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STAREA DEPLORABILĂ A STRĂZILOR DIH DEVA A IMPUS:

DE REPARAŢII
Starea sub orice critică 

$ principalelor artere de 
Circulaţie din municipiul 
Deva — una dintre loca
lităţile cele mai aglome
rate din punct de vădere 
Pi circulaţiei rutiere din 
Judeţ — , a  făcut ca re
dacţia ziarului nostru şă 
întreprindă un raid—an
chetă împreună cu-un re- 
prefeentant ăl primăriei — 
d l loan Popa, de ia cam. 
partimentu] domeniului pu
blic şi privat şi dnii lt. 
maj. Nicolae Marin, şeful 
serviciului Poliţiei rutiere 
8  municipiului Deva şi 
plutonier Gheorghe Gristeâ. 
împreună am străbătut toa
te ' .bulevardele şi străzi.

r

le principale ale Devei, 
dar n_am neglijat nici ar
terele periferice şi cartie
rele mărginaşe şi, bineîn
ţeles — linia de centură a 
oraşului — D.N. 7. Este 
inutil să maj inventa
riem — ar fi greu de fă
cut — numărul imens de 
gropi în îmbrăcămintea 
asfaltică de pe D. N. 7, 
bulevardele 22 Decembrie 
şi Decebal, de pe nume. 
roasele Străzi importante, 
cu intens trafic auto ur
ban, cum sunt M. Emi- 
nescu, N. Bălcescu, Horea 
ş.a. carp pun la grea în
cercare suspensiile auto
vehiculelor, siguranţa şi

punga conducătorilor au
to, securitatea , tuturor 
participanţilor la traficul 
rutier.

Pe lângă starea deplo
rabilă întâlnită miercuri, 
5 aprilie, în timpuj rai
dului, pe arterele men
ţionate, ne-a surprins plă
cut prezenţa în două 
importante locuri din De
va, în Viile Noi, unde lu
crători specializaţi în în
treţinerea şl repararea dru-

SABIN CERBU .
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SIMPOZION
„Polarităţile în pedago

gia curativă*' este al V_lea 
simpozion * de pedagogie 
curativă' şi terapie socială 
antropozofică, desfăşurat 
la Simeria în zilele de 
3—7 aprilie a.c. Organiza
torii simpozionului sunt 
Asociaţia pentru promova
rea, învăţământului special, 
â terapiei sociale şi agri
culturii biodinamice — 
centrul Simeria şi Centrul 
de pedagogie curativă şi 
terapie socială Simeria. 
Participă cu comunicări 
specialişti în domeniu din 
întreaga, ţară, ,{V.B.) . .

PE ZI
•  Unii şi-ar pune 

diplomele şi pe parbri
zul maşinii».

Acţiune de protest
Ieri, în. faţa sediului S.G. 

Condor S.A. din Deva a 
continuat acţiunea de pro
test, de această dată sub 
forma unei greve spontane 
a Sindicatului liber al con
structorilor,. ' manifestare 

,cate s_a declanşat şi la 
punctele de lucru, după 
cum ne-a spus dl. Ale
xandru Marcu, liderul sin
dicatului.

în  nota de protest înain
tată echipei manageriale a 

-societăţii amintite se sti
pulează că . declanşarea 
conflictului de muncă a 
fost determinată de creşi 
tefdâ preţurilor din tri
mestrul IV al anuluj tre
cut şi trimestrul I  al aces
tu i an, la toate produsele, 
prgeum şî a Inflaţiei, fapt 
pentru care şe solicită ma
jorarea salariilor pentru toţi 
angajaţii firmei cu 100 la 
sută, astfel încât, începând 
ctf jt aprili£a.c., salariul mi. 
nlfn pe societate să fie de 
IBp.OOO de lei. Pe lângă 
aceste revendicări, care 
cOh.stit.uie esenţa protestu
lui, se mai cere şi garan
tarea participării delega
tului sindicatului la toate 
şedinţele formaţiei mana
geriale. In Caz de nesoluţio- 
nâre a acestor cerinţe, sin
dicatul liber al . construc
torilor — se specifică în 
protest — este hotărât să 
aplice toate formele de 
luptă sindicală, inclusiv 
gheva generală cu durată 
nedeterminatâ.

Discutând eu echipa ma
nagerială, am reţinut că, 
pornind de ,1a posibilităţile 
reale pe care-le are în  
prezent firma, în negocie
rile ce s-au purtat cu 
reprezentanţii sindicatului.

oferta' maximă ce se poate 
face în privinţa creşterii 

"Salariilor este de 15—20 
sută, bineînţeles corelând 
majorările respective' cu. 
sporuri corespunzătoare 
privinţa producţiei şi a 
productivităţii muncii. Fără 
o asemenea acoperire, fir
m a resperiivă; carp este 
cuprinsă şi în programul 
de -privatizare prin ofertă 
publică, nu- are suportul 
necesar continuării acti
vităţii, întrucât beneficia
rii; prestaţiilor nu vor 
putea accepta creşterea 
preţurilor solicitate de 
constructori şi vor fi ne
voiţi să rezilieze contrac
tele încheiate; 7 ■- 

Din datele ce ne-au fost 
puse la dispoziţie, reiese 
că în anul 1994 câştigul 
mediu pe societate a fost 
de 189 117 de lei, creşterea 
salariilor fiind , de peste 
422 la sută, ia r a produc
tivităţii de 213 la sută, 
comparativ cu anul 1993, 
în  consecinţă, ecdtipa ma
nagerială â propus »; ca, 
pe bara unor analize te
meinice, a actualelor con. 
jiHJCteri ale economiei de 
piaţă, având în vedere şi 
influenţele determinate de 
creşterea preţurilor şi la 
alte materiale, să fie pur
tate negocieri care să se 
regăsească în noul proiect 
al contractului colectiv de 
muncă, care urmează s i 
intre în vigoare. începând 
cu luna aprilie a.c. Pe 
parcursul grevei, mani
festanţii au strigat lozinci 
de genul: .ţDemisia", „Hoţii", 
„Nu plecăm" şi altele.

NICOLAE TIRCOB

Noutăţi importante in serviciile 
oferite de Automobil Clubul Român

•  Servicii diversificate, pentru automobi
list!, asistenţă tehnică şi de depanare de 
calitate, pe şosele •  Oferte de servicii de 
ţinută în turismul automobilistic peste 
hotare. CARNETUL DE TURIST — o 
mare şansă de a vizita, în condiţii avan
tajoase—; Austria dar şi ţările din spaţiul 
Şcbengen.

La sediul Filialei Auto
mobil Clubului Român a 
judeţului Hunedoara a a- 
yut loc prima conferinţă 
de presă, la care au pârtie 
cipat dnii Mircea Deac, 
preşedinte de onoare al 
filialei AiG.R., directorul 
Sucursalei BANC POST din 
Deva şi Nicolae Haţegan, 
director execuitv al acestei 
unităţi.

Dl. M. Deac, după ce a 
subliniat că Automobil 
Clubul Român a aniversat, 
la 5 aprilie .a.c., 91 de ani 
de la înfiinţare, a prezen
tat evoluţia acestei presti
gioase instituţii judeţene 
pusă în slujba posesorilor 
de autoturisme, a pasage
rilor,: remarcând că au 
trecut 26 de ani de la în
fiinţarea filialei judeţene, 
timp în care A.C.R. Hu
nedoara a cunoscut o dez
voltare continuă, d e '*  ori 
a cucerit locul I pe ţară, 
remarcându.se prin calita
tea şi diversitatea servicii
lor asigurate prin staţiile 
şi atelierele de asistenţă 
tehnică, numărul însemnat 
de membri. După revolu
ţie, mai ales în ultimii doi 
ani, se fac eforturi stărui- 
x—__ —„x— teren ca-

Valorificarea carnetelor cu certt- 
în primele zile.

Foto: PA VEL LAZA

gamej lor jh rândurile 
membrilor ACR la nivelul 
exigenţelor europene şi al 
cerinţelor actuale.

Despre noutăţile unor 
servicii ce se introduc me
reu în activitatea Filialei 
judeţene a vorbit dl. N. 
Haţegan. Precizând că sg 
manifestă interes pentru 
îmbunătăţirea serviciilor în 
staţiile de asistenţă tehnică 
din Deva, Hunedoar» şi 
Petroşani şi atelierele de 
reparaţii din oraşe, dar şi 
a asiştenţei de depanare pe 
arterele judeţului, a ser
viciilor şi gratuităţilor de 
care beneficiază membrii 
ACR, cu carnet de asis
tenţă, vorbitorul a insistat 
asupra a ceea 'ce este în 
prezeht Automobil Clubul 
Român : o organizaţie a 
automobiliştilor din in-

SABIN CERBU 
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~ Sâmbătă,1 8 aprilie 
.. » S t Apostoli Irodion, 
Agav şi Ruf (Pomenirea 
morţilor);

•  (8/20 aprilie) 1829.' A . 
pare „Curierul Românesc1*, 
primul periodic din Ţara 
Românească;

•  1967. înfiinţarea A- 
utomobil Clubului Rorhân;

•  Soarele răsare la ora 
6,45 şi apune la 19,51; 
luna 'în primul pătrar;'

•  Au -trecut 97 de zile 
an; au rămas 268.

Duminică, 9 aprilie
e SI. Mc, Ettpsîhie . din 

Cezareea; Cuv. Vădim;
•  S-au născut : în 1894,

scriitorul CAMII. PE- 
TRESCU (m. 1957); în 1924 
la Vetel, scriitoru; si ci
neastul FRANCISC MUN
TE ANU, : ••

Luni, 10 aprilie
o S t  Mc. Terentie, Pom- 

pie. Maxim; Sf. Dima; v 
■ •A cu m  21 de ani a fost 

semnată Convenţia privind 
interzicerea perfecţionării 
producţiei şi stocării arme
lor bacteriologice ' (biolo
gice); ■ ■

•  S_a născut, în ; 1914, 
poeta MARXA BANUS:
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[SIMPOZION SMINŢIP1G

Sârhbătă, 8 aprilie a.c., 
ora 10, la sala festivă a 
Prefecturii Judeţene din 
Deva se deschide simpo
zionul ştiinţific cu tema: 
„Dezvoltarea durabilă —
realităţi şi perspective !a 
nivel mondoeconomic, 
macroeconomic şi micro
economic". Lucrările sim
pozionului se desfăşoară 
în secţiunile: economie, 
ecologie, legislaţie şi a. 
menajarea . teritoriului.

i»«VaV»

Manifestarea este orga
nizată de Fundaţia „A- 
teneul Român" — Uni
versitatea Ecologică De_ 
va. (M.B.) i

FUZIONARE

Clubul „FIDELIUS" şi 
Filiala Judeţeană a Aso
ciaţiei Chînologice din 
România anunţă , toţi 
membrii că duminică, 9 
aprilie, ora tt ,  - la. Casa 
de Cultură Deva va avea 
&c adunarea generală în

vederea fuzionării celor 
două organizaţii. (T.I.)

PE STADION, LA 
( CORVINIJL

Sâmbătă, de la ora 11, 
se dispută pe stadionul 
„Corvinul" întâlnirea hu- 
hedorenflor eu ICîM Bra
şov, în cadrul etapei a 
23-a a ‘ . Diviziei A. Meci 
important ce va fi ur
mărit cu interes de spec
tatori, care vot asculta şi 
transmisia meciului de 
la CFR Timişoara cu

Tractprul Braşov. Cor
vinul se poate distanţa în 
clasament de „tractorişti" 
dacă aceştia pierd I (S.G.)

PROGRAMUL
farm aciilo r

în  Deva, este deschisă 
sâmbătă şi duminică far
macia „Sanofarm", situată 
în strada 1 Decembrie, nr. 
li . La Hunedoara, 
onorarea reţetelor se va 
face de farmacia „Lu- 
Ka“, strada N. Bălcescu, 
nr. 1. (E

.v V /A W W V .W M W A W /V iW ,',



/W AVA.WAVV.V.W, - ,-v-'.A\VVV' ̂•'VĴ «VV%‘VV*X'' < J
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REZULTATELE CONCURSULUI NAŢfQNAb
r t  m e se r ii pbio fil  Min ie r

In zilele de 3—5 aprilie troşani; Premiul II — Ion 
la Grupul Şcolar Industrial Doru Bălescu, II, miner,

Motru (Gorj); Ioan Gher
l e i ;  n ,  taecanie maţ&d şi 
utilaj minier. Baia Mare; 
Victor Medrea, IV, meca
nic maşini şi utilaj mi. 
njer, Motru; Cristineţ Râ- 
duksfi, IV. eiectriciart minţi, 
Motru; premiul IU •** A- 
drian Mezdra, IV, meca
nic maşini şi utilaj mi
nier. Vatra Domex (Su
ceava); Traian CăprărCsc, 
III, electrician mină, Mo
tru; Daniel Pricop, i i i .  
electrician mină. Baia 
Mare: Mihai Tironeac, IV, 
electrician mină, Vatra 
Dornei; Botos Ferenc, XII, 
electrician mină. Baia 
Mare. S-au acordat 6 men
ţiuni. Felicitări tuturor 
premianţilor, în special 
ocupanţilor locului I, toţi 
din Valea Jiului. (V.R.)

Minier Petroşani s-a 
desfăşurat faza naţională 
a concursului pe meserii 
în profil minier. Au par
ticipat elevi de liceu şi 
din şcoli profesionale din 
grupuri şcolare industriale 
miniere din întreaga ţară. 
Câştigătorii acestui con
curs au fost: premiul I — 
Szallay Sandor, anul III, 
meseria miner. Vulcan;

. Florin Cioară, IV, miner, 
Petroşani; Kis Alfred, IV, 
mecanic maşini şi utilaj 
minier, Petroşani: Ciprian 
Miron, III, electromecanic 
mină. Vulcan; Alex Cornel 
lonutaş, IV, electrician 
mină. Vulcan; Giany A- 
drian Paraschiv, da. a 
XI_a, electromecanic mină, 
Lupeni; Adrian Vulc, XII, 
electromecanic mină, Pe.

FURTURI, T A L II ARH, TENTATIVE DE O M O R .
Pentru lucrătorii Postu

lui de poliţie transporturi 
feroviare din Gara Deva, 
„postul" ţnseamnă — pe 
cale ferată, bineînţeles — 
de lâ Sîntuhalm, prin 
Deva, Ilîa, până la Zam, 
hotar cu judeţul Arad, 
iar pe cealaltă parte, de 
la Ilia, prin Dobra până 
la Holdea, hotar cu ju
deţul Timiş.

— Postul trebuie acope
rit zi ţi noapte — ne spu
ne# dl, plt. adjutant Va- 
sile Cărăbeţ, şeful postului 
— cerinţele Iui îndeplinite 
cu rigurozitate.
V - r  Dar cele mai multe 
probleme mă gândesc că 
se pun tot în Gara Deva.

— Aşa cum ziceţi. Dar 
şi Ia Ilia, Dobra, Zam, chiar 
în unele hălţi.

- • —o—*—»—*—*—*—»—*—»—»

Noutăţi importante 

în serviciile oferite 

<fe Automobil 

Ciobul Român
(Urmare din pag. I)

treaga ţară, a participanţi, 
lor ia turismul automobi
listic ce se organizează 
prin instituţiile specializate 
ale ACR — TOURING care 
se ocupă de activităţile cu 
automobiliştii in ţară - şi 
străinătate şi federaţia de 
specialitate FRAK care 
realizează activităţile spor
tive, începând cu copiii 
şi până la ralierile auto. 
mobilistice de anvergură.

fri afara serviciilor ce 
le oferă ACR îh ţară, fiind 
afiliat, la Asociaţia Inter
naţională dc Turism şi 
FIA, are parteneri cu clu
buri similare din multe 
ţări ale lumii. Aşa .a fost 
posibilă şi lansarea în anul 
trecut a primelor CAR
NETE DE TURISM, in 
colaborare cu Clubul 
QAMTC din Austria. Car
netul se eliberează mem
brilor ACR cu o vechime 
de cel puţin 2 an i

Foarte curând, la 25 
aprilie, se va semna Con
venţia cu ţările membre 
cu tratatul de Schengen. 
începând cu I mai se vor 
emite şi la Deva CAR
NETE de TURISM pentru 
membrii ACR care vor să 
plece ca turişti bi Franţa, 
Germania, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Spania şi Por
tugalia. Vom reveni cu 
precizări şi amănuntele 
cuvenite. ' '  ■

— Eu aş da câteva *- 
xemple în faţa cărora şi 
noi ne-am cutremurat — 
a intervenit di. plt adj 
Constantin Bălţatu. PăuFo 
Misăila, din judeţul C e. 
laţi. fură aici, în gară, dc 
la Toader Crişân, om In 
etate, bunuri în vitoare de 
peste 110 000 de Iei. A fost 
trimis în judecată sub 
procedură de urgenţă.

mai erau şi un om era 
mort. A fost salvat cu 
multe eforturi, iar Crimi
nalul trimis acolo unde îl 
este locul — arăta dL 
p lt  adj. Adrian Buml_ 
trana. Aş mai sublinia un 
aspect înfiorător: copii
găsiţi" în gară, părâsfţL 
Fenomenul se procluce mai 
cu seamă' noaptea. De’ Iâ 
începutul anului am pre

ÎN GARĂ LA DEVA

Dan Lichianu şi Nicolae 
Râpan fură de Ia dna Ioana 
Lixandru, din trenul de 

-Bucureşti — Arad, bunuri 
ce valorau 1,2 milioane de 
lei. Au . coborât în Gara 
Deva. Ni s-au părut sus
pecţi. l-am întrebat de 
noroc, apoi le-am pus 
cătuşele şi a ţ i  la ‘ arest 
Bătrânica plângea în ho
hote şi nu ştia cum s i  ne 
mulţumească.

— Simt de m ulţi. ani 
poliţist aici, dar tentativă 
de omor nu mi-a fost dat să 
văd. Mireea Ştefan Fetru, • 
din Băcia, scoate cuţitul 
să_i taie gâtul lui Eugen 
Modoran. Aproape fi tă
iase. Fracţiuni' de secundă

dat Ia Centrul de primire 
aproape o sută de copii o- 
ropsiţi. '

— Matei Ionel Vasiie, 
din Deva, face şi el mai 
zilele trecute 0 ispravă 
interesantă: o maşină de 
la Banca Agricolă era 
parcată In apropierea gării 
— ne spunea dL plt. adj. 
Nicolae Crişaiu Pusese 
ochii pe roata d e ; rezervă. 
Dar n -a  ajuns prea de. 
parte cu ea...

Alt tâlhar pe care 
l-am prina a  fost & rb  
Arpad, din Geoagiu. R 
pândeşte pe d l  Nan E- 
tnii, din Simeria, om bă
trân, de ht care ia 225000 
de Iei. Dispare. P ână- Ia

cătuşele poliţiei — ne 
spunea dl. plt. major 
Gheorghe Vidu. Era cu
noscut ca unul căruia îi 
plăceau banii furaţi, nu 
asudaţi de el.

— Dar hoţilor le via 
multe în cap, în afară de 
lucruri bune — zicea dL 
plt. major Valentin Tă- 
maş. Un exemplu recent: 
Aure; Octavian Lupea, din 
Deva. De la dna Maria 
Murgo» fură biletul de 
mână pentru scoaterea ba
gajelor depuse la „bagaje 
de mână". Iute .de picior, 
de mână şi de gută re
uşeşte. Este pe cale de a 
dispărea cu obiecte în va. 
loare de peste 170000  de 
lei. Dar alertaţi de păgu
başă am reuşit să»l reţi
nem.

Pentru noi este mai 
mult decât îngrijorător fap
tul rit numărul forturilor, 
tâlhăriilor In gări creşte, 
Mai cu seamă '"Orie să
vârşite de tineri. Avem 
clar In minte ce avem de 
făcut. Dar fenomenul îl 
vom  putea stăpâni numai 
cu ajutorul publicului că
lător, al tuturor cetăţenilor 
Cinstiţi — încheia dL plt. 
adj. Vasiie Cărăbeţ.

Gh. L NEGREA

Ieri s-a sărbătorit „Ziua 
Mondială a  Sănătăţii'*, a - 
vând In acest an ca gene
ric „O lume fără polio
mielită". Organizaţia Mon
dială a Sănătăţii îşi pro
pune ca deziderat eradica, 
rea pe -glob a poliomie
litei. Pentru o mai bună 
cunoaştere a acestei ma
ladii, vă prezentăm câteva 
caracteristici: este o infec
ţie virală . acută, produsă 
de un virus cu tropism 
pe sistemul nervos cen
tral, localizat iniţial în 
intestin şi care debutează 
prmtr-un sindrom infec- 
ţios necaracteristic, urmat 
sau nu de paralizii de ţip 
flasc. Virusul poliomielitic 
suportă bine frigul, se 
conservă bine In apă (în 
apa de canal până la 4 
iuni), în lapte şî derivate, 
în materii fecale. Este dis
trus cu uşurinţă de a - 
genţii oxidanţi (apă oxi
genată, permanganat de 
potasiu, clor). ' Este sen
sibil la căldură (distrus 
prin pasteurizai» şl fier. 
bere în câteva minute).

înainte de aplicarea în 
masă a imunizărilor cu 
vaccin viu atenuat, polio
mielita marca o incidenţă

maximă în majoritatea ţă .  
rilor dezvoltate economie, 
afectând In special copiii 
şi adolescenţii. I" P«aent,
răspândirea poliomielitei 
este profund modificată de 
vaccinările in masă. Uti
lizarea ambelor Vacci
nuri poliomîeJitice a con
dus ia o scădere marcată 
a boli! paralitice în în. 
treaga lume. In  ţările unde 
s-a practicat vaccinarea în 
masă, cazurile de parali
zie apar numai printre 
grupurile care, din diferite 
motive, nu au fest cuprinse 
în programul de vaccinări.

In ţara noastră vaccina, 
rea în masă se practică 
cu un vaccin viu atenuat, 
administrat pe cale orală 
(SABIN). Aceasta a făcut 
ca poliomielita să fie ca
racterizată printr-un in. 
dice scăzut de morbiditate. 
Este afectată cu precădere 
grupa de vârstă mică (sub 
I  *n) şi a copiilor de I— 
14 ani.

Izvorul de infecţie este 
omul infectat, bolnav sau 
purtător — dar mal ales 
persoanele cu infecţii iaa- 
parente, în special copii. 
Mecanismul de transmitere 
este îecal-orală. Transmi

terea infecţiei se realizează, , 
de regulă, prin contact di
rect cu secreţiile nasofa- 

‘ M ite * *  sau fecalele per. 
soanelor infectate. în  ca
zuri mai rare, prin ali
mente contaminate (lapte, 
derivate din lapte crud, 
legunse şi fructe crude, 
stridii, scoici etc.) sau in
direct prin materiale con
taminate cu fecale {obiecte 
de uz casnic, lenjerie, ju
cării).

Educaţia sanitară priit 
demonstrarea avantajelor 
vaccinării antlpolio a  ca. 
piiior şi a modalităţilor de 
a împiedica răspândirea 
bolii contribuie la limita
rea şl eradicarea poîiomie. 
liteL Se recomandă evita, 
rea aglomeraţiilor în special 
de către cei receptivi (co
pii şl gravide), în perioada 
epidemiilor, respectarea re 
gulilor de igienă individu
ală şi colectivă, igiena 
alimentelor, a apel de bă
ut, măsuri de salubrizare 
a localităţilor şi îndepăr
tarea corectă a  reziduurilor 
fecaloid menajere.

Dr. NELLY GOŢIU, 
Laboratorul de Promovare 

a Sănătăţii Deva — 
I.P.S.M.P.

SA1 BATA. •
PRIITE

7,00 Dttnă dimineaţa 
de la Iaşi!; MO Bună 
dimineaţa de ţa  Alba- 
luliat; 940 Feriţi-vă 
de măgăruş!: lOJ» Re
întâlnire rit Black 
Bcauty (s., ep. 10); 
10,30 Pai cu pas («a. 
de ştiinţă): 11,25 
Vârstele pcltc-Ulei; 
12,20 Ecran de va
canţă (dat.): 12,40 cu. 
vinte potrivite; 13,10 
J00I audiţii; 14,10 Ora 
25 — Tranzit TV; 19,15 
Teieenciclopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Columbo 
(s, SUA, ep, 13); 22,15 
Şomer— de vise (di
vertisment) ca MMcl 
Popescu; 23,3» Mdodii 
dc ieri ti de azi; 0,00 
Telefonul de la mie
zul nopţii (s. SUA); 
945 Setim  Tuli în 
concert. ■

MO Întâlnirea de 
sâmbătă. Program al 
studiealul TVR din 
Cluj-Napoca; 13,00 E» 
cran de vacant; 13,50 
Est Meridian. Ma
gazin de sfârşit de 
săptămână. Program al 
studioului TVR ttin 
Iaşi; 18.00 Desene a- 
niraate; iM t $1 bo
gaţii Olâ xg (s); 173)0
Itinerare spirituale; 
17,30 Serata muzicală 
TV; 20,30 Pariaţi pe 
campion! (cs); 21,00
TVM — Mesager: 21,30 
Planeta Cinema — 100; 
22,00 Săptămâna spor
tivă; 22,30 Santa Bar
bara (s., ep. 131); 23,15 
Interfereaţe; 045 Jazz 
Alivc Show.

DEV ASAI
9,09 Desene animate 

<r); 9.39 Reporter TELE 
7 (r); 10,30 Film se
rial : „Femeia fantasti
că" (r); 11,29 Film se
rial: „Kung Fu" (r): 
12,10 Chestiunea zilei 
(r); 1340 Staruri în 
concert (r); 1345 Vi» 
deotext; 18,09 Desene 
animate; 1845 Clip 
viva; 1840 Film do. 
. ( ■m e i# !  -Portrete";
19.00 La est de vest 
(emisiune de Bato 
Budeanu); 20.99 Film 
serial„Renegatul" — . 
ep. 13; 2049 Bear o 
vorbă să-ţi mai spun—;
21.00 Teiejarna] (emi
siunea de Ştiri a ţele. 
viziunii TELE t  abc 
«fin 7. 0L t s m  *149 
Film serial: . j a r t *  
— ep. « ;  22,20 Mi
tică; 22,25 Clip viva; 
2240 Chestiunea zilei 
(emishme de Bogdan 

Teodorescu); 2840 Car
tea de citire; 23,35 Sta
nu l în concert; 0,10 
Vfcleotext
mmm :-r: ■— nriaşuer 

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 
din 6. 04. 1995 

11, 23, 15, 40, 4, 1.
Fond de câştiguri:

140 247 791 Iei.
TRAGEREA EXPRES 

din 6. 04.4995 
44, 8, 9. 23, 50, 40.

Fond de câştiguri:
20 80» 265 lei.

BUMINIC. 
9 APRI

TVR 1
8,00 Bună dimineaţa!; 

9,00 Arlechino: „Ma- 
.şina timpului în pe. 
ricol" (p. I); 10,00 Fan. 
tastica fam. Mellop 
ţs): 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Melodii 
populare; 124» Viaţa 
satului; 1349 Atlas; 
14,19 Poşta TV; 1449 
Video-magazln. Mu
zică; Reportaje: D a ;  
Umor; 1640 Sta» Trek 
fc. SF); 17,10 Fotbal. 
Steaua — Universita
tea Craiova; 19,00 Vi- 
deodiscofeca *95; 1945 
Robingo (cs); ă â .
tualităţi, meteo; 20,45 
Onoarea familiei Prizai 
( l  SUA, 85) Z3M  Ac
tualităţi; 23,10 Bu nii, 
meu sportivi: 2348
MTV — Graatest Hits; 
0,25 Maddie şi Darii

840 5 x  2. Mag. du
minical «te la Iaşi;
13.00 Dr. Quinn (sjtp
14.00 Actualităţi; 1449 
Bietul ăeaftbte ( f  Ro
mân ia, *80); 16,35 Dj*.; 
1240 Si bogaţii pMilC 
(ti; 1749 Un titeuhet 
pentru vkrsta a  U l.a j ' 
1840 Formaţia „Hm- 
pnri noi"; .1940 V»W 
masculin; 2949 Ca

leidoscop muzical; 21,09 
ŢVn — Mesager; 2149 
Descoperirea planetei;
22.00 Ritmuri muzi
cale; 22,l5JLa puterea 
a doua; 23,00 Santa 
Barbara <s); 23,45
Şcoala vedetelor (III).

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film ' serial: 
„It<-negatul" (r); 1949 
Film serial: -K1TT" 
(r); 11,10 Mitică (r>t 
11,20 Chestiunea zi
lei (r); 1240 Staruri 
în concert (r); 1248
Videotext; 18,00 Desene 
animate; 1845 Clip 
viva; 1840 Film serial: 
„ALF" — ep. 14; 1949 
Interzis bărbaţilor le- 
misiune de Anca Fu
sariu); 294* Film 
serial: „Dinastia" — 
ep. 17; 20,50 Doar o  
vorbă să-ţi mal spun—: 
2140 Telejurnal (emi
siunea do ştiri a t e .  
levixienii TELE 7 
abc dte 8. OL 
2140 Film serial: 
tel" — ep. I*; g - .

c h ^ u u n ^ X i  rc. 
misiune dc Cilda La. 
zăr); 2349 Cartea de 
citire; 2345 Film se
rial : „Evadatul" — 

ep. 14; 04S Videotext

VREMEA 
Sâmbătă, 8 stanţe. 

In nordul, centrul şi 
estul ţării va pl*ua pe 
arii extinse, fn restul 
teritoriului doar PO 
alocuri. Temperaturile 
maxime vor înregistra 
la amiază, valori în
tre 8 grade şl 18 grade 
C, mai ridicate în zo
nele sudice.

Duminică. .9 • **
prilie. PtoBe se vor 
restrânge ca arie, apoi 
vor înceta. Cerul ea 
deveni variabil.

e i« h 5 i5 , fi --- Duminică. 9 anritie 1998Anul VII •  Nr. 13P7



E de acum bine cunoscută criza de locuinţe şi în ţ 
oraşele judeţului nostru.-Şi în cele mai multe locuri i 
criza se va accentua: lipsa fondurilor pentru învesti- > 
ţii, creşterea enormă a preţurilor Ia toate materialele ) 
de construcţii şi manoperă an urcat vârtos costul unui ţ 
apartament, inaccesibil majorităţii familiilor ce râv. i 
nesc la O locuinţă. Drept urmare, ritmul de construire 
a  blocurilor de locuinţe este foarte redus, repartiza. \ 
rea, cumpărarea (la preţuri de-a dreptul fabuloasei i 
CU devenit aproape imposibile de realizat. i

în  aceste condiţii grele, consemnăm că la Hune- * 
doara se construiesc încă noi blocuri In anul trecut \ 
s-a lucrat intens de către constructorii de la şantie. 1 
rol IV al cunoscutei firme S.C. I.CjS.H. S.A. la blo- j 
«urile 17, 14 şi 47, primele două cu câte 35 de apar. J 
tamente şi ultimul eu 24. Primul bloc (17) a Ş* fost \ 
predat locatarilor încă in noiembrie anul trecut, iar 4 
fia următoarele două blocuri se lucrează la structura / 
de rezistenţă, blocul 24 având termen de predare la 1 
sfârşitul trimestrului H în acest an, iar blocul 14 ia \ 
90 decembrie 1995. Dar Ia Hunedoara se mai află in i 
construcţie şi alte apartamente. Este vorba de 4 blo- / 
auri de locuinţe pentru siderurgişti, ce sunt ale S.C. ) 
„Siderurgica" S.A., căreia primăria i-a aprobat am- ţ 
plasamentul necesar — trei blocuri pe strada Mol. i 
dovei şi unul pe bdul Republicii, care se va da cu- * 

' rând in folosinţă, ce se construiesc tot de şantierul j 
JV al I.C.S.H., condus de dl. ing. Victor Bucaleţ. l 

Tot în acest .an în Hunedoara se continuă lucră- / 
riîe (demarate în urmă cu doi ani) de îmbunătăţire ) 
â  confortului unor blocuri cu... „confort" redus. Se ţ 
lucrează de zor la îmbunătăţirile şi modernizările ce i 
se efectuează ia blocul 3 de pe str. Cerbului Din * 
acest bloc Insalubru, cu un mare număr de „aparte- ) 
mente" cu confort minim, toţi locuitorii au fost eva- 4 
ouaţi şi cazaţi în alte apartamente — aici executân- 1 
du_se o nouă şarpantă hidroizolare corespunzătoare i 
şi o nouă compartimentare, din care vor „ieşi" 40 de \ 
apartamente confortabile. Lucrarea a fost scoasă la 4 
licitaţie şi câştigată de o firmă particulară de con. / 
strucţii Deva, cheltuielile fiind achitate din fondurile * 
prO]3rii. . ţ

Sigur, ar fi nevoie de mult mai multe locuinţe i 
şi în Hunedoara. Important este că aici locul lamen. / 
ţărilor şi al aşteptărilor să crească capacitatea de l 
investiţii a statului a fost luat de iniţiativă, de va. ţ 
lorificarea posibilităţilor locale şi ale unor societăţi ^

SABIN CERBU j
comerciale de a construi locuinţe pentru oameni.

Legitimaţii VSD
S.N.C.F.R.,’ prin agenţi- 

. ile de voiaj, eliberează 
cărţi VSD (cu valabilitate 
de la ora zero a-'zilei de 
vineri şi până la ora 24 a 
Zilei de duminică). Emite
rea cărţii VSD se face 

1 pentru 4—5 călătorii eoni 
seeutive, In funcţie de 
Opţiunea călătorului.

In cursul unui week-end 
aţi te  pot efectua mai 

; multe călătorii dus-lntors, 
decât una singură. Emi. 
t»»oa cărţii VSD se face 

,.pe distanţe de 51- 300 km.

In  perioada totalitaris
mului, satele au fost pu_ 
ţftntic oprimate, de aceea 
oamenii au  început să le 
părăsească, în căutarea U. 
nor locuri care să ofere 
condiţii dţ trai cât de cât 
decente. Şi Ce este oare 
S » i trist decât să-ţi iei 
•aorta In câreă şl să 
duci încotro vezi ca ochii* 
Satele de munte âu cu
noscut mai acut acest fe. 
notgen tragic, profund 
inuman, criminal chiar, ţi
nând seama de cuvintele 
marelui poet care a fost 
şi este permanent în eon- 

- ştiinţa românească, E l-am 
ruib& pe Lucian Blaga, 
care a afirmat că veşnicia 
s-a născut la sat.

Est» adevărat că aici — 
«U puţine excepţii — în 
zona montană n-au fost 
W ităţi agricole socialiste, 
dar sătenilor u s-au im
pus o mulţime de obligaţii 
Către stat, ceea ce i-a fă-

Legitimâţia VSD dă drep
tul la 50 la sută reducere 
din tariful pentrii trans
portul de persoane, iar e_ 
levii şi studenţii benefi
ciază de *60 la sută redu
cere. Pentru trenurile de 
rang superior sau clasă 
superioară, aceste legitima
ţii sunt valabile eu achi
tarea integrală a diferen
ţelor. Totodată, aceste le
gitimaţii de călătorie nu 
dau dreptul la nici o în 
trerupere a călătoriei. (LJ.).

•  Da 1 iulie 1994, 
populaţia judeţului nu
măra 547 180 de locuitori. 
Să fie unul, doi mai mulţi 
sau mai puţini, că, deh, 
aşa-i îumea trecătoare, unu 
naşte, altul moare— Cei 
peste 547 000 de locuitori 
situează judeţul nostru, 
din acest punct de vedere 
pe locuţ 17 între celelalte 
ale ţării. 49,7 la sută 
dintre locuitori sunt de 
sex masculin, iar 50,3 la 
ştrtă de sex feminin. Deci, 
tot dumnealor!

•  Să vedem însă cum 
întinereşte populaţia ju
deţului In 1995, proporţia

născuţilor la 1000 de lo
cuitori a  fost de 10,4. Nu 
stăm rău, dacă. avem ta 
vedere media pe ţară de 
10,9. Mai bine decât Ju
deţe ca Braşov, Timiş, 
Prahova, Caraş-Severin, 
Cluj, Constanţa — cu sub 
10 la mie, dar mai slab 
decât judeţe din Moldova 
— Vaslui, Suceava, Boto
şani, laşi — cu peste 13 
la mie.

•  Dacă natalitatea a
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Băiatul cu um eraşe
A  bătut timid la una din 

uşile numeroase de pe co
ridor şi, după ce a recep
ţionat încuviinţarea, a in
trat salutând cu burtâcU- 
viinţă. Nu avea mai mult 
de 14—15 ani. îmbrăcat 
modest dar curat, ţinea 
în mâna înroşită de fri
gul dimineţii câteva u- 
meraşe. „Cumpăraţi, vă 
rog, un umeraş". „Nu, nu 
ne trebuie umeraşe, dar 
uite, ia banii ăştia". Şi 
un domn de la unul din 
birouri i-a întins două 
monede albe. Nu, n-a ac
ceptat mila. A luat banii 
dar a lăsat pe o masă un 
obiect al trudei sale şi 
s-a retras salutând respec
tuos. A ieşit mulţumit. 
Nu cu acel sentiment je
nant că a venit să ceară 
bani ce nu i se cuveneau.

Ne-au venit în minte a- 
cei copii, de vârsta lui şi

chiar mai mici, pe care-i 
întâlnim mereu prin ci
mitire şi la colţuri de 
stradă, în faţa hotelurilor 
ori a sălilor de cinema, 
cu repetatele cuvinte „da- 
ţi.m i şi mie un leu" (ni
meni nu le mai dă doar un 
leu, ci 20 sau ŞO, sau pur 
şi simpln nu-i observă). 
Copii' învăţaţi să ceară şi 
să ■ primească la nesfârşit 
fără nici un merit. Copii 
care n-au realizat — şi 
cine ştie când o vor face 
— că pentru a primT tre
buie să dai ceva din efor
tul tău. Câtă demnitate în 
atitudinea băiatului de la 
Vidra! Nevoia^ i_a .purtat 
paşii-din satul îndepărtat 
din Munţii Apuseni spre 
oraş. Dar nu să cerşească, 
ci să-ţi valorifice umera
şele făcute .cu migală şi 
îndemânare, cioplind ore 
întregi lemnul. (E.S.)

„Trimite, draga mee, o telegramă la ai mei" — 
o roagă bătrânica din Imagine pe asistenta so
cială Nlcoleta Neamţa, de la Central cămin.spital 
BrăntfCa. Foto FA VEL LAZA

1« ' ''i n ii..

fost aşa, ctrm stăm cu 
mortalitatea, corelaţia din
tre cei doi indicatori dând 
dimensiunile sporului na
tural al populaţiei. Păi, 
stăm; adică nu stăm, dăm 
înapoi. Căci rata mortali
tăţii în judeţ a fost anul 
triîcut de 11,3 la mia de 
locuitori! Este drept că e 
mai mică decât media pe 
ţară — de 11,7 la mie, dar 
nu e un motiv de linişte. 
Dacâ-i introducem In dis
cuţie şi pe cei care n-au

mai apucat să se nască, 
ar trebui să înceapă să ne 
îngrijoreze viitorul demo
grafic al judeţului şi al 
ţării, cu atât mai mult cu 
cât sunt judeţe în ţară
— Ialomiţa, laşi, Mehe- 
-inţl. Botoşani — eu raţă 
de mortalitate de 30—35 
la mie. Deci un spor na
tural pronunţat negativ.

„Viaţa noastră unde e, 
viaţa noastră ce-aţi făcut 
cu ea?!“

(Sursă de informaţie, 
transparenţă şi bunăvoinţă, 
dl economist Zevedei $tef
— directorul Direcţiei Ju
deţene de Statistică).

ION CIOCLEI

U  care Paşte, domnilor?
Pe uliţele satelor e- 

lectrificate din comuna 
Veţel (căci comuna mai 
are încă sate neelectrifi
cate, deşi are Pe terito
riul său una dintre cele 
mai mari electrocentrale 
din ţară), corpurile de 
iluminat public sunt o 
raritate. Anul trecut, prin 
vară, Consiliul local Ve
ţel a comandat la Filiala 
de Reţele Electrice D^- 
va instalarea a 70 de 
corpuri de iluminat. Co
muna fiind una dintre 
cele cu contul în bancă 
foarte activ, nu se pu
nea problema că nu are 
de unde plăti lucrarea.

După ce au făcut co
manda, oamenii au aş

teptat o lună, două, şase, 
dar lămpi pe uliţele sa
telor tot nu s_au aprins. 
Atunci au început să-şi 
întrebe aleşii: „Nu sun
teţi în stare nici măcar 
de aceasta ?“. Măcar că 
nu prea aveau dreptate, 
aleşii dovedind că au la 
suflet problemele satu
lui. Numai că problema 
iluminatului public n-o 
pot mişca din loc de 
peste 6 luni. „Ultima 
dată, zice dl. Petru Popa, 
primarul comunei, mi s_a 
promis că de Paşte sigur 
vom avea lumină în sat. 
La care Paşte, domnilor 
renelişti, căci judecând 
după antecedente... (I. CJ. ţ

l

UN TELEFON PENTRU 

O MAMĂ DISPERATĂ
Situaţia dnei Petroş Elisabeta, de 28 de ani, cu do

miciliul în Deva, str. Eminescu, bl. 48, sc. II, et. III, ap. 
34, este dintre cele mai dramatice Mamă a unui băiat 
în vârstă de doi ani, handicapat psihic, dânsa ’ trăieşte 
periodic calvarul de a fi nevoită, în lipsa unui telefon 
lâ domiciliu, să lase copilul în suferinţă cu scopul gă
sirii unui post telefonic public spre .a chema salvarea. 
Cu lacrimi hv ochi, dna Petros ne-a spus că, simţind 
lipsa mamei, crizele copilului se amplifică, putând duce 
la urmări dintre cele mai grave şi nedorite. Ce doleanţă 
are dna Petros? Nimic altceva decâj yn simplu şi ba- 
nai telefon instalat la domiciliul dânsei, pentru a nu 
mai fi nevoită să fugă iarnă-vară, cu teama în suflet, 
în vederea găsirii telefonului salvator. Din păcate,. de
mersurile . făcute Pe lângă Rdmtelecom Hunedoara — 
Deva nu au avut până apdm efectul scontat.

Facem un apel, pe această cale. acestei' instituţii de 
a găsi.o posibilitate spre a întinde un „ton" aî salvării 
şi la domiciliul acestei mame disperate, spre a-i mai, 
uşura măcar CU oh crâmpei greutăţile pe care le are.

ADRIAN SALAGEAN . -

cut pe oameni să se ducă 
In alte părţi. Printr-o ast
fel de tragedie a  treăut şt 
comuna Ribiţa.

Satele — Ir special 
cele de munte, Îndepărtate 
— s_au depopulat mult, 
în anii dictaturii —  ne 
spunea ing. Veicy Borza.

— S-au dus oamenii la 
oraşe ?

— Puţini s-au dus acolo. 
Cei mai mulţi au plecat 
în  Banat. Şi-au făcut case 
acolo. Au luat pământ.

— Deci nu se vor mai 
întoarce,

— Nu cred. Aşa că sa
tele sunt, foarte Sărace în 
oameni. Dumbrava de 
Sus, de pildă, avea cândva, 
cu ani în urmă, 290 de 
numere. In prezent, dacă 
mai sunt 30 de case lo

cuite. Şi mai este ceva: 
oamenii sunt în vârstă, 
mulţi au rămas ringuri — 
singurei, n-au rude Sn 

sat, practic îs părăsiţi.
Ing. îoan Bugău, zoo

tehnistul comunei, zicea:
— Pământul, în afară 

de cel din Lunca Crişului 
Alb, este foarte puţin pro
ductiv. Familiile nu obţin 
nici cât să poată trăi. de
cent, de aceea eumpără din 
piaţa grâu, porumb, car
tofi.

— înseamnă că ocupaţia 
de bază a sătenilor este 
creşterea animalelor?

— Da. In cele 645 de 
gospodării se cresc, la Oră 
actuală. In jur de B00 
bovine, 950 de oi, 830 de 
porci, 28 de capr» ş a. 
Sunt gospodării pline de

animale, dar şi din cele 
care nu au, fiindcă — cum 
zicea colegul oamenii 
sunt bătrâni 

Ribiţa se întinde cu sa
tele sale până la poalele 
muntelui Găina, unde-este 
aşezat satuj Dumbrava de 
Sus, iar satul Ribicioara 
se învecinează cu Banatul. 
Este şi asta o explicaţie că 
oamenii au plecat într- 
acoîo. Casele se află la 
mare distanţă una de alta. 
Mult pământ este neîU- 
crat, casele părăsite se 
năruie si este tristă această 
privelişte. Oamenii aa fS- 
naţ cât nu le trebuie, dar 
consiliul comunal n-are 
păşune care le-ar trebui 
foarte tare celor din satul 
de reşedinţă şi din Cri- 
şan. Din această pricină

Găinii
este greu să ţii animale 
multe şi nu se poate orga
niza cireadă pentru bo
vine, ori turme de oi. Fie
care om din cele două sate 
merge cu animalele pro
prii Şi Ie păşunează pe 
unde poate, iar pentru 

perioada de iarnă cumpără 
fân.

O caracteristică a  Rf- 
biţei, de fapt şi a altor lo
calităţi din această parte 
a judeţului, este că aici 
cresc foarte mulţi pomi. 
Sunt nuci, meri, dar cei 
mai mulţi —'circa 90 la 
sută — sunt prunii. Fap
tul acesta este benefic 
pentrU oameni. De ce ? 
Fiindcă îrr anii cu climă 
propice se fac prune foam: 
multe din care oamenii 
fac ţuică pe care o vând

In piaţă, în  acest mod 
mai fac un ban cu care 
cumpără apoi grâu, car
tofi, porumb, al trie nece
sare traiului. Căci şi astăzi 
oamenii ce vieţuiesc la 
poale sau pe pantele ' în
clinate ale munţilor tră
iesc în lipsa multora din 
cele neeesare unei vieţi 
cât de cât decente.

I-am întrebat pe toţi 
cei cu care am stat de vorbă 
dac" continuă depopularea 
satelor, dacă există spe
ranţa ca ele să renască. Ni 
s-a spus că oamenii nu 
mai pleacă decât în lu
mea de dincolo, dar nici 
speranţa de revenire la ce 
au fost cândva satele nu 
este.

Asta-i realitatea Ribiţei 
şi trebuie s-o recunoaştem, 
nu să ne facem că n-o 
vedem. Cui i_ar sluji aşa 
ceva?

-  TKAIAN SONDOR

m
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D in lu m e a  la r g ă
Abia ajuns cu picioare

le pe pământ, astronautul 
Valeri Poliakov nu s_a 
prăbuşit ca o meduză a- 
runcată pe plajă de valu
rile oceanului. Adică aşa 
cum, după părerea mul
tor experţi, ar fi trebuit 
să moară datorită „şocului 
gravitaţiei'* după 15 luni 
petrecute în spaţiul cos
mic, în condiţii de im
ponderabilitate. Şi aşa 
cum ar fi sfârşit şi oa
menii trimişi pe Marte, 
după cele 18 luni nece
sare unei asemenea , călă
torii. Dar medicul ru» ‘ 
Poliakov, 52 ani, i_a con
trazis pe experţi: dacă- 
nu l-ar fi întins cu forţa 
pe o targă, din precauţie, 
el ar fi făcut cu plăcere 
câţiva păşi. Demonstrarea 
faptului că omul poate 
pleca spre Marte a fost

UN VIS REALIZABIL, 

DUPĂ NOUA OPERAŢIUNE MIR

ÎN ANUL 2010 -  

„MISIUNEA MARTE66

aşadar făcută. Acum e 
doar problemă de bani şi 
de voinţă politică pentru 
menţinerea acordurilor 
semnate între SUA şi Ru
sia (pe când era... Uniu
nea Sovieticăl), pentru ca 
misiunea fixată pentru 
anul 2010 să devină o 
realitate.

„Partidul" , pesimiştilor, 
compus atât din ruşi,, cât 
şi : din americani, apăru
se în 1988 când, după

„doar" j zece luni de zbor 
orbital, cosmonautul Juri 
Romanenko revenise pe 
pământ în condiţii pre
care,- incapabil nu doar
să se mişte, dar nici 
măcar să.şi mai păstreze 
echilibrul stând pe loc. 
Atunci radiografiile pre
zentaseră un schelet for
mat parcă din sticlă to
pită, incapabil să susţi
nă greutatea corpului. Şi 
revenirea la o stare de

sănătate cât de cât „nor
mală*' durase luni de 
zilev

Efectul nu surprinsese. 
Deja in alte experimente 
se observase ' o consistentă 
pierdere de calciu în oa
sele astronauţilor, pro
porţională cu timpul pe
trecut pe orbită, ca ur
mare a efectelor lipsei de 
gravitaţie. Poliakov a de
monstrat însă că aceste 
efecte negative pot fi 
evitate, că mizând pe 
„memoria" genetică a 
structurii scheletului şi 
pe un program de exer
ciţii pentru menţinerea în 
formă, se poate păstra in
tactă capacitatea., de func
ţionare a organismului u_ 
man. Deci, că se poate 
merge... mai departe I

După atentatul din m etroul 
din Tokyo

Profeţia scriitorilor: „Teroriştii chi mici ne-au citit romanele"

Bombe 

chim ice
Un traficant britanic, 

Charles Caplan, ar fi în
cercat să_i vândă lui Sad- 
dam Hussein o enormă 
cantitate de sarin, acelaşi 
ţip de gaz neuroparalizant 
folosit în recentele aten
tate din metroul din To
kyo. Ştirea a fost difuzată 
de cotidianul londonez 
„News of the World**. Con
form jurnalului, Caplan a 
oferit Irak-ului o mie de 
bombe pe bază de sarin, 
fiecare cântărind cea 250 
kg şi capabilă să ucidă 
pe loc până la 500*0 de 
persoane.

Traficantul îşi are re
şedinţa într_un cartier din 
nordul Londrei, Muswell 
Hill, dar. deocamdată este 
0 ' negăsit. Acelaşi cotidian 
precizează că Charles Ca
plan a avut contacte cu 
piaţa neagră a armelor din 
Rusia, Cehoslovacia, U- 
craina şi Israel şi ar fi 
făcut de asemenea Oferte 
de vânzare de sarin chiar 
şi Iranului. în  ceea ce 
priveşte Irak-ul, acesta, 
după părerea experţilor 
englezi, are în mod sigur 
la dispoziţie cantităţi im
portante din ucigătorul gaz 
pe care l-a folosit, cel 
puţin o dată, în anii ’80, 
împotriva f kurzilor. ,

Nu se poate spune că 
cele petrecute în capitala 
niponă i-a luat prin sur
prindere pe Gordon Tho- 
mas şi Cristopher Andrew, 
doi dintre cei mai citiţi 
autori de „thrillers** din 
Mărea Britanie. Căci ma
sacrul din metrou pare 
inspirat, ca să nu spunem 
mai mult, de romanul ce
lui dintâi, „Deadly Per- 
fume“, apărut în urmă cu 
cinci ani, şi în care Tho- 
mas imaginează un atac 
terorist cu un gaz neeuro- 
paralfoant, „parfumul le
tal" din titlu, chiar în 
metroul din Tokyo. în 
ceea ce-1 priveşte pe An
drew, intr-un documentar 
despre noul spionaj, în
registrat înainte de a ten. 
tat ş i; pus îh. undă de 
BBG pe 21 martie a.c., 
este vorba tocmai despre 
riscurile declanşării unui 
nou război mondial, ca 
urmare a unor acţiuni ale 
unor secte teroriste, ' de

tipul celei conduse de 
„magul" Sroko Asahara. 
Şi acelaşi Andrew a ter
minat deja romanul „For 
the President’s Eyes On- 
ly*‘, ce va fi publicat la 
vară, în care terorismul 
chimic este prezentat ca 
o nouă sabie a lui Damo- 
cles atârnată deasupra tu
turor naţiunilor.

Cei doi romancieri, ca 
şi reputaţi cercetători ai 
fenomenului noului tero
rism „fin du siecle", pre
cum profesorul Bruce Hof- 
fman, sunt convinşi că ne 
îndreptăm, trist şi inevi
tabil, spre o epocă în care 
numărul victimelor în ase
menea atentate vă fi din 
ce in ce mal măre;

„E probabil ca în ur
mătorul deceniu undeva în 
lume să asistăm la un 
mare atentat eu arme bio
logice, chimice sau nu
cleare. Dat fiind că na
tura umană nu se schimbă 
în mod semnificativ, va

continua să existe o mi
noritate de fiinţe atât de 
disperate sau nebune în
cât să folosească armele 
cele mai teribile ce pot 
cădea în mâinile lor. A- 
cum această minoritate 
pare mai mare dfecât era 
doar cu O generaţie în 
urmă", estimează An
drew.

Pornind de aici scriito
rul britanic critică uşu
rinţa cu care guvernele 
occidentale tratează peri
colul, chiar dacă în ulti
mele luni pare să fi avut 
loc o reconsiderare a si
tuaţiei. Singura soluţie în
trevăzută este aceea â 
constituirii unor servicii 
de informaţii eficiente şi 
de ţinerea sub un control 
absolut a proliferării ar. 
melor de distrugere în 
masă, a terorismului in
ternaţional şi a acelor state 
care, încă, mai sunt dis
puse să sprijine sau să a- 
sigure refugiu unor gru
pări extremiste.
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CAFEAUA CALDĂ DE ACASĂ
Că preţurile au cam luat-o razna J In  

ultimii ani. nu-i un secţetr ţ i  faptul se 
simte foarte concret în buzunarele noas
tre. Şi pentru că la toate se cuvine a a- 
vea şi o explicaţie, o şi avem, sub nu
mele a toate cuprinzător de „efectele tran
ziţiei". Aşa să fie? In urmă cu câteva 
zile .un cotidian italian dintre cele mai 
demne de încredere, „La Republica", sa
tisfăcea curiozitatea cititorilor săi dori-

O ceaşcă de - 
‘ .cafea. '

1200 lire

2000 lire

3500 lire

3700 lire

1400 lire

12000 lire

. tori dc Călătorii, publicând preţurile căi. 
torva produse intrate în obişnuinţa mul
tora dintre noi, cafeaua, hamburgerul şi 
cutia cu Coca-Coca, în şase importante 
capitalei- turistice: Roma, Paris, Bonn, 
Geneva, Londra şi Tokyo. Reluăm infor
maţia, precizând că la această dată cursul 
lirei italiene este aproximativ egal Cu cel 
al leului nostru.

LA ROMA 

LA PARIS 

LA BONN 

LA GENEVA 

LA LONDRA 

La Tokyo

Un hamburger

2300 lire 

7000 lire 

3000 lire 

4600 lire 

2500 lire 

8000 lire

O cutie de 
coca.cola

2500 lire 

3000—3500 lire 

3000—3500 lire 

3000—3500 lire 

• 2700 lire 

12000 lire

Cum acest mercurial este mai - mult 
dccăt elocvent, ne permitem un singur 
sfat — comentariu: dacă plecaţi spre

Japonia, nu uitaţi să luaţi cu dumnea
voastră un termos cu cafea fierbinte. De 
2 litri, dacă se poate! ' '
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ISRAEL '

CONTRASPIONAJUL —  
LA COTA ZERO

O afacere incredibilă, 'care compromite grav rei 
putaţia serviciilor de contraspionaj israeliene („Shin 
BET“ — „Serviciul de Siguranţă Generală), ocupă 
spaţii largi în toate cotidienele de la Tel Aviv şi 
Jerusalem. Numele noului şef al acestei formaţiuni 
a cărei activitate, teoretic cel puţin, este caracterizată 
prin cea mai deplină discreţie, a fost făcut public. 
Şi nu oricum, ci ou adresă şi date personale cât se

! poate de precise şi asta prin intermediul Internet, 
cea mai vastă reţea internaţională de computere. Aşa 

i ca să ştie toată lumea! Şi astfel, la nici o lună de la 
J instalarea sa în funcţie, .petrecută cu confidenţialita

tea necesară pe 20 februarie a.c., misteriosul ,,K“, 
cum este numit în cod şeful „Shin Bet“, s-a trezit 

f că poate citi pe ecranul computerului personal un 
/ mesaj de felicitare, accesibil milioanelor de abonaţi 
J ai sistemului „Internet".
\ Urmarea imediată a acestei „defecţiuni" a fost că 
l şase dintre cei doisprezece şefi de secţiuni din su_ 
l  bordinea sa imediată şi-au dat demisia, neacceptând 
i să-şi continue activitatea într-o structură care nu_şi 
 ̂poate proteja nici măcar propriile secrete. Mai mult,

/ ca o încununare a acestui act de demolare, biografia 
) lui „K“ a fost imprimată — un fel de a spune — cu 

litere de o şchioapă — pe zidurile de incintă de la 
sediul Oficiului pentru cenzură militară din Jerusalem! 
S_a putut citi astfel „roşu pe alb", pentru că indiscre
ţii inamici au folosit o vopsea de culoarea sânglui, 
că domnul „K" are 44 ani, că este fiul unui judecă
tor, că a fost recrutat de „Shin Bet“ în 1970, că în 

1 1990 şi-a luat diploma în ştiinţe politice cu o teză 
despre grupurile extremiste israeliene, că are o fire; 
rezervată şi că în 1984 s-a aflat printre agenţii care 
au arestat 24 de ultranaţionalişti acuzaţi de terorism 
antipalestinian. ;

Acest scandal este, se precizează, al doilea mare 
eşec din istoria serviciilor secrete "ale unei ţări re
putată pentru eficienţa sa în domeniu, după acela 
înregistrat de Mossad (serviciul secret operând in 
străinătate) în 1990, când a subestimat riscurile unui 
atac irakian, eoncentrându-şi forţele pentru supra
vegherea Siriei şi Iranului. -

DOUĂ „VĂDUVE" ÎN LUPTA PENTRU 

MORMÂNTUL SOŢULUI
Prima rundă a bătă- în Urma unui infarct în 

liei judiciare între doUă 1991. - 
englezoaice „văduve", care Soţia legitimă a de- 
işi dispută privilegiul functului. Pat, care timp 
de a fi într-o zi înmor- de 20 de ani l-a „im-
mântate alături de băr
batul iubit, a fost câşti
gată de amantă. Un ju
decător din Birmingham a 

'  decis, intr-adevăr, că Jean 
Gooper Dunn, 56 ani, de
oarece l_a cumpărat, are 
dreptul de 'proprietate a- 
şupra mormântului „cu

părţit", de voie de ne
voie, cu amanta, a de
clarat că este hotărâtă să 
continue lupta pentru a J  
avea cu totul numai al 
său, măcar după moarte. 
Ea a declarat că va cere 
exhumarea sicriului şi 
reamplasarea sa intr-o 
altă criptă, în care va

două locuri" în care este veni, când soarta va ăp- 
înhumat Ken Dunn, mort cide, să i se alăture.
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CE E INTERZIS IN SINGAPORE ?
APROAPE TOTUL. IA TĂ  TABLELE LEGII ÎNTOCMITE 

DE „TATĂL-STĂPÂN* LEE KUAN ?EW . ]

•  E interzis să mesteci 
gumă americană, fie şi la 
tine acasă, pentru că de 
circa 3 ani importul de 
chewing-gum este prohi
bit. v:

•  E interzis să murdă
reşti străzile : cine aruncă 
un muc de ţigară e pe
depsit cu o amendă e- 
chivalehtă cu 300 000 lei.

•  E interzis să murdă
reşti toaletele publice: 
cine «u trage apa e amen

dat şi fotografia i se pu
blică în ziare.

•  E interzis să urinezi 
în ascensor ; dacă cineva 
încalcă regula, senzori spei 
ciali blochează uşile as
censorului.

•  E interzis să 
pe stradă.

scuipi

•  E interzis, când uzi 
o plantă, să laşi apă in 
vasuj de dedesubt, pentru

că apa stătătoare favorit 
zează apariţia ţânţarilor.

•  E interzis să fb . 
mezi în orice loc public.

•  E Interzis, pentru pre
să, să vorbeşti de 
guvernul.

Pentru respectarea le 
gilor, autorităţile au ftţ- 
trodus 6 pedeapsă nouă: 
biciuirea. Rezervată mai 
ales celor care încaţcă 
regulile de circulaţie.

Agenţia STOR¥  PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII S

•  „Ce este viaţ^? Drumul unui şchiop sau al unui l 
beteag care, purtând in spate o foarte grea povară, ? 
suie munţi povârniţi, meleaguri aride, anevoioase fi i 
trudnice, prin zăpadă şi, îngheţ, prin ploaie, prin ţ 
vânt şi arşiţa soarelui, şi merge înainte, fără răgaz 
de odihnă, zi şi noapte, vreme îndelungată, numai 
pentru a ajunge la o prăpastie sau groapă şi a că
dea negreşit în ea“.

Din „Jurnalul“ lui 

GIACOMO LEOPARDI 
— poet şi filosof italian — (1798—1837)

•  „Este ciudat că a- 
proape toţi oamenii de 
mare valoare au purtări 
simple; şi că aproape 
întotdeauna purtările sim
ple sunt socotite - un 
indiciu al lipsei de va
loare".

•  „Caracteristică in
teligenţei, şiretenia este 
de nenumărate ori folo
sită pentru a suplini să
răcia acesteia şi pentru 
a înfrânge superioritatea 
inteligenţei altora".

•  „Nimic pe lume nu 
este mai rar decât un om 
îndelung suportabil".

•  „Anticii se străduiau

mai degrabă să fie decât 
să pară oameni cumse
cade ; lumea însă te în
vaţă să pari om cumse
cade, dar să nu fii".

•  „Abuzul şi abaterea 
de la lege nu pot fi îm
piedicate de nici o lege".

•  „Speranţa, adică o 
licărire, o umbră de 
speranţă, nu-1 părăseş
te pe om nici după ce i 
s_a întâmplat nenoroci
rea _cea mai deplin o- 
pusă acestei speranţe, şi 
cea mai hotărâtoare".

Selecţie de 
ILIE LEAHU

Gloanţe de catifea
•  Cicatricele astea? 

Toate iubirile mele îm-- 
plinite.

•  Ce dulce minţi tu! 
Şi de fiecare dată altfel...

•, Când ştiu sigur că am 
dreptate, mi-e lene să mai 
aduc argumente.

•  Dă.ţi jos haina de 
erudiţie de pe tine şi a- 
poi să văd cât valorezi.

•  Unii, odată ajunşi sus, 
îşi aruncă aripile la gu
noi şi, acolo, în înălţimi, 
devin nişte târâtoare.

1

PASTILE CONTRA PROSTIEI

•  „Să-l plângi pe cel mort, căci îi lipseşte lumi
na; să-l plângi şi pe cel prost, fiindcă îi lipseşte 
mintea. Pe cel mort să-l plângi cu duioşie, căci a 
găsit odihna; dar viaţa celui prost e mai rea decât 
moartea". SEPTUAGINTA

•  „Grea povară mai e Şi omul prost cu noroc".
AESCHYLUS

•  „Nimic mai temerar decât prostia".
MENANDER

•  „Este îngrozitor când proştii îşi bat joc de un 1
om superior". GOETHE i

•  „Prostul nu se deosebeşte cu nimic de orb".
PROVERB TURCESC . 1

•  „Sunt unele lucruri eterne, şi printre acestea !
şi prostia". G. GALINESCU (

•  „Prostia niciodată nu depăşeşte graniţele:
oriunde calcă, e pământul ei". ■

STANISLAW JERZY LEG |
•  „Nu ţe fereşte de răul celui prost nici apro- , 

pierea, nici vecinătatea şi nici prietenia".
1BN AL-MUQAFFA I

Recomandate de ILIE LEAHU I

•  Servilul ne poate de. 
monstra oricând că şi tur. 
nul din Pisa se apleacă.

•  Idealul meu? Să um
blu cu capul în nori şi cu 
picioarele pe pământ.

•  Ştiu unde locuieşte a- 
devărul, dar mereu amân 
să mă apropii de el. Dacă 
nu-l găsesc acasă ?

•  Îşi ascunde capul în 
opinia publică, precum 
struţul în nisip.

•  O mătură a plecat de 
la ţară la oraş visând să 
devină aspirator.

•  Vă plac glumele care 
vă fac să zâmbiţi trist?

•  Cinismul: Don Qui- 
jote arurţeându-şi lancea, 
armura şi renunţând la 
Dulcineea şi Morile de 
Vânt.

•  Mediocritatea e în . 
totdeauna o cotă situată 
undeva dedesubtul nostru.

•  Când mi-e milă de 
cineva simt cum mă cu

prinde un sentiment de 
vinovăţie.

•  Dacă omul n .ar fi 
ştiut să plângă, viaţa lui 
ar fi fost cu mult mai 
tristă,

•  Toată filosof ia . lumii 
nu face altceva decât să 
caute o scuză morţii.

•  Nevinovăţia nu e în
totdeauna un merit. Poate 
fi şi o culpă. ’

•  Indicatoarele sunt 
scrise în general de oa. 
meni care nu le-au urmat 
niciodată.

•  Mulţi cred că piatra 
de încercare e aceea care 
se pune în praştie.

•  Zidurile labirintului 
ne împiedică să vedem 
cât de plat e pământul.

•  La poarta posterităţii 
uneori stau de pază tot 
nişte contemporani.

•  După ce a pus mâna 
pe cârmă, busola i s-a 
părift un instrument atât 
de insignifiant încât a a- 
runcat.o peste bord.

•  Gând începem să re
gretăm că nu ne-am făcut 
destul de cap în viaţă, 
devenim moralişti.

•  Are un sufiet atât de 
mare, încât nu ştie ce să 
pună în el.

•  Spre deosebire de 
durere, fericirea nu prea 
lasă urme.

•  Aforismul?' Un mijloc 
de a-mi face lenea utilă.

•  Uneori mi-e ciudă că 
trebuie să dorm. Dacă 
tocmai atunci mă vizi
tează un gând genial?

CONSTANTIN GAVRILA

•  înţelepciunea vine o_ 
dată cu vârsta. (OVIDIU).

•  Bătrânul pierde unul 
dintre cele mai de seamă 
drepturi ale omului: a- 
cela de a fi judecat de 
cei de o seamă cu el. 
(J. W. GOETHE).

•  Bătrâneţea: scadenţa 
tuturor poliţelor. (V. 
EFTIMIU).

•  Bătrâneţea este un 
tiran care interzice, sub 
pedeapsa cu moartea, toa
te plăcerile tinereţii. (LA 
ROCHEFOUCAULD).

•  Munca este cel mai 
bun antidot al bătrâneţii. 
(PABLO CASALS).

Gânduri despre 

bătrâneţe şi bătrâni
•  Pierzi în viaţă ani şi, 

la moarte, cerşeşti o cli
pă. (N. IORGA).

•  Tinereţea, căreia i se 
iartă totul, nu iartă ni
mic. Bătrâneţii, care iartă 
totul, nu 1 se iartă ni
mic. (G. B. SHAW).

•  Bătrânii sunt un a- 
devărat patrimoniu na
ţional. (ANA ASLAN)

•  Gând eşti bătrân iu
beşti mai mult şi suferi

mai puţin. (MIRCEA ELIA- 
DE).

•  Puterea celor tineri 
stă în faptă, a celor bă
trâni în chibzuinţă. (EU- 
RIPIDE).

•  Pentru copil, iubirea 
şi înţelepciunea sunt Jo
cul; pentru tânăr. Jocul 
şl înţelepciunea sunt d ra . 
gostea; jocul şi dragostea 
pentru bătrâni rezidă în

înţelepciune. (LUCIAN 
BLAGA).

•  Nu se poate judeca un 
om decât la sfârşitul 
vieţii. (G. PAP1NI).

•  Nici un leneş ' n-a a- 
juns la adânci bătrâneţe; 
toţi cei care au atins-o 
au dus o viaţă foarte 
activă. (H. CH. HUFE- 
LAND).

•  Tânărul spune câte 
face, bătrânul câte a fă
cut. (M. EMINESGU).

•  Omul nu moare, ci se 
omoară. (SENECA).

Selecţie de 
N. ZAMFIR

CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI Şl OCROTIŢI NATURA

R ezervaţii fo r e s t ie r e  ( I )

In partea de nord a o_ 
raşului Simeria, în lunca 
şi pe terasa Mureşului, la 
altitudinea de 200 m, se 
află vestitul parc dendro- 
logic Arboretumul Simeria. 
Pa suprafaţa de 70 ha se 
păstrează una dintre cele 
mai vechi, mai valoroase 
şi mai pitoreşti colecţii 
de arbori şi arbuşti din 
ţara noastră. Parcui a 
fost creat în urmă cu 
peste două secole prin in
troducerea treptată a unor 
specii lemnoase exotice. 
Folosirea judicioasa a con
diţiilor naturale ale aces
tui teren .adăpostit a per
mis aclimatizarea cu 
succes a multor specii e_ 
xotice de arbori şi arbuşti, 
originare din multe col
ţuri ale lumii, dar, mai 
ales, din vegetaţia Chi
nei, Japoniei şi Americii 
de Nord. Arboretumul 
Simeria cuprinde în colec
ţia sa, ce se îmbogăţeş
te an de an, peste 2000 
de taxoni (unităţi siste
matice).

In lunga sa istorie, a_ 
cest arboretum a întâm
pinat multe perioade gre
le, când tăierile neauto
rizate de arbori şi păşu- 
natul i-au provocat grave 
vătămări. Prin împrej

muirea şi asigurarea pazei 
parcului în anul 1951, jda* 
mai ales, p rin . declarare®* • 
acestuia ca monument- afcr 
naturii, în 1954, şi muta* 
rea în interiorul acestuia- 
a Staţiunii INCEF, a -  
ceastă rezervaţie s-a bu
curat de o ocrotire deo
sebită, transformându_se 
într-o bază ştiinţifică CU 
multiple funcţiuni.

Principala funcţiune este 
cea legată de cercetarea şi 
aclimatizarea speeiilor e- 
xotice şi de interes fo
restier. In acesţ scop se 
întreţin legături cu peste 
80 de ţări, privind schimburi 
de seminţe, iar cu puie- 
ţii - obţinuţi se_fac plan
taţii experimentale.

Staţiunea de 'cercetări 
silvice din acest arbore
tum a întreprins cerce
tări atât în interiorul - a - 
cestei rezervaţii, cât şi M 
judeţele limitrofe, în spe
cial pentru experimenta
rea culturii speciilor &• 
xotice. De asemenea. 3 
produs puieţi- ornamentali 
pentru crearea zonelor 
verzi din diferite oraşe.

(Va urma).

Ing. IACOB TRAIAN, 
Orăştie

EVIDENŢE
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ORIZONTAL: 1) Detalii dintr-un ta
blou rupestre; 2) Amintire dintr-o zi

memorabilă — Materie primă pentru ar
me albe; 3) Gol de toată frumuseţea — 
îndepărtate de Ia putere; 4) ' Gen obiş- ■ 
nuit de coroană boreală — Om de vază la 
curte; 5) Un fel de casă de bagaje — 
Consemn total limitat!; 6) înşelat la 
mare — Bază obişnuită de plecare; 7) 
Are acoperire în aur — Schimb de 
funcţionare la slujbă; 8) Transmisiuni 
recepţionate cu plăcere — Oficiu de 
transporturi navale; 9) Se clatină pe ma
lul apel — Soldat cu... grade inferioare; 
10) Intervin salutar în punctele nevralgi
ce.

VERTICAL: I) Dusă pe calea cea 
, dreaptă; 2) Concurează cu succes la pro
bele de rezistenţă — Titular la lotul na
ţional; 3) Măsurat de sus până jos — 
Purtătoare de cuvânt; 4) Garnitură scoa
să din triaj — Îmbrăcat în ţinută de 
rezervă; 5) Simbolic spoitor de lux — 
Fire de lucrătură; 6) Amplasamentul fi
nul dispozitiv de protecţie — O secundă 
de armonie; 7) Sunt nişte oase de ros!

— Distribuit într-un anume rol; 8) Ve
nit cu soluţii din teren — Discipol recu
zat de maestrul Hipocrate; 9) Obişnuit 
cu ciubucul — Piesă executată în stil 
pop; 10) Depăşeşte toate aşteptările.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
P Â P A î  F . I  I * *

APARUt  ’iN ZIARUL NOSTRU
DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

I) FARSA — AMIG; 2) EMA — GO
GOŞI; 3) TÂMPIT — MIU; 4) EG — 
ILARI — D; 5) 1EG — REŢEA; 6) A- 
TRAS — GAD; 7) G — OŢEL1 — ER; 
8) UNA — COMICE; 9) TERTIP — GAG; 
10) AGER — IŢARI.

MAT IN 2 MUTĂRI .

Controlul poziţiei:
ALB: Rc7, Da6, Nd2, Ng4 

NEGRU: Rd4 p:c5 şi e 5

Wzrb . .

Soluţia problemei din nr. trecut)
1. Dh6! Rel 1. ... T:g2
2. Del mat 2. Del mat
1. ... Rg 2 1. ... Th 1
2. Dh3 mat 2. D : h 1 mat
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DEMAR
(Urmare din pag. D

muritor de la RAGCL De- 
»  r Iş i. continuau opera.

' ţtetţea de'plombare a stră
zii principale din cartie
rul Viile Noi, începute în 
Urmă cu câteva zile şi 
dftdanşarea aceleiaşi ac. 
ţ W t ^  şi la intrarea i» 
Deva, pe M ul 22 Decem- 
terte. Dar ee se întâm- 

, « *  pe celelalte artere, 
d r td  vor fi demarau» 0  
alei acţiunile prevăzute de 
reparaţii?

Pentru a afla răspunsul 
cei mai autorizat la a . 
Ceartă întrebare şl lămu- 
firile necesare pentru În
târzierea «epermis de 
«mit ta acest an a  repa- 
raţiilor cuvenite pe dru
murile urbei, ne-am a . 
dresat dlui ing. Virgfi 
DgUto. viceprimaml mu
nicipiului Deva care, cU 
« u ită  amabilitate şi în 
cunoştinţă de căută; ne.a 
declarat:

— Programul ce l-am 
statolit In acest an la 
reparaţii vizează trei ca- 
fc |M i de lu c ră ri: tro
tuarele, aleile şi parcările 
şl, bineînţeles, partea ca
rosabilă a străzilor, unde, 
pe anumite zone, am pro
pus asfaltarea întregii su
prafeţe, toate acestea în 
condiţii de calitate supe- 

: rioară a mixturii asfalti-

d fa -P crat a  im p u s:
(p V»i< a i,i u,, ,,...miai 11. ş#. ir. .i,. ,n, ̂ r

R EPAR AŢII
ce, dar şi a structurii __ de 
rezistenţă şi de execuţie a 

-operaţiunilor, pentru a 
efectua reparaţii durabila, 
care să nu mai necesite 
ca an de an să toterve. 
ntaa pa aceleaşi porţiuni 
de circulaţie. Deşî, ca şi 
în anii trecuţi, nici acum 
nu cunoaştem bugetul, noi 
n-am stat pasivi şl am e_ 
mis cinei comenzi, printre 
rare la Secţia de Dru
muri Naţionale Deva (di
rector Ing. Gh. Brânzan), 
la RAGCL Deva şi IMPEX 
S.R.L. Deva — firmă rare 
a prezentat oferta de preţ 
cea mat Mută, cât şi a In . 
didior parametrilor «a. 
litativt Din păcate, Sec
ţia D. 8 . n-a răspuns so- ' 
licitării primăriei nici 

p&nâ In prezent, iar 
RAGCL a început te  arast 
an lucrările de reparaţii 
foarte târziu. Primăriei, 
nedispanând de mijloace 
proprii pentru efectuarea 
lucrărilor de reparaţii ale 
străzilor, nu i-a rămas de
cât să insiste mereu, până 
iată că acum lucrurile 
s-au Urnit din loc. A- 
vând înţelegerea Direcţiei 
Generale de Drumuri Na-' 
ţionale de la Bucureşti 
pentru a executa îmbră
cămintea asfaltică pe li
nia de centură — DN 7 — 
şi a lucrărilor aferente 
de la intrarea în Deva, 
dinspre Izvorul Deeebal

şi parcare, credem că 
vom rezolva şl această 
stringentă situaţie în care 
se găseşte acum şoseaua 
naţională. : ■ •
. Faptul e i  primăria are 
în atenţie1 permanent re
paraţia drumurilor o do
vedeşte că, deşi greutăţile 
financiare nu ne occJesc, 
şi f« acest an anr su- 
plimentat cu 20 la rată 
cheltuielile totale pentru 
refacerea străzilor, . alo
când numai In acest an 
400 milioane de lei. Avem 
tn vedere In mod deo
sebit calitatea lucrărilor, 
care să ne dea garanţie 
că o'perioadă mai înde
lungată să nu mai nece
site fonduri suplimentare, 
să avem posibilitatea să 
efectuăm şi lucrările cu
venite in cartiere — pe 
străzi şi in parcări — 
unde nu s-a mai interve
nit de 8 an i în acelaşi 
timp ne preocupăm pen
tru modernizarea a două 
intersecţii (bdul 22 De
cembrie cu str. N. Băl- 
cescu şi str, M. Eminescu 
cu str. Carpaţi), unde s-au 
întâmplat numai Intr-un 
trimestru trei accidente 
grave de circulaţie, re
facerea tuturor indicatoa
relor rutiere pe DN 7 şi 
pe alte străzi din Deva, 
echiparea unui semafor la 
Astoria. -

Acum este important să 
urmărim să se lucreze o-

perativ, să se încheie în- 
tr_un timp scurt repa
raţiile pe bulevarde şi 
străzi, dar fără nici jun 
rabat de la calitate şi să 
sp continue apoi lucră
rile aferente pe unele 
trotuare. Urmărim, de a- .  
semenea, ca fiecare socie
tate ee a executat să
pături, pozări de conduc
te sau cabhlri Şl  a  lăsat 
vraişte, descoperite o sea
mă dă lucrări, ce pătea
ză „faţa“ unor zone verzi, 
străzi ete., să astupe gro
pile, să refacă îmbrăcă
mintea asfaltică unde 
este cazul.

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE 

HUNEDOARA r~  DEVA  - 
Organizează în data de 17. 04. 1995 

concurs pentru ocuparea postului de ad
ministrator la C ASA AGRONOMULUI 
MINTIA.

Relaţii suplimentare la tel. 617453.
(240)

Va oferă, în regim en gros, 
cu promptitudine, ia cele mai mici preţuri 
şi de câiitate ireproşabilă, următoarele 
produse: v 7

♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 
diversă);

♦  Eugenia - Oivertis - Crem cu arome 
de ţ>anane, ciocolată, portocale, căpşuni;

♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj);
♦  Sticksuri, paste făinoase, tăiţeî de 

casă;
♦  pulciuri de import;
♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii,

strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele: 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.

Aceste „cratere" se 
află pe strada împăra
tul Traian, din Deva.

Cam aşa arată covorul asfaltic de pe majoritatea 
străzilor din Deva. Imaginea este de pe bdul 22
-DraemteteL>:’f: . A' - î-1

Trotuarele şl zonele verzi pe strada Mărăşti, 
din DeVa, sunt folosite ca loc de parcare. . *

-r- 4 Foto PAVF.I, LAZA

S C QUASAR ELECTRO S R L
Deva Bd Decebal Bl R T&l/Fax 611261 614983

Va oferă cu plata in R a t e  !!*!
ţn calitate de reprezentant al firmei ANA ELECTRONIC 
va oferă toata gama de produse • Samsung 

*, Televizoare coiorGoidstar, Megavision 
Philips, Grundig, Panasonic

* Videoplayere.videorecordere
* Toata gama ele produse eiectrocâsmce 

Rowenta. Philips.DeLonghi
* Aragaze Sa mus (Satu Mare) '
* Frrgidere st congelatoare Arctic,BekO, 

Pbilips-Whirlpool
* Masmi de spalat de Cugir BekO 

Daewoo,Philips Whiflpool
*  Instalaţii de satelit
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Aşa după cum am mai 
anunţat, recent a avut loc 

. ta Deva analiza bilanţ a 
Activităţii desfăşurate de 
aparatul Direcţiei Gene
rale a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de 
S ta t Hunedoara — Deva, 
tft anul 1994. Constatarea 
principală relevată atât 
«tn materialul prezentat 
de dl Gl»ee*gbe Blaj, di- , 
«Scorul general ă l . insti- 

W&ei, cât şi de partici
panţii la discuţii, a fost 
acera Că- s-a acţionat cu? 
;pjSrsCVerenţă şi răspunde
ţi® în elaborarea, urmă
rirea şi executarea bu
getului local te confor
mitate cu prevederile le
gale, efectuarea la ter- 
cnen a vărsămintelor cu
venite bugetului central Şi 
locăl, asigurarea integri
tă ţii patrimoniului pu- 
fclk, realizarea obligaţiilor 
fiscaie, acordarea sub- 
veteîitor de fe bugetul 
Statului, eliminarea co
rupţiei, combaterea eva. 
i M 8  fisrale ş.a, Ca ur- 
mstes, veniturile obţinute 
t e  19M, în comparaţie cu 
ateii anteriw, sunt cu 218 
te  Sută mai - mari, cu

Ei
toate bă blocajul finan
ciar s-a accentuat, de
contările către unităţile 
bancare -nu s-au făcut la 
timp etc. S-a considerat 
drept corespunzătoare şi 
activitatea pura te  slujba 
realizării veniturilor la 
bugetul local, ele fiind. 
In anţil trecut, cu 243 
la sută superioare ce
lor din 1993. Aceasta în 
condiţiile când unii agenţi 
economici precum S.C. 
„Siderurgica" S.A. Hune
doara, S. C. „Sidermet" 
S.A, Cfilan şi cxjăuatărilc 
miniere din Valea Jiului
nu şi-Au onorat, din lipsă 
de disponibil, obligaţiile 
financiare către consiliile 
locale.1

O importantă sarcină 
asumată cu competenţă de 
lucrătorii din instituţia la 
care ne referim a fost 
cea a respectării dîsci- 
plihei financiare. In 1994 
au fost efectuate peste 
479® verificări asupra fes. 
peetării cu stricteţe a le

gislaţiei din' acest dome
niu, îndreptate spnj com
baterea : evaziunii fiscale 
şi corupţiei. Cu această 
ocazie s-ău constatat aba. 
teri Cum ar fi: nedecla. 
rarea in totalitate a veni
turilor, supradimensiona
rea costurilor de produc
ţie sau a cheltuielilor, 
omiterea unof surse de 
venituri, conducerea ero
nată a evidenţelor con
tabile, necunoaşterea sau 
interpretarea eronată a 
legislaţiei fiscale ş.a. A. 
ceste aspecte s-au de
pistat la o seamă de fac
tori economici, cum sunt 
S.C. „Chimica" S.A Orăş- 
tie, S.C. „Matex" S. A. 
Deva, Sucursala de ex_ • 
pîoatare, transport şi pre. 
lucrarea primară a lem
nului Deva, S.C. „ Ţ a ra , 
Haţegului" S. A. Haţeg, 
S.C. „Cosmofai" SRL De
va, S.C. „Phoenix* SRL 
Deva, S.C ^ o m  Oii" SRL 
Petroşani. RAGCL De. 
va, ca să luăm un exem

plu, a supradimensionat 
cheltuielile de exploatare 
şi nu a determinat te  mod 
corespunzător impozitul 
suplimentar pentru depă
şirea fondului de salarii. 
Iată de ce cheltuielile de 
întreţinere ,1a blocuri sunt 
aşa de mari, iar domnii 
din conducerea respectivei 
unităţi au salarii atât de 
mari; - 7.'V':v v '

In continuare redăm şî 
alte aspecte ale activită
ţii Instituţiei, te care ne 
referim, subliniate te  ca
drul analizei bilanţ: •  
Direcţia Impozite şi Taxe 
a eliberat peste 2 IM cer
tificate pentru societăţile 
nou înfiinţate, iar la un 
număr de B60 certificate 
s-au făcut completări. •  
Direcţia Controlului Fi
nanciar de Stat a între
prins peste 300 acţiuni 
lş  156 agenţi economici, 
marea majoritate la socie
tăţile cu capital Integral 
sau majoritar de stat. 

'  acesta combate

teoria că organele de con
trol s-ap năpustit asupra 
societăţilor private.* In 
anU] 1994 au fost contro. 
laţe numai 24 astfel de 
Unităţi. • In judeţ ac
ţionează, cu rezultate tot 
mai bune, 11 trezorerii mu-, 
niclpale şi orăşeneşti. •  
Garda Financiară a veri
ficat 2526 agenţi economici, 
confiscând bunuri te va
loare de 479729 mii lei 
şl a aplicat amenzi de 
130512 mii lei. e An fost 
soluţionate 13 sesizări Ve
nite de la Prefectură şi 
poliţie. •  Au fost reprezen
tate 35 de acţiuni în  Con
tenciosul administrativ. •  
S-au verificat şi analizat 
peste 1120 preţuri #  ţmg 
rife, eonstatându-se ra  
bateri de la legile finan
ciare, la S.C. „AHm Trans" 
SRL Brad, S.G. „Rom Oii" 
SRL Petroşani, S.C. „Uzo 
Balcon TranB" SRL Hu
nedoara ete; R-A.Gr.C.b. 
Deva a  supraevaluat cos
turile la  apă, livrată be

neficiarilor, Încasând te 
plus 19068 mii iei. Apro
po de ce ziceam măi sus, 
de salariUe te  respectiva 
uni ţa ţe ! •  Serviciul re
vizie fiscală şi contesta
ţii â  rfectuăt peste 2600 
verificări privind:, modul 
de stabUire şi şplipare a 
obligaţiilor fiscale.

Aşa cum ziceam, ana
liza bilanţ a apreciat ac_ 

~ Uvitatea financiară pe 
1994 dtept corespunzătoa
re, Dl. prefect Georgel 
Răican a considerat că este 

> bună. Atest fapt relevă 
e i  oamenii ce muncesc în 
cadrul Direcţiei Generale 
a Finanţelor Publice şi 
Controlului Financiar de 

; Stat Hunedoara — Deva 
se  străduiesc ^  reuşesc 
să-şi facă datoria, să con
tribuie la respectarea ie- 

J gifor financiare ale ţăriL 
: Sun,t, totodată, aprecieri 
1 de natură să-i îndemne 

Iţpre strădanie şi mai 
vTOultă în anul în curs şi 

în viitor. De altfel, In a- 
eest sens a fost adoptat 
ud cuprinzător şi bogat 
program,

TRAIAN BONDOR
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•  P A TR IA - O tiş tie : 
Substituirea (10—12); Per. 
rest Gump (13—16); •
„CULTURAL" Lupeni: 

. Superpoliţistele (10—13); 
•  „PATRIA" Deva : Iu . Star Trek (14—16); •

«1, , UIÎ, va!?fir „LUCEAFĂRUL" Vul_
00. 04) ;O nly  Yan (11 can . j ustiţiarul vestului
|3); P a ra ş u ta i  ̂ m o rţii sălbatie <io- 13); Răzbu. 
0 4 -1 » ;  •  „FLACARA nătorUi (14—16); « .D A . 
««"edoera: Only Yan CIA<< . a e a M l
(16,04); Pruonieri m pa. melcilor (10-12); Specia
la*11* <11-13); Interviu cu listul a3_ 16); .  .MU-
“S .J I fS E îf  (i 4r 16); :• REŞUL" Simeria; Zonă „PARASG" ^Petroşani : de impact (14-16); *

P r S J n n ^ r a d l s T l i  „MUNCITORESC" Pe. Prizonieri in paradis U«— trîia , Ceî 3 Ninja contra-
16); # „MODERN* Hu. atacă (14_ 16)-; # „RETE-

:c R1U! , Uf-f3? ZAŢUL" Urlcani ; Pre- (10—12); Secretul luptato. , , ,  . . .  1fi,. r TT1. y.vj t?., #*•» tttv. nator 2 (14—1.6), •  „b,u_ ruluî Kung Fu (13—16), MINA«. p i a . Academia
•„ZARAND" Brad : Re- de p ^ g  (I4_ i 6 ); •
gina Margot (10—12); „MINERUL" Lonea; O
Gravidul (Junior) (13—16); răpire CU blieluc (14—16)

V
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S.C. „ÂGROMUREŞ4* S.A. ŞOIMUŞ \ 

Angajează următoarele categorii de perso- \

V

•  Şef unitate — gestionar — Baza de agre
ment Şoimuş; •' .v -

•  Şef unitate — depozit — Deva, Oitnz, 
bl. 15, parter;

•  Ospătari;
•  Barmani;
•  Şef secţie prelucrarea lemnului;
•  Mecanic întreţinere —* exploatare utilaje 

Industria lemnului;
•  Mecanic întreţinere — exploatare insta

laţii sanitare (autorizat pentru cazane cu abur);
•  Munciţorl necalificaţi.
Cereri», însoţite de copii după actele de 

studii, vor fi'depuse la sediul societăţii din 
Deva, strada Aleea Florilor — Oituz, bl. 15, 
parter, până cel târziu la 20 aprilie 1995.

Pentru condţpătorii de secţii şi pentru per
sonalul calificat se solicită copie după Cap. IX 
din Cartea de Muncă.

Salariile se negociază cu conducerea socie
tăţii. V
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SC „TN CREDIT PROD COMEXIM" 
PETROŞANI

SRL

Vinde prin depozitul frigoriler ABATOR  
HAŢEG, en gros, următoarele produse:

9 PULPE PUI IMPORT — SFERTURI — 
4 100 lei/kg cu T.V.A.

9 PULPE PUI COPANE — 4 100 ie ifkg  
‘ cu T.V.A.

•  PULPE CURCAN COPANE — 3 125 lei/ 
kg' cu T.V.A.

9 ARIPI CURCA — 3 230 le t/kg  cu T.V.A. 
9 BURTĂ V IT A  — 2 800 le t/kg  cu T.V.A. 
9 PE$tE MACROU — 2 250 lei (kg  cu 

T.VuA.
LIVRĂRILE se tac zilnic între orele 8,00 

— 16J00.
RELAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON. 

543059, PETROŞANI; -  (216)

PENTRU COMPLETAREA REŢELEI 
PROPRII DE VÂNZĂRI, 

SOCIETATEA M IXTĂ „EUROCAMION“ 
SJt.L.

Cu sediul în Alba Iulia, str. Gemena, 
nr. 6, bloc AC 15, ap. 7, tel-fax : 058/  
830781, tel. internaţional 064/190309.

CAUTĂ REPREZENTANŢI (AGENŢI 
COMERCIALI) CARE SĂ  PROMOVEZE 
VÂNZĂRILE ÎN JUDEŢELE DE REPRE
ZENTANŢĂ. Câştiguri interesante sub 
formă de procent din vânzări.

Persoanele interesate sunt rugate să 
trimită curriculum vitae. (241)

V 4

^CENTRUL TERITORIAL DE 
INSTRUIRE AUTORIZAT 

INTERNAŢIONAL

TERRtTORIAL TRA1NING 
CENTER

IN T E L C R E D O  SA DEVA  
în colaborare c» Universitatea Babeş Boiyai 

Cluj.Napoca şl Centrul de Pregătire în Informa
tică - Ministerul învăţământului Bucureşti vă 
oferă posibilitatea să vâ calificaţi în domeniul 
Informaticii şi al Noului Sistem Contabil in 
România.

înscrieri se fac pentru următoarele cursuri:
> formare analişti programatori (studii 

superioare) r
- formare contabili-utilizatori PC
- specializare Foxprolan, MS Office (Acces II)

'Informaţii la telefon : 61.90.00
sau la sediul firmei din : str. 1 Decembrie, 

nr. 14 din Deva
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S.C. EUROPA 
TRANSCOMAL

S.R.L. DEVA 
Str. 1 Decembrie, nr. 5.
Tel. 615269.

9 Praf de îngheţată „Raphaello“ | J
•  Cornete mici
•  Âmeliorant „Colcou.
Preţuri minime în ciuda concurenţei!
Vă'aşteptăm cât mai repede!
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Solicitaţi zilnic fa chioşcurile de difuzarea | 
presei din judeţ cotidianul de Valea Jiului . * 

„MATINAL"! J
Cele mai importante evenimente din lu- ’ 

mea mineritului, cele mai recente ştiri din I
numai în cotidianul îValea Jiului le găsiţi 

MATINAL". *
Citiţi zilnic „MATINAL** şi volumul dunt- j 

neavoastră de. informaţii Va fi pe zi ce trece , 
mai bogat I
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BANKCOOP DEVA 
VINDE LA LICITAŢIE PUBLICĂ 

URMĂTOARELE :
9 apartament două camere, situat în 

Hunedoara, str. I. Creangă, bl. 5, sc. A, 
ap. 12, parter'- ' r,:.,;.

•  garsonieră, situată în Hunedoara,
str. I. Creangă, bl. 5, sc. A, ap. 13; ■

•  autoturism Dacia 1300, înscris în
circulaţie; -  . |

•  apartament două camere, situat .în 
Hunedoara, str. Trandafirilor, nr. 29, bl. 
31, se. 1, ap. 13;

9 chioşc metalic, Hunedoara, str. 
Trandafirilor, nr. 29;

9 autoturism Citroen B X  16 RS, an 
fabricaţie 1984, înscriş în circulaţie;

9 autoturism Audi 1&0, an fabricaţie 
1979, înscris în circulaţie;

•  apartament trei camere, situat în 
Hunedoara, str. Cerbului, nr. 12, ap. 10.

Licitaţia are loc la sediul Judecăto
riei Huneddara, Biroul executorilor jude
cătoreşti, în dată de 12. 04. 1995, ora 9.

r (243)

I

BANKCOOP DEVA
VINDE LA LICITAŢIE PUBLICĂ t

/ ,  URMĂTOARELE: }
•  garsonieră compusă din o cameră.

bucătărie, baie, hol, balcon, situată în De
va, str. Libertăţii, bl. I, ap. 75; |

•  camion SRD înscris în circulaţie, 
stare foarte bună;

•  casă, curte şi grădină, situată 
Orăştie, str. BeriUlui, nr. 12;
y •  autoturism Dacia 1310, înscris 

circulaţie•
, •  apartament două camere, situat în  

Deva, Gojdu, bl. E 5, ap. 72; .
•  autoturism Dacia 1310 Break, în

scris în circulaţie;
9 apartament două camere, situat în' 

Deva. Micro 15, bl. 36, ap. 12;
•  apartament două camere, situat în  

Deva. Micro 15, bl. 50, ap. 42;
•  apartament două camere, situat în

Orăştie, str. Eroilor, bl. A, ap. 43; .
•  casă, curte şi grădină, situate în  

Băiţa, nr. 161.
Licitaţia are loc la sediul Judecătorieif; 

Deva, Biroul executorilor judecătoreşti, 
în data de 13. 04. 1995, ora 9.

9 apartament două camere, situat tn  
Deva. cart. Micro 15, bl. 16, ap. 26;

•  casă, curte şi grădină, situate în  ■. 
Brad, str. Mesteacăn, nr, 223;

•  casă şi curte, situate în corn. BăiţaŢ 
sat Sălişle, nr. 80/

Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei 
Deva.. Biroul executorilor judecătoreşti, fn 
data de 14. 04. 1995, ora 9,
. •  grajd, situai în corn. Hârău, sat
Bîrsău (fost CAP);

•  apartament două camere, situat în  
Deva, str. N: Bălcescu, bl. 15, ap. 20

. Licitaţia are loc la sediul Judecăto
riei Deva, Biroul executorilor judecăto
reşti, în data de 2T. 04. 1995, .ora 9.

i \
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• SOCIETATEA COMERCIALĂ ' 
„TRANSLOC" S.A. DEVA : * 

Cu sediul în Deva, strada Depozite
lor, nr. 2.

Anunţă intenţia de majorare a tari 
felor de transport marfă şi prestări ser
vicii în medie cu 20 la sută. Această ma
jorare este impusă de creşterea preţurilor 
la anvelope, piese, materiale, acumulatori 
etc,

Majorarea preţurilor se va aplica în
cepând cu data de 10. IV. 1995.

De asemenea, angajează : j
•  electrician auto.
Informaţii la sediul Societăţii din str. 

Depozitelor, nr. 2, tel. 623645. (90298)
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S.C. „METALUL“ S.A. PEŞTIŞU M ARE  
HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ
Licitaţie publică în data de 17. 04. 

1995, ora 10, la sediul societăţii, pentru' 
vânzarea unui

9 MOTOSTIVUITOR de 3,2 t f  tip 
UMT, în stare de funcţionare.

Preţul de pornire a licitaţiei 1 500 000 
lei.

Taxa de participare 5000 lei.
Relaţii suplimentare ta tel. 054 —- 

713370, 054 — 718555.

Anul VII •  Nr. 1357 Sâmbătă 8 — Duminică. 9 aprilie 1995



\

C U V Â N T U L  L I B E R
>ooooc*x*x?/*>.xxxxtf kx.

JUAiJ£3X>£K 4$ '
i. «tMXJCXAXX « '  vXX* Â6

fuU:H[7W:i^
A N I V E R S A R I

•  Cu ocazia celor 40 de
primăveri împlinite, ' cei 
dragi urează patronului 
Tănase Constantin viaţă 
lungă, fericire şi un sincer 
din inimă „La mulţi ani!" 
de la lulia. Claudiu. Ma
riana (9057)

„ VANZARI- 
CITMPARARI

•  Vând casă cu grădină
Si anexe, Banpotoc, 184. 
Tel. 0(51584. (607548)

•  Vând garsonieră în
Deva, 5000 DM, negociabil. 
Tel. 624617. (9155)

•  Vând fax Sharp 
UX 246 cu xerox, ro
bot telefonic, telefon, 
memorator numere. 
Pentru mai multe in
formaţii sunaţi la 
623616, (8992)

•  Vând chioşc metalic
6/3. tei. 627903. ’ (9070)

•  - Vând clădire cu trei
nivele pregătită pentru 
moară în comuna Pui. 
Tel. 163, (9073)

•  Vând apartament două 
camere, etaj I, eonf. I, 
zona Mioriţa; vârtd Opel'

•Kadett, două uşi, neînscris, 
vamă plătită. Tel. 623035.

(9072)
•  Vând garsonieră conf.

I Deva, Tel. 628366. (9264)
•  Vând apartament două 

camere decomandate, îm
bunătăţit, str. Pxicazuiui, 
t>L 50/134, Orăştie. (9067)

•  Vând teren intravilan
Sîntuhalm. Informaţii Sîn- 
tuhalm 74, posibilităţi apă, 
gaz. (9065)

•  Vând apartament 4 
•amerc şi fân. Tel. 620129.

(9064)
•  Vând casă cu (depen

dinţe şi eventual teren a- 
gricol in Cîrjiţi. Deva. tel. 
624879. (9059)

•  Vămi talon ARO 10
şi piese schimb ARO 10. 
Hunedoara, tel. 715999, 
după ora 1(1 (9061)

•  Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 

616449, facilitează vân
zarea', cumpărarea, în
chirierea. apartamen
telor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit. (9077)

/ mmm • mmtm • s mmm • mm̂ m • mm—

•  Vând darac lână.; In
formaţii la tel. 617664.

(8983)
•  Vând vitrină frigori-

fică" orizontală 1,90 m, 
380 V, 1 500 00* lei. Tel. 
641295, 641335, după ora 
21, (8966)

•  Vând casă, grădină cu 
pomi, preţ convenabil, în 
sat Techereu, comuna 
Balsa sau tel. 624860.

(8951)'
•  Vând talon Ford Ka- 

prin, tel. 622674.
•  Vând combină de re

coltat. Tel. 777163. (9266)
•  . Vând casă, grădină,

sat Sulighete, nr. 80, Un
gur Aurelia. (9253)

•  V'ând talon, Mercedes 
200 D, sat Foit, 62. (9257)

•  Vând garsonieră, Mi
cro 15, conf. I, bl. 105, sc. 
C, et. II, ap. 19, sau schimb 
cu apartament două ca
mere, diferenţă. (9258)

•  Vând IMS piesei, For-
nădia, nr. 87 .Florea Ileana, 
Deva, tel. 620189. (9252)

•  Vând casă si grădină,
Hărău, ,42. (9260)

•  Vând casă cu grădină 
Ia Brănişca. nr. 164. In
formaţii la adresă. (9262)

•  SC MoiseS Oprişa
SNC Deva vinde en 
gros şi en detaille ulei 
floarea soarelui de 
Oradea la sticle 1/2 
cu 950 lei, halva cu 
cacao cu 1175 lei pa
chetul, halva simplă 
cu 1100 Ici pachetul şi 
rahat vrac cu 1450 
lei kg. Preţurile nu 
includ TVA. Infor
maţii lâ magazinul a- 
limentar din str. Băl
cescu, nr. 17, tel. 
621213. (9255)^

•  Vând Oltcit 1986, cu 
1700 mărci, negociabil, mo
tor francez. Tel. 729417.

(7685)
•  Marţi, 11 aprilie, 7—19,

la Bobi Haine Import, 
reducere preţuri 50 la sută. 
Hunedoara, str. Romani
lor, 53 (în spatele' pom
pierilor). (7688)

•  S.C. Bistro SRL
Geoagiu Băi, distribu
itor unic în judeţul 
Hunedoara a Fabricii 
de ţigarete Timişoara, 
livrează din stoc în
treaga gamă de ţiga
rete indigene, Ia pre
ţuri fără concurenţă, 
prin depozitele din 
Geoagiu-Băi (incinta
ştrand) şi Orăştie (bar 
Sălcuţa). Informaţii 
tel. 6Î8232. (7395)^

•  V'ând 0,50 ha de pă
dure, posibilităţi camping, 
lângă şoseaua Dineu Mare
— Călan. Informaţii tel.
641913. (7396)

•  Vând vitrină şi ca
meră frigorifică. Dpva, 
tel. 619184. (7259)

•  Vând televizor Dia
mant, tras în bandă, tel. 
715840. (7684)

•  Vând spaţii comerciale,
din aluminiu .staţie auto
buz, centrul vechi. Infor
maţii tel. 720024. (7683)

•  Vând casă, grădină,
Mercedes 123 Diesel, ne
înmatriculat. Tel. 713382, 
după ora. 16. (7681)

•  Vând apartament două 
camere decomandate cu 
îmbunătăţiri. Deva, tel. 

625568, după ora 20. (8617)
•  Vând .betonieră 160

It. Tel. 612478, orele 18— 
20. (8645)

•  S.C. „Eurotur Service" 
SRL Deva' angajează ur
mătorul personal: paznic
— 1, muncitori — 4. ' Re
iaţii la tel. 627897. (9074)

•  Vindem mese de 
biliard nr. 6, 7, 8,
jocuri electronico tip 
pocker şi distractive, 
pompe pentru ben
zinării. Tel. : 069/
440624; 069/480460; 064/ 
211501. (8447)

LICITAŢII

Regia autonomă „Acti
vitatea" Orăştie scoate la 
licitaţie publică, în data 
de 12. 05. 1995, oră 10/ ur
mătoarele mijloace fixe; 
încărcător frontal A 1800, 
malaxor asfalt, macara 
Hydros 10 tone, rezer
voare combustibil 50 tone, 
motoare 75 kW, rulou 
compresor, buldozer S 
1500. Taxa de participare 
la licitaţie este de 10 000 
lei şi garanţia 10 la sută 
din valoarea mijlocului fix 
licitat. Informaţii supli
mentare la sediul regiei, 
tel. 641723. (7393)

•  Primăria Brănişca or
ganizează licitaţie la mij
loacele fixe de la CAP 
Brănişca, în 21 aprilie 
1995, şi se va repeta în 
fiecare luni. (9254)

DIVERSE

•  Achiziţionăm melci 
vii, Deva, str. .Vână
torilor, nr. 2, preţ 
1650 lei. Zilnic între 

• orele 10,30—18,30 In
formaţii tel. 622979.

(9259)

•  S.C. Electro Max Corn 
SRL Brad anunţă majora
rea adaosului comercial de 
la 0 la 200 la sută. (605049)'

•  S.C. „Damâi Co- 
mexim“ S.A. Deva, 
anunţă că, din motive 
independente de vo
inţa proprie, vă oferă 
majorări de preţuri de 
producţie, echipamente, 
tarife pentru transpor
tul de călători, pres
tări servicii precum şi 
a adaosului comercial, 
începând cu 6 mai.

(9267)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer de închiriat 

apartament două camere, 
mobilat. Deva, tel. 624767.

(9251)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. Malvina SRL
Deva angajează lă
cătuşi mecanici. Infor
maţii tel. 622388, zil
nic. (9078)

•  Executăm lucrări 
de construcţii, ten
cuieli, zidărie, faianţă, 
gresie, zugrăveli, vop- 
sitorie, parchet, aco-

■ perişuri, tâmplărie, 
dulgherie, instalaţii 
sanitare, amenajări in
terioare. Informaţii 
tel. 626644 si 627872.

(9268)

SCHIMBURI 
' DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) -două 
garsoniere cu apartament 
două camere exclus Dacia 
si Micro. Tel. 615179.

(8981)
•  Schimb apartament

două camere decomandate, 
et. 2, zona Mioriţa, cu ş- 
partament 4 camere. Tel. 
629292. (9060)

COMEMORĂRI
•  Un an de tristeţe şi 

dor do la decesul fulgeră
tor aT dragului nostru soţ, 
şi tătic

SZEKELY FRANCISO 
Bunul Dumnezeu să te 
răsplătească pentru 'bună
tatea şi dragostea ta. Co
memorarea, 11 aprilie 1995, 
ora 19, la Biserica Roma- 
no-Catolică (Ceangăi). De
va. Familia. ' (9075)

•  ■Gândurile şi ochii noş
tri înlăcrimaţi îţi caută 
chipul prin amintirile ră
mase, iar întoreându-ne 
după doi ani, îţi plângem 
plecarea dragul nostru soţ, 
tată, socru şi bunic

ANGIIEL ALIC 
Dumnezeu să-ţi ierte su
fletul bun şi să-l odih. 
nească in pace. Cu durere 
în suflet au rămas soţia 
Ileana, copiii Rodica şi 
Sorin, ginerele Victor, nora 
Adina şi nepoata Raluca.

(7686)
•  Tată, pe mormânt e 

urma ta, nu avem putere 
să te căutăm, şm vrea să 
te strigăm, dar strigătul sc 
preschimbă în murmur. 
Lacrimile sunt atât "de 
grele şi de fierbinţi încât 
zac în inimă, arzând-o. La 
doi ani de la deces, ta
tălui nostru

ANGHEL ALIC 
fiica Rodica şi fiul Sorin. 
___________________(7686)

CURSUL

m In 10 aprilie co
memorăm 4 ani de la 
decesul iubitului nos- , 
tru soţ, tată şi bunic 

PETROESC IOAN 
din Cineiş

Dumnezeu să_i odih
nească. Familia.

(7687)

D E C E S E
•  Colectivul S.C. Almo 

Construct S.R.L. Deva, 
este alături de colega Gri- 
gore Simona la greaua în
cercare pricinuită de de
cesul bunicii sale şi trans
mit sincere condoleanţe 
familiei îndoliate. (9272)

•  Soţia Anuţa, sora Mă- 
rioaj-a, nepoţii Mărioara, 
Laurean, Roxana, cum
naţii Catiţa şi Dumitru 
anunţă cu adâncă durere 
în suflet încetarea din 
viaţă a scumpului lor soţ, 
frate, unchi şi cumnat,

GAVRIŞ AUGUSTIN 
(70 ani)

înmormântarea — du
minică, 9' aprilie; ora 14, 
în Cimitirul ortodox, str. 
Eminescu.

Corpul neînsufleţit este 
depus în Capela catolică 
din strada Eminescu.

Dumnezeu să_l odih
nească în pace! (607549)

1.C.E.FELIX F.C.E. S.A. IWEVA 
bd.Decebal bl.R Parter,Tel./Fax 054-612236 f

Produce si comercializează microcalculatoare HC 
91,HC 2000,calculatoare personaJe.PC386.486, 
calculatoare de buzunar si de birou cu imprimanta, 

.televizoaresi video Goldsta^receptoare de satelit, 
telefoane si casetofoane digitale,alanne auto. 
monitoare .imprimante,aparatura electronica.

IV DEVA

Sâmbătă, 8 aprilie 1995

9,00 Videotext; 10,00 
Observator; 11,00 Noi — 
emisiunea redacţiei de 
tineret; 12,00 Vesel, ve
sel; 13,50 Una din ne
vestele mele lipseşte:

15,3* Lovitura Ia . mo
mentul potrivit;' 17,10 Vi
deotext

Duminică, 9 aprilie 1995

9,00 Videotext; 10,00 
Observator; 11,00 We. 
ekend magazin; 12,00 Co
bra neagră; 13,30 Cei trei 
haiduci anonimi; 15,10 
Şeriful neînduplecat; 16,30 
Videotext. • _

10 APRILIE/

1 dolar SUA 
. 1 marcă germană 
100 yeni japonezi 

1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

1861 lei 
1352 lei 
2172 lei 
2990 Iei 
1651 lei 
388 lei 
108 lei

Cursuri de referinţă ale Băuţii Naţionale a Ro- 
î | mâniei.
WVVWVVVVyYWYWVUUWWVWYVVVVVWWWVVVirWVVWWVb

F.R.E. DEVA
Cu sediul in Deva, str. G. Enescu, nr. 39

ORGANIZEAZĂ

deschisă, fără preselecţie, pentru lucrări 
de reparaţii' la drumul tehnologic din- Baza de 
aprovizionare Gojdu şi la împrejmuirea sta
ţiilor de transformare din Valea Jiului.

Lucrările de reparaţii la drumul tehnolo
gic din baza de aprovizionare constau fn re
facerea suprastructurii drumului dintr-un strat 
de uzură din beton, de 15 cm grosime şi marca 
B 300; reparaţia împrejmuirii staţiilor constă 
in demontarea şi, înlocuirea elementelor pre
fabricate dintr-o deschidere de 2,5 m.

Licitaţia va avea loc la sediul F.R.E. Deva, 
în ziua de 26 aprilie 1995, ora 1Q.

Ofertele participanţilor la licitaţie se vor 
prezenta în plic sigilat şi se vor exprima în 
iei/mp pentru lucrări de refacere a drumului 
şi lei/2,5 m pentru lucrări de refacere a îm
prejmuirii.

Relaţii suplimentare la serviciul exploa
tare, reparaţii, telefoane: 613685 sau 615750, 
int. 100.

\ Condiţii de participare pentru ofertanţi: 
\ — să respecte condiţiile de calificare pen-
i tru contractanţi, precizate în anexa la Ordinul 
i nr. 792/13/N al M.F. si al MLPAT (anexa A), 
j (237)

) REGIONALA GAZ METAN DEVA
! A N U N Ţ A
| In zilele de 5 şi 25 ale fiecărei luni, la I 
1 sediul Regionalei se scot Ţa licitaţie spre vân- \

zare mijloace fixe din dotarea Regionalei, ţ 
Lista cu mijloacele fixe şi date suplimen

tare se pot obţine la sediul Regionalei, tele
foane : 627090 ; 627091. (238)

SC . „AGROSIM“ S.A. SIMERIA  
Cu sediul în loc. Simeria, str. 1 De

cembrie, nr. 2.
Organizează licitaţie publică pentru 

vânzarea de mijloace fixe amortizate, 
marţi, 11 aprilie 1995, ora 10.

Listă mijloacelor fixe se află afişată 
la sediul societăţii.

în  caz de neadjudecare licitaţia se va 
relua în fiecare zi de marţi până la epui
zarea mijloacelor fixe disponibile.. - .

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ  
A  DRUMURILOR

Anunţă închiderea circulaţiei pe DN 
1, km 328 + 000— 337 + 4000, în perioada 

\ 10 aprilie — 10 august 1995.
\ Circulaţia în secţiunea Sebeş — Blan- 
( diana va fi deviată pe DJ 107, între Vinţu 
j de Jos şi Oarda. (90277)
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