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•  IERUSALIM. Ministrul 
israelian de externe, Shi- 
' io i  i * • . _* u ar d Ş-
]> ‘ cu omologul
său germarft Klaus Kirt- 
kcl, aflat în vizită la Da
masc. După cum relevă 
ag • ,î ,»' EFE Reuter, 
care citează Radio Israel, 
Peres a exprimat in cursul 
acestei convorbiri dorinţa 
ţării sale de pace eu Si
ria.

Şeful diplomaţiei: israc. 
liene, care l_a contactat 
pe omologul său,, german 
la Damasc, înainte de în
tâlnirea acestuia cu mi
ta m ul sirian d * o terne, 
Faruk Al_Sharaa, l-a  ru
gat pe Kinkel să transmită 
autorităţilor siriene faptul

1 «  « t  • t  . •  , «

Spectacol umanitar
S ala  mare a Casei'" de 

; Aulfcură Deva a găzduit vi
dări. 7 iulie a.c., spectaco- 
la i  um anitar organizat de 

' i  .MapB f̂tîgaţilBr
5 H p v  .................. tone» - -
.■ i^ u ,A îă tu f i  dg membrii 

asociaţiei, la spectacol au 
:• fbet: invitaţi copii de la 
? Beş toarta. fiicei ş i e e i  de 

' I* *J®aşa de sGopii Deva.
fc  deschiderea speeteco- 

b b d  t  evoluat un grup de 
5^ francezi, in Cadrul reia

ţi*  A- colaborare între 
: asociaţia gaixiă şi Asociaţia 
;. Jftesnântft fără cârje"? din 
. Pnanţa-'- e©i şâs*> tineri x- 

4 băieţifăp!? 'fete —- au 
p».îSc«6âtup« program de 

> Mattonete, având la bază 
■ «leea' că. fiecare-are drep- 
. Ud - să se manifestă • liber, 

(fa acest p re tam  fran- 
.isc un turneu prin 

r  t*!8 „ Deva iii,'*! doilfc:
; «a? ţţ> are • prezintă 
5 .HSMSor
• sptţ .Aesajui' dansului lor. 

i-jds’t. mai \ - a «cer
tat d«> publicul în majo
ritate foarte tânăr. 
sStatorntq colaborator al 

asociaţiei, Clubul Elevilor 
Dţvâ ţa âvut"si. de această 
dată o prezcitţ i • iar 

-: w&  :în spectacol. Ansarru 
MtŞ folcloric Părturcan . 
K  clubului, îndrurttet de 

’Xj VitoSfe Sfoladeţ şl (iW i ..
‘ tra Lăsconi, a prezentat 

«fc» Variat program de dan
suri şi cântece populam 
formaţia de dansuri a a- 
dus in scenă o mare di_ 

v Versiişte de dansuri, - din 
•m . multe zone folclorice. 
'Alături de dansatori în

spectacol i •> apărut ->i!,t.i 
Ana Banclu, Ciprian Iio- 
j .... Corm ! >4 'cu (la 

taragot), care au încântat 
■ publicul du cântecele lor.

Muzică eu iz religios în 
ritm uri^ moderne ,a inter- 
prel.it grupdl de tineri 
i n jtisii din Deva. După 
mesajul lor „ele iubire şi 

j speranţă*', microfonul ai
. I . * t* C .* 1 * >ri } i. U
vatb iii e imţwyuaă cu 
Domin Corcheş şi Vasilc 
Beleau, la orgă, fa tara- 

-Jgoţ şi, respectiv. Ja .acor-^ 
■! deop, au . oferit publicţjiut 
, rântece populare, de' nu 

fcă uşoară ss romanţe
Spectacolul a^ fost, aşa, 

cum şi-au propus organil 
' zatorii, un prilej de a 

transmiu membrilo Aso 
ciaţiei Handicapaţilor. Ne- 
.uromotori, prietenilor lor, 
tuturor celor castr at» răs
puns invitaţiei de- a-1 Ve-' 
dea urf-gâad bun, un me- 
saf 4». suflet.

La încheierea spectaco
lului, ■ de ip® - scările ' Casei 
de Cultură *...•< lansai t ' .  
Ioane de care erău agă
ţate cartele cu mimele 
spectatorilor, Iniţiativei 
frâna  im  de ! lai - . ba
loane i-au răspims mai 
ales copii şi tineri prezenţi 
la sppcta ol. ,

' v i o i t i t i  rom an
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1. 1 dolar SUA. _ — 1985 lei

1* 1 marcă germană ' —. 1433 lei

t* 190 yeni japonezi — 2309 lei
I» 1 liră steflină — 3174 lei

1 franc elveţian —- 1727 iei
1 . t  franc francez " — 411 lei
I * 109 lire italiene - — 123 lei
8 Cursuri de referinţă ale Băncii Nu! tonale
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In toate sării
vro«ea va fi, în gene. 
ral, fromoasl >i <M- 
dtiroasă. ÎJo&r fti şw«- 
est şi la manie sunt- 
rxrjtâit avei«e rf? 
.izolate. Temperaturile 
în creştere. Minimele 
vor fi cuprinse între 
12—22 grade C. iar ma
ximele între ÎL—32
grade C.

că „guvernul lui Yitzhalt 
Rabin este serios şi inten- 
ţiort< iză să negocieze pa. 
cea, nu j * piardă timpul".
Si ntem .. ->11’ şi să 1 aa 

săin îr> timpul r.«*c va 1- 
necesar pentru a ajunge la 
o pace totală (cu Siria), 
cât mai curând .posibil" — 
a afirmat Siim on Feres, 
citat de EFE,

Iniţ iatis a  • estui . îedi
ilog dl) maţi , 1 tele

fon a aparţinut părţii 
israeliene, menţionează su r
sele citate.

•  BONN. Curtea Consti- 
âlă jermană 1 con 

firmat, marţi, o lege hu
lită de sindicate fiindcă 
aceasta inţerzicc practic 
orice indemnizaţie pientru 
şt vi tch 1 , iacă s tu s- 
>1., este pro ’ocată de o 
grevă, transmite France 
Bit'-1 relua 1 de Rom 
Preş

La nouă ani după a_ 
doptarea legii. Ia. . -  1986,: 
Curtea a «stimat - A textul 
este compatibil cu consti
tuţia. înaltul for- juridic 
german nu a' împărtăşit o- • 
pinia utemiculuî indicai 
al lucrătorilor din siderurt 
gie, IG Metal] (2,99 mi
lioane membri) gartidu 
sociaL-democrat (SPD). şi 
vei’Zilor f -r** depusese a 

un recurs.
Legea prevede ca sala

riaţii tre  uţi în  şomaj teîu 
nie din cauza unei greve 
s-. nu poa ă 1; inderaniz «ţt 
de asigurările pentru şo
maj dacă aceştia bene
ficiază de aceleaşi avan- 

tajţ a  şi grt iştii 9, •- 
dacă'* trăiesc î*. o cu totul 
altă regiune.

S<C. „Mureşulf - 
S.A. Şoimuş secerişul 
orzului se apropie de 
afftnşU,

Foto; PAVEI. LAZ-A ' -

O

jm  i t __
?c •  Tfetri- l u a e r a r i :

JEtonpî în pace. Cestel! Faptele nu «.»« 
c n A w F ,  ■ •

11 iulie
•  Sf. Mc. Kufimia; 

S t  Olga uiepărSteasa: 
S t  Mtrciaa;

•  Onomastică: A. 
malia;

•  fcL* nfesut, în

1819, NICOLAE m i~  
CESCU, scriitor şi is
toric, conducător a» 

* Revoluţiei de la ’M lâ 
$-« ItoRtâneusiâ
im, 1852);

« Soard® risor*- ţa 
ora 5,41 şi apune la 
21,00;
- •  Au trecut 191 de 
zile ».n an: au ,ju,r - 
174:

m a t  f o s t .

, PREŢURI MAJO- 
, BATE. pin 3 iulie a.c.
' au crescut preţurile la 

pâiiţe^şi lapte, <u medie, 
a la s,, tă M< ’ vaţiile 

 ̂ făctwilor responsabili 
T sunt simple.: majorarea 
* cpsttiriidr energiei, oom.

. bustîbilului, deci- ale 
'^proceselor le producţie - - 

In "Iazul pâinii —- şi
; transporţuiUor. , Aşadar, 

p&nă ţi pâinea noast ă 
: cea de toate zilele...

# ITORNEU ASIATIS. ■ 
• Primul ministru, dl Ni- 
' solae Văcărolu, însoţit 
- dg mai mulţi miniştri §i 

oâmeHl da afaeerl ro
mâni, a efectuat, săptă- 

’*laana . trecută, vizite suc. 
Uesive în Ghina,- RepU-, 
blî ca-.Socialistă Vietnam 

i Şt 'Republica Islamică
r. .ŞWW«w4|'ii:'')ir~. 0~ .-J» nul' ,.p—"jg—

Palvistan. Dialogurile au 
fost intense, fructuoase. 
Să vedem cândgse vor 
coaee fructele...

•  1NESD32ARB. Guver
nul României a adoptat o 
hotărâre privind înde»
X L I iuli« t.c,
cu 8. la su^  a  sidarlllm? 
de bază, sporurilor, iii. 
demnizaţiilor de orice fel, 

p  sonalul
dru înstituţSlor' ţ  ib i :e 
şi iC regiiI r  Automtdm e»J 
specific deosebi?, vîn a,- 
celaşl procent Se indeut 
xe»M  şl pensiile th  orL. 
e  bursele elevilor

->5 studenţilev, alocaţiile de 
în-xi- iţ-»e minori
fi alte drepturi,

* be mmmsâ banh,
Â început, de Ia I tuRp, 
campania

bare. a bancnotelor 4* 
t&î Iei, emisiunea *99- 
şi a celor de 500 lei — 
emisiunea 1991 Gasierilla 
agenţilor economici de 
stat sau privaţi, s:e al-

montări UBMR, c^re i-au 
cerut preşedintelui, care 
are atât drepturi, cât şi 
obligaţii constituţionale, 
să le fie partener în re
zolvarea" problemei. Legii

tor instituţii au obligaţia 
3 J le p r j î * ţ i  să nu 
m pun î fa circulaţie, 
oi să le " ipună zOnie 
la unităţile bancare.

¥  EHAl»OG PRESE- 
B W 'm  BDMR, Prt 
şedinţele României, dl 
Iod Hiescu, a purtat sâm_ 
Kăti, Ia Palatul Gotro- 
âeSl, un 'dialog cu paria-

învăţământului, pe care 
UDMR nu o acceptă In 

/ forma adoptată de parla
ment. ■ ■ ■ ■ ■ •

•  INVENTAR DE I_
DEI. S-a aflat la Bucu
reşti . 0  delegaţie a Mi- 
nisterului Afacerilor 
terne al Republicii Mol
dova, care a avut un larg

xdWîfrfe*- de pâsx*rf c® re
prezentanţi ai minMeru- 
lui similar din ţara a tas- 
tră, în legătmB cu Era- 
taţjul de.Bază ee va fi 

între cele două 
ţări surori. Deocamdată 
a fost conceput un „in. 
ventar de i.k> * care 4 ,. 
sta la baza tratatului.

•  „NOUA ROMÂNIE". 
Partidul „Noua Românie". 
> - , 1  inut, 1  K a’.*: 9  ire" 
din Gapitală, prima Con
venţie Naţonală, Ia care 
au fost dezbătute şi a- 
'! pT*.v Statutul part a.* 
lui, au fost alese Gon- 

- siliul Naţional • şj Comi
tetul Executiv,

x •  PARTENERI ATUE 
PENTRU PACE. La Bu
cureşti s.a desfăşurat un 
seminar internaţional în

cadrul Parteneriata^ui pttil- 
tru Paee, organizat -de 
guve «-ji ron ,«> ş 
Având ca temă „Aspecte 
legale a-.* operaţiuniioi 
de menţinere a păcii", se- 
miaarut s-a bucurat de 
participarea unor per
sonalităţi marcante din 
cadrul NATO, ONU, 
OSCE, precum şi din 
statele semnatare ale 
Parteneriatului pentru 
Pace/

•  ÎNCĂ UN PARTID. 
La Tribunalul Munici
pal Bucureşti a fost de
pus dosarul de înscriere 
a Partidului Conservator 
Român. Iniţiatorul noii 
formaţiuni politice este 
Nicolae Vrăbiescu, pri
marul sectorului 6 Bucu
reşti, demisionar .din 
PNTCD. *

C e  s - a - n t â m p f a t . . ,  }
*tt0**0**

a s a a s a S E f e f ? *
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irta de vest "a gla sa prenumele unui cea mal btfltă calitate, cit '» 
Spre Arad, 1» prestigios şi toarte  eu- răcoritoare şl bere tui- I 

mrtca dreeptâ a M ic ii  wgawtaOTMf 'du ac» desina frapate, cu vinuri |
n u  — Arad se tiv ite le ' de alimentaţie din Cele mai alese pod. |
dintre cele mai paWkă pearfni turişti —  gării româneşti dar ţi t*  *

Mt .«Pani de pe- domnul ADRIAN LASC. băuturi spirtoase fine I
m  ţ t m m  «  1 « w « « i  Cowdmpex <un producţie «tern# sau î
nfapiti pspasai Adrian" riiiforut dtre.i -import — totul desti. j  
c p e u M e  O ft. trece p n p d  este servit «*t s i- ţ l fo c i oprirea căt {  

JUMKAN" impecabil ea 4  gJMSS di. mai aţreab8 i  iar eton. t 
verstt de p r i lu r l ' ţi pre- tinuarea călătoriei cât I

:£ //L H 4
'D E V A
Hjrtatpnvsn

f  - - £ 4 $ d  O f  PftE SA
\  „c u v â n t u l  u \
• societatepa acţiuni)
I înmatriculată ia Registrul 
|  nr J/204518/1991 Cont; 401

Cod fiscal' 2118827
- CONSILIUL OG ADMiNtSTRATie.

> -Owtrtrcr Gbeonea pHssfWwe veoacto* setr.
Tttrimrisfrate v < cefrese f^ fr  aanr-iqi goUcMMnct)

I  Vir9irCrtsian, 'C0rtî3t»i s,

Intraaga răspundere pentru conţinutul |  
articolelor o poartă autorii acestora Adresa ş 
redacţiei: Deva, 2700 str 1 Oecemone, nt 35. î

Pă- lor care au ca scop unic grijîte cu dragoste de co
di- dezvoltarea şi recupera* piii recuperaţi aici. L A  Z IA R U L  

C U V Â N T U L  L IB E R
— Şcoala Specială 

clişaf — ne declara dl 
rector Nieoîae Cristea — 
şcolarizează copii bolnavi,. 
şcolari internaţi, ‘care pre
zintă tulburări comporta
mentale şi afecţiuni ne- 
uropsihice de diferite gra
de. Ac&ştia provirT de pe 
întreg cuprinsul ţârii, dar . 
primează cazuistica jude
ţului. Funcţionăm cu cla
se speciale ce şcolarizea
ză copii cu imadâptare 
şcolară, având ca scop 
dezvoltarea şi recuperarea 
întregii sfere a persona
lităţii. Clasele au un nu
măr redtis de elevi (8-—12), 
fapt ce asigură recupera- 
rea nereuşitei şcolare In- #  
tr-o perioadă măi- scurtă,-; 
de tim p ' şi posibilitatea ? 
reală ca elevul să poată |  

'continua careurile şcolii 
de masă, când se întoar- |  
ce în cadrul familiei. In

rea întregii sfere a pers o- Pentru perioada de va-
nalităţii copilului internat. _ ră jumătate din efectivul 

Obiectivul principal al de copii pleacă în familii.
şcolii şi implicit al spita
lului este punerea în va
loare a potenţialului de 
care dispune fiecare co
pil, prin antrenarea Iui în 
ceea ce poate face prin 
accentuarea ralului activi
tăţii cil ccmiil şi nu pen
tru copii. Prin tot ce rea
lizăm dăm elevilor noştri 
o .şansă pentru viaţă.

In acest scop este folo-

Pentru cei fără aparţină
tori se organizează activi
tăţi recreativ-distractive de 
către cadrele didactice, Ia 
club' sau în sala de sport 
Se încearcă, de asemenea, 
o colaborare cu tâbercle 
şcolare, pentru ca grupuri i
mici" de copil sâ-şl petrtra- ?
că o parte a vacanţei de

sită pe lângă activitatea H « t  la  tabere. Se -urma
la clasă şi cea desfăşurată* reşte prin întreaga aetivi-
în clubul şoolu, unde co
piii au posibilitatea să-şi 
formeze anumite daprin-
p | L  Pri» ţsrh p

.‘In- «ăi* #e.iftteă;ied:: 
plăcere.

De altfel impresionează 
curăţenia şi ordinea care

tate desfăşurată în-şcoală 
să se contmoarcze tarele 
acestor rtipii, fn buni par
te de Origine, socloîâ, ei
provenind din familii dez
membrate.

acest sens se apll&a me- f  domnesc în  toată şcoala. 
todeR? pedagogice cele mai Dtipă un an şcolar, s-au 
aăecvate, se conturează şi I  pătrat condiţiile igiehico- 
te  elaborează cerinţa psi- ’ sanitare, practic nefiind 
hopcdagogice speciale şi î necesară zugrăvirea, ci 
Individualizate, care vizea- doar mici retuşuri. Grija 
2 | .reStabflirfea echilibrului ? ţeritaţ M ul în care arată 
între elevi ţ i  şcoală.. «#0*1* — evidentă peste

g m T S  " ** “  da
(clasele 1—iVb permiţând ; tră aici pehtru prima <la- 
şcolărizatea Copiilor care, J 
pe lângă diferite afecţiuni

! Abonamentul este calea cea îm i sigu~, 
ră fi mai amntafăasă de procurare « 
ziarului nostru. Costul abonamentului \ 
|  pe luna august este de 2 000 lei,

) ptus taxele poştale. Faţă de cumpăra- 
■ rea zilnică a ziarului de ta chioşc, care ar 
i com  3W 0  — y ISO M, prin abonament  ̂
l  se economisesc lunar ■ aproximaţie l €00 
j de lei, în 'funcţîide numărul zile to rd e  
 ̂apariţie. '

"ţ Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
\ Abonamentele se pot face la oficiile* 
i poştale şi ta factorii poştali. Bentm lună 
\ august puteţi face abonamente în tot 
S cursul lunii iulie»

VIORICA ROMAN »-

f i

neuropsthte», prezintă şt 
debilitate mintală. Pro
gramul complex de recu
perare la cane Sunt supuşi 
copiii cu afecţiuni ̂  neuro. 
psihice şi debilitate ftiin- 
tahl prasupiuva atonca în 
echipă a tuturor faetori-

tă sau n-a mai fost de- 
moft» vreme -* '» ' impre
sie plăcută. Peste tot o* 
gllnzi ţ i  fieri, elemente de 
decor aparent fără impor
tanţă, dar care dau un as* 
pect mai pnţtA auster ţeo- 
8 i  Şl «e «sla hnpor* 
tont, aceste flori «unt In-

»»

l a  poarta de vest "a
jWJPţtnWi Ĵ3Pn>0 iHPCBBif ISk
Stern pe partea dreapta a 
■H dd U nu «» Arad se

z«i4a m ul: nu»
mowi w  po-

m p  as w  m S m  «*

a vă fi,o

* • « • • * * • « * • * • * • • • • • • • • • • * • - • •

ămm  -

iI

■ judeţufHunedOara. Telefoane 6 U2FS, f i  2lS7
■  611269.629904 Ffix 618061 -
I  - Tipemt eaecutat la S.C. „Polidava" S A Oeva I.a barul S.e. „Com impex Adrian“ S.R.IyZam.

Foto : PAVEL LAZA

m m *
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6»ae Ştiri, seriale 
d-a.; 9,05 Salvarea 
SUA); 10,00 O familie 
foarte drăguţă (sfr); 10,30 
Cheers (siteom/r); l tM  
Frumos ţi bogat <«); 11,30 
Vremea dorinţei fs): 12,00 
Preţul e fierbinte (show); 
12,30 Duelul familiilor 
(show); 13,20 SprmefU 
Story (s); 14,15 Sar 
Rărbera (s. SUA); 15,0$ 
Pasiunea el e  'crimă 
(S.P.); 16,00 I10R3 Christen 
taifcshow; 11^5 Hans 
Meteor talkshow: iS.SO 

" Jeopardy» (Cs); 18,30 In
tre no! (s. Germania *95); 
ţ9,0(T*Frumos şi bogat 
(s); 10(4$ Ştirb 'sporţ. 
meteo; 20,10 Exploziv — 
magazin.

IflO Ştiri; 9,4$ Ghidul 
Parlamentului; 10,00 
Show-ui tui M. Cosfanzo
(r) ; 12,10 O blondă pen. 
tru tata <s); 12,40 Forum 
(mag.); 14,00 Ştiri; 14,23 
Cotidiene; 14,40 Beaatiful
(s) ; 19,15 A iubi (Sl cu 
E. Braeden; 10,00 Tata şi 
fetiţa (s); 1 6 3  Tata (s)
17.00 Desene tmimate;
19.00 OK, preţul e  corect
(cs); 2 0 3  Roată norocu
lui (cs); 2 1 3  Ştiri; 21,25 
Paperissima (show);, cu 
Gabihbo, Miriana Trevi. 
san; 21,40 Tata Iţi ia so  ̂
ţie (S): S3,45 Ştiri; 0.15 

Show-ul fu) M  Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Reluări. „„

Anul VII •  Nr. 1421
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6,39 Germania ari dl. 
mineaţă; 8,30 Brunch TV 
(mag, TV); 1 1 3  In orice 
cm, Stepbanţe 1 2 3  
Kltpp Wapp CIub; « 3  
Vecinii j|*>; 13 ,3  Soarele 
Californiei (s); 1 4 3  Fal- 
eon CYest (s); 19 ,3  Cag- 
ney şi Laccy (s.p.); 1 6 3  
Star Trek (s, SFO; 1 7 3  
Raywatch (s); 18,00 Să 
riscăm (cs); 1 9 3  Totul 
sau nimfe (cs); 2 0 3  Ştiri; 
sport, ntetco; 20,30 Roata 
norocului (es); - 21,15 
Schwartz la pânda (s.p.); 
22,15 Hunter (s.p,); 23,18 
lllrich Meyer (interviuri); 
0,00 Spîegel TV (repor. 
taje); 0 3  Ritualul Sata
nic al lui Dracula (f. gr.);; 
2AP Rcinărî.

« 3  Ştiri NUC; Cu Tom 
Brokaw; 7,30 tn miezul 
sCaemilor (mag.); 8,00
Ari r*\ informaţii |a ai; 
1 0 3  Camorţ TV; 11,00 
Roata banilor — piaţa 
europ.; 15,00 Roata ba
nilor — piaţa rnneric.;
18.30 Buletin financiar;
1 9 3  Ari * -  informaţii; 
M,09 Ştiri r o i ;  10,30 
Viaţa noastră; em, ecolo
gică; <213 Entertaimnent 
X  —  Presă; 2 1 3  Diate, 
line — retrospectivă ’94;
22.30 VVISO — nâgazin 
german; 2 3 3  ŞHrI. ITN;
23.30 Sbow.ul serii, cu
Jay teno; 6 3  Real Per
sonal (talkshdw);. 1 3
Ştirile nopţii; 2,60 Desti
naţii de vacanţă (do).

9 3  Golf. Magazin PGA. 
Murphy’s Irish Open; 
1 9 3  turnea vitezei: Ma. 
gazinui sporturilor cu mo
tor; 12,00 Tenis. Turneul 
ATT de la Cstaad: Rado 
Swiss Open — ziua 2 (d); 
1 5 3  Ciclism. Turul Fran. 
lei 1993, et. 9; Le Grund 
Bomand — La Plagne, 
166 km (d); 1 8 3  Tenis. 
Turneul ATP de la 
Gstmid: Rada Swiss O. 

'rima r-"ziua 2  (d); 20^0  
Buletin de ştiri I; 2 1 3  

, Magazinul internaţional al 
sporturilor cu motor 
(DTM, moto -> MP de la 
Le Maus, Franţa); 3 3  
Ciciisoi. Turul Franţei 
(mc.); 0,00 Snoofeer, Liga 
Europeană 1995: Steven 
Hendry — Jimmy Wbite.

7 3  TVM — Teloi. 
matinal; 8^(0 La pri
ma oră...; 9,15 Santa 
Barbara (s/r); 10,05
Limbi străine; 1 1 3  
Cinematograful de 
artă (f/r); 12,45 De
sene iB im tr , - r i j o  
1001 audiţii; M4S TVR 
laşi; 15,65 TVR friri- 
Napoca; 1 « 3  W  fu 
iumţili 1 2 3  '..fterntemm 

‘ ţairi; 18 ,3 : Cazuri |1 
necazuri m  draperii
i fl -iii Ttorsnnr moIm

1 9 3  Clio; 1 9 3  Ca
lifornia viaeazăr v 
20,00 Actualităţi, , me
teo, sport; 2ţMÎ8FUim 

Daptew (FranţaJtalia); 
2345 Reflrctoj;; 23,45 
Actualităţii 0 ,3  GengI 
Emisiune de critici 
şi actualitate teatrală; 
0 3  Amintiri... fel paţ» 
(fer vals.

7 3  La
• ♦ir i , MM
mriii; 945 om M  mm» 
rişte: 1 D 3  «hm« 
taat -
Teatru <r); * 4 3
tuatităţi; I«R9 

;■ m tern» m m utem -, 
tru «epil; *5 ,3

gte*a OU K m
SI

em  smrn tfr m mm
1 2 3  23 ir*"—tir
(P- IR 17,4# Anr ţi n*> 
rit («• SpatUa); 1 8 3  
23 de ndtiaane (p. W t  
» 3  Cu cărţlte »» 
•«.;  2 1 3  TVM — 
M< grv; S r 3  ■ tufe» 
d« ţi m  i 2 2 3  C r ir i  
«oiR aite reiigioaaSţ 
2 3 3  Film. v

-  * 0 3  Interzis t i r .  
M ifer  <r); 1 1 3  Ftim 
serial' -Prii^td" ; |lr i  
Bel Air" (r);
Film serial:
Crest** (r); 12, 
serial:- „Mltimi 
te); 1348 Viva Trib f  
(r); 1448 Videetext) 
17,35 Primul pas; 1 8 3  
Desene animate; 1940 
Linia întâi; 2 0 3  Se
rial : „F.B.I." — i »
30; 2 0 3  Doar o vorM  
să-ţi mai spun.-; 2 1 3  
Telejurnal; 2 1 3  Se
rial: „C.H.I.PS." —
ep. 28; 22,20 Film ar.

 ̂SSS ( S ^ l W l V
-.Videotext, -

DEVASAT PLDŞ 
1 0 3  De re medica 

(r): 1L00  Videotext;
1 8 3  Repere culturale 
(emisiune de Dumitru 
Hurubă); 18,38 Desene 
anbnate; „Povestirile 
unchiului Timberwo- 
od* •— 0 0 . 9-, 19 3
„Twin Peaks" — ep. 
9; 3 3  Actualităţi
TVR; 2 1 3  * Obiectiv 
(emisiune de ştiri lo
cale); 2140 Sporiu) 
b&aedoreaa («mişiune 
de Nicolae Ga vreo): 

, 22,00 FBm artistic* 
„Colierul morţii" (ac„ ’ 
tiunc, SUA. 1993)) 
2 3 3  .Videotext.

tragerea _
SPBCIAL „6/« * r ;

din 9 Iulie 1995 f:
3 .  28, .43, 40, «2. 3 .

TRAGEREA NOROG
d in  9 Iulie 1995
4, t i  6, 0, 7, 8, 9.

Marţi, 11 iulie 1995



a tite ta f lu tte s -  
ifedel* lfiât 
d #  *  Jart sa- 
i t a l  a  !« •»

w ş Ivfe *!*7

gS&gB&S8!§®8858S$§§&

&  astea de 3 iulie l ^  h  sediul Centralei Naţio
nale CsuteâeriUfee a^SUuUcatolor^ J^aiece^ din Jttaadtoia.

c i ta nivel de rtennriL*1
Privind modul de desfăşurare şi d e  finalizare a aces

tei acţiuni. Canea urnătaaaeio  pmefeări t
In ncgae i i a  m  au  Cart tm imt  ţeprfeaeaiatc Sindi

catele. La această dată, in  România există cu perso- 
jnrsdic» o singu ri a gan isaţie aiadâcalâ jwofe-

Pământul se întoarce
ia stârnii- M de drept

I m comuna Dob*a an  
existat patru cooperative 
agricole d e ' producţie, ca- 
re «u cuprins toate cele 
{3 «ate exponen te .- De 
.«cate' ap licarea: Legii ■ fon
dului funciar n u  este dfi- 
Jpc «şetad- Dar e m is ia  
comunală ş t cele de pe sa
fe acţionează' pentru ca 
pămfeattă să  se întoarcă 
ta stăpânii M  d e  drept — 
ţăranii. Profitând d e  p re 
zenţa. Alele trecute, te re- 
dac$te, a dini Damian Xer- 
■ţ0G&j~. • . :|063^âĂtii,
am avut cu domnia şa  o 
«cdrtă ' convorbire pe te* 
fea anunţată în  rândurile 
<fe s ă i  teu.. Discuţia m  to- 
fepM» «U întrebarea noas
tră :
; « * S â te  titluri de  pro

prietate s-an înmânai p â 
nă in prezent ?

— In  ju r de şase .atee. 
¥ n  num ăr tnare de ase* 
menea acte se află la  chm-

p ie ta t Măsurarea pămân- 
‘ tului se apropie de sfâr
şit în. ip  din cele 13 sate 
ale comunei. -

— Oamenii sunt mulţu
miţi de câ t şi Unde au 
primit pământ ?
— -  în  general, da. Sunt 
mici neînţelegeri Intre ru 
de, vecini, dar sunt pu- 

/ ţine cazurile .etate au . a- 
jUB» la  instan ţa*  de ju 
decată. în  satta Mihâieşti 
ne confruntăm cu  o .situa
ţie m ai aparte.

— .Antene'
. — Intr-o 
sunt I»  ju r

; ;*ăt5HIR*:-; -mmeot: • ‘ v  a*»-. . ivopifiiqi:;
în lam ina Legii fondului 
funciar.

\  — Ciae măsoară pămân
tul t

—. t în  dem n maior Bar- 
na, de la armată, ce fâee 
o treabă  foarte tonă. în  
satele StînceştiO haba şi 
Bujoru a-.a Început încă 
măsurarea pământului.

J fep e  ? v :
-— Nu avem topometrist. 

Cele două sunt sate mici/ 
au pământ puţin. Avem 
condiţii să încheiem, în 
linii mari, aplicarea Legii 
fo n â iţu l funciar -până la 
sfârşitul acestui an.

. TRAI AN BONDOlt

Bunătatea trudi tarului
Plugarul ,— cum Mne i se asteea odată, pentru că 

ave*--mere* « M id i» . str5rwe pe coarnele ' plugului’, ţăran 
cpp^epativlzat sau .colectivist l-au botezat •mai d o t e  
după ce a urm at cursurile „învăţământului agrozooteh
nic" că, vezi doamne, el, truditorul pămfuit*Jtuj,~mi ştia 
cum se in toarce  brazda, cupa se seamănă cucuruzul, când 
se dă  vaca la tau r şi când fotă oile. Nu ş tia i  Au în
ceput să-l înveţe „specialista-  ca te  a-au puc m âna pe 
ugerul unei vaci, cap iu  bivoliţe. Săteanul, bunul nostru 
sătean, a  avu t ş i  mai are puterea şi tăria , şi la  braţele 
lu i aspre c a  fierul, şi în mintea iul litnpede, înţeleaptă 
să nu b a g e în  team a batjocurile, care i se fte . ®  a  t o 
cm i şi fel lucră pământul, seamănă şi crtege, ne  pune 

-pe masă bob de g r ţu  copt în pâine, eu  şl pui ifen ©gra
da fel. Şi un  pahar, două de vinars, de vin, tm  m ăr 
eepi. Banane, portocale încă n tt  are. Dar cu vre-

Şî mai ate săteanul nostru o mare greşeală": In 
... ţa lui ana semnat eoedica d« prezenţă. Nu şde când 

începe şi când e gata Ziua de lucru.

te -» , • .
p u ţ*  comuna

, Beriu disâMaridr im bo-
>1 este

..mult căutată &e. .cititori:
■' .? o.i'̂A-1'- T î ' . •..•••' •••

■**

I.a el viaţa e  lucrul ş i lucrul «  «safe. Altfel m  în 
ţelege dumnealui să trăiască. Orna să trăieşti fă ră  lu 
cru ? Asia- n-o să priceapă niciodată 1 v.

Sâmbătă liberă? Când a m  to n a l- s a te  an sâmbăta 
liberi» ? Cine-i dă  liber î  Prin satele p r in e r te  ten tim- 
Mai In Ultima vreme, « n  văsuţ şi Auttitâîca «Atoni la 
coasă, la adunata! fânului, la  iftălţaeea «UBor. „Diminea
ţa « -« m  ted d n a t, am  sncultsrt riibpotul tfeerieli, w - ;ra  
n ^ a t  h& Umometm să *»e ierte r i  «m pîecat te fân , nu 
la  «fctâm ăţii. Că ffeml are  Segea fel ş i ne tortă B ţfa- 
notoo“- D%-^îdn tas, dacă hu-i Ă n, « fe l lapte, iW*4 «fcnfcn- 
tfefe* brânză, urtfc Şi când ntt-i, ţwreă n u  «e  pfeee. 'Dar 
fără sudoare m ultă «U «în bunătăţile-. Cum alee sătea
nul poterii bun : „Dumnezeu dă* dar în traistă nu bagă !“

Ziceam eS hm « te r ţ  şi am l ă u t e  pamenEi din Po
ieniţa VobîH, dip Zdrapţl, din CerbăFŞi Sleria, CJfîşcior 
şi Etulzeştiî de Jos-şl de Sus, care erau bătuţi de sbăre, 
d ar la  muncă, pe holdă. Dar pentru bunii mei orăşeni, 
destăinui un secret care vrea să fie  şi o invitaţie; La 
sănătate, ia, bronzare. Ia bucurie ş i  vesefce': Nitoie nu-i 
mai tfe -pdfere şî tte ’ steiăfefe dă tteztteâ fe  fâfUtHl Grilei, 
mej-sul desculţ prin rouă ierbii, simfonia neînregistraiă 
■1 corului păsărelelor, bătutului coaselor îşi ascuţirea lor, 
mirosul care face plămânii tari, cri â î ierbii cosite, ptlsâ 
în brazdă de cosaşi neîntrecuţi în  mânhiTea coasei. Dar 
înainte de a. poriţî ife MSdă tnudildril păm âhitiîyi şife 
orânduit şi, treburile casei Pruncii ori îi ia cu  el ori îe 
dă de grijă. Eu ai» o mare bucurie să Ie văd şi să le 
laud palmele bătucite de coadă^ coasâţ, bătucite de mun
că şi de . sudoare. Cinstită, dreaptă*. . '

GSL I. NECJffiEA

D es- re activitatea secţiei d e  K arate  
a Clubului Constructorul Hunedoara,

§n ediţia- de miercuri 
29. m . tei*, a ziartfhii „Cu- 
vftHttfl liber", în  articolul 
ca t^Sul „Tinere speran- 
ţb  ţţWtoeâor«»e“, semnat de 
C. Sandu, se prezintă o 
sitşaţiL' ln zi a karate-ului 
tradiţional din judeţul 
nostru.".

Dacă ar fi să dăin ere- 
zare -celor relatate, rezul
tate notabile au obţinut 
dşar sportivii de la olu- 
b |d  devean „Jodan*. cu 
filiale în  Brad şl Ilia. 
Nil doresc să contest re - , 
2 Uitatele obţinute de ka- 

; rateka clubului „Jodan“ 
din Deva, dar pentru co
recta. informare a  eitito- 

; ritor ziarului dvoastră, in  
cfenşjăeterea artiocdului 
secante de C. Sandu, cred 
Că merită trecută In  re-:, 
vistă activitatea secţiei de 
karate a CSutolai Con- 
strijetarwl Qtmedoam. $ii* 
m» lanaş, care răspunde 

; de acrirităfea ateste! sec-. 
ţU ,. a- -incepstt să p rac tice : 
artele m arţiale In  îfe3, <ki 
Detestă .D on'" Bteparu . (5 
DANt feste sriee^esrat Jn 

! tetei - «aţte»!* din 1992, 
eesturs neagră, f  ©AN 
dfe' 1993 nrie m e i i ta t  In

biroul Federal pentru zo
na Trartsilvaniâ. La Cam
pionatul Mondial de N a
rate Tradiţional de la 
Trevisio — Italia, în 1994, 
împreună cK Spîalbergher 
Dăntiţ, obţine şi un 16c 
VI la Embu masculin. Tot 
în 1994, la  Fraga, obţine 
tittul de campion euro
pean la fudokan, echipa 
României în componenţa 
Simo lănbş, Jăar Mihai, 
Muşat Cornel, • Adăscăliţei 
Iulian devine campioană 
europeană la  kum ita  La 
campionatele naţionale de 
senicai 1395, echipa clu
bului Constructorul Hune
doara t o  mată d in  Sân© 
jlarroş, Pruteami Fătălin, 
T ra te le  A dh ' Pitîeaş Vîo- 
rel obţine loceî I la  ku- 
mite. '

-An mai urcat , pe po- 
diumul de premiere. Pru- 
•teanu dătălin, tocul II lâ 
fukugo şi local III la  lea
fa  individual, S te p  lanoş 
locul I la fukugo şi locul 
III la  fcumite individual, 
Simo Mercedes locul III 
la  ksm ite individual.

Edhdpa de seoiotl a  clu
bului ISonstructorul H i. 
nedăăra, în componenţa

Şira» tanoş, 2 D.VN, Simo 
Mercedes, 1 D.AN, Ptrutea- 
jiu  Cătălin, 1 DAN, "ţron- 
ciu Adi, 1 DAN, Pitite# 
Vi orei, 1 Icyu, cucereşte 
Cupa României în aeptem- 
fcrie 1994.

Dar la  clubul hunedo- 
rean există o preocupare 
deosebită şi pentru schim
bul flp mâine. Astfel, Ja 
Campionatul Ma^Ional de 
copii .cădeţi şî juniori, des
făşurat la Cluj Napoca, în 
perioada £ —44 iunie 4995, 
tinerii karateka au obţi
nui ««nâtoarele rezulta
te i  Ia ctg. 7—9 ani, Jstra- 
te S iM a, l«e<Bî II . la terta 
in® ridnaî p  teşm eueâ -cu- 
Andtetean Alexandru locui 
I  F te to  mixt, la ctg. 10— 
12 '.şbi, Blspltfearej A^ttna 
şi 'S t e c ş  Vasfle — tocul’ 
IV ta  Embu nuxt, etg.
13—15 aai, Istrate Diana, 
Strâsvu Sorina -şl C^jeţ 
Alma — tocul I I  la  kata 
echipe, la ctg, 16—18 ani, 
Marapescu Dana şi Cippan- 
ta Sebastian — lociQ ţ j  

' F.rato m ixt, ctg. 19—21 a»i. 
Gtfteas Dăallă şi Prutea- 
nu  Cătălin — locdl I  te  
E m to masculia. ISătătin ; 
PrtfeâftU .obţine tocii! 1

la kala Individual şi 2 lo
curi: K t JjE ktimîte şi res- 
pectiv fukugo, . •

Despre Cătălin Pruteanu 
putem spune că s-a aiir- 
feăt şi to competiţiile in - : 
teraaţionale; ia  Ctenpto- 
natele mondiale -din 1994 
din Italia şi a -obţinut un 
merituos, toc V la kata in 
dividual şi un Ioc II, 
fot la  kata individu
al, la  Campionatele 
Europene de la Fraga, 
1991. Anul aceSfe, în An
glia, obţine tocul II la 
Cainpionaiale Europene cu 
echipa de kata.

Aceste rezultate au fast 
abţinute şl rial criţă spri
jinului acordat de ing. Ciu- 
*bOtaj'U Dan, preşedintele 
secţiei de Karate-Do Tra
diţional din cadrul Aso
ciaţiei Sportive Construc
torul Hunedoara.

T inerii karateka invită 
pe această cale iubitorii 
de sport d in  Hunedoara 
ş a  spri^ite jicti vitateg şec- 
Aî~i de E ra te  a  âlubuiui 

«istrueterul Hunedoara.

MIRCEA STEAVU, 
Hunedoara

I a  bazinul de înot din 
Arad, s-a desfăşurat. Şi 
perioada 1—2 iulie a.c., în  
organizarea F.R. de Na- 
taţie, Campionatul naţional 
a l  cc^iDor de 9 ani în.. 
I98dţ. In care aUr partici
pa t un număr de 250 co
p ii, reprezentând 18 secţii 
de înot din ţară.

DterStru prima dată fel is
toria înotului huneăorean,

la 50 m  delfin şi 59- m 
spate ; Dtona Pasca, loctâ 
I la 50 m spafe şi 2 to 
curi II la  W) m erau! şi 

• 50 m b ra s ; Ştafeta b tee |i 
a CS.Ş. Hunedoara, locul 
I la 4 x  50 m liber şi to
cul l î  la  4 x  50 m  t e x t  j 
Ştafeta fete a  C-Sfe. Hu- 
nedaasa, locul l i  la 4 x  
50 m liber ş> .tocui 11 La 
4 x 50 ia mixt."

IN9T ^accesul echipei 
de ia C.S.S. Hunedoara

echipa de la C-S.Ş. Hune
doara. (antrenor Zeno Giu- 
rasa) a obţinut tittul de 
campioană naţională pe e- 
chipe ediţia 1995, totali
zând un num ăr de 119 
puncte. Locul II a revenit 
G-S^. Baia Mare, iar pe 
local III s-a clasat CB.Ş. 
Xg. Mureş, ©intre rezul- 
îatsle fojţftc bţme gţjţţaU: 
te 3e mfâîS înotători J ş -  
nedoreni se remarcă în  
mod sţsccial u rm ătoarele: 
Adrian Radu, locul î  la 
60 na liber up 2 lpc-uri 11

A m *  v i i  •  Jix. i i 2 i

Aceste frumoase rezul
tate, care aduc înotul hn- 
nedorean în 'prim a pozi
ţie pe ţară  la  această ca- 
tegorie de vârstă, se da
torează atât latentului mi
cilor Ştotâtbri şi pasiunii 
cu care antrenorul -2®no, 
Giurasa îi pregăteşte, pre
cum şi sprijinului acordat 
SSSU^. do înfft $ii către 
conducerea C.SJŞ. Hune
doara (director îoan îs» 
trate).

Preţ MI«CE,4 hiBBt'



— Acum, la vremea

}!'  Secerişului. vă rugăm,
■ dig director, să- faceţi 

‘̂ iteVa precizări pentru 
, producătorii, agricoli şi

{ . cititorii ziarului nostru 
- in legătură cu preluarea 
v recoltei.

I r- Dacă este prea mul-. 
J ' ţă .saU pse^ puţină, reV.

|  trebuie ştiut însă faptul
* că , potrivit hotărârii gu- 
]  yernului, care a fost*, e-
* misă pentru actuala cam- 
|  pârtie' agricolă, - s-eu . asi-* 
I gurat sursele necesare

luăm şi grâul la 28 la 
sută umiditate, cu con
diţia ca producătorul să 
suporte costul aducerii 
cantităţii respective la 
17 la sută Umiditate.

— Ce maiI trebuie să
ştie producătorii agri
coli ? .

— ţi sfătuim pe toţi să 
nu amestece grâul nou 
cu cel vechi, întrucât în 
acest caz nu-1 preluăm 
nici în custodie. ■ Col ca
re nu" respectă această 
condiţie vor fi nevoiţi 
să se întoarcă cu pro
ducţia acasă: De aseme
nea, se exclude de la

_ _ preluare grâiil cu infes-
Sirică., ifrtinimâ 75 la. .su- -fere de tăciune şi mălu- 

I . tă. umiditate-" maximă 17. ră, precum şi-cel cu fu- 
|  da sută şi corpuri străine * sarium peste 1 la sută, 
* 6 la sută. y 
j  - Ţinând cont de condi- 
I ţiiţe atmosferice specifi

ce acestei veri, cu precî-

I  de' finanţare ijpentru pre-, 
I  Jîiărea prodileţief de* ce-? 
[ reale orz, orzoaică şi 
I grâu, care a fost contrac- 
îf.aaţSi', cu ̂ Romeerealul, res- 
1 - ''pecillhd* indicii - de., căli» 

feişt stabiliţi, cu specifi- 
CQtŞfr că orzul şj orzoai
ca se preiau •. conform 
sfea-ului..pentru bere.
w m jk tje  RRÎfe .după ţn -  
dfejj Stas W3, respectiv 
pentru grâu de ; panifica
ţie, adică- gţeUtate hector

I

Discuţie cu dl irig. LUCIAN ALBU, 
directorul Regiei Autonome Romcereal, 

Filiala Deva-ţlunedoara

de Ministerul Sănătăţii.
— In legătură cu pre

ţul, ce ne puteţi spune ?
— Producătorilor agri

coli le plătim 240 lei/kg 
lâ grâu, preţ în care 
este inclusă şi prima de 
40 lei/kg. De menţionat 
că grâul preluat pe bază 
de contracte, Romeerea- 
lu l suportă şi contrava
loarea transportului din 
câmp până la baza de 
recepţie, utilizând sis
temul tarifelor ITA (pe 
tona de produs), conform 
desfăşurătoarelor aflate 
la fiecare bază de re
cepţie. . . ;

— Cei care nu au con
tractat producţia ce fac 
cu recolta ?

<— Noi putem să pre
luăm şi cantităţile dispo
nibile, pe care ie păstrăm 
în custodie, fn limita spa
ţiului disponibil, pe ba
ză de tarife, ce se gă
sesc afişate la toate ba
zele de recepţie, ţn  ace-

care nu corespunde pre
vederilor pentru consum, 
In acest sens trebuind şă 
respectăm ordinul dat

laşi tim p, preluăm şi 
grâul de la întreprinză
torii care se ocupă cu 
produsa de panificaţie, 
sub formă de prestare 
de servicii, asigurând 
păstrarea cerealelor Jn 
cele mai bune condiţii, 
acestea fiind oricând la 
dispoziţia proprietarilor.

— Gum este organiza
tă preluarea?

— înainte de toate 
vreau să. precizez că noi 
am pregătit şi dezinfec
tat toate spaţiile de de
pozitare şi de păstrare, 
iar utilajele au fost re
vizuite şi reparate. In 
ceea ce-i priveşte pe pro
ducătorii agricoli, aceş
tia sunt organizaţi pe 
zone de afluire la bazele • 
de recepţie, Unde se gă
sesc afişate şi condiţiile 
ce trebuie respectate de 
către aceştia. La baze se 
lucrează zi-lumină, pe 
schimburi, preluarea pro
ducţiei fâcându-se in
tre orele 7—22, inclusiv 
sâmbăta şi duminica.

Sperăm ca întreaga 
recoltă de cereale _sâ fie 
strânsă, şi depozitată cu ‘ 
cât mai puţine pierderi, 
fiind vorba de pâinea 
ţării, a noastră, a tutu
ror.

NICOLAE TIRCOB

Prospect de emisiune
In scopul sprijinirii ac

tivităţii . întreprinzătorilor 
liţivaţi, în conformitate, cu 
prevederile legislaţiei ror 
mfrie şi pe baza Autori
zaţiei de constituire, eli
berată . de Banca Naţională 
ă, României, un grup de 
iniţiativă a hotărât înfiin
ţarea Băncii Române a In- 
trepriftMtflrilor Privaţi — 
PROtRMItt BANK -  S A , 
âtt i j g l proviz&riu în 
Bucureşti, str. Splaiul In
dependenţei ,nr. 2K , sec
tor 3V urmând să înfiinţe
ze sucursale, filiale şi a- 
genţU in toate judeţele 
ţârii. . , ,
r  In acest scop : '
' t .  Banca se constituie 
ca societate pe acţiuni, cu 
personalitate juridică ro
mână, pe o perioadă de 
50 ani, cu drept de pre
lungire:*

2. Banca va funcţiona 
ca societate bancară des
chisă. va efectua întreaga 
gamă de operaţiuni ban
care, pentru orice persoa
nă: fjriteă şi/seu juridică 
din* ţan&şi < |b . străinătate.

3. CăpRalfe social ini
ţial' cefe. de 8 miliarde lei 
şi este împărţit în 16 000 
acţiuni, în valoare nomi
nală de SUI 000 lei fie
care. • î

4. La formarea capita
lului social poate subscrie, 
î n . lei şi/sau valută, orice 
persoană fizică şi/sau ju 
ridică di» ţară şi din 
străinătate. încheierea sub
scripţiei se fixează la da
ta de 5f.07.1995.

5. La data .subscrierii
este obligatoriu să se facă 
un vărsâm ânt'de minimum 
50 la sută din valoarea 
acţiunilor subscrise, dife
renţa urmând a fi vărsa
tă in termen de' maximum 
6 luni de' la data obţine
rii autorizaţiei, de funcţio
nare. ' i..:v':p ţ;

6. Forul Suprefn de con
ducere a băncii feste Adu
narea Generală a acţiona
rilor. Fiecare acţiune con
feră deţinătorului drep
turi egale Ia vot. Dreptul

/de vdt poate fi exercitat

personal sau pe bază de 
procură conform legii 
şi va putea fi suspendat 
acţionarilor care nu au 
vărsat • in termen contra
valoarea acţiunilor sub
scrise. Deciziile în aduna
rea generală se- iau pe 
baza deliberării acţiona
rilor în prezenţa a şei pu
ţin 1/2 din capitalul so
cial şi pe baza a cel pu
ţin 2/3 din voturile -  ex
primate.

7. Din profitul băncii, 
conform legii, se vor con
stitui fonduri de rezervă, 
de dezvoltare, de risc etc., 
şi se ya plăti impozitul dp 
profit şi dividendele-acţio
narilor, proporţional cu 
participarea lor la forma
rea capitalulyi social.

8. Acţionarii băncii, pe 
, lângă dividendele la eapi- 
1 talul investit, beneficia
ză de prioritate la acorda
rea de credite şi avantaje 
în privinţa condiţiilor de 
creditare (garanţiilor pen
tru .credite), proporţional 
cu .numărul de acţiuni pe 
care le deţin.

9. Operaţiunile şi chel
tuielile efectuate pentru 
constituirea băncii vor fi 
preluate din primul bilanţ.

10/ Persoanele fizice şi 
juridice căre doresc . să 
devină acţionari ai băn
cii vor Completa cererea 
de subscripţie până la da
ta m enţionată,* confor- 
mân3u-se întocmai preve
derilor acesteia şi vor fa
ce vărsâmintele prevăzu
te. Se precizează că pen
tru persoanele juridice vor 
fi acceptate numai solici
tările ..de subscripţie de-, 
minimum 2 acţiuni. Per
soanele care subscriu mi
nimum 200 acţiuni vor a- 
vea statut de membru fon
dator.. . ;. . ;*

Pentru relaţii, cei -inte
resaţi se pot adresa dlui 
TIBERIU GOSCHLER — 
preşedintele «Filialii Deva 
a Consiliului Naţional al 
întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din Ro
mânia, la telefonul 623287, 
zilnic între orele 16—20.

P A G I N I  N A T I O N A I E

CHEIA SUCCESULUI DUMNEAVOASTRĂ 
IN AFACERI

— Doriţi ca firma dumneavoastră să fie cunss-
cirtă în ţară şi străinătate ? ' . . ,ţ

— Doriţi o relaţie rapidă ca poftmţalti paftfe- 
nerl de afaceri ?

— Doriţi să crească urgent profitul Urmei dum
neavoastră? #

— Doriţi să aveţi permanent pe maso dfc lucru 
ghidul la zi Bl celor mai dinamici agenţi econo
mi*;» din ţari ?

A C B ÎT U  ■ NAŢIONALA D£ P R E S A 
„ROMPRES**

v i vine iu sprijin.. prin editarea anuală, a ca
talogului c. C

.PAGINI NAŢIONALE-
cea mai completă lucrare de specialitate reali

zată în România. V£; 7*̂ ;-..'
* Agenţii economiei, Instituţiile publice şi orga

nizaţiile democratice care încă nu aii încheiat con
tract pentru înscrierea I» . ediţia 1996 a anuarului 
„Pagini Naţionale" suM invitaţi i» sediul biroului 
judeţean „Rompres** — Botei „Decebal”, camera 12, 
Deva — str. 1 Decembrie, nr. 37 A. zilnic, între** 
orele II—14.

* E suficient să sunaţi la telefonul 61 35 00 şi la
solicitarea dumneavoastră» un agent al Agenţiei 
„Rompres"* se va deplasa Ia sediul firmei pentru 
încheierea contractului. -

Numai cu minimum 90 000 de lei, (sumă ce se 
majorează. in funcţie de spaţiul tipografic solicitat) 
firma dumneavoastră poate fi înscrisă in anuar, 
sumă ce include şi un exemplar gratuit al catalo
gului, ediţia 1996. ,

Pentru ^elevii scăpaţi acum de grijile şcolii, probă* 
bd că nimic nu este mai binevenit decât o tabără lai 
munte sau la  măre, prilej care oferă Rosibilitatea undi 
depline relaxări. Pentru ' a  afla despre solicitările exis-* 
tente în acest sens, ne-am adresat Administraţiei Per
manente a, Taberelor Şcolare din Deva, uncie am stat de> 
vorbă cu directorul acesteia» d l’Dorin Grişăn. D-sâ ne-» 
pus lă  disporiţie ■ date ce reflectă <* intensă activitate;' 
în această perioadă, dovedind preocuparea pentru ca, 
atât dlevii din judeţ cât şi cei d in 'a lte  Idealităţi, să *0 
poată bucura de binefacerile Vacanţei.-: * *-v * »

In judeţul nostru funcţionează şapte tabere, aflate* 
la : (Săprioara, Sintămăria Orlea, Brădăţel, Bulzeşti Lă- 
puşnic, Costeşti şi Vaţa de Jos — aceasta cu specific tn  
limba engleză. Copiii găzduiţi aici provin, în prezen% 
din diverse zone ale ţării: Bucureşti, judeţele Dolj,- (Ful* 
cea, Sibiu, Teleorman, Constanţa, Călăraşi, M ehedinţi 
ia r la Costeşti şi Lăpuşnic se află c^)ii de la Casa n te  
fete din Orăştie, respectiv de la  Casa de copii Bretoa 
Strei. Gazdele s-au străduit' să asigur» condiţii confor
tabile celor ce vin în aceste tabere, dotându-le inclusiv; 
cu mijloace moderne de delectare ţteievizoare color, vi-i 
deo, unele chiar şi cu antenă satelit). Probabil, însă, câ 
principala atracţie rămâne decorul natural, cu tot ceea 
ce poate oferi el unej cât mal plăcute petreceri a tim
pului liber. ........ - - >-

La rândul lor, elevii din judeţ pot 'beneficia de lo
curi în taberele de pe Litoral — Costineşti, Năvodari, 
Eforie Sud, Tuzla, 2 Mai —, precum şi la. munte ori în  
alte zone : Sovata, Buşteni, Sinaia, Păltiniş, Amara, Su- 
lina, Herculane,' Arieşeni, Moneasa, 'Bicaz, Rădâu^ - ş.R. 
Menţionăm că pentru taberele din , reţ işfj | | ţNi'’ • ' 
învăţământului tariful este de <*5 200 lgi/îâ J -
tuielile de transport), în tim p eg. îa  Sforie Ş id 5 |........
tineşti, spre exemplu, acesta se 'rid ică la î l  000, respec
tiv 13 000 lei/zi. 1 ■ "

Din programul Administraţiei feberelor nu lipseşte 
niqi organizarea <ie excursii în străinătate pentru elevi, 
destinaţiile nthnisdu-se Franţa (durata '-—,8 zile) şi G re 
cia (9 eile). In  plus, lă PlătahfrdBâs^ (GP&iji), :â& organi
zează tabere de câte 6 zile, în  felul aeeşta (prin eficien
ta conlucrare cu şcoli şi Cluburi ale dSSfilăr dk» judyţ},; 
se reâîizează. genul de acţiuni care îmbină rocreativul 
cu activităţile; de cunoaştere şi instructiv-educ'aBve.

GEOKGETA BtBLA
....

'-^ŢENŢIB-
n  tî t  ©

„NU ŞTHJ, ' 
.NU VA..ŞP-UN

Mi s-a întâmplat să am 
nev.oie de u« ventil <Je 
bron* (ientru instalaţia 
sanitară. Ca1 to t cumpărâ,- 
torul, am m ers.la  un ma
gazin de profil dirf Deva, 
care este privatizat. Poli
ticos, m-am- adresat unei 
vânzătoare, cerându-i pie
sa -respectivă. Răspunsul 
a venit prompta „nu avem 
numai din plastic, dacă 
doriţi".

Atunci am rugat-o să-mi 
indice un alt magazin si
milar. Vânzătoare» mi-a 
replicat scurt: „nu ştiu, 
nu vă spun 1“ . . Oare aces
ta să fie tonul, de polite
ţe ? Sau poate în răspuns* 
se regăseşte şi teama de 
concurenţă ? (N.T.) .

LA BUZUNARE !

I*ă few f «lin magazinele 
de pSase auto din Devş 
mi-a foste,<fet să aud <%, 
vinteld:' „atenţie la buzu
nare l".; De fapt, ce se îtt- 
tâmpJsaliR?4 . fn  magazinul 
respectiv ,*$» îăfeuse apari
ţia o esfejpă de S ,  tineri 
bruneţi^ „clienţii* mai vechi 
şi cunoscuţi aici * de 
zătoare. care<-şi făceau de . 
lutfru şi se aşezau în ju - . 

, rul celor cu bani.
•= După ce cumpărătorii 

au fost atenţionaţi, cel 
cinci s-au făcut nevăzuţt • 
„Nu este prima dată când 
aceştia ne vizitează. Ba 
mai. mult, dacă le semna
lăm prezenţa şi-* poftim 
afară, /devin agresivi, o- 
braznici ş i se dedau la  a- 
meninţări" — spunea vân- 
zătoarea. Oare nu se gă- * 
seşte cineva să-i cheme la 
ordine? (N.T.)

I

„N-am purtat oamenii pe drumuri"
„în ziarul „Cuvântul 

liner" nr. 1412» de mier
curi, 28.06.1995, a apărut 
articolul „Oameni pur
taţi pe drum uri",1 sub 
semnătura dlui redactor 
Gh. I. Negrea, in car» 
prezintă situaţia unei 
licitaţii şi întreabă con
ducerea S.C. „AGROSIM" 
S.A. Simeria .• cum e cu 
putinţă o asemenea ile
galitate ? Şi noi îl. între
băm pe dl redactor cum 
este cu putinţă să publi-

Aştfel, după . .renunţa- /  persoana de pe locul treiooctirrotoniiilî .* ■ -Xrea câştigătorului lici
taţiei la spaţiui jien tru  o 
unitate comercială în lo
calitatea Bîrcea Mare, 
persoana de pe locul trei 
a depus cerere pentru 
preltfarea acestuia în con
diţiile sumei de 250 000 
Jet , pe luna, cu care ' a 
câştigat 'licitaţia persoa
na căre a renunţat lâ a- 
ccasta. Ulterior, persoa
nă de pe locul dpi, res
pectiv dl Radu . Istrâte, 
a depus şi dânsul cerfere 
pentru preluarea - s;

ce un articol în care 
t ' suntem ' acuzaţi de  ilega-
1 iităţi. fără a  verifica'nici ;. lui respectiv ,în, ; cori di-
V măcar printr-un telefon ţiile sumei de, 2010#o lei,
\ Starea de fapt ? Pentru ; ia care, a-a ' oprit' cu: o-
t că situaţia este cu totul căzii licitaţiei.’ ** ■"’ •'

V
altai In această situaţie, deşi

ar fi fost îndreptăţită să 
acceadă la închirierea 
spaţiului, respectiv, con
ducerea societăţii noas
tre, în respectul legii şi 
pentru . a nu nedreptăţi 
pe nici una dintre părţi, 
a hotărât organizarea u- 
nei noi licitaţii. Aceasta 
a fost publicată chiar în 
ziarul „Cuvântul liber” 
de joi, 22 iunie 1995.
, Precizăm că noua li
citaţie a avut loc în da
ta de 27.06.1995, aşa cum 
a fost anunţat în ziar. 
La aceasta au • participat 
trei persoane, între care 
şi dl Radu Istrate, care 
a renunţat . însă după 
prima strigare de 250 000

lei pe lună, iar spaţiul a 
fost adjudecat ut uia din
tre  cei doi participanţi 
ce au continuat licitaţia 
până la suma de 320 800 
iei.

Dacă dl reporter a r fi 
avut curiozitatea şi ama
bilitatea să verifice cât 
de elementar situaţia, a r  
fi aflat aceste lucruri şl 
nu ne-ar fi cauzat pre
judicii morale ce pot de
curge din articolul pe 
care l-a publicat.

Asigurăm redacţia în 
continuare de alese sen
timente, fiind convinşi 

vcă în orice activitate pot 
interveni ş i unele dis- 
funeţionalităţi". «y

'N.R. Aceste precizări 
poartă semnătura dlui 
ing. Ioan Horvat — ma
nager, şi Nicolae Popes- 
cu — consilier juridic.

Anul VII «  Nr» 1421 '.V
pşţjjpş*
M a rji, 11 iulS?1995



Un zâmbet pentru citi toarele .noastre din; partea 
Anei Banciu, cunoscută solistă de muzică populară*'

F o to : PAVEL EAJZA

COPIII Şl TELEVIZORUL (H)
ţine ocazii să «= adapieaţj 
la anturajul altor copii 0  
' izolează: * 1

V Ce trebuie sft f a c ă p i t !  
notele ? ; ';

Jn î rimuî « ;* ,i />%$ 
nuiasî & cop Iul Je  mic tiş  
un program — <*« ştie ©§►

' există' emisiuni adecVaRi 
vârstelor, că aşa cUmMd f a ' 
p i i i . şi adulţii au  a<â|vHpB ‘ 
diferite tei. a ţa  există ’S . 
emisiuni TV diferite pOmi 
tru adulţi şi copii.

Să 'stabil iscă <ie .-owssa 
acord a u  copilul, - jt 

. d iscuţi*  şi argianeobşa:-^) 
misiunile pe care ţopilifltj 
le poate uHHări, tim ptsi 
maxim că*-, el poate stă laf> 
faţa televizorului ora m a -: 
ximă până la care el poa-, 
te urmări o emisiune.

Pentru asta trebuie Insă 
ca părintele să aibă taci, 
să explic», să nu se ener
veze, şi să nu fie el însuşi 
„un sclav al televizorului*, 
£3 trebuie să-l ajute, să-l 
îndrume pe copil să-şi gă
sească ocupaţii plăcute, a- 
tractive. Să nu u itaţi că 
a oră de joc care stimu
lează imaginaţia copilu
lui este m ult mai eficien
tă '.JcNrfti multe ore petre
cute în faţa televizorului 
. E foarte im portant ca 

părintele să-i B-.yapâv co
pilului mal m ult tim p din 
propriul lui timp. Dacă i , 
se acordă atenţie, » solfci- 
ta t şi valorizat, dacă poa
te s i  discute cu 
■pr îblemele care îl pre x ra- 
pă copilul vâr rln u n ţa  OU 
multă uşurinţă ir "ueeţtiţ 
de *TV' pentru că nimîd 
nu e mai ifti portant psai* 
tru un lect -
tea, atenţia' şi înţelegerea . 
Pe care i-o .oferă părinţii; ■

Foto : PAVEL LAZACeferista.

V Â Â rî'U L  is iB E R

A re folclorul în  sânge"
. pe dna Ileana Leali am 
cunoscut-o într-un mo
ment tensionat o* it u 
dumneaei, Aştepta să-i 
jntrc J< tele“ în scenă. A- 
vea emoţii pentru j1 
•'«cri din Buceş-Mih iileni, 
pe care-1 instruieşte şi ca- 
r e ' la „întâlnirea moţilor 
cu ■»“' >: j * de la Du ' >ia 
trâ-Gheia avea onoarea 
să evolueze în compania 
unor valoroşi solişti de 
muzică: populară şi ansam- 
bluri falei rice cunoscute 
Compania ' oridrântă făcea 
ca emoţiile-' să fie  mai 
mari ca de obicei.

\ De un an este şi direc
tor al căminului cultural. 
Dar de activitatea ;ulţu- 
raiă dna Ileana se < lipâ 

15 „i.i \  instruit 
diverse formaţii artistice 
1 . 0  ’ i . i  v anii :a-

tru  folcloric. Este şi a r
tistă populară, preocu
pă idu-se do | ăstrarea ;ra 
diţiilor populare. De aceea, 
nu este adepta inovaţiilor 
în cusături sau în privin- 
11 mat rialelor utiliz ite 
(ca naylonul sau perdea, 
ua) pentm  costume popu
lare. Acum că nu se mai 

s*. pânză de casă lu 
crează pe, materiale uşoa
re, de preferinţă mătase. 
Cusăturile le execută în 
p u n c t' moţesc ' ■ (cusătură 
peste ac), atâ t de frumoa- 
«  pe po :iv. pt; cojoace '.ni 
catrinţe. Dna Ileana este 
foarte pricepută în execu- 
are; florale

în punct moţesc. Face e- 
forturi î  le convingă .

<. consâtenceli v r or
nice da „modernizări" în 
cusături, că sunt cu ade-

MODA VERII
Specialiştii in dome

niu sugerea2ă, pentru ' 
acest sezon, rochia fu
rou, realizată din ma
teriale nobile, vaporoa
se, ca mătase, şaten, 
voal, dantelă sau pân
zeturi . de in şi bum
bac. Prinsă în bretele 
late sau subţiri, cu 
bustul mulat sau m ar-' 
cat prin cupe susţinu
te de balene, va cădea 
fluidă, cu fusta amplă, 
din clini cloşaţi.

Seara se poate pur
ta cu un bolero cu mâ
neci scurte, asortat la 
culoare.

Pentru ţinuta sporti
vă, ni se propune pan
talon scurt sau bermu- 
de drepte, fără - tendin
ţă de fustă pantalon. 
Se vor purta tricouri, , 
bluze .subţiri cu mâneci .■

scurte sau maiouri de 
mătase. Pentru cine do
reşte o ţinută elegan
tă, se va purta un deux- 
pieces, alcătuit din ja
chetă încheiată la unul 
sau două rânduri de 

. nasturi, r mulată pe ta
lie, cu un decolteu mic. 
Fusta este scurtă, dreap
tă, sau petrecută şi lar
gă, în cloş sau pliseuri. 
Modem este ecosezul 
şi tot ceea ce ţine de 
carouri, cât şi dungile, 
care alungesc silueta a- 
tunci când sunt puse 
pe verticală.

Sandalele cu talpă 
ortopedică sunt reco
mandate pentru como
ditatea la mers, ca şi 
espadrilele din pânză 
de culori diferite; pur
tate în funcţie de ţoa* 
•leta aleasă.

vărat frumoase doar cele 
autentice care respectă 
tradiţia. • • . ;

. Am putut admira fru 
museţea costumelor ■ . noi 
ale celor 10 mem bre ale 
grupului vocal. Cum dna 
Leah a ţinut să le prezin
te, iată şi numele fetelor: 
t  >red ina O  . h Ad i i ia 
Marc, O îi o • Fu-, Jon 'i t) 
Kus M <» . ta R s. Doi-n s 
> ’ ioîeta
Nlceleta Luţ, M ihaeîa Pă- 
tru i şi Diana Doica. îm bu
jorate de soare şi emoţii, 
fetele, stăteau cuminţi ■ în 
jqrul instructoare >or, d ; 
Iu care ,u or învăţa Dl 
Marcel Lapteş, de la  Cen
tru l Judeţean â l Creaţiei 
Populare, spunea despre 
dna Ileana' Leah că „are 
folclorul în sânge". * 

■Dragostea persti i f  Icloi 
şi grija pentru p  rpetu i- 
rea trad ţiiler ic -a 4 
moş nire Loredanei, cun 
elevă la  liceul pedagogic. 
Alături, ueşigur, de. alte 
lucruri frumoase pe- cam 
fiica le  poate deprinde de 
la. mama sa,o  femeie care,' 
dipqolo de a :tivitatea pro
fesională şi dragostea joen- 
t r r - r .’s, are şi alte 
griji şi munci 4» făcut, 
ay> cum au w t ,  tr p  
ca«  locuiesc la sat;

VIORICA ROMAN

d e zm eură
Cat tităţi r  ?«'„>•',*• < nci 

pahare de lapte, 3 ouă, 
un pahar cu zahăr tos, o 
lingură fău &, i-a-
hare ele ^niedră pasată.
. Se bat ouăle cu telul, 
Intr-un castron, şi când 
începe s& crească ss a- 
dai ă n  arul combinat 
cu făina, apoi se toarnă 
câte puţin laptele călduţ.: 
Se amestecă continuu, a- 
şezând castronul pe un 
vas cu apă clocotită şi. se 
fierbe, la foc mic, până 
când amestecul se îngroa
şă. Se ia de pe foc şi când 
compoziţia s-a răcit se 
combină cu~ zmeura zdro
bită. Se pune în forme şi 
se dă la congelator să în 
gheţe. Se pot folosi şi alt 
fel de fructe (caise, căp
şuni, fragi).

Şl;ff. . • S;.- ' }

ultravioletele
A crescut nivelul de ra 

diaţie , ultravioletă datorită 
subţierii stratului de o- 
zon. Asupra organismului 
acest fenomen poate avea' 
două tipuri de e fec te : 
„Băile de soare" stimu
lează • produdarea vitami
nei D în derm, cresc tonii- 
suî g-n > ^ 1  »t muni tea 

"^iind benefice sănătăţii. 
Dar există şi un al doilea 
tip de efecte. Este vorba 
despre cele c a ge if ea 
ză cancerul cutanat, -m u - 
apare urma unor expu- 

înd(,:. -.au la
ce-, cu predispoziţii gene
tice (negi sau aluniţe mul
tiple). .

■Pentru a putea benefi- 
cia de -d .* ’ însorite % • 
elimina în acelaşi timp şi 
riscurile, trebuie utilizate 
vitamiitele G şi K. Di-.

aratele v c*' s c< e- 
xistente pe piaţă este re
comandabil produsul efer
vescent Rovital G. Acest 
produs românesc are . în 
compoziţie vitaminele G 
şi E, în asociaţie cu pro- 
vitamina A, asigurând pro
tecţia necesară împotriva 
efectelor nedorite ale ul
travioletelor. *

. Să încercăm să enume
răm in continuare câteva 
i.A  efectele negative gle 
„abuzului de TV“ . la co
pii.

L O proastă „învăţare"
a vieţii — pentru "că' un 
copil la anumite vârste 
.nu poate să- discearnă de 
e bun şi cc » ’i a  re < 1 
'  umută no *« * ij ’ Ic de 
comportament de la ceea 
ce vede Ia TV fmodele a- 
grcsive.i violente, atotpu

tern ice , c a re . „li calcă in 
picioare" pe ceilalţi). Apoi 
scenele aţin de sex n n  
determina o ■ trezire” preco
ce â- instinctelor sexuale 
şi, prin mcfdelele pe, care 
le oferă, determină com- 
portament* inadecvate. 
Pentru că, să nu uităm, 
logica copilului este sim
plă — am văzut acest lu 
cru la televizor, înseamnă 
că -aşa trebuie şă fie, deci 
acesta e modelul de com
portament.

Copiii nu pot face dife
renţa între lumea brutală

pe care le-o arată 
şi realitate. iKi reacţie-- 
ne ză ia această dilemă 
prin nervozităţi /joa
să. Până Ia 10 ani, copiii 
nu pot iii- nge* clar între 
ficţiune şi realitate. .Ei 
a t i  astfel s..; _ t . n t o  - 
nentă tensiune psihică Au 
dificultăţi în a adormi, au  
coşmaruri, sunt agitaţi, 
agresivi.

2. Oboseala psihică ce
atrage după sine dificultăţi . 
de concentrare, memora
ră, în v ă ţa t ,  '  irascibili ţa 
ţe, dureri de cap şi impli- 
ci scăderea ezultatelot 
şcolare, ceea ce îi nemul
ţumeşte1 pe părinţi şi pe 
copii deopotrivă.

3. Determină o- izolare a 
copilului. Copilul, in loc 
să iasă afară ,să facă sport, 
să se joace cu alţi copii, 
să lege prietenii (să ducă 
deci o viaţă socială), stă 
în faţa televizorului şi în 
tot acest timp este inac
tiv, nu are contacte so- 
cio-afective, are mai pu-

DORIN 4 LOGIST, 
psiholog

Frate şi soră. Foto: ANTON SOCACIU o t a v .v

■s r-TX. v-z.?'
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Primim de îă

comună (îliuasada. 4fe spu
nea dl G tr m  m m m , pre
şedintele Comitetului comu
nal xt a  candi-
dst ş l a «aşti^ t p e  ffestele
susnurnitei formaţiuni func
ţia de primar a l localitâ- 
ţ» î

— M e n  organizaţii în  
satele Dtnaleşti, Câmpuri 
de Sus, Boia d e  Jos, ISot- 
tmten, CarmăzăneşH ţ i  In 
secol de reşedinţa a co-

— câţi membri nwnâră 
organizaţia rotam a ft  ?

postamentul dtul VUdteiav 
Tlberiu, «des pe listele Cbn- 
vsnţlet Democratice din ju-
tlCţal ininBaO0|R, â  tfOla-

se. Mortalitatea infan
tilă este zero.

—- Ce le i de boli pre
domină in ăceastâ zonă?

— Cele cardiovascula
re. în  creştere. este şi 
T.B.C.-ul pulmonar; sunt 
si cazuri de ne6plasm.

— < * *  ţ& â*tfc%  feste- 
motivul recrudescenţei 
•T.B.C.-ului pulmonar, 
boală cane la un moment 
dat aproape dispăruse ?

— Sunt familii unda- 
condiţiile de viaţă sunt 
Scăzute şi aceasta ar fi 
o cauză, d iiii este apoi 
alt aspect — cel al po
luării.

— Dispensarul pe ca- 
re-I coordonaţi întruneş

te  evidenţă ? 
i Avem 4 # 0 ' de nu

me cartagrafiate, deci 
ţa* 'atâtea persoane rare
ni se adresează nouă. 
B o ln a v  «teniei f l  .â # f -  

j sunţf ; % M ?
‘acide ' îft evî-

a acestui an. Aşeza, alo
cată, prin Ministerul Să
nătăţii, suma de ISO mi
lioane de lei pentru de
mararea^în acest an a

Femei, _ . 
denţă avem puţine.

— tn  sitâaţfi, de urgţn- 
ţS cum procedaţi ?

• Apelăm la ,Centrul 
de  Sănătate dfn Bală.de 
Gris, care ne trimite ime- 
ffljK &idosalvarea. Au fost 
şl m u r i de aătfterl ţa dâ-

1

m-'-m AFM Deva
Primăria municipiului 

Deva ne sesizează faptul 
c i  In zona cabanei „Be
ţia,.” şl lângă ,J»ac!a_ 
Service** Deva persoane
particulare 
schimburi de uBH fa utila. 
vehifMift - 
verde.

Din constatările 
tm  am  U uU M Ba

n p  utf rugam a  m
ţo i ,  pnp blUb  Iz&ad 
Hi asem enea;

e, î>t

—■'€& s% 'ţffeg iîae , în  
cât timp va fi gata ?

— In aproximativ doi
ani.
; — Vă doresc mredt m o  
ces şi cât mai puţine pre. 
hlemc. . ■ ■ ^

— Vă mulţumesc şi vS 
măi aşteptam pe la noi.

SISTA

ţ’-tj '
.tettitiarile noastre, cele 

foitife WMe, tdîcă cele 
t e  « ta l  t, rămân o proble
mă aprinsă, la ordine? zi
lei. CU unele excepţii, cir- 
czdaţia rutieră sUÎerfi da
torită deteriorării excesi
ve â multor străzi, In ca- 

•pftrut gropi pro
ra pun în pericol

t e a o «  ptorilor şi 
BBtenţa cea

DRUMURILE -
. Am revenit, aşadar, a- 
sUpra stării drumurilor, 
in special in municipiul 
Deva, după c® în preala
bil acestea au făcui o- 
bieetul unui raid-anchetă 
în urmă «U aproximativ 
două lunfc- •

Consemnam atunci In
tenţia Primăriei Deva de 
a repara tromaarsele afec- 

orlcum, ci In

şi cum se prezintă reţeaua 
stradală, nud cu seamă 
calitatea reparaţiilor efec
tuate de către Regia de 
Drumuri Judeţene şi de 
RJLCS-C.L. Deva 1 Aces
tea au fost punctele de re
per pe care le-am avut 
în atenţie in dialogul de 
la Primări» Deva, purtat 
cu *  Virgn Saca, vice- 
primsful municipiului, -ca
re ne-a relatat:

«Lucrările pe străzi s-au

Strada 22 Decembrie din 
tă vreme reclamă o atenţie 

“  semnul «inel îngrijorări

d e  Fmtocţm

—  4fe» formaţii politice 
*u

1.*, — Nat «unosc. Ştiu câ 
«m t câţiva ţărănişti şl li
berali, dar nu ştiu să fie 
orgaaizaţ1*

— Vă Înţelegeţi — ca pri
mar PSfebA — cu aceşti

: - ~ 
—- Sigur că da Preotul

carcwami, w  toior- cswfa*

fect «mămici, 
ral mi-a fbvt 
dat kt alegerile de sna î tre- 
cot ş l  ne «Rţtegwa foarte 
bine. De altfel am stâMÎTt 
să im  te r e n  isftH o»  f ă  t e

m i 'te* n» yx-sywţgSWWŢPm.. - CC

c «  carnet 
P.S.Sţ. sunt Imă mai mulţi.

împărţit in două catego
r i i ;  cu aştemere de coVw 
şi prin reparaee-decapare 
şt plmalbars. Lucrările de 
aşternere de cot»», eu fa- 
za frezare — pe strada 22 
Decembrie, bd«2 Decebal, 
Miha, Eminescu, până la 

- intersecţia eu  CarpMi si 
Zamfirescu, ie-a executat 
Regia de îbmmurt ş i Po
duri Judeţene, t e  .pe ce
lelalte tronsoane, din Vii
le Noi, Horea, de către 
R.A.G.C.L. Deva. Nai k -am  
atras atenţia acestora şi 
Je-am solicitat lucrări de 
caU tee. De ceea ce »-a 
i^alizat nu suntem mul
ţumiţi In totalitate $U in 
plus le-am cerut- ca pe 
aceste porţiuni să se Iacă 

retuşurile necesare, 
unde s-a. frezat şi aşter
nut covor — spaţii asfal
tata care sa comportă co
rect —, dar att tăm ai zo
ne, pe 22 Decembrie, zo
na A.CJI., Biserica Cean
găi, cât şi pe bdul Dece- 
bal, unde aceste mici ge
te i trebuiau să .se refacă 
prin metoda retuşării. Neu
tru  pkroW H  u c iu ţia  a 
fost câştigată de RJU3JCJL 
care face, tn  această peri
oadă o parte din rc-tuşâri, 
în aşa fel încât sâ putom 
face, marcajele crae se im
pun pe străzi.

Sigur, multe lucrări mi 
întârziat din cauza con
diţiilor meteo. Dacă nu 
sunt cel puţin 10 grade 
plus .şl dacă ploua, Iucfâ-

rile .de repetaţii pot , E 
compromis». Ceea ce ne

ssasesMAs.
rile' ludeţewe — r ^ e  eu 
care caîaborăm foarte bi
ne --v au aşternut asfalt
şi peste câpacăle de cana
lizare, mai x k s  pe strada 
Zamfirescu, afectând gu
rile de scurgere a ape
lor p lu v ia le" .■

Gospodarul ŞC| ■£ dutUi- 
- cipiului Deva • (primăria 

municipiului) ne-a mai a- 
sigurat câ într-o perioa
dă de tîmp relativ scurta 
gropile ce au apărut pe 
Eminescu, Bariţiu, în faţa 
Şcolii generefo nr. 1, pe 
Aleea Transilvaniei, pre
cum şi pe celelalte străzi 
ale municipiului. vor ft 
nivelate corespunzător, iar 
dacă fondurile băneşti per- 

’ >mit de la anul viitor se 
va trece, pe principalele 

.străzi, la refacerea covo
rului de asfolt, prin tur? 
nare: de covog. continuu. 
După cum, de altfel, s-a 
m ăi scranatat în presă, 
chiar dacă există şi unele 
rererve asupra calităţii 
(ptaneităţji drumurilor), 
demararea lucrărilor pe 
DN 7 a condus până In 
prezent la refacerea inte-! 
graK a centurii oraşului 
“traficul rutier beneficiiaa 
pe aoest tronson de un 
coVQr aşfâitic care se do
reşte a fl întâlnit pretu
tindeni.

impactul gropilor asu-

prâ ăutotunsmelor, asU- 
pfa buzunarului nostru 
Şt necondiţionat asupra si- 
guranţei în circulaţie este 
vizibil şi dfo' cheltuielile 
curente, pentru întreţine
rea ţnaşinilor. Defecţiuni
le care âU apărut la di
recţie, suspensie eţei s-au 
duMat sau chiar triplat 

' în ultimii ani, fapt con
firmat şi dă: unităţile spe- 
ciatizate în liparaţii auto 
— Autoservice si Dacia 
Service Deva. ’ v

Dacă In mare parte lu
crările de reparare au de
marat pe un făgaş promi
ţător. nu âcSîaşi uicru «e 
poate spune despre aduce
rea gurilor de canalizare 
şi a celor de gaz metan la 
nivel cu asfaltul, pe su
prafeţe întinse, existând o‘ 
marc diferenţă intre' ni
velul acestora şi nivelul 
dramurilor.

Şi nu In ultimă instan* 
‘ ţă finisare* plombelor ca

r e - î n  multe situaţii s-au 
1 transformat în doime — 

din. groapă s-a fâcflt 
„deal".

Gr, refacerea drumuri
lor privită din perspecti
va calităţii nu ar strica 
mai multă atenţie la re- 

■ cepţibnafea lucrărilor dih 
partea Primăriei Deva, 
întrucât drumurile repre
zintă o  oarte de vizită a 
muhîcîpiuîuî.

OORNEI, POKNAR
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S &  yCONDOB* S jL  DEVA

NOTIFICARE

privind intenţia de majorare a  preţurilor 
0  tarifelor î ŝ lutt̂ Pisăă g

semifabricate 0  prefabricate din produc
ţia  proprie, precum  f i  la prestări servkii 
ftransporturi, utilaje) cu maxim 30 la 
sută ca urmare o  majorării preţurilor de 
achiziţionare de la fumizo'M de mate* 
riale, semifabricate şi piese de schimb, 

ecum  ş i din indexarea m anoperă de la 
iulie 1995.

S.C. ^CONDOR" S.A. DEVA,

Forma de proprietate : de stat 
Forma juridică : Societate comercială ^  
S e d M B e m , str. M>ram Rateu, bioc

N r , ^ 9.  Comerţ : J f W 9 3 lm i  
Cod fisca l: 3364111 

BENEFICIARI,
Agenţii econ om ici f i  persoane fizice

mut»" mm
f&p

S C . WEST COMP A M  

Vinde următoarele mc

ta ra  de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

vă oferă:
■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ 

m» o M k  bogată *n sortimente de sezon
IBA L O Ţ I MARI NESORTAŢI ctt greutatea in

tre 350—400 kg. ^  -
■  ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA

—  colectare originală In pungi Intre 5-Î5 Sg
—  cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

■  îm b r ă c ă m i n t e  n o u a  d i n  c h in a
—  treninguri şl bluze din bumbac

Af&Wm
N o n

maţi:
—  peste S tone —  3000 le i *  TVA/kg. 
Adresa birourilor* Cluj-N., str. lo llu  Ma

nia, nr. 6. Telefon 0 ţx :  064 — 193493, 194030 
Uuni-vineri: 8—161.

Orar depozit: saţul Vlaha, Intre 
bitS, 9—16.

sc io y  c4 d ă m tm m m .m^wemu
PATEURI FRANŢA

Importator axcfusht a t ____
WtLUAM SOURIN fiJE A N  FU
77$ 7QOta+Tm§Â06g 2 0 & kf+ W I

7C0 h i + J Y A h l  + TVA*

H 0 O N O U /

!H fO PM A7tr6U & JM £ftTA fi£ LA : 
7W 054/641700 g f* O* Q 5 4 jU m  \

c o m m u t i  LOCA^NĂRĂU
^ închiriază prin licitaţie spaţii de laH  

fostul CAJP. Licitaţia, în  fteoore fc m tâ  
oră 10, începând m* 27  ţm â ^ c . înfor- 
m aţii la telefon $68312.

Ai

A N U N f  -
PAROHIA ORTODOXA DEVA I

' £ 'rş5 
KteU-:-

« w i *

I  _  . pen tru lucrări
Sa H sh ScA  p en tm  0ak  de 21

mmmmm
Sa tdbfan 61227 A

. .  f «  #«mm> -«»•*• mum* mf* •  — •  m ţ* .

A. ... - .<...... —. ..'«m-j.-.. -■ ; A, ,■ vrgamzeaza n c n ip t  pRuoci in  yemipea m* •;»- 
chirierB' ̂  terCmtrileţ f
strucP , situate in Intravilanul « n nteiplaltif D e- | 
va, pentru realizarea obieetfvelbr pfUVSzute în |  
documentaţii de urbanism aprobate in  condi- i 
ţiîle Legii 50/1991, Ărt. 10-15 şi închirierea u- f  
nui teren din domeniul privat a l municipiului ţ» 
Deva, cu destinaţia de lânaţ. ■ • f

1. Amplasamentul situat în cartierul Micro ] 
15, intersecţia aleilor Cioclovina şi Scărişoara, |

S.N.C.FJL —  REGIONALA DE CĂI 
FERATE TIMIŞOARA 

DIVIZIA TRAFIC

Cu sediul în Timişoara, strada Gării, 
nr. 2, scoate la licitaţie activitatea de  sa -  
tukăsmag dus etă ţile  de cale ferată Ca* 
ransebeş. Reşiţa Nprd, Timişoara Nord, 

l^elrofŞduî şi Deva.
pentru ofertă se poale

« » i;
M i m ,  131703, 191704 — inte* 

: $ m ,  312313129. (CEC)

h :

i
0 4 0 4 )  j | i

S.C. TETA CONS S.R.L.
Oferă agenţilor economiei 0  persoa

nelor fizice posilAHmea de placare ţ i  com- 
port^mentaze a  p o d u r ilo r  fit spaţiilor ne-

W l n U r #  ^

A van ta je : modem, e x e c u t  rapidă 
ă  parată (fără moloz), tehnologie usmtă; **' 
finisaj deosebit. , „ i ' i

C oîltd fi r protecţie an tifoă antîzgoi 1 
mat, izolare termică, greutate mică. '  *{

. >u-
m

<«•»«

j pentru o cofetărie, în suprafaţă, de 240 mp: Ţa» | 
î  xa anuală minimă de concerfonare (T.A.M.C.) |

este de: 8 OOO lei/m p/an. 
bat cu Hotărârea nr. 76/1993 a  Consiliului Io- | 
ea!.. :' A f I

2. Amplasament pentru un ateMer de pre- =
stări servicii confecţionat jaluzele — Ia str. Ei- { 
hertăţîl, adiacent parterului Bl. LL faţada pos- Ş 
terioară, In suprafaţă de 7,50 mp. TAMC este  
de 15 000 lei^mp/an. Amplasament aprobat cu î 
Hotărârea nr. 8/1994 a Consiliului local. \

3. Amplasament pentru chioşc cu destina- f 
ţia difuzarea presei, în zona autogării ţa drumul

CONSiULTI» MUNICIPIULUI D E \ Af 
< JUDEŢUL HUNEDOARA, PIAŢA UNIRII 

Nr. 4, telefon : 613435.
de spaţiu desfacere produse afimentere pream- 
balate, neperisaMle şi băuturi răcoritoare în su
prafaţă de 7 m)> situaţ în clădirea staţiei de au
tobuz existente. Preţşl minim «1 licitaţiei, chi
f le i este de 5 000 lri^mp^Iună. închirierea şi 
destinaţia aprobate du Hotărârea nr. 69/1994  
a Consiliului local.

- 7. Amplasament ituat la ste. M. Eminescu, 
Zona „Cartodrom“ ientru amplasarea unui

s ^ ^ se r v ic if—  r^uş ii i  ̂ I»rijţu. unbraeantrţ^te., 
TAMC est» de IOOOOî lefm p/an . Ampbsament j

cu Hotărârea nr. 15/1995 a Consilijdui local.
12. »er*n ta  suprafaţă de 200 mp. situat in 

zona Deafedul CetSţii. nr. topo 1311, cu d esti-> 
naţia de fânaţ. Preţul de pornire a* licitaţiei * 
chiriei este de 9000 le i/a n  pentru suprafaţa de 
200 mp. - . '  *'

Ofertele se depun până la data de 28 iulie J 
1095, ora 15, la sediul ConsîUidul local, Came-

! k

î

..K.
i

I
Documentaţiile licitaţiei se vor ridica con

tra' cost de la sediul Consiliul»! local ■**m & -*. . 
ciul administrativ, camera 26, începând cu date . j 
de 10 iulie 1995. ~ !

Garanţia şi taxa 8e participare la licitaţie *' j 
sunt obligatorii şî vor î i  prima egală cu taxa a- - 
niţală minimă de conceşionare (respectiv închi- 1 
riefea ţie suprafaţa amplasamentului

irea pi
naţional DN 7, în suprafaţă de 34 mp. TAMC *

aprobat cu Hotărârea înr| 75/1994 a COnSihalui 
l i n i .  I  '' ~ __ >

8. Amplasament Sitifiit bi DN J zpnfr Autp- 
' Deva pentru amplasarea unui -cbioşc

lirîj multipllcaţă de 3 ori (pe. trel jHi*), Cea de a  * 
1060 lei şi se vor dcpUne a stfe l:

f

tar în suprafaţă ide. TAMC este

A
f
%

este de 50 000 lei/jmp/an. Amplasament apsb 
bat cu Hotărârea nr. 31/1995 a C on^iului lo
cal. . '
. 4. Spaţiu subteran situat în zona Gării DN
7, în suprafaţă de 400 mp (2 pivniţe) dc închi
riat, pentru amenajarea unui depozit „en gros“. 
Preţul minim de pornire a licitaţiei este 2 500 
lei/mp^Iună. închirierea şi destinaţia aprobate 
cu Hotărârea nr. 47/1994 a Consiliului local.

5, Amplasament pentru chioşc cu destina- 
ţia difuzarea presei, în zona str. Progresului, in
tersecţie cu str. Horia, în suprafaP de 4 mp. 
TAMC şşte de 50 000 le!/m p/an . Amplasa
ment aptobat cu Hotărârea nr. 31/1095 a Con
siliului local.

6. Amplasament situat în satul aparţină- 
tor Cristur, zona DN 60 B, pentru

!' -

it aprobat cu Ho- 
iliului local, 
t tn  zona Pieţei agro- 
secţia str. I.L. Cara- 

itru amplasarea* u- 
.  in suprafaţă, de 250 
!ei/mp/an. Amplasa- 
nr. 23/4995 â Con-

40 000 lei/mp/an. A 
târârea nr. 73/1994 a 

9. Amplasament ţiti 
alimentare centrale, ţil< 
gîâle cu str. I. Crean 
nui- complex de panifi 
mp. TAMC este de 12 
ipent aprobat cu 
siliului local.

W. Amplasament|sitliat 1% şfiţn Ţ0ilor-(Qar- 
tier Micro J5) pentirp arr^Iasarea â 3 garaje; în 
suprafaţă de 20 mp fiecanfc. TAMC aste de 7 600 
lei^mp/au.. Amplasament aprobat cu Hotărârea 
nr. 14/1995 a Consiliului local.

11,' Amplasament situat Ia Aleea Crişului 
(cartier M icro15) pentru amplasarea a cinci ga- 
raje, în  suprafaţă de 20 mp fiecare. TAMC
VSwCr «HEr f vUv • /EmpfaSwUDwj*lE ŞpiUDoi

doua 10
; •  prima în contul 21221094374393, ceg de

a doua în contu l: 21051204374393 descbfv Tâ f 
Tfezoleria Deva. pânâ Ia data | e  28 iulie 1095* |

Pentru poziţiile 10 ş i 11 vor participa la 
lidtaţle locatari!'blocurilor din zonă, care au în i [ 
proprietate autoturisme, dar nu posedă garaje, - 
astfel: ’ I

•  la poziţia 10, locatar» dia Bl- 72, J3, 7t, , î
75 şi 29, ştr. Teilor , *

•  Ia poziţia 11, locatarii din-Bl. 45, 48, 40»
50 şi 5j, Al. Crişului- ,

— Licitaţia va ayea Joc în data de 31 iqBt 
1905, ora 9, la s e d ip t . '.ComlîMuf' -Todfl, ■ 'Soiţ:

-  Durata de concesionare (închiriere) a 
renurilor (spaţiilor) este următoarea :

•  25 ani pentrtţ poziţiile: 1, 9, 10 şi 11 i;:
•  15 ani pentru poziţiile: 2 şi 4.
•  10 ani pentru poziţia: 6.
•  5 ani pentru poziţiile*; 3, 5, 7 şi 12-
•  2 anî perttru poziţia : 8. )

0-rnmmr * mmm * 'mmmm * am# mmm f.«w * mmmm-'fţ-.tmmm'l mOm t' msmr g mSOS'M AOtlt<.
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RADiSSON C.P j -12.44
:;••400 t. lui -Nap oc o

VÂNZĂRI - 

CUMPĂRĂRI

j f  Vând chioşc metalio 
activităţi corner- 

şi garaj (5x3 ta). Si
ria, tel. 660959. • '
- . (4545)

g;S y â n d  maşini de înghe
ţ i  co doaatoy, de iah ri- 
ţW germană şi italiană. 

Pal. 060 — 615370, Zalău.
(5310)

•  _Vând apartament trei 
camere în  Progresul, In 
formaţii str. Sorea, nr. 57.

(4567)

•  Vând Audi 80 îpscris
în circulaţie, stare ■ bună, 
tel. 61325.2. (4569)

’ •  Vând apartament trei
camere ultracentral, etaj 
40, 18 000 000 “negociabil. 
Deva, lângă piaţă, tel, 
62490.5.. (4582)

•  Vând urgent ' aparta. 
ment două camere, bdul 
Bălcescu, tel. 626644. (4596)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, parter, 
central, ţel. 728371. (1796)

^  y ^n ă  Trabant 901 S, 
stană .fbârţş .bună, Înm a
triculat, .plus motor, plus 
ţâese, televiior ' alb-negru 
Diamant 21# B, pătuţ de 
copil, din lemn, tel. 724231.

(1749)H  yând casă in £&• 
nieştt (se lucrează la  in- - 
traducerea gazului -metan) 
sau schimb cu âjpârtameitt 
pîO$ diferenţă. Vând j  uşi
Şi. ferestre. Vel. 61&6S, între orele 7-11, 18,30-22,10, 

"  {4593} zilnic, inclusiv sâmbăta
la

•  SG Gemafruct SA 
Hunedoara vinde, începând 
tai data de 14 iulie 1995,

•  Vând convenabil mo* 
bilă Topliţa, tel. 614956 Şi 
dublu radlocasetofon Sharp.

(4573)

•  Vând urgent . casă
m are ," grădină Brad, Str. 
-Oituz, nr. 44. <6Wf

•  Vând carabină, .- fe£
6164T3i • . . • (4572)

•  „Vând Dacia. 1310 'fa
bricaţie daceri&rie -4994 , 
tel. 618208, *14602. ' (4571)

m  Vând casă cu spaţii 
şg, grădină" Jn  

359. ' 14553)

rcoadâ scurta 
fer, pîScâ: «ron?,

....... via magazinul „Mu.
Hca" Deva, 2 500 000 lei.

. (4513)

/ » ’ Vând garaj 
dale, 36 ţap, eombiha ,
Mps, fel. 614193. * (43)0)

Vând dorm jtoţ. 309606 
„ -Ufeva, str. A i.'  H â  

nr. 14, după «că 15. (4342)

< •  -Vând apş^taşment ; 4 
oamere sau schimb Deva 
— Bistriţa, tH. 629615.

. ’A;A: . (4546)

0 Vând apartament două 
epptâfe confort redus, tel. 
‘612361. (4557)

« Vând • apartam ent două 
cgtnere. Deva — Gojdu, 
te i  618502, după ora 15.- 
. . • . . - (5315) •

.Vând garsonieră. De-

S, KlogSlriiceanu, bl. 56, 
ţ 37. (5313)

j#  Vând tpaşină de trico
tat rusească, tel. 627472.

(4528)

•  Vârf*' apartam ent două 
c^mqre parter, bl. 0  43,
se I, ap. 7, Deva. (4486/87)

•  Vând apartam ent 3 
camere Simeria sau schimb 
a i Alba Iul ia, tel. 615656.

(4561)

tractor, batoză, 
m-ug, grapă şl masă bi_ 
Uard. ®ec, teL 62Ş908. (4664)

4 * Cumpăr urgent două 
fotolii pat. Deva, Al. Ro
manilor, bl. 18/25, sc. 2, 
*după ora 18, (4565)

§ | duminica, direct de 
--fabrica de gheaţă, din str. 

P . Gemă, nr. 4 (lângă 
AGER), gheaţă calup, la 
Ejbeţul de 2000 lei/calup de 
25 kg. fartUâiv TVA. In . 

R  formaţîi tel. 715482. (1785)

#  Vând motor Audi 80,
1281 .cote, tel; 651709, orele 
18—21, A - - - - (9226)

•  Vând COrd Sierra Die-i ’
sel, înmatriculat,. 38â0 Dm |

, Dacia break, • 27#0 DM, tel. 
643427. " ' • (9642)

« ţ a â ţ f  •  •  •  •  •  •  • •

•  Ş. 9. Brutăria 
N e a ff it ': imporLexpfirt '' 
SRB DeOa VindemoăT 
ră  de g ţâu.M G  350®, .1 

ttâ iu  Instalaţie 
produsă 

ţkcbm tîrhiş . &,A. 
Informaţii la şediul 
firtnei din strada M. 
Viteazul, nr. 32 sau 
la tel./fax 614G4r. ‘

(4550)

• * « • « • • • # • « • • •

DIVERSE

m Consiliul local al o . 
raşului .Haţeg organizează 
licitaţie publică, în  con

diţiile Legii nr. 50/1991, 
în vederea concesionării u- 
nor terenuri de construcţie: 
piaţa agroalimcntară în 
suprafaţă de 2000 mp, pre
ţul minim de pornire a 
licitaţiei este de 1200 lei/ 
m p/an; patru parcele â 
20 mp fiecare, pentru rea
lizarea a 4 garaje (două 
în str. T. Vladimirescu şi 

două în str. Sarmizegetusa),, 
preţul minim de pornire a 
licitaţiei fiind de 1500 lei/ 
mp/an; două parcele -de 
teren în suprafeţe de 300 
mp, respectiv 250 mp, pen
tru  realizarea a două lo
cuinţe (în str. Cloşca şi 
str. Galeşii), preţul minim 
de pornire a licitaţiei fiind 
de 200 lei/mp/an; una 
parcelă de teren în supra.

faţă de 1000"riip‘ pentru ' 
realizarea unei locuinţe^
(în satul SiNaşu "de Sus); 
preţul minim de pornire a 
licitaţiei fiind- de 50 lei/ 
mp/an. Informaţii supli
mentare şi documentele li
citaţiei se pot obţine con
tra cost de la sediul Con
siliului local- al oraşului 
Haţeg, începând cu data 
de 12. 07. 1995. O fertele '
se depun până la data . de 
27. 07. 1995, ora 42, la 
sediul Gonsiliului local al 
oraşului Haţeg. Licitaţia, 
publică va avea loc .. : în • 
data de 2ft iu lie ‘1995, ora . 
9, la sediul Consiliului lo
cal. (872/3)

_« SCS Tehnico Medical 
SRL Brad \ anunţă majora
rea manoperei, i (609225).

ÎNCHIRIERI
•  Caut garsonieră, a .

partament de închiriat, tel. 
615704, 616225. (4Ş33)

•  C au t: de închiriat a - 
-partam ent -central, ’ ţel.. 
611563, după ora 21.. (0314)

•  Caut ’ de închiriat a -
par.am ent 2 camere, even
tual garsonieră în Deva, 
tel. 625359. (354062)

SCHIMBURI 

DE LOCUlktE :

•  Schimb garsonieră Pe
troşani cil Deva; . 'Relaţii 

;telr 623115. ■ ■ (4577)

- . "A ’’ A ' ‘ '• * :

î 'COMEMORĂRI '
fe A '- .* •i -- ■; ;:' -■ \
? *  Se împilucsc, 4 | ani
de când ne-âi părăsit pen. : 
tru  totdeauna dragul n'ostru
fiu -  ' A  ffeA • '  ‘ "

'R A D U  COTIŞEL 
'Nu te vom uita niciodată! 
Dumţifîrcu ^hteodihnească 
fn pâ'cef Părinţii "şi fra
tele, cu faimiui, - ( 9 2 2 4 )

•  Se ţmfdhiese doi 
ani de la  d^părţireâ  
de dragul nostru mfâ, 
socru şi bunic * *' • 

c ic a l  o m m v
•Nu t° vom uita nicfo» 
.daţă, Utcximi şi flori
-pe mormântul tău,

(1786)

0  Cu inimile zdro
bite de durere pă
rinţii Carolina. şi Io an ,. 
fratele Sorin, soţia 
Monica,- fiul Andrei 
aftunţă . decesul celui 
care a fost fiu, frate, 
soţ şi. tată
Plt. IOAN NELEGA
în vârstă d e  27- ani 

Condoleanţe - şi din 
partea naşilor, In - 

mcrfmântarea azi, m arţi 
11 iulie 1995, ora 17, 
lâ Cimitirul ŞspilcşF, 
din C luj. Neluţule,- 
ne-ai zdrdbft i 4»lmile 
de durere! [ 
să te odihnească şi sâ 
te aşeze In tre , 
drepţii ■ - • (47fi

# Locatarii blocului 
CM 3 ajjuc un_ pios 
omagiu celui carp a 
fos^

NELUÎU! NELEGA
trecut prematur - . în 
veşnicie, la numai 27 
ani; Odihneaseă-şe în 
pace! , (1790)

0  Cu inimile^  ̂i c 
nite de durere şi me_ 
reU‘ nemângâîăţl, a_ 
ducem un uţţim, oma
giu- scumpului ri dra
gului nosyiu 

‘•‘fcELDTU NELEGA 
. Cpihrdfiifeanţe familiei 
îndoliate! Dumnezeu 

' s ă j  "odihnească, in  
pace! Familia Tunaşi.

- ’ (1768)

", •  CoJegij.de juţnţpă- 
- triBriaBfrăpBaftrf-*
doleanţe dţ»«i N e le ^ l^ â 1 
Carolirra, ţn  ateste fl©A 
tn^nteA de. g fe a . «igfj?. 
care, lâ  despărţirea de
finitivă de fSul ei, *
' ‘ NELiifiu'

de ‘riumaf"27’''anî " 
'T5'uhinez'c7f AâŢr'îer^*! '

- (î?89)
Jmm—..... II >. .1 IK.II.,

Concursuri cu premii
FOTO o DESEN CARICATURA

-» In ,p ţ 
I 1995,' red

aipada . -lunilor * iuMe—august—septembrie ii 
Scţia ziarului „CUVÂNTUL LIBER- DEVA J 

" 2 organizează" treiÎjcoBCursarl' c u . premii, în domenii j 
r|  hnporiapto, pentru -publicistica, aclnală. respectiv : 1 
'FOTO — DESEN — CARICATURA. J
I Poate participă la cbncuis orice creator ama- | 
i  tor in 'domeniile respective. . ■> ■«
J  ' Ţbmătică eşte. Ia . alegere. diri muncă şî din' via- J 

* 5 (ă, din realitatea zilelor hoastjre. 7 . • 7 "■ *- ■>
|  . .  Iaicrărde (în* număr, nelimitat ,dar «tn mal puţin |  
'J dp cinci pb lună), .realizate în alb-nergo, cu clari- * 

•; |  date şi conttast (îndeosebi fotografiile)^ pot I i  ipre- i  
I  aentate direct la sediul redacţiei noas’tre, din Deva. J 

‘)  Stdadă T DedcmBrle,- nr. 35, ’ saa trimise pria poştă, !
J  cu menţiunea „PENTRU CONCURS*.
'  Cele mai reuşite dintre ele vor fi publicate în 
1 coloanele ziarului şi ver face obiectul • propunerii 
* pentru premiero.
| Iată premiile pe care Je.vom acorda (pentru, fie

care gen de creaţie).-
•  LQCUL I4  JU)000<1 DE LEl ;
*  LOGUL a L  H-LfeA: 80 OOt) DE LET:

nedoarâ anunţă dispa
riţia ’ fulgerătoare a

D E C E S E

0  Foştii colegi de la 
- ISC Polidâvn Deva sunt 
alături de »fandlia in - 
dojiâtă, prin pierderea 
celui care a fost 
OTVOS IOAN-GEZA 

* şi-1 transm it sincere 
eondnieanţe. Dutn_ 
■ nezeu să -l odihnească!

_• A dispărut dintre 
noi, după o lungă şi 
grea suferinţă, ' un 

prieten apropiat al zia
riştilor de la „Cuvân
tul liber-, tipograful li
notipist A

OTVOSGEZA 
Ii aducem un ultim 

Otşagiu dispărutului şi 
condoleanţe familjei, 
Fie_i ţărâna uşoară 
Colegii de la redacţia 
„Cuvântul liber*'.

•  Colectivul ’ SC 
Coryinţrans SA lfij- 

►arâ i 
•fSfi 

colegei
MAR1A VĂDUVĂ 

.T ransm item . . sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate^ Nu " - "te 
vom uita niciodată.

: ' (4581)

•  Soţia Valeria, fiii' 
Emanoil şi ' V |jg l^â ,'

, nepoţii Vej^lneâ, A Sa. 
bina, Voicu $  ■ E m â. 
nuela arfunţâ cu pro
fundă durere trecerea 
în  nefiinţă, la vârsta 
de 79 ani, a celui care 
a fost un bun soţ, tată 
şi bunic

SABIN MHIUŢ 
înmormântarea azi, 1} 
iulie, la  Bujoru-PŞpbra. 
Duninezeu să-1 odih
nească în pace! (4583).

•  . Colectivul- Sprta-  - 
lulul-orăşenese 'H ă ţeg  " 
cu durere' anunţă dd-; 

'  ceşui medicului dircc.
, tor . . , A . . ..
Dr. ALDEA OLIMPIU 

înhum area va avea 
loc niiercurl; 12 iuîigi! 

Sincere cendşlesanţe 1Ş».Ţ 
milîei Îndoliate.’ t .

A (354063),

I
[ 0 LOCUL AL n i-L E A : 60 «09 DE LEi. .
I De asemenea, vom acorda câte două menţiuni, • 
» fiecare tn sumă. do 30 000 dc lei. — . y *

Autorii celor m ai boite creaţii voi" fl cooptaţi ,4 
» în rândul colaboratorilor 'perm anen ţi' ai ziaruiui * 
I nostru. . j
J $i încă ceva: îi rugăm pe participanţii la con.®
» curs ca, la prima trimitere, să oe  oîtpadieze Şi câ- • 
% teva date personale;; numele, vârsta, profesia. Io- f 

-« «td *e  imtnei;-'n«tres». nn(nărBl de triefon.
I Vă aşteptăm! |

COMPANIA -DE ÎMBUTELIAT COCA-COLA S
, ■' ' ' T I M I-Ş - }

• cpiită ^entru âlstemul de distribuţie din De.- l 
va persoane dinamice, dornice de o carieră \ 
promiţătoare: i ţ

■  REPREZENTANT VÂNZĂRI ţ
Condiţii minime : vârsta" maximă ; 30 ani ; stu- t 
dii superioare; disponibilităţi pentru munca 1 
in  echipa; carnet dc conducere categojia „lî“. ) 

' Dacă doriţi să munciţi într-o echipă tană- î 
ră, pcatru -c«h mai apreciat produs din lume, i 
trindţeţi -cererile dv. însoţite de c.y. la urmă- \ 

stea Adresă ; Deva, str. Depozitelor nr. 11. A

I
Informaţii supKnientare'la tel. 624880.

AGENŢULB DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi bani, pu t 
ţeţi publica anunţuri de mică şi mare pu-

* mitâţeţte Iţi ziUful nostru, apelând ia men- 
ţiile de pubiicitate din :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
In str. 1 Decembrie, pr. 35 (tn clădirea
ibunalului §iideţean); — la chioşcul din 

CENTRUL MUNICIPIULUI, Ungi maga
zinul „Comlim" ; — la chioşcul din CAR- 
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz . 
'„Orizont*).

WEUNE'DOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

' •  BRAD, strada RepubUcii (teL
650968), Ia sediul S.C. „MERCUR".

•  O RAŢIE, la chioşcul de îângă ma- 
gazinul JPdka*.

. •  HAŢEG, pe.slr. Progresului, m . 1
(im spoţipl secţiei foto). Telefoane î 770367, 
770735; •

Agenţiile ziarului nostru asigură, la
* tdxe rezonabile; publicarea cu maxi^nă
promptitudine a  - tuturor anunfîiritor 'de 
mică #  mare pubTMtdîeZ ......  •

__________  i

!

rAnul V n  «  Nr. 1421 /  ** ——
#  Marţi, 11 iulie 1995


