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. Anul acesta, la 1 iulie, 
&C,.LC&H. S.A. Hu.

,45; Ae
r -ani de la lufiinţare. jEste 
. o vârstă frumoasă la 
• csic ^  poate aprecia 
maturitatea şi măiestria 
constrictorilor şi pro- 

profesionalis-: 
ingine-

•ritofşi tehnicianUor noş
tri ce au dobândit de.a 

'itşţBgul anilor o |x>gată
■ eimcrtenţă profesională. ) 
s ' ^m am ia  te s|kiţfel uno *

tradiţii în prelu. 
metalului, I.G.S.H.

- 8-* afirmat de la înce.
- puţurile sak %t talie 1950)
I ca un veritabil mesager 
-a» vocaţie* constructive, 
.dewftlftd la această
- vâeStă' aniyersârâun ve. 
f ritâfeil constructor în 
• sideral)!*) dar J în do.

mşniOl Vieţii sociai-cul- 
: turale şi sporţiVâi Adă- 
-tJf^ndu.şi mereu noi vir_
■ taţi pe scara valorilor

: t e m  v * .  h w b s o a m  ;

I  FIRMA K  COiSTRUCŢIt TOT 
MAI W B K U T *  M EUK9PA 

M f t f f $ T E  4 5  DE AW !
Sug. SORU GATTA> director general,

S.C. LC&B. S.A. i u i t o  -

profesionale, -  perfecţia, 
nând şi inovând mereu 
în promovarea tehnologii- 
lor de lucru, în cei #S 
de ani constructorii noş
tri «mau extins taereu 
„aria* de acţiune, făcâri- 
.du-se : bine cunoscuţi pe 
platformele industriale ale 
metalurgiei din Hune».

doara, Călan, Oţetal Roşu, 
Aipd, Câmpia Turzii, Ga. 
ransebeş. Alba Iulia, O- 

Sinietia, Bara 
Măre şl Călăraşi,
• ■ Toţi hunedOrehii \ ştju 
că de.a lungul’ anilor, 
oamenii noştri au îm^ 
pânzit oraşul flăcărilor 
de pe Cerna cu zeci şi

zeci de' macarale cu a. 
jjutorul cărora ca con
struit furnale, o'ţelării, 
laminoare, fabrici de 
tricotaje şi încălţăminte 
u^r 5 peste £•’ v,' ■» aţ *f 
tamenţe. garsoniere 

a mine de nefamilişti, şcoli 
gaa< * de 4  p iofe»oh d*, 
Spitalul Municipal, Casa 
a* Cultură, cluburi, Ho
telul Rusca, numeroase 
«>».*•; zinc, sţ aţii 'corner 
claie. Stadionul şl o po- 
plcărie mddernă, Nu e- 
Jcagerăm deloc când a- 
ţţpxţikm că î.C.S.H ui şi-a 
âgât r mst o de zestrea 

edilitară a Hunedoarei 
contribuind decisiv . la 
transformare a vechiului 

. tărgilşbî tsf cKîinioâză cu 
7000 dk W</*ÎÎ ffttţ-un 

' impunător : cŞău *fse 
<■ i ‘J f i i&  nt r 5 

89 060 Iocni|ori, Recu.

(Continuare ia fSg, «a X s ) .

Concursuri cii prm m
o O E S E N C A W C A T U R A

ţtt perioada lunilor mn, ■—j t;
redacţia ziarului „CGVANTIJI, I,ateR“ DEVA 

pigaaizfează trei concursuri cu premii, în domenii 
importante pentru publicistica actuală, respectiv: 
F0Ţ0 — DESEN — CARICATURA.

«toate participa la 1 concurs orice creator ama. 
şţ*r In dătaeniiie respective.

- Tematica esto la alegere, din muncă şi din via
ţi, (Un realitatea zilelor noastre.
; Lucrările (în nitoţăr nelimitat ,dar nu mai puţin 
»  câsjri pe lună), realizate în aib-nergu, a  cl ari- 

’Y-şî contrast (îndeosebi fotografiile), pot fi pre. 
iţtate direct la sediul redacţiei noastre, din Deva.

Vd 1 Decembrie, nr. 35, sau trimise prin poştă, 
.Menţiunea „PENTRU CONCURS".

.:»*■ jCcie mai reuşite dintre ele vor fi publicate în 
coloanele ziarului şi vor face obiectul propunerii 
peptru 'premiere.
" - Iată premiile pe care le vom acorda (pentru fie
care irt» de creaţîe). .-

LOCUL I :  100000 DE LEI ;
- , - # LOCUL AL II. UE A: 80 000 DE LEI;

I . •  LOCUL AL III. LE A : 60 090' DE LEI.
I*a asemenea vo»» acorda • ah* două menţiuni, 

fieeare în sumă de 30 000 de lei.
Autorii celor mâi bune creaţii , vor fi cooptaţi 

în (dădui colaboratorilor permanenţi ai ziarului

Şţ încă ceva: ii rugăm pe participanţii ia con. 
curs ca, ia primp trimitere, să ne expedieze şi câ
te*» date : personale: numele, vârsta, profesia, lo_ 

•<ml de AMtoc|, «dresa, numărul dc telefon.
Vă t

j
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CHEIA Ş0CCESC1CI DUMNEAVOASTRĂ iNi 
AFACERI v

p%Si, ,-î.s ~:'X t;-'- r -\̂ Ş.viî3\ xŞ-’fts"'' ' " ■" \  X  • . "rj  ' %

Doriţi ca dumneavoastră să fie cunoscuta'
j iu  ţară si străinătate 7
[■ — Doriţi o relaţie rapidă cu- potenţialii parteneri
|ţde- afaceri sf , * - -
î  — Doriţi să crcâscă urgent profitul firmei dam» 

«eavoastră?
. — 'Doriţi. să aveţi pcrmanent pc masa de lucru

ni lâ si al celor' mai dinamici agenţi economici 
dJb ţâr»? , ~ .

AGENŢIA NAŢIONALA DE PRESA „ROMPRES" 
v I ■»»«»• «pr.jjfţ, editarea anuală a o i* ,  

logdlui,
j.PAGINI NAŢIONALE"
cea mai completă lucrare de specialitate reali, 

zată în România.
Agenţii economici, instituţiile publice şi organi. 

zaţiile car» m z  a» m  i* .fc * r S » P * J
pentru' înscrierea !»» ediţia 199S- a 
Na^enaie" sunt invitaţi \ia'^^fid-:;bitntt|iS;;:;itaiţ|î#li' 
«̂RiUnpros" -^ Hotei .^ecebal“, camera 12, Devii şşt 
*«v. I %>c«*aţ»ts., rtr, î? A, zilnic. nMf* 2 1 ,"*»%*.

® suficient s i sunaţi ta telefonul 61356»- fî ăi 
solicitarea dumneavoastră, »*» -ig^t „A»,»-
prm ” s. s-s «ItpS.ţvi l.i sediul firmei incit l# M
contractulai.

yiuornăi c,« minimum WVm  «e lei (sumă re 0  
majorează in f^ tţ îe  df qşaţiui tipografi o iW  *f, 
fef.ţa ăipineavoastri p. ,«t<= î. nscrtaă in a u «  ,*i 
mă ce include şi un exemplar gratuit al catStoguiui, 
ediţia "1996. •

f  T1ÎKI AUTOTORISMK
| ÎN FLĂCĂRI

„tfmm» Joi 29 iunie. a.c., la ora 5,10, in cartierul
»««,** *Jm r*--?., tr r i autoturisme Daşâa |.fs» .»» hs»

« tu». în câteva n*b.w -kşi w  ntenreHâ Snawşs /M9 
Pdrttei ipwUSpletUor şl a locatarilor, două 4>btce. auto.>a'

(turisme aiidost distruse în întregime, iar u treîa n a ; |  
şină a fost afectată ge iu>păţ«|t«,» i - v’r..:- .viu

I Deocamdată, nu se euiţaşc pauzele reale ale in- |  
8e«)^B«^f.d»d •'torii zfiei d e .» ; <eveui«»ei»ţpi fiind î» : | 
»«tuuba abtlkats, iX.PX ■ , §

wt:® sunt « ■*  ̂ *1* j^ e  ane

„ .. . ..... . w  .
-■*-Apa” a filcăd- mari 

pagube locuitorilor din 
strada Matei Coryin din 
Deva •  Grădinile cu 
zarzavaturi, legume, ver
deţuri sunt ca după 

potop •  Ce au avut oa. 
menii în pivniţă s-a 
dus •  : Pompierii, 
R.A.G.C.L. — secţia 
prestări servicii — au 
răspuns şi răspund în 
continuare tuturor so
licitărilor pentru ajuto
rarea ce|or loviţi , de 
năpastă •  Podurile de 
sub DN 7 şi calea fe. 
rată — înfundate o 
Stimaţi proprietari, când 
le-aţi curăţat ultima 
dată ? •  11 case cu 
grădini, anexe gospo
dăreşti de la Bîrcea 
Mică plutesc în apa de 
peste un metru •  Al 
cui este digul de pro
tecţie a satului Bîrcea 
Atică ? •  Primăria ştie! 
Dar ce face ?

A plouat mult şi "des în 
ultima vreme. Au fost şi 
ruperi de nori. De pe Dea
lul Cetăţii din Deva şu- : 
voaie <* înfuriate au *oxt - 
•Pir străzile care coboară 
spre Mureş. Gel mai rău 
au fost afe taţ s„t itorii 
străzii Matei- Gorvin.

‘ 1 Grădftîa' ‘‘ffî'ţtrusă cp
tot c am a * t în st < ■ 
solar cu tot. Din pivniţă 
a luat apa tot — ne arată 
cu lacrimi în ochi dl A- 
urel Voina.

La vecina Salvina Cîm_ 
peanu este mai rău .

— Nu era nimeni acasă

M area i  wuni lor
— jie SRunc .̂dl Ciayrilă *

o-’pşto- -
prietarei. Sofă-mea .este 
plecată la Bucureşci. Când 
am venit eu, vedeţi ce am 
găsit d< . tru 

— Noroc că noaptea, pe 
la ora 3, au venit pom- 
pierii şi .iu scos ceva ,sp-

A tf< . nu ştitp c< se i tea 
întâmpla yi*.' sublinia, dl 
- Sav - Avriini de • la casa 
cu nr. 53.

Şoferul Martin Rădac 
Gb. I. NEGREA;

CORNEL POENAR
■ ....... ...  ....................  "

(Continuare in pag. a 7 a)

* » Bîrcea furia „ acAperit aprbx»»ativ 65 de hectar tet’ it
agru-o, şl fineţe. £.- d< as zile 1 *  w»a*«r<,r râului Cernu se m -- k t.' * pe 
culturi si *« la 40-60 centimetri.

I^VFivlflE La DUPAMATRĂ
Organizatorii celei de-a KXIII-a ediţii’a mani. 

festării „întâlnirea moţilor cu istoria", de la' I3upă- 
piatră, vă invită duminică. 2 iulie a.c., să participaţi 
în număr cât mai mare la activităţile ce se vor des- 
fâşura în cadri natura! dii această parte
a Ţării ZaranduluiL (D.G.) ' »

FRANCISC VASTAG, LA DEVA
I,a invitaţia dlui Gheorghe Naghi. patronul fir.

( i de Ct tfec-ţii Ar tic »,* Sportive din Deva, 
aşteptat azi f-* sâmbătă I iulia să sosească ia De.- 

\M. : vâ FRANGlSO VASŢAG, eat^pi<m mondial la bos. . Jj
*  desemnat ş! la Serlin ce lm ^-tew bQ » ş |  li

11 ‘ i3ts-«cjfci: boxer, ce a fvlast- & »x«Sgfe A
^  Berlin echipai: lentul şpartitr confeeţioite^ îa Devs, §

......

va fi premiat şi stimulat Ia sediul firmei pentru ma
rele său succes, (S.O.) ' ■

„ZILELE GHITAREI CLASICE'
In perioada 4»~-6 iulie a.c., Ş..Q_I.G.S. Hunedoara 

şi Sindicatul Independent Goiţstructorul î.C.S.H. or- 
ganlţe^ă ţla a. d<ma a ,4>iţe3or chitarei clasice".

ţmnâdâ i 4toâstaRtiit şl Aurbtian Andrei (Bucureşti) 
Alături. <fcu oaspeţi mai evoluează în r f.j! Nicplae 

AmMiâ Palcău, Adrian ' Acs

•i Hui k> ,M nif< ta i sa desfăşoară la Caste 
Iul lorv nc LHoi din municii uls‘de pe lemn %' 0 *

TELEFOANE UTILE j
V •  In Deva : Agenţia de voiaj: C.F.R. — '618887 ; j 

Autogara — 613933 ■„ Automobil Clubul Român — |
C12345; Deranjamente instalaţii, sanitare — 616376 ; s
Deranjamente gaz metan — 627091; Informaţii G.F.R. ' |
— 612725; Poliţia municipiului — 611331; Pompierii *
— 981; Salvarea 961; Telelonarea telegramelor - •
612021. ; I

•  IniHune.doaţra :. Agepţia de voiaj — 712777; Ba- |
zinui ‘ înot --  711601; t'e. , — 71202( Cinems *
„Modern" —. 713650; Dispecerat R.A.M.G.C.L, — g
721562; Disoecerat Rom C xr — 712849; '.>•*. ■;>-! - *
712320; Staţia Salvam -  7H313 (E.S.) ;

■\VN\Kwv\
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Primăria plânge după patrimoniu
care-l deţine
pe veresie

Când consiliul local De. 
Va s-a hotărât să să ia de’ 
piept cu chiriaşii pe ' Spa
tiile cu altă destinaţie al 
căror contract expiră anul 
acesta, am promis că voi 
sprijini această acţiune, de ' 
a cărei reuşită ne cam 
îndoim totuşi. Ea nu putea 
să sq bucure de reuşitâa- 
tat timp cât spaţii de care 
primăria dispune, şi pe ' 
Câte le-ar putea folosi 
spre a se achita de obli- 
gaţiile date prin lege, sunt 

.închiriate pe veresie. De 
un asemenea ca? ne Vgm 
ocupa în cele ce Urmează.

Prin sentinţa civilă nr. 
m fS C /tm i a Judecătoriei 
Deva .se autorizează îunc- 
ţioharea S.C. ,.Prodservcom“ . 
S.R.L, cu sediul In Deva, 
str. Andrei Şâguna, nr, 2.

•r Defit» sentinţa eivHă fir. 
*1552/1. 06. 1990. Judeeăto- 
; ria sectorului î  al Câpifâ. 
lei acordă personalitate ju. 
ridică U.E.R.I.P., adică 
Uniunea Economică Ro
mână a întreprinzătorilor 
Particulari, asociaţie al că. 
ret scop, ndttcrativ», era 
de a sprijini eforturile In
tre prinsă terilor particu
lari spre a  demara , afa
ceri pe cont propriu, S«a 
bucurat, înfăptuirea a- 
cestui scop, şi de credit 
extern nerambursabil. Prin 
statut, j se interziceau âc- 
tivtt|ţi eoncurenţiale, iar 
prin sentinţa cjţrilâ de a- 
cordare a personalităţii ju. 
ridice i se impunea „De
clararea te grefa instanţei 
a oricăror modificări in 
organele de direcţie şi ad
ministraţie sau în organi
z a t^  .persoanei juridice".

Qe are o societate co. 
mercială eu răspundere li
mitată, din Deva, comun 
cu o asociaţie naţională cu 
sgoa.ţmlucrativ şi non. 
profit ? Are. Pentru că, 
timp de trei ani, au fost

a  ca pruncul de ma
la  cordonul omfeili* 
t acelaşi interes, Fo

losirea. spaţiilor construite, 
proprietate a statului, fără -■ 
vreo plată, dacă' m  poate, 
sau, când nu se teşi poate, 
cu s  plată cât atei mică, 
pentru desfăşurarea unor 
activităţi aducătoare de 
profit.

Sădirea de-pe

p.
O tpv««MK&. construită de
.posfe a- fo»t
exjwopfiaţ̂  stib regimul.

totalitar. în vederea siste
matizării oraşului. Expro
prierea s-a făcut cu des. 
păgubirea proprietarului, 
clădirea rămânând până 
la demolare in proprieta
tea statului. De demolat 
nu s-a mai demolat, ră
mânând, ca atare, la dis
poziţia primăriei, care o ad
ministrează prin KA.ti.CţJh. 
Deva. ■ ■ /

Această clădire a fost 
dată prin repartiţie, de 
Către Primăria Deva, spre 
folosinţă, ca sediu, Filialei 
judeţene a UJLR.IJ’. Tre
buie te spunem că iafc- 
diat după înfiinţare s- 
ceăsta a  trecut la organi
zarea de filiale In judeţe, 
buCurându.se în acest 
scop de sprijinul, organe
lor locale. De atunci din 
1990 multe modificări s.au 
petrecut în conducerea şi 
structura organizatorică a 
uniunii, modificări — 
trebuiau notificate la _ 
Tribunalului Hunedpara,

ica a

,5

concurenţă neloială făcută 
agenţilor economici privaţi, 
cu activitate de comerţ, 
pe care ţrebtrte să-î o* 
rienteze tn afaceri, nu să.i 
concureze. > 4 

După multe retrageri şi 
cesionări ,din cei 31 de 
asociaţi iniţiali ai S.O.

. „Prodserveotn*4' STt.L., îa 
ultima menţiune făcută în 
Registrul Comercial mai 
rămăseseră ca acţionari: 
Filiala judeţeană a 
UXRXP, cu 29 de părţi 
sociale, preşedintele el — 
dl Joan Bozeşan, cu 4 părţi 
sociale, Remus Boca (cu 
domiciliul în Bucureşti, str. 
Intrarea Seminţelor, fir. 2), 
cd 128 părtt sociale. Petru 
Bota — 129 ‘părţi «Mitele. 
Gheorghc OctaVian Ne- 
greftiţii — 14 părţi Sociale, 
Emit Qcic — ţţ. părţi şa- 
ciale, Vlorel Coadă şi Va. 
sile loşescu, eu ’ câte.1,:: 2 
părţi sociale şl, pc^rtru 
„compoziţie socjalâ", Mi- 
ron CSte. Remus Murari

Andrei
clădire

cazul Filialei judeţene Hu
nedoara. N-au fost notifi
cate, aşa că filiala a ră
mas un fel de copil nele- ‘ 
gitlm. Nu-1 vorbă că şi 
Uniunea a rămas doar q. 
fantomă.: :

Să revenim la  S.C. 
„Prddservcoih" S.R.L. în 
scrierea ei in Registrul 
Comercial s-a făcut In 
numele a 21 de asociaţi. 
Printre ei — un fost vice
preşedinte al consiliului 
popular judeţean, un fost 
inspector şef de miliţie 
judeţeană, un fost inspec
tor general de învăţământ, 
un fost viceprimar local 
tn noile orânduiri statale, 
un actual director de regie 

. şi o.'persqani juridicâ: Fi
liala Hunedoara aUJS-R.l.P. 
Asudaţi unul şi unul, care 
au ştiut să-şi conserve i i  
cultive per adică pilele, 
cunoştinţele, relaţiile. So
cietatea îşi avea şl foi are 
sediul pe Andrei fiaguna, 
1a nr, 2; desfăşura şl 
desfăşoară activitate co
mercială sută la sută, en 
grqs şi m  detqfi. A 
Inc&icare de lege ** 
statut săvârşită de 

vitreg al fantomei UJE.&I.P.

şi Dorin Pistdu, cu câte o 
.parte socială ~

Decf conteotot asopra so
cietăţii II deţin;’ dl; Petru 
Bota, fosă vicepreşedinte ml 

'J p B ţ f o i  fifiputer jude
ţean, filiala fără lege şi 
încălcătoare de statut a 
U.E.R.I.P., Şi enigmaticul 
domn Boca, cu domiciliul 
în Bucureşti, dar născut 
la Balşa, care poartă ace
laşi nume cu actualul vice
primar al Devei fapt cu 
care nu făcem nici o co_ 

' nexiune.
Societatea a realizat în 

1994 un venit de 82 759 000 
de lei, în totalitate din 
vânzare de mărfuri şi un 
profit de 6,2 milioane. A- 
supra cifrei de afaceri şi 
profitului nu ne pronun
ţăm. Garda Finaneiară şj 
Administraţia Finanţelor 
Publice ÎŞI a« sădiul la 
doi paşi, dacă vor avea

la cel a l ---- --- — ___
■ S.BL. nu am găsit vreun 

contract de închiriere a 
spaţiului din Andrei ; Şâ- - 2.

Dl Petru Bota, principa
lul administrator ăl SG.

■■,.Prodservcom" ne spunea: 
„Noi am subînchiriat până 
anul acesta de la U.E.R.I.P. 
spaţiul |n care n e , desfă. 
şuţăm activitatea. Tot noi 
am şi reparat clădirea*4.

In februarie 199&. S.C. 
Prodservcpm SUR-L. V fc - 
chele cu R.A.G.CJL, - Deva 
contractul de închiriere nr 
1467, prin care peastiu un 

- spaţiu de 76£9 mp, fcŞfisit f» 
proporţie de două treimi 
ca spaţiu comercial, amm- 
tita Snt.L. găteşte: o efo
rie lunară de ’4fJ|9D 
iei. adică, 658 lei/mp; în 
condiţiile când pentru spa
ţii cu destinaţie iUfonfică 
adică comercială şdt£■ -.ţiŢ 
genţi plătesc zeci 
de lei pe 
lună. Noi nu . 
tăm nimic. Deşi legea tte- 

, pune În aceri; ţa? licitaroa 
spaţiului, s-a sărit şi; 
astă date peste lege.

Aproape jumătate dţn 
clădirea de pe Afidrei Şa- 
guna ar; 2 a rămas te 
folosinţa ipoteticei filiale 
judeţene a Ce
activităţi credeţi, că orga. 
riîzează aceasta tn" spirt jîhul

i>
vreme unor sirieni .ca de
pozit. şi a căror firmă s-a 
topit in urma crahului de 
ia Credit Bânfe, de cu
rând l-a subînchiriat S.C- 
„Recep INTEr . ŞJ&IU* De
va, careLva organiza in el 
— ce altceva 7 — comerţ 
cu amănuntul! .Are şi auto
rizaţie de construire pen
tru modificări pe faţadă, 
ceea ce S.C. ..Prodserveom**

Altceva ne-a intrigat pe
noi şi de am  titiOl Idche- 
tel. până te fe-
bruarie lSSS, la .̂ dosarul 

VSM J-P-— Filială 
.darnici

’ ..*i ^  ^

"*  ^  Zw editauie ’"*** - î
CASA DE PRESĂ S iE O ilW Ă  ■ '  |

..CUVÂNTUL UBEB" DEVA '  P
societate pe acţiuni cu cşpitaipnval •

înmatriculate la Registrul Comerţului Deva, cu |

n-a obţinut după 
spunea cu năduf di Fetru 
Bota, cu toată influenţa de 
.care este potenţial capabil 
administratorul firmei 

N-aveţi spaţii să sa tis- 
faceţi obligaţiile eare re
vin primăriei, dle primar 
Qvidiu Hagea, dle vicepri
mar Vîrgil Boca? Aşa ceva 
se întânqdă te  spt^iile 
pe care sunteţi — ca insti
tuţie a  p u te r i ip ro p r ie 
tari. . ’ •

ION CIOCLEI

|  nr j m W l K l  Cont 4072613H0aC.R.Deva.
Cod fiscal. 2116827

CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE- 
Dumitru Gheonea. preşedinte pedactoi *şeî). ! 

Tibenu Istrate vicepreşedinte (redactor se) âdiuncu. J 
Virgil Cnşan comami set Mirtel Bodea. Nîcolae I  
Tlrcob.’\ . ■ : ' |

întreaga răspundere pentru conţinutul |  
articolelor o poarte autorii acestora. Adresa a 
redacţiei: Deva. 2700. Str 1 Decembrie, nr 35. ! 
judeţul Hunedoara Teietoane 6U278.612157, *
611269.625904. FâX 628061

Tiparul executat la S.C. „Potldave" SA  Deva ~J I  
A mm m>;mrn.mm.mm m a s a m — A ,

•  „PATRIA" DEVA: 
Gând dragostea ucide 
(3 iulie); Un indian la 
Paris (4—9); a „FLA- 
CARA" -HUNEDOARA: 
O cauză dreaptă (3—8); 
Gloanţe şi cenuşă Ia O, 
saka (7—9); •  „PARÎN- 
GUL** PETROŞANI: 
Gloanţe şi cenuşă la.O - 
săka (3^-6); O ' cauză 
dreaptă (7—9); e  „ZA- 
RÂND" BRAD: Promon
toriul groazei (3—8); O 
fată, 8 băieţi şi trei po
sibilităţi (7-9); •  «PA
TRIA* ORAŞTIE i Cor
bul (3—5); Orfanii (6—9>;

mmm m m m'm mmmmmm m mm m

•  „CULTURAL*4 LU- 
PENX : Spionaj te fa- 
mflle (3—5) ; Ruleta mer
cenarilor (6—9); •  „LU
CEAFĂRUL** VULCAN: 
Ruleta mercenarilor (3— 
5); Pânza de 
(6-9); .m „DACIA44 
ŢEG: O vară de neuitat 
(3—5); ,Mr. Jones (6—9)*,
•  . f̂ODERN** HUNE- 
DOARA: Colonelul Cho- 
bert (6—9); •  CASA DE 
CULTURA CALAN: Pa.

morţii (6—9); 
INCITORESC*4 PE- 

TRILA: Ulti«»a aventură 
(7—9); •  „RETEZAT" U- 
RICANI: Timecop (7— 
9); * „MUREŞUL44 S l- 
MERIA : Născuţi asasini 
(7-9); •  „LUMINA*4, I- 
LIA: Specialistul * 17— 
9). - . -

fote...... a[m>b i< em efam m m

SAMBATA. I
iulbt

orăj 
nu I ţ

Black Beanty (s- e*
m ţ w o  r m #  wm
(em. de ştiinţă); 11,25 
Vârstele pf»»p»ţp»{t ifiSB

18,40 Cavtete potrivite; 
1340 1001 audiţii; 1440
Ora 25 — Ţraăziţ TV;.. 
19.09 In ţara arţarului 
(do): 19,15 Teieencicio- 
P«dia; 29,90 Actuali
tăţi, meteo, sport:. 29150 
Tequita ş* Borne tti (fc, 
ea, 6); 21.45 Visul u- 
nef seri— de-o oră 
(tele-spectacol de va. 
rietâţi); 23,15 Melodu 
de neuitat; 23,40 Te. 
letonul | e  te miezul 
nopţii (s. SUA); 0.S5 
Concertul • speranţei. 
Prezintă David Bo-

7m  întâlnirea de 
sâmbătă de la a u j-  
N.; 12,«0 W V  ■ Disco 
Danee; 13,00 K t Me
ridian, Mag. de sfăr- 
ştt de săptămână r al 
TVR Iaşi; 16.00 Oua.; 
19,3® $  bogaţii Plâng 
(s); 1TJ» SpectacolBl 
lamii văzut de scriito
rul * ^

• • • l i  TV; 20-Ml
Pariaţi pe campion!

M ; -Iwsager; 21,90 Pla. 
iwt'â Ctnemn -i. MO; 

mm hat. CE

SUA); 23,30 Interfe
r a te ;  040 Baschet. 
CB «ausc. (fureţg.); 1,15 
Janx.AHve Show. >

mVASAW
12,40 Chestiunea zilei 
(r); 13,40 Staruri pen.' 
tru totdeauna (r); 14,00 
Videotext; 16,00 PoSt 
meridian; 18.00 Desene- 
.(Mimate:.; „Popeye** — ;, 
ep. 57; 18A0 Docu-
mentart „Introspecti
vă britanică": 19,00
La est de veri tem. de 
Radu Budebnu); 20,00 
Film serial „Renega, 
tul" — ep. 25; 20,50
Doar o vorbi să.ţi mai 
«muu.; 3L00 Telejur
nal Tem. din 29. 06); 
21.30 Film serial; 
„K.I.T.T." — ep. 30; 
22,20 Mitic»; 22,30 
Chestiunea zilei (cm. 

de Bogdan Teodorescu); 
2340 Staruri pentra 
totdeauna; 0,00 Vjdeo. 
text.

DEVASAT PLUS
1OA0 Obiectiv (r); 

19,10 Te Ie magazinul 
sfârşitului de săptă
mână (r); 11,00 Dance 
Mutic Top 10 Radio 
Deva (r): 1139 f î ta :  
„Vacanţi te ArabU*4 
(r); 1X80 Videotext; 
19,00 Worldnct — pro. 
gram muzical; 20,00 
Actualităţi TVR; 21,00 

Cinemateca DS -|- «pre- 
zlntă Octavian Tăbă- 
caru): „Dantelăreasa" 
(Franţa); 23,«6 Kylic 
Mtnogue în concert; 
0,05 Film artistic: „Pa. 

-steni arzătoare44 (e 
tic. Italia, 1991), 
nerecamaitriaţ . 
ritor); 1,35 Vkleetext.

8,00 Bună dimineaţa!; 
93)0 Abracadabra»; 
10,90 Salty -T“ Leal 
mării (s., ep, 1); 10,30 

..Lumină din lumină; 
11,30 Muzică populară;

, 1349 Atlas; .1400 Ac. 
toalităţi; 14^9 Video, 
magazin: 1730 Star 

JCrak fm SF, rih - 
1845 A dou 
ale; 19,15 
(cs); 203» 
meteo; 2030 Căsnicie 
în lumea mafiei <t 
ŞUA, 1993, ultima 

porte); 2^25 Tragerea 
Loto; t tm  Banchet 
masenlin. Finala CB 
(r«priza 2, d); *240
Actualităţi; 234» MTVj 

mice; «,1« I 
şi David fs).

7,00 5 x 3 .  
duminical; 13,00 W V i
Gmateat Rite; 14,00 
Artuafiteţi; 1440 
paste (f.
198S); 1630 - Desene a - 
nimate; R 36 Şi t o .  
fSâfii VUmţ W i .I3M  
Arena AS. A 
dată ca 
aacrită  *94!; 
r a ta te  JMessiafar 
CJF. Haeudei;
TVM —
Oraşe şi 
22,00 Ritmuri 
cate; 2245 La 
a doua; 2X00 
Barbara (s);
Şcoala vedetelor (V).

■ t

9,0® Desene animate 
(r); 9,30 Documentar 
(r); 1 0 .0 0  La est de 
vest (r); 11,00 Afon
serial: „KcnegatriT 
1130 Film serial« 
4U.T.T.- (r):
Mitică (r); 12.45 Ches
tiunea filei (fi: 13,45 
Staruri pentfB tot- 
deanna; 14,00 Wcek- 
end ABC: 1930 As 

(em. de Câtrnd

serial: „Dinastia44 — 
ep, 29; 3030 Doar e 
m W  să-ţi 
21.00 Telejurnal 
dte 1. 07); 2136 fittM 
serial: „Hotel*4 — — 
3»; 2230 Tara 
mA: 22.30
«Bel tem, de ____
Lasăr»; 23,30 Film

«a. 26: 030 VMeotexî

DEVASAT PLUS

11,00 Femina C3ţA 
(emifiune de Mirel» 
Iteşc*): 1 2 ,0 0  Top 10 
DS + i  12.45 Tfidee.

,.Twin Peafcs44 -e epi
sod pilot; 19.30 Pro-

TVB; 20,45 Videotext.

SUPER 
LO TO  5 /4 »  

dfo data dc 29. 06 *95

17, 24, 29, 19, 26, 15.

TR A G ER EA  EXPR ES  
din data de 2». 0«L *95

29. 37, 19, 44, 30, 25.

Anul Vil •  Nr. 1415
mmm lămM fâr 1 — Duminică, 2 iulie 19»



V

V ' ' T I

O FIRMA DE CONSTRUI TOT MM CUNOSCUTA 
IN fOROPA ÎMPLINEŞTE t f  Ml!

(Urmare £ a  |N |t 1)

* noScându-ii-se compe
tenţa profesională, expe
rienţa tn domeniu, dopă 
1969 un număr important 
de meseriaşi buni, chiar 
formaţu cooqpiacte de di. 
ferite spedaRtiţi, a fer. 
mat nucleul viitoarelor 
şantiere de construcţii din 
Galaţi. Târgovişta, Călă
raşi. Slatina. . Timişoara 
şi Braşov.
Timpul scurs după 
Revoluţia din 1983 .&
constituit şi pentru noi 
toţi. de ia I.CU5-H.. un 
puternic impact* cu tre. . 
cerea destul de dură de 
la economia planificată 
la cea de plaţi. Şi ere. 
denot că ara procedat bine 
când am decis să iie 
concentrăm cu toată ca.
pacitatea noastră tehnică' 
la politica managerială 
de prospectare şi pătnaj. 
dere^pe piaţa europeană. 
După investigaţii şi pros
pectările şi demersurile ce 
le-am efectuat In Ger
mania la sfârşitul anului 
1993 am trăit satisfacţia 
unui însemnat succes: 
S.C. î.C.S.H. SCA. Hune
doara, conform atestatu
lui dat de S.L.V. Mun- 
chen ~r Weiding Insti
tute, a fost autorizată să 
execute în Europa con
strucţii şi confecţii n e . 
talice cu tehnologii şi 
personal ale Itemei i.oav 
tre. Indeplinindu-ne cu 
conştiinciozitate şi răs
pundere obligaţiile ce 
ne revin de a promova 
tehnologii mereu perfec
ţionate: şi executând iu. 
erăti de înalt nivel ca
litativ am reuşit să pri.

mim oferte de lucru 
chiar In Germania, pe. 
care In prezent dăr şi In 
vata*' cântăm '«ft te ex
tindem dar şi să le ono
răm cum se cuvine pett. 
tea a  firma noastră să 
câştige noi carate tntee 
constructorii din Europa. 
Pe lângă lucrărilo ce te 
avem contractate ba Ger
mania. In anul trecut am 
construit tn Ungaria > &. 

: modernă 'sâlâ tie spart 
pe. malul lacului Bajlu 
ton. ai cărui beneficieri 
«mte -'md' actualii cam
pioni de scrimă, penfeU 
cam am primit apoi şi o 
scrisoare de mulţumire 
din partea clienţilor noşU 
tri maghiari. De curând,' 
am contractat execuţia 
unor construcţii metaltee 
in Grecia şi Egipt

Şi nt >'c wm opri 
Vom căuta să ne extin
dem, să strângem con
tactele noastre cu cel mai 
recunoscuţi specialişti din 

dezvoltate
rită prestigiului de care 
.ne bucurăm chiar săp
tămâna viitoare profesori 
universitari şi specialişti 
în construcţii metalice 

din Franţa, Italia, AUstcia, 
Anglia. Grecia şi SUA — 
membri ai grupului 
TEMPES JEP 4503, ce 
vor participa la Tînfi. 
şdara »  o conferinţă t» 
urapeani, au răsptms âs 
invitaţiei noastre de-a fi 
oaspeţii Hunedoarei, ai 
constructorilor noştri 
şt aţi metalttrgiştifof de 
fa S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedbara

Perfecţi onâadu-ne ne. 
contenit, promovând ofele 
mai noi tehnologii de 
construcţii, îmbunătăţind 
în continuare activităţile 

i de 'iafamratfeâ, proteic- • 
tare şl management ne 
creăm posibilităţi mai 
mari de a răspunde ce
rinţelor actuale ale eco
nomiei de piaţă şl con
tractarea «nor noi lu. 
crări In ţării© Europei 
dar- şl in Hunedoara, sau 
oricare altă localitate din 
ţara noastră. Hunedoara, 
o ştiu toţi locuitorii ei, 
este oraşul pe care eon.
Ir* > vnl n f» l-au ri 

dicat (fin temelii şi nu 
var pregeta nid de-a cum 
încolo să-şi lase „am
prenta" pe viitoarea dez
voltare urbanistică a „Ce
tăţii de foc" hunedorene.

Construcţiile siderurgice executate de î.C.S.H. sunt realizate cu profesio
nalism şi grijă pentru calitate.

Dl Mircea Goian, bine- 
'  cunoseHt om de cultura, 

activează de aproape o 
hună ta te de an ia I.Ĉ S. 

Ubmmojtţa. Se ocupă,ea*a 
era firesc, de activitatea 
culturală „în cadrul ser*

. *m*m f- preree?i b-M 
r'sredstel frrrse de con
strucţii. . După cum $e 
ette* aşeefenântul de cui» 
restla'  al firmei, clubul 
„Constructorul", se află 
•m wm m m  Mmp re re*

- pereţii capitale; re»  acest 
-feMştt n-a m u s c a t  ca 
wdfeftates eatfaralâ, care 
ţa  ultima perioadă .a eu» 
«cremi» afcvireăă- reve- 
feţfe Ia B g& tt. să . se 

;i tfesfifecare cd - intensitate. 
(Uei găzduită . de safe. 
«asm a  cantinei societăţii 

de sala spor.
' tivi. ^erwâractorul*. sau 
m  CimtaM, €fervteeşt!îor.

• Amănunte 'despre ceea 
ce s-a întâmplat la ni-, 

ylriffd t.C S.ft. tn ceea - ce 
' priveşte viaţa spirituală 
am primit deda m  Mircea 
Golan, compozitor şi in- 
terpret.

, — Decteţ* AteectocBlai 
genere! al 3.0. > LCJ. 
Hunedoara S.A., dl Dorn

- Ocale « M M y i l  ,9 oHD S8RIHUI
actului de cultură

 ̂ O» t e  -este :de a constrtii 
in fltutedoara şi â viaţă 
spirituală bogată. DânsşS 
consideră că omul, pe 

’ •Btngi' niunafe să cWtoascâ 
şi momente de regăsire 
şi linişte sufletească ge- 
rrarsi® dp gotul d« cML 
tterS autentic, mteeţst* 
Aestuî «te-grea de *b\irrn 
fit vacarmul vieţii de ss! 
eu sil De aceea, dl di- 
rectcr generai acordă un 

sptljf# total manifestărilor 
cultural-artiatiee, <u con
diţia să fie de belitate. 

Managerului 1 s-a glătura*
■. re această - retrep|fn<rere. 
. de safiet SredfeatQI. In

dependent „®on*trueto- 
rul.

— £8e Mircea Goian, 
vă rugăm să amintiţi pen
iţe  cititorii ziarului pe 
acţiuni aţi iniţiat până 
în .momentul de.faţă şi 
etern ao fesă primite «fe 
de public.

—- Vreau să menţionez

dintru toceput că acţi
unile noastre au fere bine 
primite şi au inregistrat 
e  prezenţă numeroasă 
de public. Iată câteva 
dintre acestea. A fost 
6t luna februarie con- 
certul de Jazz ou Ioan 
CddHry Pascu, «are a 
evidenţiat că se pot a- 
berda şi demenîî rgal 
delioate cum a r  fi iaaaeul.
■ A ' urm at' o smmMmsim 
de &kâ Ftenaeli, ter fe ; 
luiţa aprilie s-a desfăşu
rat un amplu spectacol 
folcl Ec intitulat chiar 
„^fezaur foldoricf*, re pre- 
aenfa dnei f f r e s a n  Mu- 
rtrescu de la Tetevizl- 
unea Română şi a Invi
taţilor eii Hkxâae Fardul 
Iancu, Drăgan Muntean, 
jMteriana Angirel, Gheor- 
ghe Roşoga, Floarea Ca- 
Iotă ş.a., eu toţii mari 
totetpreţi vocali de sm- 
rică populară româ
nească. ;

— A urmat apoi ma
rea Gală rock „Metal
urgia"...

— Deifâşurată la Caste
lul Corvineştilor cu par
ticiparea formaţiUor „Tim
puri «ol* „Irte“, „Glie- 
tic* „UltimâtUtn", „Die. 
sel", „Bethleem" ş.a., 
care a Constituit o în

cântare penţru tineri For
maţia noastră „Diesel" a 
efectuat in această lună 
teteeffetciri pentru postul 
naţional de Radio Bucu
reşti.-;

— Ce vă propuneţi pen
tru perioada următoare?

|n  perioada ? 4---6 iu- 
Ue â&* la Castelul Cor- 

- vineştltor sd desfăşoară 
„Zilele chitarei clasice", 
ediţia a. îr-€, iar Ir. luna 

ptemfc % i*-1* tenţionăm să 
organizăm „Toaftma mtt- 
sieală h fiedoream şi t 
manifestare apt! aparte
X afe; >.ii m ore s *u 
irenedmuraG, realfeatâ eu 

. Sbliltidireilir.: feftcârra, 
transmisă în dhredt'' pe 

postul rteţimtal Manifesta
rea este sponsorizată sută 
la sută de- S.0. I.C^.H. 
SA.

M1KEL BODEA

una pe
w w w w a w w w w w w vw w v w w y w y w w w

VREMEA
SAMBATA, f IULIE. 

Vremea ra  deveni caldă 
|f  fnwnensă, eerel «rai 
mult variabil; La deal 
şl la a r a t e  Măreţ după

minime var fi cuprinse 
între 10 şl 18 grade C, 
iar cele maxime între 20 
şi 28 grade C, tocai, în 
sud, real ridicate. - 

DUMINICA, 2 IULIE. 
Vreme predominant fru-

anştare, avene de ploaie moaşă şi călduroasă. Teu- 
şi descărcări electrice, peraturile rsaxlme se vor 
«Vwpsiehirilc vor creşte 'ridica păaă la 32 grade 
îa teeti ţara. Valorile f ţ

r̂aWMKi' f  inlie .

e Si. Ierarh Leontîe 
de te. Bădănfi; s£ Mc. 
Cosma şi Damian;

e Ziua naţională a Ca
nadei;

e 1886. promulgarea 
Constituţiei • r nâftiei, ră
masă în vigoar^, cu u- 
nrie modificări, până In 
1923;

•  1881. Apare la Iaşi 
revista „Contejnperanul“, 
sub conducerea lui L Nă
dejde;

•  1992. Apare la Buda
pesta revista „Luceafă- 
rul", sub conducerea lui 
Al. Ciura, O. Goga şi O.G. 
Tăslăuanu;

e Soarele răsare la ora 
5,36 şi apune te 21,04;

e Au trecut 181 ‘de 
zile din an; au rămas 184.

t**-, ■ - . ’ , . . .
y sfwywyvwvvvwvwvww wvvvwvwvvvvvvvyvwwvvv

credinckşml Voievod Şte- 
-.:fent; eri''Ma(e şi Sfânt;

•  1837. A apărut zia- 
, rtd>JJCtlclsroi:*'d«g|iambe

€lAstef:-' -I® He- 
liade Rădulescu; 

e  1838. A apărut „Foaia 
- penţru minte, inimă şi li

teratură", supliment li
terar săptămânal al ^Ga
zetei de Transilvania",

■ scoasă de Geerge fiari-
ţiu;

•  Au murit: in 1778, 
JEAN-JACQUES ROU- 
SSEAU (a  1712), gânditor 
şi scriitor. ilumiAişţ, fran
cez; la  IS ît; scriitorul E. 
MIL GlRLEANU (n. 
1878);

•  S-a născut, in 1926, 
scriitorul şi . publicistul 
OCTAVIAN PALER:

Luni, ’3 iulie

•  Şf. Mc. tachint; S t 
Ierarh Anatolie al Con. 
stantinopolului;

'*  Onomastică: Tacint;Duminică, 2 iulie
•  S-a născut, In 1883, 

•  Aducerea veşmâa- scriitorul FRANZ KAF- 
nezeu in Vlaherne; Bine- KA. <

! ! CURSUL VALUTAR I
t  I

I*
3 IULIE 1995

1 dolar SUA 
1 marcă germană

I e 100 yeni japonezi 
•  1 liră sterlină

a o 1 franc elveţian 
|  ei 1 franc francez 

19# fire italiene

|
— 1977 leiS
— 1420 le ii
— 2320 leiâ
— 3135 |ei I
— 1707 lei■
— 405 lc if
— 121 lei ■

■  Cursuri de reierinţ-S ala Băncii Nţţtonale. 
ţ  a Ftamăniet

Un incident neplăcut
Terminarea liceului cu evenimentele sale — serenade 

pentru profesori, fluturaşi, banchet, cântece' — aduce 
momente in care bucuria convieţuieşte cu regretul des- 
pârţir c: emraţ <i« -u ca marahează in
bn»raa te Moţă. E a perioâdâ ce fedrereie tdtte amin
tirile frumoase ale existenţei noastre. > ».

Sau cel puţin aşa ar trebui să fie. Pentru că mai 
sunt şi cazuri in . care aceste zile ţu  fost altceva decât 
prilej de bueurie, aşa cum s-a întâmplat la un liceu de- 
vean (din respect pentru cadrele didactice nu vom da 
nufijeJ Qdn pricirie Ai ţ r  vefsari compase de absolvenţi 
pentru dăscălii lor a izbucnit tin incident neplăcut. L-a 
cauzat o doamnă profesoară, mama unuia dintre copii. 
Personal n-am înţeles de ce versurile incriminate au 
deranjat« atât de t fitoât a ajWt s m->- că
„v> •n'Ssnrf m  *t c > . : rf? bOridatifeut* să fie 

hu u a • oba orală de limba pen-
ru ,* le demonstra că r  * ^hmintp îl*? p  < â

au existat alte catrene care sâ-î justifice aupătarea, nur 
in acest mod trebuia să procedeze o mamă cate mai e 
şi dascăl de meserie

Ştiu, uneori este neplăcut să constatăm eâ îi" r.>.a 
pe carie o au copiii şi elevii noştri despre nW' hU cores- 
imnde cu ceea ce ne-ar place nmă să erriRiă S a r dacă 
remarcile sânt ireveirenţioase, oare rtoi n~a¥mU iiiei o vină? 
L t putem interzice să spună cu vece fere «* :«iJ despre 
no!, car b< nM tai caz n i ; patern s i ‘ne ju
dece. Deci nu rămâne să m  s răchiim a  prin
tot ce facem să fim cu adevărat modelele de care ei au 
nevoie.

SUma de care fiecare dascăl se bucură în faţa ele-4 
vilor este direct proporţională cu calitatea sa umană şi 
pedagogică. Să ne gândim cum vorbii noi, oameni in 
■«,(.* firea, âespre is ttl ia*; altul dirttre foştii noştri 
dascăli cum »I judecăm i azi ’t o r tm it când
suntem mai puţin intransigenţi şi putem vedea cu alţi 
ochi eventualele greşeli. Sau să ne gândim numai la 
poreciete pe care le au cei mai mulţi dascăli (unele nu 
tocmai măgulitoare, altele de-a dreptul drăgălaşe) şl care 
spun multe despre felul lor "de-a fi.

Revenind la incident, nu poţi decât să te gândeşti 
cu strângere de inimă la lacrimile unor copii „vinovaţi” 
de a-şi judeca profii. Ia temerile in plus ce s-au adăugat 
emoţiilor lor fireşti. Şi să te !ntrebif sare cui a servit 
această... punere la punct ?

VIORICA ROMAN

•  * • •  * •  * •  • •
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la rg ă
' 'A' fost descoperită în lumii, dând cu piciorul| 
urmă cu două luni într-o bunăstării, izolându-se de; 
grotă din Cipru. Refuza o societate în care totul 
să vorbească, accepta să e bine organizat şi fără 
comunice numai în scris surprize, dar în care
şi, mal ales, nu voia să-şi statul' nu mai e în mă.» 
descopere propria iden. sură să-şi ţină prdniisi-1 
titate. In jur de 50 de unile, această femeie în. 
ani, înaltă, blondă, ochi sângerată prefigurează un 
albaştri, un corp robust, simbol*

FEMEIA 
DIN PEŞTERA

era desigur departe' de Acum încearcă să o 
tipul de femeie din zona vconvingă* să revină acasă, 
Mediteranei. O adevărată dar sihastra suedeză pare 
.epişniă. Până când, pe decisă să reziste presi- 
8 iunie, cotidianul .. de unilor. Deocamdată pa
pare tiraj- „Aftonbladet" tru călugări ortodocşi 
caţe apare la, Stockholm i.au oferit adăpost într-o 
i-a publicat b fotografie veche mănăstire. Şi o- 

şifoatcle ei a recunoscut-o. ferta a fost acceptaţă 
Dispăruse de mai multă poate Şi fiindcă femeia 
vreme, dar nimeni nu a înţeles că acolo se va 
Lănjiia că o, făcuse pen- afla printre oameni care 
tru a se destina unei cunosc şi ştiu să apre- 
existenţe de pustnică. cieze cum se cuvine va.

Departe de nebunia loarea tăcerii.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

seump oraş
I Tokyo rămâne cel
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
J  penhaga, Viena, Moscova, importante. Din

I ilelsinki şî Libreville. motiv ’ oraşe ca 
Printre surprize,

|  jîng (loe Îl), unde

I 
I

Ca în fiecare an „Coi*. Yoţ-k {56). Roma (711 s e | 
parate resourceS* group" ' dovedeşte mai scumpă ■  
din Geneva a publicat decât Chicago (72), Los |  
lista celor mai scumpe Angeles (79), San F ran -| 
oraşe din lume. Şi pen- ciseo (84) şi Washington! 
tru al doilea an consecu- (87), toate aceste metro-1 
tiv Tokyo îşi - confirma pole fiind însă surclasate" 
primatul mondial în pri- de marile aglomerări sud-1 
vin ţa costului vieţii, la americane: Bpenos Aircs, ■  
un nivel aproape dublu Sao Paolo şi Lima. 1 I  
faţă de New York. Pe Acest clasament, în !  
locul al doilea se pla-- mare măsură neaşteptat |  
sează tot un oraş japo- şi,* oricum, foarte deose-a 
nez, Csaka, urmat de bit de cel din 1994, ex. |  
Zurich, Geneva “şi Oslo. primă efectele devalori-1 
In „Top 10“ pe următoa- zării dolarului- faţă de» 
rele poziţii figurează Co- aproape toate valutele I

'— —■*— acest*
New I

ART STORY
INFIDELUL ELVIS PRESLEY

1

O nouă biografie con- de... infidelitate. ' Intre 
sacrată celebrului cân- numeroasele sale amante 
tăreţ, publicată în SUA s-ar fi aflat şi Nancy 
sub semnătura, Iul Alan- Sinatra, fiica marelui 
na Nash, vine să adauge Frank, legătură cc a a . 
noi picături de Venin tihs apogeul tocmai ta  
peste existenţa, şi aşa lunile în care soţia s®, 
plină de umbre, a lu! priscillâ, era însărcinată 
Elvis. în cartea sa „El- Cli tisa  Mărie. O attâ 
vjs Aaron Presley", Nash, femeie care a ameninţai. 
bazândd-Se pe interviuri
acordate de, prieteni in. “ f  » ^ P 1̂
timi ai vedetei «Mifi, lui Presley a* fl

York şi Washington, care. 
figurau anul trecut în |  
„top ten“, au ajuns acum |

Bei- 
tra-

iul costă mai mult de
cât la MuncHen (14) sau în locuri din partea 
Paris (19). La Sankt Pe- doua a plutonului, qu un J 
tersburg, care e pe lo- punctaj al preturilor la |  
cui 29, e mai greu de- nivelul unor oraşe ca ! 
cât la Amsterdam (36), Bangkok, Lima şi M a-| 
Londra (38) sau XT~" J- JNew drid.

Pentru a- doua gară în 
decurs cie câteva zile doi 
copii mor, uitaţi de pă
rinţii lor, că nişte pachete 
oarecare, în automobilele 
lăsate la soare. Ultima 
întâmplare tragică . a avut 
ioc ^a Atlanta, victime fi
ind două gemene, lipani 
şiMasmine, în vârstă dp 

■ 3 rămşse îh maşina 
parcată în faţa casei de 
mama, Khalimba Berry, 
cfiţe.jSŞ. .culcase, . liniştită,

AMNEZII FATALE
crezând că micuţele se 
joacă undeva, prin preaj
mă. Când, deştgptându-se, ;• 
peste câteva ore, Khaljjn- 
ba s-a alertat şi a înce
put câtîtărjte, era prea 

micuţele muriseră 
de căldură, 
două ,zile in unpă 

o soartă asemănătoare â- 
vuseşeră alţi doi copii,

Dustin şi Devin 
din Ţemtssseet pe care 
mama, Jenuie Baiş, plq, 
cată ia  o pefişcerb * noc
turnă, i-a lăsat în automo
bil/' Numai că petrecerea 
s-a prelungit, noaptea a 
trecut şi odată cu veni
rea zorilor s-a instalat e 

adevărată caniculă, ter

mometrul depăşind ţn in
teriorul limuzinei* cu fe. 
restrele blocate, 40 grade 

DuckŞr •*' C.
Şl aştfri jclaustrarpa ce- 

ipr -doi c«nH, x oare a 4«- 
raţ 4e la o r ^  3,30 te 1^30, 
s-a tocheiat ^îglglc, îh a-
<3»t caz p#tla«rj^scWzâpd 
© anchetă pentru ^  stabili 
măsura în tare mama este 
răspunzătoare, nu ' numai 
moral, de moartea copiilor 
săi.

Smith, Monty Lackor, La. după Nash, şi Ann Mar- 
mark\Pike), susţine 2 ret, eterna „vampă** 
Elvis a fost un model Hollywood-uluî./

ALARMA PENTRU JULIA ROBERTS
Frumoasa actriţă dă tuită de numeroase ma. 

noi motive de îngrijo- ladii contagioase. Ea a  
rare fanilor şi medicilor îmbrăţişat şi a sărutat 
săi. Aceasta deoarece, în numeroşi micuţi haitieni, 
cursul unei recente . vi- existând riscul serios al 
zite făcute în Haiti ca contractării unor morburi 
reprezentată a UNIGEF, precum tuberculoza, he- 
a uitat să respecte, cu pâtita sau materia. Pag» 
ocazia întâlnirii cu co- camdată Julia a fost 
piii de pe insulă, cele internată într-un spital 
mai elementare norme de din I-os Angeles pentes 
protecţie sanitară obli- un complet set de anSU 
gatorii într.o zonă bân- ;Uze.'

UN FILM DESPRE „ŞEFUL TUTUROR

ŞEFILOR" • * 5/-
Toto fiîiria, temutul şef nuzzi, cel dintâj fiind 

al mafiei italiene aflat în şi regizorul viitbrjilui f lU  
* închisoare, ,uţ)de ispă- ce va costa 15-7)6 ml. 

şeşte nu mal puţin de bande de lire <aca 0 .  
19 condamijbri pe viaţă, milioane de dolari). 8M 
va deveni* eroul unei priveşte* actorul; car* ■ |  
superproducţii cinemato- va  interpreta net jŞţ 
gEâfice, ăl cărei produ- curtu" 
o|tor este cunoscutul i se spune In 
magnat dVittorio Cecchi Riina, el va fi 
Gpri (între altele patra, printre itelo-antejdcanîi de 
flul cunoscutei formaţii la HoHywood, apracHi*. 
de fotbal f y jrgntina). du-se că 

(Scenariul fiii „U capo ţ i i ’dih !
«tei câpfi* edte semnat , de ijriul nu -are 
Pasquaje ŞftuitiorT. * Ora- internaţională cerută 
zio Barrese şi Lino Jan- un asemenea râJ>,

1

ÎS EGIPT. Descoperirea 
unor mumii

eu
' Opt muniii egiptene îm

podobite cu măşti de aur, 
datând^ din epoca greco- 
romanâ, au fost descope
rite în oaza Bahariya,* în 
deşertul din vestul ţării, 
a aŞbOtat pe 8 dunie pre. 
ăSdjwgle (*,Autoriţa-
' ' ‘ ‘ " penţru An.

Nadim 
Descoperirea 

a fesL^fj^lfa de o misi
une atp^ggică egipteană 
intr-un o^prmâht la 334 
km sud.vest de Cairo. 
Faţa mumiilor este aco
perită cu o mască alcătu
ită dintr.o fină plasă de
aur.  ̂ : ......

Trei diiAge.: aceste mu
mii, reprezentând un băr
bat, o femeie şi un copil, 
sunt într-o stare perfectă 
şi au fost transfera te. în

depozitele AEA din re
giune, sub supravegherea 
arheologilor şi a experţi
lor în materie de resta
urare. Celelalte .mumii ,au 
fost lăsate pe loc. staţea 
in care se aflau neper. 
miţând transportarea lor, 
a adăugat dl Noureddine, 
subliniind că misiunea 
egipteană îşi continuă 
săpăturile în aceeaşi zonă, 
ekist^id posibilitatea ii- 
nor descoperiri similarei 

Oaza Bahariya este si
tuată într-o regitme mun
toasă şi era numită în. 
epoca romanilor „Mica 
Oază“, în opoziţie eu „Ma
rea Oază", aceea de la 
Kharga, plasată 330 km 
mâi la sud, şi care are 
aspectul unei văi largi.

CATEVA FEMEI ARESTEAZĂ UN VIOLATOR
L-au urmărit pe viola

tor, l-au fugărit, Lau cap. 
ţurat şi l-ah predat poli
ţiei. Froţagopiste ale epi. 
sodului: un grup de femei 
din Ibarra, o mică locali, 
ta te spaniolă.

Individul, identificat ca 
F.S.G., 36 ani, o violaşe pe 
ijna .dintre, femeile-detectiv 
sâmbătă, 3 iunie. Fusese

recunoscut şi denunţat 4 » .  ; 
liţiei, care nu se grăbise 
însă să acţioneze,, ş î în 
clipa in care se: «iecisese, 
în sfârşit, să-l aresteze, 
ddtorită unei confuzii, r e . . 
ţingşe o ahâ perşpănă. Fe- ' 
meilc însă, iată, s-au do
vedit nu numai mult mai 
operative, ci şi mai exacte.

PRIMUL STRĂIN EXECUTAT PENTRU 
TRAFIC DE DROGURI IN VIETNAM

Autorităţile de resort 
vietncyneze au procedat, 
marţi,. • exşciitaţeu, pen
tru trafic de droguri, â 
unui cetăţean din Hong
Kong, care devine astfel
primul străin condamnat şi 
executat pentru o şşeme. 
nea vină, în Vietnam —' 
informează AFP.

Cel executat, Wong Chis- 
hing, în vârstă de 35 de 
ani ,a fost prins transpor
tând, nu mai puţin de 5 
kg heroină, apoi condam

nat la moarte în mai 1993. 
Presa vietnameză a relatat 
că el „nu numai că a vio
lat legile vietnamului, dar 
era punoscut şi pe plan 
internaţional ca un crimi
nal periculos".

1 
I 
I  

I

1 
1 
I
I
|  lălăit  ̂ e &Wfeaunâ în bei, _
|  proaste relaţii cu ce! soană caţe ttoailne 
I  4m jur. , are. nevoie dfe 8-*6
■  Sunî dhar câteva din- ore de somn 1^*1^ fWB» 
■> tre observaţiile conţinute tru,a fi complet odihnită»

I în „De ce nu dorm". In general un :iţsemenea 
ghidul „Boehringer In. somn trebuie să a ii*  
|  _ gelhcim" prezentat* de vise plăcute.

Şecnetele „Imnului 
somnoros"; yiseagă 

in culori şi e sfmpatlc
„Bunul somnoj-os" vi- curând publicuUii ; Tm 

sează îh culori, cel „rău‘r Romă. Comentâneu-i con. 
se limitează lă alb şi ţinutul, un rţ^ tta t • cob 
negru. Cer dirytâi e din die Italian, prirfescsru) au 
principiu' „simpatic*1,' ce- niversitar RobertO Berna.

CW»W .̂W.V»Nf»*.*> W A W /M W M W W M W W W W W W Ş W .V A W W V»

UN MUNCITOR IŞI DA FOC CA PROTEST ÎMPOTRIVA 
SALARIULUI PREA MIC

. Un muncitor , al şantie
relor navale de la Dâwoo 
Shipbuilding and Heavy 
Industry Co. şi-a dat foc, 
miercuri. în oraşul' port 
Koje. pentru a protesta: 
împcttrivp salariului foarte

mic, anunţă agenţia Yon. 
hap, citată de France 
Presse.

Muncitorul, în vârstă de ' 
41 ani, s-a sinucis pe aco
perişul cantinei, unde a 
lăsat circa 20 de scrisori

în care menţiona că nu 
poate trăi cu un salariu 
atât de mie, iar revendi
cările sâlariale ale sindi- 
catului trebuie acceptate, 
precizează sursa citată.

•  * •  • • •  * •  .* •  * •  • 9  M >  * 0 * •  *

America mai severă Cu terorismul
Senatul american a a- 

probat o nouă vlege, deo
sebit de severă, împotriva 
terorismului, şi, atât pre
şedintele Glinton, cât şi 
republicanii* care timp de 
săptămâni se acuzaseră re
ciproc . cu blocar«a proiec. 
tului, s.au declarat satis
făcuţi. Legea,.,a apărut pe 
fundalul atmosferei de ten. 
siune generată de atenta
tul de la Gklahbma. City; 
pentru care se află în

stare de arest Thomas Mc, lefonicd, folosirea forţelg* 
Veigh. Intre alte hiăsdri armate în situaţii de ta .
au fost acceptate o  supli- genţă provocate de arpe
mentare, de două mfii- chimice sau 
ărde de dolari, aşa cum 
â cerut Casa Albă, pentru 
întărirea agenţiilor fede
rale, facilităţi In ceea ce 
priveşte interceptările te-

Precum şi atât de 
tatul (de republicani) 
men limită de m a t ]  
tru executarea 
de condamnare la moarte.

Agenţiile Starjr Press şl

•  * • * • * • * • * • * . • * • * • * • * • * • * • * • * «
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SĂRĂCIE

— Sunt cazuri când so
ţul trebuie să-şi mintă 
soţia.

— Asta nu e chiar atât’ 
de grav. Mai Tău e când 
trebuie să-i spună ade-

Cu -puţină ignoranţă se 
Poate ajjpge departe.

favaţă m  fi» * şÎAeer-

SSSŞTcfSt? f
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? REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Simt o bucurie atât de vie că e- 

xist, încât uneori mă îndoiesc dacă nu 
începusem să doresc a exista, încă de 
pe când nu existam". ,

A. G'ide

v m m m w m w m u m m m k w m m w a v m w w  
•  •  m mm mm. mmmmmm^mm mmmmmmmmmrn

DESPRE VIAŢĂ V J
O „Nu mă tem de mdarte. E miza v ie ţii" .*

J. Gfraudoux •  
O „Trăieşte m ulţum it eu ceea ce ai şl vei *  

fi ca un rege". *
Proverb arab •  

0  „E o nenorocire pentru om sa lase în *  
urm a lui o pată de În tuneric căre-i seamănă".

. ."  ■ V.' Hugo ■ *
O  „Orice viaţă este un lucru ex tra o rd i-•  

nar pentru  cineva — şi nimic, absolut n i - *

mmm

' '«TiJ

m ic /p en tru  alţii". • *
G. Ibrăilcanu •

0  „Clipa Vieţii e cu m ult mai dumrieze- •  
iască decât Veşnicia morţii. Viaţa, ticăloasă ^ 

'Şi- în  aparenţă absurdă, are în ea - justificări*  
aşa de înalte, încât nu?i om care să nu râv- •  
nească a o tră i de două ori". *

M. Sadoveanu *
Selecţie de II.IE LEAHII *

v  mmm+m-mmmmm » • • • ■ •  <mmwmm m- • • • • • *

nule * judecător ?
-  O  -

DUPĂ 20 DE ANI...
O  doamnă în vârstă 

gustă, pentru prima dată, 
la o petrecere rom. Tră
gând un gât de rom, 
.zise:

•--B izari Are exact 
gustul medicamentului pe 
care'soţul meu l-a ' luat 
în ultimii douăzeci de 
ani...

-  O  -  ’
O tânără se plânge 

unei 'prietene:
— Mult timp îi tre

buie unei femei să-şi 
găsească bărbatul ideali

— Aşa este, dar nil- 
mic nu o împiedică să 
se mărite, între timp..,

-  O  -
— Draga mea. ; săp

tămâna trecută mi-am 
făcut testamentul. Tot 
ce ara e al tău.
; -  «  - atunci, ce mâi 
aştepţi ? *

Trebuie neapărat să 
vă. epefez. Altfel...

— -Nu accept nici 
mort!

— Cur»-doriţi'. E cam 
ae.eţgşi lucru...
, ~  © “

— Acuzi. pe acest ce
tăţean că a ridicat mâna 
asupra dumitale ?

— Nu, domnule jude
cător. .11 acuz că a lăsat 
mâna In jos prea tare... .

-  O  —
Judecătorul arată' «u 

bastonul către banda a- 
cuzâţilor, unde ~se afla 
un individ învinuit de 
a fi. comis o. infracţiune 
gravă:

— La capătul bastonu
lui bleu se află o -1 cana. 
Bel- - ■ > ;i; ... . * .

Acuzatul; impasibil, 
întreabă-: '

— La care capăt, dom-
Culese şi prelucrate de 

ILIK LEAHU

— Şi soţul tău face plim
bări seara, pentru menţi
nerea sănătăţii ?

— Nu, al meu bea a--
casă.

.  O
- — De ce un bărbat are 

nevoie de bani? *
— în primul rând ca să 

se impună în faţa femeii, 
apoi ca s-o cucerească şi, 
în fine, ca să poată scăpa 
de ea. ' ■ " -

O
— De ce Eva voastră nu 

s-a măritat încă ?
— îşi aşteaptă mereu

idealul! .
— Şi care e idealul ei?

- — Să vină unul care
s.o ia. - - /■ '■

h La. porţile raiului, dea
supra. era câte un afiş.

„Intrarea, numai pentru 
bărbaţii care întreaga lor 
viaţă au fost sub -papuc*;

Aici eră coadă mare.
„Numai pentru bărbaţii 

care n-au fost sub pa- 
puc“ — scria în faţa ce
leilalte intrări. Aici, un 
singur bărbat. Sf. Petru 
îl îţiţjreabă: ' . ,v V
_ -— De ce staţi aici?,
. — Nu ştiu — răspunse 

bărbatul —, soţia mi-a 
spus-să stau aici, aşa că 
stau i

de grav. Mai Tău 
trebuie să-i spună 
vărul...

O -  . .
— Deci când s-a ajuns

la încăierare, adversarul 
dumitale ţinea în mâini 
un baston ? — întreabă
judecătorul.

,— Da, exact aşa â fost,
— Şi dumneata. c$ a- 

veai în mâini ?
— Pe nevasta adversa

rului meu.
O

Făcându-şi fondul, can
tonierul observă un băr
bat lungit pe şina de 
cale ferată. II întreabă ce 
face acolo. . .. . •

— M-am săturat de via
ţă, răspunse el. Vreau ca 
expresul de Pâris să-irti 
curme suferinţele.
- — Expresul de Paris ? Jft 
acest caz trebuie să vă 
mutaţi pe cealaltă linie, 
pentru* eă pe aici trece 
expresul de Berlin.

Q
La lecţia de-aritmetică, 

învăţătoarea întreabă ele
vul :

—- Dacă într-un buzu
nar ai 20 de franci şi în 
celălalt 50 de franci, ce 
înseamnă asta ?

— Că nu-1. Haina mea.
Culese dc 

N. ZAMFIR

ua.t de. romantic^ pare 
şrţrăcia vâjâită, îr» pris
ma ' biogrâfiăbr oaine-' 
nilor mari aceasta 
pentru că sărăcia . lor 

roditoare. Nu pare 
aceeaşi sărăcie cu

a săracilor obişnuiţi ai 
lumii,- parcă pâinea 
neagră nu ar fi la fel, 
privaţiunile şi lipsuri- 

par a fi altele- 
Din păcate însă • ro

mantismul întâlnit Jtn 
sărăcia sfinţilor şi ar
tiştilor piere deîndată 
ce este trăită de omul 
de rând. în sărăcie 
scara valorilor este alta 
decât în belşug, Geea 
ce ţi se părea puţin 
şi nesemnificativ de
vine mult şi important, 
banii primesc o aţtâ 
valoare. în Sensul că 
ţi le par mult mai

' valoţoşi decât şunpCfc 
. realitate. încet 

te obişnuieşti ’ sâ,=,re- 
nunţi "la multe P o r 
turi ce ţin dev>''"î'miult 
bogat şi poţi Jacg. uşor!? 
deosebirea între ne-' 
cesar şi plăcere. De a. 
ceea săracul, este şi 
slab-: mănâncă doar ce 
■este ’ necesar — dacă 
îl are t — şi în ge
neral mănâncă şi ce nu 
îi place, dacă nu are 
altă alternativă... Se 
obişnuieşte cu greul.

Sărăcia te învaţă trei 
lucruri esenţiale : să t# 

.mulţumeşti cu puţin, 
să nu-ţi fie ruşine să. 
ceri şi să nu-ţi fie ru
şine să primeşti. Dar 
sărăcia; îţi. arată şT 
cîne-ţi sunt adevăraţii 
prieteni. Oricum ar fi/ 
sărăcia în realitate este 
grea şi dură; numai 
creaţia o eclipsează şi , 
o face romantică.

INA DELEANU

UMOR NEGRU
O Ţaţăl către fiica sa gravidă:
—-'Cfel puţin, i-ai reţinut numele ticălo- |  

siilui aceluia?
— Da: I  am sorry. I

Desen de

. • • • • *  •  * •  mmmmmmmm.mmmmmm • CONSTANTIN g a v r ilA*

Jumătate din * M 
deştept este să ştii la  
ce eşti prost.*

2 . Nevroza este
transmisibilă.

o’ tapjyi

au ne

- absbfnă âtteva'titti

6. A inţetos»
- rU ,nu 

i* santeat .
■ supunem lor: *

7. Rasa umană qu; rezol
vă niciodată vreuna 
din problemele ei. Se 
străduieşte numai să ie 
Supravieţuiască. .

Selecţie de 
ILIE LEAHU

Mixtum compozitum

1 £ - -j', . y. :y6 rf. . 8 9 10

z- • *'

3

u

s n
6 B - ■
7 ■
8 ■

i
'0 X '

'

ORIZONTAL: 1) Direcţii favorabile
pe cărări fără pulbere; 2) Venit indu
bitabil cu recunoaşteri oficiale ; 3) Vetust 
voiajor comercial pentru articole de toa
letă — Refugiu proverbial al minciunii

cu mustăţi (pi).; 4) Interpret tranşant al 
nepăsărifcr taţfte — ' Exponent ... prolific, 
cu realiiSri pe măsură; . 5) Replay a- 
plicat în caz de recidivă — Piatră de Ho
tar îh noianul vremii — Mi-e perfect egal 
intr-o măsură asemănătoare ; 6) Prima 
literă din scrierea gotică — Linie a 
curcubeului în geometria spaţială a ce
rului — Glasul deznădejdii în faţa vici
situdinilor ; 7) Tresărire de jar într-un 
culcuş de cenuşă — Exemple concrete de 
devieri laterale; 8) Licoare mirifică
pentru lumea visurilor — Termen final 
al unui • bilanţ existenţial ; 9) Intervenţie 
salutară într-un caz, de revigorare ; 10)
Corespondenţă afectivă întreţinută cu 
părinţii. \

VERTICAL : 1) Străină. de efectele
marilor schimbări comportamentale ; 2) 
Cuceritor disimulat" al inimilor slabe; 3)

. Libelulă graţioasă peste creste azurii — 
Cadre reprezentative ale unor acte drama
tice ; 4) Străvechi cerber la porţile meş
terilor cioplitori (pl.) — Timbru sec pe
cetluind rigorile pustiului; 5) Ostenta
tivă dârdâială la lin feL_ de răceală — 
Mirajul obsedant al colecţionarului de 
preţiozităţi — Emisiuni radiofonice rea

lizate prin fonotecare-1; 6) Ciobul de lut 
al unei întinderi verzi — Irezistibila ispi
tă a paradisului pierdut — Mignon recep
tiv la miresme şi licori; 7) Gomândare 

* infinitivâlă pentru ăScecutarea unor pie
se în serie-—.Angajată într-o întreprin
dere avicolă de stat ; 8) Locuitori per. 
manenţi ai etajelor înverzite — Acţiune 
de campanie desfăşurată în profunzime ;
9) Itineranţi autorizaţi pe marile artere; 
Dicţionar : ANS-

. :  a;- : v a sile  molodeţ

DEZLEGAREA careului 
„POTRIVIRI", APĂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA î

1) CATALOGĂRI; 2) ATELA — 
: IMAM ; 3) VALIZA — APA ; 4) AS — 
PIPIRIG; 5) b  —P I—TRUDI; 6) ETA
TE — II N ; 7) RĂSĂRIT — GA; 
8) IŢA — ATAŞAT ; 9) SARE — ATONI;
10) TREPANAŢIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei:
ALB: Rd 7, Th 7. Tg 1, Ng 3, 

P : g 7
NEGRU: Rg 8

Soluţia problemei din nr. trecut:

1. Ch 3 2. Cf 4 mat

I. . . . . . f 6  î. f â

2. De 8 mat 2. N e 8 : mat

Anul Vtf #  Nr. l4 l f m m M 1 f  Sâmbătă, 1 ~  Duminieă, 2 iulie



• , • - 'fir .. . . • •-* .T ' ţ. f ■ ' ‘■■-.'t
■Comitetul de iniţiativă pentru Banca Comerciali 

„„ALBINA" aduce la cunoştinţă celor interesaţi că 
‘ subscripţiile şi vărsarea a $0 1» sută din capitalul 
sudai s» mai pe* face Până la data de 10 IULIE 
1995. tn următoarele moduri:

I. Depunerea directă a capitalului la Banca Ca, 
mcrcială Români, in contul 45.3054.3fc după care se 
vor prezenta pentru Înscriere fh listele aflate la ; 
Deva — Mura Emil, Direcţia Renerală pentru pgrL 
cultură şl alimentaţie, str. * Decembrie, nr, 19:

Gheorghe, S.C. ..MBTAb-EXPRES" 
SJKJL, str. 16 Februarie, nr. 3 !  ̂ i

— Zona Valea Jiului — Dreghici Nicolae, Consi. 
Hui local Vulcan;

h

-

— Zona f t d  — Ccau Matei,
str. Horia, nr. * î

— asana Hunedoara Apostol 
ra, telefon 7130*3;

— Zona Orăftie ..*»v 
sdliul Agricol Bariu)

— Zona

Centrul agricol 

loan. Hunedoa. 

Crăciun ffleolae, Con» 

Ilie, Consiliul Agrl.
Ortea;

A chim Florin, Centrul de repro»
ducţie Ilia.

La centrele menţionate mai sus se pot face de, 
puneri ţi în numerar primind chitanţe. *

• A 2. Persoanele juridice ca capital privat sau de 
stat pot face vărsămintele direct în acelaşi cont, ur. 
mând a se prezenta cu documentele de vărşământ 

i la Mura Emil sau Dreghici Gheorghe.

( Relaţii suplimentare puteţi primi ailnic Ia tele.
Ioanele 619522, 619473 (S.C. „MEŢALJEXPRES".

, DREGHICI GHEORGHE) şi 618555 (MURA EMIL),

|  BANCA „ALBINA" doreşte să albă cât mal 
•i.mulţi acţionari Nu risipiţi această şansă 1

, î In numele comitetului de iniţiativă din judeţul 
ţ Hunedoara, . Ec. GHEORGHE DREGHICI

• '  ; ■ '; ţri VţJlM"

.....  ' ’ *A5
v  i. I V Â N T U L  U B F R  ’

• .. - • •. ~.+.a!k

NOttJB |fAIUFE POŞTALE

HM

i

BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE 

- I ettzedkri I» Deva, sţr. 1 Oecefnbrie, nr. 23

cu grădină, situatăîn  Geoagiu- 
anilor, nr. 145, t *oprIetatca lui 

jy, Elena; " . ţ
Preţ de pornire: 26 000 # 6  lei.

* APARTAMENT cu două camere, de
pendinţe, str. 6ejan, bl. «4, ap. #8. Deva, pro- 
prietatea Iul Sonea Alexandru;

p reţ de pornire: Ş POO 00# l e i

•  CASĂ cu grădini, situată în Certejul 
r. 258,. proprietatea lui Poienar

J*9ţ de pornire: 4500  000 lei.

•  CASA cu grădină, situată In OrSştîe, 
*tr. Unirii, nr. «fi» prepemtatea hA Lup Fiorin;

Preţ de pşrnire: 8 000 000 - iei.

•  APARTAMENT, 3 camere, eu depen- 
<®hţ* situat în Hunedoara, str. Kâodunicil, bl. 
3. «p. f . proprietatea lui Moldovan Gbeorghe;

Preţ de pornire : 12M0 009kd

* CASĂ cu grădină, situată în oraşul 
B rii, ştr. Prunului, nr. 20, proprietar Joldiş 
Petru ş| Bozalia;

Preţ de pornire: 10 000 000 tel.

* CASA proprietate, situată In Hunedoa*
str. Rovine, nr. 4, proprietatea |u l Pătrău

" " “ia şi Constantin;
Preţ de pornire: 6 000 000 lei.

licitaţia va avea loc în data de 3 iulie 
1005, la executoruFjudecătoresc de la Judecă
toria Deva.

« Peşte* •
j rifeUtr poştele, începând cu data de f  iulie a&
I Am solicitat şi noi conducerii Direcţiei de Poşte 

Hunedoara—Deva aceste noi tarife, ni le-a pus la 
I dispm ţie cU amabilitate şi . le publicăm fs*
I continuare.

|  I. CORESPONDENŢA 5

1
1. Scrisoare sttnpiă „loco", până la 20 g
2. Scrisoare simplă ..alte localităţi", 

până la 20 g

13. Pentru fiecare 20 g sau fracţiune de 
*0 g le  Mus ; <

14. Cşrte poştala simplă 
15. Carte poştală ilustrată

H. MANDATE:

— 50 lei

— «M le |

— 50 M
— 50 le i
— 100 le*

Tariful perceput pentru fiecare mandat sc corn. 
din :

a) tarii fie înregistrare '' — 30 M
b) tarif pe valoare, astfel;
— până la 40000 le*, de flecare 100 lei

sau fracţiune de 100 lei v— 5 lei
— peste #9000 lei. Ia tariful îo  valoare

pftoă la #9000 îsâ. pentru fiecare - _ 
1000 lei sau fracţiune de 1000 le! — 8 lei

Pentru mandatele telegrafice, pe lângă taxelef rn n u . ------ ,— -  .—.... . - „ ....
I prevăzute mai sus sc încasează cu tarif de telegra.
1 (M ila j •|  HIU, l*«Uc1 •
I -  loco — 285 lei
|  — alte localităţi — 585 lei

I III. SERVICII SUPLIMENTARE SOLICITAT*!

* sondaje du opinie

OPERATORI 
DESONDAJ

îh judeţ

Condiţii:- vârsta 25 - 55 am ,
- telefon şi maşină pers’opalâ

„ - domiciliu stabil te judeţ
- disponibilitate pentru drplasân 
frecvente te judeţ

t
Trimiteţi p in i ia data de 1 august 'Cumculum 

viu*” şi dott* pom tip buletin pe adresa C.P. S*#- 
41 Bucureşti, cu menţiunea. ** Penuu 

OPERATORI”

I
VI

r

lv
I -

3.

III. SERVICII SUPLIMENTARE 
DE EXPEDITORI

Tarif de recomandare 
Tarif pentru trimiteri „Expres" 
Confirmare poştală do primire 
Tariful serviciului .,Post-restant“

IV. SERVICII AUXILIARE

ISO le ii 
150 le ii 
200 ld  j  
100 le ii

I

Un abonament căsuţă poştală nomi-
i  ip N

I

I

I .

I *

I

!

nală» pentrtt peesoan# fteke, lunâr — 1000 l e i |

Un abonament tz o căsuţă poştală no. I
mina», pentru persoam. Rzfidice, lunar 2000 lei 1

Garanţie pentru o căsuţă poştatt (cave I
se restituie la «ppiftwa» atxinamanfu. J
IUI) - 7  V  ; ' — 5850 le i i

V. SERVICII DE. PUBLICITATE. RECLAME I  
COMERCIALE

î S.C. „CONDOR* S .A .  v  î
J STAŢIA UTILAJ TRANSPORT DEVA t 
j Str. Depozitelornr. 21 .
\ Tel 626157 ; Făx 054J621175 i 
[ A N U N Ţ Ă :  »
i A ’, a n g a j e a z ă  u r m ă t o r u l  p e r - j
î SONAL: ' [
| — electricieni forţă *
j •— automacaragişti t
L B. VINDE PRIN LICITAŢIE in fie- •
I care miercuri mijloace fixe casate, con- j 
j forrn anexei afişate la sediul unităţii; j 

,  ! C. ASIGURA PENTRU LUCRĂRI DE 
|  CONSTRUCŢII URMĂTOARELE': I

■  a i . ... s-' ■■ ■■■■ .i.:  -

I 1. mortare şi betoane ;
! 2. prefabricate din beton’- -
I 3. confecţii metalice şi plase su- 1

i

I
JImprimate cu adresă (afişe, reclame, 

fluturaşi, pliante comerciale, prospecte 
etc), de fiecare 20 g sau fraeţtane de 
20 g - , — 14

Imprimate fără adresă, de fiecare tri
mitere până la 2o g său fracţiune 
20 g

I - « a r e ; |
1 4. excavatoare, buldozeret auto- »

macarale, pompă beton, auto- I 
basculdnte, tractoare cu sremor- j 

. că, trailere ; |
|  S. agregate concasate şi sortate, j
I D. VINDE prin licitaţie fier vechi. I 
î  (4 0 7 )  “

(

— 10 lei

950

4.

I 
I 
I
I

— 175 IM S
T v  ■ " vl .

I
«na coîtttfaţă-vcrso) A i  -  1 «  te ii

pm S4% Wa
-  “ “ I

Reclame aplicate pianual prin ştampile

in oficiu poştal pe obiecte de forez» 
pondenţă, de fietare ştampifll Şt de fie» 
care oficiu pe zi |  +~

Tarif pentru afişa* intern în oficiu pe

I

f

I

S.C. „CONDOR* S.A. DEVA 
p r i n

FILIALA PRESTAŢII,

#
\ »

« . mp, pentru fiec&re afiş
•;.....-ir' :

Tarif copie xerox:

A 4
m
A 3

— |«9 lei
l

V
p

I

Reriami luminoasă, 
caracter

AS

pe zi de fiecare
20  lefi

444*. A# . nUNtâiLn 1»

plus
— tarif pentru
— tarif pentru

A 4 . m  56# ie if
A 4 tn I

-  529Tei ■  
A S — 510 iei I

flecare paginS A5 in
— 479 Iei |

1
I
I

J
f i x  extern;

Cu Germania

— tarif pentrtt o pagină A 4 
« ■ tarif pentru o pagini A S

I Cn 
I r

Ungaria

X 
I

-  3360 l e i i
— 2460 lei 1

I
tarif pentru o pagină A 4 
4arR pentru o pagină AS

I

î
I

INDUSTRIALĂ — DEVA j
cu sediul în Deva, Aleea Crirulor, !

|  Koc TC Î, etaj UI, te l.: $24726, \
621412, 626152 j

! •  E X ^tJTĂ  PENTRU P O G A N E  FT-;
ZICE ŞI JURIDICE : J

— Lucrări de instalaţii sanitare, tn-1 
I călzire, electrice, gaze naturqle, ventilaţie, î 
1 zugrăveli şi vopsit; f  J
% — Confecţionează şi montează con- |
l fecţii metalice (firide gaz, îmbinări elec- j 
j  troizoţante cu flanşe pentru gaz, cutii foi- ] 
î dmnt, împrejmuiri, porţi, flanşe, echipări j 
I robineţi, curbe trase etc.) ; î
|  r— Lucrări de izolaţii ţevi tn staţia de j 
! izolat autorizată. ^  |
I PREŢURI NEGOCIABILE! î
! •  APROVIZIONEAZĂ PE BAZĂ DEJ
î PRECOMANDĂ ORICE MATERIA- I
j  LE DE CONSTRUCŢn î

VINDE MATERIAUB DE CON- I 
STRUCŢII (

prin magazinul deschis în strada De- *

i

i
_______ J ? 8 7 ) j

•  w n n b m , î  a i n s



Notific* intenţia de majorare a preţnril 
in conformitate ca In vigoare *
cum urmează:

Denamire tm

Coca-Cola ZŞţţ ml .«icla ' 265 « 0
Fanta 2*0 ari SUda

- :
Sticla

205 450
$prite 2 »  ml - „ 
Kinley 250 ml

2*5
m

4 »
40»

Ooca-Criu T 1 
Fanta 1 1

SiclaC*î/tlrtIl—ltl
786
786

1300
*1300

Sprite 1 1 Sticla 780 1300
Kinley 1 1 ' Sticla 706 1300
Coca-Cola 2 1 Pct 2140 2450
Fanta 2 I Pet 2140 3450
Sprite 2 1 i P*d 2140 3450
Kinley 2 1 ’ Pet 2140 345»
Coca-Cola 330 ml Cutie : ; ;v- 654 - 1150
Fanta 330 ml Cutie Să» U50
Sprite 330 tal ■ î Cutie ■ 650 - 2250

S
P _ _________________________________________________________________________________________________________ ,

i Posibilitatea creşterii preţurilor in viitor la
\ nivelul notificat este influenţată de nivelul . 
j creşterii costurilor. (399)

ţ -  SOCIETATEA COMERCIALA 
j APOLLO S.A. DEVA
t ,. Scoate la concurs, în conformitate cu Le- , 
i gea 56/1993 şi Normele Metodologice de a ţii- î 
; care a Legii nr. 66, postul de 
1 M A N A G E R ,
t depunem  documentelor, de către ofer-
\ tanfi, se va face in termen de 30 zile de le 
4 data ultimei apariţii a anunţului, la sediul so- 
ţ cletăţii din deva, str. 1 Decembrie, nr. 3f A, 
l telefon 954/614396.
1 -i ..mmm mmm*-*..,.. n i ■»,. .^

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DEVA 
FACULTATEA DB MANAGEMENT ÎN 

ECONOMIA TURISMULUI ŞI COMERŢULUI 
INTERNAŢIONAL

instituţie autorizată de Consiliul Naţional 
de Evaluare Academică si Acreditare '

. . ANUNŢA
CONCURS DE ADMITERE 4
în data de 15 iulie 1995. ora 9.
Concursul va consta In .susţinerea unui test 

grilă, ce va cuprinde întrebări de cultură ge
nerală din disciplinele de liceu. 1

Pentru Înscriere candidaţii vor prezenta 
următoarele:

— -Buletin de idenţjtate;*
— 2 fotografii 3/4;
— taxa de concurs (20 000 lei). _ 
înscrierile se fac până în 14 iulie (inclusiv), ;

la sediul facultăţii din Deva, str. 1 Decembrie,
nir. f f tv '  ..........

Informaţii suplimentare la tel. 054/61181T 
054/619076.

S.C. CASIAL SJL DEVA —
VINDE LA LICITAŢIE 

TOARE AUT© UZATE 4 m  
 ̂ — Raba (D—2156 HMN) — pfeţ. dte por-* 

nire: 170 606 le i/b u c .— 2 buc.
— Saviem (D 797) — preţ de pornire: 

89 906 lei/buc.—  2 buc.
- 1-* TV (D 127) — 3 buc. — preţ de pornire: 

33 006 Iei/buc. f
Garanţia de participare este de 16 ia sută 

din preţul de pornire.
Taxa de participare la licitaţie este de 

10 060 lei. '
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii fo 

fiecare zi de miercuri a lunii idile a.c* începând 
eu 12 iulie 1995, ora 10.

Informaţii la tel.: 613146» 613141, 617484, 
617483  ̂înt. 154, 243. (405)

CORPUL GARDIENILOR PUBLICI

MO- s

Organizează concurs pentru gardieni, pu
blici, după următorul program:

•  Deva în ziua de 7. 07. a.c., ora 13,00, 
la sediul corpului. **

•  Hunedoara în ziua de 14. 07, a.c., la  ora
10, la sediul detaşamentului, . .

, Pot participa candidaţii care au â ţw s do- 
|  sare până in 5. 07. şi, respectiv, 12, 07, a.c.

S.C. QUASAR S.A. i

1 !, * l
j i în perioada 20. 06. 1995 — 31. j
ţ y f 07. 1995 cu un ăvans de numai j
I '^P T V m P  300 000 lei puteţi cumpăra în |
j g RATE lunare orice model de î
J /  . televizor aflat în magazinul j
j nostru: " |
î  SAMSUNG PANASONIC -
|  GOLDSTAR PHILIPS I
; MEGAVISION GRUNDIG '
|  şi aparatura AUDIO-VIDEO. |
|  De asemenea,'puteţi cumpăra în RATE î 
f oricare dintre produsele electrocasnice din î. 
( magazin: |
; FRIGIDERE, CONGELATOARE, AS- ,*
! PIRATOARE, Ma ş in i  d e  s p ă l a t  !
I AUTOMATE, HRAGAZE din import şi I 
■  româneşti. * j
I INFORMAŢII: Deva, bdul Decohat, W. R, parter. *
; <nn mama •
I  . ; V • â  .■

, 1 - v - 'V  ̂ A ;•

• COPiXTO-tRFl a tiabiblair etrcpfiwaak U 1
I 9 M     preturi ^  aaiapMw’Crt mai « mbI

t-mt yr iiipic'Pjriinek cupiuloarc tip ; 
* -JJ& ăU L M I C C  <n*kr «aK irt ulabiPCaranlK- si « p iu : !  
î  Di, Irthuiliir aui'ir.»,! TOPI ECU srt Dc» a Tet/fa* <>l 3K71

i _ ________________________________________ __________________________________:___________________ ______-

i
i

b

I
■b •

I.«i •
I 

I

jS,C. CARTEL ŞJt.L. CLUJ 
ŞANTIER DEVA 

Strada Depozitelor, nr. 5 
Angajează pentru lucrări de con

strucţii : > *
•  zidari
•  dulgheri

.(4664)

SC* ENERGOCONSTRUCŢIA S.A. 
BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA r -  MINTIA

Str. Şantierului, nr. 1 — Mintia 
(lângă termocentrală)

Angajează personal in următoarele meserii: 
•  Dulgheri, zidari, beton işti şi lucrători de 

dramuri şi poduri.
Informaţii suplimentare la tel.: 614166, 

613220 (fot. 18} sau direct la sediul unităţii.
____ ________ (4668)

S.C ORAŞTIETRANS S.A. 
Intenţionează să crească tarifele de trans

port călători şi marfă cu data de 20 iulie 1995.

I

I
.3g-

i
I■b .

I%
I• A .
I

. .b ■■■
I-b -
I

• ••b

i

! SOCIETATEA AGRICOLĂ JROMOŞANA** I 
• - ROMOS j

j Scoate la licitaţie ui data de 15 iunie 1995 , 
) mijloace fixe: utilaje agricole şi construcţii, ti- ] 
s citaţia se va repeta, apoi, în fiecare sâmbătă,
1 ora 10. - . , (4672)

f iiiitâ jtfiffjfi hpiiffii tSmlfnrmL lipiQ  VIOI tQ  pGntT O n iflttu i iw

nfnrfnlnr

(Urmare pag. 1)

de pe autovklanja nr. HD 
m. YGY, aparţinând 
R.A.G.C.L. Deva, ne spu
nea *

Am tras apă din piv
niţele oamenilor. Di Vio- 
reî Schmaranzer. şeful sec
ţiei prestări servicii, a fost 
mereu cu noi, a coordonat 
toată acţiunea. '

împreună cu dl Constan
tin Avram, coordonator din 
partea Primăriei Deva al 
acţiunii ântiinundaţii. am 
văzut şi cele două poduri 

.. — aparţinând DN 7 *şi Căii 
ferate, a căror curăţare şi 
îngrijire intră în răspun
derea şi atribuţiile respec
tivelor firme. Din ' peste 
doi metri care ar trebui 
să fie spaţiul de scurgere 
a apelor, au mai rămas 
30—40 cm. Nimeni nu a 
mai curăţat, decolmatat aici 
de la ultimele Inundări 
de aCum peste 20 de aniîl 

în strada Matei Corvin. 
lovită de furia apelor, la 
cele 29 de gospodării i- 
nundate, oameni în cizme 
de cauciuc se ajută unii 
pe aHii» Dar ?i suprafeţele 
din faţa caselor ior trebuiau 
să fie curăţate de proprie
tari şi efectele ar fi fost 
astfel mai mici.

Inundaţii s-au produs şi 
în grădinile şi in casele a 
11 săteni din Btrcca Mică.

De Ia unul dintre ce) 
afectaţi locuitori, dr Dnvi 
ret Nîcoară.' (eâ*ă ’rii nr. 
4), aflăm :

— Eu ştiu eă acum nud 
bine de 15 ani s-a făcut 
digul pentru protecţia sa*, 
tulai ndstru, digtjl de pe 
râul Cerna. Dar el a foot 
distrus. Nimeni nu s-a nud 
ocupat de întreţinerea Iui, 
Acum vedeţi la ce am «.ţ 
juns. Tot ..c*e am semănat- 
bunufj din casă etc. ni 
s.au distrus. în grădini şl 
pe câmp se. aflâ suf ape 
de peste uh metru < mat 
mult de 70 hectare. $i ce 
recoltă bună se amuiţa. 
Până se scurg apele *totuI 
este distrus., i

Dacă nu vezi cu ochit 
este greu să-ţi închipui 
năoasta care a dat pesta - 
oamenii din sonete despre 
caro am scris. Tragem un: 
semnai pentru «inii cu 
răspunderi în domeniu t 
apă de băut nu sm «M 
menii. Fântânile sunt M 
nvndate. Apă le 
alimente, asistentă 
cală etc. Să fim 
s# fim oameni cu 
(ţtetrt Aşa cum au -de* 
vedit-o până acut» şl a  
dovedesc in 
pompierii, lue 

la R.A.G.C.L.
Poliţia. Primăria Deva, 
Tuturora le revin 
obligaţii în continuare.

R.A. J»OMANIAFILM“, FIU ALA M V A
Organizează în ziua de 28 ittfie a.c., oră 10, 

la sediul său din str. 1 Decembrie, nr. 20, lici
taţie publică, pentru închiriere spaţii eu activi
tate comercială şi depozit, ta cinematografele 
dîri: Deva, Orăştie, Uricani şi Hunedoara. In
formaţii la telefon 612B23.

doienţa drumarilor care şi-au Bttat răspunderile ce 
ie .au.

. b S"mm•  *_

*fiâDC(3R-Bâ ft»f«urb o aven** de Walţj J
mm

fw f i tr u  fiftlQ  »i

ti * ? ***  c a m

in 
ia

S.C. „CETATE** S.A. DEVA
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

la pâine şi produse de panificaţie începând cu 
data de 1 AUGUST 1995. Majorarea se face ca 
urmare a modificării comisionului ROM-, 
CEREAL, a preţurilor la energie, combustibil 

i;Şi gâzi / (4676),
I _ :_t„n'J1 „  j-'jjnnrT.; r~..  —- - , i , - J

• pem tru  o lu l  1 ix r tv tp r la ţg t

PftO SFC U TâîS u

SÎG0RA }

T u i / f d *  î

î

Anul VII •  Nr. 1415 •  Sâmbătă. T — Duminică. 2 iulie



xVSV
VAT

VANZARL—
C U M P Ă R Ă R I

#, ,Vând apartament 2 
tel. 617176, 

după; ora 16. _ (151345)
■ « Vindem linie: de peni- -

§cj»ţie cil gaz sau mptoV 
ijnă, import Germania, 
admirăm montaj şi gat 
rcmpe^Tel. 061—863683. ;

. • . ' ( (4622)
/«  Vând apartament 2 

camere, parter (privati
zare) tel. 61226i, orele 15 
—19. v  (4621),;

« .Vând casă eu grădi
nă, sat Gothaten. nr. 121. 
iţeleţii tel. 109 — Jpura- 
sâdA: (4358) î
• « " Cumpăr ga rsonigră,

e^cUis Micro t5. Telefon 
m m ,  , (4368)

•  Vând TV Sony — co
lor ;stereo, 70 cm, Nikon 
F . 601 tel. 720966. infor-

- maţii de duminică- până 
sâmbătă, orele 18 -22. .

f ; '  (131342)
- A  Vâ)nd.Wartburg combi 
avariat pentru piese schimb,
certificat înmatriculare, In 
formaţii tel. 655156! (4400)

•  Vând apartament două
c*tăere faianţat. foarte 
întreţinut, decomandat. Hu
nedoara, 715570. (4395)

-â^Vând apartament două 
camere, parter, posibilitate 
p r im e a  re. în Gojdu, tel. 
619973, după ora 16. (4625)7

-• Vând -2000 mp' teren 
infrăvllan cu pomi fruc
tiferi şi viţă de vie. cu 
acces- la drumul - Coziei. 
preW 15 OOG 000. în rate, 
teL 611856. „ (4628)

•  Vând casă, dependinţe,
grădină în Sîntămăria de 
f»ia*?#.rtfcî. 536497, (4380)

•  Vând maşini cusut 
. incftlţitMŞtie. -dftteană ; cu
un" ac.. tfvărca Pfaff- (Ger-.

> mania), 20 buc., 5# mi
lioane Iei. Informaţii, O- 
vadea, 659/129306. (4398),

« Vând remorcă 8 tone. 
tel. 730991. (4401)

... , • ;< "
•  \  ând casă. qpâ, gaz.

Deva, informaţii tei. 
£23221. ■ , (4419)

•  Vând Ford 5 ierna 1J6 
L, neînmatriculât, peva, 
Al, Teilor, bl. 74, ap. 4.

’* '* - <4421)
«s? V&d chi<S?G alimenta

ţie publică (5 m x 3 m) 
sau ideal pentru garaj, 
tel. 660959. (4423/24)

•  Cumpăr talon Audi
100. Informaţii. Veţel. tel- 
625423. .. .» , (531)
'«  Vând casă, grădină* 

•Sifeişei, ‘ nr. 17, eoip. Be- 
riu, 660779, - posibil itaţi pri
vatizară. ; . -ş (4374)

«'Vând- teren Intravilan 
1860 m p: Cristur. tel. 

671613, informaţii ; zilnic.
; (4609)

•  Viind mpără măcinat
grâu ; şf porumb MG 350 
complet automatizată, ca
pacitate 500 fcg/h. ' r tel. 
068/150492. (4297)

•  Vând teren cu pomi,
pretabil cabană, zona Roci, : 
tel. 613358. (4410)

«  Sp Gigi SRL Deva vinde 
eti gros la depozitul SC 
Retezatul, (fost ICRA) .vi
nete.* cartofi, roşii, ardei, 
pepene verde, la preţuri 
avantajoase, (632)

•  Vând;.'apartament dduă
camere SiânedOara, sufra
gerie, teren intravilan, şo
sea Cristur. Informaţii tel. 
671608. - (4631)

•  * Vând ; Renault 21 Me
dalion, an fabricaţie 1987, 
fax Panasonic ş i ' maşini 
,,Pop Corn". Relaţii tel. 
721030. • ■ (1730)

« Vând SRL decembrie 
1994,, fără activitate, tel. 
715338; , (1739)

•  Vând garsonieră con
fort I. Hufledoarâ, Al, Coc
surilor, bl, 5, ap. 23.' (1750)

•  Vând Renault 14. dez
membrat pentru piese 
schimb. Preţ avantajos, in
formaţii corp una litru. 78. 
Aridraş Florid. (8719)

- Să majoreze preţurile- ta 
preparatele de carne şi 
carne proaspătă cu 30* la 
sută, începând cu luna 
iulie 1995.? .; (9218)

•  SC. Altopex Devâ.. 
anunţă rriajorarea adaosu
lui comercial din 5 iulie 
între 0—200 la sută:, 

(151349)
' '  « S C  Corn Mixt Tri. 
umf SRI. Deva anunţă 
majorarea tarffieSor şi-prac
ticarea 'unuTâăaos (temeri- 
'•eial între 0—10 la sută, 
începând c u ‘ data de . 1
august 1995. - . (4422)

nezeu- să 'te odfRwească- în*
-m. mm

paoe . (4427)-

PIERDERI

•  Pigrdut carnet student 
pe numele Otvoş Florin. 
Se declară nul. (1738)

OFERTE DE
SERVICII v

WSJES*’ COMTOURI- 
NEX SRL SlMERIA.

. distribuitor al rehumî- 
telbr .produse ale fir

m ei STAR FOPOS. 
angajează COLABO
RATOR! în oraşele' 
D«vă, Hunedoara, 
Orăştie şi Călan. Re- 

'laţii la tel. 660575.
(CEC)-

«  Căutăm tinere 
18—25 ani, cu paşa. 
port pentru lucru în 
Italia, contract Tel. 
614237. (4364)

-ş#
P E - f i E Ş E

• ' Nâ despărţim CU: 
nemărginită durere de 
eeLPaJa'fost pentru: 

: soţ.’ : tată, so
cru şt bhnic
PEŢRJCA; A*(GHBD 
înmormântarea f va 

Avea loc1. duminieŞ,; 2 
iulie 1995, ora 14, de 
la Casa mortuară.

(151343)

■aţii?11

•  Suntem alături de 
Ceeilia Anghel şi fa
milia la - dureroâsa 
despărţire de pal care 
â fost un soţ şi 
tată

PETItICA ANGflEL
Dumnezeu săi! odih
nească. , M l
. Familia Anghe Ioan.

(151344)

•  .Meditez elev la limba 
engleză, anii- 5—8, tel:
623713.. /  • (4630)

*■ Angajez doi combai- 
nleri cu experienţă şi un 
mecanic de combină, sala
riu excepţional, tel. 722206.

(4429)

H ^H IR IE R I

apartament ’ctT 
V i9-douS? caiiîere, zona 

riţâ. Informaţii tel. 633731.
(4402)

« Vând apartament două 
camere Slmeria, str. 'Cloşca, 
bl. lîl, sc. B, ap. 33. etaj 
3. ! (4403)
' «  Vând mobilier bar şi 
apartament mobilat. tel. 
660691." ■ (4404)

« Vând ARO 243 D. 
motor Braşov

« Vând Lancia, Pris
ma, mn fabricaţie” 1985, 
motor de 1600. 120 040 
km la bord, geamuri 
eMetrice, şchiebgdach 
(turelă) şi alte îmbu

nătăţiri. Informaţii Ha
ţeg. strada Dccebal, 
nr. 17 Preţ avanta
jos. (8720)

•  închiriez cort pentru 
nynti—  boteze, 12 x 24 
m, tel. 628763. (4629)

« Caut de închiriat a- 
ţarsonie

fabţjcat 
1990, preţ negoc ia b ii, in
formaţii 871656. (4391)
;;,« Vând apartament trei 
camere decomandate,' par
ter, posibilităţi privatizare 
şi '  pentru cabinele' medi- 
căîe,- telefon Zămfireseu. 
Tel. 626112.. (4673)
, ‘jk  vMd- apartament Ul- 
(râcentral cu trei camere 
decomandate, două bal
coane închise, două băi, 
tel. 616993, după ora Î6.

(4392)
« Vând apartament 4 

camere central, etaj 2 sau 
schimb l i  2, preţ conve
nabil Simeria, tel. 66096*7, 
. v . (4393)

A Vând Volkswagen 1500.

Sotor Boxer (piese schimb).
eva, Gojdu. bl. A 10/40, 

ţel. 613069, (4624)
•  Vând masă,- şase sca

une „Păuniţa“. 380 000 lei, 
negociabil, tel. 626022. 

f  ,  (4407)
«  Vând pui Dog ger

man negri, părinţi cam
pioni, pedigree, Petroşani, 
tel 542347. ; (4412)

•  Vând apartament 2 
camerş, Haţeg, tel. • 770635. 
sau 768107 Sarmîzegetusa.

: (8722)
•  Vând casă, grădină,

Ceangăi, Mercedes 2400, 
neînmatriculât. tel. 713382 
(scara). (1741)

« Vând Vitrină frigori
fică orizontală Italia, 1,6 
m, ladă frigorifică şi mi- 
nimotoretă. fabricaţie 1993, 
Ucraina 49.8 cmc, * tel. 
712062. * (1742)

•  Vând câsă Bălţa. In
formaţii Huiredoara, tel, 
716568, zilnic. (6568)

•  Vând convenabil ARO
10, tel. 717431. (1744)

« Vindem maşină în
gheţată stradală,'' ./ dulap 
frigorific 1600 1, conserva
tor pentru păstrat Înghe
ţată. 613240. (4431)

•  Vând apartament două 
camere Hunedoara, Inde
pendenţei. bl. 32, ap. 39.

. (1745)
« Vând apartament două 

camere, cartier Gojdu,-Al. 
Crinilor, bl. E 10, ap. 16, 
tel. ,062/445138. (4613)

•  Vând căţeluşă Ciobă
nesc german. 6 luni, şi că
ţeluşi de 2 luni, Brănişca, 
sat Rovina, 83. -  (4413)

partament sau garsonieră 
(ne) mobilată, exclus - Mi. \  
cro şi Dacia, tel. 613790.
, (4430)
• « Caut de închiriat ga
raj. chioşc pentru activitate 
comercială, vad bun, tel. 
618413. . (4627)

. •  Ofer spaţiu depozitare 
50 mp, str. .1. Vulcan,, 
nr. 23, tel. 622344, după 
ora 20 :' ■' (4436)

« Ai fost tot ce am a-- 
vut ' nîai bun şi mai 
scump, dar Viaţă a fost 
prea crudă. CU tine şi 
m-ai părăsit, lăsând n-ne în 
cea mâi mare durere

$TEFANIA CUBJ 
la numai 54 de ani. ' - >

Te vom iubi şi te vom 1 
plânge cât vom trăi fiica 
Cornelia şi soţul Cornel.

(151347)
•  O mdarte prematui'ă a 

răpit-o diptre noi pe drâga 
noastră

ŞTEFANIA C-LKJ
suflet nobil şi b l ând i Cu  
inimile zdrobite de durere, 
te vom deplânge mereu 
pepoţii Ti bi, Florica şi . 
Adina Demian. (151347)

•  Colectivul secţiei obs
tetrică — ginecologie R e
gretă dispariţia, prematură 
a celei care a fost o bună 
colegă db serviciu

ŞTEFANIA CLEJ 
Suntem alături de fa

milia îndoliată. * Dumnezeu 
s-o odihnească! (151350)

*. • ' Soţia , Ifeştaşja ^
" îînpfeifflă eu ceS efoua A"

nah,- anunţă cu adâncă r 
■ durere încetarea din >. 
vi^ţă, după o lungă-şf 
greu suferinţă, a Celui 
cşre a Met tei bun sbţ. 
şi tată

IHBNWeH GREORGIIE
Dumnezeu .să-i odihtip 
nească'* în pace! în
mormântarea.- azi. j i , 
iulie, ora ,'iţ, de î§. 
Cşpela' Cimifirului Ret ,,, 
format Devâ. li veţţî 
păstra o yeşnică amin
tite. s (4417)

4*— *■ * V  Cu durere . iV  suflet.
soţia Maria, fratele -Vla- 
dîhiîi ']T9''fâltîlliaP' "Clim-

•  Cu profundă du
rere anunţ încetarea 
din viaţă a scumpei 
mele soţii ;
VICTORIA TRIŢA 
în vârstă de 69 ani. 
înmormântarea du. 

mlnică, 2 iulie, în Ci
mitirul Ortodox din 
Deva, str. Eminescu. 
Nq te voi uita nicio- 
daţă ! Soţul Truţă Ioa- 
•cbim. . (4432)

.naţte cypmaţelŞ,r,. 
strănepoţii «.şTmfft* şi "'strănepeţii<.auunţă-. cU: 

durere încetarea' dih viaţă 
, a celui , (ţtrd a' IteâîlOn soţ.

. frate şi-unol&^M de aleasă 
modestie ♦ şi 4>up*tete su-

---fletească. —  —  -....
COSTEA ALEXANpEţi:.

’-i—  de 61 ani- -
InmofmS&itarea '  Srî ‘ dată 

de' 1 iulie om ,15, îtWfcimi- 
tirul Srtodox din jRrâdk 
Eminescu, .derJa tătea Mort 
tuară din Deva.

Dormi în pace dragul 
nostru i * (151348)

•  Suntem alături de 
naşul nostru la greaua; 
încercare pricinuită de 

decesul scumpei noastre 
naşe •- •
VICTORIA truţa  

Dumnezeu s-o odih. 
nească în pace! Finii, 
familiile Bîrlădeanu 
Teodor şi Florica, 
Bîrlădeanu Vasile, 
Dorina şi Alexandru.

‘ v (4433).

•  Familia AlbU; ®i- 
colae suntem Mături 
de familia Călugăru 
la greaua pierdere su
ferită prin trecerea 
în nefiinţă a celui 
care ă fost un bun 
coleg de serviciu şi 
prieten,

MIRCEA
CALUGARU

Dumnezeu să-l odih
nească i (4435)*

i
> •  Cu adâncă durere 
colectivul Spitalului 
judeţean Deva este 
alături de femiliş * în
durerata la dlspmtiţia 
celui care a fost .

IN*. MIRCEA 
GALUGARU, 

om cu suflet jŞmăros.
(151346)

C O R E LL . t  - T h X T I L E  T R A G E

COM EM ORĂRI

i « Cu aceeaşi durere, 
anunţăm că aU trecut 
10 ani de când dragul 
nostru ' ■
; CALIN UNGHER 
ne_a părăsit pentru 
'totdeauna. A rămas în 

; inima şj gâpdul nos- 
.tru, .păstrându-i b vie 
amintire. I^tcrimi şi 

Alpri pe morfiţântuj Iui. 
JrPăfJiţii. .sora, ., curm. 
|»haţuî şi' bjăhfcîi. (4383)

« Vând combină
CLass Diesel, Roşia de 
Secâş, jUd. Alba, tel. 
122. _ (4414)

DIVERSE
« SC Corn , Alexandra 

SRL Brad intenţionează

f>« Sg Împlinesc..trei ani 
16$: când - , *i !

PUIU SUBA
ite-a părăsit pentru ' tot
deauna. Lacrimi şi flori 
pe mormântul lui. Soţia, 
socrii .fiicele, ginerele şi 
nepoţii. Te vom plânge 
mereu. (4420)

•  Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău la împlini
rea a şase săptămâni de 
la decesul celui care a fost 
un om de aleasă omenie 

TUDOR VALENTIN 
Soţia Aurelia, fiul Marian- 
.Valentin, naşii Nicu şi 
Dorina, fratele din Tg. 
Jiu, Mitică şi sora Maria.

• Slujba die pdmenire du» 
minică, 2 iulie, la Biserica 
din satul- Sulighete. Dum-

« Cu adâncă durere 
în suflet ne despărţim 
de draga noastră prie- ; 
tenă . .

$Tf.FANIA CLEJ 
Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate. A- 
dio dragă Fani. Familia 
Bocan. ■ (4418)

;  •  Aducem un ultim 
omagiu regretatei şi 
iubitei noastre naşe 

ŞTEFANIA CLEJ 
trecută la cele veşnice 
atât de timpuriu. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace ! Finii Nicu. 
Rodica şi Radu. (4418)

. Colectivul de' con
ducere al Spitalului 
judeţean Deva regretă 
dispariţia fulgerătoare 
a As. med.

CLEJ-ŞTEFANIA \  
Sincere condoleanţe 

familiei îndoliate.
(151346)

« Colectivul Credit. 
Bank este alături de 
familia Jurcoane la 
durerea pricinuită de 
moartea tatălui. Sin
cere condoleanţe fa
miliei îndoliate. Dum
nezeu să-î odihnească!

(4428)

Societa te mixlă R om âno  - Elveţiană
Vmde en gros

îm brăcăm inte sonată ,im  p o rt Elveţia,
în oaiotl sigilaţi.calitate deosebită

4800 Baia M ere  
Casa Tina râtulu i

B-dut Unirii 13/406,Tel/Fax; 062-430707

valoarea medie de 0,078 
mg/mc în aer, iar pentru 
zona Deva de 0.086 mg/ 
mc în aer. La acest indi
cator, CMA este de 0,15 
mg/mc în aer; ;

Din determinările ana
litice efectuate la punctele 
de control pentru supra
vegherea calităţii aerului 
mi rezultat următoarele:

•  Valorile* concentraţii
lor la poluanţii gazoşi (bio
xid de sulf, bioxid de a- 
zot, amoniac, fenoli' şi aci
ditate) evidenţiază înca
drarea lor sub CMA (con
centraţia maximă admisă). 
Faţă de CMA de 0,1 mg/ 
mc aer la bidxidul d& a- 
zot au fost înregistrate ur
mătoarele valori maxime: 
0.639 mg/mc aer ;în zona 
Hunedoara; 0,018 mg/mc 
aer în «zona' Călan şi 0.425 
mg/mc în aer; '

•  Rul berile sedimenta bile 
au înregistrat în acest in
terval următoarele valori 
medii: 284,86 gr/mp/lană 
în zona Chişcădaga, 157,45 
grjmp/lună în zona Te- 
Uuc, 17,54 .gr/mp/hmă In 
zona Hunedoara' Şi 16,6 
gr/mp/Iună în zonă @ă- 
lan. La .acest indicator 
CMA este* 17 gr/mp/lună;

•  Nivelul de'zgomot de
terminat în localităţile ju
deţului evidenţiază valori' 
medii ce se înregistrează 
îm limitele stabilite;

«  Pulberile în suspensie 
au înregistrat ; Următoa
rele valori: în Zona Te-
liuc valoarea medie a fost 
de 0,362 mg/mc în aer, în 
zona Hunedoara de 0,146 
mg/mc în aer, în zona Că- 
lan de 
Pentru'

u  A ia « ţ i *  - j u f - A v n  y v -

î 0,170 mg/mc în aer.
u zona Chişcădaga

' « Valorile radioactivităţii 
beta globale pentru . faci 
terii de mediu aer' (aero
soli/filtraţi. depuneri at
mosferice) Ala ape curgă
toare şi potabile, - sol şi 
vegetaţie, s-au încadrat 
în limitele de vtyiaţie ale 
fondului natural.

In ceea ce priveşte ca
litatea apelor curgătoare 
de suprafaţă, ihdioatorii 
de calitate s-au încadrat 
în limitele admisă» '
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