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MUMEXPO ’95 si NEVOILE
Ca şi lâ ediţiile anteri

oare, actuala expoziţie — 
târg AGROEXPO ’95 re
prezintă o manifestare 
care vine în sprijinul 
realizării reformei în a. 
gricultură, 1n sensul că 
doreşte să asigure o cât 
mai bună colaborare şi un 
raport armonios, echilibrat 
Intre oferta industriei 
cbnStructoare de maşini şi 
echipamente pentru agri
cultură, precum şi pen- 
tsu industria alimentară. 
In -funcţie de cererea ,4* 
genţilor economica — so- 
cietăţi comerciale cu pa- 
pitai de stşt saiu privat, 
asociaţii familiale şi pro
ducători agricoli particu
lari.

Soi, ia deschiderea ofi- 
eftlâ a expoziţiei,târg 
de la Sintuhalm, în ciud'a 
frigului tăios, au fost 
prezenţi reprezentanţi ai
Consiliului judeţean, ai
Primăriei municipiului De
va, ai firmelor organiza
toare, respectiv Camera 
de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Hunedoara şi

!. Sâmbătă, t aprilie. * 
Sub aspectul. precipita- a 
ţiilor, vremea se va a- -f 
meliora începând din |

I Vestul ţării. Va fi însă |  
în continuare rece. Ea- |  
poviţă şi ninsoare doar I 
în est Temperaturile I 

■  minime în nordul ţării I 
1 vor atinge valori de 1, 
I  —8, —10 grade G. >

|  ̂  Duminică, 2 aprilie,

vor 
mari 

prece- |

I

I

I ta nordul şi centrul ţă- I 
rii vor cădea precipita- !

Iţii mixte. în restul te- I 
ritoriului, cerul va de- Z 

■  veni variabil, îar tem. I  
|  peraturile maxime vor ■

Ifi sensibil mai mari |  
decât în zilele 
f  denie, *./■">

\
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gbetâ care şl.a pierdut \ 
^degetul,

S.C. Eurovenus S.R.L., ai 
firrpelor producătoare, Di. 
recţiei judeţene pentru 
agricultură şi alimenta
ţie, ai mass-media şi a. 
gricultori interesaţi să 
vadă şi să cumpere ma
şini, instalaţii, unelte a- 
gricole, produse agrochi- 
mice şi alte bunuri ofe
rite de către producătorii 
acestora, netrecând însă 
neobservată lipsa repre
zentanţilor Prefecturii.

In cea de a doua zi, 
respectiv vineri, 31 mar
tie a.ĉ  prezenţa şi in
teresul faţă de o asetne- 
nea manifestare cu ca
racter naţional au ' fost 
mai de amploare, datorită 
iniţiativei de a organiza 
aici „Ziua specialiştilor 
din agricultură", specia
liştii având competenţa să 
aprecieze In ce măsură 
industria s-â restructurat 
şi răspundb nevoilor rea
le ale agriculturii în pri
vinţa dotării exploataţiilor 
agricole în concordanţă cu 
cerinţele > economiei de 

1 piaţă.
Considerăm că imoor-

tant de relevat este pro
gresul ce s_a făcut în 
privinţa fabricării de 
tractoare, cu puteri dife
rite şi fiabilitate ridi
cată, maşini şi instalaţii 
performante, care să asi
gure’ randamente supe
rioare şi cu consumuri e- 

- nergetice reduse, adaptate 
lă noua structură a pro
prietăţii din agricultură. 
Dacă sub acest aspect s-a 
reuşit să fie făcuţi paşi 
apreciabili, potenţialii/cum
părători, utilizatori şi be
neficiari ai noii baze t®b-, 
nico-materiale au rămas 
oarecum descumpăniţi in 
faţa preţurilor practica
te, resursele' lor finan
ciare fiind limitate şi ne- 
permiţându-le să facă in
vestiţii care, deocamdată, 

-ăi se par prea costisitoa
re şi inaccesibile în ra
port cu veniturile şi eh 
profitul realizate din _ pro
ducţia agricolă. '

Fără a detalia, din lipsă 
de spaţiu, caracteristicile 
tehnice ale produselor şi 
raporturile preţ — calita
te, am remarcat prezen
ţa la expoziţie a unor 
firme de renume şi cu

tradiţie în fabricarea de 
utilaje pentru agricultura 
din ţară şi chiar din străi
nătate, care vin acum 
cu oferte tentante şi pen
tru producătorii agricoli 
din judeţul nostru. între 

.acestea se află: Tractorul 
din Braşov, Semănătoarea 
din Bucureşti, Mecatim şi 
Multim din • Timişoara, 
Utalim din Slatina, Robes 
din Baia Mare, ICPIAF 
din Cluj-Napoca, Suma 
din Băileşti, Agroservice 
din Deva, Premagro din 
Oradea, Chimcomplex din 
Borzeşti şl i akeie. Un lu
cru este cert, după cum 
apreciau mulţi participanţi, 
anume acela că dacă a- 
cum preţurile par ridica
te,. cu siguranţă că bl 
anul viitor acestea vor fi 
şi mai mari, chiar dacă 
este vorba despre simple 
unelte agricole sau de 
utilaje mai complexe. Ca 
Urmare, un sfat bun pen
tru cei interesaţi să dez
volte producţia agricolă 
este acela de a vizita ex- 
poziţia-târg şi de a nu ra
ta şansa încheierii unei 
afaceri profitabile.

NJCOLAE TÎRCOB

i h m r s t i m

FOTBAL 
l*E STADIOANE

Pe stadionul „Cetate" 
din Deva, duminică,- de 
la ora 11, se desfăşoară 
meciul Vega — Sportul 

' Muncitoresc Drăgăneşti- 
Olt şi dacă gazdele tes 
victorioase urcă, pentru 
prima oară în acest .cam

pionat, în prima parte a 
clasamentului Diviziei B. 
seria a IlI-a. întrucât 
Corvinul şi Jiul joacă In 
deplasare, susţinătorii e. 
chipelor din Divizia 0 din 
Orăştie (Fa vi or), Sălan 
(EGGL), Gertej, Simeria 
şi Haţeg pot să_şi yadă

ia lucru lavoriţn in -ca
drul etapei a 23-a.

Rezultatele etapei 
joi din Divizia C, în pa
gina a VII-a. (S, O). 

SPECTACOL 
FOLCLORIC 

Ansamblul ■ folcloric 
„Ardeleana11 al Clubu
lui „Sţderurgistul‘‘ Hune
doara susţine dumini
că, 2 aprilie a.c., ora 
16,3®, la Coroeşti (Sălaşu 
de Sus), un spectacol fol- 
cîorlo de succes. Evo-

Aşa cum î-am obişnuit pe cititorii noştri — In 
număr din ce în ce mai marc — de a-i informa o- 
perativ şi complet cu evenimentele petrecute în pe
rimetrul judeţului. Ie oferim astăzi rezultatele con
cursurilor pe meserii şi ale olimpiadei de limbi 
clasice — faza naţională.

DEVENII — TOATE LOCURILE I
Elevii de la Grupul Şco

lar Industrial de Trans
porturi Auto Deva, gazda 
concursului de profil din 
acest an pe ţară, au Ob
ţinut rezultate deosebite.

Clasa a XI-a, Electrome
canici auto: locul I — 
Mircea Vasiloni, Deva; 
locul II — Adrian Do- 
cea, Alba Iulia; locul III 
— Ilie Adrian, Ploieşti. 
Alţi şapte elevi au primit 
menţiuni.

Clasa a XII-a, Eleetro- 
mccanici auto: locul I — 
Liviu Popa, Deva; locul 
II — Cătălin Şulţ, Baia 
Sprie ; locul III — Florian 
Giura, Timişoara. Altor 
trei concurenţi li s-au a. 
cordat menţiuni.

Amil II, Şcoala' profesio
nală, Mecanici conducători

Sâmbătă, 1 aprilie
•  Cav. Maria Egip

teanca; Cuv Macaric 
Mart. (Pomenirea mor
ţilor);

•  S-au născut: în 1881, 
poetul OCTAVIAN GO- 
GA (m. 1938); în 1899, 
istoricul literar GHEOR- 
GHE CARDAŞ; in 1900, 
poetul ALEXADRU PHI-. 

LIPPIDE; în 1934, la Măr- 
tineşti, artistul plastic 
LIVIU LAZARESCU; în 
1940, poetul GHEORGHE 
PITUŢ;

•  Soarele răsare la ora 
5,58 şi apune Ia 18,42;

•  Au trecut 90 de zile 
din an; au rămas 275;

•  Atenţie la păcăleli.
Duminică, 2 aprilie
•  Cuv^Ţit; Sf. Mc.

auto: locul I — Cornii
Birtok Băneasă, Deva; 
locul II — Sorin Caia, 
AiUd; locul III — Sirtio 
Martin, Timişoara. S-Au 
acordat, de asemenea, şase, 
menţiuni.

Anul III. Aceeaşi şcoa
lă, ace®aşi profesie: lo
cul I — Alin Dicu, Deva; 
locul IŢ -r Lucacs Arpad, 
Tîrgu-MUreş; locul III — 
Marius Laza, Ştei (Bihor). 
Opt participanţi au fost 
răsplătiţi cu menţiuni.

La această probă, In
spectoratul de poliţie al 
judeţului Hunedoara a a- 
cordat două premii spe
ciale: lui • Lucacs Arpad

DUMITRU GHEONEA
. - uii i ii_H.fi iu . , "» .

(Continuare, în pag. a  2-a)

Amfian şi Edesie; JDu- 
minica Sf. Ioăn Scărarul;

•  Onomastică: Titus;
•  S-au născut: în 1805,“ 

scriitorul HANS CHRIS- 
TIAN ANDERSEN; în 
1819, scriitorul DIMITRIE 
BOLINTINEANU; în 1840,' 
scriitorul EMIL ZOLA;

•  A murit, în -1925, 
chimistul PETRE PONI.

Luni, 3 aprilie
e Cuv- Nichitâ Mirt.J 

Sf. Mc. Elpidifor;
; •  Se încheie primă 
doirtnie fde 19 arii) a iui 
VASILE LUPU în Mol- - 
dova; a doua domnie: 28 ‘ 
aprilie — 8 iulie io B ţ

•  1948. începe .aplica
rea, „Planului MarshaU" 
de ajutorare a unor ţâri 
din Europa;

•  Au murit : în 1905, 
folcloristul ION POP- 
RETEGANUL; în 1944, 
QCTAV BĂNCII.A.

• „DESTIN EXPRES11 î
I în peisajul presei hunedordne s-a născut o | 
j  nouă'publicaţie. Se numeşte „Destin Expres11, a- > 
I pare săptămânal şi îl are ba director, redactor şef, I 
J secretar de redacţie pe ziaristul Dan Cîmpean. Pri- « 
|  mul număr a fost prezentat publicului, joi după. I
* amiază, la Galeriile.. de Artă din Deva.’ îi dorim * 
|  drum lung spre sufletul cititorului de presă. (D. G.), |
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CURSUL VALUTAR
3 APRILIE 1993

1 1 dolar SUA • — 1848 lei
1 marcă germană — 1314 lei

100 yeni japonezi * — 2069 lei
1 liră sterlină — 2948 lei

•  1 franc elveţian — 1586 Iei
1 franc francez /  *— 376 lei

•  100 lire italiene ■■ /**-■ 107 lei
VV^iWWWVVVWldVlW.V,VCAV,V^WiYrtVWiW.

luează cu acest prilej 
orchestra, formaţia de 
dansuri, soliştii vocali 
de muzică populară Si- 
gismund Muntean, Se- 
nica Ştefan, Valeria Blaj. 
Conducerea muzicală A- 
drîan Zelnean, coregrafia 
şi regia Petricâ Pru. 
nean. (M. B,).
REŢETE, TELEFOANE

• Pentru onorarea re
ţetelor, devenii pot a- 
pela ari şi mâine la far

macia „Viafarm11,. din 
str. Dorobanţilor, bloc 
34. în municipiul Hune
doara va funcţiona far
macia ,,Remedica“ din 
bdul Dacia (Micro 5).

•  I.a telefonul 95} ob
ţineţi date privind sta
rea. vremii, apeluri pentru 
oră fixă,, rezultate spor
tive, identificarea şi 
localizarea străzilor; ora 
exactă — 958, salvarea 
—961, pompierii — 981.
(E. &).
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2 APBUJH
senzuale (3—5); Specjâ» 
lisată h

•  „LUCEAFĂRUL" 
VU^A #r ©no*pe ş ig » - : 
rie (3—5)5 Foffest 
(5—9)

•  .JDrAClA" HAŢEG: 
Amerioaft Ninj* 5 
Rai» unarea tatălui
n

•  „MUREŞUL" SI- 
MERIA: Un alt Karate 
Kid (7—0).

•  - muncitoresc**
PETRI LA: O răpire ea
bucluc (7—9).

•  „RETEZATUL" URL. 
CÂNI: Superpdiţistele

> •  PATRIA" DEVA:
I Prizonieri în paradis (3— 
|  6, 04.); Interviu cu un

1* vampir (7—9).
•  „FLACARA" HUNE- 

« DO AR A: Star Trek (3); 
I Terminator 2 (4—6); Pri.
. . ’nnuarlîe /7_

10,0» Serial •  Reiaţâl- 
nire «u Black Beaut̂  
(ep. 9); Pas cu
pas'; 11,25 Ecranul;
mÂ Mjfk ' ata-— a. _ ; . iti ii 5 i,3•»3ww t̂ tywtte . .̂ obpm» 
vite; 1445 Tumul Ba. 
bel •  Desene ani
mate •  Serial. Be- 
verly Hills, 90215 •  
Muzică; 18,45 Mapa.

Ziar
casa de presa&
„CUVÂNTUL LIBER" DEVA 

xHetate m acţiuni cu capital privat 
a Rogistrui Comert«lol Deva* 

cn nr.J , . î  6a  961. C onţii - - 3116 B.GJ4
Deva. Cod fiscalj 211682?

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Dumitru Gbeonea 

preşedinte (redactor ţef)
Tlberiu lătrate

vicepreşedinta {redactor şef adjunct)
Virgil Cri şan
contabil şef'

Minei flodOa 
, Nictdae îtrcob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o  poarta autorii acestora* Adresa 
redacţiei: Deva, 270®, str. I Decembrie, o r .: 
judeţul Hunedoara. Telefoane; 611275, 6121 
611269; 625904, Fax 618061.

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" &A.

•  „PARÎNGUL" PE
TROŞANI: Qravidul (Ju
nior) (3—6); Star Trek 
(7-9).

• „CULTURAL" :
PENI: Justiţiarul vestu. 
lui sălbatic (3̂ -6); Gra- . 
vidul (Junior) (7—9). ^

Direct Hit (3—b); Fran- •  „MINERUL" LO- |  
kensteib (fr—9). NEA: Mocofanii fui Be- |

•  PATRIA" ORAŞ- verly Hilfc» (7—9).
TIE: Justiţiarul (3—4); •  „LUMINA" ILIA
Regina Margot (5—6); Heverly Hills, cap. 3 (7 
Răzbunătorul (7—9). —9). J

\

(Urmare-din pag. *)

’-Ş- -pentru cea mai. bună 
lucrare teoretică şi iui 
Cîâki Karol (Timişoara) — 
pfentru cea mai reuşită 
probă de îndemânare.

Tot , două prţntii spe
ciale, pentru cea mai bună 
Comportare la proba prac
tică, au fost acordate de

către Primăria Deva. Be
neficiari: Li vio Popa, Cla
sa a XH-a, Deva, electro
mecanici auto şi Cornel 
Birtok Bănoasă -* anul 
II, Şcoala profesională, 
Deva, mecanici conducă
tori auto.

Alte consideraţii în nu
mărul de marţi, 4 aprilie 
a.c., al ziarului, nostru.

$1 METALVRGÎŞTU HUNEDOREN1 
AU FOST LA ÎNĂLŢIME

REZULTATELE CON
CURSULUI GĂZDUIT DE 

t GRUPUL ŞCOLAR ME- 
, TALUBGIC HUNEDOARA. 
! La profilul prelucrător 
; produse metalurgice, cla- 
.. să a XH_a, ocupanţii 
1 primelor focuri sunt: Mo- 

nica Scrediţic — premiul 
I (Hunedoara); Daniel 6- 
prea — II (Câmpia Tur- 
zii); Nicolae Pălănan — 
111 (C. Turzii), alţi cinci

> elevi primind menţiuni 
(între aceştia şi hunedo-

’ reanca Simona Ciora).
tn meseria de oţeiarf 

s-au idpsat în frunte, pen4 
tru anul III: Constantin 
Şerban — I (Hunedoara), 
Minei Andrei — II (Hu
nedoara), Victor Grigore 

III (Târgovişte), din 
ode 5 menţiuni prima 
revenindU-i hunedoreanu- 
lUil Valentin Şarpe; în 
anul IL deţinătorii pre.

. tniflor sunt: Lucian Cos- 
mis Soporan — I (C. Tur- 
zll). Iulian Roşu — II 
(Galaţi), Adrian Popa — 
III (Galaţi); s-au acor
dat şi patru menţiuni.

Laminator la fabrica
rea produselor şi profile- 
lor plate, . este profilul la 
bare Câştigătorii sunt — 
pentru anul III: Imre 
Berriat — I (Hunedoara); 
Gheorghiţă Cercel — II 
(Tirgoviişte); Cătălin Ig
nat — HI (Galaţi), între 
cei 5 cu menţiuni numă- 
rându-se şi hunedorea. 
nul Dumitru Bîlcu; pen
tru anul II: Claudiu Ru. 
su — I (Galaţi), Giuliano

OLIMPIADA 
NAŢIONALA 

DE LIMBI CLASICE
> La LIMBA LATINA — 
clasa a IX_a — s-au 
acordat premii următorilor 
elevi: Camelia Constanti- 
neseu (Constanţa) şl Ioana 
Câmpean (Cluj-Napoca) — 
premiul I; Gabriela Stoi
ca (Călăraşi) şi Adina 
Teodorescu (Bucureşti) —
d tL —  ‘

lovănescu — II (Hune
doara), Cosmin Floarea — 
III (Hunedoara) şi patru 
elevi având menţiuni.
Pentru meseria trefila- 

for — trăgător, anul III, 
s.au evidenţiat: Marja 
Nicolae — I (Buzău), Cris
tiana Bratu — II (Buzău), 
Constantin. Radu — HI 
(Republica), alţi * patru 
concurenţi fiind răsplătiţi 
cu menţiuni.

H; Laura Botorcu (Bu
cureşti), Alina Gheorghieş 
(Iaşi), Ana Maria Nicol- 
cescu (Tg. Jiu), Ana Maria 
Sţachie (Constanţa) şi Me
tania Macovei (Buzău) — 
HI; alţi 7b efe elevi au 
obţinut menţiuni.

— Clasa a X-a: lulia
Huiu (Constanţa) — I; 
Brînduşa Drăguşanu (P.
Neamţ, Vichi Dumitru (Bu
cureşti) şi Vladia Muce- 
cenic (Bucureşti) — locul 
îi; Iuliana Viezure (Tg. 
Jiu), Ovidiu Pietrăreanu 
(Bacău) şi Silvia Manea 
(Piteşti) — III; 28 de
menţiuni;

— clasa a XI.®: Simo
na Cadar (Bacău) — I; 
Lavinia Cuta (Tulcea), Ra- 
Iuca Grigore Iordan (Plo
ieşti) şi Adriana Smuleac 
(Buzău) — II; Ninela Pa- 
vel (Bucureşti), Tudor 
Dinu (Bucureşti), Ondina 
Olariu (Brăila) şi Ileana

Roşea (Curtea de Argeş) — 
III; 24 de menţiuni;

— clasa a XH_a: Ce
zar Tahareea (Bucureşti)
— I; Mihaela . Roman 
(Buzău) şi Patricia 09- 
mănescu (Cluj-Napoea) — 
II; Ion Tudor Giurgea (Bu
cureşti) — III; 10 men
ţiuni.

Dintre latiniştii hune- 
doreni, 5 au obţinut men
ţiuni, având lucrări *m>- 
tate cu note peste 8. .

La LIMBA GREACA 
VECHE (ELINA) — clasa 
a IX-a: George Aposto- 
iescu (Bucureşti) — I; Io
nela Postotacbe (Iaşi) — 
H; 2 moţiuni;

— clasa a X_a: Steliana 
Teacă (Bucureşti) — I; Ra- 
mona Marinescu (Bucureşti)
— II; Ionuţ Anghel (Bu
cureşti) — III; 3 men
ţiuni.

V. ROMAN

Aspect de la proba 
rat la Liceul Nr. 1

teoretică â Olimpiadei

Aspect de la proba practică a Olimpiadei po meserii, ce s-a desfăşurat 
la Liceul Auto Deva.

tills, 96210 •
18,45 Mapa- 

1945 Teleen- 
cidopedta; 20 JW Ac
tualităţi; 20,45 Serial 
•  Columbo (ep. 12);
S 5 De Păcală-, vă- 

s şt nevăzute; 22,45 
Actualităţi; 23,00 La 
Hanul Melodiilor; 2330 
Serial •  Telefonul de 
ta miezul nopţii (SUA); 
045 U2 — Zoo mc rang 
In recital.

8,00 întâlnirea de 
sâmbătă de la Ctui-N.; 
1330 Est meridian; 
16,00 Desene anima
ta: 16.30 Serial •  Şl 
bogaţii plâng; 1730 
Serata muzicală TV; 
2030 Pariaţi pe cam
pioni (CS); 2130 TVM 
•  Mesagţsr; 2230 V*. 
lei masculin: Selec- 
ţîunl din finala cam. 
pionatului naţional; 
22,30 Serial o Santa 
Barbara; 0,15 Jazz—- 
Magazin.

9,00 Desene animate 
(r); 93« Reporter TELE 
7 (r); 10,30 FUm se
rial: „Femeia f an tas. 
tică" (r); 1130 Film 
serial : „Kung Fu" 
(r); 12,10 Chestiunea 
zilei (r); 13,10 Staruri 
în concert (r); 13,55
Videotext; 18,00 Desene 
animă te; 1835 Clip 
vlva; 1830 Film docu
mentar : „Portrete"; 
1930 La est de vest;

serial: „Re-
« !

Doar o vorbă 
spun-.; 21.00 

Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a televiziunii 
TELE 7 abc din 3L 
93. 1995); 2136 Film 
serial: JUT.T.- — 
ep. 17; 2230 Mitică; 
2235 Clip viva; 22,30 
Chestiunea zilei; 23,30 
Cartea de citire; 2335 
Staruri ia concert; 0,10 
Videotext.

TV DEVA
9,00 ndeotext; 10,00 

Observator •  Antena 
1; 11 MO „Noi*. Emisiu
nea veşnic tânără a 
redacţiei de tineret - ■  
ediţie specială de 1 a- 
prilie; 12,00 Film O 
Brigada cascadorilor; 
13,30 Videotext.

TRAGEREA 
SUPER LOTO

5/40 din 30 martie 
14, 20, 30, 18, 10, 2.

Fond de câştiguri: 
164602463 lei.

8,00 Bună diminea. 
ţa!; 9,00 Clubul Ini 
Gulii vei; 10,00 Serial 
•  Fantastica fiimilie 
Mcllop; 1030 Lnml. 
nă din Iţunină; 1130 
Melodii populare; 1230

Atlas; 143» 
tăţi: 1430 
S «b* •  »« ia «tal
la egal eu-. Ion D4. 
chisea nn; 1730 Seria» 
SF •  Star Trek: IM»

Robingo^cS^Mjîo^Ac- 
tnalităţi; 20.45 FUm 
•  Când te iodrăgos. 
tatii (SUA, 1384): 2230 
Actualităţi; 22,45 D o. 
minica sportivă; 901 
Serial « Maddte şi Da. 
rid; 035 Nocturna li
rică.

8,00 5 x 2. 
rin duminical de I» 
fetii 1330 Serial (r) •  
Dr. Quinn; 14,00 Ac. 
tnalităţi; 14,10 film  
•  Ciuleandra (Româ
nia, 1985); 15,20 Di
vertisment 
1530 Desen 
1430 Serial .  St ho. 
gaţii plâng; 1730 DHL 
bai •  Mencbestcr Ifei* 
ted — Leeds United 
(direct — repriza # 
II-a); 2030 Maeştrfi 
teatralul românesc;
21.00 TVM •  Mesa
ger; 2130 Oraşe |i 
civilizaţii; 2230 Rit. 
muri muzicale; 2245 
La puterea a
23.00 Serial •  
Barbara; 23,45 
la vedetelor (II).

DE VAS As
9,00 Desene animate 

(r); 9,30 Film serial] 
„Renegatul" <r); 1030 
Film serial: „K.LT.T." 
(#■); 11,10 Mitică (r); . 
I130 Chestiunea zilei 
(r); 1230 Staruri in 
concert ţr); 1235 Vi- 
deotext; 18,00 Deşerte 
animate; 1835 Clip 
Vîya; 1830 Film se
rial : „ALF" — ep. 13; 
19.00 Interzis bărba
ţilor; 20,00 Film serial: 
„Dinastia" — ep 16; 
2030 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun...; 21.00 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a telcviziunS 
TELE 7 abc din 1. 04 
1995); 2130 Film se
rial: „Hotel" — ep, 17; 
22,20 Ţara nimănui; 
22,30 Chestiunea zilei; 
2330 Cartea de citire; 
23,35 FUm serial: JB. 
vadatul" — ep. 13; 035 
Videotext.

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator o Antena 
1; 11,00 Weekend — 
magazin (r); 12,00 Film 
•  Amantă secretă; 
13,30 Videotext.

TRAGEREA
expres . V-:

din 30 martie 
11, 52, 36, 23, 4, 13. 

Fond de câştiguri: 
25921356 lei.
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CUVÂNTUL L IB E R

ĤRttrlht ^̂9RÛMB 8̂ 0 S8t̂ jhli
. in  satul Cărăstău patru 

! Imobile proprietate a 
'i testului. sunt supus* de. 
i trădării din cauză că ni- 
«eni tra M «Bă stăpfta pe

' S T  *4 ti

Ai* «nL 0» o suprafaţă 
de circa 60 mp, în preteM 
OU este fotoaîbaă. Prin 
„femăTotaţa" «nor copii fi 
cetăţeni «Ort sat, uşa, gea
murile, duşumeaua sunt 
•parte şi degradate, în *• 
«operiş este o spărtură prin 
Care plouă, a putrezit ta. 
iranul, au test distraşi 
«tălpii de la coridor care 
«•aţin: acoperişul, iar a* 
casta stă să se prăbuşeas
că. Pe acoperiş sunt cir
ca 3500 buc ţigte.

I O a doua clădire -i» lo
cuinţa învăţătorului, com
pusă din 2 camere şi bu
cătărie, construită tn anii 

^498—38, din contribuţia 
cetăţenilor, până in 1998 a 
fost sediu de CAP. In 
anul trecut aici s-a co
lectat lapte, camerele fiind 
lnddriate de P. Culda, 

deţinea cheile. în 
uşile -de la clădire 

deschise larg, prin- 
*r-o spărtură de 1 k mp 
plouă. A putrezit tava. 
Hui, in camere geamurile 
«te la ferestre cât şi de 
la coridor rut mai sunt, 
Iar uşiie au mai au incaş, 
te şi nici mânere, copiii 
teNM folosind Încăperea 
«a WC public.

A treia construcţie —
" cultural din mij

locul satului, construită ţa 
anii 1934 — Ş5, are #  
ceeaşi soartă ca şi cele. 
laite două Fără uşă şi fără 
geamuri, iar în pod — o 
spărtură de un metru, p# 
unde plouă.
- A Patra construcţie —* 
şcoala grădiniţă şi căminul 
cultural, construite in and 
1985—87, sunt la foi <34 
bine „gospodărite" ca $ţ 

La şcoală şl
grădiniţă, te partea de căi 
tre drum şi vale ■— , trq 
geamuri din afară sunt 
sparte. Inr curtea şcolii-* 
materiale aruncate la în* 
tâmpla re. iLa cămin suni 
pase scări improvizate, iar 
uşa dat spate este me
reu deschisă. Uşa la că» 
rain nu are nici o încuie* 
toare, lipsindu-i broasca şl 
mânerele. Nu mai vor. 
bim de munca culturală* 
care în acest sat nu se 
mai face simţită de la 
revoluţie încoace. Pun în
trebarea: ce fac două ca. 
dre didactice In acest sat* 
cu 10-15 copii, cum ÎŞI 
justifică activitatea? Stei 
surit Şl altfel de activităţi 
în cadrul satului, de cate 
nimeni nu mai vorbeşte. 
Ce fac 12 consilieri 
munali pe care cetăţenii 
satului nici nu-î cunosc? 
Sunt atâtea probleme te 
început de primăvară de 
care nu se vorbeşte. Sin. 
gurele organe care ne vi
zitează mai des sunt cele 
veterinare. (Nicolae Ban- 
cfe; «*4 Cărăstău).'

•  Marin Mutoş — Brad:
tn conformitate eu -'re. 

i we«ieril8 Legii nr. 5. *d92 
ş» a instrucţiunilor «te a- 

i piicare, protecţia socială 
a persoanelor handicapate 

ţgtee o temă specială ât 
protecţie, de -care pot 
beneficia doar persoanele
lipsite de orice altă .fee* 
mă de protecţie socială. 
Având o pensie din secte» 

.ral de stat, care este de 
fapt o formă de protecţie 
. socială, dumneavoastră nu 
m  »wnt aplicabile pre- 
vederile legii la care ne-am 
teterit.^ O. M.

•  Minerea Teza — Spini. 
»e prevederile Legii nr. 
*/1995 privind pensionarea 
anticipată pot beneficia 
numai persoanele care a* 
coalizat, In sectorul «te 
stat, vechime* completă 
prevăzută de lege (te ca
zul femeilor aceasta fiind 
de 28 de ani) şi -care au 
beneficiat de ajutorul de 
şpmaj şl de alocaţie de 
sprijin pe duratele ma. 
xime prevăzute dă lege şi 
«sare nu realizează nici un 
tel de venituri. .

Din datele prezentate 
In scrisoarea dv, dedu
cem că nu vâ încadraţi 
in aceste prevederi lega
le şl deci nu puteţi be
neficia de pensie în con. 
diţiile legii la ore ne 
referim. (I. L.).

•  Stimată dnâ Mariana 
BVnciu, din Brad, am 
reţinut bunele 4v. inten
ţii de a menţine colabo
rarea cu ziarul nostru, cât 
şi preţuirea pe care o 
acordaţi oamenilor care 
teOt acest ziar şt vă mul
ţumim. Prima informa
ţie pe care ne-o relataţi
—.... __  gest de ome
nie, firesc de altfel In 
•■omenea împrejurări, pe
trecut ta autobuzul Cfuro- 
barza — Brad, tete tardi-
teft Cflîpljllfd Mtlfâfl filn
stea «XMnerclalâ le-am 
reţinut spre a le da pu
blicităţii.

: Marfa, ros domiciuui sa » 
I Tfrgu Jiu. Am venit ! 
* in vizită la Călău, la 
I rudenii. Vreau să. a. I 
i trag atenţia pe această '
« cale ei pentru un că- | 

Uter care au «fora- ! 
|  te zona pi ajunge I 
§ noaptea cu trenul te , 
I Călan este un adevă. i  
|  rat chin pentru că or- J 
î  becăieşte de la gară |  
|  pe străzi complet ne- J 
«luminate. ţ
1 Oara Priteâria n-ar I 
* Putea să se îngrijească J 
Ide drumuri, să testate- 1 
* ze cel puţin fci-c®te câte J
f un bec ea să nu tre. f. 

buiască să batem pe la » 
caselor, să | 

«temenii, pen- , 
tru a ne orienta? (Cu I 

■  stimă, MARIA TO- « 
(MESCU). r  -  J

Despre calitatea 
procesului 

instructiv-edi cativ
La faza judeţeană ’ #  

olimpîadei de limba şi 
literatura română, desfă
şurată CU câtva timp în 
urmă, Şcoala Generală 
din Ribiţa a test pre- 
-zentâ ca trei elevi, toţi 
trei obţinând note peste 
şapte. Este; un lucru 
meritoriu care vorbeşte 
despre calitatea procesu
lui instructiv-educa tiv
ce se desfăşoară aici,

«ăstuia. Este vorba, In 
primul rând, de trans
portul elevilor de la şi 
înspre şqoală. 13 elevi i 
de la Uibăreşti şi Hibi- 
doara fac Zilnic drumul 
dls-întors- pe jos de. 
peste 6 kip. Motivul? 
Autobuzul nu este ren
tabili Multe nu mai 
sunt rentabile şi compa
tibile In această ţară; la 
această oră. Dar, parcă,

despre munca plină de problema Împiedicării, 
dăruire a profesoarei de chiar indirecte, a copii, 
limba română. Rezulta. lOr de a învăţa este prea

Oră de curs la 

Şcoala Generală Ri

biţa.

Fete

PAVEL LAZA

te bune se înregistrează 
şi la examenele de ad. 
mitere, absolvenţii de 
aici îndrCptându-şe 'ci| 
precădere spre Liceul 
Teoretic „Avram Iancu“ 
din Brad şi Şcoala pro. 
fesională din Gurabar- 
za. Credem că in acest 
context ar merita să 

i fie menţionat faptul că 
aproape toate cad rele 
didactice sunt posesoare 
ale gradului didactic î şi 
că sunt acoperite toate 
catedrele cu oameni cu 
experienţă. Se «tesfăşoa- 
ră, de asemertea, o sus
ţinută muncă educaţio
nală, de orientare şco
lară, după cum ne măr
turisea şeful comisiei 
metodice a diriginţilor, 
prof. Ionel Vîrgll. Efi
ciente se dovedesc ore
le de dlrigenţie şi, deo
potrivă, lectoratele cu 
părinţii, vizitele Ia do
miciliu, care au stator
nicit un dialog fertil cu 
familiile din care pro
vin elevii.

Apar însă probleme, 
după cum ne spunea dna 
Marfa Vuc, directorul 
şcolii de centru, care în
greunează procesul de 
învăţământ, calitatea a-

k V
i

de toţi 
Este apoi problema bur

selor şcolare, de care 
âta scris nu o dată. Sunt 
tot mal numeroase fa> 
milille cu venituri bă 
neşti zero, altele cu ve. 
nituri de câteva mii de 
lei, cu un copil, doi sau 
mal mulţi Nici aceştia 
nti sunt ajutaţi cu bursei 
pentru a *ace şc&ală, în-ţ 
tmcâţ procentul îr\ care{ 
se acordă este infim, de/ 
către Ministerul
ţământului. Atunci mai 
poate fi vorba de pro,, 
tecţîe socială pe care tel j 
o „umflă“ guvernanţii şi l 
parlamentarii ? Nicîde- , 
cum! Realitatea socială i  
contrazice orice promi
siune populistă şi dema* 
gogică! La Ribiţa s-au : 
alcătuit 25 dosare pentru >, 
burse la elevii prove- |  
nlnd din familii cu ve. i 
nituri minime.! S-au a* J 
S te ri treit j j

Nu pot fi trecute CM ’ 
vederea' reparaţiile şcor 
lare ia şcoala de cen
tru, spaţiile dezafecta
te care se ruinează. De 
acestea, proprietarii vor 
trebui să-şi aducă dta 
când-ta când aminte I 

MINEL BOBEA

Se pare că traficul de 
Influenţă «ste o boală ce 
cu greu va putea fi le- 
etetă. Şi acest temu tei. 
torită in primul rând 
faptului că există foarte 
«suiţi eroduH. Oameni care, 
practic, îi finanţează pe 
« ii ee umblă cu fwveştj 
ât «dormit copiii, pentru 
M l teza# te multe c*- 

o grămadă de bani. 
cazul de faţă, o să 
“ nu face excepţie.

B  CUNOŞTINŢELE
■ • SALE ,

„n e  În t â l n im  l a  v i e n a !t i

Popa are 30 de 
Este din Deva. Lu- 

la LRJE. ca mun
te*» aecalificat. Deşi este 
necăsătorit te fără copii, 
probabil ci salariul i s-a 
pArte insuficient, din 
moment ce, într-o te, s-a 
«păcat de altă treabă.

Be aflăm aşadar prin 
decembrie 1994. In oraş

se întâlneşte cu Adrian 
Gireo, o mai veche cu
noştinţă. Dintr-o discuţi» 
în alta, Emil II face si 
înţeleagă pe Adrian că 
ane influenţă asupra u- 
nel persoane de la Amba
sada Austriei, prin inter* 
mediul căreia poate să 
Obţină paşaport de servi
ciu şi viză. Este exact ce 
doreşte Adrian, iar când 
aude că persoana ta cau
ză nu este altcineva de
cât soţia consulului Aus
triei, sc hotărăşte să în. 
cheie târgul. Totul costă 
690 de mărci germane, «iar 
te 15 zile va avea ac
tele necesare. După alte 
două întâlniri, omul cu 
pUe şl cunoştinţe primeş
te 290 de mărci, restul 
urmând a fi înmânat mte 
târziu, întrucât şi Entfi 
pleacă In Austria. Deşi 1

•  Un muncitor necalificat îmbată lumea 
de cap •  Sute de mărci te sute de mii de foi 
date pe poveşti •  Soţia consulului şi paşa
poartele de serv iciu •  întâlnirea de la Viena 
nu va avea foc •  Credulii cer bani! inaptei

te iau tot felul de date 
personale, iar ultimul ©b- 
■tacOl va fi doar un drum 
la™: Cărei după paşaport, 
vă daţi seama că Adrian 
nu va ajunge in Austria.

Următorul pas pe «sare 
EmU Popa îl face este Ia 
« biserică penticostală Alte 
Deva. Nu- trecuseră de
cât «âteva săptămâni de Ia 
întrevederile cu'Adrian. Ea 
biserică îl întâlneşte pe 
Nicolae ilîndruţ. Acesta 
vrea să'Nece teii' te Ca- 
oada. Nu contează, trea

ba se va rezolva tot 
prin Ambasada Austriei. 
Def, data aceasta, paşapor- 
tul, viza şi atenţiile" 
costă 580 de mărci, în
trucât Nicolae nu are de
cât 150 000 de.Iei, deo
camdată sunt buni şi a- 
reştia, restul când va a. 
vea paşaportul. Credeţi că 
ă Văzut a# ceva ?

SE EXTINDE ARIA 
DE ACTIVITATE

loan Florin loja este o

altă victimă a lui Emil. 
Este taximetrist la Arad, 
dar visul lui este să lu
creze la Vîena. Cei doi 
se cunosc în taxiul cu care 
deveamil nostru se plimbă 
prin Arad. Şi în- aeest Caz, 
povestea este aceeaşi : 
soţia consulului, Amba
sada Austriei. Cât costă? 
590 de mărci. Omul scoa
te 150 de mărci şi 70090 
de foi şl li pune în 
palma iui Emil. Acesta 
îi dă o căfte de vizită cu 
numele lui şi cu o adresă 
a serei sale din Austria. 
Revanşa O să şi-o ia taxi- 
metristul la Viena, unde 
se vor întâlni nu peste 
multă vreme. Frumoasă 
poveste, nu?

loan Tomşa este tot 
din Arad. Pe la începu
tul lunii februarie '95, Ia 
domiciliul Iţii se prezintă

un individ şi Si spune că... 
Aţi ghicit desigur cine 
este individul şi care este 
povestea. Dar pe Tomşa 
nu-1 interesează aşa ceva. 
Are însă un fiii care _ ar 
dori să meargă. Din cele 
300 de mărci cerute, Emil 
primeşte 200 000 de Iei.

Ultimul păcălit va fi tot 
un Emil. Numai că'nu- 
mele îi este Purice şi lo
cuieşte în Secaş, judeţul 
Arad. Omul îi va plăti 
Iul Popa pentru povestioa
ra pe care tot am repe
tat-o, nici mai mult, nici 
mai puţin, decât o jumă
tate de milion de leit

Socotiţi şi» dumneavoas
tră cât bănet a băgat ta 
buzunare necalificatul de 
la I.R.E., avansând doar 
o poveste de adormit 
copiii! Pierderile să şi 
le socotească cei ce i-au 
crezut.

VALENTIN NEAGU
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lumea largă

SCOŢIA.REDEVINE MORALISTA
Un suhprinzâtor val de 

moralism de factură vie. 
toriană s-a abătut asupra 
adolescenţilor prestigio
sului (şi costisitorului!) 
liceu „Dollar Academy“ 
condus de profesorul 
John Robertson, la Perth, 
in Scoţia.

Directorul, preocupat de 
integritatea .morală a e- 
levilor săi, a făcut sen. 
zaţie introducând „regula 
celor şase degete'* care 
pedepseşte, cu efect i-

mediat, întâlniri prea a- 
propiate intre elevi ' de 
sex diferit. Şase „degete** 
echivalează în sistemul 
metric cu 15 centimetri 
şi dacă un băiat şi o 
fată sunt surprinşi la o 
distanţă mai mică unul 
de altul — nu doar la 
şcoală, dar chiar şi pe 
stradă*— vor primi sanc
ţiuni disciplinare. In. 
terzis, aşadar, orice con
tact fizic, oricât de ne
vinovat.

„Ne-am întors • astfel 
Ia vremurile reginei Vic- 
toria“, a comentat un
puşti, amintind că ce
lebra suverană făcea' s& 
fie acoperite până şi pi
cioarele meselor deoarece 
spunea că nu e ^bine să 
fie „văzute goale**. Aşa 
încât, de acum înainte, 
pentru a-şi exprima prin 
străvechile metode senti. 
mentele, băieţii şi fetele 
din Perth vor trebui să 
redescopere farmecele... 
clandestinităţii.
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99Amânaţi 
execuţia!“
Un tânăr în aşteptarea e- 

„xecuţiei în Coridorul morţii 
din penitenciarul Dover 
(SUA) a eterat să fie „pă- 
suit“ o săptămână, pentru 
a-şi putea dona un rinichi 
mamei diabetice : acest ul
tim gest de dragoste al lui 
Steven Shelton, 29 ani, 
condamnat pentru o sân
geroasă poveste violentă, a 
înduioşat până şi pe unii 
dintre susţinătorii cei mâi 
categorici ai pedepsei cu 
moartea.

-Mama, Vera Shelton, a 
comunicat că medicii i-au 
fixat operaţia pentru 11 
aprilie,» în vreme ce fiul 
ar trebui să intre în ca
mera morţii pe 5. Ea speră 
ca judecătorii să atforde 
amânarea erută.
âpteven fratele său Nel- 

sor 27 a  şi îi  lor, 
Jack F. Outten jr., 28 ani, 
au fost t''*- i ei condam 
naţi la pedeapsa capitală 
pentru/ că au bătut în mod 
bestial, ucigându-1, pe un 
bărbat infirm, în vârstă 
de 64 ani.

întâmplarea s-a petrecut 
în urmă cu trei ani, criza - 
de violenţă dertrlându.se 
după ce tinerii consuma
seră o mare cantitate de 
băuturi alcoolice.

învăţarea jocului de 
cărţi poate servi la ree
ducarea şi la reinserţia 
socială a ocnaşilor ? La 
„Opera**, penitenciarul din 
apropiere de Milano, 
toată lumea e convinsă 
că aşa stau lucrurile. Şi 
astfel în mastodontica în
chisoare a fost iniţiat un 
curs de bridge. Deocam
dată la cursuri au fost

lească o punte de inte
rese comune între inte
rior şi exterior pentru 
cei condamnaţi. Or, prin 
natura lui, jocul de brid
ge implică o atmosferă 
in care dominantă este 
nota de eleganţă şî so
brietate, obişnuind deo
potrivă cu ideea de re
gulă şi de acceptare a 
deciziilor unui arbitru.

1

CARCERA ÎN STIL ITALIAN

'

Curs de bridge 

pentru deţinuţi

i niş doar , 8 de ieţi 
nuţi, din cei peste 300 
care aii solicitat înscrie., 
rea. v ■ ' ■■. ■ . . ’

Cum sa ajuns la o- 
i ea tă iso te iniţiativă 
au explicat într-o con. 
ferinţă de presat pe 6 
martie, directorul peni
tenciarului, Al do Fâboz- 
zi, şi conducătorii Fede. 
raţiei italiene de bridge, 
pornind de la ideea că 
este necesar să se stabi-

In .Italia este primul 
îxperimen de acest 
în Frai ţa şi SUA cursuri 
analoge se desfăşoară de 
mai multă vreme şi, se 
pare, cu succes. Căci, nu.j 
un secret, jocul de bridge 

te deoseb d indicat 
peniri % : tiva fa ultăţiU 
mentale. La bridge se 
folosesc cărţile, dâr el' 
este cu totul altceva -de
cât celelalte jocuri. de 
cărţi.

Căutăm
locuitori

albi!
„Căutăm noi rezidenţi. 

Dar trebuie să fie albi".
Un orăşel din SUA a 

hotărât să lanseze o inso
lită campanie publicitară 
pentru a contracara ma
reea de cetăţeni de culoare. 
Matteson — aşa se nu—: 
meşte localitatea, nu e cum 
s-ar crede un târguşor din 
sud, ci un „onorabil** cen
tru din Illinois, la doar 
câţiya kilometri de Chi
cago. In 1980 doar 12 la 
sută dintre locuitori, în 
mare parte agricultori, e- 
rau de culoare. Dar în 
1990 comunitatea , neagră 
atinsese deja 45 la sută. 
Primarul, care a iniţiat 
campania de „albire" a 
urbei sale, neagă orice 
intenţie rasistă: „Suntem 
favorabili unei comunităţi 
multirasiale. Nu ne-ar 
plăcea să devenim un oră
şel „doar pentru albi". 
Dar, din acelaşi motiv, nu 
vrem să devenim nici un 
oraş „doar pentru negri". 
Trebuie să reechilibrăm 
lucrurile".

Explicaţia a fost primită 
cu mult _sceptieism de lo
cuitorii de culoare: „E o 
tentativă disperată de a 
apăra cu orice preţ ma
joritatea albă", afirmă Jean 
Boea, unul dintre locuitorii 
negri din Matteson, sta
bilit aici în Urmă cu opt 
ani.•—*—*—#—*—#—*—*—*—

ART STORY
RECORD DE ÎNCASĂRI

•  CAIRO, Noul film 
ai egipteanului Adel I- 
mam, cel mai celebru ac
tor de comedie din lu
mea arabă, a încasat e- 
chivalentul a 300 600 de 
dolari în doar patru zile 
de proiecţie, cifră nicio
dată realizată — după 
cotidianul egiptean „Al 
Ahram" — în istoria ci. 
nematografului arab. A- 
părut Pe ecrane cu oca
zia celor patru zile de

sărbătoare ţe încheia 
IiamadamuL, filmul, in* 
titulat „Bekhit şi Adila**, 
relatează povestea unei 
perechi care din întâi», 
plare intră în posesia li
nei genţi, plină cu coca
ină şi ou sute de mii de 
dolari, pe care o arun
case un traficant de dro
guri urmărit de poliţie.. 
Desigur, după nenumă
rate şi palpitante avei*» 
turi, nelipsitul happy-end.

ALCOOL SAU DRAGOSTE

• . LONDRA. „Sau eu, 
sau sticla". Cu acest ul
timatum îsabella Rosse- 
Uini a rezolvat ăl său 
„Iove story" cu actorul 
englez Gary Oldman, năs
cut pe platourile de fil
mare ale filmului „Im- 
mortel Beloved". Rossel- 
lini însăşi a relatat dra
ma lui Oldman într-un 
interviu acordat lui „Dai.

ly Express". Oldman 1» 
mărturisise că are mart 
probleme cu alcoolismul, 
dar ISabella l-a pus In 
faţa unui sau — sau şi 
actorul îndrăgostit a ajuns 
astfel într-o clinică, pen
tru dezintoxicare. Acum 
e complet vindecat şi cei 
doi trăiesc împreună în 
casa ei din New York.

DUPĂ 30 DE ANI, ADIO

•  MOSCOVA. Celebrul 
coregraf rus Iuri Grigo- 
rovici a anunţat pe 9 
martie că va părăsi func
ţia sa de director artistic 
al teatrului „Bolşoi". îl 
va înlocui Vladimir- Va- 
siliev, fostă „stea" a a- 
celuiaşi teatru. Grigoro- 
vici, 68 ani, a devenit di
rector artistic Ia cel mai 
important teatru mosco

vit in 1964. In urmă CU 
câteva săptămâni ba
lerinii de la „Bolşoi" ce. 
ruseră înlocuirea sa, acu- 
zându-1 de autoritarism, 
de a-i fi împiediaat să-şi 
exprime proprhafe- spirit 
creator şi de a-i fi de
terminat pe cei mai buni 
dintre ei să părăsească 
teatrul.

J

Szolnok: Monumentul bamjanich... . Piaţa Kossuth.

Un nou proces împotriva Iul Michael Jackson j | .0  crima în şcoală
Patru foşti angajaţi ai 

pop-star-ului american, 
trei bodyguarzi şi o ca
meristă, au intentat un 
proces împotriva lui Mic
hael Jackson, la tribuna
lul din Santa Barbara, în 
California.

„Fanii şi agenţii săi 
ne-au ameninţat în repe
tate rânduri cu moartea, 
din ordinui şi cu autori
zaţia lui Jackson însuşi'* 
— susţin în documentul 
de 30 de pagini pe care 
l-au înaintat justiţiei A- 
drian McManus. Melanie 
Bngnall. Kassim Abdul 
şi Ralp Chacon. „Asta 
pentru a ne împiedica să 
col abc râm cu autorităţile, 
povestind tot ce ştim

despre „prieteniile" sale 
pedofile". Pentru a de
monstra că nu glumeşte, 
cântăreţul ar fi cerut go
rilelor sale sâ folosească 
pistoale şi puşti încăr
cate, pe care le-au pus 
la tâmplele celor patru 
de fiecare dată când erau 
bănuiţi a-fi avut contacte 
cu agenţii însărcinaţi cu 
anchetarea presupuselor 
acte de violenţă sexuală 
ale star-ului.

Ciclul de ameninţări ar 
fi început în luna mai 
1994 şi nu ar mai fi în
cetat niciodată. Şi cei 
patru jură că „trăiesc 
într-o permanentă te
roare". Mai mult, doi 
dintre reclamanţi. Mc

Manus şi Bagnall, îl a- 
cuză pe Jackson că „i-a 
molestat şi asaltat se
xual" (ceea ce, în parte, 
contrazice propriile lor 
declaraţii după care cân
tăreţului i-ar plăcea doar 
băieţii!) şi cer de la el 
o consistentă despăgubire. 
Cât, nu se ştie cu preci
zie, dar unele indiscreţii 
vorbesc de câteva mi
lioane de dolari. Ceea ce 
le-ar permite un frai im. 
belşugat până la sfârşitul 
vieţii, fără să mai lucreze 
vreodată.

„Aceste acuzaţii supt 
minciuni sfruntate, a re
plicat purtătorul de cu
vânt al vedetei, ne vom

prezenta la tribunal pen
tru a le demonstra una 
câte una".

în altă ordine de idei 
în urmă cu două săptă
mâni Michael a hotărât 
să-l şteargă din testa
ment pe tatăl său, Joe, 
care atunci când era mio 
îl bătea, şi pe sora sa, 
La Toya, care l-a acuzat 
în public că este un pe- 
dofil. Banii refuzaţi „tră
dătorilor din familie" vor 
reveni, prin noile dispo
ziţii testamentare, unui 
copil de 3 ani care a - 
supravieţuit în mod mi
raculos tentativei mamei 
sale de a-1 ucide, *arun- 
cându-1 în fluviul Los 
Angeles.

O adolescentă de 14 ani a fost ştrangulată în in- 
îteriorul colegiului „Jacques Gallot" din Vandoevrej] 
îla periferia oraşului Nancy, Sabrina a fost găsită In 
J agonie în toaletele şcolii. In jurul gâtului avea răsu- 
> cite două fire din material sintetic. Colegii şi profe- 
! sorii, care plecaseră în căutarea Sabrinei alertaţi de] 
I faptul că fata nu venise la ore, au intervenit imediat, 
Jdar nu a mai fost nimic de făcut: eleva a murit ime- 
■ diat după ce a fost descoperită.

Poliţia o suspectează ca autoare a crimei pe O 
! colegă a Sabrinei, o fată de origine turcă, Leila. 
jDupă unele mărturii cele două fete s-ar fi certat şl 
! Leila — cunoscută pentru reacţiile sale violente —
! ar fi ameninţat-o pe Sabrina cu moartea. Cele două 
! fete fuseseră văzute pentru ultima oară împreună 
[chiar în dimineaţa crimei, adică pe 6 martie, dar 
i au venit la cantină pentru masa de prânz şi nici Jet 
!ore, pentru lecţiile de după-amiază.
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CUNOAŞTEŢI. IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA

Parcul Naţional Retezat (VI)
Cea mai importantă .realizare în acest 

parc naţional este casa-laborator Geme
nele, construită prin grija Comisiei mo. 
numentelor naturii din Academia Româ
nă, în centrul rezervaţiei ştiinţifice, la al
titudinea de 1770 m, în poiana de sub 
platoul căldării lacului Gemenele,situată pe 
locui unde pârâul Rovine devine afluent la 
pârâul Gemenele şi în apropierea unei 
frumoase cascade. Caşa-laborator a intrat 
în funcţiune în anul 1965. Clădirea, con
struită din lemn şi piatră, este dotată cu 
tot inventarul necesar cercetărilor ştiinţi
fice multilaterale, precum şi cazării unui 
număr de 15 cercetători. Pentru buna 
funcţionare ă casei-laborâtor s-au ame
najat poteci de acces şi s-au executat u. 
nele construcţii suplimentare. Aceasta a 
fost dotată cu caii necesari transporturilor 
pe potecile de munte. Laboratorul dispune 
de personalul auxiliar necesar pentru pază 
şi bună desfăşurare a muncii de cercetare. 
S-a introdus curentul electric prin mij
loace hidrotehnice locale şi s.a instalat 
un punct de observaţii meteorologice. S-a 
creat un alpinei In felul acesta rezervaţia 
ştiinţifică a parcului şi casa-laborator Ge- 

. menele oferă largi posibilităţi de reali
zare a'unor cercetări fundamentale ce se 
ppt îmbina armonios cu cele aplicative.

Ca- urmare a acestor condiţii, volumul ' 
cercetărilor ştiinţifice ce s-au executat în 
Parcul Naţional Retezat, în ultimele trei 
deceţiii, sub auspiciile Academiei Române, 
este impresionant. Dintre acestea. se re
marcă cercetările întreprinse de. Institutul 
de eercetăFi şl amenajări "silvice din Bucu
reşti cu privire la: regenerarea, conserva
rea şi extinderea înspre golul alpin 'al

r i
' DESPRE IRONIE J

» •  „Ironia este punctul J
I acela straniu în care | 
! descoperim că tot ceea » 
| ce ţine de duh c zădăr- |

Decalog'
Ştii Cum a fost? La 

consultaţii doctorul nif-a 
spus :

— „Eu . iţi fac ce.mi 
ceri, dar mai târziu să nu 
vii Ia mine să-mi spui că 
din cauza mea nu mai 
poţi să ai copii !“ v

Asistenta însă m_a îm
bărbătat spunându_mi că 
„doctorul are gură rea 
dar mână bună“. A ur
mat o injecţie. Mă sim
ţeam ameţită, parcă aş 
fi umblat printr-un li
chid vâscos şi mă miram 
Cum de nu mă sufoc cu 
ei când îmi pătrunde în 
plămâni. M-am aşezat pe 
masa de operaţii. Am a- 
vut o editare, aş fi vrut 
să mă răzgândesc, să pot 
înţoarce timpul înapoi. 
Era prea târziu. Am simţit 
cum o parte din trupul 
meu este smulsă din 'mine,

credeam că o să mor şi 
mă gândeam Că'- într-uif 
fel ar fi mai bîne. Dălr 
nu muream, ci simţeam' * 
doar că ceea ce era parte 
din mine fusese smuls 
cu sânge rece şi locul 
urma să fie curăţat, să 
nu mai rămână nici o 
urmă din viaţa ce cu o 
clipă înainte încă palpita 
şi acea viaţă nu putea 
să trăiască fără mine, o 
ştiam prea bine. Nu tru
pul II simţeam (sfâşiat, ci 
sufletul. Nimeni, niciodată,- 
nu-mi va putea da înapoi 
ce eu am omorât. Cât de 
mult aş fi vrut să mor 
şi eu. In liniştea cabine
tului mii de glasuri de 
copii îmi strigau:

,-,Să nu ucizi! Să nu 
ucizi 1 Să nu ucizi

-TINA DELEANU

mcie"
Retezat. Lacul Zănoaga — 1977 m.

molidişurilor de limită; împădurirea gă
urilor de ger; studiul pinului cembra 
(zâmbrul); biologia caprei negre; recolo- 
nizarea marmotei; populare.a lacurilor al
pine cu păstrăvi şa., precum şi cercetă
rile Institutului de biologie din Bucureşti 
şi ale Centrului de cercetări biologice din 
Cluj-Napoea, referitoare la: identificarea, 
clarificarea şi biologia speciilor de plante 
şi animale din. flora şi fauna rezervaţiei; 
studiul ecosistemelor naturale ş.a. w,-. <

Ing. IACOB TRAI AN,
Orăştie

( V

• • • » • * • • • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • •

CU OAMENI CELEBRI

•  Când Caterina a Il-a 
a Rusiei i-a trimis lui Vol- 
taire o tabacheră de fildeş, 
lucrată de ea însăşi, Vol- 
taire i-a trimis o pereche 
de ciorapi de lână, tricotaţi 
de el însuşi, .însoţiţi de 
cuvintele; „Mi-aţi dăruit 
truda unui bărbat făcută 
de q femeie. Permiteţi-mi 
şi mie să vă dăruiesc, un 
lucru de femeie făcut de 
un bărbat !“

•  Cu talentul său de a- 
vocat pledant, Ionel Teo- 
doreanu reuşise să câştige

•  « •  » •  * •  » •  • •  * •

un proces foarte dificil 
pentru clientul său. Oare
cum stânjenit, acesta i se 
adresă avocatului: ^

— Domnule avocat, nu 
ştiu cum să vă mulţumesc...

La care mucalitul de 
Teodoreanu, mai în glumă 
mai în serios, îi răspunsei

— Mă surprinde aseme
nea dilemă de când feni
cienii au inventat mone
da...

•  Un predicator o în
treabă pe George Sand ctim 
i s-a părut ultima predică 
din Postul Paştelui.

— La drept vorbind —
răspunse scriitoarea — aţi 
făcut mai bine anul tre
cut. ■ '.  f

— Dar anul trecut n-am 
făcut nici ° predică ! j

Tocmai I

•  Când dramaturgul
francez Labiche se afla pe 
patul de moarte, un prie
ten de-al lui, foarte reli
gios, căuta să-l încurajeze 
in acei moment suprem, 
descriindu-i gloriile; Ra
iului, unde avea să se ducă 
în curând. Bătrânul dra
maturg, ridieându-să.' ane.1 
voie, reuşi • să-i spună : ' >

; — E chiar atât de fru
mos în Rai ? Dacă-i ade
vărat ce-mi spui, de ce nu 
te duci tu în locul meu?!

•  Victor Hugo obişnuia 
să spună :

„Mijlocul cel mai sigur 
de a ţi se da dreptate în 
artă şi literatură este a- 
cela de â fi mort". ,

Culese de ILIE LEAUU

ALA1N
„Dintre dispoziţiile 

| sufleteşti, cea mai du. j. 
I ioasă îmi pare ironia — I 
jj Şi cea mai ironică, du- j 
I ioşia". I
» M. CODREANU | 
I •  „Ironia este felul | 
! Ce] mai rafinat de a '
I  expune defectele altora". |

j. locke ;
| •  pronia nu usucă : I
I arde numai buruienile". * 
I J. RENARD j
I •  „Ironia ? O insultă J 
? deghizată in eomplL [ 
I ment". I
5 Ed. P. WHIPPLE ;
I •  „Ironia este grăim* | 
* tele de sare care dă gust ; 
|  mâncării". I
J' Th. MANN :

)• Selecţie de . |
ILIE LEAUU

i Proverbe şi cugetări

[ i

•  Mai bine bate-mă dar 
lasă-mă să râd. (Molliere)

•  Râsul e ca soarele: 
alungă iarna de pe chipul 
oamenilor. (Victor Hugo)

•  Cine râde e tânăr. 
Cine rânjeşte e bătrân. 
(Victor Eftimiu)

•  Mai omeneşte este să 
râzi de lucrurile vieţii 
decât să le boceşti. (Seneca)

•  Un zâmbet sau o vorbă 
bună. spusă unui bătrân 
este a-i dă o zi mai mult 
din viaţă. (Vasile Conta)

•  Plângem când suntem 
îndureraţi, râdem de ceea 
ce ne înveseleşte. (Voltaire)

•  Mai bine cu râsul de
cât cu plânsul. (Proverb 
românesc) „
‘ •  Orice hohot de râs 

scoate un cui de la sicriu. 
(Proverb italian)

' -.i l l lp l i l

** ~ 4fc,

' - ifc. Mtt'* . .ă

•  A te tăvăli de râs 
este o expresie foarte a- 
devărată. Cine? râde din 
toată inima aceluia-i vine 
gustul să se tăvălească pe 
jos. (Eminescu) 
e Niciodată n-a- fost pe

depsit cineva că a făcui 
pe altul să moară de râs. 
(Proyerb chinezesc).

Culese de N. ZAMFIR

PILULA DE BAS

•  Fugăriţi dc gar
diştii albi, Ceapaev şi 
ordonanţa Iui s-au re* 
fugiat într-o fântână. 
Ajunşi aici, pentru a-şi 
salva pielea, s-au gân
dit să imite' sunetul e- 
coului. „

La un moment - dat, 
albii s-au apropiat de 
fântână, şi-au. privit fn
JOS. ' V.
' — Precis . sunt ■ pe 
câmp!; au zis ei.

— Precis sunt pe: 
câmp!; au răspuns Goa- 
pacv şi ordonanţa. ?

După ee.au scotocit 
cântul. pesţe tot, al Mi 
s-au întors Ia fântână. 
Unui dintre ei a propus:

— Hai şă aruncăm o 
bombă in fântână ! ';

— Precis . sunt pe 
câmp !. au răspuns cei 
doi. :
Culeasă şi „neprelucrată" 

de ILIE LEAHU

î

- ■ ;
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ORIZONTAL : 1) Nimfă ispititoare In 

iatacul păcălelilor — Tip de păcăleală fără 
a-ţi înşela aşteptările; 2) Semnătură pe o 
partitură la Madame Butterfly — Formă 
de păcăleală modelată la cald, servită u- 
nor gură-cască .(pl.); 3) Exemplu nefericit

al unuia uşor de păcălit — Personaj de 
baladă specifie ardelenească; 4) Articole 
de lege aplicate la o neînţelegere! — Ca
talizatori euforici la realizarea păcălelilor; 
5) Proiectat mereu în centrul atenţiei! — 
Ţesută cu meticulozitate pentru realizarea 
unor Ţar se; 6) Ademenit cu uşurinţă pe 
scena păcălelilor — Vieţuitoare pastorală 
aciuată printre sălbăticiuni; 7) Mod de a 
trece prin foc şi apă — Echivalent abstract 
al spiţei matematice (fon.); 8) Afrodită 
vremelnică păcălită în chip profan — 
Titluri de glorie pentru măiestrele păcă
leli; 9) Glasio model în derularea păcă. 
lelilor — Făcut de râs în sfera produc
ţiei; 10) Exponent al intelectului sprinţar, 
imun la păcăleli — Tradiţionalul echipa
ment al unui Păcală autohton.

VERTICAL s 1) Foarte serioase la lan
sarea unor păcăleli — Perioadă critică 
sesizată-n orice caz; 2) Victima efemeră 
a unor zdravene păcăleli — Punct de a- 
tracţie cu exacerbarea cochetăriei; 3) 
Vlăstar aflat sub oblăduirea unui părinte 
natural — Esenţa păcălelilor afectată de 
o ireală stare; 4) Intrat ca musca-n lapte 
în cursa păcălelilor — Tertip consistent 
după moda retro!; 5) Tipic reprezentant

al clasicului păcălici — Poante debitate 
fără sare şi piper ; 6) Punct de maximă 
extensie a: prerogativelor posesive (pop.)
— Localitate în Nordul Italiei; 7) Distinc
ţie simbolică luată în şagă I — Fără e- 
fectele preconizate în urma... urtor păcă-' 
leii; 8) Dusă cu şiretenie de un Păcală 
ademenitor — Variantă populară pentru 
un îndemn la uitare; 9) Şarpe alfabetic 
între două cărări — Model clasic al u- 
nui... trăgător de sfori; 10) Efect spontan 
al unor păcăleli, cu viaţă efemeră — în
conjuraţi de clovpi puşi pe soţii şi păcă
leli. '
DICŢIONAR : GAD, LOPI, 1GA.

VASILE MOLODEŢ f

DEZLEGAREA CAREULUI „DIXIT 1“ 
APÂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBÂTA TRECUTA:

1) CLACA — UMĂR# 2) RIGA — COA
MA; 3) URĂTOR — SAT; 4) DI — ALĂ
TURI; 5) CALATOR — E; 6) O — TO
CILAR; 7) FREGATA — AZ; 8) TAL — 
RANIŢA; 9) ACARI — ILAR; 10) TIJA
— ETATE.'

MAT ÎN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei : ,
Alb: Rg8, Dc6, Ng4, p : g2. . 
Negru: Rfl, Tgl, p : f2.

Soluţia problemei din nr, trecut.
1. Dfl ! R : c6 2. Nc5 mat
2. DaG mat I : ----— Re5
1. _ ----Re7 2. Ng3 mat.
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când vibraţiile 
: noastre crase. A#

era* o  m rnm i «te v^
brefee tot rate raara laţi 
te  ««* * oamenilor, ca» 
te* determină boii la ni- 
WM corpului Sete, din 
<» te l*  «te «teta fi 

"mm geme, «nete neeu- 
şrerato.

Rostul conferinţelor 
JRLYA" este de a ne fft* 
•tea măsurile <te proiec

te  care le putem lua 
are dintre trai, pentru 

, depinde de noi. Esen. 
te l este să ne ridicăm 

noi vibraţiile pen-
s a fi in concordanţă,- |("fţa tt radte*-. 1ca cw*

ză continuu şl noi fa* 
«era parte din «I. Ca prl- 
teă -măsuri; de protecţie 
9-a vorbit despre alimen. 
feţi a naturali, cam este 
te îndemâna tuturor şi

ofiteraiHia cura r̂ca

eorpuiui
tem» - t e » - ™ .--sr^^  
Vibraţii®. La conferinţa 
ten iun» martie, s-a ex
plicat ştiinţific acest lu
cru.

Din pfeţctttl de
si fizici£»ttra s ............
strat te «ateria poartă 
ta ea toffinnaţie, pornind 
de ia observaţia simpla Că 
un fulg d» zfipada nu 
seamănă eu un aiul. cai 
formă, datorită faptului 
te flecara conţine tete 
particule, mm poarte fii- 
formaţia
curs. Prin comparaţie, a 
v-H-ffia de came pe oara o 
mâncăm poartă bi ea in
formaţia dramului pre
cum până In stomacul 
nostru, şă tete determină 
manifestarea noastră ex
terioară. Din acest mo
ment, făcând apel la **?- 
tematică, - .mai 
compatibilitatea 
sisteme, crapul .nostru ca 
sistem vi» Şi bucata te  
carne 'te tetora morb ... te

N ! Wi

devia* ... .. ___ ....
r nevate do o feteşte«u 
e  ebunieft, te-' te  - #• 

din partea argate** 
iţman ş{ cu tetePi* 

rarea de toxine.- Consu
mând hrana crudă, nsto- 
rală (dar bineînţeles fără 
came). Informaţia rate cu 
lătul tete, iar efortul or. 
tehismuluî la fel, toxine
le na mal rezultă, corpul 
m dorite. Renâtatul ne-

de Metafizică Bucureşti -*« 
Filială Deva.

Astrologia te ştiinţă 
mentală,-care sti la baza 
metafizicii, ne oferii in
formaţia necesară pentru •  
gări cauzele, tete, ten 
form primei legi

«w tet «• te i 
te te  d* tete. ■ - 
«tentaţia naturală, voi 
„Bucătăria firi «SC*, Căra 
ne oferă In tentlBUăfO 
reţete de hrană crudă, ast
fel incit alimentele noas
tre să fie in acelaşi 
te p  şt medicament*. A* 
fi de d®it ca şl în ora
şul nostru să putem des
chide un saloa cu tain* 
crudi, naturali, pentru 
ă fi mal la îndemâna ce- 
|w  oare «forase să 'toterce 
ff #  tenstate

■ j-g tee

m m m , u t  

mu, ta e*sa

,  mmm* » i | I » m ,  >— ,  mmm* *rnrn.**mr e r e * 7 f i t a e « r e * » " » ' * dŞP (* etete#4diBpted r#te?

I
i%
i

m m  m u  «vA-MEfoi muu
ari. M

licitaţie publică «a
rierii fi concesionării terenurilor pentru 
situate in intravilanul municipiului Deva, 
fixarea obiectivelor prevăzute \
•ribaaiam. aprobate In condiţule 
—15, astfel :

, . I. AMPLASAMENTUL situat in cartier*! Micro 15, 
intersecţia sieUer Cioclovina şi Scărişoara, pentru o 
raletărio, «o suprafaţă de 240 mp. Taxa anuală -**

; temi* de concesionare (T.A.M.C.) esto de 8000 leii 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 78/1

tocai.

PIAŢA UNIRII, NR. 4, TELEFON «3485 

lucid-

i

2. AMPLASAMENT pentru toi
Servicii — confecţionat jaluzele — la 
adiacent parterului bl L 1. faţada 
suprafaţă de 7,50 mp. T.A.M.C. este de 15000 
a n .  Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. m im »  
Consiliului local. t

3. AMPLASAMENT situat to rana 
str. Avram Iancu cu str. Horia, pentru 
tea unui spaţiu comercial în nişa de ta 
■  1. având suprafaţa de 4,50 mp. fAM T. esto 
•  850 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu

zm m .
4  SPAŢIU SUBTERAN situat to reus Gării, BN 

7. to suprafaţă de 400 mp (2 pivteţeŞ, «le iachirtot, 
menajarea unui deposlţ ym 

«to Pornire a licitaţiei «tartei 
. închirierea şi destinate - - 

«ir. 47/1994 a Consiliului torid.
5. AMPLASAMENT situat fa «patrie b l h 

Libertăţii, pentru construirea UflUi mate ta SUI 
ţâdeiemp TJLM.C. este «le S Ora teîfinp/an.

«te st apn- j 
torid, ca- J

» -

I

ratoatoa*2nraA --Wn vr—.4——-ii tfafâfâA«BjFrtvwraŢ cu. iivfiirorvii n*« stoFP'*w*
siliului local

to ratui
jarea de

6. AMPLASAMENT 
Cristur, mea DN 88 B, 
ţiu desfacere produse Hmentare 
perisabile şt băuturi rătratotote to suprafaţă 
7 mm. situat In d U te  staţiri de autobns rate. 
toate Praţtoi mintal de pornire a licitatei chiriei 
este 5000 ici/mp/iună. închirierea şi destinaţia fi. 
probate cu Hotărârea nr. 89/1994 a Consiliului

7. AMPLASAMENT situat Ia str. M. 
zona -Cartodrom", pentru amplasarea unui 
in suprafaţă de 25 mp, cu destinaţia' prestări ser
virii — retuş şi reparaţii îmbrăcăminte. T.A.M.O.

lei/mp/an. Amplasament aprobat cu 
75/1904 a Consiliului local.)

8. AMPLASAMENT situat ia DN 7, zona Auto- 
gării Deva, pentru amplasarea unui chioşc aii. 
mentar, în suprafaţă de 25 mp. TA.M.G. este te  
raOW lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărâ. 
rea nr. 73/1094 a Consiliului local

9. AMPLASAMENT situat to «tona „Bcjan", In
tre bl 87 şi bl. 63 B, pentru amplasarea «ari

chioşc cu destinaţia comercializare predase 
atentare preambalate fi «alimentare, to JfiUtenţă 
de S  are. t:AMC. esto 30 000 lei/mp/an. Araptaaa- 
ment aprobat cu Hotărârea nr. 71/1994 a Consiliului
a - -•.« 'tocai.

H». AMPLASAMENT situat la bdul 22 
brie, pentru amplasarea ţinui chioşc cu d< . 
comercializare produse âfimentare preambalate 
suprafaţă de 4 mp. T.AJd.C.
Amplasament aprobat cu 
Consiifolte torid.

11. AMPLASAMENT situat la str. Teilor (car. 
tier Micro 15), pentru amplasarea a 3 gfiraje, to 
suprafaţă «to 29 mp fiecare. T.AM.C. este 7 000 Iei/ 
mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea ar. W  
1995 a Consiliului torid.

12. AMPLASAMBIV situat la Aleea Crlşulul 
. 15), pentru amplasarea a «toci ferite 
te  B  mp fiecare. TA.M.C. esto 7 008

leija^aa. ^Aţ̂ iraameri aprobat ca Hotărârea ar.

OfSmBJB se depou până te teta de 87 
lie 1998, era 15, to steiul Consiliului
r a n ă

Documentaţiile ifofiaţfcl se vor ridica «ranfia «tot 
te ia sediul Const* S «i tocai — serviciul 
fer, mmm  te  terepâad cu teta te  I 

‘ Gatrate» »l tM» tê partlc^ rji to lidtafee^rant |

‘ ara» |respecfev totftlrierea pe m- * 
tetei — spaţiului), cea de â~ 

i»N8 lei şi sa «a drame astfel:
Prima la  centul 31811094374393, cea de a 

to contul 21051204374393, deschis la Trezoreria Deva, 
până Ia «foto de 27 aprilie 199$.

Pentru poziţiile 5. 11 şi 12 vor participa fa 
licitaţie locatorii Mectuitor din atei» care au la 
proprietate autoturisme, «far nu yunli geeoj*, astfel:

— la poziţia 5, locatarii din bl. LL str. Li
bertăţii;

— la poziţia «L tecatarU din bl 72. 73, 74 75 
29, str. Teltori

12. locatarii din W. 45. 48, 49, 59 
şi 51, Aleea Crişului.

3 vor putea participa la Uritote 1 
indicapate, autorizate să «frra- I 

i e activitate comercială, fa ba» Decretului 
nr. 54/1990.

Licitaţia va avea loc la data de 28 aptele 1995, 
ora 9, la sediul Consiliului local sala mare.

de concesionare (închiriere) a terenuri, 
este următoarea:

25 ani pentru poziţiile: I, 5. 11 şi 12.
IS ani pentru poziţiile > 2 şi 4  
19 ani pentru poziţia : 4  
5 ani pentru poziţiile : 3, 7, 9 şi 19,
2 ani pentru poziţia : 8.

m i
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lor

t
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I
I
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i
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F.R.E. DEVA
tn ziua de 19 aprilie 1995, ora 10, 

m ea ioc la tetiM. FM.E. tk v a  exa- 
pentru wâ&tizafm electricienilor.

Tot în aceeaşi zi se va organiza 0  
reexaminarea electricienilor atare bk oo* 
ţinut autorizata ptSmi Ut aee**$& dată, 
care constă din verificarea cunoştinţelor* na «v ■ wxj «ram _ aravea, -.—r -w:— V | ' - v - to-vre urumuie vr y  w wm\m»̂ m 9 - -

m n a  > i uMssmm energiei ’cSeelrIce, # •  
probat cu MM. nr. 236/1993.

DetalH privind examenul m pot 
* de le F.RJ5. Deva, eervtciul F.SX., 

i 615750, interior
f — # »  ; & m

B  C , „P O U O A V /C  S . A  D EVA
/ _ "V ' . •; \,..... •

A ‘faE:- «iaKararaJm a«a rara -rai'S'te'ia' •'tei'‘«ie • - --

eu pfomptrtudinB, la cele mai miei preţuri
' ,*ăM ■ te teHifcaibBte; " 8ar'd>; gffiraib dt'Sa'Aa'l'tal ‘ - - •. -itire * ■şi o e  cairtaie if©pn?şaof»a# u fftw itoafw

* ■ • • x  -V".-'.

#  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală

♦  iugenta - Oivertis - Cremcu arome 
de bahane, ciocolată, portocale, căpşuni;
: +  Ciocolată şi dulciuri {FeteacuClu)};
| ♦  Stjcksuri, paste făinoase, taiţei de* 
cflsâ;
% puiciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat.
Relaţii şi comen2i-zilnic, ta sediul societăţii, 

strada 22 Decembrie, nr. 2S7, ia teiefoanele: 
OS4/S20712 şi ©27756; fax: 621159, **«* I

O F E R 'IA  SPt  < ! \  J A î î:

Pagere MOTOROLA ia cele mai avantajoasej 
preţuri.. Contactaţi. S.C. COMSER S.R.L/ 
Hunedoara, iel.7I69l5, 716551, fax:
Posibilităţi de comunicare % oi&ajjefor *%- 

Oete, Hunedoara, Sinţeria, Orâştie, Bucureşti, 
Constanţa, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ, ( 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Ttmtşoai'S, -— 
Oradea, Reşiţa, Tîrgu Jiu. *

Angajăm reprezentanţi de vânzări!
4

S.C. QUASAR ELECTR0 S .R .L
0eva6d.0ecebal Bi.RTei/Fax 61t»1 S14S8S

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
t Televizoare color M egavlsiO lt, 

Goldstar, Samsung,Philips 
instalaţii complete de satelit 
Videoplayere si videorecordere 
Toată gama de produse efectrocasnice
Rowenta,Philips 

Aragaze Samus (Satu Mare) 
Frigidere si congelatoare Arctic 

* Maşini de spălat automate de Cugir $1 
m Oaewoo
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te temeiul art. 61, alin. 3, din Legea 
nr. 39/1331 privind administraţia publi
că locală, se convoacă Consiliul Judeţean 
Hunedoara In şedinţă ordinară, la sediul 
acestuia, pentru data de 17. IV. 1995, ora 
12, cu următoarea ordine de z i:

1. Proiect de hotărâre privind bugetul 
judeţului Hunedoara pe anul 1995;

8. Proiect de hotărâre privind aproba
rea cantului de execuţie a bugetului judeţu
lui Hunedoara pe anul 1995;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuţie a fondului de tezaur la 
dispoziţia Consiliului judeţean Hunedoara pe 
anul 1095;

4. Proiect de hotărâre privind raportul 
asupra bunurilor Consiliului judeţean Hune
doara la 31. XII. 1994;

. S* Proiect «te hotărâre privind aprobai 
rea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale re
giilor autonome de sub autoritatea Consiliului 
judeţean Hunedoara;

«. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării pito licitaţie publică ̂ a unui autotu
rism aparţinând Consiliului judeţean Hune- 

' doara ; ■ ,
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea

naturii de pe
măsurilor pentru ocrotirea 
rezervaţiilor şi monumentele 
raza judeţului Hunedoara;

8. Raport privind constatările rezultate in
urma verificărilor efeetuato la Teatrul „I. D. 
Sârbu" din 5̂ tîtrosiă cu privire la
unele aspecte sesizate de Ctasffiul judeţean 
Hunedoara;

9. Referat privind aprobarea efectuării 
plăţii cotizaţiei restante către ARE pentru anii 
1993-1994, a cehi pentru anul 1995, a calen
darului reuniunilor ARE pentru anul In curs,

şi înscrierea judeţului nostru fn trei 
cottoş^ A R E ;^ ':f .̂;''-'::;-

19. Referat privind aprobarea deplasării 
responsabililor Comisiei V (ARE) la lucrările 
acesteia de la Dalarma (Suedia), In perioada 
22—25 iunie 1995;

* 11. Aprobarea participării unei delegaţii 
a Consiliului judeţean Hunedoara la ceremo
niile prilejuite de aniversarea a 59 de ani 
de Ia sfârşitul celui de-al dedea război mon
dial, 50 de ard de pace în Europa, ceremonii 
ce se vor desfăşura în Comitatul Hampshire 
— Anglia, în perioada 14—19 mai 4918, pre- 

şi a fondurilor necesare ,
: »Tî tmlvwhoIm «ffiii

COSTEL AEIC
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SOCIETATE COMERCIALA

s

Oferă spre închidere spaţii de depozitare 
de la suprafeţe de 10 top până la 3000 mp. 
dotat cu rampă de descărcare auto şi 
încălzire, apă, canalizare, grup sanitar, tele- 
fon.fax, posibilităţi birouri d« diferite supra
feţe, ^ecum şl forţă de muncă. . -

Oferta este valabilă pentru oraşele Deva 
şi Petroşani.

se face prin licitaţie, organizată 
în fiecare zi de miercuri, Ia Deva, 

şi joi la Petroşani, Ora 11.
Dtoîtorii se pot adresa la :

054/622087 — fax 
054/621093 — telefon 
054/623320 — telef. centrală.

(608446)

S.G. „/MAR" S.A. ARAD 
Str. Calea Aurel Vîaicu, nr. 14# 

telefon 057 - 244815 — serviciul desiacere, 
iax 057 - 289697

Vinde la preţuri deosebit de avantajoase 
Următoarele: y  ' '

— Saltele matlasate/
— Holuri modeme -, ;
■mm Golţare extensibile; '
±  Fotolii separate #
— Dormitor Ludovic XVI. i 

. Toate aceste modele surit executate cu
cele mai deosebite stole şi pluşuri din import, 
ele constituind mostre şi prototipuri pentru 
piaţa externă.

De qsemenea, vindem parchet lamelor fag, 
la 7800 lei mp (inclusiv T.V.A.).

Produsele sunt expuse In cadrul expozi
ţiei noastre şi la magazinul de prezentare şi 
desfacere din str. 6 Vânători, Arad.

^ J 2 0 0 ) ^ ,  |
»

1 REZULTATELE *
ETAPEI A 22-A 

(INTERMEDIARA) 
de joi, 30 martie a.c. 

Victoria Călan — Favior Orăştie 2—0
Dacia Orăştie — Minerul Livezeni 0—1
Mln. Şt. Vulcan — Min. Certej 0—0
Metalul Crlşcior — Haber Haţeg 3—2
Jiul Petrila — Minerul Ghelari 2—1
Min. Teliuc — E.G.C.L. Călan . • -3—0
Constr, Hunedoara — Min, Bărbătcni .0—0 
A.S.A. Aurul Brad — C.F.R. Simeria 3—0

NOU! LA HAŢEG
SC J N  CREDIT. PROD COMEXIM" SRL,

9  PULPE PUI IMPORT — SFERTURI — i 
4 100 lei [kg cu T.V.A. \

9 PULPE PUI COPANE — 4100 îeifkg [ 
cu T.V.A. î

•  PULPE CURCAN COPANE — 3 125 lei/ I
kg cu T,V.A. »

•  ARIPI CURCA — 3 280 lei/kg cu T.V.A. I 
9 BURTA VITA —  2 800 lei/kg cu T.VA. \
•  PESTE MACROU — 2250 lei/kg cu J

T.V.A. ■ i
LIVRĂRILE se tac zilnic între orele 8,00 i 

1 — 16,00. , ! 
f RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON: | 
j 543659, PETROŞANI. (216) *

î

\

SC „SCORPION COMPANY" 

HUNEDOARA

|  următoarele produse t 
%
i9-
I
• .* *

I

•  PULPE PUI SUA 4 100 le 
9 PULPE CURCAN SUA 3 l  

T.VA.

c« T.V.A. 
lei/kg  cu

® m m

I i
l i

•  BURTĂ IMPORT 2 800 lei/kg cu T.V.A. 
9 ARIPI CURCAN SUA 3 280 lei/kg cu

■ Ţ.V.A. ■ 0
9 PEŞTE MACROU 2 250 lei/kg cu T.V.A. 
Distribuirea se face de la SC. „DEVIL" SA 

din Deva (Fabrica de lapte), fn  fiecare zi de 
la Ora 8,00 la 12,00. '

De asemenea, vindem:
9 ÎNGHEŢATĂ PANDA 299 lei/buc cu
: T.V.A. ■: ■■'■■ ■■

•  ÎNGHEŢATA PINOCCHIO 299 lei/buc 
cu T.V.A.

9 ÎNGHEŢATA NAPOCA 408 lei/buc 
Oi T.V.A.

9 ÎNGHEŢATA CORNET 463 lei/buc cu 
T.V j\. '

Relaţii la telelon/fax: 054/717439, Hu
nedoara. (217)

1

S.C. 3VHFA
MAGAZINUL DE PIESE AUTO, care 

incţionat 2 ani de zile în incinta „EURO-a funcţionat 2

^KNI£ ^ S ? ) ^ rata  CLIENTELA
că şi-a transferat punctul de desfacere al 

auto pentru maşini străine în 
C81STUR, NR. 367 A 

(drumul spre Hunedoara — 2 km de I» 
tinde In continuare desfăşoară *  

de servire promptă şi ctoM-

Anunţăm cu această ocazie că orice 
cu privire la desfiinţarea magazinului nostru 

fals.
NOU !i! Tel./fax 054/624807.

#6274)

S.C. „VERONA COMIMPEX" S.R.L.
D E V A

SCOATE LA
LICITAŢIE

evaluarea activului, situat in strada De- 
cebal, blocul E, parter.

• *m
' C: ’%

PETROŞANI î

j Vinde prim depozitul trtgorifer ABATOR j 
î HAŢEG, en gros, turnătoarele produse: I

[
: *
l
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S.C. MERCUR S.A. BRAD 
cu sediul în oraşul Brad, str. Republicii, 

nr. $, .telefon 034/&5&95S 
I N V I T Ă

până, la data de 15. 04.1995, la sediul 
societăţii, toate persoanele îndreptăţite d 
face parte din --i

„ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR Şl 
MEMBRILOR CONDUCERII", ';l

în vederea dobândirii de acţiuni aii 
societăţii, care se privatizează, în confort 
mitate cu Legea nr. 77/1994, respectiv .* 
membrii conducerii societăţii, salarkr* 
fii, foştM SâlaHăţi pensionari* care au 
avut ultimul . loc de muncă la societatea 
comercială având contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată, care au lucrat 
minimum un an şi nu li s-au desfăcut conf 
tractele de muncă din motive imputabile 
lor. - • (225) ;

cu sediul în Călan
următoarele ca-

a) CALAN-BAI;
1
2
1
DE PRO-

5
10
4
1
1

Angajează prin concurs 
tegorii de personal :

PENTRU STAŢIUNEA 
bucătari 
ospătari

•  lucrători gestionari 
b) PENTRU ACTIVITATEA

DUCŢIE:
•  sudori electrici şi antogeni
•  lăcătuşi cazane şi conf; metalice
• zidari 

tâmplari
faianţari mozaicari 

Pentru personalul de la punctul (a) se pot 
prezenta atât bărbaţi, cât şi femei, cu studii de 
specialitate, calificare şi experienţă în domeniu.

Pentru personalul de la punctul (b) se pot 
prezenta numai bărbaţi, cu calificare şi ex
perienţă în domeniu.

în ambele cazuri se solicită, la prezentare 
Cartea de muncă pentru verificare.

Condiţiile de salarizare, în funcţie de com
petenţa .profesională demonstrată şl rezulta
tele obţinute în activitate. v

Pentru informaţii suplimentare — tele
fon 73069.4, şi la sediul societăţii: str. 22 De
cembrie, nr. 1. (90267)

-z—r -*■
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai sigu

ră şi mai avantajoasă de procurare a 
ziarului nostru. Costul abonamentului 
pe luna mai, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, cgre ar 
costa 3 000 — 3 150 leir prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se. pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
mai puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii aprilie.

VANZAR1-
CUMPARARI

,r
i •  Vând ‘ apartament, 
. casă. ultracentral. Deva, 
(eîefon 613799, după ora 
|9. (607541)
■■■■■•• Vând urgent, convena
bil, garsonieră. Deva; 
Micro 15, bl. 52, etaj 4, ap. 
Sj, telefon 621673.

•  Vând casă în Deva,
telefon 619373. ,

(8524)
•  Vând casă, anexe, pă

mânt, cartofi, porci. Pane, 
fir. 2. telefon 626531.

(8518)
« Vând saxofon. Tel. 

££9523. (8525)
•  Vând antenă satelit 

aâffset (aluminiu cu su.
art), convertor, telefon 
11879. (8487)
w Vând în Sebeş.Alba 

Pasă cu teren, 2300 mp. 
(Telefon 611879. (8487)

•  Vând i'arsonier , 
fort 1, 7500(100, negociabil.

‘Progresului, informaţii tel. 
'619101. (8544)
: •  Vând motoi; Diesel,
stare bună, VW Passat şi 
piese auto VW Passat.
ţnodel ’79 si Audi 80. Tel.
«22466. (8547)
• •  Vând talon Skoda S 
100. Telefon (350 0 97
4 ' (8543)
: •  Vâpd' urgent chioşc 
inare, funcţionabil, -vad 
jppmercial, Simeria, tele
fon 629305. (8550)
. # Vând apartament 2 
fcamere, , îmbunătăţiri, Goj, 
fiu, bl. O 3. sc. 1, ap. 26 

(8556)
•  Vând casă în satul

Iveşnic, nr. 53, negocia
bil. (8573)

•  Vând casă cu gaz,
$Pâ, grădină, str.’ A. Vlaî- 
cu, nr. 120, Deva, telefoa
ne 627784, 614989.

- (8554)
* •  Vând talon Ford Tau- 
nus 1,6 şi 2500 mp loc de. 
basft, în Fizes — Bălţa,

, ţel. 195. ' _ (8553)
- •  Cumpăr apartament 
6—3 camere, central, pret 

_|0—12000000. Tel. 628781- * 
(8552)

•  Vând autocar Magi.
. rus Tam, 1985, 49 locuri,
; impecabil, cu toate piesele 
! ’de schimb, pret 26000 DM,
Cel. 050—723219.

(8276)
•  Vând teren — vie, li- 

yadă cu cabană BCA si

magazie. .Deva, telefon 
627894, orele 19—20.

(7929)
•  Vând .Talbot Diesel 

2000 eme, 1500 DM, Passat 
Combi, 800 DM, videore- 
corder Universiim, televi
zor color, tel. 620748.

(8572)
•  Vând-IMS M 461, tho.

tor - : Diesel, nou, nego
ciabil. Bâlata, nr. 15, — 
622553. (8563)

•  Vând talon , şi piese
schimb VW Passat. Tel. 
626658. (8564)

•  Vând garsonieră,- De
va, Gojdu, bl. O 4, sc. 1, 
ap. 23. (8565)

•  Vând remorcă izoter.
' mă, 5 teme, preţ avanta.
fos, tel. 571751,

(8571)
•  Vând apartament 4

camere, zona gării, Deva, 
etajul I, ap. 14 (bloc Gri- 
viţa 1). Relaţii la tele
fon 625983. - (8570)

•  Vând calculator PG 
A • 486, 66 MHz, configu
raţie maximală, cu impri
mantă. Tel. 661756.

(8569)
-■ •  Vând teren intravilan, 
Almaşu Mic, 1,4 ha, tele
fon 611675. (8567) ■

•  Vând casă, 5 încăperi, 
gaz, Geoagiu_Sat, posi
bilităţi depozit en gros, 
privatizare. Deva, tele
fon 622112. orele 20—22. ’

(8566)
•  Vând casă, grădină,

în comuna ■ Soimuş, nr. 
1 6 0 ;- spre Boliolt. • ■ . -

. .(8578) :
•  Cumpăr teren 300—

60C in > < p ţ; pă
canalizare, energie elec
trică, la - artere circulate. 
Tel. 628582, după ora 18.

(8577)

■ • TODEN INTERNA
ŢIONAL IMEX SRL 
DEVA vinde GRE
SIE, PAIANTA, ADE
ZIVI, VAR PLA9TIG 
fete., totul import 
ITALIA, la PRE
ŢURI AVANTAJOA
SE. Depozit Deva, 
str, Zambilei; Tir. 2, 
lângă Centrofarm. Tel. 
628058. . , . ,

(8575).

•  S.G. Tutus Transport
vinde televizoare color, 
frigidere, maşini de spă
lat automate- Deva, str, 
Kogălniceanu, nr. 10, tel. 
619387. (8548)

•  Vând apartament trei 
camere, zonă centrală, şi

Renault 9, stare excep
ţională. Tei 614836, 614005 

(8555)
•  Cumpăr urgent a.

parlament 2—3 camere, 
decomandate. Deva, tele
fon 651263. (8581)

•  Vând Dacia 1310, rte- 
înmatriculată, an fabri. 
caţie 1984, sau cumpăr 
talon. Informaţii — du
minică, tel. 660599. .

(8587)
•  Vând Moskvici . 408,

stare perfectă. Deva, tel. 
614325. (8584)

•  Vând certificate . de 
proprietate. Tel- 641167.

(8504)
•  Vând motor barcă,

computer IBM şi combină 
cu compact disc. Tele
fon 626558. (8592)

•  Vând urgent 10 stupi 
(orizontali şi verticali). Co
mună Baru; Pfetros, 29T.

(8560)
•  Cumpăr talon Opel

Kadett, VW Golf, patru uşi. 
Tel. 723386. (7646)

•  Cumpăr urgent maşină 
îngheţată, cu 2—3 capete.' 
Telefon 642790,

(7382)
•  Vând apartament 4

camere, Orăştie, ' Mureşu
lui, bloc 16, ap. 67, etaj 
I. (7386)

•  Vând vitrină. frigori
fică, import Austria, 500 
litri. Dacia' 1360, fără 
talon, stare de funcţionare, 
preţuri Negociabile. Dineu 
Mare, 99. - (7357)
. •  Vând Dacia 1300, pen
tru piese schimb, caroserie 
nouă. Pestişu Mare, nr. 
286, după-amiaza.

(7655)
•  ■ Vând piese Dacia

1100, Pestişu Mare, 338,’ 
tel. 711262. (7654)

•  Vând motor Dacia 
1401, eutie viteză, videoi. 
recorder, convenabil. TeL 
714385, după ora 19.

(7653)
•  Vând casă, grădină, 

Mercedes D 123, talon 
Mercedes Diesel, 115." Tel. 
713382, după ora 16.

(7652)
: ie Vând convenabil Mer
cedes 200 Diesel, înma
triculat, stare bună. Tel. 
711866. (7651)

•  Vând Ford Sierra 1,6 
(Berlină), 4 uşi, neînma- 
•triculabilă. Tel. 716217.

(7640)
• * Vând . Mx microbuz 
N s an Diesel fab i •{ - 
1992, i. vamă neplătită. Tel. 
716106. ^  (7647)
1 • ,  Vând garsonieră, con
fort I, preţ negociabil, 
strada Zambilelor. Tel. 
721320. (7645)

•  Vând Dacia 1300; 1976. 
caroserie completă, 1984,
>i goc abil — 2500 mâr î, 
Oiţei), 1986, 2060 rhărci,
negociabil, cântar 2 ito- 
ne, 500 mărci. Telefon 
729417. , (7657)

•  Vând Mazda 323 .—
J'.nu «tare bună ’1  lefon 
625503 după ora'-î?]

: (607539)
•  Vând- - motor, • cutie

viteză,, planetare, > casetă 
direcţie JLarlcia 1600,' a- 
parat sudură 220 V. Tel. 
628763.. (607536)

•  Vând Opel Record 20
Diesel, n©înmatriculat. Tel. 
625474. - (607537)

LICITAŢII
•  Consiliul local Băcia 

scge te la. licitaţie un grajd 
de animale, în localita. 
tea Băcia, în data de 17 
aprilie 1995, ora II. Gon_ 
diţiile de participare se pot 
Obţine de la Consiliul lo
cal Băcia, tel. 672180.

(8589)
• S.O. „BOVIS” S. A.

PUI, cu sediul în comu

na Pui, str. Ponor, Jud. 
îljrs.'d'st»' t , organizează In 
dato_ de 13 aprilie 1995, 
ora 10, licitaţie pentru 
următoarele utilaje:' trac
tor U 650; diferite re
morci; alte utilaje. Lista 
cu- utilajele scoase la li
citaţie se găseşte la se
cuii societăţii, din comu
na Pui, telefon. 140̂  unde 
se pot obţin* i jfo maţ 

■ suplimentare. Licitaţia se 
va repeta în fiecare zl 
de joi a săptămânii, până 
la vânzarea utilajelor.

’ 18562)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

’ •  Schimb apartament 3 
camere, zona Astoria, plus 

- diferenţă, cu apartament 
.4 camere. Tel. ' 623151, 
după ora 16. * (607538)

•  Schimb’ (vând) apar
tament 4 camere, etaj 1, 
central; cu apartament 2 
camere plus diferenţă. .Tel. 
621516. (8503)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Executăm transport 
auto cu camion 10 toile, 
.350 lei/km. Tel. 627660, 
623641, 615155.
• ■ - (8576)

•  Excursie în Turcia, în 
5 aprilie 1995. Informaţii 
la telefon 611415.

(8596)

DIVERSE
•  S.G. Macavei N S.G.S. 

din Hunedoara anunţă in- * 
tenţia de majorare a pre
ţurilor până la 150 ţa- sută, 
începând cu t mai 1995.

(8554)
•  S.C. Truţâ Irimia SNQ 

Deva anunţă majorarea 
cotei de adaos comercial 
la 1*0 la sută, începând 
cu 1 mai 1995.

(8568)
•  S.G. Roxi Garmina Com 

SRL Pojoga .majorează 
adaosul comercial de la 
0—100 Ia sută, începând 
cu data de 1 mai 1995.

(8573)
•  AGENŢIA DE TURISM 

A SINDICATELOR SIND 
ROMÂNIA (R0MSIND)
SRL ORGANIZEAZĂ' ex
cursie în Turcia. Plecare 
— 5. 04. 1995, ora 18. In
formaţii, Deva, 611662; Hu
nedoara ~  714352.

. (607544)

COMEMORĂRI
•  Lacrimi şi flori ia 

şase săptămâni de la' dis
pariţia iubitului soţ si 
tată,

' GIGI STANESE
•_ Comemorarea — sâmbă

tă, 1 aprilie 1995, ora 12,30, 
la Cimitirul reformat. De
va. Odihnească-se in pace! 
......  ....... .... . (8546)

•  Gu adâncă ‘-durere ît) 
suflet, anunţăm împli
nirea, a 6 luni !de la des
părţirea de dragul nostru :

MAR’CU TOMA 
.Nu te ' vom uita. nici- - 

odată; Marna Maria, fra
tele,: cumnata,!- Ipân; şi- 
Mârjoară,; ; nepoţ i iTi t i ,  
Neli- şî Claudiu. , Dura ne-, 
zeu să-l- odihnească!

' . . .  (607542)
•  Cu profundă tristeţe 

şi . durere anunţăm-că au 
trecut şase săptămâni de 
când fina noastră,
Ing. ADRIANA GIURGIU, 
născută Muntean, a ple. 
cat pe dramul fără în
toarcere, lăsând Lumea mai 
săracă cu un OM de 
caracter, plin de noble
ţe sufletească, de înţelep

ciune şi bunătate. Dum. 
fvt‘?ai, s-o cxlîhneasei în 
linişte şi pace! Familia 
Iullu Muntean;

(8599)
•  6 luni de lacrimii şi 

durere de la -despărţirea 
de cel care a fost

•MARCU TOMA
• La crucea ta vom pre- 
săra/ Covor «!« lacrimi În
florit/ Ca semn că nu te 
vom uita/ Şi pentru noi tu 
n-ai murit. Te plâng me
reu soţia . Smaranda şi 
fiica Ljjiana. Parastasul 
va - avea 'Ioc duminică, 2 
aprilie 1995, la Biserica 
Ortodoxă Boşorod,

' (8593)
•  Se împlinesc 10 ani 

de când dragul nostru
FLEISCHER VILMOŞ 

VALTER, - 
ne_a părăsit pentru -tot- ' 
deauna. Nu te vom uita 
niciodată! Dumnezeu să-l 
odihnească. SCHWESZTI.

(8574)

•  S-a scurs un an 
de zile de când ne_a 
părăsit pentru tot
deauna cea care a fost 
prof. ’

DOINA ULJŢA, 
născută Mlţiu, din 
Vaţa de Jos. Lacrimi 
şi flori pe tristul ei 
mormânt. Slujba de 
pomenire va avea 
loc fn ziua de 2 a- 
prilie 1995, la Biserica 
Ortodoxă din Vaţa de 
Jos. Familia.

, (8499)

•  Azi se împlinesc 
şase ani de la tre
cerea în nefiinţă a 
prof.

SIRBU DOMNICA
o mamă şi soţie cu 

calităţi alese, pe cape 
le voţj)' purta veşnic 
in sufletele şl ini. 
mile noastre.’ Mihai 
şi loan Sîrbu.

(8585) ■'

•  Cu. nemărginită 
durere, familia anun
ţă împlinirea unui an 
de la trecerea in veş
nicie a celui care a 
fost Un soţ, ţaţă şi 
bunic minunat,

Ing. MUDRETCIII 
LUD VIG.

Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să odihnească acest 
suflet nobil.. Parasta
sul de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 1 
aprilie 1995, ora 11, la 
Biserica „St Nicolae”. 
din Hunedoara.

(8579)

DECESE
•  ■ Colegii de muncă din 

Depoul G.F.R. Simeria a- 
due un ultim omagiu ce

lui care a fost un bun oo-
U s.

POPA IULIUS
Şi transmit condoleanţe 

familiei îndoliate.
(60754*)

•  Soţia Victoria, fiul 
Viorel, nora Florica, ne
poţii Florin şi Adrian a. 
nunţă cu durere fai su
flete trecerea In nefiinţă 
a celui care a fost

SAV PETRU,
din Lunca — Băiţa, în
mormântarea în 2 aprilie 
1995, ora 13.

- (8602)
•  Salariaţii de la S. G. 

Avicola Mintia sunt ală
turi de familia fostului 
director, dr. AUREL PICU, 
la greaua pierdere - su
ferită prin decesul ful
gerător al fiului,

ALIN PICU
. Sincere .condoleanţe fa

miliei. (607543)

•  Colegii de servi
ciu de la Sucursala ju
deţeană CEO Deva 
sunt alături de fami
lia dr. PICU AtJREL, 
la greaua încercare 
şi suferinţă pricinuită 
de depesul neaşteptat 

. al celui ce a fost fiul' 
lor,- 

inginer
ALIN PICU 

şi" exprimă sincere 
condoleanţe şi în
treaga compasiune.

(8586)

p Familia dr. PICU 
AUREL, ou sufletul 
cernit de durere, pro
fund ' întristată- -şi Sn 
veci nemângâiată, a- 
nunţâ întreruperea fi
rului vieţii, Ia frage, 
da vârstă , de 27 ani, 
într-un tragio acci- 
clant, a fiultii-îor drag, 

Ing. ALIN PICU 
Te vom plânge toa

tă viaţa . noastră.
(8586)

•  Colegii de la Fi
liala CEC Huneddara 
sunt Mături de doam. 

' na Picu Corina, la 
durerea pricinuită de 
dispariţia fulgerătoa
re a fiului

; ALIN -
(8590)

•  Un ultim omagiu 
.din pârtea operatori
lor — insămânţători şi 
personalului d i n  
O.R.Ş.A. Deva, pen. 
trtt cel care ă fost 

IULUS DRAGOŞ 
din Săccl, Sincere 
condoleanţe familiei
îndurerate. .......

(8601)

S.C. BRUTĂRIA NEAMŢ 
D E V A  

REDESCHIDE* 
BISTRO „HAPPY” 

Ambianţă. nouă modernă
— g re ţu ri modico

— Zilnic 9—23.
„BE HAPPY NOVV !“

j

1

(90263)

IMPORTANT !!!
) La DEVA — CASA DE AMANET 

mereu in sprijinul Dvs. cu ÎMPRUMU
TURIIMEDÎATE ÎN LEI, zilnic, în str. 
Libertăţii, bl. 2, et. 1, ap. 11 (vizavi de 
magazinul COMTIM); (8433fc
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