 
din punct de vedere teh
nic peste 900 de agenţi 
economici şi circa 50 de 
primării. S-au desfăşurat 
peste 1000 • de acţiuni im
portante de informare pu
blică şi de instruire p.s i. 
în cele mai diverse medii 
socio-profesionale. au fost 
organizate multiple activi
tăţi în şcoli, în unităţi cu

aglomerări de persoane şi 
bunuri, unităţi silvice şi în 
agricultură.

Apreciem că toate acestea 
au determinat o scădere 
faţă de perioadele anteri
oare a evenimentelor ne
gative în unităţi industria
le şi instituţii, în agri
cultură şi fond forestier, 
precum şi în asigurarea 
unei stări corespunzătoare 
de protecţie împotriva in
cendiilor, In unităţile rea
lizate pe baza liberei ini
ţiative.

Se constată insă unele 
creşteri ale numărului de 
incendii şi ale valorii pa
gubei materiale provocate 
de acestea în gospodăriile 
cetăţeneşti. Aceasta ca ur
mare, în principal, a scurt
circuitelor produse de insta
laţiile electrice improvizate 
sau cu defecţiuni, negli
jenţei In folosirea focului 
deschis, precum şi a fo
losirii necorespunzâtoa- 

.ra  a unor mijloace de 
încălzit şi preparat hra- 
na. / . V . ■ ; '

1 Apreciem că in perioada 
următoare creşte perico
lul de incendii în depozite 
şi magazii industriale, în 
magazine şi depozite co
merciale, în unităţi ale 
cooperaţiei " meşteşugăreşti 
şi mai cu seamă în gos
podăriile cetăţeneşti, în 
care se acumulează mari 
cantităţi de* furaje şi alte 
materiale combustibile.

De asemenea, în raport 
de evoluţia stării meteoro
logice, creşte pericolul in
cendiilor în fondul fores
tier, în special în plantaţii 
şi rezervări naturale. Enu
merăm toate acestea în do
rinţa . de a aduce în prim 
planul atenţiei pericolul 
care-1 prezintă incendiile 
pentru valorile materiale 
şi umane.

Ne exprimăm convinge
rea că toţi agenţii econo
mici, indiferent de forma 
capitalului, toţi cetăţenii, 
vor şti să-şi organizeze 
activitatea astfel ea în pe
rioada următoare să fie 
cât mai puţine cazuri de 
incendii.

Colonel
MARCU GHEORGHE, 

şeful inspecţiei judeţene 
pentru prevenirea 

incendiilor

REZULTATE LA CONCURSURILE 
ZONALE CU PARTICIPAREA 
POMPIERILOR HUNEDORENI

REŞIŢA : 18—19 august 1993, Pompierii militari, 
echipa Grupului de pompieri:

Locul I la probele atletice (100 m, 1 000 m, sări
tura în lungime, aruncarea greutăţii); locul 3 la proba 
„pista individuală de 100 m“ şi locul 3 la proba 
„desfăşurarea de luptă".

BUZIAŞ: 22—23 august 1993, Pompierii civili, 
F.C.P. ora? Haţeg:

Locul 1 la proba „pistă cu obstacole"; locul 1' 
!a proba „echiparea în barem"; locul 2 ia proba 
„popic-rolă“ şi locul 3 la proba „pista de îndemâ
nare şl viteză".

F.C.P. RENEL — Filiala Electrocentrale Deva:
Locul 1 la proba „pista de îndemânare ş! yt- 

teză" ; locul 1 la proba „alergare 100 m cu rolă tip 
0  individual"; locul 2 la proba „ştafeta 4 x100 m“; 
locul 2 la proba „desfăşurarea de luptă".

POMPIERII MILITARI DIN 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

AU URMĂTOARELE NUMERE 
DE TELEFON :

• \  Compania Deva : 981 sau <611212, 621212 ;
•  Compania Hunedoara: 981 sau 7121211
•  Compania Petroşani: 981 sau 541159 ;
•  Compania Orăştie: 981 sau 641212 ;
•  Comandamentul unităţii Deva: 614221 şi 614220,



mm
I
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2754) H U N E D O A R A  B ^ u |  I J b e r t ă ţ i j j .  2  

tol/fax: 095/716501

I ------

I Vă oferă case de marcat ROHTECH ECR- | 
J 208 omologate, cu următoarele caracteristl -i 
I principale:

|  — 4 taxe programabile; I
■ — 8 departamente (grupe) de m ărfuri; j

— 20 clase de mărfuri dc departament; ,
|  — 200 articole codificate (preţ, departa |
j ment/clasă); j
I — 6 gestiuni (casieri codificaţi);
| — rapoarte de gestiune pe casieri, dopar |
î tament/clasă ; •
|  — rapoarte financiare, statistice; j
» — bandă de hârtie dublă 'boe client : j
* jurnal); j
j . — imprimantă bicoloră ;
» Se asigură instalare, instruire consumabil | 
|  le, service în garanţie şi postgaranţie. Pro- * 
î gram : luni-vineri, între orele 9—17. (708) |
1 *

------------------------------  j

! GRUPUL ŞCOLAR DE ;
|  CONSTRUCŢII MONTAJ DEVA t

» str. Minerului, nr. 36
A N U N Ţ A

I înscrierea, în anul L şcoala de ucenici, curs I 
i de zi, profil MECANIC, pentru absolvenţii de j

! !
i i

I I* 8 clase, se face începând cu data de 13.09.1993, J 
t pentru anul şcolar 1993—1994; la sediul liceu- | 
î lui (30 locuri)!
I Informaţii suplimentare la telefon 620975.1

(724).
I *

I
I
III
I

I
III
I
II

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE !
A JUDEŢULUI ALBA |

CENTRUL DE CONSULTANŢA PNUD I
DIN ALBA IULIA * 1

Anunţă scoaterea la concurs a următoarelor |  
posturi: ■

•  2 consilieri I
•  1 secretar administrator.

_ Candidaţii trebuie să îndeplinească urmă- 
I toarele condiţii:

— aptitudini pentru afaceri;
— integritate morală ;
— experienţă teoretică şi practică în ma

nagement ;
— cunoştinţe economice, inclusiv în conta 

bilitate şi domeniul financiar-bancar; 
vârsta 35—40 a n i;

— calificare: studii universitare ;
— cunoaşterea limbii engleze: vorbit şi scris, 1 

.  Cei interesaţi şunt rugaţi să depună „currl-î 
I eulum vitae“ la sediul C.CJ. Alba, str. Parcu-1

I lui nr. 3. Relaţii suplimentare la tel. 096/1 
813631, dl. Orzea Comei. _______ (730) ■

j  BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE |  
\ HUNEDOARA-DEVA |

I Scoate la licitaţie, în data de 16 septembrie ■ 
1993, ora 10, următoarele bunuri: .

I1 •  apartament 3 camere Hunedoara, str. Că-1
prioarei, nr. 4, bl. V 4, eţ. I, ap. 67 I

I #  autoturism „Peugeot* 5005 
•  mobilă sufragerie „Păuniţa“

I •  bibliotecă I

I #  frigider „Arctic" .
•  televizor color „Europhon" |

I  •  colţar „Dulcineea". i
■  licitaţia va avea loc Ia sediul unităţii din ■  
■  Deva, str. 1 Decembrie nr. 23. (726) |

* COMAT HUNEDOARA S-A. j
str. Depozitelor, nr 5, DEVA a

.  O F E R Ă :  *
i •  SOBA DE ÎNCĂLZIT cu combustibil li I 
I  chid la preţul (inclusiv TVA) de 27 810 tei/bu- ■  
fcata. (712)1

I

I

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ '
A DRUMURILOR — RA DEVA

str. Dragoş Vodă, nr. 1
Organizează, în ziua de 24.09.1993, ora 9, la 

sediul unităţii, licitaţie pentru vânzarea mijloa
celor fişe rezultate în urma casării.

Listele cu mijloacele fixe propuse pentru 
vânzare pot fi consultate la sediul Direcţiei şi 
Ia secţiile de drumuri Brad, Păuliş, Hunedoa
ra, Orăştie şi Haţeg. (722)

S.C. „PANICOR** S.A. HUNEDOARA 
,str. M. Viteazul, nr. 1

a n u n ţ a

Licitaţie pentru întocmirea studiului de fe
zabilitate, fit data de 22.69.1993, ora 10. 

Informaţii 1a telefoanele: 0957/13556, 11481

i

]

S.C. EUBOVENUS S.R.L. DEVA

Angajează urgent fete cu aspect fizic plă
cui, vârsta intre 20—30 ani, specializate I» me
seriile : ospătar şi cameristă.

Informaţii suplimentare — vila Venus, str. 
Eminescu, nr. 16, tel. 095/612243 si 095/619507.

(723)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SARMISMOB S.A. DEVA i

Şcolarizează un număr de 30 băieţi In me
seria de tâmplar, prin. şcoala de ucenicie, cu j 
o durată de 2 ani, fără examen de admitere \ 
şi cu bursă.

înscrierile se fac Ia secretariatul Grupului ] 
Şcolar de Materiale de Construcţii Deva.. 

Informaţii la telefon 622231._ ____ S U t i

; SĂPTĂMÂNA
T V

LUNI. 13 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 14.00 Actualităţi; I4.IS 
Om de muzică... ia vacanţă!; 14,50 Ar
monii instrumentale; 15,00 Cursuri de 
limbi străine; 15,45 O samă de cuvinte;
16.00 Actualităţi ; 16.05 Magazin TV pen-

i tru elevi, profesori şi părinţi; 16,35 Bur- 
; sa cerealelor; 17,05 Magazin în limba 
! maghiară : 18,35 Tezaur folcloric; 19,00
1 ABC capital privat; 19,30 Desene anîma- 
I te; 20,00 Actualităţi; 20,35 Sport; 20.»

Studioul economic; 21,30 Teatru liric: 
; „Luisa Miller" de Giuseppe Verdl ; 0,05 
! Actualităţi; 0,20 Romanian Tennis Open. 

Rezumatul zilei.

! PROGRAMUL II: 12,00 Romanian Ten
nis Open. Transmisiune directă de la A- 
rena „Progresul" din Bucureşti ; 17,00 Ve
niţi cu noi pe programul doi! Criza cărţii;
20.00 Actualităţi; 20,35 Armonii corale;
21.00 TVM; 21,30 Repriza a treia; 224»

I TV5 Europe; 22,30 TVE Intcrnacional ;
i 23,00 O plimbare prin secolul XX.

i MARTI, 14 SEPTEMBRIE
! '  
j PROGRAMUL I: 7,00 TVM ; 10,00 Inăl- 
) pre a Sfintei Cruci. Transmisiune direc- 
| tă de la Catedrala Mitropolitană din Ti- 
.1 mişoara; 11,00 TVR Cluj; 12.00 Lumină 
: din lumină; 13,00 Ctitorie prin Ameri-
1 ca; 13,30 Desene animate; 14,00 Actuali

tăţi ; 14,15 Ora de muzică; 16,00 Actua
lităţi ; 16,05 Convieţuiri-magazin ; 17.05
Dragostea şi legile ei. Documentar BBC ;
16.00 Cabinet juridic; 18,30 De Ia lume 
adunate— : 19.00 In obiectiv ; 19,30 Desc-

I ne animate ; 20,00 Actualităţi; 20,35 Ros
turi, rostiri; 20,40 Sport; 20,45 Film se- 

i rial: „Cealaltă fată a paradisului** (Aa- 
I glia, 1992); 2L50 Universul cunoaşterii;
| 22,35 Meridianele dansului; 23,05 Actua- 
■ lităţi : 23,20 Liceenii în alertă !; 0,10

Romanian Tennis Open. Rezumatul zilei.

PROGRAMUL I I : ,12,00 Romanian Ten
nis Open,' Transmisiune directă de la A- 
rena .progresul** din Bucureşti; 18,00
Film serial: „Hoţomanii-  *, 19,00 Desene 
animate ; 19,10 Portativul preferinţelor mu
zicale ; 19,40 Tribuna rton-conformiştUor;
20,00 Actualităţi ; 20,35 Video-clipuri ; 21,06 
TVM; 21,30 Muzică de cameră; 224» TV5 
Europe ; 22,30 'TVE Internacional; 23,00
Studioul de literatură; 24,00 TV DEVA

MIERCURI, 15 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ; 7,00 TVM; 10,00 TV*R 
Iaşi; 11.00 TVR Cluj; 12 00 Palete; 12,30 
Film serial s „Maguy" ; 13,30 Desene ani
mate ; 14,00 Actualităţi; 14.15 Ora de mu
zică ; 15,00 Magazin TV pentru elevi, pro
fesori şi părinţi; 15,45 O samă de cuvinte ; 
M.00 Actualităţi; 16,05 Costa Rica — ţara 
şl oamenii ; 16.25 Fotbal; Transmisiuni 
directe alternative de-la meciurile echi
pelor Universitatea Craiova în Cupa Cu
pelor şi Gloria Bistriţa în Cupa UEFA, In 
pauză: Desene animate; 19,00 începe un 
nou an şcolar!; 19,30 Actualităţi; 20,00
Fotbal: Steaua — Croaţia Zagreb, in pri
mul tur al Cupei campionilor europeni. 
Transmisiune directă de la Bucureşti : 21,50 
Telecinemateca: „Un tramvai numit do
rinţă- (SUA, 1951); 24,00 ActuaUtăţi ; 0,15 
Romanian Tennis Open, Rezumatul zilei.

PROGRAMUL II; 12,00 Romanian Ten
nis Open. Transmisiune directă de la A- 
rena „Progresul" din Bucureşti ; 17,00 De
sene animate; 17,15 Teatru TV; „Premie
ra" de John. Cromwell; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară; 20,00 Refrenele iubi
rii ; 20.25 Inginerii de azi. Documentar. 
Producţie SUA; 21,00 TVM; 21,30 Con- 
certino ; 22,00 TV5 Europe; 22^0 TVE In
tern ac ional ; 23,00 De-ale pieţei în econo
mia Capitalei; 23,30 Magazin auto-moto ;

jb l, 16 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ; 7,00 TVM ; 10,00 TVR 
laşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Ora de mu
zică ; 12,45 Desene animate ; 13,00 Roma
nian Tennis Open. Primul sfert de finală. 
Transmisiune directă de la Arena „Pro
gresul-  din Bucureşti; 15.00 Magazin TV 
pentru elevi, profesori şi părinţi; 15,45
Cursuri de limbi străine; 16,00 Actuali
tăţi ; 16.05 Repere tpoldavc; 16,35 Repere 
transilvane : 17,05 Magazin cinematografic. 
Ecranul; 18,05 Povestea vorbei; 18,35 Te-

le-discul muzicii populare; 194» Reporter 
’93; 19,30 Desene animate; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,30 Fotbal: Dinam» — Cagliari, in 
primul tur ai Cupei UEFA. Transmisiune 
directă de la Bucureşti; 22^0 Film serial: 
„Daites"; 23,20 Actualităţi; 23.35 Reflec
ţii rutiere; 23,66 Romanian Tennis Open. 
Rezumatul zilei.

PROGRAMUL U : 15,00 Romanian Ten. 
nls Open. Al doilea sfert d« finală, Trans
misiune directă de la Arena „Progresul" 
din Bucureşti; 18,00 Festivaluri pe meri
diane ; 18,30 Film serial; „Oshin"; 19410 
Emisiune in limba germană ; 20.00 Actua
lităţi ; 20.35 Video-clipuri; 2*4» TVM;
21.30 Divertisment internaţional; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 TVE Intemackmal;
23.00 Club S.F.'; 23,30 Dezbatere,

VINERI, 17 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ; 74» TVM ; 104» TVR 
laşi; 114» TVR Ciul; 12,60 Descoperirea 
Planetei; 12„30 Desene animate; 13,00 Ro- 
manian Tennis Open. Al treilea «terţ de 
finală. Transmisiune directă de la Arena 
„Progresat" din Bucureşti. In pauză: Ac
tualităţi tem 144»); 15.00 Ora de muzi
că ; 16,05 Cheia succesului; 16,35 Arte vi
zuale ; 17,05 Magazin in limba germană; 
184)5 Pro Patria ; 19,00 Cultura in hime;
19.30 Desene animate; 204» Actualităţi; 
20„35 Sport; 20,45 Film serial: Pasărea 
spin" (Anglia Australia, 1986); 21,40 Via
ţa parlamentară ; 22,10 5 pentru un CEC; 
22,40 Gong ! ; 23,10 Actualităţi; 23,25 Film 
artistic : „Poliţist şi detectiv" (SUA, 1984); 
14)5 Romanian Tennis Open. Rezumatul 
zilei.

PROGRAMUL I I : 154» Romanian Ten
nis Open. AI patrulea sfert de finală 
Transmisiune directă de la Arena „Pro
gresul-  din Bucureşti; 18,00 Convieţuiri- 
magazin ; 194» Concert simfonie; 21.00
TVM; 21,30 Balade populare româneşti;
22.00 TV5 Europe; 22,30 TVE Intemacio- 
nal; 23,00 Credo. Magazin de informare 
şi afirmare spirituală.

SÂMBĂTĂ, 18 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ; 8,00 Bună dimineaţa... 
de la Chişinău !; 9,00 Actualităţi ; 9.10
Şapte note fermecate; 10,00 Film serial • 
pentru copii : „Noile aventuri ale lui Black 
Beauty“ ; 10,30 Şahul de la A la Z : 10.49 
Documentar ştii-’H*!'’ ; 11,10 Pammerii vă 
informează !; 11,20 Avanpremiera TV ;

11,30 Tradiţii; 12,00 Ora de muzică; 134» 
Romanian Tennis Open. Semifinala I. 
Transmisiune directă de la Atena „Pro
gresul" din Bucureşti; 164» Ora 25 •
Tranzit TV •  Ştiri o  Atlas # Topul mu
zical european o  Film documentar: Se
colul nostru: Episodul 4: Marile iluzii 
(1928—1939) •  Mapamond; 19,15 Teleen- 
ciclopedla ; 20.00 Actualităţi; 20,35 Edito
rialul săptămânii ; 20,40 Ora 25 — Tran
zit TV; Film sortai: „Cascadorul" •  De 
la Noe pâa’la Stroe (ora 21,40) * Ştiri 
(ora 224»); 22,50 Film serial: „Mhbdghf 
CaHar"; 23.50 Romanian Tennis Open. Re
zumatul zilei ; 0,20 Harry Uelafontc : „li
neari inii privesc viaţa" - ; 1,'35 TV DEVA.

PROGRAMUL n  : 14,30 Desene animate ; 
144» Film artistic: „Cum e viaţa dublă" 
(SUA, 1933); 16,00 Romanian Tennis 0 -  
pen. Semifinala.a n-a. Transmisiune di
rectă do te Arena „Progresul" din Bucu
reşti ; 18,10 Din capodoperele liricii *■»- 
mâneşt»; 204» Actualităţi; 20.35 Călăto
rie In Egipt; 214» TVM; 21,30 Jazz-ma- 
gazin ; 224» TV5 Europe; 22,39 TVE fn- 
ternacional; 23,00 Studioul măriei! con
temporane; 23,30 Varietăţi internaţionale.

DUMINICA, 19 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I: 6,00 TV DEVA ; 800 
Bună dimineaţa— te tenis 1; 9.00 Actua
lităţi ; 9,10 Poveşti de vacanţă; 10,00 Film 
serial pentru copii: „Noile aventuri ale 
lui Black Beauty"; 10,30 Lumină din lu
mină ; 11,30 Viaţa satului; 12.55 Recital 
Laura Lavrîe şi Liviu Vasilică in Festi
valul „Maria Tănase" — Craiova. 1993; 
13,20 Reflecţii rutiere; 13,30 Actualităţi; 
13,40 Poşta TV ; 13,50 Vldeo-magazin ţ 16,35 
Film serial S.F.: „Star Trek": „Genera
ţia următoare" (SUA, 198.); 17,30 Cânte
cele Tancului ; 18,30 Convorbiri de dumi
nică ; 19,00 Film serial: , Dailas" ; 20.00
Actualităţi : 20,30 Film artistic: „Moartea 
ai*e reputaţie proastă" (Anglia, 1990); 2210 
Duminică sportivă; 22,35 Vedete In reci
tal ; 23,10 Actualităţi ; 23.25 Noetuma de 
duminică.

PROGRAMUL n  : 10,00 TV DEVA ; 15,00 
Pop-club ; 15,30 Film serial; „Bonanza" ;
16,30 Actualităţi ; 16.35 Desene animate;
17,00 Serata muzicală TV : 20,00 Actuali
tăţi ; 20.30 Video-clipuri ; 21,00 TVM ; 21 10 
HoMytooed rock în concert; 22,00 TV5 
Europe ; 22.30 TVE Intp> nn-ional : 23,00 
O- -- şi civilizaţii; 23,30 Refrene fără 
vârstă.



ANIVERSARI

•  Astăzi, când în bu
chetul vieţii tale s-a ală
turat al 15-lea boboc^ de 
trandafir, dragă Nicoieta 
Liana, părinţii iti urează 
„La mulţi ani !“ (921402)

VĂNZARl- 
■ c u m p ă r ă r i

■* Vând urgent TV 12 
izotermă. Telefon 618678.
• •  Vând convenabil re
morcă nouă, tip Salonta, 
0,5 t, Deva, 616756. (921097)

•  Vând maşină de. pufu- 
leţi, maşină de tricotat 
ciorapi, preţ negociabil. In
formaţii la telefon 121, 
Câmpuri-Surduc, nr. 115.

(921436)
•  Vând urgent cărămi

dă pentru construcţii, for
mat deosebit.. Un gard me
talic 30 m dini fier forjat 
si instalaţie de gaz auto. 
informaţii Haţeg, str. Flo
rilor, nr. 9. (921412)

•  Vând maşină de tri
cotat electronică, cu car
telă, Brother, tel. 616939, 
15—20. (921438)

•  Vând în Timişoara
garsonieră mobilată. De- 
Va, tel. 612459, (921453)

•  Vând canapea exten
sibilă cu arcuri, stare bu
nă. Deva, tel. 623201.

(921467)
•  Vând chioşc "metalic,

deosebit, interior lemn, 5 
mp, tel. 618399. (921461)

•  Vând apartament 3 
camere, Orăştie, str. Eroi
lor, bl. 36, ap. 37. (921455)

•  Vând apartament 3
camere sau schimb cu 2 
camere, plus diferenţa. Tel. 
625622. (921456)

•  Vând apartament 4 
camere, parter, Gojdu, s‘r. 
Zamfirescu, 627430, 624031.

(921459)
•  Vând apartament 4

camere, zonă centrală, De- 
ya, tel. 627479, orele 20— 
22. (921451)
- •  Vindem brutărie şi l’_ 

nie răcoritoare Relaţii tel. 
627558, orele 8—14. (921411)

.•  Vând piese schimb 
VW — Bus, Dacia 1310, 
set motor tip Borgo, cuzi
neţi standard; 2 cauciu
curi 145/15 şi 165/15, tel, 
617374 sau 612822. (921450)
- •  Vând blană ; sşurtă

vulpe polară, căciulă şi 
guler vulpe polară, tel. 
625575. (921449)

•  Vând apartament trei
camere, mobilat sau ne
mobilat, multiple îmbună
tăţiri, cU posibilităţi de pri
vatizare, zona Bankcoop- 
ului. Tel. 623305. (921444)

•  Vând urgent garaj pe
teren închiriat, BCA 6 m 
cubi, relaţii telefon 621270, 
după ora 21, (921447)

•  Cumpăr garaj, tel
714384. (920121)

•  Vând (schimb) apar
tament ,2 camere cu gar
sonieră, plus diferenţa. Tel. 
616260. (921443)

•  Vând apartament 4 
camere, cartier Oituz, tele
fon 621115, orele 17—21.

(921250)
•  Vând apartament 2 

camere, telefon 628942.
(921398)

•  Vând motocultor nou,
motor 4 timpi, 3 viteze, cu 
anexe, remorcă 500 kg, 
plug, prăşitor, freză. Tel. 
096/618345, (921433)

•  S.G. „Bulgăr de aur 
Prodcom" S.R.L. Ilia, str. 
A. Iancu, bloc A, ap. 8, 
vinde din depozit şi cu a- 
sigurarea transportului

lemn de foc şi sortimente 
lemn de lucru răşlnoase şi 
foioase, inclusiv cherestea. 
Informaţii tel. 124, Ilia.

(921936)
•  Vând casă, str. Seve- 

rin. nr. 29 A, Hunedoara.
(921408)

•  Vând casă cu grădină 
4500 m pătraţi, comuna Au
rel VlaicU, 48, lângă Bise
rica evanghelică, vizibilă 
zilnic, între orele 17—20. In
formaţii tel. 096/620461.

(920991)
•  Vând apartament 2

camere, cărămidă, parchet, 
i n t r ă r i  separate, preţ 
8 500 000. Gojdu, Zamfi
rescu, bl. O 1. Informaţii 
tel. 627118. (921469)

•  Vând urgent Dacia 
1300, Deva, tel. 626719.

• (921472)
•  Vând Estradurin 80

mg, 9 fiole, Deva, telefon 
611787,' (921470)

•  Vând Renault 14, an 
fabricaţie 1983, stare foarte 
bună. Deva, tel. 627927.

(921473)
•  Vând lemne pentru 

foc, tăiate si uscate si mo
bilă. Deva, tel. 616119.

• (921474)
•  Vând apartament două 

: camere, confort I Deva,
Gojdu, str. Zamfirescu, bl. 
Q 5, ap. 16, parter, după 
orele 19. (921476)

•  Vând Fiat Duna Die
sel combi, fabricaţie 1987, 
închidere centralizată. De
va, tel, 622163. (921482)

•  Vând Volvo T.D. 760
G.L.E. combi, intercoo- 
ler, închidere electrică, gea
muri automate, interior 
piele, fabricaţie 1986. De
va, tel. 622163. (921432)

•  Vând casă veche pen. 
tru materiale de construc
ţii, ţiglă, lemn ete., în sa
tul Glodghilesti, comuna 
Burjuc. Deva, tel. 617676.

(921480)
•  Vând corpuri încăl

zire (radiatoare) din ţeavă 
şi tablă cu zece şr două
zeci elemenţi. Tel. 619413.

(921475)
•  Vând ţiglă şi lemn de 

construcţii (grinzi, coarne, 
laţuri). Ghilea Ioan, Bâr- 
cea Mică, nr. 81. (921481)

•  Vând apartaînent 2
camere, ultracentral, tea. 
tru, Hunedoara, telefon 
715045., (921479)

•  Vând canapea şi două
fotolii noi. Deva, telefon 
625962. (921478)

•  Vând urgent . maşiriă
de îngheţată (Germania). In
formaţii Simerîa, telefon 
661595 sau 661082, după 
ora 20. * (921485)

•  Vând apartament 2 
camere, confort I, Magno
lia şi mobilă. Tel, 717310.

(920139)
•  Vând medicamentele

Humanalbumin 20 la sulă, 
Rocmalat Konzentrat, For- 
maldenyd, Losungdab 9 şi 
lămâi cu fructe. Telefon 
724327. (920140)

•  Vând chioşc aluminiu, 
absolut nou, 4 x 4 ,  Oltcit 
franţuzesc 45 000 km, preţ 
convenabil. Tel. 095/713861 
(8—12), 095/714316 (19—23).

(920141)
•  Vând sârmă cu E 0,32 ; 

0,42 mm, 40 kg. Tel. 720016.
(920142)

•  Vând convenabil vl- 
deoeameră Sanyo, în garan
ţie, color Orion, teletext, 
sigilat şi videoplayer 
Sharp, sigilat. Tel. 729230.

(920143/
•  Vând cuptor microun.

de, nou. Relaţii telefon 
095/711608, între orele 18 
—23. (930144)

•  Vând parabolică, preţ 
convenabil, relaţii telefon 
722540, orele 19—22.

(920145)
•  Vând Fiat Fiorini Die

sel, fabricaţie 1985, con
sum 4,5 la sută, şi 2 tele

vizoare color Interfunk. Tel. 
721878. (920146)

•  Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie’ 1982, uşor ava
riată, relaţii la tel. 714163.

(920147)
•  Vând Mercedes (bot 

cal), fără motor, tampo
nat faţă, înscris în circu
laţie. Deva tei.’’611997.

(921309)
•  Vând convenabil tele

vizor color Funai, japo
nez, multisistem, sigilat, 
garanţie, 625493. (921307)

s c h im b u r i
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, cu apartament 3 
sau 4 camere, plătesc di
ferenţa. Deva, bdul Dece- 
bal, bl. R, ap: 64, telefon 
619428. (9214Q2)

•  Schimb apartament 2
(două) camere Constanţa cu 
Deva. • Informaţii telefon 
621497. ' (921439)

OFERTE DE 
SERVICII

•  S.C. ALCOMERA, De
va, str. Bejan, nr. 61, an
gajează : dulgheri, zidari, 
barmani, ospătari. Telefon 
621248, 625354, 625431.

(921487)

•  Duminică, 12 sep
tembrie, excursie prin 
INA Turist, la Ţebea. 
Informaţii tel. 625064.

(921465)

•  Copii xerox — 40 'ei
A-4, intermedieri pentru 
obţinerea paşaportului de 
serviciu. Deva, Hotel Da
cia, camera 114. (921454)
’ •  Societate' comercială 
angajează vânzător ambu
lant, inclusiv sezonul rece. 
Tel. 619526, 629968. (9214.35)

•  S.C. * Tutus-Transport
S.R.L., cu sediul în Deva, 
str. M. Kogălniceanu; nr. 
10, angajează contabil, ab
solvent de ISE, promoţia 
1990—1993. Relaţii la tel. 
619387, 618814. (921419)

•  Caut femeie îngrijire
copil, la domiciliul meu. 
Telefon 616483. (921399)

•  Familie serioasă cau
tă vârstnici, fără obliga
ţie, pentru întreţinere. Tel. 
616483. (921399)

•  NOU. Cabinet me
dical oftalmologie. Hu
nedoara, str. Ciocâr
liei, bl. 3, dr •Mihu 
Ioana Venusa. Tele
fon 717462 (921262)

•  S.C. Popa & Co SNC 
Câmpuri Surduc angajea
ză mecanici auto, tinichi
gii auto, vopsitori auto, 
sudor electric şi autogen, 
strungar, categoriile III— 
IV. Informaţii la Câmpuri 
Surduc, tel. 121 sau la se
diul Autoservice. (921456)

•  Şcoala „Waldorf" Si-
meria caută cadre didac
tice calificate, profesori şi 
învăţători, în vederea per
fecţionării în pedagogia 
Waldorf, timp de un an, la 
Seminarul „Waldorf" Bu
cureşti. Relaţii la telefon 
660854, 618277. (921467)

•  Căutăm persoană (tâ
nără) pentru supraveghe
re copil şi menaj uşor. De
va, tel. 629753, după ora 
16. (921458)

•  P .f.T .— Telecom Dea-
ler — Panasonic Suceava 
caută persoană care să re
prezinte iptereselp firmei 
în oraşul Deva şi în judeţ. 
Relaţii la telefoanele : 098/ 
728059 şi 095/661378, între 
orele 9—16. (921483)

w w v w n v v u w w n y  .— — —
•  Firma Jonatan 13 

vă oferă locuri de 
muncă în meseriile de 
zidar, dulgher, zu
grav, lăcătuş, sudor 
şi muncitori necalifi
caţi, în Italia.. Dorim 
autobiografie *la adresa 
Oficiul poştal Oradea 
1, căsuţa poştală 207.

(921306)
W u v w u w w m w w M f t

tNCHlRIERI

•  Primesc în gazdă două
eleve — studente. Deva, 
tel. 623201. (921467)

•  Oferim spre inchirîe.
re apartament 2 camere, 
mobilat, . stare excepţio
nală. Tel. 613669. (921445)

•  închiriez spaţiu 300 mp.
Informaţii tel. 623468, după 
ora 19. (921418)

•  Primesc două eleve in 
gazdă. Tel. «21993. (921409)

•  închiriez camion 5 t,
orice termen, tarif negocia
bil. Relaţii tel. 612873 ,au 
666527. ’ (920860)

S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A. S 
BUCUREŞTI \

SUCURSALA DEVA MINTIA

cu sediul în str. Şantierului, nr. 1

Angajează ingineri şi maiştri „Construcţii 
drumuri şi poduri“ cu o vechime în specialita
te de cel puţin'5 ani, pentru lucrările de reabi
litare a D-N. 7 Lipova — Deva. r

Informaţii suplimentare la telefoane: 
613220,613221 (interior — 14, 18) sau direct la 
sediul unităţii.

1
*
\

\ cu sediul în Chişcădaga, sţr. Principală, nr. 1 \

S.C. CASIAL S.A. DEVA

DIVERSE

•  Cu autorizaţia 8384/13. 
08. 1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă, reprezentată prin 
Josan Lazăr, din Petro
şani, str. General Vasile 
Milea, nr. 28 C, având ca 
obiect de activitate comer
cializare de produse alimen
tare, ţigări, cafea, băuturi 
alcoolice şi răcoritoare, ar
ticole textile, încălţăminte, 
alte produse industriale.

(921437)
•  Decontăm pe loc în 

valută A.F.A. Deva, tel. 
621543, seara si dimineaţa.

(921453)
•  Cu autorizaţia nr. 8066 

din 14. 04. 1993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă ac
tivitate persoană fizică, cu 
sediul în Batiz, reprezenta
tă prin Slobodaş Vasile, cu 
obiect de activitate — achi. 
ziţionare şi comercializa
re cu ridicata şi amănun
tul de produse alimentare 
şi industriale. (921477)

COMEMORĂRI

Vinde la sediul ei, în program non-stop, de -ţ 
luni dimineaţa ora 7, până sâmbătă dimineaţa l 
ora 7, ciment şi var pentru construcţii industria- ? 
le şi civile. ’

Livrarea auto se face în saci de hârtie sau * 
vrac. (732) ^

•  Au trecut, şase 
săptămâni de când ne-a 
părăsit pentru totdea
una draga noastră

IBY ALEXANDRU 
din Călan.

Nu te vom uita nici
odată. Soţul Aurel, fii
cele Camelia şi Ornela 
şi nepoţelele. (921484)

•  Cu inimile cerni 
te de durere, comemo
răm 14, ani de când 
Sing. MIHAI DODA

din Brănişca 
a plecat pe drumul 
lung şi trist al eterni
tăţii. Dumnezeu să-l 
odihnească.' (9215.54)

•  Cu aceleaşi inimi 
cernite de durere şi 
mereu nemângâiaţi so
ţia Florica, copiii Ne- 
li .şi Victor şi nepoţe
lul Cristian anunţăm 
împlinirea a şase săp
tămâni de când fiin
ţa cea mai dragă pen
tru noi

NICOLAE TRIFAN
a plecat pe drumul 
lung şi trist al neîn- 
toaredrii. Lacrimi si 
flori vor fi mereu pe 
mormântul tău. Sluj. 
ba religioasă va avea 
loc la cimitirul M. 
Eminescu, sâmbătă, la 
ora 12. (921486)

IMPORTANT !
S.C. KOKTE S.R.L.

jo c  d e  În t r a ju t o r a r e
KOKTE S.R.L- este înmatriculatS.C. ia

Of ic iu l  r e g is t r u l u i c o m e r ţ u l u i . jîo
judeţul Braşov, sub numărul J 08/2416 din 23. 
VII. 1992, cod SIRUES 08/3197842.

Din data de 14 aprilie 1993 funcţione ,ză 
cu mult succes în cadrul societăţii jocul de în
trajutorare KOKTE, care este foarte cunoscut 
si apreciat în Ardeal.

REGULI DE BAZĂ
Banii se trimit numai prin mandat poştal. V  

primim mandate telegrafice.
Adresa expeditorului să fie scrisă complet, 

citeţ, cu litere de tipar, în special pe cuponul 
din stângă mandatului poştal-

Suma minimă este de 5 000 (cinci mul Ici 
pe un mandat poştal.

Se pot depune numai sume multiplu de 
5 (CINCI). Ex. 10 000. 15 000 ; 20 000, 25 000, 
30 000, 35 00», 40 000, 45 000, 50 000, 55 000, 
60 000 etc.

Se câştigă de 5 (CINCI) ori suma depusă. 
De exemplu : depunere 30 000 lei, câştig 150 000 
lei. Alt exemplu: depunere 50 000 — câştig 
250 000 şi aşa mai departe.

Câştigurile se primesc tot prip mandat 
poştal, în aproximativ 70—80 de zile de la vi • 
rarea banilor în contul nostru.

Sumele depuse pentru participarea la jm, 
se expediază pe adresa S.C. KOKTE S.R-L. CV7 
4072419166 B C R  BRAŞOV — 2 200.

Telefoane 092/16 17 25 — 15 10 11, între 
orefe 8—17. (921030)

S.C. NAGHI & ZSOK 
CONTAPEX S.R.L. DEVA

A N U N Ţ A
Odată cu finalizarea etapei a Il-a a investi

ţiei, S.C. NAGHI & ZSOK DEVA oferă urmă
toarele locuri de muncă :

• croitori 50 locuri
• şoferi 2 locuri
• magazioner 2 locuri
• lăcătuş 1 Ioc
• creator modele 2 locuri
• contabil 2 locuri
c marketing-management 3 locuri
• secretar-dactilograf 1 loc
Pentru marketing-management şi secretar, 

dactilograf pe lângă calităţile fizice şi estetice 
să se cunoască în mod obligatoriu una dintre 1 
limbile de largă circulaţie internaţională (de1 
preferinţă engleza sau germana).

Relaţii Ia sediul firmei, din str. M. Vitea
zul, nr. 112. (921016)
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