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■ Ne-au atras mai întâi 
privirea zonele enj flori 
şi iarbă proaspăt - săpate 
din faţa complexului bal-i 
near „Flora". Dl G-tin 
PopescU, care are în ad
ministrare unitatea luată 
In locaţie de gestiune din 
februarie ’94, a fost bu. 
curos să ne relateze în 
amănunţime, despre pre-, 
gătirile făcute în vederea 
primirii oaspeţilor: „In 
primul rând am făcut re
paraţii la acoperiş; în 
martie am zugrăvit în- ' 
tregiil complex, Cele 62 
de locuri în camere, ca 
şi sala de mese (cu disco
tecă pentru tineret) şi te
rasa sunt pregătite. La 
fel, bază de tratament este 
în stare perfectă de June. 
ţionare. Complexul este 
dotat cu piscină, saună, 
tţăi la cadă, duş subacva
tic, aparate pentru ultra
sunete, diadinamice, băi 
galvanice. După perfecta
rea  ̂ contractelor cu sin
dicatele de lâ „Sidirurgi- • 
ca“ Hunedoara, cele din 
Valea Jiului şi RENEE, 
vom lua legătura cu con
ducerea Spitalului Orăştie, 
pentru asigurarea cadrelor ,

medicale, în timpul se
zonului. Sper ca pentru 
perioada 1 iunie — 15
septembrie, să fie corelat 
mersul autobuzelor cu cel 
al trenurilor, respectiv In
tre halta C.F.R. şi Geoa- 
giu-Băi“.

De confortul celor 54 de 
locuri în hotel, de ambian-

L A  G E O A G IU -B Ă I

ţa restaurantului, terasei 
şi barului, aparţinând com
plexului „Valentino1', 
ne-a asigurat şi dl Va
lentin Branea, care â în 
chiriat complexul de la 
Gonsumcoop Orăştie,

— începând cu 1 iunie, 
va, funcţiona , şi terasa 
„Lac1*; unde vonî ofganiza, 
în fiecare seară, discote
că. Pregătirile de sezon 
le-am început încă din 
fehruarie. Vopsitoriile şi 
zugrăvelile au costat 10 
milioane de lei. Ne.am 
dotat eu mese ' şi scaune 
din plastic, pentru terase, 
cu un aparat ultramo
dern pentru băuturi calde,

cu vitrine frigorifice pen
tru păstrarea băuturilor 
reci. V -..

— Gât costă, pentru o 
persoană, masa şi caza. 
rea

— Un meniu complet, 
plus dormitul, 18 060 de 
lei pe zi.

— Nu-i prea m ult?
— Plătim, la rândul 

nostru, pentru un mc de 
apă, 700 de lei; curentul, 
energia termică, impozite
le, taxele* alte datorii 
sunt, de asemenea, foarte 
mari. Acestea ‘ ridică cos
turile.

irt schimb, la UTB —• 
Unitatea de tratament bal
near a Ministerului ' Mun
cii, destinată pensiona
rilor, costurile sunt in
comparabil inai mici, . va
riind îfi %jucţ|e .de ^ţiarj- 
tuciul peMieL” 'Oh " exem
plu : cineva plătise pen
tru 18 zile de tratament, 
plus masă şi cazare, 12 000 
de lei ; se aflau zilele a. 
cestea ia t.ratameni 200 
de pensionari. „La noi

ESTERA ŞINA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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•  Sf. Mc. Terapont şi 
Alipie; - Sf. Mc. Iuliu 
Veteranul;

•  Onomastică: Gavril;
•  1600. împlinirea vi

sului de veacuri al 
românilor: Unirea ţă. 
riior române, sub con
ducerea lui Mihai Vi
teazul :

DUMINICA,
28 MAI c

•  Cuv. Nichita al Cal- 
ccdonului; Duminica Or
bului ;

•  1890. Dezvelirea u- 
nui monument pe Câm
pia Pâinii, de către So
cietatea Arheologică din 
judeţul Hunedoara* în 
amintirea istoricei bă
tălii împotriva turci
lor ;

•  S-a născut, in 1913» ,
scriitorul GEOÎtGE MA. 1 
COVESCU; i

•  A murit. In 1963, i
scriitorul ION AGÂR- J 
BICEANU (n, 1882). \

LUNI, 29 MAI l
•  Sf. Cuv. Mc. Teo- |  

dosia; Sf. Mc. Olivian \  
Episcopul; (Harţi)- ţ

CU
de simbol

Ideea asocierii pentru 
a întreprinde ceva cu 
caracter productiv, chiar 
dacă asocierea priveş
te lucrarea pământului, 
nu aparţine comunismu
lui. Asocierea proprie
tarilor de pământuri se 
întâlneşte frecvent, bună
oară, în Elveţia, care, în 
nici un caz nu poate fi 
suspectată de a fi „mo
lipsită" de comunism.
.Asocierea de care vom 

vorbi, în cele ce urmea
ză, are valoare de sim
bol, tocmai pentru că 
s.a născut într-un sat, 
dintr-o zonă' colinară, 
care n-a cunoscut „bi
nefacerile" agriculturii 
colectiviste, de inspiraţie 
comunistă. Este vorba de 
Societatea Agricolă „Ro- 
bavon" din comuna Vă- 
lişoara.

Tehnicianul veterinar 
Voicu Boldura este u- 
nul dintre iniţiatorii săi, 
alături de dnii Ioan Alba 
şi Traiah (.van.

— Dle Boldura, cum 
s-a născut ideea acestei 
asocieri într-o societa
te agricolă şi ce scop 
îşi propune ea ?-,

— Prin satele ■ noastre, 
populaţia este îmbătrâni
tă. A rămas astfel foar
te mult pământ nemun

cit. Această stare de 
lucruri ne-a dat ideea de 
a ne asocia, spre a ne 
putea dota, în comun, cu 
utilaje '  agricole, cu care 
să lucrăm pământul şi 
să-l facem să producă. 
Scopul nostru este să 
creăm o ferfnă agrico
lă, în concept ^energetic, 
adică să ne producem 
prin mijloace proprii e- 
nergia de care -avem ne
voie, iar de pe pământ 
să obţinem ’ numai pro
duse ecologice, eliminând 
total orice formă de 
chimizare.

•— Şi cum credeţi că 
veţi realiza această fer
mă în concept energetic?

— Ne vom asocia în
acest scap cu o societa. 
te din judeţul Cluj, ju 
deţ în care funcţionează 
asemenea tip de fermă. 
Ea va aduce utilajele 
necesare, iar noi pămân
tul. ■ „

— Ce importanţă a.
tribuiţi faptului că prin
cipalul iniţiator al ' so-‘ 
cietăţii este şi primarul ' 
comunei ? :i

— Cred că exemplul 
primarului a consolidat 
încrederea oamenilor în 
această formă de asocie. 
re. :

ION CIOCLEI

DE LA INSPECTORATUL DE POLITIE |  
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA r  I

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Hunedoara" 
aduce la cunoştinţă că, în urma unor acţiuni com-1 
plexe organizate de Inspectoratul General al Poliţiei, I  
au fost arestaţi CONSTANTINESCU GHEORGHE, I 
zis „CIULIN" „GICA BOIERU", STOICA GHEOR- !  
GHE, zis „GIGI URSARU", şi ION TITIŞOR, z iş i  
„FANE SPOITORU", cunoscuţi ai lumii interlope. ■  

Din primele cercetări a rezultat că cei în cauză, |  
sub ameninţare, au deposedat de importante sume dea 
bani şi bunuri patroni ai unor firme particulare din |  
municipiul Bucureşti şi din ţară. ■

Solicităm pe această cale cetăţenilor din judeţ, |  
care au fost victime ale unor astfel de infracţiuni, 8 
să se adreseze Serviciului Cercetări Penale al Poli- I 
ţiei judeţului Hunedoara, str. M. Eminescu, nr. 130. |

•  Emisiunea TV „Puls 
180“. Formaţia de dans 
de societate — copii â 

.Clubului „Siderurgistul"
din Hunedoara a fost 
invitată să participe, de 
către conducerea TVR, 
la realizarea emisiunii 
în direct |,Puls 180“, pre
zentată pe postul naţio
nal duminică, 28 mai 
a c., ora 16,39. Formaţia 
care s.a bucurat de suc
ces la toate concursurile 
la care a participat, or
ganizate ' în ţară. este 
pregătită de soţii Lumi-: 
niţa şi Valentin Ileş, foşti 
campioni ai ţării la dans 
sportiv. (M.B.). ţ: .

•  Taragotistul Pcra 
Bulz — la Festivalul in
ternaţional „Maria Tă- 
nase". Un grup de 
instrumentişti din Vaţa 
de Jos, conduşi de cu
noscutul taragotist Pera 
Bulz, au fost invitaţi să 
participe, pentru evoluţii 
în recital, Ia Festiva
lul Internaţional de mu
zică populară „Maria 
ţFănase", care se desfă
şoară la Graiova. Este 
cea mai apreciată mani
festare destinată inter

preţilor de muzică popu
lară, pe care o organi
zează ţara noastră. Nu 
este pe»tru prima dată 
când Pera. Bulz este in
vitat la această mani
festare I (M. B.).

•  Festivalul „Cristal de 
armindeni". Sfârşitul de 
săptămână prilejuieşte la 
Lonea o manifestare cul- 
tural-artistică de ţinu
tă, organizată de Clubul 
sindicatelor din localita
te, cu sprijinul Sindi- 
catului minier Lonea Şi 
Liga sindicatelor _mine- 
rilcr din Valea Jiului. 
Manifestarea este deschi- - 
să interpreţilor de dans 
şi muzică, precum şi 
creatorilor de poezie. 1
(M. B.). ’

?!

Greva generală la „Ulpia“ Deva

•  „Floris ’95“. în zi- ţ 
lele de 27—28 mai a-c., 1 
în municipiul Bistriţa are ) 
ioc Festivalul — concurs ţ 
„Floris ’95". Din partea ţ 
judeţului nostru pârtiei- 1 
pă două grupe de dans \ 
de societate copii ale ( 
Clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara, pregăti
te de Cristian Pamescu, 
Emma Novac şi Maria. 
na Minişan. (M. B.).

O

şm  p e 7!
— In sfârşit, acum te căsătoreşti şi tu !
— Şi ce, e necazul tău? ' . _

ŞAMBATA, 27 MAI. 
Vremea intră treptat în 
normalitate. Totuşi, în 
nordul şi centrul ţării 
vor Cădea precipitaţii 
sub formă: de ploaie, 
local, cantităţile de apă 
putând fi însemnate. In

Ieri, la S.C. Ulpia S.A. 
Deva, s-a declanşat o gre
vă generală, pe timp ne
limitat, până Ia soluţiona, 
rea conflictului dintre 
salariaţi şi A.G.A. — con
ducerea societăţii, cu pri. 
vire la divizarea comple
xului Ulpia, promovată 
după criterii arbitrare şi 
contrar intereselor sala
riaţilor, de către repre
zentanţii F.P.S. şi F.P.P.

în dialogul cu presa, s-a 
făcut un apel la factorii 
responsabili, la raţiune, 
pentru a se rediscuta di
vizarea societăţii şi de a 
se promova soluţii corecte 
în procesul privatizării. 
(C.P.). .

restul teritoriului insta
bilitatea se va mani
festa numai în cursul 
după-amiezii. Valorile 
termice minime vor 
creşte, iar cele maxi
me vor fi apropiate de 
cele normale pentru 
această perioadă.

DUMINICĂ,’28 MAI, 
vremea îşi va păstra a- 
celeasi caracteristici.
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O FIRMA PENTRU 
TOŢI OAMENII

Convorbire cu dl GHEORGHE POPA, 
directorul S.C. „Romsindcom" Deva

In Deva, pe str. Mihail cu peste 150 de firme din J 
Kogălniceanu, nr. 4, In ţară Şi străinătate. O- \
clădirea sindicatelor îşi ferim ,pe bază de’ co- l 
are sediul o societate menzi ferme anticipate, 
mai puţin cunoscută, nu piese de schimb de ori. ‘ 
numai de oamenii din ce fel, utilaje, instalaţii \

ş.a. Avem şi unele nou- ^judeţ, ci şi de deveni. 
Pentru a o face cunos
cută — căci merită şi o 
să vedeţi în continuare

tăţi recente. ,
— Care a? fi acestea? ) 

___ — Societatea noastră t
de c* -  am avat re- &ie autorizată de Co- / 
cent o convorbire cu dl mandamenţul pompierilor i

pentru verificarea, repa- ţ 
rarea, vopsirea şi incăr- 1 
carea mijloacelor de stins / 
incendii, precum şi co- l 
mercializarea celor noi i 
— stingătoare, panouri i 
P.S.X.; utiiaje de stins > 
incendii etc. Avem, de S 
asemenea, exclusivitate 1 
fa» desfacerea, monta- ’

Gh. Popa, directorul so 
cietăţii.

. Ce obiect de activi
tate are societatea ?

— Desfacerea de pro
duse industriale, în spe. 
cial, dar şi altele.

— Anume ,ce oferiţi
cumpărătorilor 7 w uiuuut- .

— încălţăminte Şi im- re» şi executarea service. 1 
brăcăminte produse In ui»! la uşi antiefracţie. (
ţară şl aduse din import, 
pături de lână, echipa
mente de protecţie şi de

uşi ?
Cum sunt aceste

Din oţel, cu închi
)

lucru — salopete, cizme dere In patru puncte, a- \ 
antiacizi, anti produse coperite cu tapet sau fur. I 
petroliere, anţigrăsimi şi nir în culoarea dorită ' 
pentru industria alimen- de client. La barul din i 
tară, butelii de aragaz clădirea sindicatelor des- \ 
şjş. facem cel mai bun co- i

— Ziceaţi că sunteţi o n*30 românesc, produs 
firmă pentru toţi oame- pentru export, „Burg", * 

-  la preţ ademenitor, rea. \
lizat la distileria noastră i 
din Judeţul Alba. i

— Să aveţi vânzare 1
bună, dle director ! \

— Mulţumesc. Ne stră- l
duim în acest sens. •

nii. Cum argumentaţi 
această afirmaţie ?

— Practicăm un adaos 
comercial mic, poate cel 
mai mic din judeţ. Pen

ii.- i tru desfacerea en gros • 
r  până la 10 la sută, iar 

pentru desfacerea cu a- 
mănuntul sub 30 la sută. 
Avem contracte directe

stt-jiz ■ •■■■- -----V

TRAIAN BONDOB, 
GII. I. NEGREA

' ’ -- ■ : v-;._-..v

Ziar editat de T
CASA DE PRESA $1 EDIlUHA 

1 • ;.CţJVÂNTUL OBER“ DEVA
I societate pe acţiuni cu capital privat I
I înmatriculată ia Registrul Comerţului Deva. cu |

nrJ/2(WB18/1991 Cont. 40726131106.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE- 
Dumitru Gheonea. preşedinte (redactor $eî), 

Tibenu istrate vicepreşedinte (redactor $ei adjunct).
I Virgil Cnşan comami set. Minei Bodea. Nicoiae I

I i

Tîrcob.
|  întreaga răspundere pentru conţinutul |  
• articolelor o poartă autorii acestora Adresa ■  

redacţiei: Deva. 2700. str 1 Oecempne, nr 35. . 
Hunedoara. Telefoane 611275. 612157 ■  

hrffâ. 625904 Fax 618061 s.
Tiparul executat la S.C. „Polidava" S A Oeva I

Poate „de 
vor veni şi

M

•a

(Urmare din pag. I)

spunea dna recepţioner 
Elena Hopidea — este 
deschis tot timpul anu
lui. Vin pensionari din 
toată ţara. Mâncarea este 
de bună calitate, trata
mentul la fel. Pentru su
plimentarea locurilor la 
masă, s-a. mai amenajat 
o terasă; 20 de camere 
sunt dotate cu televizoa
re, avem staţie de radio, 
ficare, cu difuzoare în toa
te dormitoarele. Ministe
rul Muncii ne-a dotat cu 
un microbuz, la schimbu
rile de serie oaspeţii fiind 

' aşteptaţi in gara Orăştie 
sau ia halta Geoagiu.

Despre pregătirile de 
sezon la unităţile subor
donate S. C. „Germisara" 
S.A. r»e.a vorbit dnul 
Dorin Barna, managerul 
societăţii: lo c a ta r ii , a- 
dicâ cei care au luat în 
locaţie de gestiune unele 
complexe şi vile, îşi fac 
pregătirile de sezon când 
şl cum trebuie. In admi
nistrarea noastră directă 
sunt complexul „Germisa- 
ra“ Şi vilele nr. 6, 7, 10 şi 
7 B‘‘. Notăm câteva din
tre lucrările executate de 
către locatari, pe cheltuie
lile proprii : dotarea ho
telului „Diana" cu insta
laţie de satelit şl cu te
levizoare color a camere
lor situate la nivelele I 
şl II, realizarea încălzi
rii centrale proprii şi re
paraţii la piscină ; la com
plexul „Ştrand" şi la

I

1!

I  I

•  „PATRIA" DEVA: 
Fiicele dr. March (29 
mai); O vară de neuitat 
(30 mai — 1 iunie); Blink 
(2—3 iunie);

•  „FLACARA" HUNE
DOARA: Mandat pentru 
moarte (29 mai — 1 iu
nie); Promontoriul groa
zei (2—4);

•  „PARÂNG" PETRO
ŞANI : Hărţuire sexuală 
(29 mai — 1 iunie); Fă
ră scăpare (2—4 Iunie);

•  „ZAR AND" BRAD: 
Prizonieri în paradis (29 
—31 mai); O var^  de 
neuitat (1—4 iunie/;

•  „PATRIA" ORAŞ-
TIE : Erou din Întâm
plare (29—31 mai); Po
liţiştii violenţi (1—4 iu
nie); '7  •: -7* .•
• •  „CULTURAL" LU- 
PENI: Urmărire primej
dioasă (29 mai — 1 iu-

cantina I s.au făcut Igie
nizări, a fost moderni
zat restaurantul — auto
servire „Turn", s-a repus 
tn funcţiune, la cantina 
I, centrala termică pro
prie j la vila „Sanda" a 
fost înlocuită terasa cu 
şarpantă din lemn şi ţi
glă.

„La complexul „Germi- 
sara" — preciza dl Bar. 
na — continuăm zugră
velile şt vopsîtoriUe la 
spaţiul de alimentaţie pu
blică şi cazare, ca şi re
paraţiile instalaţiilor e- 
lectrice şi de alimentare 
cu apă. Vom amenaja 
aici o sală pentru organi
zarea de discotecă. La vile, 
se continuă, de aseme. - 
nea, lucrările de igieni
zare şi de primenire a 
spaţiilor florale. Transpor
tul s-â mai îmbunătăţit, 
fiind corelat mersul auto
buzelor cu cel al trenu
rilor. Putem primi oaspe
ţii chiar de mâine".

S-au făcut multe schim
bări, modernizări Şi igie
nizări, şi chiar dotări la 
nivelul standardelor eu
ropene, cei care admi
nistrează imobilele ou 
cheltuit mult pentru crea
rea condiţiilor optime de 
odihnă şi de tratament, 
dor,; deocamdată. — cu 
excepţia .UTB — e cam 
pustiu prin Geoagiu-Băi. 
Se speră totuşi că iunie 
va aduce eu sine mai 
mulţi oaspeţi. Dar preţu
rile. âh, preţurile...

nie); Hărţuite sexuală I 
(2̂ —4 funie); -k$ * «.

•  „LUCEAFĂRUL" I
VULCAN: - Cavalerul J 
Diavolului (29—31 mai); t 
Răzbunare forţată (1—4 J 
iunie); J

•  „DACIA" HAŢEG'. I
Justiţiarul (29—31 mai); * 
Misiunea lui Cindy <î— |  
4 iunie); *

•  „MUNCITORESC" I
PETRILA: Cavalerul!
DiavoTului (2—1 iunie); I

•  „MODERN" HUNE- J
DOARA: Cel- mai iubit | 
dintre pământeni (1—4 ‘ 
iunie); J

•  „MINERUL" LO- |
NEA : Timecop (2—4 iu. ' 
nie); i

•  „RETEZAT" URI- « 
CÂNI: Interviu cu un | 
vampir (2—4 iunie); - !

•  „MUREŞUL" SI. |
MERIA: Operaţiunea J
„Brigada roz" (2—4 iu- j 
nie); î

•  CASA DE CULTU. J 
RA CALAN: O răpire cu | 
bucluc (1—4 iunie); *

•  „LUMINA" ILIA : |  
Frankenştein (2—4 iunie). '

Cele două imagini sunt ele aceleiaşi maşini, care a fost un „Renault 25", dar care datorită vi. 
teze! excesive zace acum In starea care se vede pe D,N, Deva -r Brad, în Valea Săliştjoarei. tŢviz 
amatorilor de viteză! ' Foto PA VEL LAZA

SÂMBĂTĂ, 

27 MAI

I I V« 1 11
7,00 Buni diminea

ţa™ de Ia Târgul 
Neamţ; 9.00 Tip-top. 
mini. top 1; 10.00 Se
rial •  Reîntâlnire cu 
Black Beauty (ep. 18); 
10-30 Pas cu pas (emi
siune de ştiinţă); 11,25 
Ecranul; 12,20 Crono- 
grafii; 14,10 Turnul 
Babei: a  Desene a n i .  
mate a  Volei mascu
lin: România Tnr- 
c ia ; Volei feminin: 
Bmalnla — .Pokmia; 
1830' Mapamond j I9jm  
Festivalul — concurs 
JHaria Tănase"; 20,«J 
Actualităţi; 20,45 Se. 
rial a Tequila şi Bo- 
netti (SUA. ep. I), ca 
J, Scalia; 23,55 Se
rial # Telefonai de te 
miezul nopţii <SUA): 
(1^0 întâlnire cu Omar 
Sharftt k

• •îfeMiiir' M Mifc:' 1 JiLÎVB2
7,00 întâlnirea de 

sâmbătă •  Program al 
TVR ClnJ.N.; 12,00 
MTV Disco Dance; 
13,00 Est Meridian a 
Magazin de sfârşit de 
săptămână. Program 
al TVR Iaşi; 1640 
Desene animate; 16,30 
Serul •  Şt bogaţii 
plâng; 17 „30 Serata 
muzicală TV ; 20,30
Pariaţi pe campion! 
(cs); 21,00 TVM a 
Mesager; 22,00 Bad- 
mtateo •  Semifina
lele C.M.; 22,30 Se
rial a  Santa B arbara: 
0,15 Jazz — magazin.

-« *

'  9,00 Desene anima, 
te (r); 9-30 Reporter 
TEI.E 7 (r); 10,00 Se
rial * Femeia fantas. 
ticâ (r); 10,50 Serial 
•  Kung Fu (r); 11,40 
Chestiunea zilei (r); 
12,40 Staruri pentru 
totdeauna (r); 13,10
VIdeotext; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Documentar •  ‘ Ce 
facem cu agricultura; 
19.00 La Est de Vest; 
20,60 Serial m Renega
tul — ep. 20; 2040
Doar o, vorbă să-ţi mai 
spun™ ; 21,00 - Tefe- 
jnrnal (era. de ştiri a 
TELE7 abc din 26.05); 
21,30 Serial •  K.I.T.T. 
— cp. 25 ; 22,20 Miti
că ; 22,30 Chestiunea 
.zilei; 23,30 Staruri
pentru totdeauna ; 0,6f 
VIdeotext.

9,00 Videotext; 10,00 
Observator. Antena î; 
11,00 Focus •  Ştiri din 
actualitatea locală; 
11,15 Noi. Emisiunea 
redacţiei de tineret; 
12,30 Film artistic •  
„Mitche!" 14,00 Video, 
text. ■. ■. _

•- t r a g e r e a
SUPER LOTO ,4/40 

DIN 25. V. 1995 
21, 22, %  ?«•

DUMINICA, 

28 MAI

TVR

8,00 Bună diminea
ţ a !; 9,00 Ping, pongl; 
10,00 Serial •  Fan
tastica familie Mei. 
le p ; M4® Lumină  din 
lumină; IL38 «iafedi; 
populare; BUM Viaţa 
satului; 13,30 A tlas}

Mmimm mm
Video-magazin. De la 
egal la egal, amical...» 
17,50 Star Trck (serial 
SF); 19,15 Robiugo 
(cs); 20,00 Actualităţi
•  Meteo ; 20,46 Fihu •  
Contract pentru cri
mă (SUA, 1993, partea 
11); 22,15 Extragerea
Loto; 22,25 Actuali, 
tă ţi: 22,40 rm m âica 
sp u tiv ă ; 23,48 : So
rim •  Mzddle 0  D»> 
Vid ; 48$  Nocturna ■ -  
rică, .

7jO0 5 x 2. 
duminical de ia Iaşi; 
13,90 MTV C t a M  
Hlfs; 14,00 Actualităţi; 
15A0 Un zâmbet pen
tru vârsta a  treia; 
15,30 Desene animatei 
15.55 Şi bogaţii pUtog 
(serial); 16,25 A rena; 
AS ; 20,00 Maeştri at 
teatrului la Optra 
Română; 21„30 Desco. 
perirca Planete); 22.45 
Santa Barbara (se
rial); 23,30 Ovaffi 
pentru Ediţii Piaf.

9,00 Desene anima, 
te ; 9^0 Serial (r) •  
Renegatul;' 10^0 Se
rial (r) - •  K.I.T.T. ; 
11,10 Mitică; 11^0 
Chestiunea zitei Wî 
12,20 Staruri pentm  
totdeauna . (r); 12JW 
Videotext; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Serial •  ALF —* ep. 
21; 19JB& As show ; 
20,00 Serial •  Di. 
nasHa ’■**- rik 24; 21,00 
Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a TEI.E 7 abc 
din. 27.05); 2U30 Se
rial •  Hotel — eP. 25; 
22,30 Chestiuitea zi
lei; 23,30 Serial •  
Evadatul — ep. i 21 J 
929 Videotext, -

9,00 Videotext; 10,00 
Observator. Antena 1;
11.00 Desene anima, 
t e ; 11,30 Film ar
tistic. -S a ri Kimjw ;
13.00 Film artistic •
Fiţi atenţi la târfa 
sfântă; 14,30 Film
artistic •  Baronul;
16.00 Videotext.

TRAGEREA 
/ -EXPRES .

DIN 25. V. 1995

20. 5. 14, 45. 38» t i
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Ĵ î̂ Opa»®-* - -SI -

“3 I 3 J  S iF i u  “

# j  w f c =
-5j„

LvSi
-5a.°2. - ______67o©

i » - :
i»s/—v~ *■»

^|Z4& I?S*2La£  ~

M b z

Acfc
^ Î Q c c I  -
5 p 253P ers.

■*
Jur s ă

“ c S r S l T
jC urîT*
C c « ^ r

C ur^T 
A cc

L Q ip îC

T om  -  SiiaF lă “  ~ -  “ ** - ,A - -
I j t EI o î « â l “ - 'A r a 2 -----------------*77<Şr -

8 ţ ® & .  I I " “ “ e^oB “

M ^ M z z azz-zê r-
J f  - - -  -M  Z

S Î« * r Ţ a I-Ţ ,u ^ 3 2  T ~  X ojx f ~
jDeva -  Slnerla . 1 ~

T i o l f o a r a ^  Z  E u c u r o ^ t r  H 7 3 T  "7
----- ^ “1 -ZZZ 1*1*1 z

m l

Ş l â j l  I  I  ‘7
- Hl-

ixio  ____ __
' CTrâlova

i8 ^ x  ~ z  z  z  z
_Ba4? 5uzlag_ _
_9xo2 ________
_9jl0° ______________ i » ^ -
_9*2T _ _  _______ |,Î2 _
J>x2f _  1 .3 5 ,
r 9x3 5 ____ _ *
i ° x ° î  ŢA^Mur^ş

ToI3F ~ ------
ToÎ5 T -----------
I1 Î3 I wsg&aî Z y% % £  

12*00
Î £ 4 S : ; : : :  I15f* r

&

- S r^ 1- “-?2c«pi9 ii J lA 755»^-_A£«I 
■W a .
^ J £ 4

-

‘CucsC

jet®  3

« Ş & i c
" P e r s .  
"CStÂC

S2p £ ° -  -

^2 0 5 * ft& -
533:6 Cur«a_
^ Î4 > c c
2}fte Curşă_
2351 Curbă.

npi««

lTruTebb?a£K7 -  l a â i -  *  ** V ^ T  -
_ A c a î £  M u *  ~  “  41-------- - f f c g  -

“sT ^ rf9- 1- ^ l a ~  rs to l “
: p g : : ^ 5 i 12 * « »  .  g i g :

^ r a 0| e|a f ^ « S r --------- ~8̂  -
m f e W î w : t e :
-Sj&ŞfSlH. -  I l î a r i i ------- -

- î î S r ^ l r S r ^ l J - -  - 1 1 » î | I
_ j ^ r  « « S lŢ lt  r  &??a----------
Z^£8?  -  Simerl8 js-4*
_ » g r a  =  S u c u r a ^ t r  IT ."  *  ~

m S im gria' — — — — — — —
roara^r •  rr*=>‘" *“ ““ !K‘-~ -  -  

_ox»br la  -_PluTig 
_Araî -  Ş i  mar la

r < » 5  ?  s 2 . ? i f  -  f $ |  -

X8. JUL-
re iiT
re i2 r
Te^4T

S i g h i ş o a r a  2 2 ,£ 5  
Brad_ _  __ _2T*42_

rv ad * > to u  Ş_*o*7~

I  T Ş r .S ;

&«2lfi.Ş____21*53_

_ ‘a.J-r 
51,24
a i 3 î

*“  “  “2T*ol
_ --------2t ;? 8-
t«7JIu~  “  -  5 ,5 o

“ ^ r . f ş
îradŢS£U_ ~ 7,^9. 
____ i ____ 2|*59.

:  r  3 i .
.T b o a ra  X J T l

-2 t ;t8*

La început timid, ca 
orice început, privatiza
rea pătrunde totuşi şt în... 
satele de munte ale co
munei Boşorod, mai pre
cis la Luncanî-Vale Şi A- 
lunu. Dna " Lucreţîâ Cio- 
lea este prima patroană. 
Firma se cheamă S.C. 
„Dac — Unir — Alunu 

Comserv" SRL, cu se
diul în satul Alunu.

— Ce are în gând şi 
în intenţia imediată a-

ceastă firmă ?—l-am între
bat — în lipsa dnei pa
troane — pe dl Gherasim 
Clolea, patron asociat, de 
profesie paznic de vână
toare în zonă.

— Am început fcu două 
magazine: cel din A!u- 
mt şi cel din Luncani-Va. 
le. Amândouă cu profil 
alimentar. Ne vom extin
de. La Luncani-Vale vom 
amenaja pe platoul din 
spatele magazinului pa
tru căsuţe şi o terasă de'

câţi acest urcuş, pe care 
vi-1 dorim să ajungă în... 
vârful afirmării- agrotu. 
rismului în zonă ?

— Repet, cu puterile fa
miliei f  soţia, eu, cei doi 
feciori şi ‘nora. Ioan, ca
re este şi... şoferul firmei 
pe autocamionul nostru, 
Adrian, elev la liceul din 
Călan, dar în timpul l i- |
ber, ajutor de nădejde la 
treburile firmei. Apoi, 
nora şi. cele două gestio
nare — Mihaela Furdui, 
Ia magazinul din Lun

cani-Vale, şi. respectiv Ro-
dica Grecu, gestionara 
magazinului alimentar din 
Alunu.

La magazinul alimentar 
din Luncani-Vale am 
întrebat-o pe dşoara Mi
haela Furdui:

— Astăzi ce oferiţţ ce
lor care poposec aici ?

Astăzi, ca în fiecare
zi, avem pi 
lam.

i

avem pui, pulpe, sa- 
11, bere românească şi

_«s»
H

la Luncani-Vale
vară, iar la poalele Ce
n ţi i  de la Piatra Roşie, 
câteva căsuţe pentru tu 
rişti in vecinătatea ma
gazinului. Totul cu pute
rile familiei.

— Cu ce veţi Întâm pi
na pe cei — credem că 
vor fi tot mai mulţi — 
care vor poposi Ia uni
tăţile din munţi, cu em
blema firmei SC „Dac 

— Unir — Alunu — Com
serv" SR L ?

— Mai întâi şi întâi cu 
tradiţionala ospitalitate 
a oamenilor acestor locuri, 
cu minunăţiile pe care 
natura fti le-a hărăzit 
aici, cu mâncăruri alese 
numai de noi ştiute, cu 
magazinele pline. Avem 
cele două rarităţi ale 
naturii: Peştera de la 
Cioclovina şt Cetatea de 
Ia Piatra Roşie, pe care 
mulţi nu Ie cunosc. Ele

\  spun atât de multe de
spre începuturile români, 
lor pe aceste meleaguri 
In care se odihnesc stră
bunii noştri daci 1 Este 
o zonă de o rară frumu
seţe, In care agroturismtfl 
poate prinde rădăcini, In 

l  beneficiul locuitorilor a- 
cestor aşezări strămoşeşti, 
al celor care vor poposi 
la noL

— Cu ce puteri încer-

străină, conserve, sucuri, 
dulciuri, ţigări, băuturi 
fine. Pe terasa din’ spate, 
le magazinului grătarul 
asigurat cu lemne stă la 
dispoziţie. Dacă oaspeţii 
au pui, carne, bine, da
că nu le oferim noi. DU- 
pă.amiezile, dar mai cu 
seamă sâmbăta şi d 
niea e plin de oai 
aici. Din Călan, Hune
doara, Valea Jiului: 'De
va, Grăştie. Pârâul v.; Va
lea Lunea nilor este a- 
proape, drumul bun; pei
sajul natural minunat 
Tot ce-i trebuie omului 
la popas: destindere, 
soare, apă, de mftneatsşi 
de băut... Când vor: fi 
gata şi căsuţele se va pu
tea înnopta la noi. Până 
atunci cei care doresc pot 
folosi corturile. Loc este. _ 
Cam la fel se prezintă t 
lucrurile şi la poalele * 
Cetăţii de Ia Piatra Ro. 
şie.

Deci, consemnăm un 
început al agroturismului 
in această pitorească zo
nă montană. Familia Ciu
lea a făcut primul pas. 
Cu dreptul, zicem noi. 
Următorii ? Dv, cei care 
veţi poposi pe aceste me
leaguri, O ş t  puneţi. 
diagnosticul. .

OH. L

J

n o t ă
Uimi şi acela 

aglomerat!
Ia oraşul Haţeg doar intr-an singur loc se 

găsesc ş] se vând timbre poştale — la oficial poş
tal, mai precis, la ghişeul unde se primesc spre ex
pediere recomandate, telegrame» mandate poştale. 
Aici Insă aglomeraţia este maro în tot cursul zilei. 
Şi au-1 destul. In ultima vreme S-a mâi luat o ho
tărâre care cetăţenilor li se pare cel puţin stranie: 
Ia aglomeratul ghişeu se vând şl produse de cos
metici, papetărie etc. Aşa că, vă puteţi i magma ce 
se petrece Ia acest ghişeu, spre nemulţumirea cetă. 
ţenlfor nevoiţi să-şi piardă timp preţios ta ghişeu. 
Pe hună dreptate oamenii se întreabă când var gă
ri aici salam, hrăntefUri, marmeladă, iar ta aprozar 
Vât târgui mărci poştalei (NlCU SBUCHEA, oria. 
borator).
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Un nou „monstru"  
invizibil am eninţă  

om enirea: 
VIRUSUL EBOLA

Virusul Ebola a apărut pentru prima oară înj 
Zair în 1970, luându-şi numele de la fluviul ce stră. 
bate regiunea în care s-a declanşat prima epidemie, i 
Trei ani mai târziu, reapare în aceeaşi zonă, atră-J 
gând de această dată atenţia oamenilor de ştiinţă din < 
întreaga lume prin virulenţa sa ucigaşă. ■

Simptomele : stare de rău neaşteptată, febră, du. | 
reri musculare, dureri de cap şi tuse urmată de văr-; 
sături, diaree,- erupţii cutanee şi hemoragii abunden.! 
te. Virusul atacă ficatul, splina, rinichii, dar şi, mai J 
rar, pancreasul,, sistemul nervos central şi inima. Ca-* 
zurile letale variază între 50 şi 90 la sută dintre con-S 
taminaţi. H

Cum se transmite : contact direct cu- sângele in-* 
festat, organele, ~ excrementele, sperma sau ace de! 
seringă contaminate. J

Perioada de incubaţie : de la 2 la 21 de zile. * 
Cine poate fi contaminat: nu există subiect de! 

risc mai mare sau mai puţin mare, boala poate fi [ 
contractată la orice vârstă. Desigur, indivizii mai* 
slabi datorită unor alte boli sau malnutriţiei — seî 
pot îmbolnăvi mai uşor.
f Tratament: pot fi tratate doar anumite efecte a- 
le boiiij nu şi maladia în sine, care practic rămâne I 
o enigmă nerezolvată pentru medicina actuală. [

Antecedente : un amănunt interesant: prima de- ] 
scriere a bolii apare într.o lucrare literară din pri- ■ 
ma jumătate a secolului trecut, semnată de genialul; 
Edgar Allan Poe, povestirea „Masca Morţii Roşii"; 
prezentându-i cu precizie simptomele ! Dovadă că a- I 
desea scriitorii o iau înaintea vieţii (şi, desigur, ş i ; 
a medicinei). Din nefericire Poe a uitat să sugereze1 
şi eventuala cale de vindecare I !

I v d w w w v w w v w v w w w r iW iw w w w w w w w vi

l a r g ă
Pireu! îşi revendică... Leul

Pireu, cel mai important 
port al Greciei, revendică 
restituirea unui leu de 
marmură, transportat la 
Veneţia în 1688 şi aşezat 
de secole pe latura stângă 
a terasei de la intrarea Ar. 
senalului. Recuperarea 

„Leului" este o chestiune de 
„etîcă internaţională", scrie 
săptămânalul atenian ,(Kat- 
himerini", ce relatează 
despre crearea unui comi
tet, incluzând instituţii pu
blice şi particulare, pentru 
a recupera „singurul mo
nument antic al Pireului 
existent încă în lume".

Camerele de comerţ loca. 
le, bănci, -negustori şi a- 
sociaţii culturale au strâns 
deja — după. cele scrise în 
săptămânalul citat — cea 
16 milioane de drahme (1&0 
milioane lei), care ar pu
tea asigura realizarea- unei 
copii perfecte a-„leului din 
Pireu", spre a fi transmi
să Veneţiei în schimbul o- 
riginalului.

Leul, simbol al forţei şi 
eroismului, se afla de se
cole la intrarea în por
tul Pireu, datând din e- 
poca elenistică (secolul al 
Vl-Iea) sau dintr-o perioa
dă ceva mai târzie (sec. 
X—XL e.n.).

„Deschiderea unui ase
menea contencios e impo
sibilă — a fost răspunsul 
prompt al superintenden- 
tului pentru bunuri artisti
ce şi arhitectonice din Ve. 
neţia, Livio Ricciardi. O- 
perele care simt de vea
curi la Veneţia fac parte 
din patrimoniul oraşului. 
Dacă ar trebui să extin
dem această restituire, am 
asista Ia o migraţie de o. 
pere de artă : toţi cuceri

torii au  pus mâna pe ce
va, din vremea romanilor 
şi până la ultimul război. 
Şi însăşi Italia ar putea 
cere bunurile de care a 
fost prădată. Ţara noastră, 
care c cel mal mare pro
ducător de bunuri artisti
ce din lume — a conchis 
specialistul italian — n-ar 
avea decât de câştigat. E 
totuşi un noroc că opere-' 
le italiene pot fi admirate 
pretutindeni".

\

La C.I.A. încep  
m arile epurări

\ 
s 
s 
s- s

I !
I i

I
f - - , ■ „ I
\ • TIBETUI. ARE , - ţ  
i UN NOU LIDER t
i ; In sfârşit, după şase 1 
» ani de aşteptări, de e- 1 
) zitări, de căutări, de \ 
i încercări şi îndoieli, Da. i 
1 lai Lima s-a hotărât. Şi .' 
1 pe 14 mai- purtătorul) 
 ̂ său de cuvânt a anun- ţ 
ţat că -persoana potrivi- i 
tă a fost găsită şi că V 
liderul spiritual al Ti. ţ 

l betului şi-a exprimat a- l 
1 legşjfia : un copil de 6 1 
l ani a fost proclamat *1 
ţ drept reîncarnarea lui ţ 
i Panchen Lama, al doi- i 
’ lea şef religios al tibe. ’ 
) tanilor, după Dalai. \
i Alesul, care se nu. I 
1 meşte Gedhun Choekyi î 
t Nyima, ş-a născut. în. ! 
ţ tr-o familie semi.noma. ţ 
1 dă, în aprilie 1989, în i 
; Tibet. Tenzin Gyatso ’ 
) (Dalai Lama) l-a definit \ 
i drept adevărata, â ze. I 
/ cea, reîncarnare a lui ! 
1 Panchen Lama. „I.am * 
\ dat' numele de Tenzin \ 
l Gedhun Yeshe Thrinley 1 
} Phuntsog Pal Sangpo şi J 
1 am compus pentru’ el o j 
\ rugăciune de viaţă Iun- i 
i gă intitulată „Spontana / 
I împlinire a dorinţelor", a ) 
\ spus. Dalai' - Lama. \
ţ Dar, nu i trebuie ui- l 
) tat, dinecă»'de semnifi. 1 
\ caţia reljgioasă, această 
i proclamare a unei atât 
] de importante autorităţi 
) spirituale are pentrfi ti- 
i betani şi un inevitabil 
1 caracter politic. Ultimul 
J Pancherr- Lama, mort 
|  în .1989 la vârsta de 50 
l de ani, era în momentul 
* decesului cel mai

AMERICAN STORY
REVANŞA VAGABONDULUI

Deşi licenţiat în drept
şi în biochimie, Niles de 
Grate ducea de doi ani 
încoace o viaţă de vaga
bond. Manager, 52 ani, 
negru, cu un venit anual 
de 47 000 dolari,' de Gra
te îşi pierduse slujba 
pentru „randament scă
zut". Asta, după ce, de
venit ţinta glumelor co
legilor săi albi pentru cu
loarea pielii sale, se pră
buşise psihologic. Şi cum 
protestele sale rămăsese
ră fără nici-un rezultat, 
se- împăcase în cele din

urmă cu .soarta de a trăi 
la voia întâmplării, ziua 
în biblioteci, noaptea sub 
podurile din Los Angeles. 
Şansa a vrut însă ca în- 
tr-o bună zi să cunoască 
în Biblioteca Universită. 
ţii un student în drept 
oare, mişcat de povestea 
sa dramatică, să-l prezin
te unui avocat. Urmarea : 
un proces, câştigat, îm
potriva firmei care îl 
concediase, şi o despăgu. 
bire de un milion şi ju
mătate de dolari!

Fără să mai aşţepte marea „revoluţie" de perso-1 
nai promisă de John M. Deutch, .şeful sectorului de I 
operaţiuni secrete al agenţiei americane de contra-1 
spionaj, a preferat să-şi dea . demisia. Hugh „Ted" I

I Price şi-a informat colegii că începând cu 6 mai, d u - | 
pă 30 de ani de serviciu, părăseşte cartierul general*

ICIA, de la Langley, Vîrginia, pentru a se dedica a l - |  
tor activităţi- în sectorul privat. ■

■  „Este un profesionist de mare valoare şi talent", I
I  a spus despre Price amiralul William Studeman, cel ■

I care a condus CIA în aşteptarea momentului văii- I  
dării lui Deutch de către Congres. S

I Vreme de aproape doi ani, 1989—1990, Price fu-1 
sese şeful tocmai a l“ centrului de contraspionaj care! 

nu a .reuşit să.l identifice pe Ames. |
■  Jamfes Woolsey, directorul CIA numit de Bill ■

IClinton imediat după instalarea sa la Casa Albă, se |  
limitase atunci să-l pedepsească pe Price cu un „re-j 

» I  proş oficial", o măsură prea uşoară după părerea |
I S Congresului care l-a acuzat pe Woolsey de exces -de |
J I  indulgenţă şi a cerut practic îndepărtarea sa. Ren- |

I !  tru a nu comite aceeaşi’ eroare, Deutch, încă de la |  
I  prima audiere pentru numirea sa în fruntea CTA, a l  

> ! ’anunţat că este decis să elimine vechea gardă. R
I Aşa încât Iui Price nu i-a rămas decât să ia act I
* 5 de această decizie şi să se retragă, locul său urmând J-
I I  să fie luat de John Devine, fost şef al CTA pentru!
* ■  Italia. |

I 

Iv
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KEVIN CONTRA 
KEVIN

O nouă lovitură de 
scenă pentru „Water- 
world", filmul produs şi 
interpretat de Kevin 
Costner, peliculă ce a- 
re toate şansele să de
vină cea mai costisitoare 
din istoria cinemato
grafului. Recent, cele
brul actor l-a pus pe 
liber pe regizorul Ke
vin Reynolds. După 
cum relatează ziarul 
„Daily Variety", Cost
ner, îngrijorat de cele 
50 de milioane de do
lari .cheltuiţi până acum, 
ar fi fost total dezamă
git de modul în care re
gizorul a montat mate
rialul filmat în -insule
le Hawaii. In fapt, ac
torul ar fi vrut să dea 
o alură mai eroică per
sonajului pe care îl in
terpretează, eliberân- 
du-1 de anumite ambi. 
guităţi, pe - care Rey
nolds, dimpotrivă, a ţi
nut să i ie imprime e- 
roului. „Watorworld" 
narează o poveste a vii
torului, plasată pe pla
netă acoperită de ape. 
Scenele turnate în i. 
mersiune au creat- nu
meroase probleme teh
nice eeRÎgei de filma
re, contribuind consis
tent la creşterea chel
tuielilor. în plus; - vre
mea proasta din arhipe
lagul Hawaii a c-«B«pli- 
cat .şi mai mult lucru
rile,1 dând total peste 
cap programul filmă
rilor. -: "
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i ; wj-ţ? ui ui uci iiicii im-
) portant cetăţean tibe- 
i tan, membru al guver- 
i nului chinez care din 
J 1959 a transfbrmat Ti- 
\ betul într-o provincie a 
i Chinei.
/ Apreciat ţi ascultat la 
) Beijing, defunctul Pan- 
ţ chen Lama acceptase 
« convieţuirea cu ocupan- 
|  tul, aliniindu.se pozi- 
1 ţiilor oficiale, în vreme 
1 ce Dalai Lama alesese 
|  calea exilului în India.

Republica Arabă Egipt. Vedere din Cairo, capitala ţării.

Foto Gh. PAVEL

M isterele piram idei regăsite
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CHELSEA CLINTON ELOGIAZĂ COCAINA !
Un cântec înregistrat pe zit la telefon, ţi-am au- 

bandă de magnetofon de zit gemetele"). Gluma, 
o pseudo Chelsea Clinton deloc gustată la Casa Al- 
a păcălit săptămânile tre- bă, a fost pusă la cale 
cute mai multe posturi de şi realizată de jurnalistul 
radio americane, care s.au Tom Gogola, cu ajutorul 
grăbit să difuzeze piesa, unei prietene care a imi- 
altminteri reuşită ca me. tat — se spune, la per
iod! e, în care falsa fiică fecţie —-vocea lui Chel. 
dedieă tatălui preşedinte sea. Extrem de iritat pur- 
cuvinte pline de sarcasm tătorul de cuvânt prezi- 
cu privire la consumul denţial i-a cerut ziaris. 
de droguri şi la scandalul tiflui să „lămurească" o- 
, presupuselor relaţii amo- pinia publică de faptul că 
roase între Bill Clinton şi a fost vorba de o imita- 
Paula Jones : („Te-am au- ţie.

LICITAŢIA RECORDURILOR
Ultima mare licitaţie de tru 14 852 000 dolari (re- 

opere de artă la Sotheby’s cord istoric al artistului 
s-a încheiat cu un re- francez); „Jeune femme 
cord de încasări : 65 mi- au piâno“, de acelaşi ar- 
lioane de dolari, cea mai tist (5,5 milioane dolari), 
ridicată sumă realizată în „La soirâe musicale" de 
ultimii 5 ani la o singu. Vuiilard (1 597 000 dolari), 
ră vânzare, dintre toate „Le Tribunal" de Rouault 
tablourile celebre oferite (904 mii dolari) etc. 
unul singur — „Vase de „A fost o seară dă nc- 
Fleurs" de Redon, negă- uitat, cea măi excitantă 
sindu-şj cumpărător. Din- pentru piaţa de artăr din 
tre cele care şl-au schim- mai 1990 încoace", a co- 
bat eu această ocazie pro- m entat. satisfăcută piana 
prietarii notăm „Portretul Broks, directoarea de la 
lui Angeî Fernandez de Sotheby’s, referinduj» la 
Soto", de Picasso (pe. noaptea de acum cinci 
rioada albastră), adjude- ani când Un autoportret 
cat pentru 29 152 000 do- de Van Gogh a realizat 
la r i ; „La pose hindoue" recordul absolut: peste 
de Matisse, vândut pen- 80 milioane de dolari I
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Puterea faraonilor... N.a 
trecut nici o lună de 
când UNESCO şi Farouk 
Hosni, ministrul egip
tean al Culturii, au reu
şit să facă să fie devia
tă autostrada profana
toare ce ar fi trebuit să 
taie în două zona arheo
logică de la Memphis, ţi
nut al patrimoniului mon
dial ce cuprinde Sfinxul, 
cele mai celebre trei pi
ramide din lume şi o 
mulţime de relicve ale ci
vilizaţiei egiptene. Şi 
iată, avem deja prima 
dovadă «ă in acel peri
metru sacru, lung de 23 
tan şi lat de, patru, sub 
nisip, există într-adevăr

cea mai importantă co
moară arheologică a uni
versului : a ieşit la lu
mină o nouă piramidă, a 
96-a aflată în Egipt,

Gu obişnuita bază pă
trată cu laturile de 29 
metri, acest mauzoleu a 
fost construiţ în onoarea 
lui Merititds, o regină în 
rudită cu Pepi' I, puter
nicul faraon din dinastia 
a Vl-a, ce a domnit pes
te Egipt între 235<F şi 
2180 î.e.n.

Din înălţimea iniţială 
de 28 metri an mai ră . 
mas în picioare doar a- 
proximativ trei metri dar, 
din fericire piramida a

fost complet acoperită cu 
nisip, ascunsă astfel je
fuitorilor de morminte, 
ceea ce face să se spere 
că sarcofagul este 1 Încă 
intact. Dacă ar fi aşa, ar 
fi o şansă' -unică pentru 
arheologi.

Situată la 14 km sud 
de Saqqarah ’ (mauzoleul 
în trepte că reprezintă 
prima tentativă de edifi
ciu funerar piramidal), a - 
cest nou mormânt desco
perit de o echipă de cer
cetători francezi ar putea 
aduce răspunsul la în
trebări fundamentale le
gate de domnia lui Pepl 
I şi a descendenţilor săi:

SâtsrMtă, 27 —  Duminică, 28 mai 1995
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Ocrotirea naturii — 
o îndatorire patriotică

Din câmpia Mureşului şi până spre 
vârful munţilor, natura judeţului nostru 
oferă cu dărnicie • variate resurse natu
rale, o bogată floră şi faună, precum 
şi peisaje încântătoare şl atrăgătoare. 
Plantele şi animalele rare sau pe cale 
de dispariţie, importante din punct de 
vedere economic, ştiinţific sau peisagistic 
ca şi nepreţuitele mărturii ale trecutu
lui sau fenomene naturale deosebite 
sunt ocrotite în rezervaţii naturale. 
Toate acestea trebuie cunoscute, îndră. 
gite şi apărate în vederea conservării 
lor în folosul generaţiei actuale, pre
cum şi al celor ce ne vor urma. Astfel, 
ocrotirea naturii este una din principa
lele laturi ale acţiunii de îmbunătăţire a 
mediului ambiant, problemă actuală de 
mare importanţă legată de viaţa şi să. 
nătatea oamenilor şj de dezvoltarea e- 
conomică şi socială a societăţii noastre.

Organele competente centrale şi lo
cale, în primul rând Consiliul iude 
ţean de ocrotire a naturii, primăriile, 
şcolile, căminele culturale ş.a. sunt da
toare să asigure popularizarea a- 
cestpr bunuri, paza a’cestora şi încre
dinţarea lor unor custozi. 'De aseme
nea, , este necesar să se realizeze ta
ble indicatoare cu menţionarea bu
nului natural ocrotit .şi a măsurilor de 
ocrotire a acestuia.

Ocrotirea naturii trebuie înţeleasă şi 
într-un mod mult mai larg şi extinsă 
lâ întreaga natură, în primul rând la 
yegetaţia forestieră care asigură puri
ficarea atmosferei şi a apei sau a 
plantelor din parcuri şi zonele verzi ale

Retezat. Lacul Lia — 1910 m.
foto T. IACOB

oraşelor care contribuie la micşorarea 
gradului de poluare a aerului. De o 
protecţie asemănătoare trebuie să se 
bucure şi entomofauna folositoare : al
binele pentru polenizarea plantelor, pă
sările folositoare ce consumă omizile 
dăunătoare şau râmele pentru contri
buţia' lor la aerisirea şi îmbunătăţirea
SOluiUi. •

Datoria noastră, a tuturor, este de- , 
a cunoaşte, îndrăgi şi apăra toate a. 
ceste comori naturale şi- de preţ ale 
ţării noastre.

Ing. IACOB TRAIAN, Qrăştie

un pescăruş

Doi nebuni se plimbau pe 
ţărmul mării. La- un mo
ment dat, unul din ei ex
clamă :

— Uite 
mort .1

Celălalt se Uită sus pe 
cer şi întreabă :

—; Unde e ?

-  O  -

— Tăticule, care poate 
fi cea mai mare decep
ţie a unui tânăr? ■ .

— Să ceară mâna fetei 
şi să primească un pi
cior din partea tatălui...

\  - o  —
La cimitir, un tânăr se 

vaită privind un mor
mânt : ;

— Ah, dacă n-ai fi mu
rit... dacă n-ai fi - murit— 
viaţa mea ar fi fost alta, 
aş fi; fost atât de feri
cit...

O bătrânică, impresio
nată de jalea tânărului, 
vine să-l consoleze :

— Pe cine ai îngropat, 
dragul meu, soţia ?

— Nu, spune tânărul, 
aici e îngropat primul soţ 
al soţiei meîe...

* -  O -
Soţul, citind în ziar o 

rubrică de oferte turisti
ce, comentează :

— La atâtea oferte ten
tante, bineînţeles că mi-aş 
dori o altă lună de mie-

■ re... ■ V ,J VV 'VV 1.
Soţia, pe un ton acri

şor, întreabă :
— Cu cine, Mitică ?!

-  o  -
— închipuiţi-vă, m-am 

dus : la gară să-mi întâm
pin soţia care venea din 
delegaţie, dar ea n-a co
borât din tren...

y~r- Să nu se fi întâm

plat vreo nenorocire...
— Da. Mă tem că a 

venit acasă încă de a-
seară...

-  o  -
Bărbatul se adresează 

soţiei :
■ — Mai bine' te-ai gândi 

înainte de a vorbi !
— Dragul meu, de unde

pot eu să ştiu ce gândesc 
înainte să aud ce vor
besc ?! _

W O -  -
O doamnă mai în vârstă 

îi declară medicului :
—- Este' fantastic cât de 

mult a progresat ştiinţa 
medicală. Când eram • tâ
nără, trebuia să mă dez
brac ~de tot pentru orice 
consultaţie. Iar astăzi 
este suficient dacă îmi 
scot limba !...

— Cum se simte fratele 
tău, după operaţie ?

— Din păcate, au inter
venit complicaţii.

I

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAIIU

I În t â m p l ă r i  
c u  OAMENI 

CELEBRI

LINCOLN şi LORDUL

Aflat în vizită la A. 
braham Lincoln, un lord 
rămase uimit văzân- 
du-1 pe preşedintele 
Americii cum îşi cură. 
ţă singur ghetele.

— în Anglia aşa ce
va nil se întâmplă! Ob
servă lordul.

— Cum aşa ?
— Există servitori care 

I curăţă ghetele stăpâ.
! nilor !
| — Şi atunci stăpânii
. ale cui ghete le cură- 
|  ţă ? — se interesă pre- 
J şedinţele.

* Op in ia  l u i
| GOLDWYN
« ■ ■ '  •
I Se spune că marele 
J producător de filme,

I Samuel Goldwyn, in. 
trebat dacă filmul este

I nemuritor, ar fi spus t 
„Filmul nu va muri 

J niciodată. Cel puţin a- 
I tata timp cât în cine- 
» ma va fi întuneric 
\ <N. Z.).

:____________________ i

— Vai de ming i 
— Da, da. S-a logodit 

cu sora medicală !

V : o  -
— Nu ştiu cum naiba 

se face că vouă, bărbaţi
lor, tot ce vi se spune vă 
intră pe o ureche şi vă 
lese pe cealaltă, — îi 
spune o femeie soţului ei.

Acesta îi răspunde, 
prom pt:

— Tot e mai bine ca la 
voi, femeile: vouă vă in
tră pe ambele urechi şi 
vă iese pe gură !...

— O —
Medicul îi declară unui 

alcoolic :
— Nu mai bea, omule! 

Fiecare pahar de băutură 
e un cui în sicriul dumi- 
tale. ,

— Dar ce mă deranjează 
pe mine dacă Sicriul meu 
va arăta ca un arici ?!

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Pe omul bun îl pedepseşte Dumne
zeu cu unul prost“.

V'/’ .- S. Rysinsbi

MOZAIC SPIRITUAL
•  „Femeia este termometrul unei civilizaţii”.

G. CALINESGU
•  „De . la alţii dobândeşti cunoştinţe şi bani. 

Înţelepciunea e rodul eforturilor tale”.
_ ADAM MICKIEWIGZ

•  „înţeleptul ştie Ce spune, prostul spune ce
ştie”. ■ -

PROVERB POLONEZ
•  „La un milion de femei, abia de e una în

treg frumoasă. Restul au nevoie de indulgenţă, de 
înţelegere. Numai sufletul poate înlocui lipsurile”.

CAMIL PETRESCU
•  „Vai aceluia care învaţă un lucru de 

acela care nu-1 ştie !”.
PROVERB ARAB

•  „Deprinderea şi prostia înfrâng .raţiunea 
legile”.

VOLTA 1 RE
•  „Omul rău' nu va vorbi nicicând de bine”.

SHAKESPEARE

la

Selecţie de 
ILIE LEAIIU

Sunt un adept al co
municării prin scris. Te
lefonul îmi pare imper. 
sonal şi este vital nu
mai în afaceri şi pen
tru conversaţii scurte şi 
importante. De aceea cred 
că în relaţiile bazate pe 
sentimentul dragostei este 
absolut necesară comuni
carea prin scris.

Poate sună mult prea 
romantic şi depăşit „pri
ma scrisoare de dragos
te”, dar mă întreb ti
nerii din ziua de azi, 
ce nu. şi cunosc scrisul 
înainte de căsătorie, cum 
îşi vor aminti despre 
„primul telefon de dra
goste”. Cât îşi vor mai 
aminti din cele spuse la 
telefon ? Cum poţi spu
ne la telefon starea pe 
care o simţi în faţa colii

albe atunci când aşterni 
cuvintele de dragoste ? ... 
Mă întreb dacă revoluţia 
produsă de această ului. 
toare invenţie: telefo
nul, va duce la dispari
ţia scrisorilor ?! Deşi. 
gur e plăcut să auzi vo
cea persoanei pe care o 
iubeşti, să-i vezi chipul 
chiar şi atunci când: spa
ţiul te desparte,-■ totuşi 
în faţa telefonului ră
mâne convorbirea pe când 
scrisul va rămâne co
municare, Scrisoarea, în 
plus, îţi modelează su
fletul şi dă iubirii un 
farmec aparte pe care te
lefonul nu-1 va putea da 
niciodată.

Telefonul îmi este u . 
til, scrisoarea îmi este 
necesară !

V in a  d e le a n u

CURIOZITĂŢI BOTANICE
In judeţul Buzău, în apropierea localităţii Măgu

ra. cresc doi fagi care îşi unesc crengile într-un 
' singuy corp — fenomen inexplicabil — mai ales că 

j! între cei doi copaci, aflaţi la câţiva metri distanţă 
| unul de altul, are loc şi un permanent schimb de 
| sevă. în rezervaţia Codrul Runc din Racova Bacău
lui se află un arbore îngemănat din două specii de 

[ fag, cel obişnuit şi cel oriental.

FAGUL ÎMPĂRATULUI
Arbore secular care se află pe malul Arieşului, 

i nu departe de satul Muncel, judeţul Alba. Fagul 
' împăratului are un frunziş care se ofileşte toamna 
[ dar nu cade. Este vorba de un interesant şi rar fe. 
j nomen de adaptare la un climat mai aspru.:

N. ZAMFIR
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ORIZONTAL : 1) Se" spune adesea la 
plecare; 2) Obiectiv de urmărit — Ma
terial scos dintr-o piesă ; 3) Ultimul sis

tem de tragere la semn ! — Păsări mă
iestre desprinse de pământ — Material din 
piele de porc ! ; 4) încărcătura- unor guri 
de foc — Recepţionate la nivel în a lt; 
5) încheiatul torsului în mediul pastoral 

:— Varietate- de esenţă tare... dintr-un 
arbore; 6) Strângător din Coare-n
floare — Titlu pentru castele aflate în 
dispută ; 7) Lumină din lumină — Inter
mediar exigent cu ochi imparţiali ; 8) 
Cuvânt de atmosferă — Stă cu spatele
— Chemare la o întâlnire intim ă; 9)
Marea masă a vegetarienilor — Obiect de 
cult pentru părin ţi; 10) Generatoare de 
impulsuri cu multe ieşiri. *

VERTICAL : 1) Trageri obişnuite de 
timp ; 2) Secerătoare mânată pe câmpuri 
înspumate — Apă rece din căldare ; 3) 
Dezleagă firul deodată! — Are un loc 
rezervat pe terasă — Semnal capitolin de 
alarm ă; 4) Tip de oglindă veneţiană
— Albii cu apă cristalină (sg.); 5) Parte 
a materiei—  Pământ Udat de lacrimile 
cerului; 6) Trag la firul ierbii — Limita 
minimă a depărtării; 7) Vis urât pen
tru cavalerii riscului — Dat la o papară

bună ; 8) Rămas bun la întoarcere ! —
Puşi în funcţie — Dezbătut într-un cerc 
de cunoştinţe; 9) Mâncare obişnuită
de pui — Gata de plecare; 10) Vine, de
obicei, de la gene.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„IN EXTENSO”.

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) DEBARCADER; 2) ETERNITATE; 
3) TACT — * TENIS; 4) UN — APA — 

-ŢAP ; 5) N _  FRAŢI — 31; 6) AŞI — 
TENDER; 7) TENOR — CU —A ;.8) UG

---  RĂTĂCIT; 9) ROI — TASAŢI ; 10)
ALITERAŢIE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

ALB: Rd2, Dai, Nb8, Nf7, pf2
NEGRU : Re4, p : f 4

s o l u Tia  p r o b l e m e i
DIN NR. TRECUT :

1. Dd6 ! c : d 2. Db8 mat
2. Tel mat 1. ... T —
1. ... c5 ■ 2. Dd7 mat

i r.ilv
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Poate cândva...
RAMGCL Hunedoara 

este instituţia care asi
gură Ia oră actuală popu- 
teţtei municipiului Hu
nedoara principalele pres- 

j taţii (apă potabilă, apă 
. caldă menajeră, termo- 
ficare, transport, gunoj 
etc). Din zi in zi devine 
tot mai alarmant modul 
in care asociaţiile de lo
catari înţeleg să achite 
contravaloarea acestor 
prestaţii. Ritmul galopant 
al datoriilor faţă de re
gie a crescut incredibil, 
astfel că fn momentul de 
faţă debitele se ridică la

1992, asociaţiile 22, 49,
55, 56 Ghelari fac plata 
prestaţiilor din 1993, iar 
un număr de 38 de aso
ciaţii îşi achită facturile 
din™ 1994. Ca să nu mai 
vorbim că asociaţiile 15 
şl 36 m r au depus în ul
timele trei luni nici un 
ban in contul RAMGCL 
Hunedoara. Chiar să nu 
fi plătit nici un cetăţean 
din cadrul acestor aso
ciaţii nici un leu în a- 
cest interval ? Greu de 
crezut! Pot domnii de 
acolo să explice Încotro 
s-au dus aceste sume?

lor şi ifttervenţlilor care 
trebuie făcute la re
ţelele de exploatare şi 
distribuţie. In ultimul 
timp datorită acestor di
ficultăţi financiare regia 
a sistat, ca o primă mă
sură, furnizarea apel cal
de menajere la o serie 
de asociaţii, acţiune ca
re se va extinde In ca
zul în care cetăţenii ur
bei nu vor înţelege să-şi 
achite datoriile pe care 
le au.

Situaţia riscă să devi
nă dramatică, deoarece la 
rândul el RAMGCL Hu-

,

Mari restanţe la achitarea 

cheltuielilor comune la Hunedoara

aproape 2,251 miliarde lei. 
Este o sumă foarte ma
re. care riscă să creeze 
In cadrul regiei blocajul 
financiar. Se pare că e- 
xistă o totală lipsă de 
interes din partea unor 
asociaţii de locatari in 
vederea efectuării plăţi
lor către regie. Să ajungi 
să ai datorii de peste 5 t 
milioane lei nu-i chiar 
de ici de colo (asociaţii
le S, % 15, 18, 20, 32, 33, 
34, 36, 42, 51 Ghelari). 
Ba mai mult, asociaţiile 
tur. 15, 17 şi 18 plătesc 
abia acum facturi din

Revenind tot la date 
statistice să menţionăm 
că debitele pe cap de lo
cuitor au atins sume in
credibile : Asociaţia nr. 
3 — 68 852 lei pe persoa
nă ; Asociaţia 8 — 83 428 
lei/pers.; Asoc. 15 —
67 824 lei/perş. ţ Asoc. 18 
— 65 668 iei/pers.; Asoc. 
20 — 72 766 Iei/pers. etc. 
Este foarte clar că In 
aceste condiţii RAMGCL 
Hunedoara nu-şi poate 
desfăşura activitatea, iar 
lipsa acestor bani din 
cont creează dificultăţi în 
aprovizionarea cu mate
riale necesare reparaţii.

nedoara este In imposi
bilitatea de a-şi plăti prin
cipalii furnizori — SC 
„Siderurgica" SA — a- 
gent termic, RENEL — 
energie electrică.

Aşa că şi pe această 
cale regia face din nou 
Un apel, atât către asd- 
ciaţiile de locatari, cât 
şi agenţilor economici (cu 
datorii de peste 1 mi
liard lei) să ia toate mă
surile ca în termenul cel 
mai scurt să-şi achite de
bitele restante !

ION BAOIN

;K : C U  

mulţumiri
Ne bucură cele scrise de 

către dl Remus Cismaş, 
din satul Tîmpa, consilier- 
decan In comuna Băcia, a- 
vând vârsta de ?2 de ani, 
cu funcţie de conducere la 
asociaţia „Agrospor** din 
localitate şi cântăreţ bise
ricesc. Sgunându-ne că 
apreciază modul cum au 
fost reflectate In ziar o 
serie d« probleme perso
nale şl locale, care !n fi. 
nai s-au soluţionat cu în
ţelegere şi obiectivitate, dl 
R. C. ne aduce mulţumiri 
personale. In acelaşi timp 
mulţumind şj Poliţiei din 
comuna Băcia pentru co. 
rectitudinea cu care s-a 
ocupat de întocmirea do
sarului de anchetă In care 
se cnnşMtnla  ce perte.

In limita timpului dispo
nibil, fi vom îndeplini şi 
cealaltă dorinţă ce şi-a 
exprimat-o. II dorim suc
cese şi viaţă lungă.

I>1
I%
I* •

I*
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Se vehiculează foarte 
mult conceptul de cul
tură europeană comună. 
Dar deopotrivă se vor
beşte şi despre puţinăta
tea resurselor financiare 
destinate culturii, mai 
ales In ţările din cen
trul şi estul continentu. 
Iul Cum aceste proble
me au fost amplu dezbă
tute la reuniunea Comi
siei a V l.a a Â.R.E. de 
la Szirak (Ungaria), l-am 
întrebat pe dl pre
şedinte E. Keith Griffiths 
ce şanse are o manifes
tare cu participare In
ternaţionala cum este 
simpozionul „Dies Traia- 
ni“ de la Deva, să bene. 
ficleze de fonduri 

Iată răspunsul primit: 
„Încep prin a preciza că 
toată lumea ştie că nu 
au dispărut problemele 
financiare. Totuşi fa le
gătură cu acest simpo
zion trebuie să vă spun 
că nu am ştiut de e- 
xistenţa lui. Ştiam că 
tffstft acest tip de ma
nifestare in Ungaria. 
Ceea ce mi-aţi spus e 
ceva nou pentru noi şi 
voi comunica la Întoar
cere oamenilor mei ce 
am aflat, pentru că mă

1

aştept ca nici ei să nu ) 
ştie despre această ma- » 
nifestare. Sarcina mea I 
este sa informez, inclu- * 
siv oamenii de stat şi j 
să încerc să-i fac să J 
înţeleagă ce se întâmplă > 
fn regiuni, ca să-i con- I 
ving că trebuie oferit J 
ceva şl prin acest pro- |  
ces comun de educaţie. * 
Sunt convins că într-un I 
termen mal Îndelungat ! 
vor fi disponibile fon- ( 
duri. Ele nu pot deveni '  
automat operante, nu pot I 
fi puse la dispoziţie a .  * 
ceste fonduri de binefa- I 
cere pentru că trebuie să ; 
existe Întâi bunăvoinţă j 
In înlăturarea bariere- '  
lor".

IEste adevărat că râs 
punsul dlui Griffiths > 
este... diplomaţie Pro- I 
babil nici nu putea da j 
altul care să-l angajeze. |  
Oricum este bine ca iu- '  
mea să ştie ce se Intâm- | 
plă la  no!, sâ afle c ă '  
avan  şt manifestări cui- I 
turale de ţinută şl de , 
talie internaţională, nu I
numai mizerie şi sără- « 
ele. *

VIORICA ROMAN !
VWWUWUVMMNWWVWW —'

Zona de agrement a
nută. Copiii au unde s i  S

municipiului Hunedoara este «urată şi bine Intreţi. 
e Joace in siguranţă. Foto PAVEIi LAZ A

Preturi mari, prestaţii „mici“
Preţurile la transportul 

auto în comun au crescut 
făcându-ne Adaţa din grea 
şi mai grea. Şi cu toate 
că acum introducem mai 
adânc mâna în buzunar 
pentru a ne achita preţul 
transportului, condiţiile în 
caro decurg călătoriile - 
noastre pe mijloacele de 
transport în comun se în . 
căpftţânează să rămână in 
totală neconcordaaţă cu 
banfi daţi.

Este şi cazul, autobuzu
lui cu nr. 31-HD.5259 al 
firmei „Caratrans" din 
Deva. Deşi un drum lat 
Hunedoara ar reclama to
tuşi nişte condiţii minime 
de confort, bietul călător 
se ridică anchilozat şi în. 
frigurat de pe şezuturile 
tari şi reci din P.F.L. Şi 
asta n-ar fi, cei mai rău 
lucru dacă, atunci când 
plouă afară, călătorii care 
şed lângă fereastră nu ar 
fi nevoiţi să-şj deschidă 
umbrelele pentru a se pro
teja de apa care, fără 
prejudecăţi, descinde în 
interiorul autobuzului fir
mei de transport de vene. 
Şi. ffindcă a deschide a 
umbrelă într-un autobuz 
pare, încă, un gest de
plasat. cei care ar fi pu
tut ocupa acele locuri, au 
stat tft picioare privind cu 
|ind  la scaunele care, 
chiar incomode fiind, i-ar

fi tentat după o zi de 
lucru. Dar apa care cli. 
pocea pe ele îi ţinea „la 
respect". Ar fi bine, sti
maţi întreprinzători din 
sectorul transporturilor au
to, să daţi puţin mai 
multă atenţie condiţiilor 
hi care călătoresc oame
nii, precum şi a creării 
unor condiţii minime de

confort al deplasărilor eu 
maşinile dvs. Nu că oa
menii ar fi prea moftu
roşi ; ei cer minimul, dar 
ar fi păcat să persiste o 
undă de nemulţumire de 
câte ori sunt guse faţă 
în faţă preţui şi călită, 
tea prestaţiilor oferite.

4  
ţ

ADRIAN SALAGEAN J

DIMINEAŢA —
n  holda.

DUp A.AMIAZA —
I.A COCSERIE 

• — Mă grăbesc că este 
mult de lucru pe câmp. 
Prăşim cartofii să nu-i 
înece buruienile — ne 
spunea dl Ioaa Buciu. , 
man, din Boşorod, nr. J 
4. De dimineaţă pe \  
holdă, după-amiază — |  
la cocserie, In schimbul , 
II. Mergem amândoi l 
cu soţia pe câmp. Vine ( 
şi feciorul, Ovidiu, care t 
este mecanic Ia Călan. !

GH. L N . i

! Primarul comunei 
| Brânişea şi politica

— •  — — — I

Familia Buciuman, cu căruţa, a Pornit la munca câmpului.
Foto PA VEL LAZA

Dl Cornel Gh. Cornean 
a candidat la funcţia de 
primar al comunei Bră- 
nlşca pe lista Partidului 
Unităţii Naţionale Ro. 
mâne, dar oamenii l-au 
ales — aşa se vorbeşte 
în comună — nu din 
pricina culorii sale po
litice, d  fiindcă este 
tânăr şi are mână bună. 
Adică atunci când se a . 
pucă de o treabă o dure 
până la capăt A trecut 
numai un an şl ceva de 
când este fa fruntea 
comunei, dar dl C. Gh. ©. 
are câteva reuşite în 
palmares. Printre aces
tea se numără realizarea 
parcării din centrul de 
comună, pietruirea dru
mului spre şi fa satul 
Rovina, repararea şţ iu. 
treţinerea căilor de ac
ces spre. celelalte sate 
ş—i. Pietruirea drumului 
fa Rovina — cum ne scrie 
dtt Gaşpar Ursa, om al 
satului respectiv —- s-a 
făcut cu banii obţinuţi 
prin închirierea păşunii 
unor ciobani străini de 
localitate. De altfel fac. 
torul poştal al satului —.  
deci dl G. U. — a avut 
un rol esenţial te  rea
lizarea lucrării respecti
ve, ocupând u-se con. 
eret du buna ei desfă
şurare.

■— Să ştiţi '— ne-a spus

primarul Brănişcâi — că 
dl Ursa este un mare 
sufletist

— Ziarul nostru a scris 
că, având telefonul a . 
casă la dumnealui, nu 
transmite mesajele tele
fonice celor ce le sunt 
adresate.

—- Poate. Dar sunt şt 
mesaje de genul „să vini 
tata cu brânza la De
va". :

Or fi mesaje minore, 
nu negăm, dar ele tre
buie duse la  cunoştinţa 
celor re  ia sunt adresa- 
te, sau, dacă A  Ursa 
n-o poate face, să fie de 
acord ca telefonul să fie 
mutat la altcineva a- 
easă. L-am întrebat pe 
primarei Brănişcâi;
- — Staiteţi P.U.N.R.-ist. 
Organizaţia Judeţeană a 
respectivei formaţiuni po
litice vă ajută în acti
vitate ?

— Da. Dl Petru Şteo- 
lea. deputatul nostru, vine 
des In comitea noastră şi 
ne sfătuim asupra ac . 
ţiunllor ce le întreprin
dem, Şl domnii din con
ducerea organizaţiei ju 
deţene ne ajută.

— înseamnă că la pri. 
măria din Brânişea se 
face politică ?

— Doar politica loca
lităţii şi ă oamenilor ei.

TRAIAN BONDOR

Anul VII •  Nr. 1390 Sâmbătă, 27 —  Duminică. 28 mai IMS



In ultimă etapa
MIN. LMEZENI -  MIN. CERT Ei 2 - 1

4ei după.amiază, pe te
renul II  din Complexul 
„Jiifl" din Petroşani, s-a 
disputei meciul dintre 
Minerul Li vezeni — Mine
rul Certej, din ultima e. 
tapă a  campionatului Di
viziei G. Terenul a  fost 
greu, îraMbat de apă şl 
nonă. Dorind să-şi pro. 
tejeze jucătorii pentru jo
curile de baraj ce trebuie 
să le susţină In zilele 
de 4 şi 11 iunie. Minerul 
Certej nu a folosit în 
întregime formaţia sa  . de 
bază. Cei intraţi pe teren 
s-au pus serios la treabă, 
şi bnpreună cu adversarii 
lor (mult schjmMţi in bine 
faţă de tur) gQ desfăşurat 
un joc alert şi au rea. 
lizai frumoase acţiuni de 
atac la ambele porţi.

Din primele minute, gaz
dele caută cei mai scurt 
drum spre buturile ad-. 
versorului şi în minutele 
6 şi l i  ungureanu şi 
Steleseu încearcă vigilen. 
ţa portarului Tiiiban. Oas
peţii ripostează şi In min. 
16 Verde cu Siooe sehira* 
bă donă pase şt creează 
o bună ocazie la poarte 
lui Matyas şi apoi VSca- 
ru trage peste bară. Dar 
gazdele îşi reiau acţiunile 
de atac şi în min. 18 
Postolache ratează de pu
ţin din apropiere. Faze 
frumoasa, rc  posibilităţi 
de a înscrie şl goluri s-au 
petrecut în cele două ca
reuri, până Jb sfârşitul 
reprizei I, făta rezultat 
însă pe tabela de mar
caj.

In partea a -! î*.a â js 
cuftâ până tu « te ,  «8, m

IN CUPA ROMÂNIEI
In returul semifinalelor; Cluj 3—0. Finală Rapid 

Univ. Craiova — Rapid — Petrolul, la 21 iunie.
0—1 şi Petrolul — „U“

păstrează aeraşi echilibru 
cu o  uşoară dommare a 
gazdelor, mai prezente In 
atee. In acest minut, 
Minerul Livezenl bene. 
ficiază de o lovitură li
beră, din marginea ca
reului, lateral dreapta şi 
Ungureanu execută ex. 
celent. sus in colţul stfing 
al porţii, al proaspătului 
intrat in jocr Magearu, şi
1— •  Scorul se majorează 
11 minute mal târziu, 
când mingea ajunge la 
Postolache şi acesta înscrie 
în unghi din apropiere,
2— 0. In min. 85, la o 
acţiune in careu, Ormeni- 
şan de la oaspeţi reia 
fulgerător pe lângă por
tar şi 2—1-. scor eu care 
se încheie partida, după 
un joc bun al ambelor 
formaţii, şi care consfin
ţeşte o victorie meritată a 
elevilor cunoscutului Gogu 
Tonca, ce a reuşit să re
facă din mers echipa 
proaspăt promovată în 
Divizia C,

Coreei, pe fazâ arbitra
jul brigăzii E. Ambruş, B, 
Munteanu, Ş. Bogdan (De
va).

Min. U r n e a i : Matyaş, 
Vlad, Săndacbe, Tiiiban, 
Steleseu, Petra, Ungurea
nu, Botez atu (min. 48 — 
Berciu), Postolache, 
iotă (min. 46 — Mora. 
ru), Boka. Mm. Certej s 
Tiiiban (min. 68 — Ma- 
gearu), SicoC, Cioclăuş, 
Constantin, Murar, La vil, 
Verde, " Poenar, Bozan . 
(min. 68 — Găpuşan), Vă* 
căra (min. 68 — Ormenl- 
şar» Halgc

SABIN CEBBU

LC.E, TEiCT F.C.E S A. DEVA 
B-dul Deccbal.  bl. R .  Parter, td/fax (054)612236

OFERTA SPECIALĂ

TV GOLDSTAR J ian  700000 Ici
TV BEKO 'ăfan 531000 lei
TV MUMA (cu teletexl) 5» an 637 200 lei
TV PRIMA (cu telctext) 54 a»  717 440 lei
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F.R.E. Deva
în ziua de 21 iunie 1995, ora 10, va 

avea loc la sediul F.R.E. Deva reexami 
narea electricienilor autorizaţi.

Potrivit art. 111 din Reg. pentru Fur
nizarea şi Utilizarea Energ. , Electrice, toţi 
electricienii care au obţinut calitatea de 
electrician autorizat definitivă până la 
data de 21 iunie 1993 se vor prezenta la 
reexaminare pentru verificarea cunoştin
ţelor privind noul "regulament şi obţine
rea autorizaţiei corespunzătoare.

Precizăm ca este ultima şedinţă când 
se mai pot prezenta pentru reexaminare, 
după această dată calitatea de electrician 
autorizat nu mai este valabilă.

Detalii privind examenul se pot primi 
de la F.R.E Deva, serv. marketing, tel. 
615750, interior 126-226, zilnic între ore
le 7— 15. . (348)

Doriţi sa vă dotat! locuinţa
la standarde occidentale?

Noi v<5 oferim: *
• Televizoare
• Aragjaze 4^,- A
• Frigidere si congelatoare ̂
• Maşini de spâlat automate
• Instalaţii complete de satelit 
•O gama diversa de pparafe

eiectrocasnîce T i 
Plata in RATE III M  
« u i.  QUASAR SA  
Deva tel.611261 614983

O F F n T â
w - p  w  i n i .

t iM a g a z in u l „R E G IN A
DIN BĂLATA, NR. 25 

Vinde k t  cele mai mici preţu ri: 
FAIANŢA ŞI GRESIE 

intr-o largă gamă sortimentală.
Telefon 625446.

(151160)

SOCIETATE COMERCIALA MIXTĂ 
O lib M lM B a  de produse alimentare 

i l a  import
v : ANGAJEAZĂ

0  VânzStor-^estlonar cu minim 12 clase, 
domiciiittl stabil fn Deva, garanţii materiale.

. t  agenţi comerciali, minim 12 clase, pre
ferabil permis conducere, categ. B  ş i autoturism.

Trimiteţi curriculum vitae însoţit de foto
grafie pe adresa: str. Călugărenl, nr. 14, 
Deva, pentru dl MATIEŞ CRINEL.

(1252) .

OM RS \  SPECIALA !!!
Pagere MOTOROLA la cele mai avantajoasei1 

preţuri.. Contactaţi S.C. COMSER S.R.L,-! 
Hunedoara, tel.7I6915V 716551. fax: 71&773 
Posibilităţi de comunicare ă ’ mesajelor *\d 

i Deva, Hunedoara, Simeria, Orăşlie, Bucureşti, 
j Constanţă, Braşov, Craiova, Piatra Neamţ. 
Suceava, Bacău, Galaţi, Satu Mare, Timişoara, 
Oradea, Reşiţa, Tîruu 

Angajăm reprezentanţi de vânzări!

H ÎD E 0 IZ 0 L A T IIF  ^  ~  ~
Garanţie 5-12 arii
CONSTRUCŢII
INSTALAŢI! v
Sunaţi Ia 612589
S.C. NIDÂ CQNSTRUCTCOM S.R.L.

S.C. „COMPPIL" S.A. DEVA 
str. Griviţei, nr. 37

Colectează prin punctele sale din judeţ lână 
nespălată, ţurcană şi ţigaie la preţuri majorate 
cu peste 130 la sută faţă de anul 1994, piei bo
vine, ovine şi caprine.

Oferă din stoc cu adaos minim produse se
mifabricate din piei bovine, covoare, pături şi 
stofe. ,

Informaţii suplimentare la telefoanele 
613117 si 614305. (1259)
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MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
ŞCOALA WALDORF SIMERIA

A N U N Ţ A

In peHoada 1 iunie — 30 iunie 1995, 
fac înscrieri pentru clasa I Waldorf — la sediul 
şcolii din str. Biscaria, nr. 1 (lângă parc) şi 
pentru grădiniţa Waldorf, la sediul grădiniţei 
din str, 1 Decembrie, nr. 53, zilnic Intre orele 
8—13.

Precizăm că este vorba de copiii normat 
dezvoltaţi fizic şi psihic, fără deosebire de 
naţionalitate, religie, etc., iar transportul este 
asigurat prin punerea la dispoziţie de aute- 
care pe traseele Deva, Cilan, Hunedoara, 

Relaţii la telefon 661326.

„Sa primeşti copilul cu veneraţie 
Să-l educi eu iubire 
Şi să-î tcŞi să plece in libertateu.

(151367)

I

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE \
A  JUDEŢULUI HUNEDOARA V

C O  N  V O A C A  1

{ pentru marţi, 6 iunie 1995, ora 11, în sala I  
mică a Casei de Uultură din Deva, A D U -1  

„ NAREA GENERALĂ a membrilor C.C.I. Hu- I  j nedoara, cil Următoarea ordine de zi: |
'  1. Raportul Colegiului de Conducere al J
I C.C.I. prilvind activitatea desfăşurată pe 1994. |  
I 2. Raportul privind activitatea economico- j 
* financiară pe anul 1994. S
|  3. Raportul Comisiei de Cenzori. |
î  4. Fr^ram ul de activitate pe anul 1995. j
|  5. Completarea Colegiului de Conducere.;
|  6. Propuneri de Îmbunătăţire a statutului I
î C.C.Î. 1
I Materialele po* fi , consultate la sediul 
I C.CJ. Hunedoara, începând cu date de 30 mai 

1995.I
Ib

J CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI, „ 
[ BARU . I

I Anunţă că primeşte oferte pentru re -1! 
* paraţii la căminele culturale şi şcolile gre- T 
| nerale din comună. j
j Ofertele se prinţese până la data de j 
j 5. Vi. 1995, ta sediul Consiliului local oî ! 
I comunei Bani. Tel. 544482. |
j (151431) j

S T A R E A

MEDIULUI
In perioada 15—21 mai, 

din deteAteâriie^^ăitey- 
iiee .efecţuaţe'lş punctele 
de cphfcroj pentru su- 
pravegijerea calităţii ae
rului' al1 -rezultat urmă- 
toareîe : ■

jş Valorile concentraţii
lor la poluanţii gazoşi 
(bio?ţid de sulf, bioxid 
de azot, amoniac* fenoli 
şi aciditate) sV înca
drează în C.M.A.

•  Pulberile în su^sen. 
sie înregistrează depăşiri 
ale C.MiA. de 0,136 mg/ 
mc aer în localităţile Hu
nedoara ş| • Teliuc,' valo
rile medii • fiind de 0,184 
şi respectiv, 0,207 mg/mc 
îri ae r;

•  Pulberile sedimen. 
tabile teregîstrează de
păşiri ale C;M.A'. de 17 
gr/mp în localităţile

(Shişcădaga (4 ori) H u - | 
nedoara la dn singur co.S 
lector se înregistrează! 
Valoarea de 23,7 gr/mp, ■  
iar în localitatea Teliuc |  
depăşirea este de 9 ori; ■

•  Valorile radioacti-|
vităţii Bete globale I  
pentru factorii de m ediul 
aer (aerosoli filtraţi şi f  
depuneri atmosferioe), I  
âpă curgătoare şi pota- I  
bilă, sol şi vegetaţie, se 1 
încadrează în limitele de I  
variaţie ale fondului na^ * 
tu ra l; . : I
. •  Nivelul de zgomot! 
determinat în localităţi-1 
le Călan, Hunedoara ,ş i | 
Teliuc evidenţiază văleni § 
medii de 62 Db, 68,5 D b | 
şi, respectiv, 69,3 Db |  
faţă de valoarea limită 0 
conform STAS 10004/1980, |  
de 70 Db; I

•  Apele curgătoare ■
prezintă valori ale in-1  
dicatorilor de calitate ■  
care se încadrează ' I n i  
limitele impuse. 5

Agenţia de Protecţie - 1 
a Mediului Deva I
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ANIVERSARI

•  De ziua ta, dragă 
Mugurel, părinţii îţi urea
ză „La muiti ani !“.

(1413)

VANZARI-
CI,M r ' ’’ A RT

•  Vând Renault 18 
break, telefon 629263.

(150883)
•  Vând grajd cărămi

dă (30x10 m), apă curen
tă, boxe, stare perfectă. 
Telefon 617414.

(150882)
•  Vând apartament 3 

camere central, bdul Dece- 
bal. Inf. tel. 629098.

•  Vând motoretă Car- 
pati, telefon 611950.

(150878)
•  Vând televizor co

lor, marca Grundig. Re
laţii tel. 626681, între 
16—20. • ' (150879)

•  Vând casă cu trei 
camere, 45 ari de teren, 
în comuna Crişcior, Ca
lea Moţilor. nr. 90.

(150881)
•  Firma VIECO COM 

SRL Baiâ-Mare vinde 
VAFE pentru îngheţată, 
format mare şi mie, în 
cantităti industriale. Tel. 
-062/431045 si 424842.

.  (150880)
•  Vând casă, grădină, 

dependinţe, teren arabil şi 
cazan de ţuică. Sat Du.

' deşti, comuna Luncoiu de 
Jos. Telefon 622211.

(1412)
•  Vând apartament 2 

camere, Deva, Dacia, bl, 
18, se. 3, et. 2, ap. 52.

(1410)
•  Vând Audi 100, 3800

DM, cu piese rezervă. Tel. 
624590. (1359)-
: •  Vând semieursieră, 
120 000, negociabil şi tele
vizor sport, alb-negru. In
formaţii Deva, telefon 
620850.

(1402)
•  Vând urgent casă in 

localitatea Orăştie, str. 
Plantelor, nr. 55.

(15057)
•  Vând combină Mureş,

boxe Urîitra 150 W. Tei. 
625126. '(1467)

•  Vând apartament, po
sibilităţi privatizare. In
formaţii telefon 620048.

(1393)
« Vând maşină pufuleţi 

şi instalaţie de sifon. Tel. 
621274. (1415)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj 4, Deva, Li
liacului telefon 626196.

(51416)
•  Vând două tractoare,

3 combine (import), Audi 
Turbo Diesel, an 1990, un 
Mercedes 300 Diesel, caro
serie 124 (cu vama plăti
tă), un mercedes 200 D, 
neînmatriculat, un camion 
MAN 7,5 tone, înmatricu
lat. Informaţii telefon 
624067. ' (1417)

•  Vând parcele pentru
construcţii de case, ca
bane de vacanţă, sau alte 
destinaţii cu scop de a- 
grement, posibilităţi de 
apă, gaz, canalizare. Tel. 
624427. (1418)

•  Vând VW Golf Diesel cu
5 Viteze, neînmatriculat şi 
betonieră 500 litri. Tel. 
624427. (1418)

•  Vând 250 ţigle demo
lare, cuşcă iepuri; masă 
pliantă. Tel. 620535.

(1422)
•  Vând pui câine Col- 

lie cu pedigree, 350 000 
leî, negociabil. Telefon 
625104, după oră 20.

(1423)
•  Vând Opel Kadett 1,3, 

vamă plătită, I.P.T. 10/1996,

antenă satelit. Tel. 718078.
(1424)

. •  Vând casă, Hărţăgani, 
preţ avantajos sau schimb 
cu apartament. Informaţii 
Pietroasa, 20, Deva.

(1425) .
•  Vând apartament 2: 

camere, ' confort I, etaj I, 
cărămidă. Tel. 623082.

(1427)
•  Vând (schimb) apar.

tament 4- camere, etaj I, 
centra], cu apartament 2 
camere, diferenţă. Telefon 
621516. (1428)

•  Vând casă, central, de
pendinţe, gaz, apă, canali
zare, Simeria. Tel. 660874.

. (1429)
•  Vând pian vienez, mo

toretă Mobra şi instalaţie 
sifon (noua). Tel. 661099.

(1432)
•  Vând- apartament 2 

camere, etaj 2, str. C ar-' 
păţi,' telefon 621020.

(1433)
•  Vând amplificator, -e- 

galizatoj-, cass deck pro
fesionale Kenwood, Akai," 
Telefon 624345.

(1434)
•  Vând torcătorie pen

tru lână, 40 fuse, linie 
completă, preţ avantajos. 
Tel. 068/212876.

(1435)
•  Vând remorcă Padeş, 

cazan încălzire, sigilat,şi 
închiriez spaţiu comercial. 
Tei. 622023. '

(1436)
•  Vând magazie pentru 

cereale, în comuna Do- 
bra, str. M. Emineşcu, nr. 
10 ş i ' maşină pentru pu
fuleţi. Tel. 069/414514.

■ (1435)
•~ Vând garsonieră, con. 

fort I, balcon închis, str. 
Dorobanţi, bl. 37, ap. 40. 
Tei. 623604, după ora 20,30.

' '  ' (1437)
•  Vând apartament 4 

camere, central, etaj 2, 
sau schimb la două, preţ

• convenabil, Simeria.' Tel. 
660967, (1438)

•  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 1984,- stare per
fectă. Telefon 620701.

(1439) Ţ
•  Vând (schimb) a- 

partament două camere, 
zona Mioriţa cu aparta
ment 3 camere.'Tei. 627375.

(1441)
•  Vând urgent aparta

ment 4 camere,' Doro
banţi, bl, 29, ap. 1.

(150581)
•  Vând VW Golf. an

fabricaţie 1988, Sincron 
4x4,  stare excepţională. 
Deva, tel. 613964 orele 
9—15. (1378)

•  Vând pian vienez. 
Telefon 629642 sau 629829, 
după ora 17.

(1388)
•  Vând apartament 2 

camere, Gojdu, informa
ţii telefon 626204, între 
orele 6—9 dimineaţa.

(1444)

•  S.C. Iunie SRL 
Deva vă oferă : ulei 
floarea soarelni sticle 
1/2. — 872; oţet sticle 
1/2 — 450; margarină 
Boni — 1375 şi la co
mandă făină albă BL 
80 (Ungaria) — 590.
Tel, 619335.

(1446)
* — *• — *—* — *

•  Vând talon si motor 
Mercedes Diesel. Telefon 
622552, după ora . 20.

(1447)
•  Vând chioşc tip că- 

bănuţă din. lemn, în De
va. Telefon 622441.

(1448)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, par
chet, balcon închis, boxă, 
parter pentru privatizare şi 
autoturism Daihatsu Cha- 
made (4 uşi), consum -4,5

litri -benzină,-an fabrica- . 
ţie 1980, stare perfectă, 
piesg de schimb, . motor 
de rezervă. Informaţii la 
telefon 626092. (1451).

•  Vând Dacia 4310, an 
fabricaţie 1986. Telefon 
054/620477, după ora 20.

(1455)
•  Vând Dacia 1100, 

stare funcţionare sau 
piese de schimb. Bălcescu, 
bl. 34. telefon 626991.

(1456)
•  Vând apartament 2

camere, Timişoara, camion 
Gaz, tonetă metalică, stra
dală. Telefon 614145. 19— 
22, (1461)

•  Vând casă, gaz, Geoa-
giu-Sat, 124. Tel. 622112, 
seara. (1458)

•  S.C. PRODIMPEX* Ma-
dora SRL Orăştie produ
ce şi vinde ulei floarea 
soarelui, la preţul de 1800 
lei/litrul, inclusiv TVA. 
Tel. 641167. (7415)

•  Vând casă, grădină,
gaze şi apă. Geoagiu, teL 
641714. (7422)

•  Vân3 motocicletă MZ 
125, stare foarte bună, 
videoplayer Funai, nou. 
Hunedoara, str. Eroilor, 
nr. 1, bloc 24, sc. A, ap. 
17, Micro 5.

(0725)
•  Vând casă, curte, a -

nexe, grădină. Ceangăi, 
Hunedoara, tel. 713382, 
seara. . (0726)

•  Vând apartament 4 
camere, parţial mobilat, 
etaj II. Tel. 720607.

(0728)
•  Vând instalaţie sifon, 

şi apartament trei came. 
re. Tel. 711822.

(0727)
•  Cumpăr Oltcit. Infor

maţii telefon 716394.
(0716)

•  Vând Trabant 601 şi 
cântar 1000 kg. Haţeg, 
Caragiale, 31.

(86930)
p ie r d  un;

•  Pierdut carnet, şo
maj, pe numele Cozma 
Cornelia. II declar nul.

(0726)
•  S.C. Confort Proiect ■

SRL Deva declară nulă 
fila CEC, seria G 0039381 
din carnet CEC limită su
mă seria C 7 — 0039376 — 
G 7 — 0039400, datorită
pierderii acesteia.

(1442)
DIVERS!'.

•  Cetăţeni francezi
înstăriţi doresc să se că
sătorească cu tinere ro
mânce, drăguţe şi serioase. 
Tel. 61G563. (1445)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
trei camere cu aparta
ment două camere, exclus 
Micro şi Dacia. Telefon 
614386. (1271)

•  Schimb apartament
2 camere, central, cu 3 
camere. Telefon 611582.

(1450)
•  Schimb apartament

3 camere, central cu apar.
tament 2 camere şi garso
nieră sau diferenţă. Tel. 
014628. ’ (0584)

•  Schimb garsonieră, 
confort I, str. M. Emi- 
nescu, cu apartament 2 
camere. Telefon 629220.

(0516)
•  Schimb apartament 

3 camere cu 2 camere, 
plus diferenţă. Tel. 651375.

(9187)
OFERTE 

DE SERVICII
•  Angajăm vânzătoare 

• (r) ambulant. - Tel. 629968,
între orele 20—22.

(1449)
•  Caut tinichigiu me

canic pentru lucru în 
Germania. Informaţii tel. 
624067. (1417)

•  Angajez şoferi, 
categoria D. ‘ Telefon 
611618.

(1440)

•  Caut partener
persoană fizică sau 
SRL pentru activitate 
mică producţie pâ. 
nificaţie paste făi
noase. Deţin spaţiu 
proprietate P +  I în 
Simeria, str. 1 De
cembrie, nr. 50, tel. 
661099. (1432)

"c o m e m o r ă r i
•  Cu adâncă tristeţe a- 

nunţăm împlinirea unui 
an de la dureroasa despăr
ţire de iubitul nostru soţ 
şi tată \
Sîng. VALER MUNTEAN 
Vei rămâne veşnic în 

amintirea noastră. Dana 
şi ' Daniela. (1238)

nuită de decesul celui 
care a fost

BIHO ŞTEFAN, 
fost învăţător (pensionar).

(0730)

•  Duminică, 28 mai 
1995, are loc parasta. 
sul de şase săptămâni 
de la trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost un hun tată şi 
bunic

POPA G’ IOAN
din Nojag.

Dumnezeu să-l o. 
dihnească în pace I 
Familia Ioniţă.

(1466)

•  Soţia, copiii, gi. 
nerele şi nepoţica, cu 
adâncă durere, a- 
nunţă că s.au scurs 
6 săptămâni de când 
a trecut în nefiinţă 
cel care a fost

CÎNDKOI
LEOREAN

La crucea ta vom 
presăra/ Covor de la
crimi înflorit/ Ca 
semn că nu te vom 
uita/ Şi pentru noi 
tu n-ai murit. Pa
rastasul va avea. loc 
duminică, 28 mai, la 
Biserica Ortodoxă din 
Geoagiu.

- (1443)

•  La 29 mai se îm
plineşte un an de 
când bunul nostru co
leg şi prieten

Sing. MUNTEANU 
BIRTAR VALER

director fabrica EBAS 
a trecut în eterni
tate. întreg persona
lul fabricii EBAS îl 
regretă şi îşi aduce 
aminte cu durere de 
chipul lui blând.

(1381)

D E C E S E
•  Familia îndurerată

mulţumeşte tuturor celor 
care au fost alături la
greaua pierdere prici-

•  Gu inimile zdro
bite de durere, ‘Au
rora soţie, fiul Marius 
şi părinţii anunţă tre
cerea în nefiinţă, după 
o grea suferinţă, a 
celui care a fost 

MlRZA 
GHEORGHE, 

în vârstă de 43 ani. 
înmormântarea du. 
minică, de la Gasa 
mortuară din Deva.

Dumnezeu sâ-1 o. 
dihnească în pace I 

(1468)

•  Cu adâncă dure
re colectivul RATP 
Deva este alături de 
familia îndurerată la 
dispariţia celui care a 
fost

MIRZA
GHEORGHE,

om cu Un suflet ge
neros.

(1001)

•  Colegii de la
Consiliul judeţean Hu
nedoara împărtăşesa 
durerea colegei lor 
Aurora MîrZa, prici
nuită de decesul so
ţului său şi.l trans
mit sincere condo
leanţe. Dumnezeu să-l 
Ierte! (1001)

•  Gu adâncă du
rere în suflet, fami
liile Guretean şi Mîrza 
regretă trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost un bun cum
nat şi frate-

MÎRZA 
GHEORGHE, 

la numai 43 de ani. 
Dumnezeu să-l odih
nească I

(1468)

•  Familia Dumol 
mulţumeşte tuturor 
celor care au fost 
alături şi l-au con
dus pe ultimul drum 
pe cel care a fost 
preot iconom

DUMOI
OCTAVIAN

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

_____ (8695)

S.C. IE . ALFA-COM S.R.L. HUNEDOARA j
Vinde mijloace fixe din dotare: •  2 vitri

ne frigorifice •  3 lăzi congelatoare •  Cântar 
^electronic „CAS“ #  Diverse obiecte de inven
tar.

Cumpărătorului închiriez spaţiul „Tip 
Comtim", vad format. Tel. 712234 — zilnic.

(1261)

FILIALA DACIA SERVICE 
HUNEDOARA

|  •  ECONOMIST, cu cel puţin 3 ani ve-
t chime în activitatea financiar-contabilă.
 ̂ Informaţii suplimentare la sediul S.C. Da
cia Service Deva — comp. PIS —, sau la tel 
625840, 619466. - (330)

R. A. „ACTIVITATEA“ ORĂŞTIE
Anunţă sistarea apei potabile la toţi 

consumatorii, în data de 1 iunie 1995, în
tre orele 7—19, pentru executarea unor 
lucrări de întreţinere.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMINTEX“ S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, str. Apuseni, nr. 1 

Anunţă scoaterea Ia

•  74 bucăţi trape fum
•  3 cântare a 500 kg cu cadran
•  .Diferite maşini de calcul de birou 6a:

— Olivetti, Ascota, FC 15, 16, 1000, Felix 
3 maşini de scris

•  2 maşini de capsat, inclusiv sârmă nece
sară

•  5 clectrostivuitoare bulgăreşti EV. 210, 
616

•  4 transpalete electrice EN 136, 141
•  alte mijloace fixe, amortizate complet. 

Lista Utilajelor poate fi consultată la se
diul societăţii.

Licitaţia se .va ţine în fiecare miercuri, 
ora 10, Ia sediul societăţii, începând cu 12 
iunie 1995. "

Relaţii suplimentare Ia tel. 623320, int. 10.
(151269)
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