
. •  Gfijihe swcerişulaî 
şi valorificării produc
ţiei •  Romcerealul preia 
toate .cantităţile de grâu 
disponibile •  Plata se 
face cu promptitudine» 
—• a doua „ zi »*Nu ' a- 
mesţecaţi {grâul cel 
vechi cii cel nou •  
„Romcerealul* , suportă 
costul transportului f  
Se primesc cereale pă- 
ioâse în custodie •  Pro
gram zi-lumină la ba
zele de recepţie •  Cu 
gândul la producţia de 
grâu din anul 1995.

.Se află în desfăşurare 
secerişul grâului — cultură 
de importanţă naţională, 
cu probleme, semne de 
întrebare şi satisfacţii pen
tru producătorii agricoli. 
Penti'u a risipi zvonurile

BANII Şl GRÂUL
şi a răspunde la întrebă
rile ‘ producătorilor, iată 
ce precizări ne-a făcut dl 
ing. 10 AN FLORE A, de 
la biroul contractări al 

\,ROMCEREAL“ Regia All- 
tonomă Deva.

La bazele de. recepţie 
ale „ROMCEREAL“ din 

. judeţul nostru se preiau 
toate cantităţile de grâu 
oferite de producătorii ,a- 

. gricoli, preţul fiind, de 320 
lei/kg boabe STAS. Se 
face precizarea că produc
ţia : de' gţâu vechi nu tre
buie" să fie amestecată cu 
Cea nouă? mai ales dacă 
recoltă anterioară a fost 

felL pfdbleme de infestare 
cu dăunătorii vii, miros 
de mucegai sau cU mălură, 
care să facă” grâul impro
prie" pentru ' • recepţionară, 
pahificaţie şi dare In con

sumul populaţiei, la bazele 
de recepţie făcându-se a- 
nalizele de rigoare în acest 
■sens...:
■ Foarte important pen
tru risipirea zvonurilor 
este precizarea că plata 
produselor — grâului la 
Contract şi achiziţii, w-şa 
face a. doua zi de la pre
dare, fie in numerar, fie 
SUb formă de virament în 
Contul producătorului, după 
preferinţă, „ROMCEREAL“ 
având asigurat în.perma
nenţă plafonul necesar şi 
.disponibilităţi în contul ’ 
bancar.

De menţionat că 
„ROMCEREAL" asigură 
plata contravalorii trans
portului produselor din 
câmp până la bazele de 
recepţie din judeţul nostru, 
la tarifele practicate de

transporturile auto, In lei 
pe tonă .fizică transporta
tă, în* funcţie de distanţă 
şi cantitate, acestea a* 
coperind cheltuielile pro
ducătorului. In acest caz, 
Indiferent de mijlocul de 
transport,* inclusiv cu hipo, 
tarifele de plată sunt ur
mătoarele, în raport de 
distanţă i între 10-20 km 
dus-întors tariful este de 
2 000 lei pe tona de boa
be fizic ; între 20-30 km — 
2400 lei/t; între 30-40 km 
— 3000 lei/t fizic; între 
40-50 km - -  3300 lei/t fi
zic ; între 50-60 km — 3900 
lei/t fizic şi între 60-70 
km — 4 300 lei/t fizic.

Venind in întâmpinarea 
dorinţelor şi solicitărilor 
producătorilor agricoli, în 
bazele de recepţie ale 
„ROMCEREAL" se ‘pri-

NICOLAE T1RCOB

(C ontinuare în  pag. a 2-a)
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LA DEVA S-A CONSTITUIT '

Consiliu! Consultativ pentru 
Proiecţia Consumatorilor

Miercuri, 13 iulie .
la Deva s-a constituit, în 
baza Hotărârii Guvernului 
României nr. 251/27. 05, 
1994, Consiliul Consulta
tiv: pentru Protecţia Con- ' 
sumatorilor. Noul organism : 
creat la nivelul- judeţului 

. Hunedoara asigură ca
drul informaţional şi or
ganizatoric* necesar sta
bilirii şi aplicării politicii 
de protecţie a consumato
rilor, corelării acţiunilor 
autorităţilor administra
ţiei publice cu cele ale 
organizaţiilor neguverna
mentale cu atribuţii în 
acest domeniu. De aseme
nea. Consiliul Consulta
tiv pentru Protecţia Con
sumatorilor are scopul de 
a reuni, intr-un cadru 
unitar, toate instituţiile a- 
bilitate cu activităţi în 
domeniul protecţiei vieţii, 
securităţii şl al interese
lor economice şi financia
re ale cetăţeanului, 

în componenţa consiliu

lui intră reprezentanţi ni 
Prefecturii, Oficiului Ju
deţean pentru Protecţia 
Consumatorilor, Inspecţiei 
de Metrologie, Gărzii Fi
nanciare, Vămii, Poliţiei 
Sanitare şi Veterinare, La
boratorului pentru Con
trolul Medicamentelor, A- 
gejiţiei de Protecţia Mediu
lui, : Centrului. de Expan
siune ai Comerţului, Re
gistrului Auto Român, Po
liţiei etc. : ,

Pentru orice problemă 
locuitorii judeţului Hune
doara se pot adresa atât 
noului • organism creat, cât 
şi instituţiilor care fac 
parte din consiliul consul
tativ.

în funcţia dc preşedinte 
al Consiliului Consultativ 
pentru Protecţia Consuma
torilor Hunedoara, a fost 
ales dl subprefect IULIAN
cOstk scu

CORNEL POENAR

.. f *

Frumosul Complex comercial din centrul co
munei Brănişca. Foto P.AVEI, LA ZA

O

una p e  z

ANUNŢ:
Local dc noapte — angajăm lucrători 

cu ziua.

^J,Hâiyut de tete* 
de pe THutitete Qăiua
Dl Victor Işfăn, direc

tor general al Prefecturii 
judeţului Hunedoarana-a 
transmis 'câteva noutăţi 
privind desfăşurarea-'-'Sh- 
acest an a manifestări
lor de pe Muntele Găina.

Tradiţionala sărbătoa
re moţească „Târgul de 
fete“ de pe Muntele 
Găina se va desfăşura 
în acest an LV ZILELE 
DE 23—24 IULIE;'

Graţie autorităţilor pu
blice din judeţul Alba şi 
a unor unităţi militare 
din zonă, accesul la locul 
de desfăşurare a mani
festărilor a fost substan
ţial îmbunătăţit, . reali- 
zăndu-sc pentru urcare 
un drum nou, de o cali
tate care permite accesul 
autoturismelor şi a auto
vehiculelor‘de orice fel. 
Din judeţul nostru, ■ ac
cesul se poate face şl 
prin comuna Vulzcştii. de 
Sus, cu autoturisme 
AHO, IMS etc.

In zona muntelui Găina 
(Obârşia Găinii şi platoul 
de sub vârful Găinii) sunt 
rezervate spaţii pentru 

■ comerţ,- prestări servicii,’
. corturi pentru adăpost, 

puncte sanitare etc., - aii . 
fost amenajate trei iz
voare cu apă potabilă, 
De menţionat că în pe

rioada acestei sărbători 
este interzisă desfacerea 
de mărfuri şi produse în 
comuna Avram lancu, in
clusiv în ionele: Casa 
lancului, Vidrişoara, Târ- 
sa, căi şi pe traseele: 
Vidrişoara — . Obârşia 
Găinii şi Valea Dobraucl 
—• Obârşia Giă-nii. Ne- 
respectarca acestei inter
dicţii se sancţionează, 
potrivit hotărârii consi
liului local, cu amendă 
do la 30 000 la 60 000 lei. 
- Manifestările consacra
te târgului încep ' pe 
Muntele Găina in seara 
zilei de 23 iulie, la ora 
19, cu spectacolul „Sus, 
sus, sus la munte, sus“, 
susţinut da . Interpreţi şi 
ansambluri de muzică 
populară din judeţele li
mitrofe, urmat dc o sea
ră distractivă■

In ziua a doua, 21 
iulie, pe Muntele Găina, 
va avea loc. la ora 9, o 
slujbă de pomenire la 
Crucea lancului, urmată 
de o paradă a portului 
moţesc, evocarea lui 
Avram lancu şi un spec
tacol folcloric susţinut 4 6 
ansambluri artistice, so
lişti vocali şi instrumen
tali de mare prestigiu 
'din judeţe limitrofe.

Pâinea de Rapolt j
Treburi - profesionale 

ne-au mânat de curând 
spre Simeria — Rapolt 
— Geoagiu. Ştiam că la 

-Rapolt să face una’dintre 
cele mai bune pâini din 
judeţ. Ne-am oprit scurt 
timp la fabrica de aici. 
Fabrică esţe un termen 
pretenţios. Un spaţiu re
lativ restrâns, cu două 
cuptoare indigene de 
pâine, i. funcţionând . pe 
păcură, cu făină şi aluat 
cu miros de pâine abu- 
ritidă şi chiar cu pâine 
albă, pufoasă, guştuoasă.

Şefa * unităţii, dna 
Elena Silvăşan, este . o 
femeie modestă. Nu-l 
place să i se spună pa
troană, nu acceptă că 
lucrează. int-r-o fabrică de 
pâine, i doar într-o bru
tărie, nu se bucură câ- 

' tuşi de puţin când îi 
spunem, fără flatare, că 
pâinea pe care o fac dlor 
la Rapolt este foarte cău

tată şi de multe ori de j 
negăsit ia Deva.

O întrebăm cum de 
s-au apucat să facă pâihe | 
şi cum de o face aşa- 
bună ? „Ştiu şi eu ?! Am 1 
vrut, pur şi simplu, să ! 
facem pâine pentru oa- i 
meni. Şi facem. Cu 
făină indigenă, cu droj- j 
die indigenă, cu - ingee? I 
diente - indigene, cu pa- ’ 
siune şi respect pentru j 
consumator. Secret#? Nici ■ 
unul. Aplicăm reţetele I 
din mo’ji-strdţnoşi, pe . 
care lucrătoarele noastre, i 
neşcolite undeva anume,' 
le respectă cu sfinţenie'1, j 

— Unde livraţi pâinea? I 
■—• La noi la Rapolt, ( 

la Simeria, la Deva şi' | 
Hondol. Ştim. Nu pu- 1 
tem acoperi cererea. Ne I 
gândim să dezvalt&m ca- , 

DUMITRU GHEOfiEA I 
CORNEL POENAR ,

(Coiilinuarc în pag. a 2-a) I

- I N V I. T A Ţ I E
Arti primit la redacţie o frumoasă invitaţie 

semnată de dnii Ioan Ardelean — preşedintele Tri
bunalului judeţean. Cornel Clucean — prim-procu- 
ror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean şi 
Mircea Ilomorodoan — primarul oraşului Orăştie, prin 
care suntem înştiinţaţi că azi, 16 iulie 1994. ora 
11, va avea loc inaugurarea * sediului judecătoriei şi 
Parchetului din Orăştie. Se materializează astfel o 
necesitate a consolidării statului de drept, a insti-: 
tuţiilor fundamentale în slujba respectării legii şi 
apărării valorilor sociale în România.
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A  Z  I
Sâmbătă.
16 iulie

•  Au trecut 196 de zile 
din a n ; au mai ră
mas 169 ;

•  1890. A murit LEON 
NEGRUZZI (n. 1840), 
scriitor junimist;

•  1943. A murit EU
GEN LOVINESCU (n. 
1881), unul dintre cei 
mai de seamă cri
tici şi istorici lite- 
rari români.

Duminică»
17 iulie

ş  Şf, Mare Mc. Mari
na; Sf. Ierarh fiufra- 

sie.

* ( • (  a m tm n

CONCURS DE DESENE 
Şl AFIŞE. Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni organizează ou 
prilejul aniversării a 130 ani de 
la înfiinţarea sa un concurs " de 
desene şi afişe. Tema concur
sului „Economisirea la C.E.C. —
foloasele personale şl generale 
ale actului de economisire". 
Concursul, este deschis elevilor 
din învăţământul primar, gini-, 
nazial şi liceal. Se acordă pre
mii între $0 000 până la 250 000 
lei. Informaţii suplimentare la 
Sucursala Jud. C.E.C. Deva" şi

Filialele C.E.C. Hunedoara şi 
Petroşani, (T. I ) .

•  AEIIOMODELE: In peri
oada 20—31 iulie a.C., la Bacău, 
are loc faza pe ţară a campio
natului de acromodele, la care 
participă şi echipajul judeţului 
Hunedoara. Acesta este compus 
din elevi de la ClubiU copiilor 
şt elevilor din Brad, care a 
câştigat toate cele 6 probe' la 
etapa judeţeană, campionatul 
fiind organizat de către Mi
nisterul. Învăţământului. (N. T.).

•  LA DISPOZIŢIA LOCUI
TORILOR, La Gurabarza, S.C. 
Tăvi Com lmpex SRL a deschis 
şl pus la. dispoziţia locuitorilor 
un magazin care este mult frec

ventai. Vânzătoarele Mirela 
Furdui şi Mirela Opreau desfac 
zilnic o gamă variată de produ
se alimentare, de panificaţie, 
leguma-zarzavatufi-fmeţe şi dul
ciuri, (Al. J.).

■ •  BUTELII PENTRU POPU
LAŢIE. Consiliul local Gufa- 
sada — cum ne spunea dl iace* 
primar; Victor Ilaneş —, au fost 
aduse, de la începutul anului 
până acum, ISO butelii noi, ce 
au fost distribuite populaţiei. 
(Tr. B.).

•  CONTRIBUŢIE. Dna Maria 
Mariş, tehnician la O.C.O.T. De
va, lucrează încă de la început 
la aplicareă Legii fondului: fun
ciar îţt comuna Burjixc. Deci, 
dânsa are o contribuţie însemna

tă la reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra ' pământului, 
(Tr. B.).

. •  MASĂ ROTUNDĂ. Joi, 14 
iulie a.c., a avut loc. la. Deva, 
în organizarea Ligii Apărării 
Drepturilor Omului, o masă ro
tundă pa tem a: „Stadiul actual 
al respectării drepturilor omu
lui în România". La această ma
nifestare au luat parte repre
zentanţi ai Prefecturii, consilii
lor judeţean şi municipal, ai or
ganizaţiilor judeţene ale forma
ţiunilor politice,- sindicatelor, 
ziarişti de la presa locală şl 
centrală, alţi invitaţi. Lucrările 
au fost deschise de dl Ovidiu 
Hagea, primarul Devei şt con
duse de dl Ştefănescu Drăgănici, 
preşedintele LADO: (Tri B).

.V.V
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVIOR â COMPANIA DE BLANURI

VIDRA" S.A.

cil sediul în ORAŞTIE, cpd 2 600, 
str. Gh. Lazăr, nr. 2, judeţul Hunedoara 

Scoate la vânzare prin licitaţie publică, în 
data de 4 AUGUST 1994, ora 12 şi în conti
nuare în fiecare săptămână în ziua de joi, oru 
12, mijloace de transport şi alte fonduri fixe, 
după cum urmează;
•  autoturism „Dacia break" 1310 . 
t  autocamion SR 113
•  autofurgonetă TV 12 F,
•  ladă izotermă, 7,5 tone
•  ladă automagazin, 22 tone
• maşini de cusut Industriale
•  «al de muncă şi atelaj.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, 
tel. 054/641741, tnt. 136.

buc.
buc.
buc*

S.C. B1ALCO S.R.L,

Vinde en gros prin depozitul său din Deva, 
str. Emincscu, nr. 76:

Vodcă FIRIZA de 33° 
Vodcă CLUB de 40° 
Rom PIRAT do 36°
Rom COMOARA de 40° 
Horincă de 52®
Bere H0PFEN  
Telefon 6255 61.

730 lei 
m  lei 
700 lei 
830 lei 
810 lei 
616 lei

S.C. BIALCO S.R.L.

Vă pune Ia dispoziţie, prin depozitul din 
Deva, str. Emtneseu, nr. 76, produse cosmetice 
ale concernelor :

•  PROCTER <* GAMBLE
•  UHILEVER şi CUSSONS
Produse Import Germania. Informaţii la 

telefon 62 55 61.

S. C. CIQUITA 
EXIM SRL Orlştie
Str. George Cosbuc, nr. 12, tel./fax ©54/ 

647510.
Vă oferă o gamă variată de lichioruri de 

cea mai bună calitate, cu un dizain plăcut ş i .  
la preţurile cete mai avantajoasei după cum ur-1

CONSILIUL LOCAL ORAŞTIE

In conformitate cu art. 76 din Legea nr. 
69/1991 şi Hotărârea Consiliului local nr. 33/ 
1994, organizează în data de 12 august 1094, 
ora 12, licitaţie publică pentru vânzarea mij
locului fix  „tabără de vară animale", din pă- 

. şunea Valea Orăştiei.

Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului 
' str. Armatei, nr. 17, la t documenta- 

I ţia necesari se  poate procure contra cost do 
la sediul Consiliului local, Începând cu data
de 1 august 1994, până la 9 august

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA ,

A N U N Ţ A

I

#  Lichior căpşuni — 0—500 1
•  Lichior frăguţe — 0—500 1 
# Lichior chery —  0—5001
#  Lichior pepermint — 0—500 l 1 
O lichior banane —> 0—500 1
•  Lichior cocos — 0—500 1 
Preţul produselor este de 990 lel/sticla 1/2

-h TVA 18 la şută în cazul achitări! mărfii eu |  
dispoziţie de plată, iar In cazul achitării mărfii |  
pe loc preţul este de 960 lei/sticle +  TVA 18 la » 
sută, societatea făcând o reducere de 30 lei/ 
sticla. 1 >

Relaţii suplimentare la telefonul unităţii, 
647519.

Organizarea în data de 8 august 1994, ora 
10, a concursului pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante -

•  ŞEF SERVICIU COORDONARE SER
VICII PUBLICE i

Condiţii: studii superioare economice şl 
vechime în specialitate 10 ani J

•  ş e f  s e r v ic iu  j u r id ic  ş i  c o n t e n 
c io s

Condiţii: studii superioare juridice şi ve
chime in specialitate 10 ani.

Depunerea cererilor şl dosarelor se face Ia 
serviciul secreţariat-administrativ al Prefectu
rii judeţului Hunedoara, de unde se primesc şi 
informaţii suplimentare, inclusiv tematica 4 e  
concurs.

REGIONALA, f e r a t e

SE C $A  L 5 DEVA

A d u n  ţ i
Închiderea pasajului la nivel al 0.C . 40 #1 

CJT.R. la intrare tu satul PRICAZ, In data de 
16. 07. 1994, intre orele 8—14, pentru lucrări 
urgente la linia C.F.

— ------------ - "fWV1---— im----w—
S.C. „TRANSILVANIA" S.A. 

D E V A
Str. 1 Decembrit 1918, nr. 30

A n u n ţ i
I. ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE DES

CHISA mijloace fixe şi obiecte de Inventar 
aflate Ia magazia de materiale, Str. Griviţel, 
nr. 7. . • .

Licitaţia se desfăşoară potrivItH.G. 1228/ 
1990 si H.G. 140/1991.

II. VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE DES
CHISA a unor mijloace fixe şi obiecte de in
ventar disponibilizate.'

Acestea se află la :
1. Magazia de materiale, str. Griviţei, nr. 7;
2. Unităţile de desfacere.

DEVA
1. Magazia de materiale, str. Griviţei, nr. 7
2. S.C. „GASTRO EXPRES" SRL (Gospodina)
3. S.C. „CORAL" SRL (Scala)
4. S.C. „BÂNAŢAN COM" SRL (Cocoşul de 

Aur)
5. S.C. „PATI-BAR PAVELEAN" SRL (Patise

ria Bulevard)
6. S.C. „ARTA COM" SRL (Cofetăria Arta)
7. S.C. „SERVCOMTRANS" SRL (Restauran

tul Piaţă) ,
8. SIFONÂRIE (Sifonărie)
9. S.C. „CONCH1COM" SRL (Nufărul)

SIMERIA '
1. S.C. „IULIA COM" SRL (Rest. Ursu Negru)
2. S.C. „PACIFIC TRANS" SRL (Feroviarul)
3. S.C. „SANGEL" SRL (Rest. Mureşul)

Cu menţiunea expresă, mijloacele fixe din 
unităţi se licitează m  totalitate şl nu Indivi
dual.

Licitaţiile se organizează în fiecare zi de 
miercuri a săptămânii, la ora 10, până la vân
zarea integrală a mijloacelor dlsponibiljzate.

Taxa de participare la licitaţie este de 
2 000 Iei.

! ' Înscrierile se fae la sediul societăţii, unde 
se află şl listele cu mijloacele disponibilizate. 

|  Relaţii suplimentare zilnic la telefon 617309 
ţ — director economic sau consilier juridic.

i
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i şi grâtd
(Urmare din pag. I)

maw in custodie orie* 
cantităţi de grâu fi orz, 
la preturi avantajoase (1683 
iei pe tonă *1 lună), ţi
nând «ansa de (aptul c i 
există riscul deprecierii 
recoltei depozitate «1 păs
trate In condiţii impro
prii In spaţiile din gospo
dăriile personale. Depozita
rea fi păstrarea se (ace 
pe timp de 10 luni.

Pentru situaţiile în care 
produsele nu corespund 
STAS-ului, se fae contra 
COSt, la preţurile afişate la 
bazele de recepţie, opera* 
ţiunl de condiţionări fi 
uscare artificială.

Programul de lucru In 
bazele d ş  recepţie este

S amină, inclusiv In zi- 
l de sâmbăta şl dumi-

prin
pentru I i i  ce vor înfiin
ţa culturi de grâu In toam
nă şl contractează mi
nimum 40 la sută din 
recoltă, s-au depus ce- 
menzl, la nivelul supra
feţelor realizate la acest 
an, tn vederea asigurării 
(In baza prevederilor Le* 
gii 83/1993, In mod gra
tuit) a  îngrăşămintelor chi
mice necesare. Precizăm 
că pentru recolta de grâu 
din acest an s-a asigurat 
şi distribuit gratuit pro
ducătorilor agricoli o can* 
ti ta te de peste 900 tone 
îngrăşăminte chimice.

Sperăm ca aceste date 
să fie utile şi de inte
res pentru toţi producă
torii agricoli de cereale 
p&ioase, în special de 
grfiu- ' "A'

Pâinea de Hapolt i

(Urmare din pag. «)
— i

Stea 4 f  producţie. 
_ iflm uşim . ; •'

: Cum-lucraţi ? Ciiw-l
brutarii î

Avem l î  lucrători, 
i majoritatea femei,.. - site» 
lucrează in trei schim
buri* Vorbiţi cu ele, ve
deţi cum lucrează* Cum 

,.igă. 1 Eu ce să zio: 
facem pâine. Şi încă ce 
pâine...

Ih  tura de după-masâ 
doamna Silvia Magda « . 
şef de schimb —, ve
ghează 600 de pâini - de 
1 kg şi 300 pâini de 
două kilograme, care 
urnSeazâ să ajungă pe 
maşa cumpărătorului. In 
dialogul nostru, emoţii
le primelor cuvinte sunt 
evidente. Treptat inter
locutoarei ii dispar bujo-

i— a mmm a aama' .

riî din obraji. Secretul ! 
pâinii de Rapolt, ne în tă-! 
reşte dumneaei prin I 
câteva cuvinte, nu estej 
altul decât respectarea | 
reţetarului adliteram. In i 
acest fel garantăm pâinea I 
3-4 zile, timp in care-şi ] 
menţine toate calităţile.

Dar dincolo de călită-'] 
tea acestei pâini, rela
ţiile Societăţii rapolţenc I 
cu diverşi clienţi sunt j 
benefice, în avantajul | 
tuturor. La 109 kg de; 
grâu predat, societatea 
„Com-Pani" SNC Ra- ! 
polt — căci aşa se nu-1 
meşte Fabrica de pâine ] 
sau brutăria din Rapolt 
—, asigură) in contrapar-1 
tidă 40 de pâini. P âin i! 
rumene, delicioase, care | 
ascund dorinţa de a face ; 
din Rapolt un nume în | 
panificaţia zonei. «

REGIONALA GAZ METAN 
D E V A

str. E. G ojdu, nr. 85 \
A N U N Ţ ,:V *;

Informăm locuitorii oraşului Călan si a- 
genţll economici consumatori de gaze, că In 
data de marţi, 19 iulie 1994, intre orele 9,00 -  
20,00, se va sista furnizarea gazelor naturale.

Vă rugăm să luaţi m ăsurile de siguranţă 
Oi se impun în astfel de situaţii.

\

UNIVERSITATEA ECOLOGICA 
D E V A

S

\
a n u n ţ a  U N  A

CONCURS DE ADMITERE
' LA FACULTATEA DE MANAGEMENT

In  e c o n o m ia  t u r is m u l u i  ş i  
A: Co m ŞKFULUI INTERNAŢIONAL

în data de 19 iulie 1994. 
înscrierile se fac la sediul facultăţii din 

Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 28.
Relaţii suplimentare la tel. 611816 sau 

1619076. (139)

T U R  S E R V IC E  "S P E C IA L* O R G A N IZ A T  D E  "G O LD S TA R *
1, GOLDSTAR efectuează un TUR SERVICE în următoarele oraşe în penoacole *

Oraşul . Adresa centrului ELECTRONICA SERVICE S A Telefon 
ORADEA Str. Spitalului 3, bl M3 u f -  • * *  Tel 11 52 76
OEVA ^  Libertăţii. bf.LÎ
IAŞI Str Grigore Ureche 1. bl Vaâer Mărâcirieanu
O O N S îA ^A  Aleea Daliei 2, bl L1 1 B1

xv  fel 62 22 96
Tel 11 65 81 
Tel 63 33 81

Perioada
11 14 uzii® 1994

15-18 «ne 1994 
20-2? iute 1934 
29-29 iui? 1994

î  m timpul acestui program de service tofi beneficiari» produsefoc GOLDSTAR suni txneveniii si ‘m
Vdr treferf să p fă tfiic l decăîm ictcbeiy#de manoperă (componentele vor.fi gratuite)

9. m special în această perioadă, Clienţii vor avea sansa de a cumpăra produse GOLDSTAR la
'•V**

reduse.
p re ţu r i .0"

m m m m

i
i
i
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Is to ria  U ngariei In tre  „ş tiin ţă  şi im aginaţie^
Apariţia unei cărţi ar 

trebui să constitui® intot.
1 deauna un fapt de cili.
|  tară. Aceiaşi sentiment
2 I«am încercat ţi atunci 
1 când ne-a căzut In mână 
* .(Istoria Ungariei** de 
I  Gergely Andras, tipărită 
|  ia Budapesta in anul 1991,

» şi tradusă în Bruba 
. român», j«i 1MV- cfe către 

I «ulttiraft Hs&»
1 J-n Gdorbefai SJ*
J ctdeec. Dar facturarea 
|  cărţii, pe lângă faptul 
s că iţi lasă un gust «oiar, 
I şoetfafc&i OMMtoitoral 
* istoriei TmmHrasatei prin

( amnezia totală de cart 
■■ dă dovadă „istoricul" (?!)
ti* 4 f re e m i marile re 

I veriimeate întâmplate aici 
J şi la care a  feet părtaş 
I poporul român.

Desigur, s^ir putea mo
tiva că est# vorba do •  
istorie a Ungariei Şi nu 
a Transilvaniei, argument 
anulat prin 12 din cele 
13 hărţi prezentate în 
anexă. Dar să revenim 
la prezentarea căiţii. 
Nu insistăm . asupra 

I venirii şî aşezării Un. 
I gurilor in Europa, ci nu. 

mai din momentul în 
care ci intră în contact 
cu poporul român. Dacă 

I ar fi să luăm în consi. 
'  derare harta nr. 2, am 
|  constata că la sfârşitul 
• secolului al Xl.lea, Un. 
I garia ar fi ajuns la gra.
'  niţele ideale, înglobând

« deja Slavonia, Slovacia 
i»i Transilvania. Or, ot-ptc

(* o cucerire şi dominaţie 
efectivă asupra Transil- 

|  vaniei nici nu poate fi 
I vorba până către sfârşi.
• ful secolului al Xl-iea,
I Istoricul maghiar re. 
î  peiă ca o 'obsesie for- 
j mula magică a Bazinului 
1 Carpatic. Iu anul 893 

Arpad „îndemnat de bizan. 
tini porneşte campania 
împotriva Bazinului Car. 
patic (?), atacând zonele, 

* de frontieră de pe Tisa".
I „Bazinul Carpatic nu a 
* fost niciodată un vid",
I sau-, ^Msiicîpife 
J tice ale Bazinului Car- 
> patic au asigurat un cli. 
1 mat p opice", pentru un.
I gurii obişnuiţi cu un mod 
|  de viaţă scminomad.
J „Istoricul**, uu foloseşte 
I nici dip greşeală „Cro.
\  nica notarului anonim"
I al regelui Bela al IV-lea,
* care menţionează lup.
I  tOie pe cai1© ungurii au 
'  trebuit să le poarte cu
I' ţfîef&zîi:' Menumorut, 

CJfaid şi . Get® pentru cu» ; 
J cerlrea Transilvaniei.
} Autorul cărţii remarcă 
* apoi succesul regelui Lu. 
ţ  do vie I (1342—1382), care 
’ l-a obligat pe voievodul

I

Ţării Româneşti la presta, 
rea JUrgS Rtttulul de ere. 
dinţa, dar nu suflă o 
f&ivt despre dezastru] stt. 
ferit de. regele Ungar Car 
rol Robert, la 1330, l i  
Pesâdă, iu faţa lui Ba* 
sarab, luptă Mustrată îh 
vestita Cronică pictată de 
la Vhma.

Câteva pagini sunt de. 
dtcate marelui voievod 
şl conducător de oşti, 
î n m  de Hunedoara 
(Henpadt 1alt os fa ferm» 
maghiarizată) şl căruia 
traducătorul eărţH uită 
sâd folosească

i
■

iau «majoritatea absolută Referindu.se la pactul * 
In Transilvania, numă. dualist de la 1867, auto. I

J v/iJiar- .-niiiikăt \. i.*- '..'«MW t*Wl rVfMtta Or>afa Ifurând sute de mii şi pe 
teritoriul Ungariei consi. 
derută bi sens mai re. 
strâns". Românii au ajuns 
la majoritatea absolută a . 
bia in secolul al XVIH. 
Jea, lîe . spune istoricul, 
fără a ţine seama de 
Mărturiile unor cronicar! 
medievali anteriori,' pr}». 
fre care amintim numele 
ful Reichertdorfer, Ve. 
fancsics, Giovanandrea 
Gromo, Antonie Posevino 
•au Conrad Hftdembrand, 
«are amintesc neamul ro.

\

AMNEZII •  OBSESII

românesc. In 1443 a  or. 
gantzat campania de 
Iarnă, armata sa de 35 c 
de unguri, sârbi, hesid. 
ed, c o i, polonezi n îna
intat până la Balcani. Nu 
ne aşteptam ca istoricul 
maghiar să recunoască 
rolul românilor -jiifait fa 
Campaniile conaţionalului 
lor, dar se putea aminti 
numele lor între naţiu. 
nlle care au alcătuit ar
mata marelui comandaşi 
român, ajuns la înalte 
demnităţi, printre care şi 
aceea, de guvernator al 
Ungariei. Susţinerea noas. 
tră se bazează pe izvoare 
arhicunoscute pentru 0. 
rice istoric, printre cate" 
amintim relatările lui 
Anton Verancsics, care 
spune că „românii din 
Haţeg au primit fnnobl. 
larea fa vremea iui Ian eu 
de Hunedoara*',

Deşi aminteşte despre 
principii Sigismund şi 
Andrei Bethory care au 
domnit de la 158® până 
la 1602, istoricul uită să-l 
amintească pe Mihai Vi. 
teazul, care realiza la 
1600 unirea Ţării Româ
neşti, Transilvaniei şi 
Moldovei sub conducerea 
sa. Bătăliile de la Şelire. 
băr, MirSstău şi Gorăslău 
sunt „uitate" cu bună 
ştiinţă de către istoricul 
maghiar.

Istoricul face şi ane 
afirmaţii senzaţionale fa 
ce priveşte configuraţia 
etnică a  Ungariei. „Ca 
urmare a războaielor 'şi 
epidemiilor cui redus spo
rul- natural Şl sui produs 
o migraţie Internă dinspre 
nordul Ungariei, însă fa. 
suficientă". „A început 
prin urmare şi mrgraţia 
dinspre ţările vechie — 
din Balcani, Muntenia, 
Polonia şi Austria — fn. 
tregită prin acţiuni de 
colonizare organizată'*. 
Astfel configuraţia etnică 
a Ungariei s.a schimbat. 
„Acum românii reprezen.

rut omite Si arate ur. ţ  
mările legilor de ma. 
gbiarizare diit anii 1875, . 
4879, 1883, 1891 ş| 4097, |  
sau procesul Memorandu. I 
lui, dar ntt Uită să a- !

revendicările |  
«toglilwe dto aceeaşi pst » 
rioadă. 1

Dacft vrane de looo de !  
ani, istoricul hălăduind I 
prin pustă g  BfanţU Car» J 
patic ntui întâlneşte pe |  
români decât incidental, I 
dlntr.o dată ei fi apar ca |  
singurii vinovaţi pentru |  
toate evenimentele de la J 
sfârşitul primului război I 
mondial, care au dus la «

Mânifar „locuind peste revenirea Ungariei tn gra. I 
* "  ** egs- niţele ei fireşti. Acum nu *

ezită să arunce fa spina- |  
rea naţiunii române că. 1

tot ş l  care U p r le  
R i n  pe celelalte îm. 
preunâ (secul, unguri şi 
saşi)".

Unu! dintre cele mai 
însemnate evenimente is. 
ferice ce a avut foc în
Transilvania, la 1784, a  .  . ,
laşi, v s m &Mm ţăranilor sfaturilor la mijlocul , 
români sa t  »  !,t '* °PrJlte. »j«ngând i .  J
rea..fui. Horea, Cloşca şi pe. linia Ţisei . Şi

dorea „Republicii un. j 
gare a sfaturilor"» „Incii- | 
rajată de Antanta, ar. j 
mata română a pornit a. |  
tacul împotriva Republicii «

Crişan. Ecoul stârnit dc 
răscoală a străbătut in. 
treaga Europă. Calendare. 
Broşuri, articole în presa 
din Franţa, statele ger. 
mane, Ţările de Jos, Ita. 
lia, Spania, Anglia etc. 
publicau numeroase ştiri 
şi comentarii privind ca. 
uzele, desfăşurarea şi 
înăbuşirea răscoalei. Ceea 
ce ştia întreaga Europă, 
nu ştie renumitul „iste, 
ri«“ ungur care ntt e în. 
vredniceşte nici printr-o

aici mistificări, Armata 
roşie evacua teritoriile re. ! 
cent eliberatei, dar „tru. j 
pele româneşti nu se clin. J 
teau". Nu se aminteşte j 
nici un cuvânt despre ma. 1 
acrele comise >,r..> iriva j 

populaţiei româneşti la | 
Giurcuţa (Huedin), Fă. , 
get, sau in comune ale I 
judeţelor Caraş-Severin, J 
Arad şi Bihor, printre |  
\K iminţim imeie din * 
comunele Chereluş, Co. f 
văsinţ, Curtici, Siria. So.

■ fe- T," codor. Sighiştcl şi Beittş, I 
simpla pomenire. Şi asta eeea ce a determinat fnain- 
în vreme ce altor trei tarea armatei române |
răscoale (incomparabile ca' peste Hnia de dematCîfţie. *
importanţă) şi anume cc. Ne „prim aici( deoarece î 
Iej din 1937, „a iui Bu- credem că Cele prezen. {
dai Nagy Antal” (şi aW «ne / ?,:t [»en. -
uită pe Mihail Români® tru lipsa totală de obiec. I
din Floreşti), războiului ţă- fivitate a cărţii „istorku. î
rănesc din 1514 condus de 
Dozsa Gyoigy Secuiul şi 
a Iui Frartrisc Rakoczy al 
IL.lea, autorul le consa. 
eră pagini întregi. Con. 
cluziite se impun singure.

Dar cea mai grosolană

hii** maghiar.
Nu încheiem înainte de 

a nc pune câteva între
bări: De ce a trebuit tră. 
dusă fa româneşte o ase. 
menea carie? Ce poate 
afla cititorul român din.

\
omisiune se Ii. re. tf -r ps *ij.ţ

voluţia românilor din Ţran- flcă? Aprecierea redacto. <,
silvania din 1848—1849. In 
cele aproape 5 pagini 
dedicate revoluţiei şi răz. 
botului de eliberare, nici 
un cuvânt despre revolu. 
ţia românilor, nici un 
nume de revoluţionar ro.

iilor „Caietelor muzeale" I 
din Qdprbeiid Secuiesc J 
fa#®; afirmă e i pentru i;  
istbricuT Gergeiy Artdras » 
„ştiinţa istorică şi sfera |  
politicului sunt domenii |  
total diferite fiici), este'

mân. Nici un cuvânt cei pufat bizară şî In ton |  
despre înfrângerile ruşi. cu maniera „ştiiaţMkă"
noase suferite dc coman. 
dânţfi «laghiuri Csuteb, 
Hattany, Kemeny etc. 
în* luptele purtate eu ar. 
matele de ţărani români 
conduse de Avram Iancu, 
prefecţi] şi tribunii săi.

a cărţii. Cartea istoricu. 
Iul maghiar este greu im.

egnată de un surogat 
do naţional '» -'» istorizmit. 
Pref.riOACHlM LAZAR, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice 

şi Romane Deva

LA UN DEBUT
Roxana Slcoe-Tirea are 

1$ ani şi este elevă la 
Şcoala Generală Nr. 1 din 
Deva. La t> astfel de 
vârsta fragedă serie ver
suri şi proză. Dar mat 
ales poezie vădind o sen
sibilitate aparie. O sen
sibilitate ce se îmbină 
fericit cu o putere certă 
de transfigurare artistică 
ce U depăşeşte numărul 
anilor. Creatoare de irita- 
gini, care numai după o 
lectură atentă spun ceva 
şi despre vârsta ei, Ro
xana Sicoe-Tirea vădeşte 
maturitate. Să credem în 
viitorul său creator!

MINEL BODEA

S a ?  d e p ă i tă t i t e
Fug depărtările!
Vreau s l Ie cuprind fa suflet.
Dacă le-aş ţinc-n palmă 
Le-aş răpi culorile,
Le-aş vătăma începuturile...
Ce le-ar mai rămâne oamenilor?
Mă copleşesc de tristeţea lor luminoasă 
Şl na am putere $S le contopesc în mine. 
Privesc In ochii lor, al zărilor,
Dar el nu-mi dezvăluie decât taine eterne. 
Fug depărtările!..

Mitumţâ
Când munţii îşi regăsesc umbre 
Şi dezrobesc pământul din poverile sumbre» 
Când apa orj floarea râzând 
îmbracă' cerul fa roşu veşmânt.
Când imagini de vis
Aleargă spre un poem ce n-a mai fost scris, 
Când ciocârlia cântă duios 
Inălţându-şi trilul In cer bucuros,
Când tuna apune plângând '
Ivind începutul uşor surâzând,
Soarele-nvinge al nopţii intUneric 
Şi-nvăluie pământul fa strălucire feeric!

Qtas de pământ
Fermecat îmi privesc trup ce iveşte comori. 
Mă îmbrac din căldură intr-a gheţii flori. 
Alinaţi-vS răni ori dureri ale firii,
Eu cânta-vol în schimb povestea iubirii.

I.impcdc-n iacu-; veghez cu undele serii,
Alerg înspicat din sufletul verii.
Robit ş» pribeag ett fiecare eu mor,
Daţi-nti să sorb înfocat dintr-ai dragostei dor!

Aş pluti înspre ani însoţit de lumină, .
Aş cânta însorit frunza pădurilor lină,
Din inimă mi-aţi şterge mai crudă amintire, 
Dş voi mi-aţi dărui grăunte de iubire!

ROXANA SICOE-TIREA, 
elevă

*-»*—*— *— fa—*-*-«*—■*— — *— fa**

MINIATURĂ
Prin insomnii de trestii ce.şi agaţă 
oglinzile de ramă prin sălcii, Ia uscat, 
un greîere-şl mai caută, melancolic, 
vioara rătăcită la un bal mascat.

Suspină umbra clipei în orologii sparte, 
cu cearcăne dc lună, sărmanul lăutar 
îşi plânge alăuta cu lacrimi de mătase 
fa nopţi de chihlimbar.

IONEL AMABIUŢEI

•  Emersfane, s.f., 1.
bstare a unui corp ieşit
dkitr-un iichid". 2. „re- 
MMtfiţfa unu; astru eclip
sat" (cf. fr. dmersion, it. 
emersione).

•  Imersiune, s.f., L 
k ̂ fundare a : unui . corp
Intr-un lichid; stare fa 
cme se află un asemenea 
eaxpi sufanersiune; me
todă de lucru fa micro
scopie constând din in

troducerea fatre obiectiv 
şi lamela care acoperă o- 
biectul a unei .picături 
de lichid t̂ransparent 
pentru a spori puterea de 
separare a microscopu
lui**. 2, „intrare a unul 
emp ceresc in conul de 
umbră al unui alt corp" 
(cf. fr. immersioi», lat. 
immerslo).

SeitsurUe celor două 
cuvinte de mai su* se 
apropie mult, aproape că

Din tainele limba
se identifică, deosebirea 
constând în înţelesurile 
mal aurite ale celui de-al 
doilea termen. Alternanţa 
Iniţialelor E cu I  din 
cele două cuvinte justi
fică nuanţarea sensurilor 
la cei de-al doilea ea- 
vâs*t«

Corect: 1, Ertiershiftea 
Lunii a produs mare

senzaţie in rândul celor 
care crezuseră la un mo
ment dat că o mâncaseră 
vârcolacii, 2. Imersiunea 
vasului s-a petrecut strâ- 

. fulgerător de repede sub 
ochii miraţi ai celor pre
zenţi pe malul apei,

•  lnterbanear( ~  ă, 
adj., 1. „Intre bănci, cari

se referă la colaborarea 
reciprocă dintre două a e r  
med multe bănd (teter • -  
element prim de com
punere savantă cu sem
nificaţia „tetre"» „reei- 
proc", „care este fa mlj- 
loc*‘; fr. i t  inter —, la t 
toterjfr

•  Intrabancar, — S, 
adj-, 4. J u  interiorul, 
Iftiuntrui unej bănci (in 
fr* —ş eîeffîcftt prim de

compunere savantă on 
semnificaţia „îr Interi 
rul“, „înăuntrul" '(fr., i t  
lntra, — la t intr*) Co
rect: 1. Colaborarea lntor- 
baitcară internaţională a 
dus la dezvoltarea econo
miilor ;dfa ţările slab 
dezvoltate. 2. Operaţiunea . 
intrabancară s-a efectuat 
corect şi în contul cerut 
de lege.

VALKNiTN fiitKTDfEAN



Vaticanul împotriva 
sancţiunilor economice

W /A \Y .V JW rtW .W .-.V .'.V W .V .Y .V .V .V .V .V .V A

Vaticanul este împotri
va folosirii armelor în 
crizele internaţionale, dar 
condamnă deopotrivă po
litica embargourilor.’ In 
aprilie, secretarul de Stat 
al : Sfântului Scaun a ce
rut revizuirea sancţiunilor 
împotriva Serbiei. Săptă
mâna trecută, papa însuşi 
a declarat acelaşi lucru 
împotriva blocajului îm
potriva Cubei, pentru ca 
apoi purtătorul său de 
cuvânt, Navano, să aducă 
în discuţie moralitatea blo
cajului economic împotri
va Irak-ului.

De altfel, intr-un recent 
dialog purtat la Vatican, 
îlitre secretarul de stat 
Arigelo Sodano şi vice-

prim-ministrul irakian 
Tarele Azis, principalul 
colaborator a l ' lui‘ Saddams 
Vaticanul s-a angajat să-şi 
pună în mişcare uriaşa 
capacitate diplomatică spre 
a convinge ' comunitatea 
internaţională că aseme
nea decizii punitiva îm
potriva unor state ar tre
bui reexaminate periodic, 
pentru că „cei slabi şi cei 
nevinovaţi nu trebuie să 
plătească pentru culpe de 
care nu sunt responsa
bili".

Pentru cei care nu ştiu 
să , facem precizarea că 
fostul ambasador la ONU 
al Irak-ului, actualul vice- 
prim-ministru Aziz , este,.. 
creştin nestorian. .

STORY FLASH
PUNDAMENTALIŞTI... ÎN GREVA

Dacca. Scriitoarea Tas- 
lima Nasrin — acuzată de 

\„blasfemie“ de integra- 
liştii islamici — continuă 
să stârnească pasiuni în 
Bangladesh. Pe 30 iunie, 
un copil a fost ucis şi 
150 persoane rănite in 
timpul unor violente cioc
niri cu poliţia. Extremiş

tii proclamaseră o zi de 
grevă pentru a protesta 
împotriva' romancierei, 
acuzată de a fi spus, în- 
tr-un interviu, că trebuie 
„radical schimbat" Co
ranul, pentru a oferi 
aceleaşi drepturi bărba
ţilor şi femeilor.

CRANIUL LUI MOZART REGĂSIT 

IN RUSIA ?
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Liz Taylor contra NBC
La - început celebra ac

triţă nu dase prea mare 
importanţă biografiei TV, 
pe care i-o pregătea NBC. 
Dar când au scăpat unele 
indiscreţii, care vorbeau de 
violenţele cărora i-ar fi
căzut victimă din partea a 
trei dintre cei şapte băr
baţi pe care i-a avut, Liz 
Tnylor a fost .puprinsă de 
furie. Cartea — scenariu, 
care ar trebui să apară 
odată cu filmul în luna 
ţnai 1993, ; celeyâ că ac
triţa a fost bătută de trei 
dintre soţii săi : Nicky
'Hiiton, Mike Todd şi Ri- 
chard Bdrton. .

Filmul TV produs de 
NBC îi are ca realizator 
pe Lăbry 'Persky, acelaşi 
cffre mai -are la activ 
Biografiile de senzaţie de-

Diego relevaţie. Diego 
„aurul Neapolelui". Diego 
legendă. Diego, un mit pră
buşit. Diego, un. tată fu
gar. Diego drogatul. Die
go. reabiliţatul. Diego, un 
campion reînviat. Diego 
„dopatul". Maradona dr. 

;JekylI şi mr. Ilyde. Episo
dul de pe 30 iunie pare a 
fi ultimul, act al , unei 
cariere alternând conti
nuu între triumfuri şi 
scandaluri, între medalii şi 
pagini întunecate. Să 

. parcurgem aşadar sinteza 
a 17 ani care -nu transfor
mat o ^speranţă" intr-un 
,.îngfer pfăbt^Tt".

•1877. La ,:A7 ăni câşti- 
gă titlul de - golgeter cu 
„Argentlnos". In anul ur
mător va i i  vedeta mon- 

. dialelor de juniori din 
Japonia.

1981. Se transferă la 
„Boca Junior", cu oare 
câştigă singurul său titlu 
de c.ampipn. în Argentina.

1982. Participare „dis
creta" la mondialele din 
Spania.

1983. Trece la „BarcelOc 
na" cu care câştigă Cupa 
Spaniei şi în 1984 super- 
cupa spaniolă.

4 iulie 1984. După dra
matice tratative este achi
ziţionat de „Napoli". Pre
zenţa sa pe stadionul Şan 
Paolo este un triumf: ora
şul îl adoptă.

29 iunie 1986. In Mexico 
este eroul Argentinei, cam
pioană mondială. Primeş
te „balonul de aur".

1986—1987. Revine In 
Italia şi conduce echipa . 
napoletană ■ la câştigarea 
primului şi singurului său

;.S9x-„:. . * . .  . . . . .

spre Jackie Onassis şi Bar- 
, bara Iîutton.

Avocaţii lui Liz Taylor 
sunt pe cale de a finali
za acţiunea legală-, îm
potriva NBC, prin care 
se solicită daune — inte
rese de 20 milioane do
lari. _ ’ • (

Cazul este neobişnuit, 
deoarece în justiţie este 
chemată doar reţeaua TV 
nu şi autorul cărţii şi al 
scenariului, scriitorul Da- 
vid C. Heymann, Care a 
primit de la NBC un a- 
conto de 500 000 dolari. 
Cât priveşte varianta ti
părită, cartea despre Liz 
Taylor este prevăzută să 
apară într-o primă ediţie 
de 500 000 exemplare, ceea 
ce ponstituie un record 
absolut în SUA şi în 
lume, •„• - • •

. *■**»•-*' ***-*"ârA-*+* '

titlu de campioană _a Ita
liei. ţn  acelaşi an „Na
poli" cucereşte Cupa Ita
liei. După doi ani (1989), 
câştigă şi Cupa’UEFA.

13 februarie 1991. Izbuc
neşte „cazul Maradona", o 
urâtă afacere cu cocaină 
şi prostituate. Două zile 
mai târziu, Diego primeşte 
mandatul de arestare.

27 martie 1991. începe

Moscova. Craniul des
coperit de doi copii,. Iş 
Şankt Petersburg, în timp 
ce se jucau pe şantierul 
unei clădiri aflate în re
novare. s-ar putea să fie 
acela v al lui Wolfgang 
Amădeus Mozart, Pe 
ţeastă este 'scris cu ca
ractere latine „Mozart" şi 
ar putea fi cea dispăru
tă in urmă cu un secol 
din cabinetul- anatomis
tului Josef Hyrtl, care

era convins' că poseda 
craniul genialului com
pozitor "austriac. „Obiec
tul", învelit într-un ziar 
din 1896, . în care a fost 
descoperit, a fost imediat 
expediat la Moscova,'spre 
a fi examinat. După cum 
se ştie, Mozart a murit 
la Viena, în 1791, în 
condiţii niciodată eluci
date, rămăşiţele sale pă
mânteşti sfârşind într-o 
groapă comună.

BOSFORUL, MAI SIGUR

Ankara. In ciuda pro: 
testelor unor ţări, in tre 
care şi Rusia, Turcia a 
introdus de la 1 iulie noi 
norme privind navigaţia 
prin strâmtorile dintre 
Europa şi Asia. Hotărâ
tă Ia începutul anului, 
noua reglementare stabi
leşte standarde mult mâi 
riguroase pentru securi
tatea navală, in timpul

traversării Bosforului şi 
Dardaneîelor. Rusia şi-a 
exprimat dezacordul, sus
ţinând că se aduce ast
fel un prejudiciu liberei 
navigaţii in Marea Nea
gră, un spaţiu funda
mental pentru economia 
sa. Moscova a lăsat să 
se înţeleagă că riu'j va 
respecta noile reglemen. 
ţări.

WWWWWWWWWWWMAWWWWWAWWWW .

sportiv pentru doping îl 
recunoaşte pe Maradona vi
novat- şi-l suspendă pe 15 
luni, până la 30- iunie 1992.

26 aprilie 1991. Mara- t 
dona este arestat la Bue- 
nos Aires In - casa unor 
prieteni: sub efectul stu. 
pefianţelor şi cu 50 grame 
de cocaină în buzunar. O. 
zi mai târziu preşedintele 
Menem anunţă că lui

calvarul sportiv al îui Ma
radona . Este -găsit pozitiv 
la controlul doping după 
meciul Napoli — Bari 
(1—-0) din 17 martie. Pri
mele analize se confirmă: 
cocaină în urină.

24 martie 1991. Samp- 
doria — Napoli 4—1: este 
ultima partidă a lui Die
go in campionatul italian. 
Unicul gol al „azzurilor" 
este marcat chiar de el.

30 martie 1991. Mara
dona. pregăteşte un comu
nicat de făcut .public ime
diat după plecarea şjare 
Argentina. Apoi se răz
gândeşte şi num aj pleacă.

30 martie 1991. 0  vor
ba de o răzgfindire de doar 
câteva ore. In timpul riop- 

- ţii fuge, declarând din 
avionuj care il dttesa «pri 
Buenos Aires : ,,Mă- voi 
Întoarce, voi ieşi din tu
nel".

6 aprilie 1991. Procesul

Maradona i-au fost retra
se paşaportul şi titlul o- 

- notific* de miniştrii al 
Sportului. Diego se tre- 

' zeşte în închisoare şi spui 
ne: „Vreau să mor". Peste 
3 zile este eliberat pe cau- 

’ ţiuhe :" 25.000 dolari. Acu
za ţiile  sunt grave, riscă 
între 1—6 ani înch’soare.

18 septembrie 1991. Este 
judecat in Italia pentru 
deţinere şi plasare . de, 
stupefiante. Diego Arman- 

• do este condamnat la un 
ân şi două luni. ..

28 noiembrie 1991, Este 
judecat procesul din Ar
gentina. Magistraţii îl ab
solvă de acuzaţia de tra
fic cu stupefiante şi-i a- 
plică o pedeapsă’ uşoară 
pentru-: uzul personal de 
narcotice.

Iannerie 1992. Maradona 
îşi începe cura de dezinto
xicare. Ii revine gustul de 
a juca fotbal.

I  mai 1992. Tribunalul

W ORLD
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nero a precizat că în rea
litate barba e doar o 
superstiţie. . Ciudăţeniile 
unui personaj, devenit 
celebru în ţara sa după 
cele două goluri înscrise 
Boliviei, ciudăţenii care 
se regăsesc şi în cariera 
sa fotbalistică: atacant 
central la tineretul lui 
Real Madrid, libero la 
Valladolid, mijlocaş la 
Atletico.

AL 4-LEA FOTBALIST 
POZITIV INTR-UN 
TURNEU FINAL 

AL MONDIALELOR

: Cazul Maradona a re
adus în memorie, sub 
multe aspecte, pe cel al 
sprinterului canadian Ben 
Johnson, rezultat pozi
tiv la controlul antido
ping, la 26 septembrie 
1988, 48 de ore după ce 
câştigase medalia de 
aur la 100 m la Olim
piada de la Seul. Şi a- 
tunci ştirea s-a transmis 
în timpul nopţii şi, ca şi 
Maradona acum, John- 1 
son, revenit în arena / 
sportivă după. suspenda- ) 
re, avea să recidiveze - în ( 
martie 1993. r

Dintre fotbalişti, Ma- 1 
radona este al patrulea ţ 
descoperit pozitiv la con- i 
trolul antidoping în ţim- > 
pul unui turneu final. ţ 
Primul caz a fost acela 1 
al haitianului Ernest / 
Jean Joseph, în 1974, în ) 
Germania. Al doilea a l 
fost scoţianul. Willie / 
Johnstone, în 1978, în 1 
Argentina, jucătorul „vi-, ţ 
novat" fiind-obligat să se i 
întoarcă imediat acasă. } 
Al treilea caz de doping > 
e acela al spaniolului \ 
Rafael Caldară, în 1988, i 
în Mexid : cu acea oca- J 
zie, medicul «său, Jorge j 
Guillen (un -omonim a i i  
celui care a efectuat 1 
contraânaiizele in cazul î 
Maradona, la Los Ange- ţ 
Ies), . şi-a asumat res- i

pentru Minori din Napoli 
fl recunoaşte lui Marado
na paternitatea lui Diego 
jr., fiul avut cu italianca 
Cristina Sinagra.

17 iunie 1992. Se în
cheie suspendarea FIFA.

Octombrie 1992. Mara
dona revine pe teren, la 
„Sevilla", în Spania. Dâr 
la sfârşitul sezonului se 
desparte brusc de noua sa 
echipă.: . . '

13 ianuarie 1993. Antre
norul' Basile îl convoacă 
pentru meciul echipei Ar
gentinei contra Braziliei.

31 octombrie 1993. Diego 
revine pe teren cu na
ţională,' fritr-un meci bfi- 
cial, l a ' Ridney, în preli
minariile World Cup ’94 : 
1—1 cu Australia.
• l i  noiembrie 1993. Re
turul dublului meci cu 

• Australia. Maradona şi ai 
săi câştigă cu 1—0, califi, 
cându-se pentru USA ’94.

2? februarie 1994. Mara
dona are din nou necazuri 
cu justiţia argentiniană: de 
aceâstă dată pentru că şi-a 
pus paznicii să tragă îm
potriva ziariştilor care îi 
asediau v ila : şase răniţi.

21 iunie 1994. Primul 
meci al Argentinei la 
noua ediţie a Mondiale
lo r: 4—0 cu Grecia. Un 
Maradona strălucitor Mar
chează din nou după o 
combinaţie Senzaţională1.

29 iunie 1994. Marado
na este găsit pozitiv la 
controlul antidoping la 
sfârşitul meciului cu Ni
geria <2-i—I. pentru Argen
tina). Este preambulul 
suspendării' pe care TIPA ‘ 
a decis-o o zi mai târziu.

SEX, FOTBAL 
ŞI ALCOOL

Dublin. Partidele na
ţionalei îi stimulează pe 
irlandezi să facă dragos. 
te. Aceasta e concluzia 
ce reiese din datele fur
nizate de „Well Woman 
Center", cu sediul în ca
pitala -Irlandei. In dimi
neţile ce au urmat me
ciurilor jucate de echi
pa lui Jackie Charlton, 
un număr dublu de femei 
au solicitat pilula anti
concepţională „pentru o 
zi după". „Fenomenul e 
legat, după cum afirmă 
directoarea institutului^ 
Rita Burtenshaw, de con- 
sumul de alcool". Se pare 
că ştirea nu constituie o 
noutate absolută, efecte 
asemănătoare constatân- 
du-se şi după partide de 
rugby sau după zile de 
sărbătoare. Particulari
tatea o reprezintă faptul 
că de această dată e 
vorba de un eveniment 
transmis la televizor.

SCHIMB SLIP 
CU UN TRICOU 
AL ARGENTINEI

Orlando. O avocată 
din oraşul american, su- 
porteră înfocată â echi
pei argentiniene, a pro
pus un insolit schimb 
unui suporter â l âchipei 
sud-amerieane : slipul să ti 
contra trieoul cu dungi 
alb-bleu. Gata să vfeo1 
tueze trocul; femeia şi-a* 
scos obiectul de lenjerie 
intimă în faţa ochilor 
sideraţi ai argentinianu
lui. Episodul a fost re
latat cotidianului '„The 

• Sentinel" din ©rlândo 
chiar de întreprindătoa- 
rea suporteră. < .

CAMINERO PRECUM 
BOB DFLAN

Mijlocaşul în vârstă 
de 27 : ani de la ABetico . 
Madrid a explicat ■- j u r - ,  
naliştilor . americani că 
şi-a . lăsat barbă-, pentru 
a semăna cu Bob Bylan. 
cântăreţ pe care pu ezi
tă să-l < caracterizeze 
drept • „grandios". Dată 
fiind .perplexitatea stfirr 
nită de această declara*, 
ţie (o asemenea asemă
nare este practic inexis
tentă),-Jose Lins Qami-

| UN; RABIN.,, mr^S tiiu  IN GUVERNOI) |
j LUI A r AFAT! j

* Rabinul Jerusalcmului, MoshC Ilirsch, din secta» 
I „Naturei Karta" L,Păzitorii Oraşului"), inamic declarat |  
. al statului israel, a fost numit ministru pentr»- afa- >

■ I cerile .âbraice în guVeTniî)' autonom palestinian la I 
î iniţiătiva preşedintettli Organizaţiei pentru Elibera- * 
|  rea Palestinei, Vaatiier Arafat. |
I -Ştirea a fost făctftă publică de Hirsch insuşi, deja I 
j „ministru de, externe" al sectei sale, într-un comunic { 
{ Cat difusat de pofiOll de radio al armatei isfaelicnc. ( 
» Gesturile dc Mnâvoiflţi ale autorităţilor israe- * 
I liene, care au -pus în libertate cea anal mare parte a I
* celor 10 000 ' de deţinuţi palestinieni pe care it aveau, * 
I creează premisele* unei „împăcări Istorice", dc neima- |
* ginat cu dear cSteva luni în urmă. : t t , *

ponsabilifatea de ă fi pre 
scris efedrină fotbaiistu- ţ 
lui, afacere ce s-a .. în
cheiat fără ca spaniolul 
să fie pedepsit (a fost 
sancţionat medical şi a 
fost amendată echipa 
spaniolă, ci, în
materie de pedepse FIFA 
lucrează cu măsuri dife
rite I). “ ■

Agenţia STORV PRESS
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REFLECŢIA SAPTAMANII

•  „Ca şi natura» sufletul cere o iarnă dc aspre su- 
ferinţi pentru a putea da o nouă primăvară".

Despre suflet
eu N'ICOLAE IOKGA

•  „în sufletele mari, viata bate ca valurile în 
Stâncă, şi cei mai mulţi înţeleg din ele numai nisipul 
ce cade". .

•„ Singura cetate ce nu se poate lua cit sila o 
sufletul omului".

•  „Nu e mare opera unde e mult material, ci 
aceea unde e mult suflet".

,» „Sufletul omenesc nu poate suferi golul, şi ori
unde îl găseşte, pune poezie".

•  „Sufletele sterile surit acelea prin care nu poate 
trece nici un fel de iubire".

•  „Pentru sufletul tânăr nu e otravă mai»rea 
decât cartea neruşinată". ,
■ Selecţie de II.IE LEAIIU

v v .v /r .v .- .' .v .v .- ...' .»

ÎN Ţ E L E P C IU N E A  C H IN E Z Ă
■ , DESPRE PROSTIE

•  v,Nici un leac nu e în stare să vindece prostia",
•  „Pe prost să nu-1 contrazici". "
•  „Acolo unde omul deştept convinge prin vorbă,

prostul foloseşte pumnul". *•
•  „Prostul nu cunoaşte virtuţile înţeleptului, o- 

mul sănătos nu cunoaşte suferinţele bolnavului".
•  „Şi peste un prost poate să dea norocul". .1 '
•  „Să te lauzi, pe tine însuţi o un lucru prostesc, 

să-ţi lauzi nevasta e de două or; mai prostesc",

, '  Selecţie de II.IE LEAIIU

ii din di)
d iv e r t ism e n t e l e

Cum .se poate combate 
plictiseala în asemenea 
condiţii? Tri cameră se află 
televizoare, cu programul 
stabilit • de organizatori!, 
se fac scurte excursii la 
Daiias, se asistă la câte 
Un rodeo. Este prevăzută 
zilnic şi o raţie de... 30
minute de discotecă. La 
sosirea-âici au semnat cu 
toţii un document prin 
care se angajau faţă de 
FIFA că nu-şi vor aduce 
în SUA1 soţia sau prietena. 
Sexul este interzis. Aşadar 
40 de zile de izolare- şi 
abstinenţă (deplasarea la 
jocurp se face - cu câteva 
ore înainte - de .începerea 
partidelor,1 cu avioane spe
ciale!).

Deoebmdată nimeni nu 
se vaită, căci ocazia e u- 
nică. Iar cine ar greşi, pe 
teren sau în' afârâ Iui, ştie 
că ar trebui să-şi facă i- 
mediat’bagajele şi să plece 
acasă. .

Lecţiile: Casarin e ca 
un. ciocan pneumatic,- nu 
slăbeşte presiunea nici un

moment. Şi-a adus din 
Italia casete, scheme,' zi
are, grafice. In fiecare zi, 
la ora 10, toţi participă la 
vizionarea şi comentarea 
partidelor din ziua prece- 

' dentă. Toate greşelile sunt 
analizate în prezenţa „vino
vaţilor^ ceea ce constituie 
una dintre multele inovaţii 
de Ia acest turneu final, 
la care arbitrajul tinde să 
se obiectivizeze din ce , tn 
ce mai mult. De pildă, în 
cazul atacului prin alune
care, din spate, în 27 de 
cazuri este prevăzută eli
minarea directă, în alte 24, 
doar .„galben". Apoi inter
zicerea asistenţei medical» 

-  pe teren, ceea ce anulează 
posibilitatea „accidentări
lor" pentru trageri dăriimps 
în  sfârşit Casarin a anun- 

, ţa t că cel mai târziu până 
în anuL,2000 arbitrii vor 
dispune de o posibilitate 
video electronică de înre

gistrare a ofsaid-urilor, ceea 
ce va face ca erorile . de 
apreciere1 să devină impo
sibile (sau pe aproape) 
ceva- de felul sistemelor 
folosite in jucul de tenia.

-• * _ • * •  *

Din lumea „petalelor zburătoare" (II)
Fluturele luj Apollo (Par- 

nassius apollo transsylvă- 
nicus) este unul dintre cei 

.mai mari fluturi din ţara 
noastră. Se întâlneşte mai 
ales în Cheile Bicazului, 
unde datorită condiţiilor 
naturale este bine protejat. 
Aripile sale sunt albe, în 
-unele zone transparente şi 
cu pete mari negre. Doi 
oceli mari ca nişte pale 
roşii, pupii aţi c‘u alb şi 
încercuiţi cu un inel ne
gru dau aspectul elegant 
al fluturelui. O altă sub

specie, Parnassius apolio 
jaracnsis, descoperită în 
1922 în Valea Ieri» (jud. 
Cluj), este rarisimă. .După 
1977 nu a măi fost sem
nalată decât un exemplar 
în biotopul cunoscut. . Ca
uzele sunt multiple, pe , de 
o parte popularea şi distru
gerea habitatelor caracte
ristice, pe de altă parte 
capturarea în sute de e- 
xemplare de către colec
ţionarii amatori,

SILVIA BURNAZ
(Va urma)

Parhassius apollo jaraensis.

TURNEUL OPEN GENERAL 

DEVA 1994
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Ediţia a 8-a a openului 
şahist „Trofeul Cetăţii’’ se 
va desfăşura la Deva, în 
perioada 23—31 iulie 1994.

Tragerea la sorţi va avea 
loc în 23 iulie, ora 10,00,1a 
Liceul de Educaţie , Fizică; 
Deva, prima rundă fiind 
programată la ora 16,30.

Toate partidele se vor 
termina în aceeaşi zi, pro- 
ceilându-se la o activizare 
de o juinătate de oră de 
jucător.

Fiecare participant'se 
prezintă cu buletinul do 
identitate sau certificatul 
de naştere (pentru copii), 
cronometru şi o garnitură 
completă de şăh. -

Pentru rezervări de ca
zare şi masă: la internate 
şcolare,- telefon 620523 (pre
fix 054) — HOTÂRAN 
CORNELIU — sau 6,14985 
OFICIUL JUDEŢEAN PEN
TRU SPORT.

Se vor acorda norme de 
CM şi M, premiindu-şe 20 
de participanţi.

Sponsori: Filiala „Re. 
nel" Deva, S.C..,,Decebal" 
S.A. Deva, S.G. Audio Vi
deo Film ' SRL Deva, -SG. 
Remat S.A. Deva. Editura 
Destin, Liceul de Educaţie 
Fizică.

CORNELIU IIOTARAN

O  căsnicie adevărată.., !
: 1

jurai credinţă în faţa. al- 
(arului până la moarte şi- 
abia apoi începeai să-l 
cunoşti pe omul ales; Nu 
trecuse mult de la nuntă, 
eram tânără şi frumoasă, 
apoi am dat naştere unui 
copil reuşit dar el a în
ceput să mă înşele, pleca

Ani in şir am fost a- 
depta căsătoriei libere, 
care atunci când nu mai 

merge se desface printr-un 
act de justiţie, de aceea 
am fost uimită de ere-; 
dinţa unei femei trecută 
de maturitatea vieţii care 
trăieşte de 35 de ani a- 
lături de un soţ cu un

V.

caracter infernal. Spun 
infernal pentru că eu 
nu aş avea puterea să 
suport bărbatul' egoist şi 
nervos, veşnic nemulţu
mit şi infidel, fără nici 
o remuşcare. Dar această 
femeie, pe care dacă ml 
se permite aş numi-o 
martiră, îmi spune:

— înainte de a ne că
sători îmi arătase o faţă 
cu totul diferită, era 
blând şi iubitor, un sen

timental romantic, dar încă 
din primii ani de căsnicie 
şi-a arătat adevărata faţă. 
Mai târziu a recunoscut 
că trebuia să joace teatru 
pentru a mă cuceri. Pe 
atunci prieteniile între 
tineri erau de altă na
tură, pe viitorul soţ îl cu- 
noşteai foarte puţin, M

cu prietenii la chefuri, 
venea beat şi făcea gă
lăgie, era brutal. Eram $; 
tare tristă, mă durea mai I 
ales infidelitatea lu i,,ani* 
în şir îmi spuneam că 
mai suport încă un ari 
şi promisiunea se tot pre- 
lungea, anii treceau, nu- ş 
mai credinţa m-a ţinut 
lângă el, doar jurasem j 
că vom rămâne împreună 
la bine şi la rău până ce 
moartea ne va despărţi 
şl dacă a fost maţ mult li 
rău, îmi ziceam că asta »' 
e crucea pe care trebuie 
să o duc. Nici o Clipă -i 
nu am încetat să mă !? 
rog pentru el, nu am în- |> 
cetat să sper că vor veni ij 
zile mai bune... Acesta a ®.i 
fost bărbatul ce mi-a (Ş; 
fost sortit, acum nu sper 
decât să îmbătrânim îm
preună şi dacă Dumnezeu 
vrea să găsim pacea şi > 
iubirea unei adevărate \ 
căsnicii.

1NA DELEANU 1
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Capilaroterapia hipertermeă

REFLECŢII DIN TRIBUNĂ

ORIZONTAL: 1) Depăşi
rea limitelor regulamentar»

de. joc — Vârf de atac cu 
mingea la picior; 2) .Cu

noscut, arbitru de modă 
veche —- Rezultate la inăl- 
ţime obţinute după buni 
evoluţii pe teren; 3) Câş
tigător indubitabil în lupta 
pentru promovare — Re
marcat pe teren după o 
pauză prelungită; .4) Cla
sat pe locul trei într-o 
dispută cu cânteo — Re
apare pe gazon-fn urina 
unor evoluţii favorabile; 6) 
Nu prea se bucură de În
scrierea golurilor —- O- 
limpic promovat la lot ca 
mare vedetă; 6) Fază In 
dar# se riiârcheâză un gol 
senzaţional — Tipic pen
tru marile ocazii; 7) A 
evoluat pe un teren cu 
marcaje — Consonantă vi
bratilă' absolutizată mu

zical; 8) înaintează pas eu 
pas In clasicul stil engle
zesc — Deschis în acţiune» 
direct, fără driblinguri; 9) 
Remarcabil In special lâ lo
viturile indirecte — Ava
tarul bătrânei doamne a 
soccerului .nostru; 10) Ti
tlu conferit unui... măre 
jucător Trecut la se
nior; după o bună evolu
ţie- ' ' -

VERTICAL. 1) Degajare 
dificilă într-un moment 
de respiro — Unul din 
bunii înaintaş!-ai naţiona
lei noastre; 2) -Goluri rea
lizate direct prin zid — 
Urmărită de arbitru tot 
tiippul (pi); 3) înaintaş 
penetrant pe post de tră 
gător (pl.) — Selecţionată

Un medie francez, Ale
xandre Salmanoff, a preco
nizat- la începutul acestui 
secol o metodă terapeutică . 
simplă care s-a bucurat de 
un deplin succes şi care se 
poate practica atât în sta
ţiunile balneare cât şi ..la., 
domiciliul fiecăruia dintre 
noi. Metoda constă din du
şuri sau: băi la cală. cu 
apă îna-î'zîtă îs 30—10 
grade G .rina.'te de culca 
re. cu durata de 5-f 10 mi
nute la început şi 30, mi
nute in final.

Această metodă numită 
capilaroterapia hiperter- 
micâ se bâzeâzâ pe urmă. 
toarele fenomene fiziolo
gice. După cum se ştie, 
celula este unitatea func
ţională a organismului ros. 
tru care, pentru a.şi asigu.- 
ra existenţa, trebuie să 
respire,' să se hrănească şi 
să elimine deşeurile sale. 
Acest rol î l : îndeplineşte 
sângele pe calea întinsei 
reţele capilare a organis- • 
mului de 100 000 km, cana
le prin care circulă aproxi
mativ 80 % din, totalitatea

divizionară evoluând In 
deplasare; 4), Degajare pe 
teren, la firul ierbii — 
Baloane trimise pe extre
mă, prin alunecare!; 5) 
Caracteristic în special u- 
nui vârf de atac — Bri
gadă de arbitri la o par
tidă cu miză; 6) Se opune 
depăşirii limitelor regula- 

; merita re dc joc — Parola 
de trecere a zvonulu, hoi
nar; 7) Stop executat,,» In 
gol, din spate! — Mar
chează cu . regularitate go
luri pe teren; 8) Atacanţi 
periculoşi în acţiunile des
făşurate la înălţime — Fi
gură la joc, eu înscriere 
de puncte; 9) Concură la 
realizarea unui atac pi- 
dosnic — Vin bine fă-

sângelui Or. pe calea bă
ilor fierbinţi,. hiperţermice, 
se asigură in cele mai bu
ne condiţiuni depurare» 
organismului de deşeurile 
celulare şi echilibrul func
ţional al acestuia.

S-au .constatat efecte!» 
tămăduitoare ale hidrote- 
rapiei hiperţermice asupra 
arteritei şi oprirea din e- 
voluţie a , numeroaselor 
boli specifice copilăriei (po
jarul, rubeola, creionul, tu
sa convulsivă ş a.) Cu a- 
jutorul acestei terapii; se 
poate atenua oboseala, pro
voca somnul şi să se eli
mine stresul produs de di
ferite stări tensionale, 
frecvârite omului sănătos. 
Oricum, aceste băi. de re
gulă făcute zilnic -eica, 
ne aduc foloase lerapcudc» 
preventive ;.i uir-ulee vtâl 
organismului . .tare rât 
şl pşihPuiUi. pr »- urr ;i a. 
sigUrarea stării. •* • ".penă 
.omului modern, civilizat,

tbg, IAOOH 1KAIAN 
Grâşlie

cuţi. de lafy^bKlion; 10) Lpo 
central. rezervat în cadrul 
tribunelor —- Descbider* 
in adâncime . efectuată pe 
teren.

, VASILE MOLODEŢ

dezlegarea
CAREULUI .,G001./‘*

? Ap ARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA 

TRECU :
..; ;.. ■ :• •••

li SPĂRGĂTORI; 2) TASA  
-B A LO N ; 3) EC — PARC 
-  BE; 4) RATAT -  INAŞ; 
5) PŢU OIŢA -  T; 6) 
E-VIŞA -  UŞK; 7) LEST 
-■ I . \ ( \ r .  H)-IŢ --. ÎN AR 
• PI. :)) RAITA -  A-



Benzinăria llia

O u n ita te  d e  e lită  
în  d o m e n iu

i La ieşirea spre Gotha- 
, tea din comuna llia 

funcţionează o benzinărie 
i aparţinând domnilor NE»
j LO ARBELEANU, I.IVIU

ORBONAŞ şl IOAN BE-
I

LU. Cu ultimul dintre 
ei, care este şi directorul 
societăţii, am avut recent 
o discuţie. din care re
dăm :

— Se când funcţionea

ză unitatea ?
— Din 17 decembrie 

1992.
— Este foarte frumoa

să, în filmele americane 
am mai văzut aşa ceva.

I
La barul din incinta staţiei găseşt; în permanenţi gustări proaspete şi 

băuturi fine, produse originale. Servirea este fără cusur.
Foto; PAVEL l.AZA

Staţia de benzină şi motorină de la llia nu se deosebeşte prin nimic de 
Una din Occident şi funcţionează non-stop. Servirea este foarte rapidă.

— Am vrut să facem o 
treabă bună.

— Din ce se compune 
unitatea ?

-»  Avem 6 pompe pen
tru benzină şi motorină, 
un bar, cu activitate non- 
stop, un mic maga
zin pentru vânzarea dc 
piese de schimb, ce se 
va extinde şi o parcate.

— La ce preţ vindeţi 7
— La cei al PECO. A. 

tund când se iau canti
tăţi mai mari de Carbu
ranţi ş| lubrilianţi, chiar 
cu preţ mai mie. Anve
lopele — de pildă — cu 
dimensiunea de 1S5/1,'!, fa
bricate de firma „Dun- 
lop“, garantate pentru 
55 009 km, le desfacem 
cu 69 999 leii mult mai 
ieftin ca în alte părţi.

— Câţi angajaţi.aveţi?
— 35 în total. Contabi-

este pusă pe cai* 
culator, în totalitate.

— Aprovizionarea cum 
este ?

«w Avem în permanen
ţă carburanţi şi lubri- 
f ian ţ i  Am kifheiat con
tracte cu trei producători, 
astfel că nu înregistrăm 
goluri. Din cisternele so
site în gară, prin conduc
te, combustibilul vine 
direct în rezeryoarele 
staţiei.

— Aveţi clienţi m«mî
-« Avem. Pe toţi po

sesorii de autoturisme din 
această parte a judeţu
lui, turişti şi străini ce 
sunt în trecere.

— Perspective, dle di
rector ?

— Avem câteva. La 
IM» vom înfiinţa un ate
lier pentru reparaţii ur
gente şi de mică Însem

nătate, un depozit de car
buranţi şi, în perspecti
vă, un motel. Ne preo
cupă amenajarea unei sta-

ti pentru desfacerea de 
onzină şl motorină şi 

în comuna Dobra.
, — Strădania celor trei 
patroni se dovedeşte pro
fitabilă?

.«• Este. Dar să ştiţi 
că mi urmărim te prhi- 
cipal profitul, ci rezolva- 

aprovizionării CU 
carburanţi şl iubrifianţi.

„.Am scris aceste rân
duri pentru a prezenţa 
O unitate model a roţelpi 
de desfacere a carburan
ţilor lichizi din judeţul 
nostru, pentru îndrăz
neala eu care au realizat ; 
e unitate de elită în de- 
meniţi. -

TRAJAN BONDOK, 
Gll. I. NEGREA

T V R  2

LUNI, 18 IULIE

I V K 1

13,69 Interferenţe: (r); 14,09 Actualităţi; 
14,10 TVR laşi; 14,50 TVR Cluj-Napoca;
15.30 Desene ani mute ; 16,99 Actualităţi ;
16,25 Ţurism şi agroturhm; 173)0 Emi
siune în limb» maghiară; 18,30 Serial.
„Salvaţi de clopoţel" (ep. 95); 193)0 De 
luni până luni (retrospectivă politică);
19.30 Desene animate ; 20,00 Actualităţi;
20,45 Copacii mor în picioare (f) de 
Alcjandrou Cassona; 22,35 Transfocator; 
23,05 Top video-ciip; 23,30 Actualităţi; 
23,55 Cultura în hune ; 0,25 Sport,

T V R  2

14,00 Actualităţi; 14,10 Politica între 
ideal şi rea l; 14,49 Armonii corale; 15,10 
Video clipuri ; 15,30 AHas fte); 15,45 De 
dor, de dragoste, de jo c ; 16,69 Desene 
animate; 16,30 Serial. „Tânăra stăpână" 
(ep. 149); 17,10 Serial. Mala Mujer (ep. 
48); 20.00 .Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzi
cale ; 21,50 între da ŞÎ nu ; 22,00 TV 5 
Europe; 22.3» Holocaust (serial, SUA, 
1978, cp. 1); 23,15 Pământul — planeta
noastră ; 0,00 Jazz club, ,

MARŢI, 19 IULIE

T V R  1

7.00 Tetcmalinal ; 10,20 Desene anima
te ; 10,50 \  itlco-clipurl; 11,00 Holocaust 
(s/r): 11,45 Săivâţî de clopoţel fs/r); 12.15 
Mala Mujer (s'r); 14,10 TVR laşi şi Cluj- 
Napoca ; 16,19 Fii tu kisuţi ; 17,00 Con
vieţuiri--r !8,"ii Sfinx (cs); 18,30 Salvaţi
tfe clopoţel (scrial/'jfi); 19,80 Cito ; 19,30 
Desene, anim ste; 20.00 Actualităţi •  Me
teo; 20,45 Film Străbătând Parisul (Fran
ţa, 1957). . Cu Iran Gabirt, Louis dc Fu- 
nes 22.15 Reîtritor; 22,45 Meridianele 
dansului ; 23,50 Gong ; 0,20 Rock Pop
Bazar. ,

7,00 TVR CIuj-Napoca ; 9,00 Caleido- 
scop-satelit; 11,00 Telejurnal •  VVorldnet; 
«.30 Desene animate; 12,00 Teatru TV : ■ 
„Copacii mor în picioare" (r); 13,40 Video- 
clipuri; 14,10 Documentare: TV România 
Internaţional ; 15,00 Vlaşinii (s/r); 16,30 Se. 
rial, „Tânăra stăpână" (150); 17,00 Emi
siune economică ; 1 849 Măseaua de min
te (educaţie); 19,10 Mala Mujer (s.,ep. 29)5 
203)0 Actualităţi; 21,30 Tribuna? non-
conforiuiştilor ; 22,00 TV 5 Europe ; 22,30 
Credo. 0,00 Spectacol umanitar.

MIERCURI, 20 IULIE

T V R  I

73)0 TVM •  Telemâtinal; 1040 Desene 
animate; 10,45 Video-lcxicon; 11,45 Se) 
rial. Salvaţi de clopoţel (r); 12,13 Serial, 
Mala Mujer (r); 14,10 TVR iaşi şi CIuj- 
Napoca ; 16,10 Măgari» sportiv; 1645
Columbia azi (documentar); 17,08 Micro- 
recital; Larissa; 17,15 Alfa şl Omega ; 
19,09 Muzică populară; 18,30 Serial. „Sal
vaţi de clopoţel" (ep, 97); 1400 Timpul 
Europei; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi ; 29,45 Serial. Dr. Qtrinn (cp. 9);
21,45 Noi frontiere 42,25 Reflecţii rutie
re ; 22,45 Muzică populară; 23319 Con
fluenţe ; 23,50 întâlnirea de la miezul 
nopţii ; 0,30 Jazz-fan.

T V R  2

7,00 TVR CIuj-Napoca ; 8,00 Refrcncic 
amintirilor; 93)0 Atotştiutorii (CFI); 10,05 
Ora dc muzică; 11,00 Telejurnal o U’orld- 
n e t; il,30 Desene animate ; 12,30 Roman, 
ţe spaniole; 13,00 Italia iui Mnssoltnl 
(CFl); 11,10 Magazin TVE; 15,10 Vidţso- 
clipuri; 163)0 Desene animate; 16,30 Se
rial. „Tânăra stăpână" (cp. 1S1); if,00 Ro
dia Balanţei ; 17,40 Emisiune fa. limba 
maghiară; 19,10 Serial. JMala Mujer" 
(ep. 30); 20,00 Actualităţi; 21M  TVM •  
Mesager ; 2L30 Formula 3 (cs); 22,00 TV 
5 Europe ; 22,30 Cafeneaua muzicală.

14,00 Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi CIuj- 
Napoca ; 16,10 Divertisment internaţio
nal ; 17,00 Sub semnul Întrebării ; 18,00
Cronografii: Zorii României moderne 
(III); 18,25 Salvaţi de clopoţel (serial, ep. 
98); 19,00 Medicina pentru toţi ; 19,30 De
sene animate; 20,06 Actualităţi; 20,45
Serial. „DALLAS* (ultimul episod); 21,45 
Studioul economic; 22,25 Enigma (cs);
22355 Simpozion ; 23,40 Actualităţi; 0.05
Seria*. „Forsytc Saga" (Anglia, ep, 2K

T V R  2

JOI, 21 IULIE 

T V R  I

7,00 TVM •  Telemâtinal; 10,20 De
sene animate; 10,56 Călătorie de neuitat 
(s/r); 11,35 Salvaţi de clopoţel-(s/r); 123)0
Video-satelit; 12,15 Maia Mujer (s/r);

VINERI, 22 IULIE

T V R  1

73)0 TVM •  Teiematinal; 10,20 De- 
sene animate ; 10,45 Curcubeu; 11,45 Sal
vaţi de clopoţel (ş/r); 12,15 Mala Mujer 
(s/r); 14,00 Actualităţi ; 14,10 TVR faşt şi 
CIuj-Napoca ; 15,45 Tradiţii; 16,25 Din
lumea afacerilor; 16,45 Pompierii vă in
formează t ; 17,90 Emisiune fa limba ger
m ani; *8,09 Pro Psfrirr 19M  Seriab 
„întoarcerea la Eden" (ep, 21); 20,00 Ac
tualităţi ; 20,45 Tezaur folcloric; &
„Tinfa" (film, SUA, 1985), ctt
Hackman ; 23315 Sensul schimbării ; 0,05
Actualităţi; #,?0 RefrcnŞe de neuitad ;
1,00 Cinematograful de noapte. „Emma- 
nuclle" (film erotic).

T V R  2

SÂMBĂTĂ, 23 IULIE 

T V R  I

7,00 TVR CIuj-Napoca; 8,00 Melodii 
populare ; 9.00 Macadam (La Sept); 103)5 
Simfonia I de Beethovcn; 11,00 Telejur
nal •  World n e t; 12,00 Noi frontiere (r);
1.3,30 Confluenţe (r); 14,10 Cetaeuî de sal
vare ; 15,30 Vlaşinii (ş., ep. 8); 16,30 Se
rial. „Tânăra stăpână" (ep. 152K « 3 »
Ceafal de la era 5; 19,00 Emisiune în 
limba germană; 21,30 Pro memoria; 22,00 
TVSIfarope; 22,30 Un film eu o fată 
fermecătoare (f. România, *67), ca Mar
gareta Pâsiaru; 0,00 Sub eupela circului,

8,00 Bună dimineaţa de la laşi ; 9,10 
Tip top, mini to p ; 10,00 Lpssie (serial,
ep. 16): 10,30 Pas cu pas. Magazin ştiin
ţific ; 11,30 Ecranul; 12,30 Povestea vor
bei ; 14,10 Turnul Babei: •  Desene ani
mate ; •  Jazz; •  Din culisele mass- 
media ; 17,40 Serial. „Beverly Hill», 90210; 
1839 Darul miracUlos aţ Nilului: Egipt;
18,45 Mapamond; 19,45 Teleeoeielepcdia; 
203W Actualităţi » Meteo; 4*8» Seria* 
Mancuso dc la FBI (SUA, ep. 1); «,45 
Totul începe cu... fotbal. Teleshow 
eu C. Mărcuiescu ; 22,30 Sport; 2340 ţ Se
rial. „Hunter" (ep. 29); .0,15 Skip Rock
*94.7:' ■ ■ .>

T V H 2

8,00 întâlnirea dc sâmbătă de ia Cluj- 
Napoca; 13398 Est meridian — magazin 
de Ia laşi; 15,00 Forsyte Saga (s/r); 46,00 
Desene animate; 16*30 Serial. Tânăra stă
până (ep. 154); 173)0 Studioul de litera
tură; 18,00 Tradiţii; 18,30 Convieţuiri ;
19,30 Pariaţi pe campion (es); 203» Adtua-
lită ţi; 20,49 Ritmuri muzicale; 213)0 TVM

; 22.00•  Mesager; 21,30 Memento cuRaral;
Jazz — magazin ; 22,30 Interferenţe; 23,30 
Sport studio; 0,00 Refrene fără vârslă.

DUMINICA, 24 IULIE

T V R  *

8,00 Bună dimineaţa?; 9,10 Arlechino;
10,00 O lume dispărută (s/19); 10,30 Lu
mină din lumină ţ  11.36 Viaţa satului; 

- 13M  Muzică pepufarl^A?*» 4 0 »?,; f43W 
Actualităţi; 14,20 Video-magazin: Dedi- 
Caţii muzicale; Desţue animate; Camera 
aseterisă; Serial. -,,€asa plină"; Muzică 
Umor; 18,26 Star Trek (s. ep. 34); 
19,15 Robingo RSjî M W s4 # ^ U ă ţ |  •  
Rfefae ; 2646 Da*te corijUSaief Ufa. SUA, 
WSml 22.30 ARreep Eitode .şi redescope
rirea satului (si cp. jjR.. 2445 Iplaegtrii; 
0>35 MfcrMrecittS -JDÎreeţia 5"; 455 Sport,

7,00 TVR CIuj-Napoca ; 9,00 Sub cupola 
circului (ZDl ); 16,05 Ora da muzică; 
«.00 Tetejurnal (VTorldn^f 1140 BesuiR! 
animate ;t2,45 Video-clipHriţ 13388 VAr- 
stele peliculei (r); 24,10 Varietăţg/^tcrUa- 
ţloaafe (CEI); 15,00 Bursa invenţnler;
16,30 Tânăra stăpână (s.,ep. 153); LZ310 Ma
gazin sportiv; 18,16 Mate Mujer (&, ep. 
31); 19,00 Cbncerfttf Orcbesfrer Naflonale 
Radio ; 21,36 Oameni carte au fost: Dimi- 
trie Guşti; 22.30 Teatru TV; 23,15 Video- 
satelit. - -  ..... ■

T ?R  2

83)0 Est meridian* duminical de la la ş i; 
0*0» Dte «uia* (s/d ; 14,00 Agfnalifăţit 
M.10 Figfc, R ; »; ferioareior jffiomânia.^Bi

1 4 »  S3K
muzicali

16,65 Demţm animate; Serial.

jo * D eS )W te £  S*ratâmuzical â TV i f93)0 DescdperbNm pfenc- 
, te»; 203» Actuidkaţi ; a . »  TV*f •  Mc- 

Sager ; 21,30 Sport; 22,08 Poesis : Lu
cian Blaga; 22,13 La puterea a J l-a ; 
23,0® Doamna Bovary (film, Franţa, 1975)*



C.E.C.VĂ INFORMEAZĂ
în cazul txx care veţi opta pentru depu

nerea economiilor dvs. băneşti la C.EC., vă 
prezentăm drepturile şi avantajele pe care vi 
le oferim:

—* acordarea de dobânzi şi câştiguri Iii 
funcţie de specificul instrumentului de econo
misire ;

— garanţia statului asupra sumelor de
puse, a dobânzilor şi câştigurilor obţinute, a- 
cestea fiind restituite de unităţile * C.E.C. ori - 
când şi în orice sumă, la cererea titularilor 
sau persoanelor împuternicite de acestea;

— păstrarea secretului privind numele 
depunătorilor şi ale titularilor şi asupra ope
raţiunilor efectuate ;

— scutirea de impozite şl orice alte taxe a 
sumelor economisite, a dobânzilor, precum şi a 
actelor-in legătură cu trecerea depunerilor pe 
numele moştenitorilor;

— imprescriptibilitatea sumelor depuse, a 
dobânzilor şi a câştigurilor, acestea fiind ţinu
te la dispoziţia titularilor pe timp nelimitat:

dreptul de a împuternici alte persoane 
să dispună de sumele păstrate la C.E.C.;

— dreptul de a condiţiona restituirea de
punerilor făcute pe numele altor persoane;

—- dreptul de a introduce dispoziţie testa
mentară asupra sumelor depuse pe instrumen
tele de economisire.
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I
S.C. MUREŞUL ŞOIMUŞ S.A. ;

Tel. 625886, 668191 I
Angajează urgent: |

2 tractorişti posesori ai carnetelor dc!
ruticristi. ;v I
, ' ' ■■ * 

_________________  ■ ■ ______  --- - - - ■ -______________ — -.-r S-.

I

, Anunţă clienţii săi, persoane fizice, că |
I  dobânzile acordate la depozitele pe termen I 
I constituite până la data de 04.07. 1994 luciu- 
J siv, prin depunere de numerar în  conturi per- |
I sonale şl prin cumpărări de certificate de de- |

I pozit, rămân nemodificate. 1
începând eu data de 05.07.1994, doban- |

|  zile bonificate Ia depozitele constituite de per r

I soane fi/ice sunt următoarele : ‘
— 90 la sută pt an — pentru depozitele |

[ pe termen de 1 an; •
• — 87 la suta pe an —- pentru depozitele I
• pc termen de 9 lu n i; |
|  — 85 la sută pe an — pentru depozitele .

I pe termen de 6 luni; I
— 80 ia sută pe an — la depozitele pe I

I ; termen de 3 lu n i; -
1 — 75 la sută pe an — la depozitele p< |
|  termen de 1 lună. I

I Suma minima pentru depozitele consti ■  
tuite pe 1 lună, 3 luni, 6 luni şi 9 luni este de ,

* 100 000 lei, iar pentru cele pe termen de 1 an l

« este de 3 000 000 lei. I ţ
La cererea titularilor, dobânzile se calci» .  t 

I lează lunar, acestea putând f i:  I '
—  achitate efectiv depunătorilor; |
?— virate în conturi de disponibilităţi la *

: IN .ATENŢIA ,\GENŢILOR ;; ■
.. ECONOMICI

Reamintim agenţilor economiei obligaţia 
ee le revine de a depune formularele de ra 
portare contabilă pe seni. I, 1994, până ity data 
de 25 iulie 1994, pentru verificare şi centrali
zare ia Serviciul b i l a n ţ u r i  din cadrul 
D.G.I IVC.I .S. Hunedoara — Deva.

în caz contrar se vor aplica prevederile 
Ordinului Guvernului nr. 17/1993 de sancţio
nare a celor in cauză eu amendă hitre 200 000 
— 1 000 000 lei. -

DETERGENT „S1LUX“

62 5

Calitate germană la preţ românesc!
Eu gros: 1 kg — 1053 lei.
Deva, Aleea Crinilor, 6 (Zamfirescu). Tel, ( 

.3 85. i

i
A
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jS .C . S A R M iS M O B  S*A.! «

I vedere, cu o dobândă de 55 Ia sută pe an, si- (  
* tuaţie în care într-un an se realizează un eâş- |

nou
Str. C. A. Rosetti, nr. 8, DEVA I

Reaminteşte celor interesaţi că organizează i 
licitaţie publică în data de 19. 07. 1994, ora l i ,  ! 
pentru vânzarea unor mijloace fixe şi închi- | 
rierea spaţiului fostei S. M. Deva, str. Mi hai 
Eminescu, nr. 48.

Lista mijloacelor fixe poate fi consultată 
la sediul Societăţii, unde participanţii la lici
taţie vor achita taxa de participare la licitaţie 
(10 000 lei) şi garanţia de participare (10 ta 
sută din valoarea de pornire a licitaţiei). j 

Licitaţia se va repeta în fiecare zi de marţi î 
(ora 12), până la vânzarea tuturor mijloacelor | 
fixe cuprinse în lista şi până Ia închiriere * 
totală a spaţiului fostei Sciţii de mobilă. 1 

Informaţii suplimentare se pot obţine Ia 
telefon 62 79 00, int. 114, şi- la sediul socie
tăţii.
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|  tig de 116,5 la su tă .
— utilizate pentru constituirea unui 

depozit. ■
Banca Comercială Română S.A. vinde în I 

continuare certificate de depozit pe termen de I 
6 luni, cu dobândă de 90 la sută pe an. ■

Cumpărând certificatele de depozit ale I

I

B.C.R. S.A., sumele investite de dumnea
voastră se multiplică în doar 6 luni, astfel:

— de la 100 000 lei la 145 000 lei;
— de la 300 000 lei Ia 435000 lei;
—  de la 500 000 lei la 725 000 lei.
Depunerile se primesc zilnic la sediile

I i 

! !

F R  E S  O  O
V I N O K 

prin repre/<-in,io|f 
H U N E D O A R A

•  .upercoftcgntrale sucuri 
9  I t/itioare, maşini îngheţată 
9  linii -» compuneole snaik har 4
•  mini cuptoare pi/za |
•  espresse cafea, friptej/e, grill ,
•  naşini paşte făinoase, clătite
•  hârtie Imprimantă A 3
•  vitrine frigorifice
•  maşini loeat carne

HUNEDOARA, str. N Itâlcescu, nt. I» 
Policlinica cu plată, et. 3, tel. 095/712832.

VANZAHE IN RATE I (1064725)

Un iv e r s it a t e a  e c o l o g ic a  d e v a

ANUNŢA

CONCURS DE ADMITERE

! I 
i I

BC.R. din judeţ, după următorul program: |
— Deva 8—20 !
— Hunedoara 8—19 I
— Petroşani 8—19 |
— Simeria 8—19 I
— Brad 8—13 I
— Lupeni 8—13 j

i LA FACULTATEA DE MANAGEMENT 
{ ECONOMIA TURISMULUI ŞI COMERŢULUI f 
\ INTERNAŢIONAL ÎN DATA DE 19 IULIE 1994. f

ti  Înscrierile se fac la sediul facultăţii Sin

8'D U t DEQEBÂL, 81- K  * 1
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SOCIETATEA ROMANO-GERMANA 
DAM AI COMEXIM S.A.

j **wv*»v*f*  ̂ sţsBi iav Ma i
1 Deva, bdul 1 Decembrie ,nr. 28. i
\ Relaţii suplimentare Ia tel. 611810 sau ’ 
 ̂ 619076. (1^ )

1 S.C. MAISON PROD. COMP AN Y S.R.I),

Angajează

•  INGINER absolvent promoţia 1994, 
specialitatea Electrotehnică, Automatizări sau 
Electronică, pentru proiectare şi montare de 
sisteme antiefracţie 0  antiincendiu.

•  Şofer pensionar, posesor al permisului 
de conducere categoria „D“.

Informaţii la tel. 616816, între orele 9,00— 
16,00.

I

i

Strada Câmpului, nr. 2, Hunedoara. ^  
Colectează prin central său de colectate 
•  LINA ŢIGAE de euloare albă la un pf'eţ | 

avantajos.
De asemenea, executăm şi covoare manuale ] 

in rate. - ]
Informaţii la tel. nr. 723476. \

I !

Deva
S.C. MACOFIL S.A. TG. JIU

Cu sediul în DEVA, Piaţa Unirii, nr. 9, 
judeţul Hunedoara

s

Fir m a  id k a i k h  h

licenţă ciilcgtiriii A ţ
Oferă condiţii deosebite tu excursii aăp- 

tămanale to t Praga, Varşovia, isianbul, Buda
pesta, Csongrad. Telefon 057,236202, 213190.

I laawamtVJ

I

V I N D E
PROFILATA TRASA ŞI PRESATA, 

ŢIGLA TRASA CU UN CIOC: 
cu preţurile de mai jos: u-

Cal. I — 194 lei/buc. ; "
Cal. II — 142 lel/buc,

■  ŢIGLA PRESATA CU DOUA CIOCURI TfP  
LEU: j F ® : , .  .

Cal, I — 350 lei/buc.
Pentru produsele livrate se asigură garan

ţie până la 50 ani. :

■  Anunţă lansarea ofertei pentru ocuparea 
I  funcţiei de

1 9  MANAGER
Temeiul de drept: Legea 66/1993 si H.G. 

263/1994.

[ Ofertele se vor depune în plic închis, la 
sediul regiei, până în data de 5 august 1994.

Documentaţia poate fi consultată la sediul 
regiei. Informaţii suplimentare Ia telefon 051 
*— 615922.

Sâmbătă,
10 iulie

0,00 Vocea Americii; 8,00 
BBC; 8,30 Muzică; 9,00 
Dorurile noastre (Marian a 
Anghei); 9,30 Muzică; 10,00 
Fân-Gabi; 12,00 Muzică; 
13,00 Adolescenţa; 14,00
BBC; 14,30 Muzică; 15,00 
Amfiteatru; 16,00 Ziua a 
Vl-a (I); 18,00 BBC; 19,00 
Ziua a Vi-a (II); 21,00
BBC; 21,30 Muzică; 22,00 
Disco show; 3,00 Vocea 
Americii.,

Duminică, :' f
■’A'i •

17 iulie î»
3,00 V mea Americii 

8,00 BBC; 8,30 Dedica
ţii muzicale (muzică popu* 
iară); 9.00 Mic dejun îi* 
pat ; 10,00 Muzică şi ’ in
formaţii ; 11,00 Vocea A- 
mericii (topul Cassey Kă’ 
sem. i); 14,00 BBO| 14,3f 
Vocea Americii (II) | 15,0Î
Week-end radio J 3.8,Of) 
BBC; 10,00 Program mu
zical; 21.00 BBO; 21,30 
■Program muzical; 84.00 
Vocea Americii.
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PUBLICITATE

,  VANZAlil -  

*' i- CUMPĂRĂRI
'*  Vând cnsfv, Hunedoa

ra , Cea ngai, Doroban ţii o r, 
3 preţ 20 000 000. Telefon 
710282. * (1330763)

•  Vând tractor 0  650
şi motoretă Mobra. Tel. 
61561-1. (1530763)

•  Vând 5 calorifere (10 
eiemcnţi, bucata), fonta. 
Informaţii 611727.

(1530765)
•  Vând casă, sat Lăsău, 

motoretă Mobra, stare 
bună. Informaţii Brâznic, 
27 familia Băbuţă.

' /  (1530766) '
•  Cumpăr certificat în

matriculare Fiat Regata. 
Informaţii tel. 626061.

(1530769)
•  Vând cairieră frigo

rifică, 12,8 mc. Deva, tel. 
622141. (1530759)

•  Vând combină pătoa-
se Glaas Furopa, cu masa 
de 2,10 ni, motorină, preţ 
10 500 000 lei, negociabil. 
Tel. 621630. (8455)

•  Vând loc construcţie
cu grădină, garaj, cu tri
fazic. gaz; lângă şosea, 
700—800 mp . preţ 3 000 000. 
8 VI 616992. ■_ (8376)

•  Vând mihimotoretă,
motocicletă MZ ETZ 250, 
Obiectiv Zoom 35—70 So- 
ligor, tel. CI7694. (7370)

« Vând chioşc alimen
taţie publică cu terasă, 
magazie etc, zonă corto- 
Arom, preţ negociabil, tel. 
620665, '628836. între orele 
36—22. (8412)

, •  Vând Audi 100, fabri
caţie'1982, înscris. stare 
perfeciă, preţ 2500 DM. 
negociabil, tel 613TO, 
după . ora. 16. ■ ,(8431)

•  Ofer spre vânzare
Inocenţi Diesel 2,5 1/100 
km, Ford Escort Diesel, 
model >991. Tel. 611614, 
după 20. ' (1530770)

•  S.C. Sigma Prod Im-
pr< vinde prin magazinul 
din; Deva, str. Minerului, 
nr, 24, lin larg sortiment 
’deCrnbbilă, din care nu lip
sesc dormitoare, biblio- 

,ţgci, ;seturi, pentru baruri 
şi grădini de vară, eol- 
ţa r t ,"canapele. ' , ,

'Atenţie ! • Plata în rate! 
Prima rată opţională. In
formaţii Deva,' tel. 61867C. 

-T (1530767)
' • Vând apartament 2 

camere, etaj 4, parcliet, 
balcon, cărămidă, Dacia, 
bl. 14. preţ. 5,5 mii. lei. 
Tel 625514, 621345.
~fi  v r - (8355)

•  Vând 3 600 mp teren
■intravilan. Deva, telefon 
622102. (8362)

•  Vând sau schimb cu
Bucureşti apartament două 
camere, ultracentral. tel. 
617925, (8325)
' •  Vând apartament' 2 

camere şi cuptor cu 
microunde, tel. 627316, 

(8357)
•  Vând urgent aparta

ment două; camere, Micro 
13, faianţat, zugrăvit, foto- 
tapet, uşa tapetată exterior, 
preţ '4 200 000 lei, nego
ciabil, Deva. Micro 15, 15, 
48, «pi -57.

(8300)
•  Vând Oltcit Club gri

metalizat, 57 000 km, fa
bricaţie 1990, Orăştie, 
641708. (8354)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva, Al. Streiu- 
Rtţ bl. 66, ap 55, sc. î, 
orele 16—19

(8306)

•  Vând două sobe -le 
teracotă, complete Infor
maţii la telefon 660461.

(8353)
•  Vând teren intravilan. 

Deva, telefon 622593.
(8331)

Vând tractor nou. Chi
na, 15 CP’, plug, săpătoa
re,- freză, adresaţi — Orăş- 
tie, Unirii, 16, telefon 
647371.,,. (8330)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, bl. 
M3, etaj 10, zona Miori
ţa, Deva, 8 000 mărci, ne
gociabil, tel. 619013.

' (8348)
•  Vând apartament 2 

camere decomandate, fa
ianţat, Deva, Al. Pescari
lor, Gojdu, bl, 55 B, ap. 28, 
10 000 000 negociabil.

(8347)
•  Vând casă în Si me

rsa.' piese Lada 1 200, re
laţii tel. 628671,

(8344)
•  Vând casă, gaz, cen

trală, Orăştie, str. I. B. 
Dcleanu, 2. Informaţii Alba 
lulia, tel. 058/22244.

(8338)
•  Vând apartament ■ 2 

camere, faianţat, parter, 
Gojdti, tel. 614437.
t  (8341)

•  Vând casă, anexe.
Almaşu Sec, tel. 629309, 
seara. ■ (8340)
' •  Vând apartament 3 

camere, suprafaţă 75 mp, 
par.ter, posibilităţi privati
zare sau schimb cu apar
tament 2 camere, plus di
ferenţă. Deva, str. Scări
şoara, nr. 1, tel." 621803. •;

-(8339)
•  -.Vând cazah fabricat 

ţuică. Orăştie, tel. 642501.
(8337) :

J Vând casă. Grigores- 
cu, 51 şi apartament 4 
camere, zona • pieţei, tel. 
618772. - (8336)

•  Vând casă mare, tel.
624310. , (8409)

'•  Vând'urgent şi ieftin 
Şfuiem basculantă, în sta
re de funcţionare şi î 
camion SR 113, defect, tel. 
621953. (8411)1 v

•  Vând apartament trei • 
camere decomandate, De-; 
va, sau schimb cu casă 
(apartament). Haţeg. 'tel. - 
611317, orele 9—18. f

(6673) :
•  Vând zece .pui ’eâjne- ' 

Lup; tel, 620815 — Deva.-;
' (8447) ;

•  ■ Cumpăr talon Milsu- - 
bishi. telefon 626692.

(8310)
•  Vând bar Bistro Orăş

tie, informaţii. Geoagiu- 
Băi, telefon 618280, inte
rior 100 (laborator Cofetă
rie). (8375)

«r- *—.#-«-•

•  Vând frigidere: 
240 i — \299 990 lei, 
180 .1 -  269 990 Ici, 40 
i — 173 480 lei, ma
şini- spălat Automatic 
— 485 000 lei. Deva. 
Dacia. bl P .+ ip,
parter, tel. 627328.

(8373)

•  Vând casă, anexe, pă
mânt, Luncoiu de Sus, lân
gă şosea. Deva. telefon 
618877. (8369)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, preţ 
negociabil, zoria Mărăşti, 
tel. 629263, după ora 9.

(8368)
•  S.C. -Viiialcool S. A. 

Arad, prin depozitul său 
din Deva, vinde băuturi 
alcoolice şi răcoritoare. In- 
formâtij telefon 616980.

(8307)
•  Vând Fiat Jyp Diesel.

telefon 617379, orele 8-22 
. ' • (8386)

;: ; •  Vând grajd CAP, 
Bârsău, 205, tel. 667189, 

(8371)
•  Schimb maşină Citro

en cu apartament 2 
camere în Deva, telefon 
622864, după ora 20.

(8396)
•  Vând. frigider mic,

telefon 622751, ■'
(8366).

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, Gojdu,
15 000 000, negociabil, tel. 
622023. (8365)

•  Vând casă, Hărţăgani, 
preţ convenabil sau schimb 
cu apartament. Informa
ţii Deva, Pietroasa, 20.

(8363)
•  Vând garsonieră con

fort. 1, parter, zonă cen
trală, posibilităţi privati
zare . Informaţii telefon 
629612, după ora 18.

(8390)
•  Vând urgent aparta

ment două camere. str.
M. Emineşcu, ' tel. 623870. 
după ora 15,

(8388)
•  Vând televizor color

Philips, preţ convenabil, 
telefon 715752. . (69201

•  Vând apartament. 2  

camere, etaj 2, .centrul 
civic, telefon 717.733.

(6917)
•  Vând casă, gaz, loc*

construcţie, Cbizid, tele
fon 714746. (6916) ;

•  Vând apartament 3 
camere, parter, zona Bu- ' 
cegi, posibilităţi privaţi- . 
zare. Tel. 711052.

,  ' (6915)
•  Vând casă, grădină şi

masă birou sau schimb 
cu apartament. telefon 
720439. (6914) •

•  Vund Mercedes 220 
Diesel, cu motor de re
zervă, maşină popcorn a-, 
mertcană," Tel; 541786.

' ; (6912)
•  Vând urgent aparta

ment 2 . camere, mobilat, 
preţ negociabil, telefon 
712070. V; (6911) ’
•  Vând VW Passat, break, 

1987, stare excepţională, '
preţ negociabil. Tel.
716887, 728206. (6905)

. •  Vând urgent şi con
venabil Opel Record, ben
zină, înmatriculat, tele
fon 712339; ' - S

; . - > ; . -((3906)';
•  Vând apartament trei

camere, proprietate, Hu- : 
riedoara, str/ Căprioarei, 
bloc V 4, ap.-18, telefon 
714447. (6907)
- « Vând grădină în Bui- 

turi, cu pomi ,vie, fântâr 
nă, grajd pentru porci şi 
păsări, materiale de con
strucţie. Telefon 722253.

(6904)
•  Vând Citroen GS,

neînmatriculat, stare per
fectă. - Telefon 717375. ~
O . . * ' (69IC) W'r:,V-

•  Vând. uri j apartament 
cu doua camere şi un a-’ 
parlament cu trei camere. 
Telefon 626417.

‘‘x '  (Mi)
•  Vând două aparta

mente, 2-3 camere, Brad, 
telefon 650716. *•

v (9536)
•  S.C ROMSIND De- 7

va vinde: 1 autoturism’
Renault'20 — Diesel . —, 
pentru piese, 3 autoluris- 
me Dacia, piese Ford 
Tranzit.; aparat multipli- ’ 
cat Xerox, remorcă auto. 
Informaţii la telefoanele: 
611027, 620377,:;: 617744,
624275. (8379)

•  Vând casă, depen
dinţe, curte, grădină (12 
ari).. Simeria, tel.. 660874,

(8382)
•  Vând apartament 2

camere şi beci. Hunedoa
ra, bdul 1848, tel. 619041, 

•după ora 21.
(8376)

•  Vând casă mard cu 
spaţiu comercial amena
jat, vad comercial excep
ţional, zona gării. Infor
maţii Simeria; str. Gh. 
Doja, nr. 33.

(8406)
•  > S.C. Exotic Aroma 

SRL Simeria, str. Libertă
ţii, nr. 4, vinde zahăr — 
910 lei (preţul include 
TVA), saci rafie, preţ ne
gociabil în funcţie de 
cantitate. Telefon 661463,

(8403)
•  Vând apartament trei

camere, Deva, cartier Pro
gresul, bl. 88, ap 38, etaj. 
9, 12 000 000 Hei, negocia
bil. (8102)

•  Vând grajd la 6 km 
de Deva, preţ convenabil, 
telefon 618898.

(8378)
•  Vând urgent două

case, Pescăruşului; nr 38, 
şi DragoşoVodă, nr; 18, preţ 
convenabil. Tel. 625050, 
Gabor. (8377)

•  Vând Barkas Lux (di
ferite pifise), '5. cauciucuri 
vară, 5 — iarnă.(noi). Tei, 
621315. (1530771)

•  Cooperativa Service
Deva seoate la licitaţie 
spaţiu depozit en gros, in 
data de 22 iulie 1994 In
formaţii suplimentare ia 
tel. 621046. (8458)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb casă mare cu
apărtament 3-4 camele, tel. 
629804. - (8409)

ÎNCHIRIERI

•  Cler de închina*, 
chioşc, str., Carpuţi, vin
dem vini Telefon 622441.

(3312) -

M VERIMONI ALE

' « Înscrieri gratis pentru 
temei necăsătorite. Tară 
copii, serioase, intenţii 
matrimoniale prin Gensau- 
X'ea Nord Italia — agenţie 
de căsătorii. Expediaţi: 
data şi locul naşterii, două 
fotografii color recente, 
adresa; telefon" important, 
ştttre’ civilă; studii, servi
ciu, hobby, f caracter, pre- ' 
fe'rinţe partener, fără clici- 
tuieli pentru voi. Adresa ' 
C.P.N. 237 37.100 Voi.»-
na Centrale — Italia.
Gf, . . ; . (6490)

DIVERSE

•  Aducem sincere mul
ţumiri domnilor doctori 
Stoicescu, .Neaga şi doam
nelor asistente Anişoara, 
Mar ia. Iîelia, Adriana şi 
Ileana pentru operaţia, 
tratamentul şi îngrijirile 
deosebite acordate mamei, 
noastre. Familia Albert.

'(8343) :A

•  Aţi dobândit .o 
sumă şi doriţi să 
investiţi în Germania? 
Atunci . contactaţi-ne 

pe jadresa: 79761 WAL - 
DEHUTIENdEN BI.O 
TSSTRASSE, 72.

(6908) V

OFERTE DE 
SERVICII

• Mişu Luppa anunţă
excursie Polonia, duminică 
17 iulie, cost 40 000. Tel. 
612166. (1137)

•  Casa de Ajutor Re
ciproc a pensionarilor ‘De

va angajeaza un frizer — 
pensionar. Relaţii la se
diul casei, str. 1 Decern-,

■ brie, nr. 11. ; ,  *. ’■ . •

COMEMORĂRI .

•  La 18 .iulie se împli
neşte un an de lacrimi şi 
durere de când moartea 
nemiloasă l-a smuls, din 
mijlocul nostru pe ,cel 
care a fost

ţie, mamă soacră şi 
nică ;-

bu-

ANETA DODII
. Parastasul duminică, 17 

iulie 1994, la Catedrala 
Ortodoxă din Deva. La
crimi şi fiori pe mormân- 
tu I tău 1 .

... (8370)

I U  OI! BLUZA.

un Intri sot, tată şi fiu
Comemorarea va aveţi;.toc 
duminipă. ’24 iulie, la 
Ulieş. Dumnezeu să-t
ierte.'.. v  (7403)

•  Familia anunţă că sc- 
împlinesc. şase - săplărpâni 
de la • moartea, fulgeră
toare a bunei noastre so-

•  Amintim cu ace
eaşi durere că s-au 
scurs: trei ani ele când 
dragul nOst.ru' soţ, ta-, 
tă si bunic ’

■ ?■- , CBACILN
DLMITUl

ne-a, părăsit, lăsări—
du ne . în lacrimi şt 
tristeţe. Familia: Ma
rfa — soţie, Nuţj şi 
Nelu — fiică şi gine
re, rrspoţii, Alexandra 
şl .Cristian . şi toţi 
cei -care I nu iubit 
nu 1 vom uita nici- 

.odată.! ' .
•a :,,-, -.a '; ; .  (833i).

ÎN ATENŢIA C ELOR CARE DORESC SA HI 
PROCCRF PLIANTEI. MUNICIPII I CI DEVA
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Pentru ocuparea funcţiei de revizor teii-1 
nic — auto, R.A.M.G.C .L. HUNEDOARA j 
angajează o persoană cu experienţă în dome- { 
piu. I |

Alte informaţii la telefon 7122110 său la - 
sediul regiei. . . |

_______________________________  I

i

S.C. ..Cuvântul liber** S.A. anunţă ră PI I 
ANTlîL MUNICIPIULUI DEVA a fosl ptlS m 
vânzare la rlilosrurlle proprii din uraşeje Deva 
si Hunedoara, în librării, staţii de .benzină, It* 
societăţile de turism, Mu/cui Judeţean şi la fr 
lialele saJe, în alte unităţi Pliantul poate, de 
asemenea, să fie cumpărat şi direct de Ia sediul 
redacţiei. - -

Fiind o lucrare cu dreptttfi re/er\ate. sin 
gurul orgânizalor al vânzării pliantului este S C 
.Cuvântul liher“ S.A..Deva. î

A N U \  T

A N U N I

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA anunţă be
neficiarii dc apă caldă menajeră că în perioada 
18-22 iulie 1994 se sistează furnizarea apei ealde 
menajere in municipiul Hunedoara, pentru 
lucrări de reparaţii-Ia furnizor şi magistrale.
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REGIONALA GAZ METAN DEVA 
Str. E. Gojdu, m. 85

ANUNŢA

Iu cursul lunii iulie 1994, va avea loc e- 
xamen de autorizare în lucrări de gaze, gradul 
III, pentru persoanele care îndeplinesc condi
ţiile impuse prin Normativul pentru întreţine
rea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a 
instalaţiilor de utilizarea gazelor naturale edi 
ţia 1984». .

Termenul de punere a dosarelor pentru 
examinare este pană la 20. 07. 1994.

Precizări suplimentare se obţin la biroul 
P.I.S. din cadrul Regionalei Gaz Metan Deva, 
str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane: 627090; 627091; 
627101.

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER” S.A. DEVA J/20/<U8'1991 Cont 307050601 B.C. Deva. Cod fiscal 2116827 Deva, str. 1 Decembrie, 35 jud. Hunedoara 
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