
h ®ubul
Aţmm^d Fmţ ** -
lui „Sarmis" Deva a găz
duit, in perioada -19—21 
.ihnfeifo W.c.. ,seminarul, cu  ̂
tşţftă 'Jb®voltârea turis-^

- mulul r*ional“, organizat 
In .cadrul PrograrnUîui 

,, ŞHARE pl ■ Uniunii , Euro- 
pSfrey*de* către Centrul de 
Consultanţă în Afaceri 
Deva. A fost şi un prilej, 
de inaugurare â spaţiului : 
destinat acestui club.

f>eşfăşurat;pe parcursul 
a trei zile; sefninârul, sus
ţinut de dl Giâmpiero Hi- 
nepi, expert în turism 
internaţional, din Italia, 
co&rdenaţoj: gener «a al 
i^ieetuiui, Pilot, ţl§., Re- . 
. truciurara Regională îm î- 
trii judeţele Maramureş,' . 
C « aş- sc veri t i Hi nedoa-

‘ ta ~  tţ avuf scopul de a

nală de dezvoltare a tu- 
- rismului, în acord cu in

tenţia  ̂ Ministerului Turis
mului’ de ’descentralizare a 
acestuia: Punctele impor- 

' tante ' ’ ale ' temei în dez- 
. baterea flirt primă zi s-au 

referit la turismul inter- 
, naţioriaj, la relaţia turism 
— cultură — progres, o- 
portunităţi şi trăsături ale 
turismului etc.

Au participat reprezen
tanţi ai Camerei de Co
merţ şi Industrie, ai învă
ţământului universitar din 
judeţ, manageri din turis
mul de stat şi privat, re
prezentanţi ai Secţi M de 
drumuri naţionale, mu- 
seografi de ia Muzeul Ci
vilizaţiei Dacice şi Roma- •

ne. N-au r puns -^ŞŞ&ţlel;
Consiliul -- Ju-5 

deţean şi Ministerul Tu
rismului. f * ■■ -

S-au conturat câteva, o-, 
pinii- demne de consemnat. 
Judeţtil are -foarte . multe 
locuri turistice! care pot fi 
puse 'în valoare, creându-so 
astfel noi locuri de mun
că * pentru cei din sectoa
rele aflate în declin, j,,Este 
nevoie de convergenţa1 de 
păreri, toate persoanele 
implicate în turism, de la 
cel care mătură şi până la 
director — s-a subliniat 
— trebuie să cunoască bine 
problemele societăţii în ; 
care" lucreâză,- dar până ce 
opiniile nu converg, re
zultatele nu pot fi cele 
aşteptate**. S-a accentuat 
că trebuie - sensibilizai-.

ţă.lntreag^ pOpiriaţ|es 
t^duSerile' " âgertţhor eco
nomici, ale băncilor, mai 
ale»: care trebuie să rea
lizeze f necesitatea spriji- 
riirîf turismului, îmbunătă
ţirea .-lui. Distinct de alte 
sectoare, turismul atrage 
bani, mai ales valută. In 
prdd n U naţie n: brut al 
unor ţări dezvoltate, el re
prezintă 10 la sută. Oa
menii trebuie să înţeleagă 
■căi sprijinind turismul, se 
sprijină pe ei înşişi.

Turismul poate fi o in-. 
aUstrie boaită, \ ţinând 
seama de dorinţa puterni
că a oamenilor de a ajun
ge în locuri necunoscute,

ESTERA SIN A-
■ m * \ţ  ■  i i  V . 'Cir ■  . i i i  - ■ « . i u r  *  i ■  i i »
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Aproape - în totalitate 
activitatea de comerţ cu 
amănuntul este privâtiza- 

. tă. De la privatizarea. â- 
cesteia noi am aşteptat 
toarte mult. Am şi obţi
nut mult; unii dintre

IN VIZOR

ţol, evident, cei care 
am cumpărat cu doi lei 
şi am vândut cu 200 de 
lei, în totalul dispreţ. al 
omeniei şi chiar al legi
lor. ,Ş-ar putea ca cineva 
şă mă acuze că am „ un 
dinte împotriva comer
ţului privatizat. N-am. 
I>am salutat, de la. ' pri
mele semne ale apariţiei 
şale şi-ml păstrez neal
terată convingerea că 
privatizarea trebuie să 
ne ' aducă acel, salt cali
tativ în aprovizionare pe

care-1 aşteptăm. Până 
atunci...

In general nu ies la 
cumpărături decât atunci 
când pentru un articol 
de ţinută vestimentară 
este nevoie de fizicul 
meu, adică să-l probez. 
Gând mi-au trebuit, gbete 
de iarnă a trebuit să mă 
duc să mi le caut; evi
dent nu le puteam cum
pără prin procură. Aş 
putea să mă sopotesc vii 
tip norocos. Am găsit 
ceea ce căutam în cel 
de-al cincilea magazin 
căruia îi treceam pragul. 
In primele trei în care 
am intrat, respectiv la 

' „Comturişt",. vizavi Ia 
cel al cooperaţiei de con
sum şi încă la unul de 
pe bulevardul Liberţăţii 
din _ Deva • m-am' aşezat 
cuminte în faţa raionului

ION CIQCLEI 

(Continuare fn pag. a 2-a)
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CONFERMfÂ FILIALEI JUDEŢENE 
HMEMffiA AALIANŢEI CIVICE

Sâmbăta trecută a avut 
loc la Deva Conferinţa Fi
lialei judeţene a Alianţei 
Civice, la care au parti
cipat dnii Nicolae Prelip* ■ 
ceanu, membru al Comite
tului Director al Alianţei, 
Dumitru ’ Ifrlm, deputat 
PJS.D.R. în Parlamentul 
României, reprezentanţi al 
organizaţiilor şi filialelor 
judeţene ale pai tidel .« ca

alcătuiesc Convenţia De-! 
mocratică din România, 
ai organizaţiilor „RADO" 
şl „Pro-Democraţia", zia
rişti. < v

Din materialul prezentat' 
de dna Cornelia Boca, 
preşedinta filialei judeţe- 

A consemnat 
TRA1AN BONOOR-

(Continuare în pag. a 2-a)
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UH& p e  z i
o

O , Ileana Cosânzeana =  
Frumos!

, Madam Făt-

PIOTR BALŞOI
După 'destrămarea Uniu

nii Sovietice, Rusia a 
pierdut principalele ie
şiri la Marea Baltică, 
păstrând doar,.prin nu 
se ştie ce mirapol, Bâza 
navală de la Kaliningrad, 
un cui în coasta Polo
niei şi-a Lituaniei. Acum, 
importanta flotă navală 
din Baltica trebuie să se 
înghesuie la Sankt Pe-'- 

: terş.burg şi la baza nava
lă amintită mai sus, ţă
rile baltice (Lituania, Le
tonia şi Estonia) nefiind- 
dispuse să-şi atârne din 
nou sabia lui Petru cel 
Mare deasupra capului. 
v~ cel: tini} v u j » 
pierdut şi republicile din 
sud, de la graniţa cu Tur
cia, Iranul, Afganistanul 
şi China de vest, înde- 
părtându-se din nou de 
Golful Persic, visul de 
veacuri al ţarilor albi si

•dere _ doar ultimele de-: 
c >i. v o î  observa că 
ţarii roşii,-îndeosebi Brej- 

' nev, "Care a descins in 
Afganistan să-i salveze 
pe afglni, era foarte a- 
proape de Golf. Atâta doar 
că afganii nu ştiau de
spre testamentul lui Pe
tru cel Mare şi nu s-a a 
lăsat „pacificaţi".' Sigur, 
ruşii au ajuns totuşi în 
Golf prin intermediul u- 
nor alianţe (Republica 
Populară Democrată a 
Yemenului de Sud, Soma
lia, Etiopia). Dar una 
este; să ai aliaţi acolo şi 
alta să-ţi speli propriile 
picioare în apele G olfu- 
lui!

Şi acurh Elţîn. Actua
lul ,,ţar“ al Rusiei, cău
tând să refacă fostul 
imperiu’ roşu în graniţele 
sale, înfiinţând Comuni
tatea Statelor Indepen-

COMENTARII
i

roşii şi ; se pare acum şi, 
al celor., albaştri. Pen
tru că, marele blond cu. 
ochi albaştri spăl iţj de 
vodkă, actualul „ţar" al 
Rusiei nu . se deosebeşte 
Ir pr dnţa expansiunii 
de cei dinainte de 1917 şi 
de după _acest an, indi 
ferent - de culoarea pe 
care au avut-o. Ei îşi 
urmează, ca un blestem, 
rrevre- ce ie-a îără î- 
t-o Petru cel Mare. "ţârul 
care şi-a pus mujicii la 
treabă să ajungă Occi
dentul din urmă şi circ 
şi-a lărgit marea grani
ţele imperiului, fără 
insă a-şi împlini visul 

. ds-a aiuuge să-şi pună." 
cizma în Golful Persic, 
pentru a ţine în frâu Eu
ropa, Asia şi Africa. Prin 
testamentul pe care l-a 
lăsat urmaşilor săi, le-a 
poruncit să împingă con
tinuu graniţele imperiului 
rus spre ieşirile la 
mare, mai ales spre vest 
şi spre sud, cucerind noi 
teritorii, încheind alian
ţe favorabile lor, dez
binând şi dominând tot. 
ce le-ar fi stat In cale.. 
Şi nu se poate spune că 
urmaşii lui Piotr Balşoi 
nu -s-au străduit să-d îm
plinească testamentul, 
acaparând treptat tot ce 
s-a putut până au ajuns 
la dimensiunile uriaşe ale 
U.RJ5.S. Pentru pă, în 
o-,- *■»! j expansiun i, --rr 
spuneam, chit că s-au 
numit Petru cel Mare, 
Ecaterina a Il-a, Alexan
dru al II-lea, Lenin sau 
Stalin, Hruşciov, Brej- 
nev sau Gorbaciov, ca 
toţii au urmat cu sfin
ţenie poruncile testamen
tului. Dacă avem în ve-

dente, se vede la un mo
ment dat confruntat cu 
o; disidenţă- în chiar Fe
deraţia Rusă. Cecenia — 
ţărişoara care şi-a de
clarat independenţa, dar 
pe care nici un stat din 
cele. mari din Apusul 
foarte democratic n-a 
ridicat nici un deget s-o 
apere, nu de urgia ocu
paţiei ruşe (că de asta nu 
va scăpa), dar măcar să 
oprească măcelul! Cece- 
nia, deşi mică, aşezată 
undeva pe maiul nord- 
vestic al Caspicii, în nor
dul Munţilor Caucaz, este,, 
înlr-un fel, în călea ce 
duce spre Golf. O r*p- 
tură' î d o i ' O' 
pierdere. însemnată pen
tru Federaţia Rusă. De 
aceea Elţîn şi-a pornit 
armata — a doua din 
lume — să „pacifice" cele 
câteva mii de kmp ce- 
ceni şi să-şi . menţină 
capul pe pod spre Golf. j 
El are sprijinul celui mai j 
mare şi mai tare occi
dental — SUA, cel care 
are prima armată din 
lume. Dovada acestui 
sprijin este şi recenta în
tâlnire de la Geneva 
dintre Warren Chris'o- 
pher şi Andrei Kozirev, 
în urmă căreia ministrul 
rus de externe a decla
rat jovial: „Nu va e- 
xista o „pace rece‘‘ '■în 
relaţiile internaţionale, 
Iar in ccCa ce priveşte 
parteneriatui ruso-ameri- 
can, 'acesta funeţiouaază, 
fiind capabil să depă
şească toate dificultăţile".

Elţîn poate jubila! 
Alah, apără-i pe ceceni!

GII. PAVEL

• Si. Grigorie Teolpgul; 
SI. Bretanion, Ep, To- 
'misului;

•  Onomastică : Arcgdie;
•  1946. A fost .creată- 

Comisia O.N.U. perîtru 
Epergia Atomică ;

•  1512. Ş-a tipărit E-. 
vangheliârul lui Ma- 
carie ;•

•  Sâni născut: scriitorui 
ION IIOBANA (1931) 

şl -scriiţorul GABRÎEL 
DIMTSEÂNU

•  k îrele ire Ia T.r 
şi apune la 17,14.
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Tragarea la  s o rti trim e s tria lă  

a c e rtifie a to lo r de depozit Bankeoop 

ou câ ş tig u ri în  autoturism e

, La sediul din Deva al Sucursalei Bankeoop Hu
nedoara, a avut loc, recent, cea de a patra tragere Ia 
sorţi- trimestrial# pentru certificatele de depozit ' cu 
dobândă sub formă de câştiguri în autoturisme. Au 
fost acordate-30 de autoturisme, respectiv,'cinci Dacii 
1310;şi.25 autoturisme Oltcit, Valoarea ' fondurilor 
de câştig s-a ridicat la ISOOOOâflf de?lei- intre feri; 
cîţH; câştigători, " din judeţul nostru,- un autoturism 
Oltcit ă revenit' unui deţînător de astfel de certîfl. 
cate din' ocaşiil Orăştfo. (V. îf.).

•  SEMINAR. Ea 1 fe- 
bruarîe, Camera de Co
merţ şi Industrie a Româ
niei organizează un se
minar’ dedicat prezentă
rii realităţilor economice 
italiene şi a oportunită
ţilor de afaceri ;co firme 
din această'ţară. Semina
rul este ocazionat de pre
zenţa la Bucureşti a unei 
delegaţii de oameni de 
afaceri -italieni, membri 
ai API Milano, una din 
cele mal mari asociaţii

italiene de întreprinderi 
mici şi -mijlocii. După 
seminar se organizează 
întâlniri bilaterale. '  In
formaţii suplimentare Ia 
C.G.I. Hunedoara. (V-R.).

•  „IGIENA MEDIULUI 
AMBIANT". Acesta este 
titlul simpozionului or
ganizat, ieri şi azi, în sta
ţiunea Geoagîu-Băi, la 

' Complexul „Diana", de 
către Ministerul Sănătă
ţii şi Inspectoratul de 
Poliţie Sanitară al ju
deţului Hunedoara. La 
simpozion participă di
rectorii inspectoratelor de 
poliţie sanitară din ju- 
deţfele arondate Centru
lui de Medicină Preven

tivă Timişoara, specia-ţ 
lişti din domeniu, iar 
din partea Ministerului 
Sănătăţii dnul Petre 
Ciobanu, directorul ge
neral al resortului de 
specialitate. (C. P.).

•  SIMPOZION. Ieri, 24 
ianuarie a.c., la sala mică 
a Casei de -Cultură din 
Deva a avut loc simpo
zionul pe tema „Unirea 
Principatelor Române". 
Organizat de Inspectora
tul Judeţean pentru Cul
tură ş! Muzeul Judeţean, 
mariifestared a constituit 
o, pioasă comemorare 
evenimentului istoric pe- 
trecut Ia 24 ’ Ianuarie' 
1859. (M- B.).

m u m  -j j .k u .u L
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turismului

(Urmare din pag. t}

d* a vedea a"' ’ît .şi 
târâiţii, ©bice' ^sa-
je pitoreşti, •r nte
d# cultură, ,Wsc...-. ope- 

artă.. Şi dacă se 
pune accent pe îmbunătă
ţirea calităţii vieţii, e 
firesc să ne intereseze pe 
togi, deopotrivă, aspectul, 
cfofortul, utilul a tot 
cdea ce ne înconjoară. In 
România — sublinia u- 
nM dintre participanţi — 
trebuie puse mai întâi te 
oadine domeniile cplatera- 
Ie (agricultura, şoselele, 

. industrial, până a putea 
vdrbi de calitate îh. tu
rism. începând cu căile 
de acces,, care să-l re
conforteze şi nu să? stre- 
sege pe turist. S-a pus 
întrebarea dacă mass-me- 
dif operează te favoarea 
turismului, pentru că ti- 
neretul trebuie să înveţe 
cum sâ-i întâmpine pe cei 
cape vin la noi, trebuie să 
existe conştiinţa că ni
meni nti va investi ceva 
pâftă când noi înşine nu 
vopi întreprinde acţiuni 
co*erete. AU fost expri
mate păreri optimiste 
prfvted dezvoltarea Sta» 
Hunilor Ceoagiu şl Vaţa, 
unde» pot fi tratate dife-

Hop» ce dl Florin Şapte
lea vleeprimarul oraşului 
călan, şi-a manifestat te
lefonie vehement nemul- 

' ţuţubfea faţă de unde 
date eronate din Ud arti- 
cote semnate de colegul 
nottru feaian Bondor, din 
zilele dă 10, 12 Şi 19 ia
nuarie a.e., a venit Ia re
dacţie dl Miliai Negesc, 
primarul Călanului, care 
ned demonstrat cu acte 
greşelile din articolele res
pective. „Nu am afirmat 
că s-au licitat loturi pentru 
construirea 'de case noi şî 
spaţii pentru garaje şi in 
Streisângiorgiu. Nu ne-am 
lăudat că vom realiza se
pararea termoficărri ora
şului de „Sidermet", ci am 
spus cS facem eforturi 
pentru aceasta, iar dacă nu 
aii* terni t, cauzele sunt mai

rite afecţiuni, a turismu
lui de agrement —- la Rîu- 
şor, precum şi a agrotu- 
rismuiui In localităţile mon
tane- Bar şi note «te pe
simism au răzbătut din 
spusele unor manageri, 
respectiv ! „cel puţin să 
menţinem în judeţ poten
ţialul turistic la nivelul 
care a fost înainte", ară- 
tându-se că baza mate
rială se află tetr-o stare 
jalnică, că prostituate Ori 
bişniţari se află zilnic te 
jur, degradând nivelul de 
civilizaţie. „O dezvoltare 
serioasă a bazei' turistice 
nu se întrezăreşte te jte- 
deţ. Guvernul nu dă ă- 
tenţia cuvenită acestui 
sector".

„Turismul, cum spunea 
dnul Minelli, este cel mâi 
mare propulsor al econo
miei naţionale", .insistând 
că este nevoie ca popu
laţia să fie, totodată, in
formată şi atenţionată că 
cineva — şi dinăuntru şi 
din afară — vrea să distru
gă, să pună „la pământ" 
această ţară. Este nece
sară, totodată, întărirea 
instituţiilor profesionale, 
încurajarea materială a b 
niţiativelor turistice lo
cale. " i : ■

E R Ţ
( Urmare

* cu pricina şl am 
tat. Credeţi că,

pag:- 1)
T aştep-

măcar
din greşeală, vreo .vân
zătoare şi-a întrerupt 
discuţia eu prietena sau 
colega pentru a mă Intre» 
ba ce doresc? Dacă cre
deţi înseamnă că nu te 
cunoaşteţi bine pe fiicele 
Evei. Eu aveam răbdare. 
Dumnealor însă n-avâau 
fie Încălţămintea care 
îmi trebuia mie, fie mă
sura pa care o eăutam. 
Asta împotriva impresiei 
de abundenţă de marfă 
pe care o iasă magazinele 
de tot fefuf. La al pa
trulea magazin am obţi
nut cu destulă solicitudine 
o informaţie care— aw» 
să mă încSîţ*; ta propriu. - 
„încercaţi t f  doamna" 
(şi-mi spun* «uundţt u» 
nei respectabile lucră» 
toare, dintr*# temille cit 
destulă vechbne in- co» 
merţ, dar pe care n a i 
redăm pentru a nu fi a- 
cuzaţi pe reclamă mas
cată). Am încercat la 
Doamna, cu adevărat o 
doamnă în meseria pe 
care o practică, aceea de 
comerciant. Imediat a 
curmat discuţia cu co
lega sa şi s-a pus în ser- a 
viciul clientului. încăl
ţăminte tu  numărul pe 
cărei pori; e iteaL; gte»

de găsit in magazine!* 
pentru adulţi. Doamna o 
avea Insă. Observ că 
gheata dată pentru pro
bă e cam mare şH spun. 
„Da, vă rog să mă iertaţi, 
e greşeala mea, v-am dat 
cu un număr mai mare". 
Să tot cumperi de la a- 
semenea oameni.

Din galantar îmi fac 
cu ochiul o pereche de 
papuci de casă din piele. 
„Cât costă7** — O întreb 
pe Doamna. „22 000 de 
lei" r- teii răspunde. Re
marc că ghetele m-au 
costat 28 000 de tei şi că 
disproporţia e flagrantă. 
„Aeeia. rice doamna, sunt 
te consignaţie. .Au fost 
cumpăraţi probabil ime- 
«teatdnpă revoluţie - oi 
m  de tei. Proprietarul 
raărfifmi fesă ă »  preţ, 
dar idâ nu vtnde. De 4 
luni pupă locul fit ga- 

s lantar.
Aştla-a noii' „comer

cianţi" ,v«fba ‘lui btmf- 
<xi — Dumnezeu să-l o- 
dttssaâsci :,»i» «sm® 
d* piei «te cloţŢ.

. fR-ml maţ arată-' 
o pemm - de 
î* COftsîjjp̂ ţie, .^Au

CENTRUL DE SĂNĂTATE

- Anunţă scoaterea la concurs a urmă- 
toarelor posturi:

—* farmacist 1/2 post;
— administrator 1 post
— şofer autosanitară 1 post.

Relaţii suplimentare la telefon 105,
interior î l ,  sau la sediul unităţii, între 0 * 
rele 7— 15. (605578)

S.C. BABER INTERNATIONAL S, A. 
H A Ţ E G

Anunţă actualii beneficiari de contrac
te de bere că depunerea comenzilor se 
face în perioada 20.1. — 31.1 .1995.

Pentru cei ce doresc să încheie contrac
te de bere, relaţii la te l 770130, 770131,
m s4 o .

La
tetul negru

multe şi nu aparţin pri
măriei . M5 se atribuie de
claraţii potrivit cărora 
„mulţi oameni şi-au insta
lat te mijlocul apartamen
telor sobe te care fac 
foc cu lemne sau cu gazul 
metan, adus de ia bucătă
rii cu fortune de cauciuc, 
ceea ce reprezintă periedfe 
pentru producerea de ne- 
dorite accidente ş.ajn.d. 
Cura pot să afirm eu, ca 

. primar, aşa cevaîf Intr-un 
alt articol se scrie că aş 
fi afirmat că vom construi 
în 1995 două blocuri ce 
vor avea 68 de apartamen
te, sens in oare se vor 
cheltui 210 milioane de lei.

că documentai 
' lizatâ . şi ,dî; 
fondurile rie 
va realiza u» 
de 20000 mc 
fond, este vorba 
cele «Rasă btecuri aflate te 
constate •«* 
un rezervor de apă rece cu 
un volum de 20TO mc. Mă 
râdfe #ar,‘ cred»-'
ţi-noă"

Regretăm .«şcesţe. erori ‘ 
de dociuaenţşre ţi dş re
dactare şî îi asigurăm pe 
cei ce luprează la Primă
ria şi în Consiliul local 
Călan că nu este câtuşi 
de puţin intenţia ziarului 
de a-i discredita. Ştim că 
în Călan sunt multe greu
tăţi, destule nereguli, insă 
nu tetul este negru...

dumitri;

pus
consignaţie şi ţioe morţiş 
la preţ. Nici din astea 
p-«nvândut nici « p *  
reche, Celălalt le* vân
dut aproape cu jumătate

■ ••gtOf»- - yfrWWt--' •' ««âw'teafc- *afc*riiâhefc ' '• w" Ww«w eesemm.
in consignaţie. . Rite Cfi 
ri»a teşit |ncă 9 dată pre
ţui ia care le-a * cumpă- 
rat şj « mulţumit". .../'

' Am Părăsii magazinul 
meditând In impostori*. 
CĂ« impostori a scos 
tranziţia Ia Iveală, de la 
comercianţi ig .guvernanţi 
şl eămehi politici. Mai 
tecoto, tel „vitrlte unui 
magazin fci fac» reclamă 
o bicicletă de damă. 
422 000 de fel! O fhaşiriă 

. de spălat automatică* *• 
vând încorporată în ea 
tehnică de vârf, costă 
600—650 de mii de iei. 
Urtde e proporţia ? Nu 
vă daţi seama că sunteţi 
ridicoli, oameni buni, 
într-atât v-a orbit dorinţa 

de îmbogăţire peste noapte 
încât din cauza copacilor 
nu mag vedeţi pădurea 7

io 1 miiiwm 1 tm 1.1 —mmmm&m**
S C. „sa,VANA“ «.A. BUNRDOABA 

ca sedfîuî in Hunedoara, str. Pţa Libertăţii 
m . Mb- telefon 054/713923, 
izfiMtl licitaţie pentru - contractarea 
de evaluare a societăţii comerciale, 
prfvatizăriL ln data de 9 februarie 

IVI* sediul eeeietăţii.
4» pmrticăpafe : garanţie un ntf- 

de participare : 360 000 Ici, depune
rea ofertei până la S februarie X996,

. DocumenteJe licitaţiei informaţii 
mentare se pot 4bpne de fa contab! şef.

' Costul documentaţiilor: 50 000 lei. . 
Hesdrfderea ofertelor se va face In 9 

bruarie 1995, ora 11.

$ ,C . QUASAR ELECTRO S.R.L,
8-DUL DECEBAL BL.R PARTER OCVA 

.. TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA fN R A T E
* Televizoare color M egavisiOh , . ; 

G oldstar, S am su n g
* Maşini de spalat automate .
* Frigidere si congelatoare. ARCTIC
* Toata gama de produse eleetrocasnice

•f. ■ l

Conferinţa Filialei judeţene Hunedoara a Alianţei Civice
(Urmare din pag. I)

ne, precum şi din nume
roasele Ş* pateticele luări 
de cuvânt am spicuit pen
tru cititorii „Cuvântului 
liber” ideile cele mai im
portante pe care te re
dăm — în spiritul inde
pendentei ziarului nostru 
— fără nici un comentariu.

o Alianţa Civică este a 
acelor oameni ce se simt 
răspunzători pentru soarta 
ţării şi viitorul poporu
lui» * Disperarea ce sfâşie 
sufletul majorităţii româ
nilor este infinit mai mare 
deeiftt acum cinci ani •  ■ 
Se simte nevoia unei 
schimbări fundamentale şi 
profunde in modul cum 
este condusă ţara, ceea 
ce o poate rezolva doar 
opoziţia. « Puterea ac
tuală este foarte puterni
că, perversă şi reraptă Şi 
va fi foarte greu de în
vii» e Filiala judeţeană 
a Alianţei Civice a avut 
numeroşi membri, la în
fiinţarea ei, acum au mai 
rănăas doar vreo 10—12 
membri activi. Alianţa 
Civică este membru fonda
tor al Convenţiei Democra

tice Şi este un factor de 
echilibru Intre formaţiu
nile politice ce p alcătuiesc. 
•  Se lucrează în prezent 
la un program de guverna
re ce Va fi PUS fa dez
baterea CDĂ. •  Pactul 
încheiat rerent î n t r e 
P.D.S.R., P.U.N.R., P.R.M1 
şi P.S.-M. a fost numit de" 
dl Nicolae Manoleseu, foar
te sugestiv, „monstruoa
sa coaliţie naţional-eomu- 
nistă“, e Extremiştii ma
ghiari incită la învrăjbiri 
inter-etnîce, da* ;gă no» 
avem Funaruj nostru. •

, Parlamentarii opoziţiei 
şi-au dat mâna cu cei din 
partidele aflate la putere, 
atunci când a fost vorba - 
de scutirea de impozit a 
indemnizaţiilor senatori
lor şi ale deputaţilor. Este o 
ruşine nemaipomenită! •  
tn Cadrul C.DJt. există 
mari disensiuni din cau
za anunţării camiidaturii 
la conducerea Convenţiei 
Democratice şi Ia preşe
dinţia României a dltrt- 
Emil Constantinescu- •  
Esenţial pentru opoziţie 
nu este reinstaurarea mo
narhiei, ci câştigarea a- 
legerilor generale. •  Nu

ne trebuie rege Întrucât 
îl avem pe Cioaâţ, •  Cred 
că nu este ruşine mai 
mare, la ora actuală, de
cât să-i vedem la televi
zor pe Verdeţ, Vădim Tu- 
dor spu .A. Păunescu. La 
Revokiţie ei s-au ascuns 
după gaura cheii, ceea ce 
este mai rău decât în mo- 
crrlă. •  Opoziţia nu este 
slabă, ci puternică şi are
oameni de onoare, de mal 
bună calitate decât forma
ţiunile ce deţin puterea, 
e Opoziţia nu prea ştie 
să mintă, ceea ce puterea 
ştie toarte - bine.

După încheierea, tea linii 
mari, a dezbaterilor Con
ferinţei Filialei judeţene 
a Alianţei Civice, ziarul 
„Cuvântul liberi* a adre
sat participanţilor unele 
întrebări. Iată care sunt 
acestea şi ce răspunsuri 
au primit.

ÎNTREBARE 1 Dl Emil 
Constantinescu şi-a anun
ţat candidatura la Pre
şedinţia României, Cum 
se împacă acest fapt cu 
monarhismul unor formaţii 
politice din C.D.R. ? ^

RĂSPUNS J VUtându-se 
Constituţia, optat pen
tru Republică. Cu toate 
acestea unele formaţiuni 
din C.D.R. susţin reinstau
rarea monarhiei. Credem 
că nu este momentul să 
sC acţioneze in acest scop, 
decât atunci eând electo- 
ratul va fi informat sufi
cient asupra acestei ches
tiuni. Atunci se poate or
ganiza referendum.

ÎNTREBARE î UftMJl. 
a anunţat recent noî ac
ţiuni în vederea obţinerii 
autonomiei colective teri
toriale în judeţele Mureş, 
Harghita şi Covasna. Ce 
părere aveţi de aceâstă 
treabă?

RĂSPUNS î Formaţiuni
le «fin Convenţia Democra
tică nu apfeofeă aceste pre- * 
tenţiL S-ar putea ea ac
ţiunile UD.M.R. să ducă 
la despărţirea acesteia de 
C.DJÎ. Şi ar fl păcat, pen
tru că ILDJCJt. bre şi po
liticieni foarte lucizi.

Filiala judeţeană a A- 
lianţei Civice a ales ten, 

.tepu birou, format din şapte 
membri. Ga preşedinte al 
acestuia a fost realeasa 
dna Cprnelia Bgca.

te Casete audio si video RACK’S

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„BLASIUS« BLAJ S.A.

Cu sediul în loc. Blaj, str. Simion 
Bămuţiu, nr. 73 — jud. Alba.

Vinde din stoc.
•  SORG PENTRU CONFECŢIONAT 

MĂTURI.
Relaţii suplimentară la telefon 058/ 

711258; fax 058*712752. (18)

SOCIETATEA COMERCIALA ROMANO- 
GERMANA LEMACOM 
Vă oferă prin cel mai renumit 

de mobilă din Deva, situat in str. Minerului, 
nr. 24 (sala mică a cantinei Liceului Minier) 
un larg sortiment de mobilă de pe

Noutăţile de ultimă oră puse fa 
dumneavoastră sânt:

— bucătăria „Bianca* — import
— bucătăria ,Jkarus" — impori
Bucătăriile sunt dotate conform standarde

lor vestice cu frigider, congelator, aragaz, fadă 
şf chiuvetă inox, având posibilitatea montării 
ia mal multe variante .

Preţurile sunt cuprinse Intre 4199,909 k l  
— 4 309099 M .

D» asemenea, unitatea noastră vă oferă 
|H d» fi fate4> f a p t  Austria şi Italia, Intr-o 
mare varietate de culori şi forme» fa o calitate 
şl preţ ce sfidează orice concurenţă.

Informaţii, Deva, telefon 618676.

\
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— Elev fiind, comandant 
al muzicii militare era Io-

voinţa naţională.

•  Dl colonel Viorel V. Cugerean s-a năs
cut la 9 iulie 1914 la Orăştie. Părinţii săi — 
Vgsile şi Mafia — erau ţărani •  Şcoala prima
ră o urmează în oraşul Paliei, având ca învă
ţători pe Constantin Băksu, Ion Branga, cunos
cutul dirijor al corului din localitate. Liceul 
ţi urmează în aceeaşi localitate pe cate îl ab
solvă ca şet de promoţie în anul 1931. Pre
miant ai Societăţii „Tinerimea română* •  Se 
înscrie apoi la Şcoala de oiiţeti de infanterie 
din Sibiu, pe care o termină In 1933 •  Se an
gajează ca sublocotenent la Regimentul 5 vâ
nători Timişoara până în 1935, când a tost tri
mis la Şcoala de ofiţeri Manterle Sibiu, ca 
instructor şl profesor de trageri infanterie #  
1940-194Z —• locotenent elev în Şcoala Supe- 
ridară de Război Bucureşti, perioadă In care 
a participat pe front (5 iunie f941 — 29 au
gust îMt), când a fost rănit Jn luptele de la 
Odesa •  Decorat cu ordinul „Mihai Viteazul0 
•  1943-1947 profesor la Şcoala Superioară de 
Rdeboi Bucureşti şi Şcoala de Ofiţeri Aviaţie 
Bucureşti, apoi dat afară de autorităţile co
muniste •  S-a Întors In iarna anului 1947 la 
Otăştie, înainte de abdicarea regelui •  Aici 
a lucrat, di plugar, lotul de pământ primit ea ~ 
recompensă pentru titlul de Cavaler al Ordi-,. 
nuiui „Mihai Viteazul" •  Din 1953/55 urmea
ză Facultatea de Drept din Ctuj, în t90î 
luându-şi licenţa •  A lucrat la CEC, apoi ca 
jufiscohsult la Ooştat Petreşti — Sebeş, GaJ- 
mâr Orăştie, „Plafar", de unde s-a pensionat.

„ D o r in d  a  r ă s p lă t i  m e r i t e le  lo c o t e n e n tu lu i  

C u g e r e a n  V. V iorel

R E P E R E  

C U L T U R A L E

tost coleg de clasă cu co
pii din pătura înaltă a so- 
teetiţtt, dar nimeni nu «. 
ta protejat Au fost câţi
va mari profesori: Or, fo* 
stt Lepşi, un om sever, de 
oare no era M d  fi care 
« ajuns director adjunct 
ai Muzeului „Odgon An- 
t*pa“. A descoperit două 
protpzeare te lacul Sumuş- 
teu de lănci Orăştie, dân-

plări oarecum ciudate, tn- 
tr-o vară, când treceam din 
a Vl-a In a VH-a, m-am 

• pomenit cu Aroo Demian 
acasă eu un dosar fila cu 
cereri de înscriere in As- 
tra. Aşa am început te în
ţeleg ce Înseamnă aceas
tă asociaţie. Când am a- 
juns Jn ultima date de li
ceu, se alcătuiau echipe 
care, Însoţite de un pro*

-• I

—; Dle colonel, v-am au
zit yorbind nu o dată, sun
teţi un orator desăvârşit, 
cunoaşteţi fă Şprofifpdaţi 
aspdcte deosebite de viaţa. 
Cuoş se Împacă acest lu- 
cni cu formaţia dv. mili
tară^?

—i Nu sunt un orator şi 
nici nu doresc, dar am În
văţat încă din clasele de 
liceu să vorbesc in mod 
organizat. Dirigintele şi 
profesorul nostru de logi
că Şi filosofie, Victor la- 
cob, ne-a dat primele no-1 
ţiuiţi despre retorică. Am 
urmat Liceul ,Aurel Vlai- 
cu“ din Orăştie, unde am 
mai avut şi alţi dascăli 
vrednici, cu voeaţie de das- 
căli-apoetolj, cum a fost di
rectorul de atunci, Anin 
Demian. Apoi, In cariera 
fhilltară am fost chemat să 
vorbesc, jn 1938 am fost 
ofiţer-profesor in Şcoala 
militară de ofiţeri de in
fanterie din Sibiu, unde 
am pus şi puşca şi sabia 
In mâna a două promoţii 
de ofiţeri- Apel, hi KM8, 
am intrat ca ofiţer-elev cu 
grad de locotenentul Şeoa- 

Superioară de Război 
Bucureşti. Alei am a- 

it o serie de dascăli mari, 
atât militari cât şi civili. 
L-am apucat intr-io ultimă 
conferinţă, Înainte de tra
gicul său . sfârşit, pe Ni- 
colac Ierga. L-am auzit 
vorbind patru ore tn şir 
despre Oliver Cromwel, 
despre actul ‘ de navigaţie 
cară l-a dat acesta, dato
rită căruia Anglia â ajuns 

“Stăpâna mărilor şi cea mai 
puternică ţară colonială din 
lUifiţe- Apoi, după sfârşitul 
tnagic al lui Iorga, în pri
măvara lui 1941, a venit ca 
profesor să-l înlocuiască la 
cUmil de istorie universa
lă, Gheorghe Brătianu, fiul 
lui ionel Brătianu, primul - 
ministru care a fost fău
ritorul In acte, anterioare 
începerii războiului, al Ro
mâniei Mari. Gheorghe 
Brătianu era de o modes
tie exemplară, cunoştea 
toate problemele.României, 
gra expert în probitate me

dievale. Ne-a vorbit în 
riial mUlte conferinţe de
spre formarea Principatelor

-Româna. Am; fcsf g» m,. 
sumi profesor la Şcoala 
Superioară de Război de 
Taetică Generală şi Servi
cii, fiind totodată, rugat să 
predau şi la Şcoala de O- 
fiţeri de Aviaţie din Bu
cureşti. Atei am avut le
gătură cu mari oameni po
litici, dar mai ales de ştiin
ţă, între care Sabin Ma- 
nuilă, director al Institu
tului de Statistică, Ion Co- 
nea, Dimitrescu Gheorghe, 
director In Ministerul de 
finanţe- Bl vorbea foarte

. documentat despre infla
ţia care începea să-şi facă 
şimţită prezenţa tot mal 
mult. Ei mi-a spus: „Dle, 
salariile urcă cu piciorul 
şi preţurile cu ascensorul".

— Deci, formaţia dv u- 
masistă a fost evidentă. Vă 
rog, în continuare, te In*
g j o ţ n ţ ■  ■*>»-» d â — -. b m j H h a  . m <~i r t I I ,■■muţt puţin Bau]ira ţcuxn
orăştiene în care aţi învă
ţat Aţf f r â n t a  fapte de 
fagg interes cn prilejul săr
bătoririi a 75 de ani da la 
Înfiinţarea Liceului „Au
rel Vlalcif*.

— La serbările semicen
tenarului, care da avut ide 
în 1969, directorul de pe 
atunci al liceului tşl a- 
mintea că, în momentul m 
care s-a auzit vestea în
fiinţării Liceului „Aurel

. Vlaicu* şi eă acesta ace 
internat, au început să v£ 
nă elevi din sudul Tran
silvaniei, mărgJnimea Si. 
biului, Munţii Apuseni, .de 
pe Valea Sebeşului, .Haţeg, 
şesurile Aradului. Liceul a 
fost. un cşnţru de lumină 
şl de învăţătură -pentru 
toţi. Profesorii aveau voca
ţia dascălilor-apostdli şi 
cultul lor - pentru muncă 
ne-a fost Insuflat şl nouă. 
Când am învăţat primele 
cuvinte de latină, profesa, 
rul Gheorghe Tărrtaşa Oi
ţa t din Seneca : „Copii, nu 
pentru şegală, d  pentnl 
voi învăţaţi". Unor astfel 
de dascăli te datorez pa
siunea pentru studia. Am

du-le numele unui coleg 
al nostru. Sorin Şchiau. A- 
poi prof. Ioachim Rodea- 
nu, de istorie şi geografie, 
care ne-a făcut cunoscută 
literatura americană. Ca
racterul şcolii noastre ă 
fost unul umanist, care m-a 
ajutat te-mi formez o cui. 
buri generală. Noi trăiam 
perioada de # ip l primul 
război mondial, una de en
tuziasm. Tfcte şî Ratele 
tned mai mare fuseseră ta 
Alba Mia, iar sentimentul 
Unirii făcea parte din în
săşi viaţa noastră de zl 
cu ZL
f  —Ce momente dta via
ţa culturală v-au impre
sionat mai mult şl ce sem
nificaţii aţi m u t îa tee?

— Din şcoală deja, di- 
rectorul Aron Demian, fiind 
şi preşedinte al Astrei, 
ne-a dat posibilitatea să 
ascultăm şi pe alţi profe
sor^ invjtand să conferen
ţieze profesori de la Uni
versitatea din Cluj, Astfel, 
i-ara ascultat pe Gheorghe 
Bogdan Duică, Ion Brea- 
zu, el Însuşi elev al liceu
lui nostru, Ion Lupaş, pe 
OctşVian Goga, naşul lui 
Aron Demian, pe prpfeso- 
rul Silviu Dragomir, prof. 
Alexandru Borza, directo
rul Grădinii Botanice din 
Cluj, pred, Vasile Bogrea, 
filolog, care ne-a vorbit 
despre continuitatea româ
nilor In Dacia. ,.

Lşgătura mea cu Astra 
se datorează unor întâm

fesor, mergeau pe sate. 
Profesorul ţinea o confe
rinţă, tor noi puneam poe
zii, interpretam “Cântece 
împreună cu copiii din sat, 
realizându-se o comuniune 
extraordinară de spirituali
tate a tuturor celor pre
zenţi. Erau Asdtnentele .re
le mai potrivite pentru ri
dicarea culturală In sate
le româneşti. Ap«, după 
ce s-a desfăcut Astra, am 
luat Iniţtorite, împreună 
cu protopopul Gîartt, «ă 
organizăm manifestări cul
turale. Prima ehiar a 4* 
zat cinstirea înaintaşilor 
noştri din 19i3 care au ţi
nut adunarea Astrei la O- 
ţăştie şi pe Aurel Vlaicu, 
care, în 3Q septembrie 1913, 
In zbor spre Orăştie, spre 
a participa la serbările As-

cietăţii pentru Fond de 
Teatru Român, Ion Mihu, 
dr. Atlrei Vlad, preşedin
tele Astrei locale. Din ve
chiul regat a venit o de
legaţie în frunte cu Bar- 
bu Ştefănescu Delavrancea, 
însoţit de fiica _ sa, Cella, 
viitoarea mare artistă. S-a 
organizat un concert de 
toată frumuseţea: Cella 
Delavrancea (la pian), Ve- 
turia Triteanu, viitoare Go- 
ga, a cântat lieduri, iar 
coral din Orăştie — bu
căţi din VIdu, Fila ret Bar- 
bu şa.

Aş vrea să mai spun că 
Astea a trasat încă de la 
înfiinţare dezvoltarea eco
nomică fi socială, implicit 
a Gteşţiel. Dr. Ion Mihu 
a înfiinţat Banca „Arde
leana" . Rostul acestei bănci 
a fost enorm pentru ridi
carea bunăstării românilor 
din Orăştie. Nobilii ma
ghiari vindeau pământuri 
şi numai banca avea 
atâţia bani să le cumpere 
şi apoi să te vândă ţăra
nilor cu o dobândă mică.. 
Au fost ajutaţi apoi micii 
meseriaşi, iar tinerii să-ai
bă burse şi să studieze 
chiar ţiî străinătate. Acum, 
băncile aU grijă numai de 

şi nu de oameni. Tot 
un rezultat al Astrei 

s-a dezvoltat în Orăştie 
cultura, presa, ău fost sti
mulate ideile de reluare a 
luptei politice pe cale par
lamentară.' 'Aşa a aparat 
„Libertatea”, ziarul con
dus de părintele loan Mo- 

tem a «vut un ral deo-; 
sebit In viaţa localnicilor, 
a Întregii Transilvanii, fiind 
o adevărată tribună de e- 
mancipare politică, naţio
nală, culturală.
. —- Alte momente de 
tute vi mal aduceţi
-dat V- '

cotenentul Sa vel Horceag, 
viitor mare compozitor. Se 
organizau în fiecare * att,- 
iarna, serbări. S-a pre
gătit atunci o operetă de 
Tiberiu Brediceanu, se ju
ca piesa de teatru „Tran
dafirii .roşii" de Zgharia 
Bârsan, te care a jucat în
suşi autorul. Noi, ca elevi, 
jucam piesa „Cocoşul ne
gru* de Victor Eftimiu şa. 
Tradiţia s-a păstrat, trattt» 
miţându-se - din generaţie 
în generaţie. Regretabil te
te- acum faptul că Ia O- 
răştie nu mal avem nici 
tipografie şi nici jdar_ Pri
vim cu nostalgie la regi
zările de atunci.

— Credeţi te oamenii de 
acum pot să'fl iubească ţa
ra cum au iubit-o înain
taşii de care pomeneaţi ? 
$e poate dezvolte tm pe* 
trietism sănătos, sincer?

Sigur, dar pentru «. 
ceasta trebuie să existe « 
bază culturală serioasă. Sta 
bunul simţ ăl fostului ţă
ran. Acum. ţăranii noştri 
au îmbătrânit, nu mai a- 
vem o clasă ţărănească. Ţă
rănimea era baza de re
generare a ţârii. Prin ac
tuala reîmproprîetărire, 

.prin revenirea la pământ, 
se va reface, cred, dorin
ţa şi plăcerea de pământ 
şi animale- Dar asta du
rează două-trei generaţii. 
Gestul ţăranului lui Liviu 
Rebreanu era atât de sem
nificativ ! La rândul lor, 
intelectualii ttpfeuie să-şi 
formeze o ctlltute puter
nică, umaniste Şi trebuie 
să mai credem in ceva. 
Reazemul nu ni-1 poate da 
decât credinţa. Fără a cre
de In Dumnezeu, nu se 
poate înregistra progres 1 
Să ne amintim de Mierea 
EKade care în „Istoria re
ligiilor" a intuit extraordi
nar rolul religiei!

dunărea Astrei de ia O- 
răştie de Care am vorbit 
a fost ultima înainte de 
primul război mondial. Ea 
a reflectat maturitatea po
litică şi socială a întregii 
societăţi româneşti din 
Transilvania. Au fost pre- - 
zenţi atunci Ia Chăştie Teo-... 
dor Mlbali, Silviu Drago- 
mir, îuliu Maniu, preşe
dintele pe atunci al Se- '

Pagină realizată de 
MINEI, BOBEA

Prin graţia lui Dumnezeu şi 
Rege al României 
La toţi de faţă şi viitori, sănătate

„DorlM a răsplăţi tîidîIţele Locotenentului 
Cugerean V. Viorel, din Regimentul 1, vână
tori, pentru curajul şi spiritul de sacrificiu 
de care a dat dovaââ în luptele din regiunea 
cotei 55, Bujalik (28 august 1941) când înso
ţind pe comandantul Regimentului la o recu
noaştere în linia I şi văzând că inamicul reu- 

tee^Ţi7p/eardmDS ^ - - A  ™ se dnfiltrezc adănc Jn dispozitivul u- 
zând cu propriul â t i m î A s . M ă  batalion pe car'e-l forţase îsă se retraga,

cere să meargă personal ia stânga acestui ba
talion pentru a restabili situaţia. înfruntând:j 
locul ucigător al infanteriei şi barajul artile
riei inamice, ajunge în rândurile companiei 
din acest liane, înflăcărează pe ostaşi la lup-; 
tă şi pornind în fruntea lor la atac, forţează 
pe inamic să se retragă în debandadă. Situa
ţia este restabilită, dar bravul ofiţer cade grav 
rănit pe câmpul de luptă, cu piciorul drept 
sfărâmat de un obuz. .. .

Noi îi conferim Ordinul Militar ^„Mihai, 
Viteazul,i.

- ' Sinaia, 16 iulie 1942



Avem mai multe patroane
>• . * - - -  ' wr,; . •  •

ca occidentalii

Rământr
Dacă despre cadre me

dicale sau profesoare, e- 
ducatoare, inginere, artis
te ori femei din sfera 
prestaţiilor de servicii am 
scris la rubricile sau * 
paginile noastre ,,'Femi- 
na“, există câteva dome
nii pe Care le-am ocolit. 
Şi nu pentru că n-au im
portanţa lor bine contu
rată, ci poate tocmai pen
tru că le-am considerat 
prea rigide şi ̂ concise, cu. 
puţine elemente care să: 
ajute la finalizarea unui 
reportaj. Unul dintre a- 
cestea este contabilitatea. 
Această meserie a deve
nit, în economia de pia
ţă, mult preţuită, înfiin
ţarea numeroaselor socie
tăţi comerciale necesitând 
evidenţe, bilanţuri, balan
ţe, prelucrări do date etc.

Dar s-o invităm pe dna 
Elena Ştef, contabil şef 
al „Goiisumcoop" Orăştie, 
de fapt contabil de-o via
ţă, să ne spună ce presu-' 
pune migăloasa şî pre
tenţioasa activitate: „Ca 
şă devii un bun contabil, 
trebuie să fi trecut prin 
toate fazele acesteia: să 
ştii să întocmeşti toate 
documentele primare, să 
1$ prelucrezi? să urmă
reşti corelaţia între ana
litic şi sintetic, dar şi or-

cooperaţiei. 11

dine în acte şi evidenţie- vine în oraşul Paliei, un- 
rea lor lă timp, folosirea de-şi întemeiază familia, 
informaţiilor şi, nu ulti- Cei doi copii — Dana şi 
mul rând, controlul ac- Dan, azi fiecare cu' ros- 
tivităţii contabililor din turile lui, au adus bucu- 
subordine şi - îndrumarea rii părinţilor. Fiica s-a 
lor permanentă. Dotarea pregătit tot pentrucon- 
cooperativei noastre cu o labilitate, şi lucrează la 
staţie de calcul a redus spitalul din Orăştie, iar 
la jumătate efortul sala-, băiatul este inginer la 
riaţilor din acest compar- Deva: Nepoţeii, Georgeşi 
timent“. Georgiana, sunt- foarte a-

Dna Ştef .s-a angajat taşaţi ~ de.". bunica. • „Inii 
la această'firmă; în urmă ..ajut fiica, -ingrijîpdu-i pe 
cu 32 de ani : şi a făcut cei micii Dar mă pasio- 
dintotde&unâ aceeaşi ine- heâză mult şi”cititul. Am 
serie, fiind pregătită pen- reuşit”să-mi alcătuiesc o 
tru contabilitate. Adică bibliotecă imensă, şi lec- 
absolvind, în 1960, Şcoa- tura consider că-i cea mai 
la medie tehnică de co- frumoasă şi utilă petre- 
operaţie, specialitatea con. cere a timpului liberi*.' ' 
labilitate, din Oradea. Fidelă cooperaţiei, cum
„Rămân fidelă coopera- spunea, dar şi o mamă 
ţiei până la pensie" — şi bunică iubitoare, în- 
reflecta dumneaei. îi pri- treaga-i personalitate im

pune respect şi conside
raţie. Dar nu prin afişa
rea acelei, ţinute crispate 
şi severe, ci, "dimpotrivă,

•Scriam în numărul tre
cut al „Feminei" că fe
meile sunt mai vulnera
bile decât bărbaţii, după 
1989, în faţa şomajului 
şi a sărăciei. De aseme
nea, că cele mai multe 
după intrarea în şomaj 
nu mai găsesc un loc de 
muncă.

Sunt realităţi neplăcu
te pentru românce în pe
rioada de tranziţie. Dar 
tot în această perioadă, 
graţie schimbărilor sur
venite, se înregistrează şi 

. un alt fenomen. Şi anu- 
* me acela al afirmării' fe

meilor ca lntreprinzătoa- 
- re particulare: Faptul că 

<t deţin 20,2 la sută în rân
dul patronilor, de peste 
4 ori mai mult ca în ţă
rile cu economie de -pia
ţă stabilizată, este o do
vadă elocventă, concretă, 
a capacităţilor organizato

rice, gândirii economice fi 
curajului femeilor noas
tre. Şi nu- în ultimul rând 
dovedeşte faptul că ro
mâncele sunt adaptabile şi 
ştiu să fructifice o sursă 
ce li se oferă.

în sprijinul afirmaţiei, 
că la noi femeile sunt 
capabile, vine şi o altă 
cifră. Rata foarte ridica
tă de activitate a feme
ilor cu studii superioare 
— de 97,7 la sută, mult 
peste media (de 83 la su
tă) din ţările CEE — vor
beşte despre profesionali- 
tatea, responsabilitatea şi 
seriozitatea semenelor-, 
noastre licenţiate.

Dacă aceasta e situaţia 
prezentă, există, motive 
să credem că' ea jra fi mai 
bună pentru fiicele său 
nepoatele noastre. Sunt 
emancipate, au depăşit 
complexele pe care . le

mai avea generaţia ma
melor lor. Iar faptul că 
se formează în condiţii 
mai dure, le-ar putea ser
vi. Optimismul şi îndrăz
neala este în firea tine
rilor, deci există speran
ţe că şi cele care pe mo
ment sunt dezorientate, 
nea vând un loc de mun
că, posibilitatea să-şi în
temeieze p familie, o să-şi 
găsească propriul drum 
în viaţă. Poate le va a- 
juta şi faptul că în a- 
ceastă generaţie nu sunt 
mai numeroase decât bă
ieţii, cuin este raportul 
între sexe la vârsta rjja- 
tură. Nu numai că vor 
avea posibilitatea să ai
bă de unde să-şi aleagă 
partenerul cel mai nime
rit ,dar, posibil, şi o şan
să în plus în plan pro
fesional.

V. ROMAN

i
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a unui chip plăcut, Sena», 
zâmbitor. In acelaşi timp,

vesc chipul încă tânăr, 
deşi încadrat de argin
tiul firelor, şi realizez că 
profesia care i-a ceruţ ri
gurozitate şi concizie i-a 
ordonat şi viaţă de fa-

. „ _ . insă, este neîngâduitoare
S-a, născut m Orăştie, t.u greşelile proprii, ' pri 

dar părinţii, de loc de cu aje c0iegjŞor sau mem- 
langa Cluj, au revenit Arilor. familiei. Aceasta 
în localitatea de baştină, este impresia pe care dna 
După ce a lucrat la Cluj, Elena Ştef o face cunos- 
tot în cooperaţie, şi după cuţilor, dar şi concitadi-

, .. , ----- mior dumneaei,ce a absolvit şcoala ora-
deană de contabilitate, re- ESTERA SÎNÂ

Ştiţi care sunt cele mai bogate 
femei din lume?

1. Oprah Winfrey : 200
milioane dolari. Necunos
cută dumneavoastră, ea 
este vedeta reţelei de te. 
leviziune ABC.

2. Barbra Streisand: 
180 milioane dolari.

3. Madonna : 164 mi
lioane dolari. ..

4. Mary Tyller-Moore: 
160 milioane dolari.

6. Daily Parton : 156 
milioane dolari.

6. Elisabeth Taylor : 
150 milioane dolari.
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; : 7. Jane Fonda:
milioane dolari. •
„ 8. Goldie Iiawn : 
milioane dolari.

9, Periny Marsjiall: 120 
milioane dolari.

14. Meryl Streep : 100
milioane dolari. .

-rr

FLAMINGO" este noul dintre primele magazine particulare deschise în 
Deva, după 1989.. în imagine. — patroana S.C; Exim ,.Flamingo" Ş.R.L. Deva, 
dna Adela Maria Reia. ' -Foto: PAVEL LAZA

Tratamente ia îndemână
+  In caz de contuzii.

; Lovirile sunt urmate \ de 
umflături sau vânătăi. Se 
tratează prin aplicaţii de 

■ comprese cu apă rece sau 
cu apă rece In care s-âu 
dizolvat pastile de Bu- 
row (se procură din far
macii); se mai pot fo
losi comprese cu apă re-; 
ce în care s-a adăugat in
fuzie .— tot rece — de 
sunătoare. Recomandate 
sunt şi compresele cu in
fuzie de coada-şoricelului 
sau infuzie concentrată de 
salvie.

Un procedeu eficient 
pentru alinarea suferin

ţei în caz de vânătăi mari 
şi umflături constă în a- 
plicarea local# a frunze
lor de varză albă, proas
pătă, în 2—3 straturi, fi. 
xate cu un bandaj uşor.

+  Pentru calmarea du
rerilor reumatice se re
comandă : a) decoct din 
coajă de salcie care, fil
trat, se adaugă la apa de 
baie caldă (decoctul . se 
obţine din 100—150 g 
coajă de salcie la 1 litru 
de apă); decoctu} poate 
fi şi din muguri de-pin.

Se recomandă şi com
prese locale calde cu de- 
coct de rădăcină de tă-

tăneasă (70 g plantă la 
un litru de apă); freeţii 
cu o,soluţie obţinuţă din 
maceraţie alcoolică de 
mentă: 10 g frunze Us
cate şi mărunţite' de men
tă se amestecă cu 104 g 
alcool rafinat de 70 gra
de şi se ţine zece zile In
tr-un vas închis.
; +  Proprietăţile porto

calei. portocala protejea- 
“ ză venele, întreţinându-le 

supleţea. Sucul de por- 
tocale este un energizant 
şi un regenerator al ce- .* 
l'ulei. Conţine vitaminele
B, G, P, calciu, fosfor, 
potasiu, magneziu, sodiu,

Femeia
„Iarnă"

..prin definiţie este 
femeia tuturor contras
telor. Cu părul său în
chis-, în nuanţe ce a- 
junij de la castaniu la 
negru, tenul deschis, ţ 
privirea profundă, ,ea 
poate fi pasională şi ex
travagantă. Ca argument 
imediat; Madânna său 
Elisabeth Taylor fac par
te din această insolită 
clasificare a sexului 
frumos. Dar , femeia 
„Iarnă" este în acelaşi 

\  timp tulburătoare şi 
l misterioasă, f adppţă sti- 
)  lurile: extreme f păr foar- 
4 te scurt sau. coc sofis- 
■' ticai, în care fiecare şu

viţă este aşezată cu mi
gală,: De inibrăcat, îm
bracă mâi degrabă un 
taijpr decât ‘ o rochie so
fisticată. In privinţa cu
lorilor, preferă nuanţe 
reci şi claţe cum, sunt 
albul, negrul, roşul, dar 
nit ignoră /Hanţele de 
bleau, violet sau verde. 
Câteva secrete ale ma- • 
chîajtdui. Pe *m ten cu
rat, h impecabil pudrat, 
accentuează ochit fi gu
ra, ' punctele cele mai 
atrăgătoare ale fetici
lor „iarnă". De prefe
rat este a se folosi un 
creion negru pentru 
conturul ochilor şi b 
singură culoare pentru 
pleoape. De asemenea, 
rimelul indicat este cel 
negru. Pentru ruj sunt 
recomandate culorile 
proaspete: roz sau rofu 
aprins. Este totuşi şi a- 
cesta un domeniu in 
care imaginaţia fi pri
ceperea fiecăreia ifi pun 
amprenta.„

i

Custurile nu se discută
Se ştie că italienii sunt mari; amatori de spa- 

ghete şi paşte făinoase. Ceea ce se ştie mai puţin la 
noi este că bucătăria italiană foloseşte ca ingredient 
si cafeaua de ceş mai bUnă calitate. Şi nu numai 
pentru prepararea deserturilor. începând eu .pastele, 
servite ca antreu, şi continuând eu friptură de piept 
,de pui şi mâncare de ciuperci, la toate aceste feluri 
de mâncare se foloseşte şi cafeaua. Dacă cititoarele 
noastre doresc să încerce gustul mâncărurilor italie
ne amintite, le punem la dispoziţie reţetele.,

„Bucataria muşchetarilor", franceză, după - cum 
atestă şi numele, propune, de asemenea,, reţete puţin 
obişnuite pentru gusturile noastre. Raci, melci, scoici; 
păsări exotice sunt delicatese franţuzeşti care ia noi . 
se servesc mai rar (şi din cauza preţurilor). Există 

.şi alte elemente care individualizează bucătăria fran
ceză, ca de pildă folosirea din abundenţa şi împreu
nă a plantelor arom.atiz.inte : pătrunjel, ţelină, cim
bru, dafin, ceapă, usturoi,' piper, dar mai ales a vi
nurilor pentru sosuri şi a alcoolului pentru .1 flam
ba diversele preparate. în lOcul uleiului de obicei 
se preferă untul.
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Cabinet cosmetic
’ ÎNGRIJIRI IN..

TIMPUL IERNII ,

+  Protejaţi tenul cu 
o cremă hi’dratantă.

0  După demachiere, 
aplicaţi pe ten o cre
mă vitaminizantă; ma
saţi cu degetele pană 
pătrynăe bine. în piele.

Nu purtaţi căciuli 
sintetice, care îny>iedi-. 
că respiraţia ' pielii ca
pului. Periaţi des pă
rul pentru a-1 aerisi şi

a uniformiza sebumui.
. 44 Ungeţi buzele, curo 
cremă grasă -înainte de 
a ieşi in ger. ....

^  Seara, ifaceţi băi 
• calde jla^picioâpe, un- 
geţi laba piciorului cu 

. o cremă grasă şi haa,- 
. şaţi până când crema, 
. se abşparbe...

Obişnuiţi-vă şă 
purtaţi mănuşi. E ele
gant şi, in plus, tnâjni-, 
te. sunt apărate de ge- 

, rul care le ridează. ■>.

E bine sâ ştim...

zinc. î*3

•  Mănuşile şi poşete
le din piele se spală cu 
următoarea soluţie.: 50 
ml apă caldă, o linguri-, 
ţă de deteVgent, 5 ml de 
amoniac şi 5 ml de apă 
oxigenată. Amestecul se 
agiţă .bine,.. Mănuşile se 
îmbracă, se curăţă şi se 
ţin pe mâini până ce se 
usucă. Altfel, acestea se 
strâmtează.

0  Udate de ploaie sau 
de ninsoare,. hainele din

blană se scutură bine şi 
se pun pe umeraş, la loc 
aerisit,. departe de sur
sele de căldur#.

; ; #  încălţămintea udă se 
umple cu h&rtie de ziar 
şi şe lasă să se usuce de
parte- de surse de căldu
ră, cu talpa în sus. A 
doua zi se dă cu cremă. 
Din când în când se ung 
cu ulei de ricin spre a-şi 
menţine elasticitatea.

******



a w w ,w «Vifîirty ̂  wsv>ô’̂ ^^^^^X3go<2<^QO^
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Mi-o sufletul tulburat 
de amintiri r zăresc par
că acel- copil fericit ca
re, odinioară, strângea în 
pumn fulgi de nea şi 
zâmbea cu duioşie ceru
lui înstelat. 11 revăd clă
dind, cu mâinile ' îrtghe-

CURSĂ CU OBSTACOLE 
Nu m-am gândit la tine 
Ca la o stea. 
în tine n-am văzut 
Străiuîgerândscânteia.
Nici marca cu talazuri,
Nici jarul viu din vatră 
Nu te cunosc.
Cu unduiri de piatră de rău 
Calci seminţele lTreier de iarbă 
încolţite in inima timpului meu.

MONA-JUŞCA

T r a n z iţ ie . . .  t r a n z i ţ ie . . .
Doamne, câte speranţe 

şi câte iluzii ne-am mai 
făcut după decembrie ’89. 
Şi ce vedem ? Economia 
şchioapătă rău de tot. A- 
gricultura ? Ştim cu toţii

spre tranziţie în toate cu- 
; lorile în Camera Depu
taţilor şi Senat, numai In
tr-o cuioare optimistă nu. 
Şi atunci, noi, oamenii, 
tinerii în special, pe un-

TÂHtfWL reporter
cum merge, iar salariile 
sunt pentru mulţi o „a- 
pă de ploaie".

Tranziţia, tranziţia... 
Doamne cât se mai po- 
meneşte 'despre ea ! l.a 
televizor, la radio, în pre
sa scrisă. Se vorbeşte de-

de suntem ? Undeva pe 
la mijloc ?

Doamne, câte speranţe 
şi iluzii şi-au făcut tine
rii dornici de cultură şi 
educaţie sănătoasă, . de o 
moralitate sănătoasă. Şi 
ce ni se da din toate a- 
cestea ? O^poluare a stră

zii la propriu şi lafigu- 
rat. Apoi, şomajul....

Corupţia,' corupţia 'şi 
iarăşi- corupţia, flagelul ce 
bântuie la scară naţiona
lă. Despre ea se vorbeş
te peşte tot, dar, mai a- 
los, în murmurpl public. 
Unde este soluţia, care 
să-i pună capăt ? Unde 
sunt adevăraţii patrioţi/ 
oamenii cinstiţi care să 
scoată ţara din această 
fundătură ?

Doamne, şi *câte. - spe- - 
ranţe ne-am mai făcut 
după ’89...

RAMONA NOVACEANU, 
Sîntandrei

Peste tot unde ne du
cem, avem ocazia să ne 
facem cât mai-mulţi prie
teni. Trebuie să fim în
să atenţi, Ctim ii alegem ? 
Cum îi respectăm 7 Curo 
ne respectă ei pe noi ? 
Chiar şi între doi Copii 
de li ani trebuie să e- 
xiste respect. Depinde 
cum înţelege fiecare a- 
cest termen. El face par- 
vte din cadrul bunelor 
maniere, pentru care nu" 
ne trebuie calcule, for-, 
muie, definiţii; . teorii şf 
teoreme. Este un termen 
care cere doar înţelegere, 
atât din punct de Vede
re litera?/ cât si aplica
tiv ■ .

Nu este greu să înveţi 
să respecţi, mult mai greu
este să-i faci pe cei din 
jurul tău să te respecte, 
nu ?

,, Deci, cum stăm cu prie-; 
tenia ? Ne respectăm prie
tenii ? De ce îi respec
tăm ?

In 'ziua de astăzi, res
pectul a ca**** fost uitat. 
In general, el există doar 
atunci când cineva vrea 
să obţină ceva. Şi atunci 
să nu-ţi fie lehamitei de 
societatea în care tră
ieşti? Şâ nu-ţi fie leha
mite că faci parte din 
ea ? Dar ce mai contează * 
o picătură de respect în- 
tr-,un „rău âl nesimţirii" ? 
Bar mai găseşti un dram 
de respect. ■- // ' /- /. '

Uneori, noi tinerii, ne 
enervăm când părinţii 
spân : „Pe vremea noas
tră era aşa şi... aşa. Nu 

, se admitea cutare şi cu
tare lucru". Alte chestii 
de genul acesta.
Să nu-ţi pară 'rău- ' du

pă acele vremuri ? Cine 
să le mai ia în seamă ? 
Fiecare vrea .să fie- în fa
ţă, să apuce cât mai mult, 
că vorba aceea — „mi
lă mi-e de tine, dar de 
mine mi se rupe sufle
tul"...

DOMNI CA MERGEA,
Liceu! „Tratan“,

Deva

Puţină atenţie băieţi! Un zâmbet de la 
Hunedoara. . Foto: PAVEL LAZA

G a le r ia

OCTAVIAN BELU,
antrenorul Iotului naţional de gimnastică

- In copilărie, antrenorul Octavian "Belu- a făcut 
gimnastică de* performanţă; dar/fiind prea înalt a tre
buit'să renunţe. Dupâ ce a terminat I.E.F.S.-ul, in 

.1974, a fost’profesor; de sports,ia un. liceu din' Valea; 
Călugărească /timp. dev patru ani. Apoi, antrenor, 
la Clubul Petrolul Ploieşti. • Din. 1981 activează la 

'■Clubul : Sportiv ... „Cet;ue“ . < Deva cg 7 antrenor, 
unde a. avut. ce|e mai mări sat^facţii datorate bu
nelor rezultate obţinute de elevele sale. Aici, ală
turi de colegii săi, antrenori* Mariana Bitang Şi Li
vid Mazilu, duce o muncă 'imensă în pregătirea ti
nerelor : gimnaste.

* Antrenorul Octaviţni Belu declară cu sinceritate 
că nu-i. place săt piardă, suşţinând că/ atât cât are 
putere, idealul său este să fie acolo sus,, pe .podium, 
atât dansul cât şi elevele sale să fie printre VlP-uri- * 

despre care vorbeşte, lumea întreagă. Ce-i 
drept, le place să fie în lumea bună a gimnasticii.

Pentru Octavian Belu gimnastica ■ este o boală.
A fost tentat de foarte mulţi să plece în străinătate 
ca antrenor, dar, neplăcându-i să fie dirijat şi ma- , 
nevrat de patronii respectivi,, a refuzat, rămânând 
la Deva unde continuă să-i facă pe români campioni.

Deşi a dus o activitate cu rezultate-deosebite, 
Octavian Belu este abuzat de unii că nu este „mână/ 
forte". Totuşi, nu se ascunde de faptulş că uneori ef 
prea sincer (o calitate pe care unii o consideră, lip
să de strategie). E genul de om care poate să facă 
6 petrecere, dar poate, totodată, şi foarte bine să o 

■ strice. -
Di Belu îşi are familia la Ploieşti, pe care o vi

zitează o dată la două săptămâni. Şi cum „aşchia nu 
sare departe de pom", fiica dlui Belu, Iolanda (17 
ani), este o mare sportivă. Â practicat gimnastică, 
volei, karate, iar acum este pasionată de. a deveni, 
manechin. Ii, dorim tot succesul de câre se bucură 
si tatăl său.

LILI LAL, 
studentă

M e la n c o lie

ţaţe, un om de zăpadă 
■ sau aşteptând cu nerăb
dare întoarcerea lui Moş 
Crăciun. îl regăsesc ■ sub 
ramurile bradului încăr
cat de globuri, ascultând 
fascinat poVeştile istorisi
te de o bunică cu plete 
albe. Aceeaşi zăpadă, â- 
celaşi colind... unde să 
se fi rătăcit acel copil ? 
în mine au rămas o par
te din" visurile şi gându
rile lui năstruşnice. E a- 
tât de departe... mă tem 
că a pierit. Cât mi-e de 
dor.deel.! Ecoul, glasului . 
său sfâişie tăcerea nopţii 
pustii. Aş vrea să-l readuc 
înapoi, dar mi-e peste 
putinţă. Timpul mi l-a 
răpit, însă gândurile me
le se îndreaptă mereu 
înspre el. Iubesc acest 
copil şi nu-1 voi putea 
uita niciodată.

Peste amintiri alte ză
pezi se scurg, alte gâp- 
duri şi gu mai* îmbătrâ
nesc’ cii.o clipă,

VAEEKIA DOINA, .

Ce

presupune
divorţul
acord?

Acdo, sus, la snmte„ Fote» PAVEL LAZA

M U S t Q B Q X

BO» JOVI (X)
, Jon Bon Jovi realizea
ză primul . album solo 
„Blaze of Glory" ee re
prezintă, soundţrack-ul fil
mului Young Guns II, ce 
figurează pe locul V în 
UK la 3. 09. şi trei în 
SUA la 8. 09. La reali- 
zarea acestui album, Jon 
a beneficiat de muzicieni 
de excepţie: Stevie-Nicks 
(voce), chitariştii Jef f
Beck, Aldo Nova şi Jaek- 
son Browne, El ton John 
(pian), Litţle Richârd (vo
ce, pian), Benmont Tench 
(kcyboftrds de la grupul 
Tom Petty & The Heârt- 
breakerp), Randy Jackson 
(de la grupul Journey) şi 
bateristul Kenny Amoff 
(de la grupul John Coug- 
gar Melleneamp Bând),

Primul , extras pe sin- 
gle, piesa "titlu, ajunge pe 
locul 13 în UK (13. 08. 
♦89) şi No I în SUA (08. 
09: ’90). Albumul Blaze 
of Glory "Cuprinde. 11 pie
se şi se vinde în 7 mi
lioane exemplare, fiind 
nominalizat pentru Aea: 
demy Awards of Music, 
dovedind talentul lui Jon, 
un adevărat rock sţar.

După eşecul unui al
bum live, ce nu am putat 
fi realizat datorită cali
tăţii slabe a înregistrări
lor din corjcert, casa pro
ducătoare a lansat p.e 
piaţă alte două casete vi
deo : New Jersey The Vi- 
deos (60 minute, videocli- 
purile pieselor din al
bum) şi Acces alt areas

a rock’n’rdil odyssey (90 
minute, cm* prezintă de. 
le mai itrţportante mo
mente şi Interviuri»: din 
cele 237 Concerte susţii 
nule în ultimul an de 
Bon Jovi),

La 15. 12. *90,: un nou 
extras pe singie din al
bumul Blaze of Glory, 
piesa Mi racle ajunge pe 
locul li  în Billboard. In 
clasamentul american fi
nal pe ’90, piesă Blaze 
of Glory figurează pe 
locul 10.

La începutul lui ’91 
Jon Bon Jovi se preocu
pă de noua lui descope
rire, gfupul Firehouse.că- 
ruia îi facilitează un con
tract cu casa CBS.

Nici chitaristul Riche 
Sambora nu se lasă prea 
mult aşteptat de fani şi 

pătrunde în studiouri pen
tru finalizarea», albumului 
său. (Va urma)

: HORI A SEBEŞ AN

Potrivit reglementărilor 
ari 38; ol.' 2 din Codul; 
Familiei şi Legii 59/93, 
ă intrat îrt practica ju
decătorească/ divorţul a- 
cord sau divorţul’ ^prm 
consimţământ,' cum mai 
este uzitat in limbajul u- V 
zuai.

Pentru îndeplinirea u- 
nei asemenea forme L_

,. moderpe; de. altfel —, de 
desfacere a căsătoriei, păr
ţile trebuie' să .îndepli
nească următoarele con
diţii: “

•  minimum un an de la
încheierea căsătoriei

•  inexistenţa - copiilor 
minori

•  să -:prezuite,_oi ţopie 
după .deEtpcâMţ"1 df' 'că
sătorie'

. •  să iiihă- asupra lor
- bulbtinele./de -identitate

•  să achite o taxă de
- timbru- la CEC? /-între 
. 16 608—41500 de lei, in

raport de veniturile rea
lizate de părţi

•  prezenţa : ambelor 
părţi ia judecătorul de 
serviciu--unde Vdr 'd«pu-.; 
ne şi semna o cerere de 
chemare în judecată

•  consimţământul păr
ţilor după care li se dă 
un termen de gândire de 
două luni.

Dacă părţile işi men
ţin consimţământul, căsă
toria se declară desfăcu
tă, prin sentinţă defini-7

,. tivâ.; - -/'



Lege privind pensionarea anticipată I
_.     t . .  1 u l n n l f i  n  u n i i  K n  i n  I i i  j y / i  / I I  T  „  î  . .  ■  n  ) •  n î _ n n  î  1 .1 C u  I  -   ■  1.  I  .  I  1  ■  •  •  —— lParlamentul României adoptă prezenta lege.

AIîT. 1. (1) Persoanele care au vechime integrală în 
muncă pot solicita înscrierea Ia pensie cu până la 5 ani 
ftiainte de împlinirea vârstei prevăzute de' lege pentru 
pensionarea la cerere.

<2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică persoanelor care 
ău beneficiat de ajutor de şomaj şi de alocaţie de spri- 
fbn pe durata maximă prevăzută de lege şi care nu rea
lizează venituri din activitatea salariată sau alte venituri 
au caracter permanent din activităţi profesionale.

{3) Vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 55 
ani -pentru bărbaţi şi 50 ani pentru femei.

AHT. 2. (1) Cuantumul pensiei se stabileşte pe baap 
Legii nr 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de 
Sfat şi asistenţă socială.

12) Acest cuantum se diminuează proporţional cu 
*3 la sută pentru fiecare lună ca care s-a redus vârsia 
de pensionare prevăzută de prezenta lege.

T3) Indexările, compensările şj majorările legal in
tervenite se aplică la cuantumul pensiei .stabilite în con
diţiile Legii nr. 3/1977, care urmează a fi redus propor- 
jtenal. conform aiin. f2). . » " »

(4) La împlinirea vârstei de 60. de. ani bărbaţii şi 55 
de ani femeile pensia se acordă în cuahtum integral.

ART. 3. Pensia'suplimentară sc acordă proporţional 
cu timpul de contribuţie.

ART. 4. Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte 
luându-se ca bază de calcul pensia ce s-ar fi cuvenit ti
tularului dacă ar fi avut împlinita vârsta de pensionare 
la cerere.

ART. 5. (1) Persoanelor pensionate în baza prezentei 
-legi K se suspendă plata pensiei dacă desfăşoară activi
tate salariată, sunt membre ale unei cooperative meş
teşugăreşti sau realizează venituri cu caracter perma
nent din activităţi profesionale.

(2) Prevederile alte. (1) se aplică până Ia împlinirea 
vârstei de 60 de mal bărbaţii şi 55 de ani femeile.

ART. 6. Pensionarii au obligaţia să anunţe In ter
men de 15 Ste mice schimbare intervenită în situaţia 
fer, ia oficiul de pensii unde sunt în plată.

ART. 7. Dispoziţiile prezenţei legi se completează 
cu prevederile legale te vigoare privind pensiile de a- 
sigurări sodâîc de stat.

ART. 8. Fondurile necesare aplicării prezentei legi 
se suportă din Bugetul asigurărilor sociale de stal.

;'PWn H.G. nr, 203/1094 
*mt reglementate stabili- 
Cfea şl sancţionarea contra
venţiilor ta itermele refe
ritoare ti transporturile pt 
dftile ferate române. Pre- 
îBghtâm, in statal, câteva 
mtt principalele prevederi 
ale -acestei, legi. .. • •

'Potrivit art. 2 dm legea 
respectivă, constituie con- 
ttavenţie următoarele fap-

toria fără legitimaţie 'de 
călătorie sau cu legitima
ţie nevizată; fumatul In 
sălile de aşteptare, în va
goane şi alte locuri unde 
interzicerea fumatului este 
adusă la Cunoştinţă prin: 
afişe sau, semne corespun
zătoare; transportul în va
goanele de călători al pă
sărilor sau animalelor vii, 
al ? bagajelor rare depăşesc

rea brazdelor de apărare 
a- recoltelor aşezate în ve- 
cinătatea -.ros' - zone r.o 
curăţarea vagoanelor, a lo
curilor de încărcare-dCscăr- 
care sau a drumurilor de ac
ces după efectuarea opera
ţiunilor respective; trans
portul în vagoane de 
călători, de bagaje sau 
mesagerii a obiectelor 
sau substanţelor infla-

bilitat prin lege, precum 
şi de către 4» sub
ofiţerii poliţiMj^iafo trans
porturi feroviare. In art. 
8 se prevede şi posibilita
tea ca pentru contraven- 

/ ţiile săvârşite de salariaţii 
SNCFR, acestora să li se 
aplice şi sancţiuni disci
plinare.

împotriva procesului ver
bal de constatare a contra-

Contravenţiile la. transporturile pe calea ferată
te, dacă au fost săvârşite 
«.,f ■ V St, pOtrivH legi 
st fie considerate infrac- 

i/ «trarea pe peroane 
kt staţiilor stabilita de 
SjNCFK ,* i !,-ţ i‘, o d,
călătorie st .. ftia iiet de 
jtr- n ef i :ul fî t ei ix 
râ locul ocupat, care nu 
corespunde cu cel prevâ 
ZBt în legitimaţia de că
lătorie: călătoria cti !egi- 
tâm'aţie do călătorie istă 
supliment de viteză, tichet 
#  rezervare a locului, su
pliment de cuşefă, pat sau 

»i ,1 la -i clasă - »,v- i a 
râ aceleia pentru care po
sedă legitimaţia sau pe o 
rţltu ocolitoare; vinderea 
. o suprapreţ •; unei Jegi- 
dmaţîi de călătorie; călă-

. limitele- de yeluŞiF*?fi -%re- 
utate stabilite de SNCFR.; 
apelarea la mila călători
lor sau practicarea jocu
rilor . de noroc în trenuri 
sau în unităţile de cale fe- 
, .uă tulburarea Că;,, drept 
a liniştii călătorilor; com
portarea necuviincioasă şi 
ţinuta . ■ăecorespimzâtoare 
faţă do ceilalţi călători şi’ 
.i' pc sonatei căiior ferate 
aflat în, exerciţiul funcţi- 
*n,ir Airnc, p, ,
am > < r»e ssi pe a :oţ •<** 

şui vagoararior; aruncarea 
de obiecte dă orice fel pc 
fereastră sau pe uşa va
gonului; depozitarea de re
colte- î-ă ;
a ■ căilor ferate împotriva 
incendiilor> sau neefectua-

mabile, explozive, radio
active, urât mirositoare 
sau otrăvitoare; deteriora- 
rea .vagoanelor, a instala
ţiilor sau a altor bunuri din 
incinta staţiilor; ocuparea 
fără autorizaţie eliberată 

- de organele competente ,de. 
cale feraţă a unor spaţii 
sau suprafeţe d< terenuri 
sau ii o zona căilor ferate, 
în scopul exercitării de ac- 
tîvjtăţi comerciale sau ele 
altă natură,, precum şi de
pozitarea de materiale 

Pentru asemenea contra
venţii amenzile ce tu apli
că sunt cuprinse Intre 
50 080 şi 360009 iei. Con
statarea contravenţiilor se 
face ds către îsewoneîwî 
căilor ferate care este a-

venţiei, cei: în cauză poate 
face plângere în termen 
de' 15 zile de la data co- 

* municării acesteia, iar so
luţionarea ei este de com
petenţa judecătoriei în a 
cărei rază teritorială s-a 
săvârşit contravenţia. Foar
te important este ca toţi 
cei ce beneficiază de ser
viciile căilor feţate româ
ne să dovedească recepti- 
VitM’ot faţă de respectarea 
prevederilor acestei legi, 

■ iar organele pbilitaţe să 
constate şi s-l sancţioneze 
contrave \'u»‘. să-şi 
neascâ ca conştiinciozitate 
atribuţiile ce le revin.

nom ium  « ® c »

CU O EXCEPŢIE

Veteranii de război 
sunt scutiţi de impozite!

Prevederile legii privind 
^xrv'î «a-c-î veteranilor do 
război de la impozite şi 
Mi' an -t * «o prima ! 
ză, multe neînţelegeri. 
Chiar şi în prezent există 
o parte dintre lucruri in
suficient clarificate, dovâ- 
€»* fiind şi apelurile adre- 
sşte zia-fuita pentru inter-- 
niarea corectă a tuturor 
persoanelor ce beneficiază 
da facilităţile legale. Ast
fel. 5n Lccea nr. 27/94, la 
articolul 68. sc precizează: 
persoanele fizice, veterani 
şi i i ■„ ’ i isbo şi be
Meficîani Deere titlul Lege 
116/90 se scutesc de la pla
ta, unpozitaior şi taxelor 
rftpleîrentnic prin prezenta 
lece' . In T cea nr. 14 ori- 
vlnd veteranii de război,

precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduve
lor de război, la art. 15 se 
mai prevede scutirea de 
impozit a indemnizaţiilor 
şi rentei lunare acordate 
potrivit prezentei legi, de 
impozit pe clădiri, de im
pozitul pe salarii, pe tere
nul din municipiu, oraşe 
şi comune şi pc alte veni
turi, cu excepţia celor pro
venite din activităţi co
merciale. Aceste scutiri se 
aplică şi văduvelor necă
sătorite ale veteranilor de 
război.

în consecinţă, deci, ex
ceptând activităţile comer
ciale, veteranii de război, 
precum şi văduvele acesto
ra, sunt sc Uite de impozit 
şi taxe. (C.P.).

Tot efientu-i f ubit!
Din Piaţa Centrală a De

vei am cumpărat miercuri, 
18 ianuarie, de la tp» vân
zător ambulant, mere. Erau 
eele mai frumoase dta pja-,. 
ţă, mari şi naîngheţate.'

n o t ă

Pentru a le proteja de po
sibili fulgi de nea, căru
ciorul cu mere era prevă
zut cu o folie de polietile
nă. O preocupare demnă 
de luat în seamă.

Am eumpărat^deci 1 kg 
de mere, încântată de ca
litatea lor, dar cu o oare
care jenă, pentru că, în 
Lipsă de bani mărunţi, îi 
rămăsesem vânzătorului 
datoare câţiva lei. Mi s-a 
părut că a echilibrat bine 
cântarul. Abia acasă, vă
zând marfa, am început să 
am dubii. Am cântărit din

nou. Ochii nu mă înşela
seră-: în foc ■ de 1 kg de 
mere erau 8Şt> gr! Trebuie 
spus că preţul merelor era 

i de 1100' teit &ci la 1 kg 
euaipăi®iohri; era înşelat 
cu aproximativ 200 de lei. 
Iar Cei ce cumpărau mai 
multe, e clar, urau înşe
laţi... mai bine.

Ce mai contează azi o 
şută-douâ ?, âr putea spu
ne unii. Contează chiar 
foarte mult pentru cei cu 
venituri mici, pentru care 
şi merele au devenit un 
lux, nu numai fructele exo
tice. Şi mai Contează ce
va. Chiar mai mult decât 

■banii. Dacă aşa ceva se 
întâmplă în acest loc, la 
doi paşi de inspectorii me- 
trologi care verifică aces
te cântare, la ce să te aş
tepţi în alte părţi I  Şi cum 
se face că niciodată cân
tarele nu greşesc în favoa
rea oamenilor ? (V, R.),

' PERIOADA 25 — 31 IANUARIE
BERBEC

Şansa unei călătorii în străinătate; dar şi difi
cultăţi. Veste de la cineva de departe. Vă ocupaţi 
sâmbătă de o slujbă de pomenire, pentru ca dumi
nică să comentaţi o problemă care ţine de spiritua
litate. O nouă relaţie de amiciţie; veţi apela la a- 
jutorul unor prieteni.

. TAUR
Semnaţi un contract şi nu-i exclus să colaboraţi 

cu cineva din altă ţară. Vă va interesa deopotrivă o 
relaţie de dragoste şi una de afaceri. Revine în ac
tualitate o relaţie cu străinii. Veţi demara, luni, o 
noua activitate, veţi avea idei multe şi le veţi aplica 
în practică.

GEMENI
A.fterii plăcute d*^.v viaţă, despre Joi,

1 i raţ mult pentru aspiraţiile dv., ic**r» însă \ă o- 
feră fecompense de ordin şentimental. Siguranţa de 
sine, capacitatea dv. fac impresie bună. Dacă vă gân
diţi la căsătorie, veţi stabili data nunţii. O ceartă

e terna banilor poate căpăta caracter emoţional, 
fereaţi să dezamorsaţi tensiunea.

RAC
Succes In acţiunile de azi. Energia * dv. creşte 

neaşteptat, veţi primi informaţii confidenţiale pri
vind unele probleme financiare. Nu pierdeţi nopţi, 
cantrolaţi-vă s fiindcă o ripostă prea <st
producc tău. Legătura amoroasă se înviorează, aveţi 
zile minunate ce vă favorizează interesele. Farmecul 
dv. personal înrobeşte, sunteţi într-o formă exce
lentă. . ’ ' ■ «.

LEU
Trăiţi clipe romantice, cei liberi fac planuri ma

trimoniale. Dorinţa de a depăşi un httpas; viaţă dă 
societate vă va aduce necazuri; e tdne dă nu îm
prumutaţi cuiva bani sau obiecte. Dţuninică — râ; 
laţii mondene, întâlniri cu. prieteni. Nelinişte în le- 
gătură cu -realizarea ■ unor- planuri nersonale, . ■ 

FECIOARA
* ■" tK unei rsoi îf i robler >- financiar* .

e bine să faceţi investiţii colective. Veţi obţine re
zultate mai bune lucrând cu partenerul, E bine să 
fiţi discret în afaceri. Duminică — distracţie pre
lungită, luni — o nouă relaţie de amiciţie. Veţi pro- 
duce impresie puternică asupra ascultătorilor, v 
veţ f’nr o la rc liblîi atea b chii lor 

BALANŢA
Tr. »>f’ > t \ ~ sunt < av-, : : eyidenţs Veţi. primi 

bani, aveţi şanse de a face avere. Vă vor ajuta prie
tenii ; vocaţia dv. organizatorică devină pregnantă 
azi. Duminică riscaţi o jignire, o apostrofare, aveţi 
de aehiţat datorii, inamicii ascunşi sunt eu ochii» pe 
dv. Deci, fiţi discret!

SCORPION
Veţi colabora cu cineva din altă ţară. Vă' veţi 

împărţi interesul între o relaţie de dragoste şi una 
de afaceri. Relaţiile cu străinii revin în actualitate. 
Vă ocupaţi de muncă, demaraţi a nouă activitate. E 
bine să aplicaţi în practică ideile care v-au yenit. 

SĂGETĂTOR
Veţi. duce la bun sfârşit o întâlnire amicală. A- 

veţi nevoie de diplomaţie ; evitaţi afacerile riscante. 
Secretele trebuie strict păstrate. E posibil ca sâm
bătă să vă încerce un acces de mânie. Deveniţi sen
sibil, sunteţi obosit şi tracasat. Veţi fi admirat pen
tru capacitatea dv. profesională, veţi comunica bine 
în ultimele zile.

CAPRICORN
Veţi introduce armonia pi f̂amilie, veţi face mici 

afaceri. Deveniţi comunicativi, sunteţi activat într-o 
relaţie de colaborare sau matrimonfcdâ. Duminică 
faceţi o călătorie, vă ocupaţi de religie sau comerţ, 
/â ra preocupa înfăţişa '*a dv - .

\  Â«SAn>«
r menţine atra. armoftlsasă, 1 1-

ptkiU1 Atenţie le securitatea şi
■Veţi face planuri .care se vor realiza Ut curând. Că- 
tătarii îndepărtate, adoptarea ut ar decizii privind 
famata Investiţiile pot devedl fawrittaie. btarfi

un >̂ns:telî»ţia mtrsM
vă garantează succesul.

• PEŞTI ' . , .
Luaţi o stană de bani. S-ar putea să-i risipiţi 

repede. Vă vqţi confrunta cu probleme de natură 
financiară. WeekTendui nu-i prea reuşit. Trebuie şă 
deveniţi tăcuţi, retragi. Deveniţi sensibil, vi se va 
părea că mulţi vă jignesc.

\

f "  societatea COMERCIALA S.C. 1
1 „SIDERURGICA  ̂ S.A. HUNEDOARA I
a Cu sediul in str. Piaţa Iancu de Hunedoara. I 
I nr. 2 -— municipiul Hunedoarâ — judeţul Hu- « 
I nedoara, tel. 054/716121; 716131; 716521, inte- |  
■  rior 1070 sau 054/718549, înregistrată la Oficiul I  
I Registrului Comerţului cu nr. L20/41/91. I
I ORGANIZEAZĂ CONCURS I

I de selecţie pentru postul de manager, la data de |  
15 martie 1995, ora 10, la sediul societăţii. a

J Concursul se va desfăşura în baza Legii 1

Inr. 66/1993 si a Normelor Metodologice n r .'l / l  
14.02.1994.' a

I  Ofertele candidaţilor se depun în plic sigi- |  
■  lat Ia sediul societăţii, până la data de 1 martie I 
I 1995. ' {
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j « Vând cală şi grădină 
I In Hondol; tel. 626816; dwpă 
I ora 18. .• r .. (5709)
! •  Vând sintetizator Ko-
| land E 36, „Gerh CI) 1“, 
i staţie FBT 150 W, staţie, 
| instrument 2 x 400 W, sta- 
| ţie Acoustic Bass 150 W, 

Cube Roland, Chours 60 
; W. Tel. 612141, orele 12— 

18. (5675)
•  Vând Dacia 1300, Han

Mareea, Zam. sat Almas- 
Sălişte, nr. 24. (52558)

•  Vând apartament 4
camere,, zona Dorobanţi, 
20 000 000, negociabil. Tel. 
617571. , (5569)

•  Vând convenabil Da
cia 1 300, str. Cernei, bl.

ap. 8.
- ..... (605469)

•  Vând casă. Bretea 
Muresană, 54.. Informaţii 
nri 25. Telefon 621374.

ţ (605468)
•  m • • • « • # » • ; •  m •  ■

: •  Vând apartament 
două ca_mere, etaj 2, 
ultracentral. Simeria, 
telefon 66*575

«S.C. Turicom*2000 
Hunedoara, bdul Da- 
;cia, nr. 4-5, telefon. 
054/724282, vinde zil- 
tlic. intre orele 8—20, 
la cele mai - avanta
joase preţuri, citrice, 
«banane. (5739)

ţjb  « « • »  •  » •  * m •  •  «
•  Vând sobiţă teracota, 

tnShtată (transportabilă), 
blftelii aragaz ruseşti, piei

; yulpc roşie argăsite, acor
deon, aparat foto Zenit 

kşi. cazan încălzire centra- 
•lă, combustibil solid,, con*

' vefwbil. Telefon 661144.
’■ •. (5756)

: djţ Vând apartament trei 
caţaere, central, Deva, bdul 

: Decebai, bl. S|' st- B. etaj 
8, ap. 69.
ViV ..■'■■■ . (5752)

0  Vând pui. Ciobănesc 
german (lup),* zilnic. tel,,

: 618529. (5751)
0  Vând lucerna şi fân. 

Telefon 628924, Deva.
(5750) -

0  Vând casă cu grădină, 
teren arabil şi păşune pro
prietate în comuna Dobra. 
Informaţii la tel. 7257673 
sâtt 6631929, Bucureşti.

(5749)
0 Vând fân. Deva, tel. 

622601. (5746)
«. Vând apartament trei 

camere, parter, Gojdu, D 
8/®, tel. 616272, ora 18.

(5748)
•  Vând. casă '.Deva, Câ- 

lugăreni, 82. Tel. 621345.
: :. (5740)

0 Vând casă in Hărău, 
nr. 58. , ‘ ' (5738)

0  , Vând Peugeot ’ 405. 
injecţie, 1988, stare per
fectă, combină treierat E- 

; peflmobii,. masă 2,10 m. 
Telefon 054/660628.

'V  (5735)
f  Vând Fiat Croma,' in- 

ledţie electronică AB 5, în- 
! mâtriculat, fabricat 1986. 
Telefon 620744. .. (3734)

. « Vând (schimb). casă..4 -
camere, dependinţe, 4,; gră
dină, apă, (Un Băi ţa, cu . 
apartament, - garsonieră, în 
Deva, plus diferenţă. Tel. 
628273, 616835,.

(5729)
•  Vindem la persoane 

fizice saU juridice Dacia
. 1310 Break, an fabricaţie 

1994, 19 000 km şi Dacia
1304 Papuc, earosată. an 
fabricaţie 1993, 39 000 km. 
Informaţii tel. 615897 şi 
613200, după ora 16.

(5752)
• Vând cavou ttublu, 

în cimitirul Bejan. Tele
fon 625295.

; y, • • (5728)
• ’ Vând apartament 2 

camere, etaj 2, telefon, 
balcon închis, în Hunedoa
ra, Micro 5, negociabil. 
Relaţii tel. 724115; . în- 

- tre orele 16—21. ;
(5724)

• Vân'd armă de vână
toare IJ Book 16. Infor
maţii — Lugoj, tel. 056/ 
374445. (5721)
• ■ # ■ Vând apartament - 3 
camere, zona Gqjdu, po- 
sibilitKţi privatizare. Tel.. 
624352, sau 624567. *

(5618)
•  Vând apartament. 2

camere, ultracentral, şi mo
bilă, negociabil. Deva, tel. 
611374. (5514)

•  Vând chioşc aluminiu 
(nou), tip staţie, 60 mp. 
Relaţii tel. 620824, intre 
orele 18—22.

„ . (5654)
•  Vând casă, Pricaz. Tel,

647404. (5678)
• Vând apartament - 3 

camere, confort I. Deva, 
Dorobanţi, bl. 35, sc. 2, ap.

• 30. . . ■ • (5673)
; 0  Vând urgent ARO 10 
camionetă închisă, str, E- 
minescu, bloc 105, ap. -5, 
Deva.

•  Vând apartament trei 
camere, complet mobilat. 
Simeria, Piaţa Unirii, bloc 
18, scara C,- âpc 32. Preţ 
informativ 18 000 DM-

(5731)
•  Vând casă, anexe, gră

dină, Orăştie, tel. 641380. 
după ovă 2{.

• Vând apaMsntent 2
camere, zor.a patinoar, 
mantou n jv e b i 46. 
Telefon 71l7"o. .

(5301)
•  Vând garson'eră Hu

nedoara, strada Cerbului, 
nr. 7 A, bloc Iii, ap. 5,

' (3545)
•  Vând apartament 1 

..camere, Micro 5, etaj I, 
preţ negociabil, în rate. 
Telefon 735388.

(3646)
•  Vând rulotă, Germa

nia, dotată cu frigider, a- 
ragaz, chiuvetă, 7 locuri 
dormit, preţ 3- milioane, 
negociabil. Informaţii Hu
nedoara, str. 1 Mai, re
staurant Mikonfls.

(5302)
•  S.C. ALPEUS Come- 

xim SRL vinde, prin 'de
pozit en gros, Hunedoara, 
str. Dorobanţilor, nr. 3, 
paste făinoase — 370 lei, 
ulei floarea soarelui — o

W.V,V.VZZ.V/.VA-.V.‘.V.-.W.V.VW.Vl,«Vr.V.V.V.-

S.C. SEDECOM S.R.L. 5
l Distribuitor autorizat al produselor J
.. S A M S U N G  /  , . 5
; . vinde: VULV ţ

♦  Aparatură audio-video-TV
♦  Aparatură electrocasnică

: - ♦ '  Calculatoare. ’ '
.. Adaosul comercial este 0.
. Societatea asigură service în perioada ga- j

ranţiei şi poslgaianţiei. Vânzările sc Jac şi cu 
plata în rate, • »
î Magazinul se află în Deva, str. Horia, nr. J 
ţii. Tel./fax 05-K615038, între orele 9—18̂  5

(55«2) |
y .W iv .v .v , <-i >».•■Vi*>Yi‘rr<v«v.Vi’<vn*rtv.-.vw’

. jumătate -875 lei,..mazăre
— 1155 lei, pastă -.tomate,
hârtie igienică, băuturi 
alcoolice. Program \8-r-24. 
Telefon 714626. - (3639)

•  S.C; agro-company 
S.B.L Deva, str. Şântu- 
lialm, nr. 123, anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţurilor Ia carne, şi prepa
rate din carne, începând 
cu 19 februarie 1995. A- 
ehîziţionează tineret bo
vin peste 400 kg ]a 1501 
lâi/kg.

•  Pierdut carnet şomaj, 
pe numele Chiolpan Eleo- 
nora. îl declar nul.

(3647)
•  Pierdut carnet şomaj, 

pe numele Homan Mihai. 
Se deelară nlil.

•  Pierdut carnet CFR,
seria 813564, pe numele 
Tomotaş Sâtomia. Se de
clară nul. (5727)

•  Pierdut certificat ca
lificare, nr. 83.85/1988, e- 
mis de Centrul de Calcul 
Sibiu, pe numele Bresca- 
nu Emilia. Se declară 
hui. . (5757)

•  Caut de închiriat a- 
partament zona şcolii sppr- 
tive, piaţă, Deva, tel. 623383.

’ (5736)
•  Angajăm şofer, vânză

toare. Informaţii 628269, 
orekt 20—22. (5755)

, . •  Cosmetice en gros 
— relaţii , ş i . comenzi 
la tel. 660575. Se asi
gură transportul.
' ' . (5745)

■ Firmă germană 
angajează tâmplari 
binale, pentru tâm- 
plârie în Călan. Tel.

. 712208. - ■ - -,
- (3650)

.* ÎMPRUMUTURI în  lei
— primişi la CASA DE 
AMANET SIMERIA, zii-, 
nic 8—18, telefon 661721,

(5109)

S-a deschis ben
zinăria „West Oil“, la 
ieşirea din Orăştie 
dreapta, preţuri mici, 
produse de calitate, 
benzină premium 450 
lei/1, motorină iarnă 
350 lei/1. Angajează 
băieţi, şi fete ca vân
zători la pompe- (5747)

•  S.C. No Name Corn
SRL Hunedoara organizează 
începând cu data de 1 fe
bruarie cursuri de iniţiere 
în contabilitate cu durata 
de 3 luni. Relaţii la tel. 
718035, 723075. (5730)

•  S.C. Micva Com S.R.L. 
Simeria intenţionează mă
rirea adaosului comercial

până la 200 la sută. (5743)
•  Schimb apartament 3 

camere,- z©na teatru;- cu ■ 
Deva. Ofer recompensă ta

lion Dacia 1310. Tel. 711893.
' « (3648)

COMEMORĂRI _
•  Cu ‘dragoste, regrete şi 

recunoştinţă familia rea
minteşte că se împlinesc 
10 ani de la trecerea în 
nefiinţă a celui ce a fost 
omul deosebit,

MIRCEA OSTAFIC1UC
Odihneşte-te în pace, dra

gul nostru! (3638)

0  Au trecut 6 luni 
de la dureroasa despăr
ţire de dragul nostru 
soţ, tată si bunic,
Lt. col. (r) ROATIS 

VASILE
Dumnezeu să-I odih

nească în pace. Fami
lia.: (3649)

D E C E S E

•  Un ultim omagiu
celui care mi-a fost un 
bun şi înţelegător socrii 
V BRICIU AVRAM  ̂
Nu te voi uita nicio
dată. Condoleanţe fa
miliei îndurerate. Teo
dora Vlad. . (5777)

.'mmm,.
; •  Salariaţii şi co- 
ţiegii' de la S-C. Avicola 
Deva — Mintia trans
mit sincere condo
leanţe şi sunt alături 
de dl .directâr comer
cial ee. Bîndea Mirceâ 
în clipele despărţirii 
de tatăl său iubit.

(5775)

•  Soţia Elena, fiica 
Alipa apunţă încetarea 
dfn viaţă 'a celui care

..• '' ' .
NICOLAE NEMEŞ

înmormântarea azi, 25 
ianuarie, ora 13, de la 
domiciliu. (5304)

. •  învăţătoarea
' ILIE ELENA
nu mai este printre 
noi.

A plecat pe drumul 
fără întoarcere O 
plângem şi o regretăm. 
Soţul- col. Ilie şi fiul 
Adrian mulţumim -ru
delor, prietenilor, co
legelor, vecinilor, ca
drelor Centrului ; Mili--. 
tar, Grupului de pom
pieri şi Unităţii Mili
tare care au fost ală- ' 
turi de noi în clipele 
de grea suferinţă ale 
despărţirii. (5779)

# S . C . „ P O -IO A V A r S .A . D EV A
Vă oferă, în regim en gros,

* cu promptitudine, la preţuri avanta|0$Se 
şl de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse.

#  biscuiţi (într-b ^m ă sortîrifehfetă 
diversă); ,,

# Eugenia - Dlyertis - Crem cu arp* 
filă. de panarţe, ciocolată;.- nortocale, 
căpşuni;

# sticksuri; * ,
#  paste făinoast, ~ ,' . .

i l f  tâifei de casă; §  ■ \„M-,
/ 7 •  hârtie ambalaj pentru îrhpacrietaU 
** Relaţii şi comenzi - zilnic, la sediul 
sdcietăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, 
lâ telefoanele. 054/520712 şi 621750; 
făx: 621159. :

' î
— 870 lei 

830 lei
~  860 lei
- 2700 lei

S.C. „SCORPION COMPANY 
HUNEDOARA

Vă oferă:
•  Rom 0,5 1
•  Vodcă 0^ 1 V
•  Făină import bl 55 

* • Ulei import 1 1
•  ~ Citrice ■ [
•  Banane
Preţurile includ T.V.A.
GARANTAT CELE AJAI MICI PRBarURU 
Informaţii: Hunedoara, str. C. Bufsan, nr. 

1. (Centrul vechi), tel. 054/717439.

S.C. „Peco“ S.A.
7 HUNEDOARA — DEVA 

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 11 
* ORGANIZEAZĂ

■ .

în baza Legii nr. 66/-i993, pentru postul

♦  MANACTR AL S^ IE T Â ţÎi 
Condiţiile de participare şi ^

lecţiê  sunt cele prevăzute în Le^a -nr. 06/1993 
şi Normele Metodolt^ice ale Fondului Proprie
tăţii de Stat,' publicate în Monitorul Oficial 
hr. 54/2. ÎH. 1994.
_ Ofertele candidaţilor pot fi depuse la se-? 
cretariatul societăţii, in ternien de 30 zile de la 
data publicării ultimului anunţ.

Informaţii suplimentare la sediul societă
ţii sau la telefon 17535. (15)

N O U  lN  D E V A I
CASA DE COMŞNZI „CASTEaLO”

Vă oferă în fiecare zi, între ore!#. 8—24, o 
gamă largă de produse: pizza, gustări red, 
preparate din came, deserturi, sucuri, băuturi, 
în timp rapid şi fără comision, doar sunând 
Ia numărul 61 56 30. (605572)

S.C. VICTOR LbYVE EXIM S.R.L.
Angajează contabil şi şofer profesio

nist.
Relaţii la telefon 626372.

(605579)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

A N U N Ţ A
Personalul unităţilor de telecomunicaţii, 

însărcinat cu lucrări de instalări, mutări, mo
dificări, ridicări de deranjamente sau verifi
cări ale instalaţiilor de telecomunicaţii are acces 
liber in clădirile sau locuinţele abonaţilor, 
între orele 7—19 sau la alte ore acceptate1 de 
abonat, pe baza LEGITIMAŢIILOR elibera
te de unităţile de telecomunicaţii.

ORICE SUME DE BANI SE ACHITA 
MAI LA UNITĂŢILE DE TELECOMUNICÂ!
PE BAZĂ DE CHITANŢA.

Abonaţii telefonici sunt rugaţi să legiti
meze personalul care se prezintă pentru 
executarea diferitelor lucrări de telecomuni
caţii pentru evitarea unor situaţii neplăcute.

■1 CONDUCEREA '7
- ;?• .  ; v -Ţ .. '•— ' . ■■■*,—mi.m m ■         -  i -ii'■■ ii

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA 
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
. ŞI LOCATIVĂ HUNEDOARA}, 
Anunţă reluarea llicitaţiei, care a 

fost anunţată în data de 17.1 .1995, pen
tru spaţiile eu altă destinaţie, situate M  
parterul blocului 14 B —. str. Libertăţii, 
nr. 7 şi bloc 47, situat în str. Elisabeta 
Mărgineanu, în data de 26.1.1995.— > 

în caz de neprezentarea ofertanţilor, 
licitaţia şe reia jn  data de 2. II. 1995.

*


