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VÂRSTA A TREIA Privatizarea la llia
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Unui om la o vârstă 
înaintată ctim este 
aceea de 82 de ani — 
numai de scrisori sau de 
reclamaţii nu-i arde. Dar 
iată ca primim o; aserne- 
sca depeşă, expediată de 
dl Aurel (luşiţu, din Ha- 
ţ&g, .strada ' Progresului, 

pensionar şi vete
ran de război.

Pe două coli ele hârtie 
fină. aşterne .rânduri Cl‘ 
rect ţi frumos scrise. Un 
prim element ai dovez'V 
respectiăiî;...pentru - re
dacţia căreia i se* adre
sează şi de care ne asi
gură, de -altfel, şi .in în
cheiere. De. ce neam 
oprit asupra.: acestei mi-.i 
observaţii V ' Pentru eâ 
partwirg .ndu-i rânduriir. 
aflăm 'că tocmai de Te— 
peetul datorat in prima! 
râud păruiţii alb n-a a 
vut paţte 'intr-o, deplasa
re la Deva.
.In ziua ele 5 iulie n.Cc. 

dl (luata Aurel a venii 
la Deva pentru n-şi pro
cura .bilet ' de tratament 
în staţiunea lîil/.iaş A 
călătorit cu tren personal 
din Şubcatate (clasa l) 
până la Simen» şi ap ii 
la Deva După ce fi-a 
terminat de rezolva» pro- 
blema la oficiu! de asi
gurări (în 10 august va 
reveni să-şi ridice bile
tul), a plecat la gară, 
ixmtru acceleratul Deva 
* -.Bucureşti (ora 13,25) 
Lei casa de bilete a pre

zental biletul cu care că- | . 
lătprise — acela de veto- ■  
rari de răzbdi — plus |  
1G0 de lei, contravaloarea ■  
suplimentului la accele- |  
rat, clasa ă If-a, fără • 
loc. deoarece considera- |  
se că până la Subeetate |  
va sta în -picioare.-„Am 
călătorit de multe ori la
Deva şi casierii - mi-au I  
vizat biletul fără să-mi 
pretindă să plătesc di
ferenţa de clasa I, plus 
locul, aşa cum mi-a pre-

vizat biletul fără să-ini J

ferenţa de clasa I, plus |

tins, casiera dp serviciu I  
din ziua respectivă — ■  
povesteşte dl Guşiţă. Ple- I  
căsem de acasă cu bani ■  
potriviţi pentru cumpă- I  
rături şi mi-am oprit ce* * 
100 de lei, care ştiam I  
că-ini - trebuie. Casiera 5 
mi-a cerut 390 de iei (200 I  
de lei locul şi 190 su- .  
piiineirtUl). l-am spus, in I  
mod' civilizat, că- în tot- ■  
dea una am. plătit 100 de I  
lei, dar in-a refuzat, a ■  
spus că n-o' priveşte; |  - 
mi-a împins banii şi să ■  
plec de acolo că trebuie I 
să servească pe cei care* 
stau la rând Uram in i 
Situaţia să nu mă pol! 
întoarce acasă, dar cui 
toate insistenţele m eii! 
ulterioare n-am reuşit s-ol 
conving". ’ |

O 'doamnă necunoscu- I

. In cotiitlna llia priva
tizarea se bucură de spri
jin din partea consiliului 
focal. Vlceprimarul 'loca
lităţii, dl. loart Costea, ne 
'spunea ‘că numărul. unita- • 
ţilor aparţinând persoaue- 
ior particulare' Câte în 
jur de 25. Marea majo
ritate dintre acestea an 
caracter de prestări ser
vicii. In ldealîtate —■ de 
pildă — funcţionează două 

'  tâmplarii, două fierării, 
doya ateliere pentru repa
raţii auto. Există, de a- 
semenea, croitorie, fri
zerie, reparaţii încălţă
minte ş.a-. Privatizarea ur
mează strict reglementă
rile legale, în  prezent, 
consiliul local se preocu
pă de încasarea taxelor 
pentru terenul concesio
nat unor unităţi ce func
ţionează pe raza local»-, 
taţii. Dl Emil Drânda, c», 
ce a avut o unitate de

alimentaţie publică în 
centrul c o m u n e i,  pe 
care a închiriat-o de o 
vreme, unor străini — încă 
n-a plătit nici un leu pen
tru terenul ce-1 foloseşte 
de câţiva ani. In această 
situaţie se află şi alţi pri
vatizaţi, dar treaba se va 
rezolva. Interlocutorul ne 
spunea:

— Considerând că in 
comună ayem suficienţe 
unităţi de alimentaţie pu
blică am hotărât să mi 
mai avizăm autorizaţii 
pentru acest lip de acti
vitate.
» Ideea este foarte bună, 
şi, poate, âr fi bine să o 
preia 'şi âlte ebrisflii- ; lo
cale. Ar îi insă u t i l , s ă  
se aibă grijă şi de aspec
tul unităţilor privatizate, 
cel puţin în centrul co
munei, unde faţada unora 
nu este prea arătoasă.

TftAtt* «OMOOft

ADRIAN PĂUNESCU, ÎN EXCLUSIYCCAT# 

PENTRU ZIARUL NOSTRU

DESPRE POEZIE 
ŞI POLITICĂ

ESTERA CINA |

I
| I.a casa de bilete a pielConlinuore în pag; a 2-a» |

O

•  Deşi era un om mărginit, 
sa era fără margini.

prostia

V
*

Desen de CONSTANTIN GAVKILA

Volubil şi spontan cum 
îl ştim, mereu gata să dea 
o replică tăioasă, poetul, 
senatorul şl politicianul 
Adrian Păunescu a avut 
bunăvoinţa să acorde uri 
interviu în exclusivitate 
pentru ziarul nostru W  
deşi am acceptat de co
mun acord şă discutăm îti 
public"—■ marţi, 26 iulie 
a.c., după lansarea, la 
„Casa Cărţii" din Deva, a 
volumelor de poezie „Tri
logia căruntă", după su >- 
ţinerea ţinui agreabil rno- 
ment de iîiuzieă .şi poezie 
cu cenaclul. „Totuşi iu
birea".

— Deci, dle Adrian 
Păunescu, îu -*e măsură 
vă consumă şi cum slujiţi 
poezia şi politica•?

— Păj poezia o slujesc 
noaptea şi politica, ziua.

— Iar cenaclul ?
— Cenaclul, între ele. 

Este însă vorba şi de alt
ceva. Pbezia mi-a fost 
dată, deci n-a intermediat 
nimeni între maiha şi tata, 
ci ei m-au făcut. B trea
ba mea, pot greşi sau pe 
cont propriu pot consoli
da un mare destin. T e  
când în politică m-am bă
gat singur. Şi laţii de 
poezie am fidelitatea nor
mală a artistului. O fi
delitate plină de infideli
tăţi. Iar faţă de politică 
am o datorie de neclintit, 
Spuneam : întâi" băiatului 
meu, dar am spus şi în 
public,, cu o ocazie, eă 
m-am dus în judeţul Dolj 
să candidez trimis de 
Ilie Verdeţ. Şi le-am spus 
oamenilor: dlor, eu sunt 
Adrian Păunescu, vin din 
partea socialiştilor , şi aş 
vrea să facem împreună 
un legământ, anume dv. 
să mă alegeţi pe mine, 
iar eu să vă apăr pe dv. 
Dragă, dle coleg, faptul 
că nişte ţărani- din Dăbu- 
ieni, din Zăval, din Bârca 
or; din Sadova s-au dus 
sâmbătă. 26 septembrie, şi 
au pus apă la fiert, au 
măturat în coşare, s-au 
bărbierit, s-au scăldat, şi-au 
tăiat unghiile de la mâini

şi de la picioare; s-au 
tuns, şi-au pus hainele de 
moarte şi pantofii eare-i 
strâng a doua zi dinv- 

• neaţa şi au venit la vot 
şi l-au votat pe -Adrian 

- Păunescu, pertţcu mine este 
O obligaţie incomparabil 
mai mare decât obligaţia 
socială a poetului. Poetul 
poate deveni un schivnic, 
poate deveni . traficant de 
sclavi, cum au devenit 
atâţia. Sigur, totui devi
ne interesant în perspecti
vă istorică raporta, iu 
jwet,. La omul - politic 
nu-i nimic interesant de
cât să-i slujească pe .cei 
care ţ-au ales. flecî|, „jai- 
politică nu pot să fac nici 
un rabat. Eu aş spune in
vers decât se spline de 
obicei: dle, în poezie sun
tem puri şi în politică 
suntem impuri, ţîu-i a- 
devărat. In politică e un 
contract cu un om viu, 
cu un om concret, cu ăla 
pe care l-au înşelat toţi, 
cu ăla care a pierdut toa
te războaiele, deşi uneori 
ţara le-a câştigat. Asta 
este dilema mea. Deci asta 
este şi deosebirea trata
mentului pe care mi-l 
ofer eu ca poet şi trata
mentul pe care îl 'consider 
normal ca om politic. Şi 
nici nu pot face vreun 
fel de concesii pe această 
chestie. In celelalte pot 
face.

— . Veţi sluji în conti
nuare aceste două, să le 
zicem pasiuni? V

— Cât am să pot. Şi 
sunt încă multe altele., Ca 
vicepreşedinte al Partidu
lui Socialist al Muncii am 
alte obligaţii decât cele 
parlamentare. Şi sigur că 
am reuşit să le fac un 
bine şi socialiştilor, ofe  ̂
rind o imagine credibila, 
care a produs prieteni în 
ţară. Ş; sigur şi duşmani. 
Dar eu nu-s numai sena
tor, sunt şi preşedintele 
comisiei de cultură, care-i

(Continuare în pag. a 2-a)

DUMITRU GHEONEA

A Z I
30 IULIE

•  Au trecut 210 zile 
din an ; au mai ră
mas 155,

•  1894. S-a născut scrii
torul Al. O. Teodo- 
reanu (m. 1964).

31 IULIE

•  Au trecut 211 zile 
din an,- au 'm aţ ră-

Sas 154.
ăsatul secului pen- 

ţra  postul Sfântă 
Mărie.; ••••

♦  1849., A murii poetul 
maghiar Pelo.'i San- 
dor (n. 1823).

V.WAV.V.VAWAV.WW.V.VJWAVAVAWAVJWAVAWWJWJV .W .,AW.V.V.V.VWJWMVAVMWWW.,JV.W,,AWVVVVASVA!>

•  Loturi pentru case şi ga
raje noi. Primăria din llia a 
stabilit spaţiile din intravilan 
libere, pe care nu le revendică 
nimeni, în lumină Legii fon
dului funciar — lângă ferma 
zootehnică a fostului C.A.P., în 
centrul comunei ş.a, Aceste su
prafeţe, împărţite în loturi, vor 
fi scoase la licitaţie pentru a 
f( concesionate celor ce vor să-şi 
construiască case. Va fi licita
tă, tot în vederea concesionă

rii. şi o suprafaţă destinată con
struirii a 18 garaje. (Tr. II.).

•  Regularizarea Mimcolului.
Din discuţia ce âm avut-o re
cent cu dl Vasile-Rahotă, pri
marul localităţii, âm notat o 
realizare a Consiliului loeal din 
Baru : râul Muncel, ce amenin
ţa cu inundaţii localitatea, a 
fost regularizat pe o lungime 
de 800 m. Lucrarea a fost rea
lizată de unitatea din -Haţeg n 
Oficiului Judeţean de Gospodă
rire .a Apelor care a asigurat 
utilajele necesare. Consiliul lo
cal a asigurat motorina pentru 
funcţionarea acestora (Tr. B,).

•  Curăţiri. Pe raza comu
nei Lunca Cernii de Jos, lo
calitate de munte, este o mare 
suprafaţă de păşune, localnicii 
fiind recunoscuţi ca buni cres
cători de animale. Dar păşunile 
secer şi întreţinute,, curăţite. 
Sătenii o fac. Peste 70 de hec
tare erau curate zilele trecute 
când am fost noi sus. Lucrări
le continuă. (Gh. I. N.).

•  Contribuţie. Specialiştii Oco
lului agricol Romos — Elena Ce
nuşă, Ioan Dănilă, loan Vasi- 
escu şi Ioan» Laseu — au o 
contribuţie esenţială la aplica
rea Legii fondului funciar. Aşa 
se explică falitul că în localita

te se lucrează cu seriozitate şi 
corectitudine în acest domeniu. 
(Tr. B.).

•  Noi unităţi dc comerţ.
In comuna Pui, „Consumcoop" 

din localitate a deschis două noi 
unităţi comerciale. Este vorba 
de o farmacie, pe care o are in 
contract de cooperare dna Ma
riana Nistor şi de un „Aprozar" 
luat în locaţie de dna Adela 
Florinescu. (Tr. B.).
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ŞOMAJUL LA 
ORĂSTIE 
CREŞTE !

Declinul economic, pe 
;are l-a înregistrat Româ
nia după anul 1989, are 
implicaţii directe asupra 
persoanelor aflate într.o 
activitate sau alta, numă
rul acestora reducându-se 
considerabil de la lună la 
lună. Lipsa comenzilor, a 
desfacerii, blocajul econo. 
mico-financiar au făcut ca 
în ultimii doi-trei ani ofi
ciile de şomaj să Înregis
treze cifre record. Un ase
menea exemplu' l-am con
semnat la Orăştie t-  un 
oraş în care rata şomaju
lui este aproape cea mai 
ridicată din judeţul Hu
nedoara — în prezent (la 
26 iulie a.e. numărul şo
merilor înscrişi, de la a- 
pariţia legii, se ridică la 
4714, din care în plată 
1459, iar cu alocaţii de 
sprijin sunt luaţi în evi
denţă 904 persoane.

Deci, un total de 2363 
de persoane aflate, ofici
al, în căutarea unui loc 
de muncă, la care se ada
ugă multe altele, fără a 
fi luate în evidenţă. Fă
când o comparaţie între fi
nele lunii iulie a.o. şi iulie 
’93 — când erau înscrise la 
şomaj doar 3312 persoa
ne —, în prezent numă
rul acestora a crescut cu 
1402, respectiv la 4714, o 
pondere însemnată din 
persoanele aflate în şo
maj, revenind întreprin
derii Mecanica Orăştie, 
Metalotex, Chimica, Con- 
sumcoop, IFET.

Dacă luăm în calcule 
populaţia activă la nive
lul Oraştiei — aproxima
tiv 14 000 de oameni —, 
în şomaj, alocaţii de spri
jin sau fără - a beneficia 
de dreptul conferit de le
ge, numărul persoanelor 
fără un loc de muncă se 
ridică la 40—45 la sută din 
persoanele apte de muncă, 
procent care nu este deloc 
liniştitor.

CORNEL POENAR
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VREAU CONT 
PERSO NAL.,.

„Sunt pensionarul Ni- 
colae Dragomir, din Brad, 
strada Oituz, nr. 14. Vreau 
să-mi pun pensia la CEC, 
in cont personal, din care 
să mi se reţină cheltuieli
le comune şi alte plăţi. 
Dar la CEC am fost refu
zat, la Filiala Băncii Co
merciale, la fel. Se face 
atâta reclamă cu., .contul 
personal. Unde?" Stimate 
dle Nicolae Dragomir, am 
recepţionat. Transmitem 
întrebarea dv. celor vizaţi.
(Gh. I. NJ

SÂMBÂTA,
30 IULIE

11,30 Reluarea emisiu
nii de vineri seara; 13,45 
Film artistic. „înţelepciu
nea"; 15,30 Film artistic: 
„Asistente tinere îndrăgos
tite"; 16,45 Anunţuri •  
Publicitate.

LUNI, 1 A l GUST

18.00 Deschiderea emi
siunii ; 18,05 Desene ani
mate în seriaL „Toţi ci* 
teii merg în rai" (ep. 3); 
18,25 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 18,30 
Muzica zilelor noastre 
(noutăţi muzicale); 18,50 
Documentar în serial: „Al 
II-lea război mondial" — 
ep. 5 (reluare); 1945 A- 
iiunţuri * Publicitate; 21,00 
Film artistic, „Fantome 
buclucaşe".

MARTI. 2 AUGUST

10.00 Deschiderea ţepi-

Omagiu celor care înnoiesc
Tot c e  este NOU, 

tot ce este MINU
NAT. FRUMOS, este 
făcut de mâna mă
iastră a CONSTRUC
TORULUI. Fie el fierar- 
betonist, zidar, tâmplar, 
zugrav...

Să privim cu ochi des
chişi spre adevăr ora

şele şi comunele jude
ţului nostru. Toate sunt 
înnoite. De cine ? De 
constructori. Pe ger şi 
zăpadă, pe ploaie, pe 
caniculă, ei construiesc. 
Lucrează. Tot ce vedem 
nou a ieşit şi iese din 
mâinile lor harnice. Nu 
contează ce simboluri

poartă pe haina de lu
cru: „Condor", „Metal- 
Expres", „ICSH’%
RAGCL... Toţi sunt oa
menii care aduc NOUL 
pentru noi.

De ziua dumnealor 
noi le dorim mulţumiri, 
sănătate şi bucurii.

GH. i. NEGREA
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Felicitare

ini
(Urmare din pag I)

tă, martoră la cele în
tâmplate, i-a cerut diui 
Aurei biletul şi a plătit 
pentru dânsul casierei cei 
390 de lei. „Am insistat, 
am rugat-o pe doamna 
aceea (care spunea că-i 
din Petroşani) să-mi dea 
adresa, să-; trimit banii 
prin poştă, N-a fost de 
acord. Pentru gestul v şi 
bunătatea, ci sufletească 

M V W W W W W  « .v .v .v

i-am mulţumit din ini? mat-o şi dna de- serviciu 
mă“ — scrie în conţi- de Ia telefonul 61 27 25, 
nuare dl Guşiţă. în ziua de 28.07. ora
, „Vă rog foarte mult 9,10), de vreme ce v-aţi
ca, prin intermediul zia- asumat riscul călătoriei 
rul ui „Cuvântul liber", mai puţin confortabile, 
la: care sunt abonat dc Cât despre atitudinea ca- 
ahi de zile, să-mi comu- sierei ce să vă putem 
nicaţi dacă aveam sau spune ? O dezaprobăm şi 
nu dreptate să călătoresc noi, aşa cum a făcut-o 
cu bilet de clasa I la sufletista doamnă din 
clasa a II-a, cum am Petroşani, gestul căreia 
călătorit întotdeauna". spunând mai mult decât 

Bineînţeles că aveţi întreaga „opinie" a celor 
acest drept (ne-a conflr- aflaţi la rând. 
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Consiliul de administraţie, conducerea ad
ministrativă si comitetul sindicatului felicită 
toţi salariaţii S.C. „CONDOR" S A. Deva, cu 
ocazia zilei Constructorului şi le urează multă 
sănătate şi fericire* j

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, 
CONDUCEREA ADMINISTRATIVA, 

COMITETUL SINDICATULUI

i- *
S.C. „ICSH“ S A. HUNEDOARA |

j Organizează în cadrul Şcolii de Şoferi pro- | 
' prii cursuri de pregătire teoretică şi practică j 
|  în vederea obţinerii permisului de conducere, I 
j categoria „B“. - ■.  ̂ j

J Tariful prevăzut pentru asigurarea servi- j 
I ciilor complete este de 115 000 lei (inclusiv 1
j t v a ). v : ;v ; j

• Informaţii suplimentare se pot obţine Ia | 
5 telefon 054/713041. -

Despre poezie şi politieă
(Uimure clin pag I)

altă chestie. Şi sunt şi 
liderul grupului partidu
lui naţional, care are el 
însuşi interesele lui.

— Mi-aţi stimulat o nouă 
întrebare.

— Accept,—dar, costă.
— O plătiţi dv şi pe 

asia.
— Deci tot , eu să plă

tesc. Mă rog.
— în calitate de pre

şedinte al Comisiei de cul
tură m Senatului, * unde 
aşezaţi presa şi gazetarii?

— în cultură. Deşi unii 
gazetari se străduiesc de 
cinci ani ca presa să nu 
fie cultură, ci pornogra
fie. Dar presa bună este 
cultura.

— Apăraţi presa?
— Da, o apăr. Pentru 

că gazetarul cinstit simte 
nevoia de protecţie, nu

gazetarul care fură, nu 
gazetarul care minte, care 
şantajează. Ala n-are ne
voie de protecţie. Dar pre
sa corectă. în momentul 

•de faţă, este în inferiori
tate în ţară. Şi, din pă
cate, nici guvernul, care 
a făcut multe lucruri 
bune, dar a făcut şi erori 
colosale, n-a făcut nimic 
pentru presa .bună. Şi se. 
va trezi că-i este sete şi 
se va apuca atunci să 
sape fântâna. Dar nu va 
obţine nimic, Fântâna tre
buie săpată din vreme: Diu 
păcate, mulţi oameni con-, 
fundă rolul executivu
lui cu ’ cel a] legislativu- ' 
lui- Eu nu pot face con
cret mare lucru. Eu, îm
preună cu colegii mei din 
Parlament putem crea 
doar cadrul în care să se 
facă nişte lucruri. Âta 
vseo.

— Spasiva.

CONSILIUL LOCAL 

VAŢA DE JOS

ORGANIZEAZĂ

S.C. „UNIVERS" S.A.
V D E V A

Informează cumpărătorii că luni, 1 august, 
se deschide unitatea de produse chimice, am
plasată pe bdul 22 Decembrie (fosta parfume- 
rie).

în vederea concesionării a 7 (şapte) par
cele în suprafaţă dc 1000 mp fiecare, pentru 
realizarea de locuinţe familiale în localitatea 
Prăvăleni. Taxa anuală minimă de concesio
nare este de 50 leiAnp.

TaXa de participare la licitaţie este de 
10 000 Iei/parcclă. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 50 000 lei/parcelă.

( Informaţii suplimentare şi consultarea 
ţ planşelor se pot obţine zilnic la sediul Con- . 
|| siliului local Vaţa de Jos. ? ‘

|  Documentele licitaţiei se pot ridica contra 
) cost de la Consiliul local Vaţa de Jos, înce- 
î pând Cu data de 3 august 1094,

Licitaţia va avea Ioc in ziua de 24 august 
1994, ora 11, la sediul Consiliului local Vaţa 
de Jos. ? /  (D. P.)

imam Programul săptămânii
siuoii de dimineaţa; 10,05 
Desene animate în serial 
•  „Toţi căţeii merg în 
rai" (ep. III — reluare);
10,20 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 10,30 
Muzica zilelor noastre 
(reluare); 10,50 Documen
tar în serial; „Al H-Iea 
război mondial" (ep. 5 <■* 
reluare); 1145 Film ar
tistic, „Fantome bucluca
şe" (reluare); 12,45 Anun
ţuri — Publicitate (video- 
text); 18,00 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază; 
18,05 Femeia activă (do
cumentar Worldnet USIA); 
18.27 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 18,33 
Country muşte) 18,55 Isto
ria afacerilor în America ) 
1945 Anunţuri e Publici
tate; 21,00 Emisiune 
Uzată în studio; 23,00 Filii 
artistici „Cătunul",

MIERCURI, 3 AUGUST

10.00 Emisiune realiza
tă în studio (reluare); 12,00 
Film artistic, „Cătunul" 
(reluare); 13,30 Anunţuri# 
Publicitate (video-text);
18,00 Deschiderea cmisiu 
pii de după-amiază; 18,05 
Desene animate în se
rial, „Toţi căţeii merg în 
rai" (ultimul episod); 18,25 
Avanpremiera filmelor ia 
DEVASAT; 18,30 VUtorul 
plpnetei noastre (documen
tar); 18,45 Jazz — măgă
ria ) 19,05 Anunţuri ş
Publicitate (teletext); 21,00 
l'ilm artistic, „Handicapa
ţii".

JOI, 4 AUGUST

10.00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate (reluare); 
|0,25 Avanpremiera fil

melor ia DEVASAT; 10,30 
Viitorul planetei noastre 
(documentar — reluare);
10,45 Jazz — magazin (re
luare); 11,05 Film artis
tic. „Handicapaţii" (re
luare); 12,35 Anunţuri •  
Publicitate (video-text);
18.00 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază; 18,05 
Desene animate; 18,25 A- 
vanpremiera filmelor Ia 
DEVASAT; 18,30 Portrete 
muzicale; 19,00 Documen
tar în serial, „AI II-lea 
război mondial" — ep. 6 
(reluare); 19,25 Anunţuri e 
Publicitate (video-text) ţ
21.00 Film artistic, „Liftul",

VINERI, 5 AUGUST

10,00 Deschiderea emi
siunii de dimineaţă; 10,05 
Desene animate (reluare); 
10,25 Avanpremiera fil

melor la DEVASAT; 10,30 
Portrete muzicale (relua
re); 11,00 Documentar îţi 
serial. „AI II-lea război 
mondial" (ep. 6 — relua
re); 11,25 Film artistic: 
„Liftul" (reluare); 13,00 
Anunţuri •  Publicitate 
(Video-text); 18,00 Deschide
rea emisiunii de după- 
amiază; 18,05 Ştiinţa în 
slujba oamenilor (docu
mentar Worldnet USIA) ;
18.20 Avanpremiera fil
melor la DEVASAT; 18,25 
Un concert pe săptămână.
19.20 Anunţuri •  Publi
citate (video-text); 21,00 
Emisiune realizată iu 
studio; 23,00 Film artistic. 
„Căutat viu sau mort".'

s a m b At A,
6 AUGUST ■

11,30 Emisiune realizată 
în studio (reluare); 13,30 
Film artistic. „Căutat viu 
sau mort" (reluare); 15,00 
Anunţuri e Publicitate 
(video-text). '•*

S I T U A Ţ I A

LOCURILOR

DE MUNCA 
VACANTE

LA DATA DE

26 IULIE 1994

Meserie Nr. locuri
Administrator l
Agent asigurări <■ 30
Asistent medical 24
Blănar 2
Bucătar 1
Confecţ. maşină 3
Contabil şef ' 1
Contabil st. medii 1
Croitor 122 ,
Dansator 20
Director 2
Dulgher 12 :
Economist T 15
Educator 221
Electrician 7
Electrician constr. i
Electronist : \ . r '
Farmacist i
Farmacist i
Fierar-betonist i i
Fochist i
Frigotehnist i
Inginer mecanic 3
îngrijitoare 3
Instalator 2
Izolator hidrofug 3
Jurist 5
Lăcătuş 5
Lăcătuş vagoane 1
Macaragiu 2
Maistru fără st. cores. 39
Mecanic 1
Mecanic auto 1
Medic 9
Munc. necaiificat 24
Operator pr. lemn 10
Paznic 2
Prof. fără st. coresp. 23
Profesor 235
Prof. cult. media 1
Reprezentant filială 13
Revizor contabil I
Revizor gestiune I _
Şef cantină . |
Şef de structură !
Şef filială 2
Specialist marketing 
Strungar 
Sudor
Sudor autogen 
TSbăcar 
Tâmplar 
Tinichigiu auto 
Tractorist 
Vânzător 
Vopsitor auto 
Zidar
Zidar pietrar 
Zidar şamotor

T o t a l C60



Ascultând necazurile 

oamenilor
Ci li lorii ziarului nostru 

şi o a m e n i i  satelor 
ne aduc la cunoştinţă di-, 
ferite necazuri şi greutăţi 
cu care se confruntă, mul
te dintre acestea putând 
fi soluţionate pe plan lo
cal dacă cei în drept, res
pectiv autorităţile, ar ma
nifesta receptivitate şi 
interes faţă de solicitări şi 
de înlăturarea neajunsu
rilor cc-i frământă pe ce
tăţeni. Ne vom referi acum 
la o parte din semnalele pri
mite în ultima vreme prin 
intermediul scrisorilor.

în numele unui grup de 
cetăţeni din satul Şohodol, 
comuna Lelese, dl Petre 
Oproiesc ne roagă să le 
acordăm sprijin publi
când, pentru a afla şi cei 
din conducerea judeţului, 
scrisoarea ce cuprinde ne
cazurile sătenilor. „Credem 
că ştiţi că viaţa noastră, 
a pădurenilor, nu este de
loc uşoară şi in loc să fim 
ajutaţi, suntem lăsaţi de 
izbelişte — se spune în 
scrisoare. La necazurile 
noastre nu.şi mai pleacă 
urechile nici măcar pri
măria locală, de cum ăl* 
ţii". Apoi ni se spune că 
în anul 1993 nişte cetă
ţeni din satul Poiana Ră- 
ehiţelei, comuna Cerbăl, 
au intrat abuziv şi au lă
sat animalele să păşuneze 
pe păşunea şi fâneţeie din 
locul numit „Peştişele", a. 
ranjând cu conducerea pri
măriei, care nu avea nici 
un drept să închirieze su
prafeţele respective, tran
zacţie cc s-a făcut ilegal, 
primara! tiind învinuit că 
ar fi primit în schimb o 
eanîitâte de scândură. Ca 
şi în anul trecut, s-a pro
cedat şi în 1994, sătenii 
din Şohodol, proprie
tari de drept ai terenuri
lor în cauză, fiind ame
ninţaţi că-şi vor pierde 
drepturile ce le au. „Ar- 
gu montul folosit de cei ce 
au ocupat abuziv terenul 
este acela că ar fi plătit 
taxă de păşunat la Oco
lul silvic din Hunedoara,, 
far acolo spun că ne.au 
plătit nouă, sătenilor, fă
ră nici o dovadă în acest 
sens. Puterea noastră, ca 
proprietari de drept, este 
foarte mică pe lângă pu
terea bâtelor pe care le 
poartă Şi cu care ne ame
ninţă cei care s-eu făcut 
acum stăpâni deoarece ei 
ştiu că au spatele asigu
rat de primărie — se mal 
arată în scrisoare. Nu prea 
ştim noi să facem politi
că. la noi singura politică 
fiind munca, şi nici nu 
prea ştim cum e cu îm
părţirea puterilor in stat, 
că la noi politica ne-ar a- 
juta, dar tot primăria e 
mai mare, iar de mers 
prin judecată nu prea a- 
vem vreme că pentru noi

timpul este scurt şi scujnp, 
iar cei care trebuie să ne 
acopere ne vând, lăsând 
interesele obştii de-o par
te şi văzându-şi numai de 
ale lor“, Considerăm că 
dacă aşa se prezintă lu
crurile, este nevoie să fie 
clarificată neîntârziat si
tuaţia, astfel ca oamenii 
satului Şohodol să nu fie 
lezaţi în drepturile şi in
teresele lor.

Tot cu amărăciune ne 
scrie şi dL Viorel Stoi
ca, din Ghelari, str. Rus
ca, nr, 59. între altele, el 
ne spune că: „pe lângă 
bucuriile vieţii mai avem 
şi unele necazuri din cau
za unora din administra
ţia locală de stat, care 
nu-şi fac datoria". Deşi nu 
se mai pune în discuţie 
înfiinţarea abuzivă a  fos
tei cooperative agricole din 
Ghelari, acum nemulţu
mirea locuitorilor de aici 
constă în faptul că pro
prietarii de pământ tot aş
teaptă să li se înmâneze 
titlurile de proprietate, dar 
cei datori să facă acest 
lucru nu pot fi treziţi din 
somn şi visare. Conside
rând că O astfel de situa
ţie este anormală, sunt 
puse fei mod firesc câteva' 
întrebări: „cine se face 
vinovat de neaplicarea Le
gii 18 în comuna Ghelari: 
de ce Prefectura nu spri
jină suficient şi cu tot ce 
trebuie desfăşurarea acţiu
nilor de punere în pose
sie şi cui aparţine terenul 
dacă oamenilor nu li se 
dau titlurile de proprie
tate ? Dorinţa oamenilor 
este ea răspunsul la a- 
eeste întrebări să se re
găsească, cât mai repede 
posibil, în. fapte.

Femeie pensionară, fa 
etate de HO de ani, dna 
Lucreţia Blotor, din co
muna Zam, nr. 114, îşi 
spune cu >ădui păsurile 
ce le are in legătură cu 
situaţia unei gi âdinî, fa 
suprafaţâ de circa 0,0 ari, 
pe care a Imprejmuit-o. 
Rupându-i gardul şi mu* 
tându-1 pe un alt afflpfa-

mt nt »-* procc s :j-
lui ce 1-â avut cti Dumi
tru Paşca, acesta a fost 
obligat să-şi repare gre
şeala făcută şi să pună 
gardul fa poziţia iniţială. 
A venit apoi un alt necaz, 
pricinuit de către dl Tre
ia Bota, eare, fn dorinţa 
de a construi o casă pe 
terenul bunicii sale, si
tuat în vecinătatea grădi
nii duel L4L i-a stricai 
gardul şi t-a tăiat câţiva 
butuci de vie şi pomi fruo- 
tiferi. Dl D.P. *-a angajat 
fa faţa primăriei şi a  pal
marului să stingă litigiul, 
reparând pagubele făcute.

N1COLAE TlHCOB

Dl plutonier Constantin 
Gheorghe, şeful Postului 
de poliţie din comuna 
Bara, împreună cu cei doi 
subordonaţi ai săi, este 
pornit cu hotărâre, cu 
tenacitate chiar, să pună 
capăt matrapazlâcurilor 
la care se dedau unii ce
tăţeni ce consideră că de
mocraţia nu înseamnă alt
ceva decât să te înfrupţi 
pe săturate, ba chiar măi 
mult din avutul public. 
Iar o asemenea străda
nie tenace, cotidiană, nu 
poate duce decât la re
zultatele scontate. Iată un 
caz, relatat de dl C .G .: 

La urechile domniei sale 
a ajuns — pe ce căi anu.

me nu contează, dar fap
tul relevă câ tot mai mulţi 
cetăţeni au încredere în 
Poliţie —, zvonul x â  nişte 
indivizi dubioşi dau târ
coale pe partea din spate 
a „Refractarei" din loca
litate. Problema a  fost 
luată sub observaţie. In. 
tr-o seară, cineva l-a  
şoptit şefului Postului de 
poliţie:

— Tipii au apărat din 
nou.

Era întuneric. Wiptil- 
tiptil, poliţiştii s-au apro* 
plat de loqul semnalat. Q

Am mai scris — pe mul
te porţiuni de drumuri, 
naţionale, judeţene, ca 
să nu mai vorbim de cele 
comunale — conducătorii 
auto sunt obligaţi şă facă 
adevărate slalomuri prin
tre puzderia de gropi şi 
hârtoape.

De .curând am fost din 
nou pe multe dintre â- 
cestea. Ne.am abătut din 
şoseaua naţională spre 
Sîrbi, - Vorţa, Visca, Al- 
maş-Sălişte, Pojoga. Nu
mai Dacia noastră ştie ce 
a pătimit...

La consiliile locale mo
tivaţia acestor stări de... 
drumuri «este una singu
ră : nu sunt bani la buget.

Am găsit şi lucruri îm-

. INTRE FRAŢI — 
PACE ŞI BUNA 

ÎNŢELEGERE

Casa cu numărul 72, din 
satul Trestia, comuna 
Băiţa, este părăsită. De 
câţiva ani, de când au 
plecat spre veşnicie cei 
care i-au pus temelie -* 
familia Toma. Au rămas 
feciorii şi fetele: Petra, 
Mărioara, Elena, Floarea 
şi Ioan. Părinţii le-au 
lăsat casă, dependinţe, pă
mânt... Asta-j marea du
rere : pământul. Fraţii şi 
surori ie se află acum în 
proces pentru pământ.

—* Dacă tata şi mama 
s-ar scula şi ar afla că 
bunii lor copii se judecă 
pentru ee ne.au lăsat dum
nealor ar fi o mare ruşi
ne. De neiertat — zicea 
eu glasul tremurând dl 
Ioan Toma, unul dintre 
fraţi, dat în judecată de 
o soră.

Până la urmă tot jus
tiţia va stabili adevărul...

SE VA FACE 
DREPTATE

Vă înţelegem necazul pe 
care îl aveţi cu păşunea, 
cu pământul, difer Octavian 
June, Ioan Iar, Ioan Bog
dan, Aron Şolea... Nu pu
tem din lipsă de spaţiu să 
iăm - ’y su e  cfamneavoas- 
tră, tle tătare? Dar vă 
încredinţăm că im po nit 
de grabă pe urmele scri
sorii dumneavoastră.

t a  Primăria oraşului Si
metria plângerea dumnea- 
voastră era cunoscută. No! 
am insistat pentru o solu
ţionare cât mai grabnică. 
Dni| ing. Păun Jura •» 
primar şi Ovidiu Popa, 
viceprimar, ns-au spus să 
vă transmitem şi prin 
ziarul nostru că „sa va 
face fa cea mai scurtă 
vreme dreptate, . Pentru 
fiecare". -

GH. T. NEGREA

o parte, iar nişte indivizi 
urcau ceva în ea. Erau — 
poliţiştii şi-au dat seama 
da asta — calupuri de a- 
luminiu, material ce se 
foloseşte fa procesul de 
producţie al cărămizilor 
refractare. Â oraiat o 
somaţie, indivizii dubioşi 
au încercat s-o şteargă, 
dar au fost sfătuiţi să stea 
pe loo. Erau Doinei Mun- 
teanu, din Valea Lupului, 
comuna Pul, Vasile Cure- 
lar, din Unirea, Ionel 
Bucu, ioan Pafa, Viorel 
Bucur şi Gconea Opriţă 
*- ultimii patru din Pe
troşani.

.. 4

DE LA DEVA LA ZAM

Se repară drumurile, 
se aşterne

bucurătoare. Pe şoseaua 
naţională sunt tot mai 
multe puncte unde se lu
crează fa aştemerea asfal
tului. Filiala din Deva a 
firme,- „Contrasimex" din 
Bucureşti, cu 14 munci
tori şi cu utilaj modem 
de mare capacitate, adus 
din Italia, - acţionează în- 
tr-un ritm bun, execută 
lucrări de calitate, cum 
am aflat de la dl. Marfus 
Mihai.

— Câte curse faceţi pe 
zi ? — l-am întrebat pe 
dl conducător auto Ioan 
Nicoară, care tocmai so
sise cu un transport de 
criblură.

— Câte este nevoie, pen
tru ca drumarii să aibă 
cu ce lucra — ne-a răs
puns.

La punctul de lucru din 
Zam am schimbat câteva 
cuvinte cu dl Ilisie Popa, 
maistru la Secţia de dru-

SUBREDACŢIA
.TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI"

La sugestia Inspectora
tului Şcolar Jude(ean Hu
nedoara, a dini prof, 
GIIEORGJUE CtNDEA, in. 
spector general, consem
năm înfiinţarea SUBRE- 
DACŢÎEÎ „TRIBUNA ÎN
VĂŢ AMA NTU LUI“ şi care, 
de altfel, ,, este gafa de 
start fn â consemna în 
scris o gamă variată şi 
bogată de nontăţi din in. 
văţământu! de pe aceste- 
meleaguri. Sediul se află 
ia CLUBUL COPIILOR Şt 
ELEVILOR HUNEDOARA, 
strada Victoriei, nr, 23, 
telefon 054/714726.

Coordonatorul acestei ac
tivităţi este prof. VI.A D

IOAN, directorul Clubului 
Copiilor şi Elevilor Hu
nedoara, iar din colectivul 
redacţional fac parte ca
dre didactice din munici, 
piile Şi oraşele judeţului. 
Inspectoratul şcolar ju
deţean fiind “reprezentat 
prin prof. ANA ARMA- 
ŞESCU, inspector generat 
adjunct.

Cititorii şi colaboratorii 
dornici dc a contacta pu
blicaţia „TRIBUNA ÎN

VĂŢĂMÂNTULUI" ca re
dacţia şi administraţia fa  
Piaţa Presei Libere Be- 
circşti. o pot face luând 
legătura şl prin Subre- 
dac ţin judeţeană Hune', 
doara. (M. B.).

■ muri judeţene.
— Toţi oamenii sunt 

la treabă — ne-a spus, 
după cum se vede. De di
mineaţă până seara. A- 
vem condiţii bune de lu
cru. înaintăm metri în
tregi zilnic, mai cu sea
mă că timpul este bun. 
Noi x nu putem lucra pe 
ploaie. Pe porţiunea ee 
ne-a fost repartizată lăsăm 
în urma noastră drumul 
ca sticla. Şi să reziste...

Este un lucru de laudă 
că drumarii, indiferent de 
firmă, s-au pus serios pe 
treabă. Ne asigură că na 
vom mai face probe de 
îndemânare printre gropi,

GII. I. NEGREA

MICRGFERME
PRIVATE

Este notabil faptul că se 
xonştatâ tendinţa de con
solidare â exploataţiilor 
agricole private cu un 
număr mai mare de ani
male. Ca urmare, acum 
există în judeţul nostru 
35 de exploataţii cu câte 
6—10 vaci, 5 eu câte 11-** 
15 vaci şi două cu 31—50 
de vaci. Cu cât vor fi 
mai multe asemenea ex
ploataţii, cu atât va fi 
mai bine pentru noi toţi. 
<N. T.>.

•  * • * • * • * • •  m * * •- * * •  * • •  * •  * •  • 9

TRAFICANT DE... INFLUENŢA
Despre traficul de in

fluenţă am mai scris. Vom 
reveni însă, ori de câte 
ori vom avea prilejul. Nu 
de altceva dur. sc pure 
eă în aceste vremuri fră
mântate, mulţi ered că 
pot trăi bine de pe urma 
acestei infracţiuni. O par
te chiar trăiesc, asta-i rea
litatea, şi trebuie s-o spu
nem Traiul lor bun are 
la bază credulitatea mul
tora dintre noi, tendinţa 
de a obţine unele avan
taje pe căi mai puţin or
todoxe. Mulţi s-au ars, 
alţii vor mai fi păcăliţi.

până una alta, să ve
dem ia ca L-a dus capul 
pe Voicu Bucerzan, din 
Orăştie, IR nostru are 26 
de ani. După revoluţia 
dfa decembrie *89 şi-a a- 
bandonat locul de muncă 
de la întreprinderea Me
canică, fiind numit fn func
ţia de preşedinte al orga
nizaţiei „Tine-retul liber" 
din oraş. Se pare eă tru
dea în această funcţie, 
pentru că In 1991 va ob
ţine şi un apartament. Şî 
dfacă tot s-a ales cu aşa 
ceva, de ce să nu rezolve 
şi pentru alţii? Se apucă, 
aşadar, de treabă. Dar nu 
oricum. Vă lucra Ia scară 
mare, mai ales eă „rela
ţiile* lui nu se opresc Ia 
oraşul Orăştie. Le are 
peste tot: Ia Prefectura ju
deţului nostru, la Inspec
toratul de poliţie a jude
ţului Alba. Consulatul ger
man din Sibiu — să la 
numim doar pe câteva. Ce 
poate rezolva? Multe. Ob. 
ţinerea de apartamente, 
vize turistice pentru Ger
mania, locuri dc muncă 
eto. etc.

Doi ani de zile, dl pre

şedinte .a lucrat intens, 
lista vorbii ie  perioi ia si
nilor 1991—1993, reuşind 
să păcălească opt persoa
ne, de ia care a adunat 
mai bine de 2 009000 de 
lei, 3 200 mărci germane şi 
bunuri fa valoare de alte 
zeci de mii de lei> Banii 
i-a prăpădii, fără a-i a*

Z W .W W .V A W .W .V .

•  La Orăştie, Un „bol
nav psihic* ajunge pre
şedintele ’ î ganizaţiel „Ti
neretul liber". •  Milioane 
de lei, mii de mărci ger. 
mane fi alte bunuri pen
is» obţinerea îo  '«paifci- 
ntenfe, vize turistice. re
încadrării în mnncS şi 
alte avantaje. •  „Relaţii, 
fa* dhti preşedinte înce
peau cu Primăria Orăştie 
şi ajungeau până ia Pre- 
fectern Judteţutal, faspee- 
toratul de poliţie a ju
deţului Alba yi Consula
tul german dfa Sibiu!

W /W W W W W /W W W i

vântaja cu nimic pe cei 
ce i-au scos eu atâta uşu
rinţă de la puşculiţă.

Firesc, a venit şi vre. 
mea soco eulor, prima care 
a  început să descâlcească 
iţele lui Bucerzan fiind 
Poliţia oraşului Orăştie. 
Şi tot firesc, până la ur
mă, cel cu reiaţii atât de 
înalte va fi arestat pre
ventiv pentru infracţiunea 
de trafic de influenţă, Da, 
dar traiul din arest şe deo
sebeşte de cel pe care-1 

• duce un preşedinte. Chiar 
dacă-i vorba de o orga
nizaţie de tineret. Aşa că 
încep să sosească cereri 
de liberare pe cauţiune. 
Prima va fi pe adresa

Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva şi va 
fi semnată de cel fa 

, cauză. Intre altele, spu- 
m  d a r ? „Sunt bolnav psi- 
hic şi fa unele momente 
am ieşiri necontrolate*. 
Acelaşi refren va fi re
luat şi de tatăl celui a- 
rest a t într-o altă cerere 
dă liberare pe cauţiune 
adresată Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Hu
nedoara. Mai mult, aici 
se menţionează' că ieşiri
le necontrolate se vor 
putea agrava în condiţii 
de detenţie. Şi, pentru ca 
totul să fie limpede, tot 
cu o cerere de liberare pe 
cauţiune vine şl Filiala 
judeţului Hunedoara a So
cietăţii Independente, Ro
mâne â Drepturilor Omu
lui (SIRDO), semnată de 
Romulus Huroiţă, preşe
dintele acesteia. Repro
ducem : „Este bolnav psi
hic şi în unele momente 
are ieşiri necontrolate pe 
motiv că este cercetat în 
stare de arest". Dv. cre
deţi ce vreţi, iar noi, la 
fel.

Cererile au fost respin
se întrucât Voicu Bu
cerzan este transferat la 
Penitenciarul spital Bu
cureşti pentru efectua, 
rea unei expertize psihia
trice. Rezultatul: dl pre
şedinte este întreg la min
te. Faptul că mima tot 
felul de stări psihice a. 
normale nu l-a ajutat. Ori
cum, nu vom încheia a- 
ceste rânduri fără a pune 
încă o întrebare: oare 
cine este intr-adevăr bol
nav psihic ? Vom trăi şl 
vom vedea!

VALENTIN NEAGU



Jerusalem, oraş 
deschis ?

Israelul e pe cale a lua în consideraţie ipoteza I 
creării unei „conduceri multinaţionale" pentru admi- 
nistrarea locurilor sfinte creştine şi musulmane la 
Jerusalem, care să cuprindă ’ reprezentanţi ai Iorda- 1 
niei, Marocului,' Arabiei Saudite, Vaticanului şi pa
lestinienilor. Cel puţin aceasta este părerea cotidia
nului „Ma'ariv". care precizează că proiectul ar li 
fost discutat „tntr-un mod foarte generic" în timpul 1 
unei întâlniri secrete desfăşurate de curând, la Care , 
au luat parte reprezentanţii. Israelului, regele Hus- 
sein al Iordaniei şi regele Hassaiv al Marocului. Mi
nisterul de externe israelian a dezminţit însă cate
goric această informaţie: „O asemenea idee nu a fost 
niciodată discutată". Totuşi, după „Ma'ariv", Arabia 
Saudită ar fi manifestat, un mare interes pentru a- 
cest proiect. Cu puţine săptămâni mai înainte guver
nul de la Ryad îşi exprimase hotărârea de a împie
dica revendicarea drepturilor asupra locurilor sfinte 
musulmane doar de către Organizaţia pentru Elibe
rarea Palestinei. La rândul său şi Sfântul Scaun pare 
decis să fie o parte activă la negocieri. Ziarul adaugă 
faptul că ar îi  fost examinată necesitatea de a creâ 
o comisie, ad-hoc, însărcinată să studieze statutul ju 
ridic asupra esplanadei moscheilor şi a drepturilor 
diferitelor comunităţi creştine asupra Bisericii Sfân
tului Mormânt, cu intenţia de a le face extraterito
riale.

în ajutorul... bărbaţilor 
v io la ţi!

începând cu 12 iulie, 
Marea Britanie a făcut un 
mare pas înainte privind... 
egalizarea drepturilor în
tre: bărbaţi şi femei: vi- 
.riovaţii de viol asupra u- 
nui bărbat riscă să fie 
condamnaţi la închisoare 
pe viaţă. Adică pedeapsă 
ce se prevedea până acum 
celor care violau femei.

Hotărârea de a introduce 
în Codul Penal aceeaşi pe
deapsă pentru aceeaşi vină, 
indiferent dacă victima este 
femeie sau bărbat /apar
ţine Camerei Lorzilor şi 
ea a fost determinată de 
o realitate nu mai puţin 
tristă, chiar dacă mai pu
ţin mediâtizată în ţara de 
peste Canalul Mânecii. Este 
vorba de „sodomia» fără
consimţământ" care a a- 
tins în ultimii ani în Ma
rca Britanie cifre îngrijo
rătoare, ceea ce a condus . 
ia înfiinţarea unor asocia
ţii, ale victimelor , şi la 
apariţia unui" serviciu te
lefonic „SOS" anti-viol, re
zervat bărbaţilor. în 1992 
tribunalele britanice au
judecat pentru acest de.'
îict .28 de petsoane, dar
toată lumea e de acord 
eă este vorba doar de vâr
ful unui aisberg, datorită 
temerii multora de a re
clama astfel de agresiuni. 
„Le este Cearnă să nu fie

suspectaţi de homosexuali- ■ 
tate", declară întemeieto
rul asociaţiei „Survivors" 
(„Supravieţuitorii"). Alţii 
preferă să treacă sub tă
cere întâmplarea „pentru 
a nu admite propria slă
biciune", propria incapaci
tate de fi se apăra. Aşa 
încât o estimare a numă
rului agresiunilor de acest 
tip e dificilă, statisticile 
Ministerului de Interne re
ţinând, de pildă, pentru 
anul 1992 peste o mie de 
cazuri de sodomie, fără a 
face distincţii între carac
terul lor silit sau liber 
consimţit.

Graţie noului amenda
ment la Codul Penal băr
baţilor care au fost violaţi 
li se va garanta anonima
tul, un privilegiu rezervat 
până acum femeilor. Iar 
mass-media nu va mai 
putea face nici o referire 
la sexul victimei: nu se 
va mai putea vorbi de băr
baţi şi femei, ci doar de 
„persoane".

Asta deoarece, cum a 
explicat un parlamentar, 
englez, violul nu este alt
ceva decât „un raport se
xual cu o persoană care 
nu consimte". „Că acest 
raport a fost mai mult 
sau mai puţin convenţio
nal. nu face nici-o dife
renţă".

Din lum ea
* ■ ; . ___|________

Se numeşte de acum 
„G 8", este cu siguranţă 
un eveniment istoric, aş&. 
cum l-a numit Borlusconi, 
s-a desfăşurat în atmc^ 
sfera somptuoasă â Uimi j 
Paîazzo Roâle, dar discu
ţiile purtate în ultima zi 
a acestui „summit" mon
dial păreau mai degrabă 
culese dintr-un cabaret 
sportiv. Asta poate şi pen
tru că în sală erau pre
zenţi gazetarii. Ori, se» ştie, 
politica se face doar cu 
uşile închise.

Dar, să relaţăm lucru
rile aşa cum âu fost ele 
înregistrate de un confrate 
italian a f la t ' l a , faţa locu
lui.

Boris Elţîn a reproşat 
pe un ton glumeţ colegilor 
săi că i-âu dat doar o mică 
parte din» miliardele <|â 
dolari ajutor promişi de 
„G 7“ anul trequt, la To* 
kyo. I-a răspuns, din zbor 
G linton:. Cfed eă tu, B<f- 
rîs, ar trebuj şa obţii o 
promisiune. Trebuie să-l

A debutat Po'I2 iulie 
la Milano un proces desf 
tinat să facă mult zgomot 
în Italia: pe banca acu
zaţilor se afla un... pian, 
vinovat de a fi la ori
ginea unei» „btr8v|ri e- 
custice", tn  aula cele! de

„Bani pentru Rusia,
i i

convingi pe Kohl sau pe 
Berlusconi (discuţia avea 
loc pe 10 iulie, înainte de 
istorica eliminare a Ger
maniei de către Bulgaria 
— n.n.) gă dacă Germania 
sau Italia câştigă Cupa 
Mondială la fotbal, îţi vor 
da imediat un alt miliard 
de dolari. Da, o frumoasă 
primă de joo pentru Mon
diale, ca aceea care se dă 
fotbaliştilor atunci : când 
Câştigă. ) Elţîn se frânge 
în două de râs, Kohl şi 
Berlusconi se privesc: Gari- 
şelarul gerhtan nu ‘ ştia 
câ naţionala sa era tocmai 
pe punctul de a pierde 
fneciul cu Bulgaria. Peri-

gu  „miliardul" In pluş 
oriş nu mai poate conta 
ri acel moment decât pe 

talia' şi pe Berlusconi. O- 
............ ■$-

ricum, având probabil o 
intuiţie, Kohl şe adresează 
şefului guvernului italian, 

_ pe punctul de a începe lec
tura comunicatului final: 
„Pot să sugerez un citat 
din Biblie?" Berlusconi 
rămâne perplex. Intervine

..Olinton: „Optimă idee,
azi e duminică, ar fi mo- 

i montul potrivit". Atunci 
şi Elţîn se simte dator să 
intervină: „Totuşi, dacă 
trebuie să facem citate 
religioase, n-ar trebui să 
Uităm Coranul". Printre 
cei opt nu sunt însă mu
sulmani, oricum nu se 
face nimic. Berlusconi ci
teşte comunicatul, cei
lalţi ascultă făcfindu-şi de 
lucru: Clinton scrie ceva 
ge nu bîoc-notes, Elţîn 
se 'joacă, cu un stilou. In

rezonanţă aflată |a  O 
vârstă (15 ani), la par| 
nu poate fi încă chemată 
în instanţă'. „Dirijorul 
orchestrei", pretorul Mi- 
lanesi, şl „corpul delict" 
(zidul subţire, despărţind 
cele două apartamente

i! PROCESUL PIANULUI

a cincea secţiuni penale 
s-au prezentat cele două 
părţi în cauză pentru â- 
ceastă simfonie judiciară 
neobişnuită: reclamantul 
Giuglio Antonio^ Carnazzi, 
50 ani, profesor Ia Fa. 
cultatea de Litere şi im
putatul Piero Zambeiij, 
46 ani, „răspunzător le
gal" pentru pianul îm. 
priclnat (care, nu-i aşa, 
n-are cum să aibă ras. 
pundere penală) şl pen
tru fiica sa, Ştefania, tâ
nără muziciană de marfe

de Ia etajul cinci al blo
cului în care locuiesc fa
miliile „împricinate" şi 
care din motive explica
bile nu a fost adus la 
tribunal!) întregesc gru
pajul pentru insolitul... 
contrapunct.

Procesul a început „an. 
dante con brio", profeso. 
rul Carnazzi explicând 
C& lamentările sale pen
tru „overdoza de decibeli" 
.U început încă din nO. 
embrie 1991. „Protestăm

PARTIDUL CHELOŞILOR!
Cu umor, dar şi cu o 

anume determinare, mili
tanţii „Partidului polonez 
al chcloşilor" îşi continuă 
campania pentru egalitatea 
drepturilor între cei cu şi 
fără podoabe capilare. Mic 
ca număr de aderenţi, dar 
bUcurându-se de un enorm 
potenţial electoral (căci 
oameni cu chelie sunt pre
tutindeni!), acest partid, i- 
niţinî un club, a fost fon
dat in urmă cu 3 ani de 

.câţiva jurnalişti din Cra
covia, mări admiratori ai 
vieţii şi operei bravului 
soldat SvejkyCu puţin timp 
în urmă liderii săi s-au 
întâinit iH preşedintele 
Dietei (Parlamentul polo
nez], Josef Olesky, el în
suşi dotat cu o chelie de 
toată frumuseţea. In cursul 
acestei întrevederi, după 
cum relatează săptămânalul

cultural „Przekroj", care 
apare la Cracovia, ei au 

-denunţat discriminarea la 
care este supusă, după pă
rerea lor, minoritatea 
cheală. Aducând în spri
jinul celor afirmate probe 
strigătoare la cer. Ce 
pildă, n-au to ţi, prezenta
torii t.v. coame impozante? 
Se află dare printre ste- 
ward-ii companiei aeriene 
naţionale, LOT, vreun chel? 
Mai mult încă, „dacă doi 
gentlemeni concurează pen
tru un post de ambasador, 
în aproape toate cazurile 
este preferat cel fără che
lie. Ministrul afacerilor 
externe ne-a adus la cu
noştinţă pe cale oficioasă 
că un ambasador chel ar 
putea să conducă la ideea 
că, contrar situaţiei de 
fapt, starea economică a 
ţării noastre este proastă..."

Pan Olesky. i-a ascultat 
cu înţelegere. „La termi
narea studiilor, am înţeles 
că eram victima unei con
damnări genetice, povesteş
te el, am acceptat-o cu 
seninătate şi nu ml.am 
schimbat niciodată com
portamentul din cauza 
calviţiei mele. Şi nu cred 
că această mi-a diminuat 
şansele pe lângă sexul 
opus".

Conducătorii „Partidului 
polonez al cheioşilor" sunt 
optimişti. „Partidul nostru 
este singurul care creşte... 
datorită pierderilor! Poli. 
ticienii polonezi îşi fac 
mujt sânge rău şi îşi smulg 
păru ld in  cap. Poate sunt 
conduşi de instinct, poate 
şi-au dat seanţa că viito
rul aparţine chelilorl Soar
ta Dietei şi a Preşedinţiei 
este în mâinile noastre", 
afirmă ei.

• * t * •  * •  * •

r.*.v. i

zilnic, dar în zadar. Aşa

Scât, în cele din urmă 
-am decis să înaintez 
plângere, Am fost mereu 

âdeptul unor soluţii a- 
miabile. Cer doar putină 
linişte".

„Nu « adevărat, a re
plicat domnul Zăinbelil. 
Când am primit citaţia, 
anul trecut, am rămas 
ca trăsniţi. Vecinul nos
tru nu se plânsese, nicio
dată dc exerciţiile de pian 
ale fiicei mele. Un ase
menea proces e o nebu
nie".

De acasă, incriminata, 
Ştefania, o brunetă foarte 
timidă, a comentat cu o 
singură... tocată şi fugă, 
procesul pianului său : 
„Am început să cânt, 
la 11 ani, pe un instru. 
ment luat cu chirie dc 
tata. Am câştigat apoi şi 
câteva premii internaţio
nale, Zgomot? Uneori 
mai auzeam bătăi în pe
rete, dar la un proces 
hu ne aşteptam".

Se pare că nici jude. 
cătorii, pentru că după... 
uvertură, procesul a fost 
amânat până la 20 fe
bruarie 1995. Poate până 
âtunci profesorul Car
nazzi devine meloman şi 
îşi retrage plângerea.

FLASH - ART - STORY
•  A murit Anita Garvin,

partenera lui Stăft şi

Bran

Anita Garvin, frumoasa 
şi vioaia actriţă care § 
dat viaţă atâtor scene me
morabile alături de Stan 
Laurel şi Oliver Hardy în 
anii de glorie ai comediei, 
a murit pe 9 iulie la Los 
Angeles, Ia vârsta de 88 
ani. Ea a jucat în pestâ 
150 de scurtmetraje în 
anii ’20 şl în numeroase 
lungmetraje în deceniul 
următor. Printre interpre
tările sale de referinţă ro
mâne „From soup to 
muts“, „Blotto", „A cîutmp 
at Oxford".

•  Oliver Stone renunţă la
„Evita"

Gelebrul .regizor Oliver 
Ştone â  renunţat la reali
zarea filmului „Evita", al 
Cărui scenariu este Inspi
rat din viaţa cântăreţei E. 
vita Peron (soţia fostului 
preşedinte al Argentinei). 
Gasa producătoare, „Holly
wood Pictures", impusese 
un plafon de cheltuieli de 
50 milioane de dolari pen
tru aducerea pe marele 
ecran a musicalului de 
succes semnat de Andrew 
L. Webber. „Imposibil —a 
replicat Stone — ne tre
buie cel puţin 60 de milţ- 
oane". „Evita" se va face,

sfârşit, toţi în picioare, 
şalutări, îmbrăţişări, strân
geri de mână, Elţîn spune 
ceva la urechea lui Glin- 
ţon, preşedintele american 
^  priveşte- şi zice: „Asta 
n-am mai auzit-o nicio
dată, ctini mă întorc acasă 
O s-0 spun prietenilor". 
Vreo glumă? Cine ştie. Dar 
Clinton redevine protago
nist, îl iâ pe Mitterrand la 
braţ, îi spune: „Napoleon 
era faimos în a lua pă
mânturile altora, dar a 
cedat o bucăţică bună A- 
mericii — Louisiana, pen
tru 15 miliarde de dolari. 
Iţi închipui, preşedinte, 
ce s-ar fi întâmplat dacă 
n-ar fi făcut aşa ceva ? 
Acum eu aş fi vorbit fran
ţuzeşte şi la această masă 
a? fi lucrat ca secretar al 
dumneavoastră".

In ce priveşte premierul 
Berlusconi pentru Rusia, 
acum lucrurile sunt clare: 
a rămas pentru altă dată. 
Căci brazilienii nu dau de
cât o cafea.

UZA MlNNELLU 
CÂNTA ÎMPREUNA 

CU MAMA

După Natalie Cole, şi 
Liza Minnelli va- cânta 
împreună cu unul dintre 
părinţii săi, mort de mai 
multă vreme. Interpreta 
strălucitului succes de pe 
Broodway îşi va înregistra 
vocea pe celebrul „So- 
mewhere over the Rain- 
bow“ interpretat dp mama 
sa, minunata Judy Gar. 
land. ţ --

Judy Garland a debutat 
ca • o cântăreaţă minune,' 
la 12 ani, în filmul „Pig- 
skin Parade" în 1936. în 
cursul anilor '40 numele 
său a figurat constant 
printre primele zece pe 
lista lui „Money making 
stars", stelele' de cinema 
cu cele mai mari înca
sări. Intre filmele sale 
cele «mai cunoscute amin
tim „Vrăjitorul din Oz", 
„Nebuniile lui Sigfried" şi 
„S-a născut o stea". în 
1945 s-a căsătorit eu Vin. 
cente Minnelli, căsnicie din 
care s-a născut o fată. Liza. 
Divorţată de Minnelli în 
1950, Judy Garland s-a mai 
căsătorit de încă trei ori. 
Ultimul său film a fost 
„Excluşii" de John Cas- 
savetes. A murit la Lon
dra la 22 iunie 1969.

totuşi, îndată ce producă
torii vor reuşi să găsească 
un regizor mai... econom.

•  Cântec inedit după moar
tea lui Cobain

La sfârşitul lunii august 
va ieşi primul diso cu un 
cânteo al grupului rock 
„Nirvana", după sinucide- 

* rea lui Kurt Gobain, lide
rul formaţiei, E vorba de 
o compilaţie, „Geffen ra- 
ritiesi voi. I", cu piese 1- 
nedite şi cu rarităţi ale 
artiştilor reuniţi sub em
blema Geffen.» între piesele 
imprimate se află şi „Pay 
to play", interpretat de 
Gobain, Krist Novoselic şi 
Dave Grohl, cântec care. a 
mai făcut parte din reper
toriul formaţiei, dar care, 
în versiunea de pe disc,; 
reprezintă o noutate abso
lută.

Agenţia STORV PRESS
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REFLECŢIA SAPTAMĂMI

•  „Când nădejdile noastre de-abia înmu
gurite sunt nimicite de un vânt hain, fără pu
tinţă de a învia, suntem parcă mai porniţi să 
he închipuim cât de frumoase flori ar fi putut 
da ele dacă ar fi fost lăsate să înflorească”,

Ch.DICKENS

MOZAIC SRRIŢ&AL

•  „Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e moarte nu 7
e nici iubire, şi totuşi, te rog opreşte, Doamne, cea- 1 
sornicul eu care- ne măsori destrămarea". i

LUCIAN BLAGA *
. ~ •  „Este imposibil să se nască ceva din ceva ce? 
nu există nicăieri; tot astfel c imposibil şj nemai- i 
auzit ea ceea ce există să nu piară". \

- V . em pedocle l
•  „Timpul nu se măsoară decât după emoţiile i

cu care îl străbatem". J
-- E. ESTAURIE . ■

•  „O virtute care are. necontenit nevoie
păzită, nu prea îşi merită santinela".

A. GOLDSMITH >
•  „Când oamenii devin virtuoşi la bătrâneţe, ci > 

sacrifică Domnului ce a mai rămas de la Diavol". \
ALEX. POPE I
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Selecţie de ILIE LEAHU
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Credinţă şi artă
De curând am avut plă- unea comună pentru oj 

cuta ocazie să întâlnesc carte rară sau un tabloui 
un om deosebit, preot, valoros poate duce: laţ 
doctor în teologie, un prietenia trainică întreJ 
om tânăr încă, foarte doi oameni care vorbesc i 
volubil, care ştie să vor- limbi diferite. DomniaJ 
bească cu patimă despre iSa îmi sublinia impor-J, 
lumea spiritului omenesc, tanţa nivelului de cultură i| 
a cărţilor şi artei. Bucu- al unui popor, iar în J;

....j.....■ 11,1,11 viaţa fiecăruj om impor-J
iiitiiiHiiinMi is tanţa dragostei faţă de >

valorile culturale în dc-|
- trimentul valorilor mu-1 

teriale care, din păcate ■[ 
de cele mai multe ori,, 

ria sufletului ii radia pe ne cuceresc atenţia ş i1 
S chipul' pătruns de ere- toată vitalitatea. Făcând ■ 
g dinţă atunci când îmi o scurtă comparaţie o  L 

spunea că înainte de cu- plasării banului într-unj! 
loarea politică, naţionali- obiect de uz general sau>| 
tate şi apartenenţa . reli- Intr-un obiect de artă î' 
gioasă, cultura şi civiliza- mi-a demonstrat gândirea V 
ţia- este cea care îi u- oricărui colecţionar deî| 
neşte pe oameni, cea care artă. ,
îi aduce la numitor co- Această întâlnire ni a ' 
mun. Admiraţia şi res- îmbogăţit sufleteşte' şi L 
pectul pentru valorile ar- mi-a dat speranţa că a -5 
tei şi culturii nu pot jutorul pe care îl trim i'e* 
duce decât la naşterea Dumnezeu poporului nos- 
prieteniei şi a înţelegerii tru vine prin preoţii noş-! 
între oameni. Iar pacea tri, 
înainte de toate vine prin
credinţă. Credinţa, paşi- INA DELEANU
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-îr m p
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Când te văd 
cum umbli

Desen de CONSTANTIN GAVRILĂ
.‘ V .V .W .V .W A V .V /.V /M V .V V nV A 'A V nV .'.V .-.

Praful din locuinje—principala

Coryntina, în principiu. 
N-am nimic de obiectat 
Că te plimbi prin

1 'municipiu 
Cu un individ ratată

Poate că eştj obligată 
De vreun interes anost, 
De te laşi îmbrăţişată 
De un ins, şi ştirb şi 

prost.

...Că te văd cum umbli 
vandra

Admirându-1 languros 
Şi mă-ntreb: o faei pe 

tandra,
Sau Ie compromiţi

. EN .GROS?

DUMITRU HURUBA .

—*—*—*—

a a
In urma cercetărilor efectuate de către specialiştii 

în alergologie s-a demonstrat că 68 la sută din cazurile 
de alergie respiratorie la adulţi şi 85 la sută la copii 
se datorează prafului din apartamente. .Medicii afirmă 
că riscul astmei bronşice, al bronşitei astmatifprîna. şi 
al sinuzitej alergice provocate de praf sporeşte după 
vârsta de 8 ani. Aceste boli ii ameninţă în special pe 
cei care suferă în mod frecvent de răceli însoţite de 
inflamaţii ale căilor respiratorii. Este, deci, bine ca o- 
rice gospodină să ştie că praful din locuinţe este un mare 
duşman care conservă microbii. De aceea praful din casă 
trebuie şters cât mai des.

Sfaturi utile '

I •  Legea dejunului.
O cravată curată a-, 

trage supa zilei, -
•  Principiul lut Woodlide, 

Plasa care cade este
cea cu ouă.
•  Legea luj Pope!

Vasele ciobite nu ' sa
sparg niciodată.

GARGARISME

„MURPHY S.A.“
•  Legea lui Horowitz.

Când deschizi aparatul 
de radio, vei auzi ulti
mele note ale cântecului 
preferat.
•  Legea caracterului şi 
a aparenţei.

Oamenii nu se schimbă, 
ei devin şi mai mult 
aceiaşi.
•  Observaţia lui Avery.

Nu contează că ai că- i 
zut, atâta timp cât- cu
legi ceva de pe jos în

Nu spălaţi pluşul mo
bilelor. Firele de praf vor 
îmbâcsi materialul şi va 
fi foarte greu apoi să 
remediaţi consecinţele ti
ne i asemenea erori. Pluşul 
mobilelor se curăţă, fre- 
cându-1 uşor cu foi de 
varză crudă.

•  Părţile metalice ale
- uşilor, ferestrelor, glasvan- 

durilor pătate cu vopsea 
se pot curăţa uşor dacă 
acoperiţi peste noapte pe-

; tele de vopsea cu o pastă 
formată din var şi săpun 
de rufe.

•  Puteţi apăra de molii" 
dulapurile în care aveţi 
haine şi lenjerie, punând

* r~ . •>. * ■■ 
timp ce te ridici. ţ
•  Maxima lui Matsch. j

Un prost într-o poziţie |  
înaltă este ca un om in » 
vârful unuţ munte înalt: |

- totul îi pare a fj mic, » 
iar el apare mic tuturor. |

Selecţie de ILIE LEAIITJ I

între obiectele de îmbrăcă
minte conuri de brad i s 
cate ori un săculeţ cu 
.coajă de lămâie sau flori, 
uscate i d e . levănţică, mentă 
sălbatică sau pur şi sim
plu punând câteva cuburi 
de camfor într-un colţ al 
dulapului de haine.

•  Pentru a scoate mi
rosul dinfr-un castron în 
care aţi ţinut peşte, flam- 
baţi-1 cu alcool.

•  Nu spălaţi pereţii u- 
nei camere ce o veţi zu
grăvi, înainte să debran- 
şaţi contorul electric.

•  Vazele de sticlă în 
care ţineţi flori, spălaţi-le 
din când în când cu oţet 
în .care adăugaţi o lingură 
de sare grunjoâsă. Acestea 
vor primi un luciii scânr 
teietor.

•  Frunzele plantelor de 
apartament (ficus, crin) vor 
avea un luciu mal frumos 
dacă le veţi şterge cu un 
tifon îmbibat în bere.

' ... ' . ;•< / ", " 
Selectate de 
N. ZAMFIR
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ORIZONTAL: 1) Bune de mame pen

tru copiii lor; 2) Participant la o mani
festare vibrantă; 3) Rupţi din rai! — în
flăcăraţi din eale-afară — Sămânţă de 
indiscreţie; 4) Aflaţi la cel. mai scăzut 
nivel — Rezultat conform preferinţelor; 
5) Monumente ale naturii —■ Foaia unui. 
volum de electronică; 6) Schimburi pre
lungite de replici fără perdea — Recep
ţionat în lumea filmului; 7) Iţi dau drep
tul la proprietate — E de faţă când luăm 
bâte una; 8) Iniţiator în muzica precla* 
şică — Scoase din gât — Cuib de bibi-, 
licăl; 9) Rivalii unor dansatori de step; 
10) Prezentat într-o formă definitivă.

VERTICAL: 1) Ieşite adesea din f ire ; 
?) Scrie carte după carte; 3) Apare în faţă 
la bis — Contracandidat în diverse cazuri 
■— Marchează un nivel superior ; 4) Subiecte

te dragoste — Radiaţie spectrală emisă 
e_ liliac; 5) Plăcinte aurii coapte în 
spuză — Atribut pentru o masă curată; 

6) Actori ai spectacolelor de bâlci — Un 
fel de manta de vreme rea; 7) îmbinat

cu armonie Sntr-un suflet de artist — 
Unitate de comerţ exterior; 8) Dispus din 
fire — Element ponderal în stil mare — 
Băgate în sobă!; 9) Acţiuni premergătoare 
aruncării la coş; 10) Are dresuri impo
sibile. .

VASILE MOLODEŢ 
DEZLEGAREA CAREULUI A 

„DUPLICITATE" APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:

1) OCAZIONAL; 2) NUCA — MOCAN ; 
3) OCARA — TAŢI; 4) NUR -  TRATAT; 
5) AI — OLARI — I; 6) S — CREŢI — 
BA; 7) TARATA —  CAT; 8) ITIT — 
TURTI; 9) COMOD — NAIV; 10) ENER
GETICE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei: 

alb; R a8, D rl5. N da 
negru: R c8, C b7.-N b2, p 17 

Soluţia problemei din nr. 89:
1. D h l l  y i . "  .......

U ------ G
2. D h5 mat

■ I A
•  — Gigele, spune-mi 

ce este labirintul? *— în 
treabă învăţătoare».

— Labirintul — răs
punde elevul —-este dru-- 
nud cel ma; scurt între 
două puncte apropiate 
când mergi cu taxiul...'

•  — Ia spune tu. Po
pescul», . ce este o fabulă?

— întreabă profesorul.
Elevul nu ştie să răs

pundă.
— Boule, spune profe

sorul mâniat. O fabulă 
este un dialog între două 
animale, exact aşa cum 
vorbim noi acum...

•  — Ai auzit că Po- 
pcscu a dat faliment?

— Mda! E singurul lu
cru bun pe care l-a dat 
la viaţa lut,.

•  Un specialist în pro
bleme conjugale afirmă: ■

— Nu discutaţi nicio
dată cu o femeie când e 
obosită. Cu. atât mai pu
ţin, când e odihnită.» -

•  Un dialog între două 
dactilografe;

— Ce frumos e patro
nul. nostru.1

—- O, da. Şi ce fru
mos sc îmbracă! .

— Da. Şi ce repede se 
îmbracă...

•  — Când a luat foc 
casa, am intrat rapid în 
prima cameră: şi-am lu
at-o In braţe pe soacră- 
mca!

— Te cred, vecine, în 
asemenea situaţii iţi 
pierzi repede capul!

•  Medicul consultă un 
pacient la domiciliul a- 
eestuia.

— Văd că 'o mult timp 
vă roade u,i mare' necaz 
care vă otrăveşte viaţa...

— Mai încet, doctore.
E în camera vecină!.!.

». •  — Domnule doctor, 
vă rog să-mi prescrieţi 6 
dietă — spune o pacientă 
tânără. Vreau să slăbesc' - 
şi să-i piac tot mai mult 
prietenului meu.

•  — Domnişoară, îi Spune
doctorul, n-o să vă folo
sească la nimic. Oricum, 
în următoarele şapte luni 
o să vă îngrăşaţi...

» — Am auzit că fiica 
ta se mărită cu Vasile 
magazionerul. Ştiai însă 
că a stat zece ani la în
chisoare?

— Ah, mincinosul, şi 
nouă ne-a spus că doar 
cinci ani!-»

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU
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COOPERATIVA CAUCIUCUL 

Str. Depozitelor, nr. 1, Deva 
. Tel-fax 054 — 627113

Produce şi comercializează:

•  covoraşe auto;
•  garnituri profilate (chedere) şi presatej! 

de uz general şi rezistente la produse petro-'* 
liere;

•  amestecuri din cauciuc;
•  tălpi matrîţate, duroflcx, tocuri şi feţe 

| tocuri;
•  matriţe;
•  încălţăminte de femei, bărbaţi şi copii.

LA PREŢURI FOARTE AVANTAJOASE.

i ;> $c
8'DUi OECHBAi*, BL. *& & & & $ţ ţ

- ;m  i fax «ţ«3»i,

I ,:i

■ ■ «îfetg&uteu» voftgvtatoarf 'ARCTIC'- <l|p5
f' < '< 1  i M i i l
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REGIONALA C.F. TIMIŞOARA 
cu sediul în Timişoara, 

bdul 16 Decembrie 1C89. nr. 2

ORGANIZEAZĂ
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S C. COMPPIL S A.

SUCURSALA HUNEDOARA DEVA 

str. Griviţei. nr. .‘17

VINDE EN GROS si cu AMĂNUNTUL,

pentru închirierea de spaţii, şi terenuri 
cu destinaţie comercială şi alimentaţie 'publi
că pentru staţiile ; Deva, Hunedoara, Simeria, 
Petroşani, Zam, Păuliş Lunca, Subcetate, Ha
ţeg şi Ilia.

Licitaţia va avea loc după minim 30 zile 
de la publicarea în ziar, separat în fiecare 
staţie, în ordinea arătării lor în anunţ.

înscrierile şi condiţiile de participare silni
cele prevăzute în caietul de sarcini, caiet ce 
poate fi procurat contra cost de la sediul Re
gionalei — Divizia E.P.Ă.

Relaţii suplimentare la şeful staţiei, la 
Divizia E.P.A., direct său prin telefon 191701, 
191702, interior 2446 sau 2339.

Licitaţia se va repeta după fiecare 15 zile 
până la închirierea spaţiilor.

UZINA MECANICĂ ORĂSTIE 
Tel. 054/642652, fax : 054/641131

Produce şi comercializează: v
motocositoare COSANA S 
maşină pentru scos cartofi MSC 1 
grapă purtată cu discuri 2,2 m 
moară pentru măcinat furaje şi circu
lar
pluguri cu 2 şi 3 trupiţe 
brăzdare plug, discuri pentru grape 

•  strung SN 320 x  750.
Se asigură garanţie şi service.
Plata se poate face şi în rate.

I
|  în luna august 1994. cu o reducere de preţuri [ 
|  cu 10 la sută şi adaos minim, covoare, mochete. |  
■  pături şi stofe produse de S.C. COVTEX S.A. ■  
I Cisnădie. ■

I Pentru cei care predau cantităţi mai mari 
|  de 50 kg lână, nu se percepe adaos comercial.

l I Oferă, pe bază de coinarulâ, produse serai- 
|  fabricate din pici bovine, porcine, ovine.

I Informaţii suplimentare la telefoanele 
|  61311/ şi 614301

Discotecă; 
Americii.

03,00 Vocea

Sâmbătă,

30 iulie

0,00 Vocea Americii .
8.00 BBC ; 8,30 Muzică ;
9.00 Dorurile' noastre: 9,30 
Antemeridîan; 13,00 Ado
lescenţa; 14,00 BBC; 14.30 
Ziua a Vl-a. Program de 
divertisment:- informaţii 
utile' •  amfiteatru •  
horoscop •  BBC; 22;00

Duminică,
31 iulie

0,00 Vocea Americii ;
8.00 BBC; 8.30 Dedi
caţii muzicale; 9,00
Week-end radio (I); 11,00 
Vocea Americii; 14,00 
BBC; 14.30 Vocea Ame
ricii ; 15,00 Week-end
radio (II); 18,00 BBC;
19.00 Muzica; 21,00 BBC;
21,30 Muzică; 24,00 Vo
cea Americii.

I C NI. 1 AUGUST

, T V R  1
13,09 Interferenţe (r); 14,00 Actualităţi; 

M  TVR laţi; fUSO TVR Cluj-Napoca; 
S£Q Desene animate; 16,00 Actualităţi; 
LtS Avanpremieră T V ; 16,23 Turism ţi 

bgroturfsm; 174» Emisiune in limba
Rughiară; 16,30 Salvaţi de clopoţel ($/ 
(03); 19,00 De luni până luni •  Retro* 

4ivă ditică; 19.30 însene animate;
Actualităţi •  Meteo; 20,45 Teatru 
Opera „Bădăranii" de Hermanno 

V, Ferrari; 23,00 Translocator; 21k30 Ae- 
rualităţi; 23,55 Cultura in lume; 0.25 Re
priza a l f a

I V R 2

14*00 Actualităţi; 14,10 Politica Intre 
ideal şi real; 14,40 Bijuterii muzicale; 
(5,10 Videoclipuri; 1&30 Atlas (r); 16,00 
Desene animale; 16,30 Serial. „Tânăra 
Stăpână" (ep. 163); 17M  fn direct: eco
nomia; 17,40 Mala Mujer (s.. ep. 36); 16,30 
In faţa dumneavoastră; 20,00 Actualităţi; 
H m  TVM •  Mesager; 21310 Intre da şi 
nu ; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Holocaust 
(s., ep. 4); 23,30 Pământul — planeta
noastră (Worldnct); 0,00 Jazz club.

MARŢI. 2 AUGUST

T V R  1

-- 7,00 TVM a Telematlnal; 10.20 Dese- 
ne animate; 10,50 Salvaţi de clopoţel (s/ 
reluare); 11,15 Holocaust (s/r); 12,15 Mala 
Mujer (s/r); 14,10 TVR Iaşi şi Cluj Na- 
**•«* ; 16,00 Actualităţi; 16,10 Fii tu însuţi; 
IT.0® Convieţuiri; 18,00 Sfinx (cs); 18.30 

de clopoţel (s. 104); 19,00 Clio:
Bracuarea din Crlmcca; 19.30 Desene n- 
nimate; 20,00 Actualităţi: 20.15 Comedie 
mută (film, SUA. 1976); 22,20 Reflector; 
f§*® Pop-video clip; 2;t,20 ActUulifâti: 
«3.45 Gong; 0,15 Meridianele dansului.

T V R  2

7,00 TVR Cluj-Napoca; 84)0 Microreci- 
tal & Ladoţi; 8,26 Tezaur folcloric (r);
9.00 Planeta fierbinte (CSI); 11,00 Tele
jurnal (Worldnct); 11,30 Vidco-dipuri;
11.45 Teatru liric (rB 14,10 Telefilme do.
15.00 Asbeaden (serial, 2); 164)0 Desene 
animate; 16,30 Tânăra stăpână (ep. 164);
18,30 Măseaua da minte: 19,10 Maia Mu
jer (ep. 37); 20,00 Actualităţi; 20416 Con
cert ta castel RI): 21,00 TVM a Mesa
ger; 21440 Tribuna nonconformktilor;
22.00 TV5 Europe; 22,30 Credo.

MIERCURI, 3 AUGUST

T V R  1

7,00 TVM •  Telematinal; 10*05 Ca
lendar; 10.20 Desene animate; 10,45 
Video-lexkon; 11,45 Salvaţi de clopoţel 
(s/r); 1245 Mata Mujer (s/r); 1440 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,10 Magazin spor
tiv ; 16,45 Columbia azi (do); 17,15 Alfa şl 
Omega; 1840 Salvaţi de clopoţel (s„ cp. 
105H 19,00 Timpul Europei; 20.00 Actua
lităţi ; 20.45 Dr. Quinn («.. ep. 10); 21,45
Noi frontiere; 22,25 Reflecţii rutiere;
22,45 Cântece populare; 23,30 Actualităţi; 
23.55 întâlnirea de Ia miezul nopţii.

T V R  2

7,00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Refrenele 
amintirilor; 10,05 Ora de muzică; 11,00 
Telejurnal (Worldnet); 11,30 Desene 
animate; 12,00 Gong (r); 14,10 Serialul 
serialelor; 15,00 Video-clipnri; 16,00 De
sene animate; 16,30 Tânăra stăpână (s., 
ep. 165); 17,00 Zodia Balanţei; 17,40 Emi
siune în limba maghiară; 19,10 Mala 
Mujer (ep. 38); 20,00 Actualităţi; 20,40
Concert la castel (III); 21,00 TVM •  Me
sager ; 21,30 Formula 3 (cs); 22,00 TV5
Europe; 22,30 Cafeneaua muzicală.

JOI, 4 AUGUST

T V R  I

7,00 TVM o Telematinal ; 10,05 Ca
lendar ; 10,20 Desene animate; 10,45 Că
lătorie de neuitat (s„ ep. 3); 11,50 Sal
vaţi de clopoţel (r); 12,15 Mala Mujer (r>;
44,00 Actualităţi; 41,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Nnoo,.a • ir.nit a,.iii-,i;<-3ti •- ifi.in Di

vertisment internaţional; 17,00 Sub sem
nul întrebării; 18,00 Cronograln; 1845 
Salvaţi de clopoţel (ep. 107); 19.00 Medi
cina pentru. toţi: 19,30 Desene anima
te ; 204)0 Actualităţi; 20,45 Carul cei 
Marc (serial, ep. 2); 21,45 Studioul eco
nomic ; 22,25 Enigma, (cs); 22,55 Sini [io-
zion; 23,40 Actualităţi; 0,05 Serial, „For- 
syte Saga" (ep. 4). ' ~ : —

74)0 TVR Cluj-Napoca; 9,00 Caleido
scop (CSI); 11,00 Telejurnal (Worldnet); 
1140 Desene animate; 124)0 Nul frontiere 
(reluare); 13,30 Confluenţe (r); 1440 Ma
gazin social; 134)0 Ashenden (s/r); 16*00
Dese no animate; 16,30 Tânărtţ stăpână 
(5,166); 17,00 Ceaiul de Ia or* 5 ; 19,00
Emisiune în limba germană; 204)0 Actua
lităţi ; 20,40 Concert Ia castel (IV); 214)0 
TVM •  Mesager; 21,30 Pro memoria; 22,00 
TV5 Europe ; 22*30 Operaţiunea Monstrul 
(film, România, 1970).

VINERI, 5 AUGUST

T V R  i  ; U

74)0 TVM •  Telematinal; 10,05 Calen
dar; 11,20 Salvaţi de clopoţel (r); 11,45
MTV •  Noutăţi muzicale; 12,15 Maia Mu
jer (r); 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca;
15,45 Tradiţii; 1645 Din lumea afaceri
lor; 174)0 Emisiune in limba germană;
18.00 Piu Patria; 19,00 întoarcerea Ia
Eden (serial, cp. 23); 20,00 Actualităţi •  
Meteo; 20,45 Tezaur folcloric; 21,30
Hotel Trade Winds (film, SUA* — partea 
a Il-a); 23,15 Sensul schimbării; 23,45 
Actualităţi; 0,10 Refrene de neuitat;
1.00 Cinematograful de noapte. Erama- 
nuelle (film er., partea a V-a).

T V R  2

7,00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Matinal 
jazz; 10,05 Ora de muzică; 11,00 Telejur
nal (Worldnet); 114)0 Desene animate t
12,45 Videoclipuri; 13,00 Ecranul; 14,10 
Varietăţi; 16,00 Desene animate; 1640 
Tânăra stăpână (ep. 167); 17.00 Arena •  
.Atletism •  Călărie; 18,10 Mala Mujer 
(ep. 39); 21,00 TVM •  Mesager; 21,30 
Oameni care au fost ; 224)0 TV 5 Euro
pe; 22,30 Teatru TV.) 0,15 Antologie m  
AI. Bocănet. ... ...................—

SAMBAt A, 6 AUGUST 

T V R  I

8.00 Bună dimineaţa de la laşi; 9,10
Ba da. ba n u ; 10.00 Lassie (serial, ep.
18); 10*36 Pas cu pas •  Magazin ştiin-
ţific; 11,30 Ecranul; 1240 Povestea vor
bei; 14,10 Turnul Babele •  Desene ani
mate; personalităţi şi pasiuni; Călărie — 
Cupa Mondială; Muzică; Umor; 18,00 
Beverly HiBs 99218 (serial); 18,45 Mapa
mond; 19,15 Tefeenctetepedta; 20,00 Ac
tualităţi; •  20,45 Sertal, „Mancuso de 
ta FBI“ (ep, 3); 2230 Sport; 234» Ac
tualităţi; Hunter (ep- 34>î 4ţî»;
MTV •  Noutăţi muzicale; 0,45 SWip Rock 
•94.

/; ' ■  T V R 2 /;;

8.00 fctâlnirea de sâmbătă de ia Cluj-
Napoca; 13,00 Est meridian magazin de 
la Iaşi; 16,00 Desene animate; 16410 Se
rial. „Tânăra stăpână" (ep. 168); JÎ4Î0 
Studioul de literatură; 18,00 Tradiţii; 18,30 
Convieţuiri; 19*30 Pariaţi pe campion! 
(cs); 20,00 Actualităţi; 20,30 Memento
cultural; 21,00 TVM * Mesager; 22,15 In
terferenţe; 23,45 Sport studio; 0.15 Jazz 
— magazin.

DUMINICA, V  AUGUST

TVR 1

8,00 Bună dimineaţa; 8,40 Abracada
bra ; 9,30 0  lume dispărută (ep. 21); 104)0 
Lumină din lumină; 11,30 Viaţa satului;
13.00 Melodii populare; 13,30 Atlas; 14,00 
Aclualităţi; 14,20 Video—magazin. De 
Ia egal la egal amical cu Francisc Vastag 
şi invitaţii săi •  Desene animate •  Umor 
•  Muzică o Casa plină (serial); 18,20 
Star Trek (ep. 36); 19,15 Robingo (cs);
20.00 Actualităţi; 20,50 Hotel Trade Winds
(film, SUA — partea o Hl-a); 23,30 Ac
tualităţi; 23.45 Maeştrii seenei: Gheor- 
ghe Cozorici; 1,00 Pe ultima sută de 
metri* . '

- T V R  2 : x
8.00 Est meridian duminical de la Iaşi;

13.00 Dr. Quinn (r); 14,00 Actualităţi; 14,10
Zestrea Domniţei Baiu (film, România, 
1972); 16,00 Desene animate; 16,30 Serial. 
Tânăra stăpână (ep. 169); 174)0 Serată
muzicală TV; 19,30 Descoperirea planetei; 
Japonia (D; 21,00 TVWt •  Mesager; 21,30 
Sport; 22,00 Poesis; 23,00 Dulce, amar 
(Ulm. F/anţa, 1987); 0,35 Muzică uşoară 
tomânească. ^
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S.C. TRAUM S.A. ILIAS.C. SALUTARIS S.R.L.
D E V A

IReprezentant unic în judeţul Hunedoara J 
al \

S.C. INTERVALCO BAIA-MARE '

I

Vinde din stoc, la cele mai avantajoase 
preţuri î |

î
— bere Hopfen (Baia-Mare) şi bere Eggen-1 
.. berger (Austria)J : ' ’

— vodca Firiza, Şatra, rachiu mere Aro- î
ma Gold |

— lichioruri diverse |

— alcool sanitar. s

Informaţii Ia teL 054/611514. Livrări la j 
depozitul Comfruct (fost I.L.F.), din str. Depo-1 
zitelor, nr. 17, între orele 8—16. (144) *

I CHIOŞCUL „NARCISA" !

,| din Piaţa de legume Dacia —'Deva I

|  Vă oferă; ^  * j

|  •  sucuri la dozator TEC; |
î  •  îngheţată Ia pahar; ‘ |

! •  cafea naturală şi ness la filtru.

î La cele mai reduse preţuri! î
|  Vă aşteptăm zilnic între orele 7—21, in-1
* clusiv sâmbăta si duminica.

SOCIETATEA COMERCIALA 
- CASIAL S.A. DEVA 

CHIŞCÂDAGA i

VINDE LA LICITAŢIE 

MIJLOACE FIXE CASATE

Denumirea mijloc fix Preţ pornire 
la licitaţie 

(fără TVA)
Autotransportor mixt (dubă)

j R 8135 ■■■;■ .-■V;;- 4 800 00Q lei/buc. j

I Terminal DAF 1001 
J " 2 buc.

• . v .

§0 006 lei/buc,!

|  Terminal II 510 l
î 4 buc. 

î Terminal DAF 2020

90 000 lei/buc. j

40000 le i/b u c.!

1 Imprimantă DZM 510 ; 92 000 lei/buc. I

j Cuplor CTC 40 000 lei/buc. j

l I

I

I
Licitaţia va avea loc in data de 8 august 

1 1994, ora 10, la sediul societăţii.

! Informaţii la telefoanele 613140, 613141,
1 613142, int. 154. I
I ------------- --------------------------------i ----------------- i
|  S.C. „CETATE” S.A. *
! D E V A  . ' j

ţ -  Anunţă intenţia de majorare a preţurilor f 
|  la pâine, produsele de morărit, panificaţie, j 
t  specialităţi de panificaţie şi produse zaharoase1 
«începând cu data de 1 septembrie 1994. I
1 Majorarea se face ca urinare a modificării j 
» preţului la grâul din recolta nouă. * (90 004) *
5 n“ ...>'—■"> IM" ' ■■ I ; I

LICEUL ECONOMIC SERAL 
DE LA LICEUL TEORETIC „TRAIAN" 

DIN DEVA 3

Str. Minerului, nr. 30 I

A N U N Ţ A  I

Locuri libere pentru admiterea în clasa a j
IX-a, SERAL, sesiunea august 1994. j

I. CONTABIL STATISTICIAN — 38 locuri 
. — se pot înscrie absolvenţi de clasa a J 
T  VlII-a, indiferent de vârstă;

— cursurile vor începe la orele 15. 
Informaţii la secretariatul liceului, tele  

fon 62 09 75.
I

I

l

ACHIZIŢIONEAZĂ :
• elevator simplu EL 100 G 
- elevator simplu pentru cereale EL 100 

CH
elevator simplu pentru făină EL 100 FH 

■ transportoare elicoidale TMS 150 
balanţa automată cu cupa basculantă!; 
20 kg, 1 buc.
sită vibratoare SCP 500, 1 buc. 
ţeava înox DN 50 — 100 m 
tuburi de CO2 
silozuri de ciment, capacitate 20—-40 
mc. ■

•  ANGAJEAZA :
— responsabil compartiment marketing, îh 

S cadrul fabricii de bere şi băuturi răcoritoare
(condiţii de angajare : studii superioare, carac
ter dinamic, experienţă în domeniu).

•  LIVREAZĂ :

— băuturi răcoritoare din concentrate na
turale de kiwi şi portocale, prin :

f  Fabrica de sucuri, comuna llia, sat Sîrbi
•  Deva, distribuitor S.C. PALAS SRL, 

str. Axente Sever (fosta 7 Noiembrie, în 
spatele Băncii Agricole).

Informaţii si oferte; telefon/fax 0542 
614102.

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL ,  
DE CONSTRUCŢII-MONTAJ 

D E V A

Str. Minerului, nr. 30 
; > Telefon : 62 09 84

a  N 'u  n  ţ  a

Locuri libere pentru admitere în clasa a 
IX-a, sesiunea august 1994.

J/LICEU INDUSTRIAL —  curs %  zi 
Mecanici rpaş. şi utilaje — 5 locuri

— Instalator în construcţii —» 9 locuri

II. ŞCOALA PROFESIONALA — curs de

An I — constructor finisor — 13 locuri 
An I — constructor structuri — 18 locuri 
An I — instalator tchnico-sanitare

şi de gaze  ̂ — 23 locuri
- An I — mecanic maşini şi

utilaje ’ — 14 locuri
Mecanicii vor avea posibilitatea în viitor 

de a efectua şcoala de şoferi, în funcţie de 
posibilităţi.

An I — construcţii structuri
— zidari — 15 locuri
— dulgheri ■— 15 locuri
Se încheie contract cu Energoconstrucţia

Mintia. •
III. ŞCOALA POSTLICEALA
— Normare şi salarizare în

construcţii — 30 locuri

COOPERATIVA DE CONSUM 
B R A D

cu sediul în Brad, str. Horia, nr. 12

Organizează în data de 15.08,1994, ora 
10, la sediul cooperativei

pentru :

— una remiză cărămidă, situată în Brad, 
str. Avram Iancu, nr. 56, vânzare ;

— un autocamion SR 113 — benzină, 5 
tone capacitate, vânzare ;

— magazin universal Mesteacăn — închi
riere sau contract de cooperare;

— ferma zootehnică din satul Valea Brad. 
închiriere.

Cei interesaţi pot obţine relaţii de la se 
diul cooperativei sau la telefon 651872.

In caz de neadjudecare la prima dată, se va 
stabili în fiecare săptămână în ziua de mier
curi, ora 10, o altă licitaţie. (90001)

V 
I
J

\
\
s
VV

LIGA PRIMARILOR ŞI CONSILIERILOR 
DIN P.N.Ţ.C.D.

r 
'*■ 
►

Invita primarii, viceprimarii şi consilierii t 
din .Consiliul judeţean şi consiliile locale din » 
judeţul Hunedoara, în data de 7 august 1994, ,, 
ora 11, la sediul Consiliului local Deva, pentru f 
constituirea filialei judeţene'a ligii primarilor 
şi consilierilor din P.N.Ţ.C.D. 4

Informaţii la telefon 613435, între orele , 
«,30 — -15,30. v. -

S.C. EL VILA IMPORT-EXPORT S.R.L. 

. D E V A
Str. M. Eminescu, nr. 24

Vă oferă en gros, la orice oră, orice can
titate şi la preţuri fără concurenţă:

•  Berc HOPHEN KONIG ’’

•  Vodcă : FIRIZA,* ŞATRA, CLUB 22 eţc.

•  Rom : PIRAT, COMOARA etc.

•  Alcool — 87 grade

•  Margarină LINCO _ /
(90002)

s
V
II

s
V
V

s
-------------- :--------— .— «. v

. ^ Vj

INSPECTORĂTUL*ŞCOLAR AL JUDEŢULUI V 

HUNEDOARA — DEVA '
• A

O R G A N I Z E A Z Ă

Licitaţie pentru execuţia obiectivului de 
investiţii 1

„LICEU DE ARTA ŞI GRĂDINIŢĂ DEVA"' j

— Forma de licitaţie: publică deschisă
făr“ preselccţie : ^ )

— Obiectivul licitaţiei : executarea lucră
rilor de construcţii şi instalaţii pentru obiecti
vul „Liceu de artă şj grădiniţă Deva" I

—• Entitatea achizitoare : Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva ’ ţ

■ — Sursa de finanţare : bugetul de stat j

—  Organizatorul licitaţiei t Inspectoratul t
Şcolar Judeţean Hunedoara — Deva, str. Gh. \ 
Bariţiu nr. 2, telefon 613315 5 6tf5755. j

— Documentele licitaţiei se pot cumpăra i 
de la sediul organizatorului, începând cu data ? 
de 1 august 1994, contra sumei de 500 000 Iei. ^

— Termen limită de ridicare a documen- i 
taţiei de licitaţie : 5 august 1994, ora 14.

■ — Termen limită de depunere a documen
telor ofertei: 5 septembrie 1994, ora 14, Ia să» 
di al organizatorului

— Deschiderea licitaţiei publice : 6 sep
tembrie 1994, ora 10, la sediul organizatorului^

— Vizitarea amplasamentului.: amplasa
mentul poate fi vizitat oricând. El este acce
sibil din str. Liliacului, în spatele blocului Cil 
C.E.C.-ul.

tricţii.
Condiţii de participare: nu există res-

ii

S.C, REMPESS A DEVA 

str. C. A, Rosei ti, nr. 5

Organizează îm data de 1. 08. 1994, ora 10,
Ia sediul S.C. REMPES S.A. Deva, 

LICITAŢIE PUBLICA

I]

, pentru vânzarea de mijloace fixe cu sau I
! fără durata de serviciu normată expirată. I
i i
) In ca/ul când mijloacele fixe nu se adju-î 
|  decă Ia această dată, licitaţia se reorganizează > 
t din 15 in 15 zile, până la linele anului. 1

|  Lista mijloacelor fixe se allă la sediul |  
1 S.C. REMPES S.A.. servic iul m -nHin cnergetic. V

■ Informaţii suplimentare la telefon 621273, |  
|  interior 170. j



VANZARI -  
î C U IVI I’ A KAKI

•  Vând dozator suc 
CcVrn'elius, 5 guri, Tete
lor!-623267, după ora 20.
; v _ ; (1530783)

•  Vând automascuiaiită 
SKD 6135, 5,5 tone, .per
fectă stare. Deva. telefon
613.100. :;,,v (8749)

9 Vând fotoliu pat, bi
rou, bibliotecă, chiuvetă 
i Iii Telefon 617933.
V* î;v: (8 7 4 8 )

•  Cumpăr bilete sau 
decizii de despăgubire ,v 
cordnie de statul maghiar 
pc nţru prizonierii de răz
boi :ri ruşi. 618421.

(153 07 8 9 )

•  Apartament deose
bit camere, garaj, boxă, 
Micul Dai las, bl. 2 /9 . 4 2 0 0 0  
DM Tel 696389

(8778)

•  vând Dacia 1 300, str.
A. ‘Maico. nr. 43, telefon 
Oi. 808 (8729) v

•  Societate vtoide'auto
camion 7-,5 tone, nego
cia nil Telefon 013101.

(8660)
•  vând apartament 2

camere, Deva, zona pieţei. 
'Celeron 629651. după ora 
*6 (8793)

• .  v â»d casă 3 camere 
f  i 'fmexc. grădină,-gaz in 
©râstie str Viilor, nr. 15. 

■ T'.-.. VV-tV; (8323)

' •  Vând Iveco Daily, 
198b, de 3,5 tone, co
piator, imprimantă La
ser, toate ieftin. Brad. 
telefon 655087.

(9 5 4 5 )

•  De vânzare Fiat Fia- 
rino de marfă, an fabri
caţie 1987, televizor color 
Sony, videorecorder noii, 
maşină spălat Bosch auto
matic, maşină cusut e- 

Jeetrică; congelator 4- ser- 
5arc, frigider 100 I,» apa- 
*rat sudură nou 220. V/

§40 A, ■ bicicletă damă, fier 
âlcat Rowenta, storcător 
Trude nou. Tel. 628557. 

i '  . (150)
•  Vând sau schimb a- 

partament două camere, 
«Petroşani Nord cu simi
lar Haţeg. Cumpăr apar
tament două camere în 
Haţeg. -Relaţii — Bani. 
telefon 182. (8743)
j •  Vând' piese Trabant 
şl r  televizor ălb-negru' 
Onon Telefon 612662.
‘ (8742)'

•  Vând sau schimb a- 
partament două camere, 
Ultracentral Deva cu Bu
cureşti. Telefon 617925.
( •  Vând apartament cen
tral, două camere. Tele
fon 626385. (8762)

.(4 •  Vând teren casă cu 
'dependinţe, Victor Babeş, 
rulotă privatizare. Tele
fon 617085

\ - (8799)
f •  Vând doua maşini

fOpel Ascona 1,6, unul în 
atriculat, linul ncînmatri- 
dat, preţ -3500 DM. In

formai ii telefon 621840.
I (8801)

•  Vând autoturism Oîteit 
Club (francez), stare ex-

•  Vând urgent două 
apartamente a 3 camere şi 
mobilă.- Telefon 629706.

(8804)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, • Li
liacului, , p re ţ;‘Convenabil. 
Telefon 627316 7

(3744}

•  Vând urgent maşină
industrială blănărie şi a- 
parfamdnf două camere, 
628431. * 1 (8745)

•  Vând în Tg.-Mureş a-
parlament 3 camere. In
formaţii in 31 iulie 1994, 
Intre orele 8—12, telefon 
065/143802, (8746)

•  Vând urgent două
case, str. Drago? Vodă, nr. 
18 şi Pescăruş, nr. 38, ocu
pa bile imediat. Relaţii tel. 
625050. (8718)
, •  Vând urgent aparta
ment două câmere, preţ 
convenabil. Tel. 624621.

(8725)
•  Vând-ieftin două a-

partamente, etaj I, ultra
central, îmbunătăţiri. Tel. 
616885. (8731)

•  Vând piese Renault 
16. telefon 613937.

■ *" (8740) ,
•  Vând casă, Simerla,

Ion Creangă,- 67, telefon 
660564. 7:7  ; <9752) /
. •  V â n d  garsonieră ’ 
Geoagiu-Băi. TeL 64823».

■ ; (8739) -
•  Vând plafon Dacia

1100, nou, două arisain- 
ble spate Bâcia 1300. Teta- / 
fon 618916. - •
• ' (8738) '

•  Vând recamier cu 
ladă, pick-up cu boxă, 
discuri. Deva, Minerului,' 
55, bl. 37, sc. 2, ap. 40. '

‘ (8737),
•  Vând urgent aparta

ment liber 4 camere, Goj- 
du, . 15 000 000. Telefon
622023. (8736)

•  Vând televizor color,
maşini cusut Singer, bi
cicletă, toate germane. Tel. 
616176. (8734)

•  Vând (sau schimb)
apartament două camere, 

'parter, eu faianţă şi gre
sie, canalizare proprie, 
posibilităţi privatizare, preţ 
convenabil. Tel. 613402,
orele 18—22. (8662)

•  Vând tractor U Q50,
Telefon 610614, după ora 
18. (8782)

•  Vând apartament Ha
ţeg, bine întreţinut, două 
camere, cărămidă, parchet, 
Informaţii tel 612489 sau 
770554.. (8783)

.,.v .v .v ,v .v ,v n w .,,v ,
•  Vând urgent două 

case în satul Rişculi- 
ţa, - str. Valea Ruştin
tui, nr. 48 şi 65. Co- 
muna Baia de Criş, 
judeţul Hunedoara. In
formaţii Arad. tel. 
057/232787. Vizibile la 
Rişculiţa în data 30 
(-31 iulie 1994.

(8772)

•  Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea ţt cumpărarea 
apa rta men lelor, case
lor, terenurilor. Cun-v 
pă nit orii sil n t" 'serviţi 
gratuit (8615)

-.V.V.‘.-.V.V.-.V.V.ViV.V

•  Vând urgent teren 
agricol Gristur şi Almaşu 
Mic. Informaţii telefon

•  Vând aparat confec-.
ţionat cornete pentru în
gheţată, pe gaz. Relaţii la 
telefon 611464, între oreio 
8—15. (8791)

•  Vând urgent garso
nieră, confort I, Deva, Li-, 
bertăţii, bl. T, ap. 100, 
după ora 15.

(8724)
•  V ând vidcoplayer Fu -

nai, stare excelentă. Tel. 
621269. (8712)

•  Vând convenabil BMW
320 I, an fabricaţie 1983. 
Informaţii Deva, telefon 
62160G. (8753)

4 Vând cavouri în ci
mitirul Bejan. Informaţii 
telefon 624129, după ora 
16/ V (3754)-

•  Vând casă nouă, curte, 
grădină .Livadă cu pomi- 
la preţ convenabil, satul 
Banpotoe, nr, 172, fami
lia Buta'ou.

. (8858)
•  Vând casă cu gră

dină în localitatea .Dineu 
Mic şi Un ha pământ. 
Informaţii la tel. 647502, 
după ora 20. •

(8866)

•  Vând tractor China şi 
anexe, Orăştie, Unirii, 16, 
Telefon 647371. : * M -

(8367)
. •  „Vând .casă în.. Coyragi, 

ia, 2 km de Subcetate. Tet. 
619373. „ , . (8809)

•  De vânzare Fiat Fio- 
rino pentru marfă, fabri
caţie 1987, Trabant, fa
bricaţie 1989, maşină de 
cusut electrică, - maşihă" 
spălat automată. Bosch, a- 
parat sudură electric 220 
V/140 A, nou, maşină us
cat haine, maşină spălat 
vase, televizor color Matz 
şî Sony, videorecorder. 
Telefon 628057.

••■-V V ' "  (887°)
•  Cumpăr talon tip 

Mercedes 207D. Informaţii 
la tel, 054/656213, Brad.

(8872)
•  Vând casă in Hune

doara, Buituri,. str. Lătu- . 
reni, 45. Informaţii tel. 
72208?, după ora 20.

5 ^ (9547)
•  -Vând cazan ţuică 60 t.

Brad. tel. 650040, după 
ora 13, (9546)

•  Vând, garsonieră în
Brad, „Oraşul Nou“,. preţ 
2000000, negociabil Şi casă 
cu grădină şi dependinţe, 
sat Dudeşti. Deva, tel. 
616518. ' ; ;  ... (8878)

•  Vând urgent garso
nieră, confort I, Micro 5, 
sau schimb cu Timişoa
ra. plus diferenţă. Infor
maţi; ' telefon 056/202511.

::v;' (8843)
•  Vând convenabil OU- 

cit, puţin avariat, fabri
caţie 1991. Tel; 724069.

(8842)
•  Cumpăr talon micro

buz VW, nouă locuri, tel. 
7204111, după ora 20.

(8841)
•  Vând motor Opel As-

cona, foarte convenabil, 
cu cutie viteză. Telefon 
712991. (8840)

•  Vând apartament trei 
camere, centrul civic, con
fort 1, telefon 711672.

.. (8812)
•  Vând casă. Hune

doara. str. A. Via;, 11, nr. 
48 Telefon 712221.

(8839)

•  Vând casă, Cinci?, str. 
Trandafirilor, 6, telefon 
714513, 728387.

(8837)
•  Vindem frigidere, con

gelatoare, lăzi frigorifice, 
televizoare .aragazb, - ma
şini de spălat, cauciucuri 
la preţuri foarte avanta
joase şi primim comenzi. 
Telefon 712229, zilnic în
tre orele 14—18. '

. (8832)

•  Vând teren garaje. 
Buituri, str. Lăturcni, 2 A, 
teM '011 717701.

. (8821)

DIVERSE

•  Asociaţia familială 
„Polar“ L Geoagiu-Băi a- 
nunţă majorarea adaosu
lui comercial la 100 ta 
sută, începând cu data 
de 1 iunie 1994.

(8750) ‘

•  Societatea comercială 
Braisim Prest — Com Si
meria anunţă ’ intenţia de 
majorare a ' tarifelor, în
cepând cu 1 august' 1994.

. ,t. , v- (8857)
' •  S.C.S. „Păscţiţa1* a- 
nunţă intenţia de majora
re -a .adaosului comercial,

' începând cu data de I • 
august 1994. , ^

, ... .... (8865)

ÎNCHIRIERI

•  Căutăm ' apartament
' saUiSgârsbnleră de închî-- 

riat. Telefon 620853.
(8711)

, •  Caut pentru închiriat 
apaffartfent sau garsonieră. 
Informaţii teL 628’175.
>: . a  (8856)

•  Asociaţia fami
lială Tehnoalpinhm 
vopseşte, repară, zu
grăveşte turnuri bi
serici, coşuri, con
ducte, hidrosfere, po
duri. Informaţii Orăş
tie, telefon 641451.
; " '/ v M-Ţ I (8868) V

OFERTE DE 
se:« VICII

•  Mişti Luppa anunţă 
excursie Polonia, dumini
ca, 31 iulie, cost 40 600. 
Telefon 612166.

. . .  ..(8680); .

•  Angajăm bucătar. Re
laţii la telefon 627567, 
după ora 13. »

(8747)

•  Posesor permis ca
tegoria B îmi ofer ser
viciile societăţilor comer
ciale. Telefon 716935.

(8830)

•  Firmă particulară dă 
în chirie jocuri electro
nice şî închiriază spaţii 
aferente acestor jocuri. 
Telefon 057/266205.

(8845)

DECESE

Telefon 029861, 620811. •  Vând autoturism In- Iii Generale Nr. 6
(8302) (8887) uocemi, minidiesel, fabri- Deva, la moartea ma-

'•  Vând tractor U 650. •  Vând garsoni ira» con* caţie '86. înmatriculat. mei soacre. Dumne-
plug şi remorcă. Barroo- fort I. posibilită i priva-' stare (X'rfoctă, preţ con- zeu s-o odihnească !
toc. nr, 13. tizarc. Informaţii 626311. venabil, telefon 720637. (8873)

..." (8303) (8887) (8838) ‘■ J & ii?  ■

•  Sincere condolean
ţe doamnei prof. Ro
chea I'loca, clin par-

a. C. M A G - ţ
ÎT; ROM s. r. l. {

1 CEOAGIU - BAI \

HOTEL „DIÂNA” J

Lan ;o;»ză uii nou produs răcoritor pc piaţă ^

x „ŢÎP-ŢU1**‘

Argumente: *

— mai ieftin c |

— mai sănătos ,

— mai reconfortant ^

— la standardele internaţionale. \

Tel. 034/G48280: 054/648282. \

L I C I T A Ţ I E  

CONSILIUL LOCAL RtlJ DE MORI 

Anunţă licitaţia unui AUTOBUZ SUD-IOSi. ţ 

în data de 25 iulie 4094, ora 10. \

Licitaţia se repetă în frecare vineri. ,
î

•----— ------------------ --------^ -------------- ------------- \
- ■ t

FILIALA FONDULUI. ţ
f PROPRIETĂŢII'DE STAT ţ

A JUDEŢULUI HUNEDOARA ţ
’ , t

cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, nr. da ^
i ' " ... . /■ oi> v

Anunţă scoaterea la concurs in dala de 25 > 
august 1994 a, următoarelor posturi: 1

\2 posturi referent (studii economice

-  \

■ i

\ 
\

superioare, eu vechime în prud fie <!»■. 
10 ani); ţ

— 1 post dactilografă. ţ

înscrierile se fac la sediul filialei F.IVS J 
|  în termen de 20 de zile de la apariţia prezen- ^

tului anunţ. y

La înscrieTe fiecare candidat va prezenta Ţ 
următoarele documente : - \

î— curriculum vitae — model F.P.S.;

— copie xerox după diploma de ahsolviTe, ^
cursuri absolvite, de s]>ccializare; per-  ̂
fecţionare şi titlul lucrărilor ştiinţifice  ̂
publicate; ~~ y

— copie xerox după carnetul de muncă; ţ

— referinţe profesionale de la ultimul loc \

de muncă; |

— cazier judiciar. i

B.T.T. DEVA

Vă oferă următoarele excursii:

• Budapesta — 12.08.1994, preţ 19 500 
Ici ;

•  Polonia — Varşovia, cu plecare 14.08.

1994; \

• Turcia — Istanbul, cu plecare 7. 08. 

1994.

înscrieri la sediul agenţiei B.T.T. Deva, 
telefon 02 75 86.
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