
Drapelul de luptă — 
simbolul onoarei, vitejiei

şi gloriei
j . Soi, de praznicul Inăl- 
; ţarii Domnului, deopotrivă 

Zi a Eroilor, municipiul 
Hunedoara a fost marto
rul unor clipe emoţionante. 
Şl când spunem emoţio- 

1 nante e puţin zis faţă 
j de ceea ce a însemnat în- 
' mânarea drapelului de 
i luptă Regimentului 15 ra- 
} ehete antiaeriene din lo

calitate. La ora solemni- 
' taţii, centrul oraşului era 
j înţepat de mulţime, local- 
; încinşi oaspeţi, rude ale 
1 militarilor, dornici să tră- 
j Iască această clipă. ţe  
[ chipurile multora dintre 
j cei de faţă lacrimile emo-»
: ţiei .n-au putut fi evitate. 

Gândurile se îndreptau 
spre acei tineri în uniformă, 

i aflaţi la o vârstă în care 
[ semnele copilăriei nu dis

păruseră cu totul. Mulţi 
Se întrebau atunci de ce 
trebuie să mai existe, 

ţ războaie, în caj*e să se 
‘ jertfească astfel de tineri, 

cărora Dumnezeu le-a dat 
j  viaţă. Iar viaţa se dă doar 
I o singură dată.

, Solemnitatea a debutat 
cu alinierea unităţilor şi 
aducerea noului drapel de 
luptă, împodobit cu ac- 
’vilă, însemn aflat pe ste- 

I ma României. In conţinu- 
■i are, un sobor de preoţi a 
i oficiat serviciul religios de 
i sfinţire a drapelului. Mi- 
j litarii descoperiţi au asis- 
! tat la serviciul divin. S_a 
; dat apoi citire Decretului 

Prezidenţial, semnat de 
şeful statului român, dl- 
Ion Iliescu, prin care Re- 

s gimentului 15 Rachete Anti
aeriene din Hunedoara 
i_a fost acordat noul dra
pel de luptă. Drapelul a 
fost înmânat colonelului 
Nicolae Şerbulescu, co
mandantul regimentului, 
de către generalul-maior 

„Emil Ciobanii. A urmat 
"jurământul de credinţă la

Reneliştii
, Ieri, la ora 8, conform 

programului, două treimi 
din salariaţii F.R.E. De
va, cuprinzând filialele 
din Hunedoara, Brad, Hâ- 
ţ̂ g, Orăştie, zona Petro
şani şi municipiul Deva, 
ati intrat în grevă. La 
poarfa sucursalei din De
va au fost instalate pi- 
chete de grevă, accesul în 
unitate fiind interzis. Din 
declaraţiile diui Adolf 
Mureşan — liderul Sin
dicatului Energeticienilor 
<Bn F.R.E. Deva —, pri-

drapel, în c-are, printre 
altele, se spune; „Jur să 
păstrez ca pe lumina ochi
lor drapelul de‘ luptă tri
color, simbol al unităţii,- 
suveranităţii şi indepen
denţei naţionale, al onoa
rei, vitejiei şi gloriei mi
litare a poporului ro
mân... !“

Drapelul a fost purtat 
prin faţa unităţilor mili
tare de colonelul Nicolae 
Şerbulescu, fiind întârripi- 
nat cu urale. Un moment 
fantastic, de mare încăr
cătură sufletească. In con
tinuare, generalul-maior E- 
mil Ciobanu i-a felicitat 
pe militari, îndemnându-i 
să nu pregete nici un e- 
fort în pregătirea lor mi
litară, pentru apărarea, 
dacă va fi nevoie, a pă
mântului scump al pa
triei.

A urmat defilarea uni
tăţilor regimentului în a- 
cordurile unor cunoscute 
marşuri, dragi nouă tutu
ror („Drum bun“, „Marşul 
lui Ianeu“). întreaga so
lemnitate s-a derulat ca 
la carte, semn că ofiţerii, 
subofiţerii şi militarii în 
termen de la acest regi
ment cunosc meseria ar
melor şi rosturile lor de 
oameni în uniformă, sunt 
adevăraţi profesionişti.' Să 
mai menţionăm că festi
vitatea a fost precedată 
de depunerea unor coroane 
de flori la troiţă’ din cern 
trul municipiului.

O solemnitate de înmâ
nară a noului drapel de 
luptă a avut loc şi la U.M. 
0,1099 vânători de munte 
Brad. Ea s-a desfăşurat în 
preajma Pantheonului Nea
mului de la Ţebea. Cu a- 
cest prilej s-a desfăşurat 
un exerciţiu militar pre
cum şi un program artis
tic ostăşesc.

MINEL RODEA

în  g re v a
mele. simptome ale grevei 
constau din stoparea în 
totalitate a facturărilor de 
curent electric, precum şi 
a activităţii sectorului de 
relaţii cu publicul. Au fost 
sistate operaţiunile de re- 
vizii-reparaţii, verificare, 
bobinaj, cercetare-proiec- 
tare Şi lucrări de între-

ADRIAN SÂLÂGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Solemnitatea înmâna rii Drapelului de luptă. Foto: PAVEL LAZA
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INCENDIUL A FOST 
STINS "

La data de 22 aPcili» 
1995, Pichetul de Pom
pieri Brad a avut din 
îiou o intervenţie eficientă 
care a fost apreciată. La 
locuinţa lui Nicolae Stan- 
ciu, din comuna Ribiţa, 
a izbucnit, datorită . unui 
scurtcircuit electric, un 
incendiu la, adăpostul de 
animale pe o suprafaţă" de 
50 m.p. După o muncă 
dură cu flăcările focului de 
aproximativ 2 ore, incen
diul a fost lichidat şi în 
cele din urmă au fost sal
vate casa şi bucătăria fa
miliei in valoare de 
30 000 000 lei. După acest 
trist eveniment de un lu
cru trebuie ţinut seama: 
verificarea şi întreţinerea 
instalaţiilor electrice pot e- 
vita producerea de pagube 
materiale. (Al. J.)
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La 5 iunie, în fiecare an, se sărbăto
reşte în toată lumea Ziua Mondială a 
Mediului, prilej dea trece în revistă e- 
tapele care au condus la declanşarea u- 
nui, proces unic în istoria omenirii, acela 
de elaborare sub. egida Naţiunilor Unite 
a unei strategii de tranziţie la dezvolta
rea durabilă şi de protejare a mediului 
înconjurător.

Anul 1972 poate fi considerat ca înce
putul dezbaterilor privind mediul încon
jurător. Era anul în care Clubul de la 
Roma îşi publica raportul său alarmant 
privind creşterea populaţiei, industriali
zării şi poluării, limitarea resurselor na
turale, precum şi legătura strânsă dintre 
aceste elemente, situaţie ce a declanşat 
adaptarea Programului Naţiunilor Unite 
pentru Mediul înconjurător. Interesul 
pentru problemele, protecţiei mediului 
înconjurător şi dezvoltarea economico- 
socîală au continuat în perioada anilor

Ing. TEODOT BÂTCÂ, 
director al Agenţiei Protecţiei Mediului 

Deva

Retezat. Casa laborator Gemenele. (Continuare în pag. 3  2-a)
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C A L E N D A R

Sâmbătă, 3 iunie

• Sf. Mc. Luchilian, I- 
patic, Paul şi Paula;

.• 3/15 iunie 1848. Ar. 
mata ţărănească, sub con
ducerea lui Avram Iancu, 
înregistrează lângă Abrud 
o mare victorie asupra ce
lei maghiare;

• Au murit: în 1875,
GEORGES BIZET (n. 1838), 
compozitor francez, în 
1922, scriitorul DUILIU 
ZAMFIRESCU (n. 1858);

• Soarele răsare- la ora 
5,31 şi apune la 20,54;

•  Au trecut 153 de zile 
din ari; au rămas 212.

Duminică, 4 iunie

• Sf. Ierarh Mitrolan, 
Sf. Mc. Zotic, Atal, Ca» 
masis şi Filip de Ia Ni- 
culiţel;

• S-a născut, în 1878, 
inginerul german LUD- 
WIG DURR (m. 1956), in
ventatorul şi construdtorui 
aparatului de zbor ZEP- 
PELIN.

ţ Astăzi, sâmbătă, 3 iunie a.c., are loc la Hunedoara 
f Conferinţa Filialei municipale a Partidului Democra- 
, ţiei Sociale din România. Conferinţa va analiza ac- 
' ţivitatea desfăşurată, va stabili programul de acţiune 

pentru perioada următoare, va alege noul organ de 
\ conducere al filialei, precum si delegaţii la Conferinţă 
, judeţeană a P.D.S.R. (Tr. B.)'

PRIMUL MECI DE BARAJ PENTRU „B"
LA CERTEJ

— Minerul Certej — Minerul Roşia Montană. Retu
rul va avea loc duminică, 11 iunie a.c. (S.C.)

SERVICII

• Pentru onorarea reţetelor, cei din Deva se pot
adresa farmaciei „Diana,“ din strada 22-»Deeembrie, 
nr. 41. La Hunedoara este deschisă, la acest sfârşit 
de săptămână, farmacia „Artmedica“, situată pe Bu
levardul 1848, nr. 7. .

•  Hotelurile „Deva“ şi ,,Sarmis“, situate în reşe-.
dinţa de judeţ, sunt deschise non-stop, .

•  Informaţii privind mersul autobuzelor se pot 
obţine la telefonul 613033, iar al trenurilor la 612725.

• Serviciul de urgenţă răspunde la nr. 961 şi la 
611313.

Dţiminică, la Certej, stadionul va fi arhiplin. Aid, 
începând de la ora 11, se dispută turul meciului de

Î baraj, pentru promovarea în Divizia B, dintre liderii 
Campionatelor judeţene de fotbal Hunedoara şi Alba

*—i

IN ZIARLL DE AZI:

• DIN TOATĂ LU
MEA

• CALEIDOSCOP — 
duminical

Luni, 5 iunie

• Sf. Mc. Dorotci, Mar- 
cian, Nicandru şi Leonid;

•  Ziuă Mondială a Me
diului; .

• Onomastică : Doina;
• 1446. Dieta Ungariei 

alege pe IANCU DE HU
NEDOARA guvernator ai 
Ungariei.

O

• — Cum îi merge fiicei dumneavoastră 
; in noua căsnicie ?

— Splendid, doar soţul şi-l suportă greui



>  1

Mita... are picioare scurte
Dumitru M. era şef al 

depoului de locomotive din 
Petroşani. în această ca
litate el stabilea ce oa
meni să urce la „volanul" 
locomotivelor şi cine să 
coboare de acolo. Se sim
ţea un fel de om care 
ţine în pumnul său soarta 
celor ce-i erau subordo
naţi şi care-1 salutau cu 
„să trăiţi".

Unul dintre aceştia se 
întâlni într-o zi, la una 
mică, cu un amic, căruia 
i se destăinui :

— Nu ştiu ce să tnă fac. 
Am calificarea de ajutor 
de mecanic, dar şefa’ mă 
ţine în depou, la munci 
necalificate. Nu mă lasă 
să urc pe locomotivă.

— Şi ţii neapărat să 
urci ?

— Păi, cum să nu. Doar 
este meseria mea.

Amicul rămase câteva 
clipe Pe gânduri. Vorbi 
apoi:

— Bani ai ?
.— Aş avea. Nevastă-mea 

vinde în piaţă.
— Nu româneşti. Dolari, 

mărci...
— Ceva mărci.
— Atunci uite cum să

faci. Dă urechea mai a- 
proape, să nu audă cine 
nu trebuie.

La o vreme după în
tâmplarea de mai sus, 
ajutorul de mecanic fără 
post intră în biroul şe
fului de' depou. Se părea 
că şeful auzise de dorinţa 
omului — pe ce căi nu 
contează — că îi zise 
scurt:

— Două sute de mărci 
şi urci pe locomotivă.

— Două e cam mult,
bâlbâi celălalt.

— Două am zis, două 
rămân.

— O sută aş avea. Am 
chiar la mine.

— Dă-o-neoa. Cu cea
laltă te mai păsuiesc.

Suta de mărci a trecut 
dintr-un buzunar în altul 
şi a doua zi omul ce a 
dat-o a urcat pe locomo
tivă. După câteva zile, cei 
doi s-au întâlnit 'din nou.

— Datoria — îi zise şe
ful de depou subalternului.

— Da, şefule. Cum fac 
rost de ea...

— Dacă până sâmbătă 
nu vii cu mărcile, treci 
din nou in atelier.

După câteva zile, proas

pătul ajutor de mecanic, 
când se urcă în cabina 
locomotivei, găsi pe alt
cineva în locul său. Se 
duse la şef, oarecum fu
rios.

— Şefule, păi.„
Celălalt îl opri:
— Ţi-am spus acum câ

teva zile. Te-am avertizat. 
N-ai ţinut seama de asta, 
aşa că treci în atelier.,

Omul n-a avut ce face. 
S-a dus în atelier, dar 
şi la Poliţie şi’a reclamat 
cazuL Cei în drept au în
ceput cercetările şi au gă
sit încă două situaţii când 
DJM. a luat mită pentru 
urcarea pe locomotivă sau, 
în alte cazuri, pentru a 
trimite oameni ia şcolile 
de calificare. După o vre
me a fost Invitat la o dis
cuţie cu cei puşi să ve
gheze la respectarea le
gilor ţării. Sperăm, dorim 
ca toţi cei ce vor proceda 
Ia fel, să plătească aidoma.

TBAIAN BOND OR

In aceste zile con
ducătorii auto care şi-au 
parcat maşinile în lo
curi nepermise în ora
şul Haţeg au avut sur
priza să-şi găsească 
autoturismele cu roţile 
blocate. Gardienii pu-

t

blici şi-au făcut . dato
ria; „operaţia" fiind 
realizată cu ajutorul u- 
nor dispozitive speciale. 
Deblocarea se face cu 
multă grijă şi atenţie 4 
şi cu- chitanţe Cine 
va mai parca anapoda 
se va lovi de aceleaşi 
surprize, deoarece ac
ţiunea de diseiplinizare 
continuă. (N.S.)

Reneliştii în  g re v a
(Urmare din pag. 1)
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nere a reţelelor de trans
port Excepţie de la ă- 
ceasta fac obiectivele cu 
caracter special: spitalele, 
şcoli, grădiniţe şi unităţile 
economice cu foc continuu. 
„Administraţia centrală a 
Kenei încearcă să oprească 
cu price mijloace mişca
rea noastră revendicativă. 
Un exemplu este şi faptul 
că pe-a fost interzis np- 
cesul ia sistemul de tele- 
conferinţă“ — a declarat 
dl Ovidiu Jurca — şef 
departament juridic al Bi
roului executiv al sindica
tului. Tot ieri, la ora 8,30, 
conducerea Federaţiei Sin

dicale din Renel a fost 
citată la Curtea Supremă 
de Justiţie la reclamaţia 
Administraţiei centrale a 
regiei în vederea suspen
dării grevei. Sindicaliştii 
au declarat că se vor su
pune hotărârii care se va 
lua în cadrul acestei în
făţişări.

La .termocentrala de la 
Mintia, ieri, turele de la 
exploatare s-au schimbat 
normal, Dc asemenea, 30 
la sută din personalul de 
întreţinere şi reparaţii au 

s la posturi în vede- 
.crvenţiei la eventu- 

. avarii. 70 la sută 
din acest personal s-a or
ganizat în pichete de gre
vă şi asigură paza şi se
curitatea termocentralei.
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ZIUA MONDIALA A MEDIULUI
(Urmare din pag. IX

1970—1993, fiind marcat prin o serie de 
manifestări cum au fost : Conferinţa Na
ţiunilor Unite pentru aşezările umane, 
Conferinţa privind deşertifiearea. Pro
gramul pe termen mediu privind me
diul înconjurător. Strategia mondială pri
vind conservarea etc., culminând cu des
făşurarea în anul 1992 a Conferinţei Na
ţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare 
de la Rio de Janeiro.

îh acelaşi timp, s-a extins cooperarea 
internaţională prin semnarea de către 
România a unor angajamente internaţio
nale, precum Convenţia asupra conser
vării zonelor umede (Romsar 1971 — de
venită Legea nr. 5/1991), Conferinţa de 
la Basel (1989) privind controlul transpor
tului peste frontieră al deşeurilor pericu
loase şi al eliminării acestora (Legea nr. 
6/1991), Convenţia asupra poluării atmo
sferice internaţionale pe distanţe lungi 
(Geneva 1979, devenită Legea nr. 8/1991), 
Declaraţia privind Mediul şi Dezvoltarea 
Durabilă (Bergen 1990), Convenţia pri
vind stabilirea impactului activităţilor 
viitoare asupra mediului, 1 în context 
transfrontiere (Helsinki 1991), Semnarea 
în anul 1993 a tuturor angajamentelor 
(Convenţia de la Viena, Protocolul de la 
Montreai şi Amendamentul de la Lon
dra) privind protecţia stratului de ozon.

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru 
Mediu şi Dezvoltare a impus măsuri care 
să contribuie la combaterea degradării 
mediului, concretizate pentru ţara noas
tră prin elaborarea Raportului naţional 
şi a programului ce au în vedere :

— diferenţierea ecoregiunilor de pe te

ritoriul ţării în vederea evaluării stării 
mediului şi pentru eliminarea poluării;

— monitoringul integrat al factorilor 
de mediu, evaluarea impactului activită
ţilor economico-sociale, mijloace de in
vestigare tehnologii adecvate şi de ingi
neria mediului;

— supravegherea, gestionarea şi pro
tecţia mediului masiv;

— supravegherea, gestionarea şi pro
tecţia arealelor protejate, a Rezervaţiilor 
Biosferei;

— cercetări pentru conservarea siste
melor ecologice specifice zonelor afectate 
şi reconstrucţia ecosistemelor degradate;

— evaluarea stării de sănătate a popu
laţiei, funcţie de calitatea factorilor de 
mediu.

Desigur, programul este mult mai vast, 
fiind structurat pe 12 subprograme şi 
urmăreşte asigurarea condiţiilor ştiinţi
fice necesare pentru trecerea în viitor 
la dezvoltarea durabilă a societăţii ro
mâneşti, fundamentarea politică şi stra
tegică guvernamentală în orientarea dez
voltării şi gospodăririi mediului, Progra
mul unificat de cercetare în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător îşi pro
pune să răspundă atât necesităţilor in
terne de dezvoltare şi restructurare a 
vieţii economico-sociale cât şi fundamen
tării bazei ştiinţifice necesare participării 
României la o serie de acorduri, convenţii, 
programe regionale şi internaţionale.

Sub deviza „Gândind Ia viitor respec
tăm natura", anul 1995 a fost declarat 
„Anul european de conservare a naturii", 
prevăzându-se şi la nivelul judeţului Hu
nedoara ample acţiuni şi manifestări de 
protejare a mediului.

I S E I
MEDIULUI
Din determinările anali

tice efectuate în perioada 
22-28 mai în punctele de con
trol pentru supravegherea 
calităţii aerului, au rezul
tat următoarele :

•  Valorile concentraţiilor 
la poluanţii gazoşi (bio
xid de sulf, bioxid de a- 
zot, amoniac, fenoli şi 
aciditate) se încadrează în 
GMA;

• Pulberile în „suspensie
faţă de CMA de 0,15 mg/ 
mc aer au înregistrat o 
valoare medie de 0,21 mg/ 
mc aer cu o maximă de 
0,25 mg/mc aer în 27. 05. 
1995 în zona Chişcădaga. 
In municipiul Hunedoara 
valoarea medie este de 
0,128 mg/mc, dar se înre
gistrează o maximă de 
0,380 mg/mc aer în data 
de 25. 05. 1995. în zona 
Teliuc, valoarea este de 
0,255 mg/me aer, iar va
loarea maximă de 0,345 
mg/mo aer este pusă în evi
denţă în data de 25. 05.
1995;

•  Pulberile . sedimenta- 
bile înregistrează depăşiri 
ale CMA de 17 gr/mp/lună 
în zonele Teliuc (de 14 
ori), în zona Chişcădaga 
valoarea medie de 386 
gr/mp/lună indică o depă
şire de 22 ori â CMA.

SAMBATA, 3 
IUNIE

mmm.
7,00 La prima oră;

9.00 Ba dai Ba noi;
10.00 Reîntâlnire cu 
Black Beauty (s. cp. 
19); 10,30 Pas. cu pas 
(em. de ştiinţă); 11/15
Vârstele peliculei; 

12,20 Cronograf îi; 12,40 
Cuvinte potrivite; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 1440 Ora 25 
— Tranzit TV; 19,15 

Teteenciclopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Teqtiila 
şi Bonetti (s„ ep, 2); 
21,40 Şcoala vedetelor 
(dnr.); 22,50 Actuali
tăţi; 23,05 Telefonul 
de la miezul nopţii 
(s. SUA); 0,00 D’ale 
Bucureştilor (cabaret);
1.00 Coca Cola Live 
show.

* S t t ;
7,00 Întâlnirea de 

sâmbătă. Program al 
TVR Cluj-Napoca;
12.00 MTV : Disco 
Dance; 13,00 Esf Me
ridian Magazin. Pro
gram al TVR Iaşi;
16.00 D.a.; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 
Itinerarii spirituale : 
Grecia (p. III); 17,30 
Serata muzicală TV;
20.30 Pariaţi pe cam
pion (cs); 21,00 TVM 
— Mesager; 21,30 Me
mento cultural; 22,00 
Volei. România — Li
tuania (fem.); Româ
nia — Franţa (mase.);
22.30 Santa Barbara 
(S); 23,15 Interferenţe; 
0,15 Jazz-AIive : Chick 
Corea.

om as*
9,00 Desene animate 

(r); 9,30 Reporter Tete 
7 (r); 10,30 Film serial: 
„Femeia fantastică" 
(r); 11,20 Film serial; 
„Kung Fu" (r); 12,10
Chestiunea zilei (r); 
13,10 Staruri pentru 
totdeauna (r); 13,35
Videotext; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Documentar : „Ce fa
cem cu agricultura ?“;
19.00 La est de vest 
(em. de Radu Budca. 
nu); 20,00 Film serial: 
„Renegatul" — cp. 
21; 20,50 Doar o vor
bă să-ţi mai spun.,;
21.00 Telejurnal (cm.
din 2. 06); 21,30 Film 
serial: „K.I.T.T." —
ep. 26; 22,20 Mitică ; 
22,30 Chestiunea zi
lei (em. de Bogdan 
Teodorescu): 23,30
Staruri pentru tot
deauna; 0,00 Vidco- 
text;

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator — Antena 
1; 11,00 Noi, emisiunea 
redacţiei de tineret; 
12,00 Film 'artistic : 
„Divorţ din dragoste"; 
13,30 Videotext.

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 

din data de 1. 06. ’95 
9, 39, 10, 17, 40, 5. 
Fond de câştiguri : 
114 205 631 lei.

DUMINICA, 4 
. IUNIE

8,00 BunS. 
ncaţal; 9,08 Arlechine; 
1 0 ,0 0  Fantastica fam. 
Meilop (s); 10,30 Lu
mină din lumină; 11.30 
Primăvara vieţii 
tre; 12,00 Viaţa 
lai; 13,30 Atlas; 
Actualităţi; 14,20 Vi_ 
deo-magazin. Muzici; 
Fotbal;. Umor; DJk ; 
17,50 Star Trek (a. 
SF, ep, 77); 18,45 A 
două Românie; 19,15
Rohingo (cs); 20.00
Actualităţi, meteo;

20.45 Aici a dormit
Laura I ţf
SUA, 1966) cu Katha- 
rme Hepbum; 22,25
Tragerea Loto; 2245
Duminica sportivă; 
2245 Actualităţi; 2345 
MTV: Disco Dance ;
23.45 Maddie şi Da- 
vid (s); 0,50 Nocturna 
lirică.

7,00 5 x 2. Magazin 
duminical de la Iaşi;
13.00 MTV: Greatest 
Hits; 14,00 Actualităţi} 
14,10 Moartea unui ar
tist (f. România, 1991);
16.00 Desene animate; 
16,30 Şi bogaţii plftng 
(s); 17,00 Arena AS; 
19,50 Maeştrii; barito
nul Dan Iordăchescu;
21.00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Oraşe şi 
civilizaţii; 22,00 Rit
muri muzicale cu 
Michael JacJkson, Whit_ 
ney Ilouston ş.a.; 2245 
La puterea a doua ;
23.00 Santa Barbara 
(s. SUA); 23,45 Vede
te în recital: formaţia 
1.2.

OEVÂSÂl
9.00 Desene :1 'animate 
(r); 9,30 Film serial; 
„Renegatul" (r); 10,20 
Film serial : „K.I.T.T." 
(r); 11,10 Mitică (r); 
11,20 Chestiunea zi
lei (r); 12,20 Staruri 
pentru totdeauna (r); 
12,30 Videotext; 18,00 
Desene animate; 18,30 
Film serial; „Alf" — 
ep. 22; 19,00 As show 
(em. de Cornel _Tq- 
dea); 20,00 Film se
rial : „Dinastia" —- 
ep, 25; 20,50 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun..,;
21.00 Telejurnal (em.
din 3. 06); 21.,30 Film 
serial : „Hotel" — ep. 
26; 22,20 Chestiunea
zilei (em. de Gilda 
Lazăr); 23,20 Film 
serial: „Evadatul" — 
ep. 22; 040 Videotext.

TV DEVA
9,00 Videotext; 10,00 

Observator — Antena 
1; 11,00 Desene ani
mate; 11.30 Film ar
tistic : „Poveste din 
anul 2887"; 13,00 Vi
deotext.

TRAGEREA
EXPRES

din data de 1. 06. ’95
33, 3. 54. 45. 30, 52. 
Fond de câştiguri;
28 701 139 Ici.
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J Cu dragoste de mame
Doamnele din Filiala 

judeţeană a Asociaţiei 
Femeilor Democrate Ro
mâne au ţinut să ofere 
copiilor din Deva prile
jul să-şi sărbătorească a- 
nul acesta ziua în aşa 
fel încât să-şi amintească 
de ea cu plăcere. In 29 
mai, 79 de copii de pe 
străzile Octavian Goga 
şi A. Şaguna s-au între
cut desenând pe asfalt. 
Cele mai frumoase şi 
expresive desene (15 In 
total>, având ca trasă 
Ziua Copilului, au fost 
premiate rai dulciuri şi 
jucării. De altfel dul
ciuri au {Simit toţi co
piii. Bucuria lor a fost 
posibilă graţie sponsori
lor S.C. Mam Comimpex 
SJLL. Deva, SC. Mauri- 
cio Comimpex SR.L, 
Deva şi S.C. Isabel S.R.L. 
Deva.

Cu dragoste de mame, 
In 31 mai, doamnele din 
asociaţie i-au vizitat pe 
micuţii din Casa de copii 
Deva, aducându-le da
ruri (haine şi dulciuri) 

■ prin sprijinul acordat, In 
primul rând, de dna 
Elena Naghi, patroana 
Ş.C. Atcom Deva. Şi tot 
pentru copii s-au stră

duit doamnele să. sensi
bilizeze mai mulţi spon
sori deveni pentru a pre
mia activităţile organi
zate de Clubul Elevilor 
Deva, in ziua de 1 Iu
nie. Cu dulciuri, cărţi 
şi jucării au fost răs
plătiţi participanţii şi 
mai ales câştigătorii în
trecerilor din această zi. 
Premiile pentru întreceri 
cât şi pentru copii, a- 
tingând valoarea de a- 
proximativ o jumătate 
de milion, au fost asigu
rate de firmele: Regia 
Autonomă a Cuprului 
Deva, Federalcoop De
va, Soc. Mureşul Socom 
Deva, S.C. Carmen Cam 
S.R.L., S.C. Crăciun De- 
va, S.G. Comimpex AM. 
S.R.L. Deva, S.G. Mavi 
Masimpex Deva, S.G. 
Bibliofor S-A. Deva, 
B.CJt. Sucursala Hune
doara — Deva, Mondotu- 
rism Deva. Un gest fiu* 
mos, de adevărate mame 
si bunici, din partea 
dnelor Filialei AF.Dil 
şi unul, la fel de frumos 
şl generos, dini partea 
sponsorilor care au ofe
rit copiilor o bucurie de 
ziua lor. (V.R.)

în anchetă
Ultima perioadă a con

semnat numeroase discuţii 
contradictorii in lumea
finanţelor hunedorene, ur
mare a unui control e- 
ifectuat de către Garda
Financiară a Judeţului 

contribuabilului 
Hărmănaş, şeful per- 

cra^ei runde al Direcţiei 
Generale de Finanţe Hu- 

—■ Deva.
Ha datele furnizate de 
re dL Octavian Dra- 

cotnisar şef adjunct, 
rezultă că dl. Ioan Hăr- 
f  a efectuat in cursul 
aaahăi 1994—1995 prestări 

pentru persoane 
constând in repre- 

eantacea în instanţă şi la 
Oficiul Registrului Co
merţului, efectuarea de 
rapoarte de evaluare la 
bunurile mobile şi imo
bile» Mk baza cărora s-au 
acordai împrumuturi de 
către societăţile bancare.

fntre abaterile constatate 
la urma controlului s-au 
reţinut în seama şefului 
percepţiei rurale întocmi
rea rapoartelor de eva
luare, la bunuri mobile 
fără a avea autorizaţia ne
cesară, încălcarea preve
derilor art 6 din preci
zările Ministerului de 
Finanţe nr. 115324/99 şi 
ale art 13 din Legea 87/ 
94 privind conducerea evi
denţei veniturilor şi chel
tuielilor realizate, pre- 
cum şi nedeclararea in 
totalitate a veniturilor im
pozabile.

Cazul este surprinzător 
şi prin faptul că prin 
declaraţie pe proprie răs
pundere din data de 11. 
03. ’93, dată de către dl 
Ioan Hărmănaş, se scrie, 
negru pe alb, că nu în
calcă prevederile art. 3 
din H.G. 667/’91. iar ne- 
respectarea acesteia atrage 
după sine desfacerea con
tractului de muncă. De 
asemenea, şeful percepţiei 
rurale se obliga să anunţe 
conducerea instituţiei de 
orice modificare interve
nită faţă de prezenta de

claraţie, în termen de trei 
zile. Dar legea este nu
mai pentru unii..., pentru 
ca numai la câteva zile, 
în 15. 03. *93, de ,1a Alba, 
să obţină autorizaţia nr. 
559.

Abaterile săvârşite de 
către dl Ioan Hărmănaş 
au fost sancţionate de că
tre Garda Financiară cu 
amendă de 2 milioane de 
lei pentru depăşirea' o- 
. Meciului de activitate (e- 
fectuarea de evaluări de 
către dl 1JL fără a fi a- 
testat de corpul experţi
lor contabili abilitaţi de 
lege) şi achitarea unui 
impozit suplimentar de 
t 449 689 de lei

Totodată, s-a sesizat Par
chetul Deva pentru in
fracţiunile comise — se
diul fictiv, refuzul de a 
prezenta documentele de 
evidenţă contabilă şi ne- 
conducerea corectă a e- 
videnţei veniturilor şi 
cheltuielilor.

Cazul a fost înaintat şi 
dlui prefect al judeţul uf 
Hunedoara, de aproape 
o lună, spre informare Şi 
analiză a situaţiei ivite la1 
Direcţia de Finanţe a ju
deţului Hunedoara.

CORNEL POENAR

Domnule Redactor şef
a! cotidianului «Cuvântul
liber".

In numărul 1383, din
18- mai 1995, al prestigio
sului d-voastră ziar, a a-. 
părut un articol cu titlul
„Gândind la binele co
munei ■*, semnat Gheorghe 
Rus — consilier, Vaţa de 
Jos.

Lecturând acest articol, 
atât eu — primarul co
munei—, cât şi majori
tatea consilierilor (Selagea 
Sabin, directorul şcolii 
generale, Oprean Ioan, 
învăţător, Mihuţ Iova, pa
tron al S.C. „Crişana* şi 
alţii pe care mi-i mai 
enumăr), am rămas sur
prinşi că pe lângă cei 13 
destoinici şi inimoşi con
silieri aleşi democratic in 
anul 1992, a apărut tocă 
unul care nici măcar nu 
a candidat.

Semnatarul articolului 
Îşi asumă o serie de me
rite personale, începând 
cu construcţia şcolii din 
satul Basarăbasâ, unde 
contribuţia lui a fost de 
a aduce o comisie la faţa 
locului şi de a face rost

FALSUL 
DIN V A Ţ A  DE JOS

de bani. Şcoala din Ba- 
sarabasa a fost construită 
In intervalul 1982—1983, 
prin grija consiliului 
popular din acea vreme, 
cu preocuparea deosebită 
a proL Selagea Sabin, în
văţătorului Filip Ioan şi 
a lui Incău Ioan, care 
era şeful fabricii de cal- 
ciţă ia acea vreme. Cetă
ţeanul Rus Gheorghe, fal
sul consilier de azi, nici 
măcar. nu era cunoscut în 
comună la acea vreme, 
lucrând în zona Brad ca 
muncitor.

In cuprinsul articolu
lui îşi mai arogă merite 
privind grija faţă de ţă
rani; lucrU total fals, de
oarece punerea în posesie 
* ţăranilor s-a făcut de o 
comisie, „meritul" său fi* 
ind doar acela de a fi 
creat nişte discuţii între 
cetăţenii satului Basara- 
basa, ducând In acest fel 
ia unele nemulţumiri in

rândul oamenilor, discuţii 
având ca suport faptul 
că şi socrul său foloseşte 
teren în plus fără a-1 justi
fica cu actele cerute de 
lege.

Ce merit poate avea 
Gheorghe Rus în dezvol
tarea staţiunii Vaţa ' de 
Jos, care este proprietatea 
ROMTELECOM, cum o 
sprijină, atunci când este 
nevoie, dl director Mun
tean Ovidiu şi şeful sta
ţiunii, Mîţiu Ilie, apelează 
la Consiliul local şi la 
primărie, şi nu Ia el.

La posibilităţile lui de 
gândire ne aşteptăm să-şi 
maţi aroge meritul, de a 
construi căminele cultu
rale din satele Qcîu şi 
Basarabasa, lucrări/ deja 
contractate de noi, cu po
sibilităţi de a le începe 
tocă din săptămâna 22— 
28 mai 1995.

De fapt, supărarea cea 
mai mare a „consilierului"

Gheorghe Rus porneşte de 
la două motive: a vrut cu 
orice preţ să devină pre
şedintele P.D.S.R., dar la 
alegeri membrii nu l-au 
vrut şi mascarea ile
galităţii funcţionării unei 
barăci de alimentaţie pu
blică, pentru care ne fa
cem vinovaţi şi noi, Con
siliul local şi Primăria.

Articolul apărut în zia
rul „Cuvântul liber" le
zează autoritatea Consi
liului local Vaţa de Jos 
şi a instituţiei administra
ţiei' publice, -produce ne
mulţumiri şi derută în 
rândul populaţiei din co
mună, de aceea vi ru
găm insistent să publi
caţi acest răspuns în co
loanele prestigiosului d« 
voastră cotidian cât mai 
urgent posibil. Vă mul
ţumim.

Scrisoarea, mult mai 
lungă, drept pentru caua 
ne-âm permis să selectăm 
doar pasajele mai im
portante, poartă semnătu
rile dlor Florin Tomuş, pri
mar, Nicolae Grepcea, vi- 
ceprimar şi Mircea Fren- 
ţiu, secretar.
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gândacul din
COLORADO NU 

CUNOAŞTE ORDINUL 
MINISTERULUI!

întrucât este perioada 
când, ca în fiecare an, 
gândacul din Colorado îşi 
cam face de cap şi dacă 
nu este combătut la vre
me şi eficient eHJmuteşte 
serios, mergând chiar până 
la compromitere, în spe
cial a culturilor de car
tofi, aducem în atenţia 
producătorilor agricoli, deşi 
este neplăcută, o veste 
primită de la dl ing. Ioan 
Nieula, inspectorul şef al 
Inspectoratului judeţean 
pentru protecţia plantelor.

Este vorba despre Or
dinul Ministerului Agri
cultorii şi Alimentaţiei nr. 
27 din 15 mai a.c., prin 
care se anulează preve
derile Ordinului nr. 42/ 
1993, al aceluiaşi minister. 
Noul ordin stipulează că 
produsele chimice — res
pectiv Decis şi Fastae — 
nu se mai distribuie gra
tuit cultivatorilor, gra
tuitatea menţinându-se doar 
pentru culturile semincere.

în aceste condiţii pro
ducătorii agricoli îşi pot 
procura, contra cost (deşi 
preţul este destul de ri
dicat, însă altfel nu se 
poate), produsele necesare 
de la firmele abilitate să 
le comercializeze. (N. T.).

Vaţa de Jos. Zone verzi, prea verzi încât este nevoie din când In când 
de o coasă. Foto : PÂVEL LAZA

I CORUL BISERICII 1
a  Din adânc respect şi dragoste pentru inestima- I

«■  bila valoare istorică şi culturală a Bisericii Ortodoxe* 
din Criseior, muziciana Maria Simion, retrasă pe l  

m meleaguri natale cu ocazia pensionării de la 0- 8« UiClCO^Ul L uauuc CU ULCU.M pVUSIUftiU U UU Lct „w.,*
pera Naţională Română din Bucureşti, a înfiinţat I 

m un cor pe patru voci, unde se cântă o muzică plină ■  
Ide armonie, compusă de cei mai mari autori de 1 
■  liturghii ortodoxe. Tot din respect faţă de strămoşul * 
îşi întemeietorul adevărat al localităţii Crişcior, „Bâ- I 

Boarul", acestui cor i s-a atribuit acest nume. ■  
Pe' această cale se cuvine să aducem mulţumiri din I 

a partea preotului Miron Oprişa tuturor creştinilor ■  
Şcare in ciuda greutăţilor şi a proMemelor cotidiene I

Iau găsit timp şi au făcut tot posibilul pentru a în- î  
văţa să cânte o muzică religioasă complexă. Omului I

Iii este specific spiritul şi numai aspiraţia spre o 5 
viaţă spirituală i-a determinat pe aceştia să se de- I

t dice acestei pasiuni. (Alexandru Jnrca — corespon-î 
dent). I

REDUCERI DE 
PREŢURI

Toată lumea ştie că e 
la modă „intenţia de creş
tere a preţurilor eu... la 
sută“. Aşa că nu mică ne-a 
fost mirarea când am 
aflat că firma „S.C. DAB 
IMPEX“ S.R.L. din Ha
ţeg a procedat la redu
cerea preţurilor Ia toate 
sortimentele de sucuri pre
parate prin dozator. Se 
mai întâmplă şi aşa... 
(N. S.).

AWVmVAWnVrrVMA

Un start bun la Clubul şomerilor din Deva
Din dialogul purtat cu 

dl Ioan Opriş, lider la
Clubul şomerilor din De* 
va, a reieşit că, de la
deschidere şi până îh
prezent, au beneficiat de 
prima măsură activă din 
fluxul funcţional al clu
bului, aceea de informare, 
peste 480 de persoane. 
Şomeri în plată sau ieşiţi 
din plată au cerut lămu
riri privind piaţa locală a 
locurilor de muncă, pu- 
tându-se observa o orien
tare spre meserii ca vân
zător sau operator calcu
lator a tinerelor fete şi 
spre cele de contabil a

femeilor mai In vârstă. 
Peste 49 de persoane din 
cele ce au apelat la clu
bul şomerilor au solicitat 
informaţii în vederea 
schimbării locului de 
muncă pe care îl deţin, 
motivul acestei schimbări 
fiind salariul mie pentru 
care lucrează.

De asemenea, în cadrul 
celei de-a doua măsuri 
active, la clubul şomerilor 
propriu-zis, este in curs 
de finalizare primul se
minar de instruire ai că
rui beneficiari sunt 10 şo
meri. Printre temele se
minarului sunt cuprinse

vizite la întreprinderile 
ce sunt vizate de cei care 
caută serviciu,, precum şi 
contactarea de persoane 
care deţin informaţii de
spre piaţa locală a forţei 
de muncă. Totodată, şo
merii au fost instruiţi cum 
să-şi redacteze cât mai 
avantajos scrisorile prin 
care solicită un loc de 
muncă. „Spiritul întregu
lui curs este de a insufla 
încredere şomerilor în for
ţele proprii, cuvântul de 
ordine în cadrul semina- 

. rului nostru "fiind opti
mismul" — a declarat dl 
Opriş. în prezent se pre

găteşte începerea unui 
nou ciclu de instruire, fi
ind pregătiţi alţi 10 şo
meri, care, benevol, do
resc să fie cuprinşi în 
programul de instruire. 
In încheiere un amănunt 
semnificativ. Din cei 10 
şomeri care au fost 
incluşi în cadrul primu
lui seminar, până în clipa 
de faţă opt au reuşit să 
se încadreze în muncă. 
Procentul este mai mult 
decât încurajator şi ne 
face şă sperăm că, încet- 
încet, se vor atenua efec
tele şomajului.

ADRIAN SÂLÂGEAN
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PAZNICUL
Puţini ştiu ce treabă 

are un paznic de pescuit. 
Este omul care are grijă 
să pescuiască numai cei 
ce au permis pentru aşa 
ceva, să nu arunce ni
meni în apă substanţe care 
să dăunez peştilor, să se 
păstreze curate albiile, Să 
nu se înfunde podurile şl 
câte şi mai câte. Pârâul 
Luneanilor ce trece prin 
satul cu acelaşi nume a 
fost populat de două ori 
eu puiet de păstrăvi, a- 
duşi de Ia crescătorie din 
Bulzeştii de Sus, cu spri
jinul dlui deputat Petru 
Şteolea. Paznicul de pes
cuit dl Gherasim Ciolea 
este tot timpul pe malul 
apei. A amenajat din Ioc 
în loc, pe pârâu, mici 
baraje necesare oxigenării 
apei. Tot dumnealui are 
grijă ca în zona, interzisă 
pescuitului să nu intre 
purtătorii de undiţă, sau 
să intre fără. îl ştie toa
tă lumeâ că este extrem 
ele exigent şi nu încearcă 
Să-l păcălească, că n-are 
spor.- (Tr. B.).
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„Ea începutul anului, 
când se evaluau fără ru
şine şi cu glas tare po
sibilităţile dumneavoastră 
de a vă termina în via
ţă mandatul, m-am. rugat 
ca să-l duceţi până la 
capăt'*, Alain Delon, ce
lebrul actor, aduce astfel 
un strania şi emoţionant 
omagiu lui Francois Mit- 
terrand, într-o „scrisoare 
deschisă unui preşedinte 
care şi-a încheiat misiu
nea", publicată vineri, 19 
mai, de cotidianul „Le 
Figaro. „Aparţin aceluiaşi 
semn zodiacal, scrie ' De-

Alain Delon scrie 
lui Mitterrand

„M-AM RUGAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ"

Ion. Scorpionii au cultul 
amiciţiei şi-şi exprimă ra
reori sentimentele, le 
manifestă prin surprin
dere, când sunt covârşiţi 
de ele". Niciodată cu 
simpatii de stânga, acto
rul îşi aminteşte cu emo
ţie de întâlnirile sale cu 
Mitterrand, sobrietatea ie

şirii din scenă a fostului 
preşedinte francez. „Iubesc 
profund curajul şi oame
nii mai îndepărtaţi de 
mine mă fascinează".

'Delon citează puţinele 
şale contacte personale cu 
Mitterrand, onorurile pri
mite. Ea sfârşitul scriso
rii sale deschise~îi oferă

fostului preşedinte un ci
tat dintr-un ziar elveţian i 
,,'In momentul în care pă
răseşte scena, departe, 
foarte departe de politică, 
trebuie spus că se încheie 
o epocă. Fie că l-ai iubit, 
fie că l-ai detestat, vă- 
zându-1 plecând, eşti cu
prins de melancolie. Vom 
petrece schimbarea de se
col fără el, ne vom simţi 
mai singuri".

Şi Delon conchide : 
„Domnule preşedinte, tre
buia să. vă spun toate 
astea. Iertaţi-mă că mi-am 
luat această libertate".

a— * — * ~ * - *—*—w— *—*—*—♦—* *- *— a—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—»—*—*—*—*—*—*

SCANDAL LA 

WASHINGTON -

Poliţişti 
goi, beţi 

şi agresivi
O adunare de pioasă co

memorare la Washington, 
în timpul căreia urmau 
să aducă un omagiu cole
gilor lor căzuţi la datorie a- 
nul trecut — 175 în toată 
ţara — a provocat un scan
dal fără precedent. Sute 
de poliţişti, unii în uni
formă, alţii în civil, dar 
toţi înarmaţi, au terorizat 
pe clienţii a doua hoteluri. 
Contingentul cel mai „des
frânat", cca 200 de agenţi 
din New York, va fi pe
nalizat de primarul Ru- 
dolph Giuliani în parte 
cu concedieri.

După cum au scris pe 
19 mai „Washington Post" 
şl „New York Times", po
liţiştii sosiţi în capitală au 
devastat cele două hote
luri, „Bellevue" şi „Hyatt 
Regency", provocând pa
gube de 60 000 dolari.

Beţi turtă, au golit sute 
de sticle de bere pe scă
rile mobile şi în ascensoa
re, scoţându-le din func
ţiune ; au molestat femei
le pe care le-au întâlnit 
pe coridoare şi în saloane 
şi au încercat să intre în 
camere ; s-au lansat în mod 
repetat goi, pe balustrade
le scărilor, până la intra
re, exhibindu-şi publicu
lui organele genitale şi 
fundul.

In sfârşit, au turnat sub
stanţe chimice în extinc
toare, provocând nori de 
fumr care au obligat ho
telurile să-şi evacueze 
.clienţii timp de câteva ore 
şi să solicite intervenţia 
pompierilor.

Iptr-un interviu televi
zat, şeful poliţiei din New 
York, William Bratton, a 
definit comportamentul 
subordonaţilor- săi „ires
ponsabil şi delincvent, mai 
degrabă decât goliartic". 
Şi a criticat poliţia din 
Capitală, care, chemată în 
mod repetat, a refuzat să 
intervină şi nu a operat 
nici o arestare. Cetăţenii 
obişnuiţi ar fi sfârşit . ra
pid la închisoare, după o 
noapte de acest fel. Conse
cinţele politice au fost ime
diate şi grave, Congresul 
ordonând o anchetă seve
ră.

0 lume nebună...
PINK FLOYD: UN TURNEU CU ESCROCHERII 

DE MILIARDE
In spatele turneului italian al reputatului grup 

rock britanic se ascunde o uriaşă fraudă fiscală. 
Descoperirea — de senzaţie — aparţine nucleului de 
Polizia Tributaria („Poliţia fiscală") a Gărzii de Fi
nanţe din Torino, care a dovedit că în septembrie 
trecut spectacolele Iui „Pink Floyd", organizate de o 
societate torineză, n-au fost impozitate pentru înca
sările de cca 10 miliarde lire (şase milioane dolari). 
Cum ? Organizatorii — escroci reuşiseră să-i con
vingă pe perceptorii italieni că veniturile exhibiţii
lor din Italia ar fi fost taxate în... Irlanda.

NICI IIARD-UL NU L-A ŢINUT TREAZ 
S-a dus să vadă un film deocheat, dar a ador

mit în fotoliu şi s-a trezit doar după ce cinema
tograful era de mult închis. Pentru a-1 „elibera*, a 
trebuit să intervină poliţia. Insolita aventură l-a 
avut ca erou pe un funcţionar din Scandicci (Flo
renţa), în vârstă de 33 ani, şi a avut ca ambianţă 
o sală „a luci rosse" din apropiere de Ponte Vecchio, 
în care se proiecta un film cu Un titlu fără echivoc, 
„La grande penetrazione". Comentariile, ca şi tradu
cerea, de prisos.

UN TRAVESTIT FACE PE GINECOLOGUL 
Un travestit (organizase până şi o falsă petrecere 

de nuntă, cu tort, flori de portocali şi fotografii în- 
tr-un restaurant din Eboli, pentru a convinge că este 
o respectabilă „Ea") a pus la cale o serie de escro
cherii printre locuitorii din zonă. Căci, închiriin- 
du-şi un cabinet medical, a reuşit să uşureze la por
tofel numeroase doamne autentice, dându-se drept 

1 doctoriţă ginecolog. In cele din urmă, însă, înşelă
ciunea pusă în practică de „Marisa", în fapt — Sal- j 
vatore Di Nisi, 36 ani, a fost descoperită de carabi- I 
nierii din Salerno.

i Elefanţii înspăimântă 
Pennsylvania

i

Stranie 
revoltă a 

unui 
marinar 
german

O navă de război ger
mană a stat în centrul u- 
nei bizare mini-revolte în 
Canalul Mânecii. Totul a 
început joi, 18 mai, noap
tea, când un marinar de 
pe fregata „Moelers", să
tul de a mai executa exer
ciţii, s-a aruncat în apă. 
Pentru a-1 recupera a fost 
lăsată la apă o şalupă -cu 
cinci oameni. Dar, pe 
neaşteptate, unul dintre a- 
ceştia i-a aruncat peste 
bord pe ceilalţi patru şi 
s-a îndreptat cu barca 
pneumatică spre ţărm. A- 
juns la Porland Bill, un 
sat din Dorset, s-a predat 
poliţiei, cerând azil poli
tic.

Intre timp, de pe fre
gata „Moelers" fusese lan
sat apelul de ajutor pen
tru recuperarea celor cinci 
marinari rămaşi în apă: 
primul căzut şi "cei patru 
plecaţi să-l salveze. Mari
na militară a trimis . o 
navă, două motovedete şi 
un elicopter, reuşind să-i 
recupereze pe cei cinci 
militari germani. în ceea 
ce-1 priveşte pe fugar, el 
a fost predat a doua zi 
autorităţilor ţării sale care 
l-au expediat cu un avion 
direct în Germania.

Un purtător de cuvânt 
al poliţiei din Dorset a 
precizat că, la prima exa
minare, condiţiile menta
le ale răzvrătitului păreau 
mai degrabă precare.

Hotelul Kastcly din Szirak, Ungaria, monument 
istoric din secolul XVIII.

Actorii îi „bat“ pe 
politicieni în alegeri

Candidaţii independenţi 
au triumfat în alegerile de 
pe 9 aprilie în Japonia, 
surclasându-i pe reprezen
tanţii partidelor mai vechi 
sau mai noi în cursa pen
tru obţîherea postului de 
guvernator în 13 dintre 
marile oraşe nipone. A 
fost o victorie surprinză
toare, cel puţin prin pro
porţii, „amatorii" nelăsând 
politicienilor de profesie 
nici un loc ! Ea Tokyo, de 
pildă, a câştigat detaşat 
Yukio Aoshima, 62 ani, 
scriitor, fost actor, de 15 
ani senator independent. 
Duşman declarat al corup

ţiei, Aoshima nu a par
ticipat în timpul campa
niei electorale nici măcar 
ia un singur miting şi nu 
a apărut niciodată la TV.

La Osaka, al doilea o- 
raş al ţării, guvernator va 
fi tot un fost actor, comi
cul Knock Yokoyama, ales 
cu un program care pre
vede acordarea dreptului de 
vot şi imigranţilor. In 
ceea ce îl priveşte Yo
koyama şi-a câştigat sim
patia şi încrederea alegă
torilor, făcânda-şi campa
nia electorală intr-un 
mod nepoluant : pe bici
cletă !

Un grup de elefanţi a 
semănat panică intr-un 
centru comercial din 
Pennsylvania. Pachider
mele, speriate de un cla
xon, au distrus zeci de 
automobile, au spart vi
trine şi au pus pe goană 
sute de persoane îngro
zite de neaşteptatul a- 
salt al enormelor ani
male.

Patrupedele aparţin lui 
Brothers Circus şi fuse
seră aduse într-o par
care din Hanover (un 
orăşel din Pennsylvania) 
pentru o manifestaţie pu
blicitară.

Totul se desfăşurase fă
ră probleme, până când 
un automobilist, blocat 
în parcare de defilarea 
elefanţilor, a avut nefas
ta idee de a apăsa pe 
claxonul automobilului, 
în tentativa de a-şi des
chide drum. Unul din
tre pachiderme, cel mai 
apropiat de maşină, s-a

speriat, declanşând d 
reacţie în lanţ, care a 
transformat paşnica pa
radă într-o goană de e- 
lefanţi furioşi. Ei s-au 
îndreptat către centrul 
urbei, trarisformându-1 
intr-un adevărat teatru 
al groazei. Urletele „e- 
lefanţii, vin elefanţii"' au 
produs şi ele o reacţie în 
lanţ, semănând panică 
printre clienţii care îşi 
vedeau liniştiţi de cum
părături.

Din fericire, bilanţul 
acestei temporare depla
sări a junglei afro-in- 
diene în centrul lumii 
civilizate s-a soldat doar 
cu pagube materiale-: 
nici animalele, nici 
oamenii n-au suferit de
cât câteva răniri uşoare. 
Cât despre magazinele 
devastate şi automobile
le zdrobite, e o proble
mă pe care o vor re
zolva societăţile de asi
gurări.

Război între marile cotidiene israeliene
Se strânge cercul în jurul conducătorilor celor mai 

mari ziare israeliene, amestecaţi într-un adevărat război 
pentru acapararea publicului, din care nu lipsesc spionii 
infiltraţi (sau cumpăraţi!) în spatele liniilor inamice, in
terceptări telefonice realizate cu cea mai modernă 
tehnologie a genului şi cu ajutorul unora dintre marii 
experţi ai spionajului. E o luptă fără cruţare în care 
„Ma’ariv" şi „Yediot Aharonat", care ating împreună 
un tiraj de 600 000 exempla»e şi acoperă 85 la sută din 
piaţa presei scrise din Israel, nu ezită să se lovească 
reciproc. Poliţia, care a dat de firul acestor spionări 
reciproce încă de acum un an, şi-a desfăşurat anche
ta într-o totală discreţie pentru ca, pe 22 aprilie a.c. 
să efectueze c serie de arestări spectaculoase. întâi 
a fost cea a lui Ofer Nimrodi, 39 ani, fiul uneia din
tre cele mai bogate familii din Tel Aviv şi directorul lui 
„Ma’ariv". Reţinerea acestuia, pe aeroport, la întoar
cerea din vacanţele pascale, în faţa unei mulţimi de 
privitori, a fost un adevărat show. împotriva lui Ofer 
anchetatorii te bazează pe mărturiile proprietarilor a- 
genţiei particulare de investigaţii „Agaman", care i-ar 
fi pus la dispoziţie aparatura ultra-sofisticată pentru ţi
nerea sub .urmărire a rivalilor de la „Yediot".

Două zile mai târziu insolitul „Watergate israelian" 
şi-a scris şi al doilea capitol, de astă-dată reţinut perf-

tru interogatoriu fiind Moshe Vardi, unul dintre cei 
mai cunoscuţi ziarişti ai ţării. Şi astfel a ieşit la lu
mină cum cele două ziare îşi supravegheau nu numai 
convorbirile telefonice, ci şi cele prin fax, modem sau 
radio.

Şi afacerea nu s-a oprit aici, existând indicii că, 
pentru reuşita operaţiunilor, fuseseră solicitaţi, de ambele 
părţi, şi „experţi" ai mafiei ruse. Un joc feroce, în 
numele carierismului şi al succesului cu orice chip, care 
a determinat o notabilă scădere de calitate a întregii 
prese israeliene. Explicându-se astfel de ce, nu de 
puţine ori, cele două publicaţii au apărut cu titluri şi 
paginări asemănătoare până la identitate.

„Asistăm la evenimente de extremă gravitate, în 
care elemente criminale sunt pe cale să-şi asigure con
trolul mijloacelor de informare", apreciază Ămos Shoken, 
directorul lui „Ha’arez" (60 de mii exemplare tiraj), ră- | 
mas în afara scandalului.

Oricum, una din urmările imediate ale acestor îh- 
iâmplărj _ este că parlamentul de la Jerusalim dezbate 
chiar în aceste zile o lege prin care se vor spori pe
depsele împotriva interceptărilor telefonice.
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „ADEVĂRUL ? Cea mai mare divinitate 

arătată oamenilor de către natură, şi căreia ea 
I i-a acordat cea mai mare putere".
! Polibios
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Î ADEVĂRUL — IN DEFINIŢII J
•  „gramatica vieţii".

B. Goltz !
•  „soarele inteligenţelor". ţ

Vauvenargues
•  „începutul oricărei perfecţiuni; frumuse- J 

ţea, gustul, graţia nu pot exista în afara lui". *
M. de Jovellanos I

•  „mărunt — se exprimă prin vorbe; mare J
— se exprimă prin tăcere11. I

R. Tagore ,
•  „cel mai preţios dintre toate bunurile, J

| el e ochiul raţiunii; fără el omul este orb“* i 
! J J- Rouseau

•  „religie, care nu are decât doi duşmani: | 
prea multul şi prea puţinul11.

S. Butler J
•  „Dumnezeul omului liber". *

M. Gorki I
•  „singurul lucru ce se repetă etern, fără a j 

înceta să fie nou şi fecund".'
■ II. Lacordaire

Selecţie de ILIE LEAIlU i

ÎNTÂM PLĂRI  CU O A M E N I  CELEBRI
FILOSOFUL ŞI

vameşul
' Filosoful grec Apollonius 

din Tyana a fost întrebat 
de un vameş, la trecerea 
Eufratului :

— Ce bunuri aveţi de de
clarat ?

— Dreptatea, cumpătarea, 
puterea, stăpânirea de sine, 
perseverenţa şi îndrăzneala! 
a'fost răspunsul filosofului.

— Toate acestea sunt 
sclavele dumneavoastră ?

— Dimpotrivă, sunt stă
pânele mele.

BALZAC ŞI HOŢUL
în locuinţa lui Balzac, 

se spune, ar fi pătruns, pe 
timp de noapte, un hoţ 
care a început să scoto
cească prin sertarul mesei 
de scris. Balzac nu dor
mea, stătea întins pe spate 
şi urmărea scena. La un 
moment dat, a izbucnit în 
râs. Hoţul nu s-a pierdut cu 
firea şi l-a întrebat :

— De ce râzi acolo ?
— Pentru că, a răspuns 

scriitorul printre hohote 
de râs, tu cauţi zadarnic, 
noaptea, în sertarul meu, 
galbenii pe care eu nu 
reuşesc să-i găsesc nici 
ziua...

LUDOVIC ŞI 
CONSTITUŢIA

Ludovic al XVIII-lea i-a 
citit, într-o zi, lui Talley- 
rand proiectul noii Consti
tuţii a Franţei. Ministrul, 
atent, a declarat bun pro

iectul, făcând însă obser
vaţia că s-a omis din text 
prevederea referitoare la 
leafa deputaţilor.

— Funcţiile de deputat 
vor fi gratuite, avea să-l 
lămurească Ludovic.

•— înţeleg, Sire, -însă... 
gratis nu va fi mult prea 
scump ?

ADEVĂRATUL
GENTLEMAN

Lui J. Swift i-a spus, 
cândva, un lord :

— Adevăratul gentleman 
este acela care nu mun
ceşte I

— Serios ?, răspunse 
Swift. în Anglia munceşte 
bărbatul, munceşte feme
ia, munceşte calul, mun
ceşte boul, munceşte apa, 
munceşte focul, munceşte 
berea. Numai porcul nu 
munceşte. Deci, porcul este 
singurul gentleman din 
Anglia ?l

PARIU CÂŞTIGAT
Un tânăr scriitor i-a tri

mis lui jVlark Twain o nu
velă a Sa în manuscris şi, 
pentru a-i forţa mâna s-o 
citească, a pus în plic ur
mătorul bileţel. „Pariez 
pe zece dolari că nu îmi 
veţi citi nuvela". Surpriza 
tânărului scriitor a fost că, 
a doua zi, a primit înapoi 
nuvela, bileţelul şi... zece 
dolari din partea marelui 
umorist.

Culese de 
N. ZAMFIR

I

CLEPSIDRA
De curând un om drag 

sufletului meu m-a decep
ţionat.

Această întâmplare însă 
m-a făcut să mă gândesc 
la cumplita şi imensa 
decepţie pe care Dum
nezeu a simţit-o faţă de 
creatura Sa : OMUL.

Dar Dumnezeu i-a dat 
libertate Omului : liber
tatea de a iubi şi liberta
tea de a greşi, deci şi li
bertatea de a-L decepţi
ona Pe însuşi Creatorul. 
Cu toate acestea Dumne
zeu a răspuns imensei de
cepţii prin iubire. O iu
bire şi mai mare decât 
decepţia, până când dez
amăgirea şi imensa tris-

DECEPŢII
teţe Pe care i-a produs-o ■  
omul, le-a acoperit cu Iu-J 
birea Sa şi i-a mai dat" 
omului şansa de a juca I 
rolul fiului risipitor. Ast- “ 
fel iubirea aduce bucuria! 
iertării, uitarea decepţiei, ■  
tristeţilor şi tuturor deza-1 
măgirilor. Toate acestea J 
pentru că dragostea „aco- I 
peră -totul, crede totul, ! 
nădăjduieşte totul, suferă I 
totul4*. J

E de ajuns să vezi ne- I 
mernicia firii umane, să! 
acoperi totul prin blân- I 
deţea şi mărimia iubirii f 
şi astfel cu sufletul im- I 
păcat poţi răspunde tu- ■  
turor decepţiilor printr-un I 
surplus de IUBIRE. > 

INA DELEANU |

[ c u g e t ă r i s p a n io l e !
• Frumuseţea de la natură dăinuie până la 

moarte.
• Plăcerea face din urât frumos.
• Unde există plăcere există şi pricepere.
• Oamenii cred bucuros ceea ce doresc.
• Tot ceea ce e nou e frumos.

' • Focul, dragostea şi tuşea repede se cunosc.
• Dragostea, durerea şi averea nu pot rămâne un

secret. ’ U.
• Dragostea ne face pe toţi egali.
•  Unde e dragoste e şi durere.
• Supa şi iubirile — cele dintâi, cele mai- bune.
• Dragostea învinge totul.
• Dragostea cu dragoste se plăteşte.
• Femeile, vântul şi norocul repede se schimbă.
• Hangiţa frumoasă e nenorocirea pungii.
• Păzeşte-te de femeia rea Şi nu te încrede în cea 

bună.
Culese de 
Gh. I N.

^WCEFEWEW, 
flEWTUf?A 
PE SIGURANŢA.’

• Judecătorul către po
liţist :

— Cum v-aţi dat seama 
că persoanele pe care le-aţi 
reţinut sunt nebune ?

— Din faptul că una 
dintre ele arunca bancnote 
de 10 000 pe stradă, iar 
cealaltă le strângea şi i le 
înapoia...

• — Mamă, am să-ţi spun 
adevărul. M-am căsătorit cu 
o dansatoare de cabaret.

— Dumnezeule, dar e 
îngrozitor !

— Putea fi şi mai rău. 
Şi tata îi ceruse mâna,,.

• — Acest lichid ajută 
la creşterea părului?.

— Bineînţeles ! Acum 
câteva zile, o doamnă a 
scos cu dinţii dopul de la 
sticluţă şi imediat i-au 
crescut mustăţi 1

• Doi condamnaţi la 
moarte urcă pe eşafod.

— Ce zi e azi ?, întreabă 
unul dintre ei.

*r-- Luni, răspunde celă
lalt,. ; . ■
■■iir Dar prost mai înce
pem săptămâna asta...

•  în timp ce, aflaţi pe 
poligon, soldaţii învaţă să 
tragă, unul dintre ei ra
tează mereu. Comandantul 
îi spune să închidă un ochi 
când ocheşte.

— I-am închis eu pe 
amândoi şi tot n-am nime
rit ţinta I

•  Mirele, cu reproş în 
glas :

— Azi e prima zi după 
nunta noastră şi-deja ne 
certăm...

— Aşa e, — răspunde 
proaspăta soţie — dar eu 
aştept ziua asta de doi ani!

• La doctor intră o 
doamnă în vârstă cu nasul 
umflat foarte tare. Medi
cul o întreabă :

— - De la ce s-a umflat 1
.aşa, doamnă ? j f

— De la o viespe, răs
punde pacienta.

— V-a înţepat ? id
— N-a reuşit, pentru cŞ j 

ginerele meu a omorât-o ci/ 
lopata...

DEFORMARE
PROFESIONALA

• Un tânăr avocat, fă
când curte unei domnişoare  ̂: 
o întreabă :

— Unde aţi petrecut 
noaptea de Anul Nou ?

— în pat.
—- Dar aveţi martori ? 

SECRET
• PROFESIONAL

• Furios, un bărbat dă 
buzna în cabinetul docto
rului. Priveliştea confirmă 
pe deplin bănuielile salo. 
De aceea înşfacă un cuţit 
şi se îndreaptă ameninţător 
spre medic :

— întâi, spuneţi-mi de 
ce soţia mea stă pe ge
nunchii dumneavoastră ?

— Ca să-i aud mai bine 
bătăile inimii !, răspunde 
doctorul.

— - Dar de ce o goală ?
— A, asta deja e secret 

profesional..

« Clientul către ospătar;
— Ce-mi recomandaţi" din 

meniu ?
— Păi, Ijtiu eu ? Deocam

dată cele mai puţine recla
maţii le-am primit pentru 
chifteluţe...

•  Un scoţian răsfoieşte 
o revistă pornografică gă-J 
sită pe o bancă şi soarbe"! 
dintr-un pahar cu sifon. La1 
un- moment dat, exclamă :  j

— Gata, ajunge! Nu
vreau să mă ruinez dini 
cauza amorului şi băuta- 
rii I ii

•  — Draga mea spu
ne-mi că sunt primul băr
bat din viaţa ta!

— Bineînţeles că eşti. 
Nu înţeleg însă un lucru:1 
de ce toţi bărbaţii vor să 
le spun acelaşi lucru ?!

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

G(L)UMA DE MESTECAT

0  Plecând într-o delegaţie pentru un an de zile, 
soţul îi spune soţiei :

— Când mă înşeli, pune o monedă în puşculiţă. 
Intorcându-se din delegaţie se uită la puşculiţă unde

erau doar două monede. Zice :
— Pentru un an, doar două monede, e foarte binel
— Mda, dar „Mercedes"-ul de jos l-ai văzut ?!

ARS COMBINATORIA

H

ORIZONTAL: 1) Izvor secat de stropii 
viitorului; 2) Cadru de rezonanţă pentru 
relevarea unor rateuri — Blocaje inde
zirabile pe canalul de recepţie; 3) trudi
tori anonimi ai cetăţilor spartane — Pa

rolă de recunoaştere în masa anonimă; 4) 
Stil impasibil de tratare cu îngăduinţă — 
Oficiant ficţional în optica deconectării; 
5) Sistem sui-generis de a trage ca prin 
inel — Repere importante în dimensiona
rea timpului!; 6) Rezultat strâns al unei 
calificări de excepţie! — Barieră lexicală 
pentru trecerile de nivel; 7) Dominanta 
cromatică a blazonului candorii — Pion 
avansat pe eşichierul diplomaţiei; 8) Sem
nificaţie trecută prin filtrul interpretării
— Numismaţi pasionaţi în colecţii contem
porane; 9) Faguri depozitari ai mierii în
văţăturii — Risc neprevăzut în aplicarea 
principiului, lui Arhimede; 10) Descendente 
naturale îndreptate spre coroană.

VERTICAL i 1) Combatant la categoria 
pană, cu realizări de excepţie; 2) Centru 
de bobinaj pentru transformatoare — A- 
tributul esenţial al unei imagini video ;
3) Nudele modele pentru artiştii plastici 
•— Monedă curentă pentru plata greşelilor";
4) Vieţuitoare pe corabia deşertăciunilor
— Aranjament literar pentru melodia 
unui pierde-vară; 5) Perdea de ceaţă 
peste ochi în suferinţă — Simbol al tă
riei după moda retro !j 6) Colţ tebusist

ce figurează pe lângă cercul literar! — 
Scrisoare de penitenţă pentru iertarea pă
catelor; 7) Fir călăuzitor în labirintul lui 
lago — Purtător peste generaţii ale însem
nelor de familie; 8) Consens infinitival al 
unei tirade verbale — Câmp ferit infini
tival de viciul apelor stătute; 9) Conectat 
la reţeaua pshihotensivă a impresiilor — 
Copil de curte crescut în mediul agrest; 
10) Pase psihopropulsoare transmise la 
distantă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „PULSAŢII" 
APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA :
1) PLOCONEALA; 2) RADAR — ŞPAN; 
3) EM — NAVE — PS; 4) LAVA — A- 
CUTB; 5) U — ILIG — NES; 6) NIT — 
MISS — T; 7) GEANA — CIUR; 8) IZ — 
IŢAR — MA; 9) REGN —COPIL; 10) 
IRASCIBILA.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:

alb : Ra4, Tb4, Tb7
negru : Re8, Th8, p : a3 şi h7

^  :■ _  iiipl iHHt

#1 ifl ş ; %

Soluţia problemei din nr. trecut:
1. Dgl 1 Rd4 !. —---  Rf5
2. f3 mat 2. Dgb mat
1.------ Rf3 1.------ f3
2. Nd5 mat 2. Dg4 mat
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Miercuri, 31 mai a.c., la 
sediul din bdul Decebal, 
parterul blocului D, a a- 
vut loc deschiderea ma
gazinului „Multifond Co - 
lor'* al Cooperativei 
„Astra", specializat în pro
duse ale firmei româno — 
italiene S.C. „Multifond 
Color“ Com. SRL, produ
sele reprezentând ma
teriale şi unelte necesare 
lucrărilor de amenajare şi 
finisaje interioare şi ex
terioare. In faţa unei a- 
sistenţe destul de nume
roase şi într_o ambianţă 
selectă, preşedintele aso
ciaţiei „Astra“, dl Avram 
Lupu, a făcut cunoscut că, 
prin ceea ce poate oferi 
publicului devean, maga-

NOU! UTIL! EFICIENT!
zinul „Multifond Color" 
se vrea a fi o „poartă 
deschisă spre frumos, con
fort, practic".

Inaugurarea propriu - 
zisă a fost făcută de dl 
Virgil Boca, viceprimarul 
municipiului Deva, care, 
ulterior, aprecia ca bine
venită apariţia în peisa
jul comercial local a unui 
astfel de magazin care, prin 
specificul său, promovează 
folosirea unor procedee 
moderne şi eficiente în 
domeniul finisajelor. In 
continuare, dl Eugen Aradi, 
asociat şi administrator 
al firmei amintite, a făcut

o succintă prezentare a 
principalelor categorii de 
produse expuse, cuprin
zând materiale lavabile, 
nelavabile, semilavabile şi 
superlavabile. Gama. este 
foarte largă: coloranţi şi 
vopsele de diferite tipuri 
(pentru hidroizolaţii, tâm- 
plărie, împotriva fisuri
lor), impregnanţi şl 
coloranţi pentru lemn, 
pentru tablă şi elemente 
zincate, chiturl elastice, 
diferite unelte şl scule, 
maşină de şlefuit, com
presor mobil etc., toate 
fiind la preţuri accesibile.

Dar ceea ce particulara

zează oferta acestui ma
gazin este faptul că, o dată 
cu achiziţionarea produ
selor necesare, clientului 
i se face şi instructajul co
respunzător pentru ca 
acesta să nu mai fie ne
voit să apeleze la servi
ciile unei „mâini de lu
cru" specializate, putând 
realiza singur întreaga 
manoperă şi economisind 
în acest fel atât timp, 
cât şi bani. Clienţii se 
pot convinge de acest lu
cru vizitând magazinul 
„Multifond Color", de pe 
bdul Decebal, cu pro
gram de funcţionare zil
nic între orele 9—18, iar 
sâmbăta între 9—13.

Georgeta BlRLA

*

„SECRETUL" DE A  TR Ă I MULT

\ MAGAZINUL „VALENTIN* 
i din Deva, str. A. Mureşanu, bl. 2 

(zona Casei de Cultură)
VA OFERĂ
O gamă diversificată de produse im- ţ 

port Italia :
I. Vopsele auto poliuretanice, simple 

şi metalizate, în orice nuanţă (la comandă, 
la preţuri foarte avantajoase); chituri 
auto; antifon; autovapant; lacuri poliure
tanice şi universale; vopsele spray, pentru 
lemn-metal şi pentru marcaje drumuri ; 
baitz pentru lemn; izolant acrilic antimu- 
cegai: diluanţi pentru vopsele auto şi de 
lemn.

II. Paste zugrăvit interioare şi exte
rioare şi coloranţii aferenţi, role zugrăvit, 
tapet ultralavabil.

III. Plante ornamentale, flori artifi
ciale şi aranjamente florale.

Foto 1.

Ne-am gândit că poate n-o să daţi 
crezare celor ce vă vom spune în rân
durile de faţă, aşa că ne-am luat măsuri 
de precauţie: am solicitat colegului 
fotoreporter să fie pe fază. Dacă o să 
contestaţi ce scriem, fie, dar fotografii
le n-aveţi cum.

Moş Izidor Popoviei, din Boşorod, lo
cuitor la casa cu nr. 164, a trecut In cel 
de-al 92-îea an de viaţă. L-am întâlnit 
la marginea satului. Mergea la muncă. 
(Foto 1).

— Cum să nu mă duc ? — ne-a în
trebat mirat de... întrebarea noastră „la 
anii aceştia mai munciţi ?" Cu manca 
azn crescut de când mă ştiu. Şi voi 
munci cât mă ţiii puterile.

— Şi vă mai ţin, moş Izidor ?
»— Mai, dară. Lenea, trândăveala 

omoară omul. Munca îl ţine sănătos şi 
tare.

— Familia, moş Izidor ?
— Am avut năcaz mare. Muierea mi 

s-o dus de mult. Am avut un fecior tare 
fain şi bun. Mi l-o omorât unu... Am 
rămas cu nora şi cu trei nepoţi,

— Nepoţii Vă ajută ?
— Doamne ! Is tare buni Fără ei n-aş 

fi pe lume. Doamne dă-le sănătate.
Facem semn gospodarului cu hăţu

rile în mână să oprească o clipă. Este 
dl Iov Gruesc, are peste 52 de ani. A- 
fiăm că este şofer la serviciul protecţia 
muncii de la „Sidermet** Căi an. (Foto 2).

— Dar mai întâi gospodar. Am pă
mânt; animale, rânduială bună — ne 
spune.

— Merge şi serviciul şi munca în gos
podărie ? .

— Dacă munceşti şi Ie rânduieşti 
cum trebuie pe toate.

— Aşa cum fac şi eu Ia cei 77 de ani 
— intervine dl Grigore Dăneseu, tatăl-

Fotp 2.

socru, aflat lângă ginerele dumnealui. 
Astăzi, că-i vreme “bună, săpăm Ia car
tofi şi semănăm porumb.

Din urmă vine dl Ionel Bruzan Gă- 
lian, cu tractorul de 45 CP.

— Şi eu sunt ginere la socru Grigore 
Dăneseu. Suntem o familie. Ne aju
tăm. Ei cu caii, eu cu tractorul — 
precizează dumnealui.

—• Cu tractorul este mal uşor.
— Eu sunt învăţat cu munca. Am 58 

de ani, 28 am lucrat la eocserie, Ia 
Cclan. Greu, dar am ţinut la rând şi 
gospodăria. Aşa cum o fac şi astăzi—

Bunica Ileana Săcui, din satul Lun- 
cani, a împlinit 83 de ani Ieşise să 
păzească două scroafe la păscut (Foto 3). 
Este vioaie, rumenă în obraji, sănătoasă 
şi— vorbăreaţă.

Bărbatul mi-a murit. Locuiesc cu 
feciorul meu cel mare, loan.

— Aveţi gospodărie bună.
— Avem, dară. Două vaci, junincă, oi, 

miei, două scroafe cu 18 purcei, păsări,
— Dumneavoastră ajutaţi în gospo

dărie ?
— Cum se vede. Păzesc animalele, fac 

ce pot...
— Sănătatea ?
— N-am avut treabă cu doftorii, cu 

medicamentele.
Şi bunica s-a îndreptat să întoarcă 

animalele, să nu calce holda...
— ...Ştim că nu v-am destăinuit nici 

un secret Dumneavoastră, stimaţi ci
titori, ştiaţi că munca, activitatea, cum
pătarea dau tonus vieţii, o fac lungă în 
deplină sănătate. Cazurile prezentate, 
multe altele cunoscute, vin doar ca încă 
o dovadă.

Reportaj realizat de 
GB. I. NEGREA, 

Foto PA VEL LAZA

Foto 3.

Magazinul „REGINĂ
DIN BĂLATA, NR. 25 

Vinde la cele mai mici preţuri 
FAIANŢĂ ŞI GRESIE 

într-o largă gamă sortimentală. 
Telefon 625446.

*

INFORMAŢIA NEFOLOSITA =
SANSA PIERDUTA .

S o r t i m e n t  f a r o ’ , dimensiuni ,
formate si culori .variate *

fcfc’fr—* #—- *—*-"*•—*-*■*— *— -e

C IN E M A

•  „PATRIA" DEVA :
Blink (5—8); Legendele
toamnei (9—11);

•  „FLACĂRA" HUNE
DOARA : Promontoriul
groazei (5—8); Legendele 
toamnei (9—11);

» „PARÂNGUL" PE
TROŞANI : Mandat, pen
tru moarte (5—8); Pro
montoriul groazei (9—11);
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•  „ZARAND" BRAD: 
Ziua cârtiţei (5—7); Răz
bunătorul (8—11);

•  „PATRIA" ORAŞ- 
T IE : Prizonieri în pa
radis (5—7); Paraşutiştii 
morţii (8—11);

•  „CULTURAL" LU
PE NI ; Pânza de păian
jen (5—8); Minciuni ade
vărate (9—11);

c „LUCEAFĂRUL" 
VULCAN : Onoare şi glo
rie (5—7); Hărţuire se
xuală (8—11);

9  „DACIA" HAŢEG ;

Cavalerul diavolului (5— 
7); Gravidul (8—11);

•  CASA DE CULTURA 
CĂLAN: Ultima bătălie 
(8— 11);

•  „MUNCITORESC" 
PETRILA î Timecop (9— 
11);

•  „RETEZAT" URI- 
GANI: Dă lovitura şi 
fugi (9—11);

•  „MUREŞUL" SIME- 
RIA ; Dave, preşedinte 
pentru o zi (9—11);

•  „LUMINA" ILIA i 
La răscruce între dra
goste şi moarte (9—11).

- CHERESTEA DIN R.ASINOASE
- PLACAJ DIN FAG
- PFL DUR
- PAL HIDROFUGAT
- PA L  M ELAM INAT
- PLACI FA IA N ŢA
- PARCHET DE FAG

LA P R E T U R I AVANTAJOASE
Găsiţi numai la : :

O 11, i t ! (jjiri im» f k k k t  m ■ M »4> i iiUti MttSEBi I ■ .

R e l a ţ i i  : D - na. G in a  P o p e s c u  

STOC LIM ITAT !
PR E T U R I AVANTAJOASE inclusiv TVA,

- SODA CAUSTICA - cu tii a 1 kg. 1.10U lei
*■ MARTIE HIGIENICA - 1 bucata * 190 1ei

ţ  • ( 10O b u căţi /  am baT
- CIMENT - sac a 50 kg. 5.700 lei
- V AR - - sac a 30 kg. 4.000 lei
- PLACI ONDULATE DIN AS BOC I.\ LENT ‘

( fo rm a t 1420 x 1300 m m  ) 1 b u cata  5 .7 0 0 'lei
Găsiţi acum ta :

0

rn^yrii i r. 1—

v t.w m * .v w
BEHgEBgi

Sâmbătă, 3 Duminică, 4 iunie 1995



i

\
i
\
s
\
\
s
s
\

\
\
\s

s
s
\
\
\
s
\

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„GERMISARA* S.A.

Cu sediul în Geoagiu Băi, strada Vi
lelor, nr. 7, judeţul Hunedoara.

Organizează licitaţie publică deschisă 
cu strigare.

Conform Legii nr. 58/1991, H.G. nr. 
634/1991, H.G. nr. 758/1991 şi H.G. nr. 
545/1992, pentru vânzarea activului.

•  Vila nr. 3 „ANCA“, cazare, situată 
în Geoagiu Băi, strada Vilelor, nr. 3, pre
ţul de pornire a licitaţiei este de 231 000 
mii leu

Licitaţia va avea loc pe data de 30 
iunie 1995, ora 10, la sediul societăţii.

Dosarul de prezentare a activului şi 
criteriile specifice pentru preselecţia par
ticipanţilor la licitaţie pot fi consultate 
zilnic, la sediul societăţii, între orele 10,00- 
14,00.

Alte relaţii privind activul ce ur
mează a fi vândut se pot obţine la telefo- , 
nul 054/648124, interior 165, la biroul ţ 
contabilitate. \

Pentru selecţionarea participanţilor \ 
la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul ţ 
societăţii, până la data de 15. 06. 1995, do- \ 
cumentele prevăzute de H.G. 758/1991. J

Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru » 
participarea la licitaţie va fi afişată la se- )

S.C. B & B SARTODQR S.R.L. 

IMPORT — EXPORT

* I 
\ )

2700 DEVA.

'W

I PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA \
I !

DE APEL ALBA IU LI A j
Organizează.

ţ'î-i-i-i'x-i-K;'

diul societăţii până la data de 22. 06. 1995. j 
Ofertanţii selecţionaţi vor depune ? 

până la data de 23. 06. 1995, la casieria î 
societăţii, următoarele : ţ

■■— taxa de participare de 100 000 lei; ţ 
-— garanţia de participare de 10 la\ 

sută din preţul de pornire a licitaţiei. \ 
în preţul de pornire a licitaţiei nu \ 

este inclusă valoarea terenului, urmând \ 
ca acesta să fie vândut cumpărătorului \ 
activului conform legislaţiei în vigoare. \ 

în cazul existenţei unui singur ofer- \ 
tant la această etapă, licitaţia se va relua J 
după un termen de 15 zile, respectiv în>

I
■j» •

I% .
I

pentru ocuparea unui post de contabil 
| la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hu- 
j nedoara, înscrierea până la 15 iunie 1995.
J Condiţii :

— liceul economic;
1 — vechime. în funcţii economice: 5
j ani;
j — domiciliul în Deva.

Informaţii: Deva, hăul 1 Decembrie, 
j nr. 25, tel. 612646. (351)
* — ........  II —  .............. ■  I I rnm m m —«—■—— mmmmmm—

I*■
I%
I

data de 17. 07. 1995, 
data de 24. 07. 1995.

iar faza a treia în

FIRMA U-SM Invest 
Cluj Napoca

Soriţi să vă dotati locuinţa !
la standarde occidentale?

Noi vă oferim :
• Televizoare
• Aragaze
• Frigidere ş \ congelatoare
• Maşini de spalat automate
• Instalaţii complete de satelit 
•O gamă diversă de aparate

j electrocasnice 
Plata in RATE !!!

QUASAR S.A.
Deva fel.611261 614983

S , 
I \

I

! î<*
i

Importatoare directă a ciocolatei da
neze Yankie de tip Bounty, Nikers, Marş, 

Caută distribuitor unic în judeţul 
dumneavoastră.

Pentru informaţii suplimentare, tel- 
fax 064/194787, între orele 8— 16. (353)

COOPERATIVA „VIITORUL“ DEVA

I

to;
angajează şofer pe automacara 12,5

•  scoate la licitaţie mijloace fixe în 
fiecare săptămână, în ziua de luni, ora 8, 
până la lichidarea stocului.

Lista cu mijloace fixe se găseşte afi
şată la sediul cooperativei din Deva, str. 
N. Grigorescu, nr. 8, telefon 617157 — 
617880. (1292)

REGIONALA GAZ METAN 
D E V A

Str. E. Gojdu, nr. 85

I%
\
s

I*
I*
I*
I*
Iv
I>
I*
I

I%
I%
I

fiNUNTfi
In cursul lunii iunie 1995, va avea loc 

examen de autorizare în lucrări de gaze, 
gradele II şi III, pentru persoanele care 
îndeplinesc condiţiile impuse prin Nor
mativul pentru întreţinerea şi exploatarea 
reţelelor de distribuţie şi a instalaţiilor de 
utilizare a gazelor naturale, ediţia 1986.

Termenul de depunere a dosarelor 
pentru examinare este până la 12. VI. 
1995.

Precizări suplimentare se obţin la bi
roul P.I.S. din cadrul Regionalei Gaz De
va, str. E. Gojdu, nr. 85, tel. 627090, int. 
26. (352)

BANCA „DACIA FELIX" S.A.- 
SUCURSALA DEVA 

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN
Bdul Decebal, bl. K, parter. |

Tel. 054 — 627534. Fax 054 — 627969. î
»
V

i%
I%

Biciclete tip MONTANBIKE, cu 18 I 
l viteze. • j

Preţ en gros : 250 000 lei TVA. j 
I (151287) 1

I

■

ilA URMĂTOARELOR IMOBILE :
•  apartament 2 camere, situat în De

va, Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17.
Preţ pornire : 4 000 000 lei.
•  apartament 3 camere, situat în De

va, Aleea Streiului, bl. 65, ap. 14.
Preţ pornire : 3 000 000 lei.
•  apartament 3 camere, situat în De

va, Gojdu (zona gării), bl. 50, ap. 11. f
Preţ pornire : 20 000 000 lei. \
•  apartament 2 camere, situat în 

Deva, Aleea Streiului, bl. 66, ap. 67.
Preţ pornire : 4 000 000 lei.
•  autocar marca K.T.A.,, 39 locuri, 

an fabricaţie 1989*
Preţ de pornire: 31 000 000 lei.
Licitaţia va avea loc în ziua de 5 iu- _ 

nie 1995, ora 10, la Sediul Judecătoriei 
Deva, Biroul executorilor judecătoreşti.

Relaţii suplimentare la sediul bănciim 
din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 
620796 sau la Biroul executorilor jude
cătoreşti, telefon 614332. (362)

C o p i a t o a r e i  e Caiiuu- »i fiahiiîian- excepţionale ia jj
Q j j f preturi a» anlajoase'Cel mai scăzut 

cost pe eiipte'Primele copiatoare eu 
toner reeireulaltil!Carantie si ser» iceî j 

Dislributfor autoriza» TOPEECH srl De» a Te!/ta\ M387J

R.A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE ' 
Anunţă sistarea apei potabile la toţi 

consumatorii în data de 6. 06. 1995, între 
orele 7—19, pentru executarea unor lu- ( 
crări de întreţinere. (359) (

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES
LOCAL HUNEDOARA 1

Anunţă intenţia de majorare a pre
ţurilor şi tarifelor la TRANSPORTUL LO
CAL DE CĂLĂTORI, cu un procent de I 
15 la sută a tarifelor actuale, ca urmare a - 
creşterii preţurilor la energia electrică şi 
materiale. (360)

S.C. „DECEBAL" S.A.
D E V A

(INDUSTRIA CĂRNII)
Cu sediul în Deva, Plata Unirii, nr. 8 

•  PRODUCE ŞI LIVREAZĂ conserve din 
carne: pateuri şi mixte, Ia cele mai avantajoase 
preţuri.

Ambalajul în boxpaleţi cu role sau cutii 
carton.

Transportul şi termenele de plată se ne
gociază.

Relaţii la tel. 054/613322, 611760, 615532.

Socitatea comercială "REVA" S A
anunţă

LICITAŢIE
*o,v fndatade 12061986©ra10pentruihchirier#a I 

jnti spaţiu de 60 mp. in care urmează a 'fi amenajai ; 
jn bufet de incintă.

ineorierea ei depunerea taxei de participare se} 
:ace până ia 06.06.1-995 la sediul societăţii, dir - 
Simeria, str. Atelierele nr. 32. i

Relaţii suplimentar® se pot obţine la sediu! 
societăţii sau telefon nr 651780.
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CUVÂNTUL LIBER

•  Soţul Traian, împreună
eu familia Rusu (Cristina, 
Doina, Adi), urează doam
nei Rozalîa Scai, din Hu
nedoara, cu prilejul îm
plinirii vârstei de 48 ani, 
sănătate, împlinirea tu 
turor dorinţelor şi „La 
mulţi ani!". (0782)

•  Vând apartament 2 
camere .etajul 111. Gojdu, 
tel. 617176, după ora 16.

(151301)
•  Vând apartament 4

camere central, etaj II. 
său schimb la două, preţ 
convenabil, Simerîa. tel. 
660967. (1608)

•  Vând acordeon Wel- 
maister, 80 başi, şi maşină 
cusut Singer, 626061.

(151303)
•  Vând 2 camere deco

mandate, parter, zona Pro
gresului, 623314. ; (150896)

« Vând Mitsubishi Colt, 
înmatriculat. Deva, infor
maţii tel. 629740. (150900)

•  Vând apartament 2
camere, bdul Bălcescu, 
casă, A. Vlaicu, 3 camere, 
caa, • curent. apă, 3 000 - 
mp. Tel. 620703. (151302)

•  Vând Dacia 1100, stare
bună, tel. 625505, preţ con
venabil. (150605)

«. Cumpăr garsonieră.’ 
exclus Micro 15. Deva. 
te!.' 614628. (150604)

•  Vând două bucăţi
căşti uscat pârul, cu su
port, noi. Vând Opel Ka- 
dett 2 uşi, neînmatriculaţ; 
Stare foarte bună de func
ţionare, vama plătită, tel. 
623035. (1581)

« Vând apartament 4 
camere, central, tel. 
621516 sau 625948. (1579)

•  Vând convenabil bi
bliotecă, mobilă bucătărie, 
canapea, fotolii, tel. 625482, 
618127. (1577)

•  Vând casă şi cabină
Universal 445. Informaţii 
la tel. 642523. (1575)

•  Vând apartament Si-
tnerja, cărămidă. curte, 
zona gării, condiţii priva
tizare, str. Victoriei, nr. 
24, după Ora 16. (1560)

« S.C. Etamed Pro- 
dimex S.R.L. vinde 
en gros prin maga
zinul din Haţeg, str. 
Bisericilor, nr. 7, ulei 
floarea soarelui 965 
lei/sticlâ 1/2. zahăr, 
bere, vodcă rom,

(8700)

•  Vând teren intravilan
1,4, ha (parcelat). Alma.şu 
Mic. tel. 611675. (150603)

« Vând apartament 3 
camere şi autocisternă 3,5 
tone, Simeria, 660443

; ■ (1493)
« Vând apartament cu 

trei camere, mobilat. cu 
telefon, tel, 627789. (1522)

•  Vând apartament două
camere. etaj IV. zona 
ştrand, tel, 628781. (1538)

•  Casă de vânzare, preţ 
avantajos," la centrul co
munei, vad comercial per
fect şi două locuri de 
casă Simeria şi Geoagiu. 
Informaţii tel. 660254.

(1539)
« Vând apartament sau 

schimb de la 4 la 2, zona 
Mioriţa, tel. 62334.3, după 
ora 17. (1549)

•  Vând Ford Sierra 20
Gh, an fabricaţie 1990,' 
avariat- informaţii la tel. 
618902. ' (1580)

•  Haine import Ger
mania, Olandei. Deva, • str. 
Garpgţi '(spate poşta nouă).

(1585)
« Vând apartament două 

camere, cartier Dacia, etaj 
4, Deva, tel. 691864, după 
ora 20. (1565)

•  Vând 3 ha iarbă de 
coasă. Deva, tel. 611407.

(1570)
*■—*—*—*—*-—*—*—*—*—*—*-

•  Vindem en gros 
în Sibiu îmbrăcăminte 
şi încălţăminte la ki
logram, sortată import 
Belgia — Olanda, la 
baloţi de 15—45 kg, 
tel. 069/228884. (1569)

*—* — *—*—*—* — * — —

« Vând apartament două 
camere ultracentral, ex- 
presor cafea nou. 611563.

(150607)
•  Vând Dacia break, fa

bricaţie 1988, preţ avan ta- 
jos tel. 627876 Deva.

(150606)
•  Vând casă, grădină,

Leşnic, nr. 97. \  Informaţii 
nr. 40. (1586)

« Materiale de construc
ţii la preţuri avantajoase 
numai din depozitul din 
str; . M. Eminescu, nr. 48 
(fosta fabrică de mobilă). 
Informaţii tel. 626149.

■ ' (1587)
•  Cumpăr apartament

Deva, exclus Dacia, Mi
cro, ofer 8 000 000. Tel. 
627464. (1593)

« Vând apartament două 
camere - ultracentral, tel. 
613894. (1592)

« Vând apartament trei 
camere decomandate, cen
tral. : tel. 612069. „:: (1597)

•  Vând autotractor cu 
şa,' Roman Diesel, preţ 
convenabil, tel. 616608.

(1600)
« Vând apartament 2 

camere, str. M. Kogălni- 
ceanu. Tel. 618950. (1606)

« Vând garsonieră ul
tracentral şi TV color, 
250 000 lei, tel. 717094.

(0780)
•  Vând cuptor cu mi

crounde. Relaţii tel, 626644.
(1562)

•  Vând casă cu grădină 
în Ilia str. Unirii, nr. 3.

(3481)
« Vând ARO nou, mo

tor Braşov, Vida ’ Adam, 
Sarmizegetusa, nr. 221. .

(8702)
•  Vând apartament 2

camere, confort A, etaj 
II, centru] civic. Tel. 
715329. (0770)

•  Vând apârtamenţ 3
camere, .Audi 100 CC, mi
crobuz Renault Trafic, tel. 
716738; 717129. (0771)

« Vând mobilă bucătă
rie. Tel. 711618. (0765)

•  Vând garsonieră, zo
nă centrală confort - I, e- 
taj 10. Tel. 721858. (0773)

« Vând 10 familii al
bine, preţ avantajos. In
formaţii Lelese, nr. 46.

(0774)
•  Vând apartament 4

camere, telefon, multiple 
îmbunătăţiri, 7 milioane. 
Tel. 720201: (0775)

•  Vând pian eu coadă
lungă placă bronz, tel. 
641121. - (7429)

•  Societate Comer
cială angajează" mun- ; 
citori în construcţii. 
Relaţii tel. 626644.

(1562)

• S.C. AMD S.R.L. 
Deva angajează fre
zor, minimum 1 cat. 3. 
Informaţii la * tei. 
622199 sau 621297.

(1536)

•  Căutăm dansatoare
pentru local de noapte, cu 
sediul în Tîrgu Mureş 
(câştiguri avantajoase). Re
laţii suplimentare tel. 
065/160283, sau scrisori eu 
fotografie pe adresa Tîrgu 
Mures strada Păcii, nr. 
36, cod 4300. (07438)

• S.C. Orhideea Vaţa 
rebobinează motoare elec
trice pentru firme şi par
ticulari. Tel. 175 A.

(609195)

•  S.G. Adept S.R.L. En
Gros Alimentar. A. Vlaicu. 
5 angajează -agenţi comer
ciali, tel. 612405. (1605)

•  închiriez rochii de
mireasă şi accesorii. O- 
răstie, str. Primăverii, nr. 
19.' (7430)

« Caut apartament pen
tru închiriat tel. 620748.

(1584)
•  Ofer casă, str. Grigo- 

rescu, parter, etaj, pentru 
spaţiu privatizare şi moto- 
cositoare, tel. 618969.

(1574/82)
•  Solicit un împrumut

de 2000 DM cu dobândă şi 
acte notariale pe termen de 
5 luni. Tel. 629913. (1573)

•  Pierdut lănţişor 
plus medalion aur, a- 
mintire familie, în 
zona Poştei Brad. Tel. 
172 Hălmagiu. Găsito
rului recompensă.

(609195)

COMEMORĂRI

« Reamintim celor care 
l-au cunoscut pe dragul 
nostru frate şi unchi

PlNZARU ILIE
că s-a scurs un an de la 
dispariţia lui. Te vom 
păstra veşnic în amintire.

(150895)
•  La 30 mai 1995/ s_au' 

împlinit şase luni de când 
ne-a părăsit cea care a fost 
soţie mamă şi bunică, 
asistenta

PAULA IANCU
din Subcetate. Nu te vom 
uita niciodată! Nelu, Ne- 
luţu, Mihaela, Cristian şi 
Florin. (8698)

•  Mâine, 4 iulie 
1995, se împlineşte 'Un 
an de când a plecat 
dintre noi pe un drum 
fără întoarcere

DUDAŞ ILIE SORIN
la numai 23 de ani. 
Nu te vom uita nicio
dată. Lacrimi "şi: flori 
pe mormântul tău. Fa
milia. (1552)

Pios omagiu la îm
plinirea a şase săp
tămâni de la trecerea 
în eternitate o omu
lui de aleasă nobleţe 
sufletească şi nepreţui
tului prieten 
GHEORGHE STAN 

din Petroşani. Veşnica 
lui pomenire. Familia 
Gheonea.

•  Cu inimile zdro
bite de durere, soţul 
Ion, fiul Cristian, nora 
Liliana şi nepoata 
Laura anunţă că s-au 
scurs şase săptămâni 
de când a trecut în 
nefiinţă cea care a 
fost
EUGENIA vtntilâ
- Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
Pace. (1516)

d e c e s e

•  Fiul Romi, fiica 
Zoiţa, nora Doina, 
ginerele Gheorghe şi 
nepoţii Romelia şi A- 
delin anunţă cu a- 
dâncă durere decesul 
iubitei lor mame şi 
bunici

. STANCEU' 
ROMANIŢA

înmormântarea va 
avea loc duminică în 
satul Batea — Ilia.

Nu te vom uita 
niciodată!

•  Colegii' de la S.G, 
„Polidava" S.A. Deva 
sunt alături de cole
gul lor Sas Romi la 
greaua pierdere sufe
rită prin pierderea 
mamei sale.
- Sincere condoleanţe!

•  Familiile Paraschiv 
Gro.su şi Carpiuc sunt a- 
lături de familia îndure
rată la pierderea celei 
care a fost un suflet mi
nunat,

STANCEU ROMANIŢA
Dumnezeu s_o odih

nească ! (151304)

•  Soţia Clara şi cumnatul 
Gheorghe anunţă cu adâncă 
durere trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost un 
suflet blând si bun

IOAN GABOR 
înmormântarea azi,: 3 iu
nie 1995, ora 13,30, de la 
Casa Mortuară Deva. (1594)

•  Vecinii şi prietenii 
regretă sincer dispariţia 
dintre cei vii a celui care a 
fost

IOAN GABOR
îi vom.păstra o vie amin
tire. ’ (1595)

•  Mulţumim tuturor celor 
care au fost alături de noi 
în cele mai grele mo- 
înente ale vieţii noastre.

Fam. Ştef şi Gîţ. (151305>

•  Cu adâncă durere, 
anunţăm dispariţia ful
gerătoare a celui care 
a fost; un soţ,, tată şi 
bunic ales

POPA BI.AGt Ţ 
- înmormântarea va 
avea loc duminică, 4 

.iunie 1995,. ora :i4,’ la 
Cimitirul Ortodox De
va, str. Eminescu. .

Dumnezeu să-I o_ 
dihnească în pace!

Soţia, . fiul, fiica*' şi 
nepoţii.

(1609) ’

« Familia Csutak a- 
nunţă cu adâncă durere 
încetarea din viaţă a 
scumpei noastre mă- 
tuşi

KAJTAR REGINA
înhumarea va avea 
loc azi, 3 iunie, ora 
14, la Cimitirul Ca
tolic din Ceangăi, De
va. (1589)

•  Cu inimile zdro
bite de durere,, soţul 
Apostol, fiica Delia, 
ginerele Sergiij şi ne
poţelul Cristian a- 
nunţă încetarea din 
viaţă, după o grea su
ferinţă, a celei care 
a fost

CRÂCIUNESCU
MARGARETA

din Ghelar
înmormântarea, du
minică, 4 iunie 1995, 
ora 13. (0779)

•  Un pios omagiu 
din partea vecinilor 
din blocurile Bucura 
1 şi 2, Haţeg, pentru 
prietenul lor
IURESCU VASILE 

Transmitem sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate.

Dumnezeu sâ-1 ierte 
şi odihnească! (8703)

•  Fiicele Voichiţa 
şi Dorica, ginerii 
Gheorghe şi Aurel, 
nepoţii Dorin şi Vio- 
rel anunţă cu adâncă 
durere încetarea ful
gerătoare din viaţă a 
scumpei lor mame, 
soacre şi bunici

AURELIA MOGA 
în vârstă de 61 ani, 
din Hărţăgani. în 
mormântarea va avea 
loc duminică, 4 iunie, 
la cimitirul din Hăr
ţăgani. (1607)

începând de luni, 5 iunie a.e.

DEVASAT PLUS DIFUZEAZĂ PROGRAME ; 
PROPRII

In urma deciziei Con- montelor locale); 21,15 UI- > 
siliului Naţional al A- tima oră; 21,25 Inter-1 
udiovizualului, S.C. Deva- mezzo muzical; 21,30 In j  
sat S.R.L. Deva a primit memoriam: Titus Bur_ 
dreptul de ă emite emi- ducea: spectacol folcloric 
siuni proprii pe canalul reaiizat de Ansamblul
„Devasat plus“. Iată pro
gramul primei zile ;

21,00 Retrospectiva lu
nii mai (cronica eveni-

„Silvana"; 22,00 Film 
artistic: „Blow up“; 23,40 i 
Videotext.

RADIO DEVA EMITE DIN NOU
Ş După o destul de lungă a emis şl în trecut —
J întrerupere, postuL Radio 89,3. Presa scrisă şi .
< Deva emite din nou, pe audiovizualul hunedorean 5
5 unde ultrascurte, pe a- se extinde şi se diverşi- k
î  ceeaşi frecvenţă pe care fică continuu. (T.I.) 5
-.v .v .v .v .V iV iV rivriV iV A V .v.-.v .v .v .v .-.vr.v .v ..

BANKCOOP DEVA 
VINDE LA

URMĂTOARELE:
•  apartament două camere, situat în De

va, cart. Dacia, bl. 15, ap. 20. Preţ de pornire:
7 000 000 lei.

•  garsonieră, situată în Deva, str. Doro
banţilor, bl. 17, ap. 37. Preţ de pornire:
4 500 000 lei.

0 apartament două camere, situat în De
va, str. Aleea Romanilor, bl. 23, ap. 34. Preţ 
pornire: 4 000 000 lei.

•  apartament două camere, situat în De
va, Micro 15, bl. 36, ap. 12. Preţ pornire:
6 000 000 lei.

•  apartament două camere, situat în Orăş- 
tie, str. Eroilor, bl. A, ap. 43. Preţ pornire:
3 500 000 lei.

•  casă, curte şi grădină, situate în Băiţa, 
sat Sălişte, nr. 80. Preţ pornire: 7 000 000 lei.

•  casă, curte şi grădină, situate în Brad,
str. A. Iancu, nr. 62. Preţ pornire: 10 000 000. ( 
lei. ’ 1

•  apartament două camere, situat în Deva, 
cart. Dacia, bl. 28, ap. 17. Preţ pornire:
5 000 000 lei.

Licitaţia arc Ioc în data de 9. 06. 1995, ora 
9, Ia sediul Judecătoriei Deva, Biroul executori 
judecătoreşti. (361)

MACON S.A. DEVA

A  fit U N Ţ Ă
Intenţia de majorare a preţurilor la 

agregatele minerale, începând cu ziua de 
1 iulie 1995. (356) j
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