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măritul 
marele -prooroc al. Ceres
cului Părinte, Ilie Tesvi. 
teanul, pe mustrătorul îm_ 
pătaţilor celor fără de 
lege, pe Învăţătorul po_ 
porului celui depărtat de 
Dumnezeu, pe pedepsi
torul proorocilor mincinoşi, 
pe marele făcător de mi_ 
nuni ILIE, căruia stihiile 
vremii i ş^au supus şi a 
fost Învrednicit să vor
bească cu Dumnezeu pe 
muntele HtfROB şi cu 
Domnul IiSus pe TABOR. 
Se naşte cu .aproape 800 
de ani Înainte de Intrai 
pavSa -Domnului, In ţara

peş|?>«şşj|i'^^ă' de lege cu 
foc „Râvna • lui către 
Dumnezeu va fi 'fierbin. 
te şi • el Va. judeca pe 
Israel -cu sabia şi cu fo. 
cul“.

Crescând cu vremea şl 
ajungând la vârsta de_ 
săvârşirii a devenit unu l' 
din cei m al mari pro
oroci şl propovăduitor al 
dreptei credinţe In Dum
nezeu şi Un apărător al 
poruncilor, Lui. In acele 
zile împărăţea - peste 

Israel regele -AHAB. A_ 
cesta îndemnat de soţia

t3aidalui. de'cealaltă parte - sa prea frumoasa- Isabela 
a Iordanului care se înve_' din cetatea Sicfonului şi„a
cineăză eu Ârabia şi cu 
«etatea TESVI,; după care 
i-â' chemat Tesviteanul. 
€ra din seminţia Iui Aaron 
şi în că de'’la naştere s_a 

~ arătat câ vă sufla pu foc 
dumnezeirii şi ‘ va arde

silit poporul să se În
chine idolului BAAL, ne. 
lăsândUil să se Închine 
adevăratului Dumnezeu, 
în' Ieru’sâlim la templu. 
Văzând Ilie atâta rătăci
re de la credinţă a pol

pofUlui Israel, t s .a  .dus 
. înaintea lui A hrib şi după 

ce l-a mustrat pentru ne.
• bunie şi idolatrie l_a a- 
meninţat atât pe el cât şi 
pe poporul cel orbit şi 
înşelat. Ş i. i_â zis; „Viu 
este Domnul Dumnezeul 
Iul Israel Înaintea , căruia 
slujesc e u : în aceşti ani 
nu ;va fi nici rouă, nici, 
ploaie decât numai când 
.voi zice eu" (3 Regi 17,1). 
Şi a plecat de la Ahab 
şi s-au ; încuiat cerul şi 
s .a  făcut mare secetă, în 
timp de trei ani şi jumă
tate, nici o picătură de

Soaie sau de rouă n.â 
zut de sps. Pământul 

mi a mai rodit şi s_a fă_ 
cut foamete şi ^ suferea 
poporul şl toate dobitoa. 
cele, împlinind cuvintele 
marelui prooroc Moise: 
„Va fi cerul deasupra ta i

«rp -de ’jarăn#;-# pământul 
toe^ub-tine" ifi£r‘r, în  vre
mea acestei secete, Dom
nul i_a poruncit lui Ilie 
«ă se retragă în apropie
rea CHEr It , unde m ân
care1 îi aducea un cerb. 
Datorită secetei a secat 
şi pârâul, atunci a fost 
cuvântul Domnului către 
Ilie, zicând: „Scoală şi 
du_te Ia SACEPTIA S i. 
domilui şi şezi acolo, căci 
am poruncit unei femei 
văduve să te hrănească" 
(III -  Regi, 17,8-9).

In chip minunat, făina 
şi untdelemnul din Sa_ 

' repta Sidonului prin cu
vântul proorocului nu se 
împuţinau. Gând fiul -vă
duvei s-a îmbolnăvit, şl a 
murit, JSf. Ilie s_a rugat 
fierbinte şi Doftinui as - 
cultând rugăciunea l_a 
înviat din morţi. După 
trei ani şl jumătate de

P/. dr. I. O. BUDEAIfU 
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Cnţtipâră, nu de mult, în 
paginile ziarului . nostru, 
stare3 precară în care se 
află o parte din mobilie
rul din Parcul „Cetăţii*.' 
al Devei .îndeosebi aparat > 
ttuâ de joacă pentru co_ 

f bucuroşi să 
constatăm efi n-am scris 
în Van. Primăria Deva a 
trecut la acţiune.

Mai înţâi, mandatul, său 
care are în arendă parcul 
şl care- să recunoaştem, 

„se îngrijeşte destul de bine 
de curăţenia acestuia, ă 
început vopsirea mobilie. 
niluv- care nu are nevoie 
de rţparaţii. Cel care are 
nevoie de acestea, a înce
put să fie reparat. S_a 
completat nisipul pe plat
forma care găzduieşte a_

paratura de; jdtieă 
copii. • .

O acţiune; pe care'"6 aş
teptau locuitorii oraşuliii 
este rectKidiţiortarea f i i i . . 
goriei din care „ altădată 
fanfara ne încânta auzul. 
Pentru ca fiHgoria' să nu 
mai fie transformată în 
WC public şi platformă 
de gunoi, sub acoperişul 
său -se va amenaja o uni; 
tate de dulciuri şi răcorii 
toare, adică exact Ceea ee 
lipsea în aceăt parc, către 
care vara—iarna copiii
Devei migrează in corpo_- 
re.

O prezenţă agreabilă In
parc au fost In ultimele

VREMEA
'A’-'.WWVW M

W  ZIARUL 
DE SAMBATA:

•  Programul turului 
Oividn Naţionale la 
teibai, ediţia 1995— 
1996.
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zile nişte maşinuţe, 
carturi, - propulsate jcu 
terii. De' J a  dl vicepri- 
mar ing. virgfl Boca a_ 
flăm că această prezenţă 
seva permanentiza în pare’ 
şi în cel puţin încă două. 
trei locuri în Deva, copiii 
putând închiria aceste 
maşinuţe. contra unei ta
xe destul de mici; .

Tot de la dl. vicepri- ' 
mar Boca mai aflăm că 
în cutând şi la ’ grupul' 
sanitar din parc se vor 
termina lucrările.' de re . 
condiţionâre- a instalaţiilor, 
iar exploatarea lui contra 
taxă - -'Vă fi în^afnţată 
prin licitaţie, fi. O.). 
m  te  ........

cări electrice vor mâl 
cădea în zonele de mun. 
te şi de deal, cu carac-
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|1M E TESVITEANUL; •
•  , •  S.au născut; în •  
ţ  1304, poetul şl umanis. •
•  tul italian FRANCESCO «
•  FETRARCA (m. 1374); «  
R in  iSW, AUGUST TRB_ •
•  BONlU LAURI AN (m. * 
*1881), filolog erudit, J
•  fruntaş al Revoluţiei de *
•  la 1848 din Transilva, ?.
•  nla; în 1943 bietul -
•  ADRIAN PAUNESCU; •
•  ' •  A murit, în 1314, •- 
fam  de via, GIIEOR. •

JOIj 20 IVIM. In _  _
majoritatea regiunilor ţă-- ter local, 
rii . Vremea se va ame. minime vor fi 
liora, gradui .de instabi. 
litate atmosferică dimi. 
nuându-se. Averse de 
ploaie însoţite de. dcscăr_

cuprmse 
intre 10—18 grade, iar 
maximele intre 22—28
grade, mai ridicate în 
vestul ţării. / ::

De lâ ultimul hosfru 
comentariu • privind sî_ 
tuaţia '-din "Bosnia /. — 
Herţegovinâ, lucrurile a. 
eolo au luat o întorsă
tură gravă. Pornind 
contraofensiva împotri
va forţelor musulmane, 
sârbii bosniaci au cuce
rit zonele de sub pro
tecţia ONU de la Srebre_ 
niţa şi Zepa, au luat mai 
multe zeci de căşti' al
bastre olandeze ca osta
tici, apoi la câteva zile 
le-au pus în libertate, iar 
acum ameninţă zona de 
la Cîorajde. De aseme
nea, lupte crâncene se dau 
în apropierea capita
lei Saraievo, forţele mu
sulmane neputând stră
punge încercuirea sâr_

- bească. Q v.:'*;;’

IG N O R A TA
lisţâ există ! O propune
re a preşedintelui Ser_ 
ţbîei, Slobodan Miloşe- 
vici, care, se pare; la ora 
âcţuală * deţine * cheia re
zolvării conflictului şi 
instaurării păcii în .Bos
nia, El a promis ob
ţinerea păcii în decurs 
de sase luni, In schim
bul ridicării embargoului 
împotriva Iugoslaviei. 
Propunerea preşedintelui 
Serbiei ar avea mari 
avantaje : zeci de mii de 
vieţi cruţate, milioane de 
refugiaţi reintorşi la 
casele lor. eliminarea ten- 
siufiii. din regiune, eco
nomii de miliarde de 
dolâri în bugetele ONU 
şi al Uniunii Europene. 
In caz de nereuşită, Oc
cidentul ar putea re-

C O M E N T A R I I

Faţă de această situa_ institui embargoul asu. 
ţie, cancelariile occi_ pra Iugoslaviei. De alt

fel, acesta ar fi singurul 
„risc" al Oqbidentuiui.

Propunerea preşedin
telui Serbiei, Slobodan 
Miloşevidi, a fost, până 
acum, ignorată total. Şe- 1 
fii unor cancelarii euro-

deritaîe s.au aflat brusc 
într-O stare de surpri
ză. Franţa s_a pro
nunţat cu fermitate pen
tru  recucerirea prin 
forţă a enclavei Srebre- 
nita, în timp ce pre- , .
şedinţele american a su- Pe”e ori sunt neprega- 
gerat că misiunea ONU *iţi accepte o astfel 
în Bosnia ar avea zile- de propunere, Ori le

vine greu sa renunţe la / 
propriile soluţii, preeoni- l 
zate şi aplicate deja, \ 
dar fără htei up rezultat (
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le numărate. Au avut 
loc consultări telefoni
ce febrile între diplo
maţiile europene şi cea 
americană, iar până la 
urmă s_a convenit «la 
menţinerea atitudinii oc
cidentale faţă de con_ 
fliet, iar preşedintele 
StfA Şi-a reafirmat spri
jinii; pentru prezenţa 
ONU în Bosnia. Aşadar 
lucrurile vor rămâne ca 
.mai înainte, Occidentul 
continuând să mizeze 
doar pe calul musulman, 
ignorând oriei propune'- 
re sau sugestie .în legă- 
tură cu vinovăţia sau 
nevindvăţito părţilor a_ 
flate în c&îfii'ci,

Şi o propunere rea.

concret. Şi ar mâi fi ? 
orgoliile ; cele de mare r 
putere, de ţări puternic < 
industrializate, de demo
craţii - super dezvoltate, 
de hiper civilizaţii etc. 
etc.

v jAşa că rămân în con
tinuare confruntările mi_ ' 
iitare şă dicteze cursul1 
situaţiei în Bosnia, f Un 
Miloşeviei, cu propune
rile lui cu tot, este prea f 
mărunt să dea lecţii de I 
pace unor titani care, I 
ştim cu toţii, au ■- mai î 
pacificat şi alte x zone \  
fierbinţi ale lumii. '

JGSI.1' ;PAV*1:.

O
u t{a  p e  z t
— Vecine, nu te.âm auzit de multă vre_ 
certându-te eu nevasta... Cum se face?

— Suntem supăraţi ! ..

m mcrican NEII IRM 
■  STRONG coboară .{e 
t  suprafaţa Labil; 
a  • Soarele răsare 
fV a  5,49 şi apa ne 
#20,54;-
•  •  Au trecut 200
R zile dio an; an rămas ii 
•165; y->’ -■ . J
a mm»mmmmm*mmmm
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1 dolar SUA ~
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
. 1 bură sterlină 
' 1 franc elveţian 
t franc francez

£00 JUj» italiene ,
Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 

a României. "

— 1999 lei
— 1437 lei
— 2255 lei

— 3189 lei
— 1720 lei
— 413 lei
— 124 ici

I

i •  VERNISAJ. La Gâ- 
I leriile de Artă „Forma"
A din Deva 3  avut loe tn 
j  19 iulie 1995, ora 17, ver_
I nisajul cinei expoziţii de 
J  picturii -—sculptură; Des- 
j  - chisă publicului în lu_ 

f nile iulie — august,. ex_
, poziţia cuprinde sculp

turi realizate de Ioan 
Seu şl picttlri semnate 
da Torino N. fiocăniciu. 
<V. R3u ■ •

w  «  1-. - -____ _ •-___  _ .... - ...

•  NUMIRE:, Recent,:
la Judecătoria din Brad 
a fost numit în funcţia 
de preşedinte domnul 
judecător Daniel Tiliciu, 
care până acum . şi-a 
desfăşurat activitatea la 
Tribunalul Judeţului Hu
nedoara, - Gorpul de ju
decători ai acestei •- noi 
institţţţli co
ordonat de domnul D. 
Tiliciu, aplică legea î n , 
spiritul şl ' litera * ei. 
(AL. J.).

• GRIJA 
APA
CJontroalb fecen

tuate. la staţiile de .tra_ | 
tare a apei de la Pe- '  
trila, Lupeni, Braia au |  
constatat abateri de na_ > 
tură a pune -în pericol I 
sănătatea şi viaţă conto- * 
matorilor. In toate ca. Is 
zurile . cei vinovaţi au * 
fost sancţionaţi contra; » 
venţional. Li S-a pus J 
în ' vedere să aibă cea i 
mai mare grijă pentru | 
calitatea apei. pe ctoe o y 
bem. (GH. I. N.). ' ; •

I NOI ECHIPAMENTE ŞI SISTEME 

DE RADIC1C0MDNICATII

* 1

La soUcitărea Statului 
Majw: Judeţean de Pro. 
tecţle Civilă, marţi» la 
Deva, firma' UN1ÂX1S 
S.RJi. Bucureşti a orga
nizat o expoziţie J  o 
acţiune demonstrativă a 
unor echipamente fi sis_ 
feuşe de ra#ocamankaţli

( tip MOTOROLA. An par.
tlejpăt şefii de state pa. 

.  ' jore de proiecţie ci^’x

de la nivelul munici _ 
lăiior, oraşelor şi princi
palii agenţi ecOnomicL 

Activitatea a avut drept 
scop perfecţionarea sis
temului de comunicaţii 
pe linia protecţiei civi
le' din judeţul Hunedoa.. 
ra.

... De remarcat eă UNI _ 
AiflS . SJR.L, Bucureşti 
este fifiăfa companiei a_

mericane U,B.G. Interna. ■  
tional Inc, din Chicago |  
şi are drept obiect de U 
activitate importul, .dfc.,-1 
tribuirca şi instalarea îh l 
România a echipamente-1 
lor de radiocomunicaţii I  
— radiotelefoane, fabrî-■  
cate de MOTOROLA I 
S.U.A„ lider mondial in j 
acest domeniu. (V. NEA. 
GU). ' .-.f 1



& AHTUL PROOROC IL IE
(Urmare din Mg- t>

secetă. Dumnezeu L a  
poruncit Si. Xlie să maar. 
gă la Ahab şi să_j spună 
să renunţe la zeul BAAL. 
iar dacă regele va refuza 
atunci să se facă-» două 
jertfelnice, unul pentru, 
jerfta zeului Baal şi a l .  
tul pentru jerfta adusă 
de Xlie Dumnezeului Celui 
adevărat. Care din ' a- 
ceste jertfe va fi aprm . 
să cu foc din cer. aceea 
e plăcută in faţa iui 
Dumnezeu. ,

Silit de consecinţele 
grele ale secetei, Ahab 
s_a învoit la ' aducerea 
jertfelor pe cele; două • 
jertfelnice. Cei nare slu. 
jeau pe Baal au pus pe 
jertfelnicul lor un viţel 
şi„au strigat aproape o 
jumătate de zi după a .  
ju to p i zeului. Dar jertfa 
nu s-a aprins de la sine. 
$1-3 pregătit şi Ilie jertfa 
şa, peşte care 3 turnat 
apă ca să nu existe nici o 
bănuială că ar fi . fost a .  
prinsă pe furiş de cineva. 
Şi, atunci St. Ilie a stri
gat la cer şl a  zis 1 ..„Au„ 
zi-inâ, Doamne, auzl.mâ 
acum cu toc, ca să c u .  
noască astăzi poporul a- 
cesta că SD singur eşti 
Dumnezeu in Israel şi că 
eu sunt slujitorul Tău** 
(III Regi. Măi bX 

Deci, pogorându-se -toc 
din cer, a mântuit toate: 
jertfa, pietrele şi apa» 

a căzut la p â . 
şi a strigat ; „Bum. 

nezeul lui Ilie este Dum. 
nezeul adevărat şi prin
zând pe profeţii minei*

r
I
I
1

I
»
t
I
I
I
i
»
1
»

1

t
*

■noşi i_au ucis |a  râul 
CHISON».

Isabela auzind acestea 
s-a mâniat foarte tare Şi 
căuta să.l omoare Şa 
Ilie, cu toate că regele 
insuşi se înduplecase In 
sufletul lui să creadă în 
Dumnezeul cel adevărat. 
Temându_se de Isabela, 
pleacă în ludeea, la „mun
tele lui Dumnezeu, Ha- 
reb", Acolo i s„a arătat 
Domnul, „în adiere de vânt 
sucire". Apoi a luat po
runcă să se întoarcă ş l  
să ungă pe EUSEI pro. 
oroe In locul sfiu. SLa 
întors în Samaria, a uns 
pe Elisei prooroc, în locul 
său/ a mustrat pe UşabC- 
la şi pe .Ahab, perţtru a* 
mânacea unui om .{ sărac, 
pe nume Nabat, căruia 
îi luase şi via.

A plecat in părţiţe Ior
danului, împreună «u Eli_ 
sei. Şi pe l când vorbeau, 
iată căruţa de toc şi caii 
de toc au răpit pe 'Ilie şi 
l-au ridicat spre cer.

Aşa s_a urcat IŞe la 
cer, cu trup cu ţot, ‘fără a 
gusta moartea,-de u*de va 
fi trimis In ;vretneâ din 
urmă să vestească tutu
ror popoarelor jiideqata de 
apoi -şl vă găti calea ve
nirii iul Hratos. Şi va 
fi omorât de sabiai Anti
hristului, împreună cu 
Enofe. ^

Viaţa Sfântului Ilie 
este o minunată pildă de 
tărie In credinţă ş  de 
neînfricată luptă pentru 
apărarea el împotriva ce
lor ce se abat d* la calea 
cea dreaptă şi plăcută Iul 
Dumnezeu. ..Viii;

Zar « fila t de
*  p r e s a  ş t  &

„CUVÂNTUL U&ER" DEVA
te  f>e acţHjni eu c a p M fin m ,

fw J/206ia/1991 Conl.4072St3U0B.C.R. Deva. 
Cod fiscal; 2116827

CONSIUUL DE ADMINISTRAŢIE 
Dumitru Ghaonea praeedinte pdaactoi şei), 

Tibenulstrate vtcepresedmteţteCacîOr set adiunct). 
Virgil C nsan contam) set. Minei Sodea. Nicotee 
Ttrgoto.

în tre a g a  r ă s p u n d e re  p e n tru  co n ţin u tu l 
articolelor o  poartă autorii acesto ra  Adresa 
redacţiei; Deva. 2700. sîr 1 Decfimtjrtp. n» 35. 
judeţul H unedoara' Teleloane 611275. 612157 

«25604. Fjw 618061
Tiparul executat ta S.C,-Poiidaua” S.A Oeva
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,$  m  m  fo it prezenţi la ttteia“
Am. primit la redacţie o 

scrisoare de-ia  Consiliul 
local Buceş, în completare 
la articolul „Mulţumim şl 
vă mai aşteptăm la 
Dupăpiatră", .apărut In 
ziarul nostru din 8—9 iu
lie a.c. şi semnat de dl 
profc VIorel Vulturar. Spi
cuim diii scrisoare, In spl. 
ritul obiectivitătii pe care 
ne_o apreciază înşişi sem
natarii acesteia, dnli 
Viorel Jotza — primarul 
qomunei Buceş şi Nicodim 
Coteţâu — secretarul Con
siliului local.

reuşita acţiunii 
moţilor ;v 

istoria", de Ia Cheia
Dupăpistcă, din data de 2 
iulie 1995»- a contribuit: şi 
Consilrtd local Bueeş, apa 
cum o face din anul 1972, 
efe lă : prima ediţie a ma. 
nifestării, deşi după 1990

încearcă marginalizarea 
organului local, lucru ten
denţios şl anormal, dar 
posibil In tânăra noastră
democraţie.

Astfel, plate consumu
lui de curent necesar In 
zilele de 1 şi 2 juiie 1895 
pentru organizarea tabe
rei militarilor de la  UM. 
01099 Brad, pentru unită, 
ţile -comerciale şl ilumi
natul public al zonal 
l_am suportat noL

Da solicitarea - Consiliu. 
Iul localBueeş ş t  sub 
âlrâcta Sa coordonare, ADP 
Timişoara punctul de 
lucru Mlhăileni (şef de 
şantier, Dumiţrescu Ma. 
rin) — a amenajat şi ex
tins spaţiul» executând o 
umplutură de aproape 1000 

j m «păm ânt ia r S X l  — ■ ... •> 
cot" Tg,-Mureş — Şantie
rul Mihăileni — Criş (şef'

du  şantier, Mihancea 
Gheorghe) — * efectuat 
transportul, lmprâştierea şl 
nivelarea a turc® 180 de 
tone de pietriş peste pla
toul rezultat din extin
dere — luerare executată, 
de asemenea, la solicita, 
rea noastre şt coordonată 
de noi.

Iar drept mulţumire, 
muncitorilor care nu exe
cutat- aceste lucrări li s .a  
perceput o taxă de intrare 
la manifestarea respec
tivă da către nişte per. 
soane, nu se ştie de către 
dnev puae, deşi toate 
Cheltuiâile au fost spon
sorizate, dacă bine am 
tost informaţi".

N. B. Despre Jocuri 
politice şi propagandă e_ 
lectorate nu avem tneănlel 
o cunoştinţă. Doar niscaiva 
bănuieli...
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De—.
va, cursul organizat de 
Societatea Regală penţpj 
Protecţia Animalelor 
Marea Britani* In coli 
rare cu Asociaţia ChbM- 
logică „Fidelius" din Dpjj 
va, la încheierea căruţe 
s_a /desfăşurat, vineri, M 
iulie ajc., o conferinţă de 
presă. Alături de repre. 
zentawtii Soaietăţ t i i tef  ato. 
(Jennltor Burt, Fred Corn. 
ber. Benjamin Slauns). au

• T f s u M f c
organizaţii la So

la acest curs şi, bineînţe
les, reprimefttanţl ăl pr*;. 
te» locale ş i centrale.

Din aprecierile şi răs. 
punsurile date de di® to n .

depar_

rezultu
t al/Mlâtui '-m#* 

ritute h W  înŞ te .
d  fedmtt lfi w k. 

«aţienai, «repar**. 
pCMirta % redările Mrit
veniţi,

•  Printre subiectele 
dtocutate la «ars r i t  a-an 
«Set dori ere* referiterit 
i» jgddcîle şi d r i l  3pMwu 
bonzi, ci şi - introducerea

«M |e  Memă 
i cu n  benei-

ţiei „FidtiJus", prin in- 
termedtol «ftruia am --a- •• 
flat c â : " ■

d -̂fn Oesm, o mare f
câinii r iM -

b d ş ^ a  Şşcietita Re_ 
_ ............................. Ani
malelor (cea urni veche şl
gale pentru Proţcetla

mai mare din lume) 
de « ajuta atât la înfiin
ţarea unor societăţi de 
protecţie a  animalelor, c it 

cele existente în

m Societatea este Inte- 
res*» şi de modul t»  care 
acest* o igan ia ţa  de  pro
tecţie mtre In legâture cu 
olims^tiţito Qo n r ie | gu. 
vernamental. localX cu 
publicul, cu massjnedia.
' e  Societatea Regală dis
pune de un  fond special 
destinat organlzaţiitob din

mălelor; controlul anima
telor abandonate; bună-

dini zoologice şi cirem-i; 
totodrea aalm alete in  
rirre te re  ei la test*; 
transpor tul apîmaîetor spre 
abatoare şi condiţiile to 
oare sunt sacrificate ş.a.

e  Deşi toi România. In 
general, oamenii mani. 
festă grijă pentru anima
le, există fatuşi şt Jnul- 
tă ignorantă — mai ales 
In privinţa animalelor de 
fermă şl a celor sălba
tice.

•  -Plec din România 
foarte satisfăcută şi in. 
tentionez să păstrez legă
tura cu cei rare au par
ticipat la acest cure".

A mai răspuns întrebă
rilor şi dl Torino Rocă. 
nlciu, din 'partea asocia.

•  In privmta câinttM ce 
urmează a  fi steriJbriâ se 
«ţtraptâ S . >rarea ce- 
tâţeâhor, psstbra câ a .  
eereta e s n t t td e  o  pro. 
blemă a tuturor.

•  Locatarii rene do
resc «A ţlnft câini « ret 
solicitaţi (toduriv aso
ciaţiile de locatari) să
minebreţifllinA mici
posturi in jurul blocuri, 
lor.

•  JFIQBUVS nu f im  
ţie ţinând câinii In .

dhlşt; di s_au născut _  
beri f i  trebuie să rămt* 
pă Rberin

Importante considerăm 
câ sunt şi aţMrerireile fă
cute de câţiva dintre cei 
«ara au participat la  a .

•  „Cred câ am primit 
mai .n»«ât , decât ne_am

•  „Cursul a fost deo. 
seWt de intensiv, de con. 
centrat". : t  »

•  „Fiecare secundă de 
la aceri curs se poate 
aplica te practică"

« „Am învăţat să folo
sim şi mintea, ou numai 
mima", \

v GEORGETA BlRLA

* 'Ci'

e

■ a

6^5 Seriale •  Desene 
animate; 9fl5 Serial a 
Ambulanţa; 10,90 Reluări

. s«r«Me! M M  Fnuure 
M i ^ M M  

Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul « . fierbinte (esK 
12,30 Itoelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a. 
miozii; 13,30 Spiine^efd 
Story. (s); 14.15 Santa
Barbara (s); |5,05 Paşi. 
unea ei e crima (&p4 : 
XA90 Dona Cbristen 
talkshow; l̂ AO Hanr 
Meiser talksbow; ttifiQ 
Jeopardy! (cş); 18,38 ţn*  
tre noi (»>: 19/00 Frumos 
ri bogat (s/r); 19.45 S«rr, 
•port, meteo; 20,40 Vrâ- 
muri bune şl rele (sj}

IM  Ş tir i; 9,40 «ŞteUl
Parlamentului; ; |âA8 
Film; 12,10 O blondă

teta
rum (mag.); 14,00 Ş tiri; 
1125 Cetidieno; J4.40 
Beautiful (s); 15,15 A
iubi (s); 16Ş0 Tata şi
fetiţa (s)ţ t«,38 Tata (s); 
1 7 ,0 0  Desena animatei. 
BŞ0 OJ<„ preţul a ca*, 
rect .Terii 20J90 Roata 
norocaM (Cs); 21,00 StW; 
21,25 Paperissima sprint 
(Show); 21,40 film ; 23,45 
Ştiri; 0J5 SiMw.ol laj 
M. Costanzo; 230 
diepe > ); 3^0
5,30 AtţfŞ; iul, bfoe (de).

Germania a * l  
j «—t—. »a. g u  Hruneb 
— TV (magaain TV); 
10J0 Gimnast te l V m aţi. 

. M M .^ « -« ire-J'"-t5iicago' 
Hope (s,p./r); 12,0(J Kiipp 
klapp Club; 12,30 y â . 
clnu (s); 13,00' Sâa-
rele Californiei tec rial);
14.00 Falcon Cresţ « 1
15.00 Cagncy şli Lacey
(s.p.); 1&00 Stări Tfek
(8. SF); 17A0 B^rwaţcb 
(s.«2; ,18,00 Sâ 
(ca); 18130 Ştiri;

M M  Ştiri,

(csh fus
Wetf fs.p.J; 1,08 .
pensa <* t» An«li|, 14); 
m ,  Star ITrak (sŞF/ţx

6,30 Şlln KMP; 7,00 
StirFlTN; r^O Lumea a . 
facerilor, ştiri; 10,30 Co. 
m n f V V i 11,00 Roata ba. 
nlîor — piaţa eUtop.; 15,00 
Roata banilor — piaţa 
ataeric.; 18,30 Pulsul a. 
facerilor azi; 19,00 Azi — 
informaţii; 2030 Ştiri 
ITN; 2030 Viaţa nrestrfi;
22.30 WtSO — magazin 
german, cu Michael Jung
hiul; 2330 Sbow.ul serii, 
cu ăay Leno; 030 Real 
Personal — talksbow;
1.30 Ştirile nopţii NBC; 
2,00 Viaţa noastră; 230

*ys*II, -fd ': Jay 
-ySrepţţtedinte

^  ^r’-% )<***& 41*1 1

9,30 Aerobic « Genoa 
ŞpOri M i 10,30 Ciclism
•  Turui Franţei frez.)-; 
12,30 Tenis » Magazin 
ATT; M M  Moto « M a l 
gaâtn Grand Prix f 13,te 
Auto « Magazin For
mula I  f 14,30 TriatJon
•  Pro Tour de Ia Roth, 
Germania (înreg.); 16,00

.Ciclism a Turul Franţei 
1995 — et. 17 (direct); 
tSM  Tenis « Turneul 
ATP de |a  Stuttgart -  
ziua 4 (d); 20,30 Buletin 
de ştiri | ; 21,00 Arte 
marţiale; 23,00 Ciclism
•  Turpl fŢanţel (rezu. 
mat); 0,00 Box; a Titlul 
European la categoria 
super-pană; 1,00 Scrimă 
a C.5L — Uaga (tereg.); 
2.08 Buletin de ştiri 2.

m i ,  

y i v u a

te Barbara; M̂ HI Se
rial •  Awr d  noroi 
(r) j  1045UDoMM  « ri
mate; flUO Ecran da 
vacanţă, 1440 TVR 
Iaşi şi CluJ_N.t *63* 
Divertisment teterna. 
ţiona); 16,40 Sub sem
nul Intre bărti; 1835 
Desene animate; 19.00 
Medicina pentru toţi) 
1930 California visea
ză (s); 20.60 Actuali
tăţi a Meteo * Tele- 
sport; . 2030 Serial d 
•  Vatos păpuşilor — 
ep, 8; 21,40 Reflec
ţii rutiere; 2135 St a. 
dioul êconomic; 22M
f w w jyîffiara; 23.40 

tuaiidi, 23.55 c i- 
clism a> ypfu] Fran. 
ţei (rez.M^p5 Serial 
a FamiHa Palliser.

7,0# Lâ prima orill 
930 Ora de muririi] 
11,30 Desene animatei 
12,00 Noţ frontiere 
12,40 Documentar: (Ar
te); 13,15 ConDucnţd 
M i i a M i

16.00

tiNti .... .
1530 Serial •  

Desene animatei 
f f  bo.

47.00 
rea 5* 
te Hm.

20.00
jgţjfOTVM

2130
Sfinx (cs); 22,00 FH- 
moteca de aur; 22,30 
Dragoste In otf (film, 
Smmia): 2335 Ste _ 
dten; 0.55 
blum.

930 Documentar (r); 
930 Desene animate 
(ri: 10,00 Linte iatâi 
te); 1*30 Serial « 
Trăieşte.ţl visai (■)! 
11,50 Seriei e Impe
riul |« | C te rp  (r)î 
12.40 Atelier (r): 18,35 
Staruri pentru tot
deauna ( r ) ; 1430
Videotext; 16,00 Post 
meridian; *7,35 Da 
trio cu haz ^  ep. 4; 
18,10 ■ f Docu nuertâ*;.
18.40 Desene an 
te; 19,M lin te  In 
2030 Serial « 
de soc — ep. 32;
Doar o vorbă să.ţi mat 
spun...; 21.00 Telejob-

, nal; 3130 Serial, •
Hawaii Hive-O cp. 
6; 22,20 Mitică; 22,30 
âfojhri -gordian; 23,90 

J«â*drj pdptru 1 to t. 
drtMma; P3« Videotext.

DEVASAT PLUS

10,00 Actualitatea te  
direct fir); 11,15 Video, 
text; 18,00 Worjdnet; 
18,30 Desene animate; 
1930 Twin Peafcs — 
cp. 17; 20.00 Actuali
tăţi TVR;. 2130 O- 
biectiv: 21,10 Sbrada 
Tinereţii; 22,30 Fibd 
a  Larabada (mutical, 
SUA. 1991); 23,50
Videotext, . 1

Joi, 20 iulie 1995
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Capitolul I : AJUTORUL SOCIAL ,

Secţiunea 1: Dispoziţii generale

v i U t t  1. «  w  FamiUUo, precum #  persoanele sin. 
gure» fără veni t u i  «au cu venituri mici, beneficiază de 
ajutor social ca !

siderare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale 
sau civile, produse de acestea, precum fi veniturile care 
se pot obţtne din valorificarea bunurilor respective, sub 
Condiţia păstrării locuinţei şl a bunurilor necesare ne
voilor familiei.

- AUT. 7. — (I) Ajutorul- social se stabileşte pe bază 
de cerere, însoţit* d« actele doveditoare îndeplinirii

va primi drepturile aferente perioadei în care plaia o fost 
suspendată sau modificată.

ART. 15. 
mâtonrele

Plata ajutorului social încetează în ur.
1 f

t - (2) Instituirea ajutorului social se în tem ei M i pe prin* 
ripiul solidarităţii sociale, . v :  :

prevăzute de prezenta Iepe.
(2) Lipsa sau, după caz, existenţa oricăror alte ve

nituri decât cele care pot ff dovedite cu Pete se menţio. 
la declareţla pe propria răspundem a  persoanei 

‘ ajutorul. - \  •

. i . '  — (t) t a  aaasui prezentei 
desemnează soţul, soţia fl c 

oare au detsicillul comun; fac parte din

termenul

"V23S
eu părkipl f l Cere

(3) Cererea prevăzută la ptln. (1) se face numai de 
către unul dintre membrii familiei, care are Rapacita
tea de exerciţiu al drepturilor dvtfe. ta  m a r ile  prevă. 
zute de lege, cererea poate fi ta tocmită decoratorul sau 
tutorele persoanei Îndreptăţite.

« t i tu la ru l  aju to ram  social 
făcut cererea, u r  b t e t M m i  
miiia.

pemofta» 
sadei t

a
Al» '

(MWIt c m

(3) Prin termenul copii se înţelege copiii proveniţi
A  dintre soţi, copiii adop. 

potrivit legii unuia sau

a) In cazul In care beneficiarii ajutorului social nu 
mal îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

>1 in caşul în  cam plata dreptului a fost suMon» 
dată şi în termen de 3 luni de ta data suspendării efec. 
tive a plăţii nu au fost depuse dovezi că sunt Întrunite 
cerinţele prevăzute la a r t  13. alin. (1).

ART. 13. —  (l) încetarea plăţii sau, după 
floarea cuantumului ajutorului social 
dispoziţia primarului.

(2) Dispoziţiile prevăzute la «Uniatul precedent 
duc efecte de la data de întăi a  iunU următoare depu. 
Perii cererii pentru modificarea ajutorului social sau «- 
udteril dispoziţiei ja  cazul când modificarea s-a efectuai 
din iniţiativa primarului.

.. A l». 17. -  (i)
d i se

d e p rim a »  3

ape caz, modi- 
stabilefte prin

fl *ă
teritoriali

{IR Pot beneficia de ajutorul social reglementat de 
m n tr .to ta -f t  fanHltMe sas persoanefe ringure, cri»-

i i i  aug|y| iritjWgnitflă* totrttini |AH niiatrifi ftftgUălrn ~ 
fele prevăzute la «Sa (1) se depun la primând localităţii 
l a  ităcăreţ redă tertfertată aceştia au reşedinţa.

f« cazul in caro
parţial, sumele plătite «neavenit e t  ăcest «Un văr fi fe. 
«operete, fn condiţiile Codului muicii, d» la pereaniria 
vinovate de efectuarea plăţii, p« o perioadă de cel mult 
3 ani. '

A «■* r tj  Cererea de acordare a ajutorului social 
termen dă 30 de sHe de 1* înregistrare.

Secţiunea a 2-a: Stabilirea dreptului la ajutor 

f _ • social şi plata acestuia

i
|
i.

- m
$
A"
■i,:

re,.

î, ART. 3. — (1)
Venituri nfite lunare de j

a) 81000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
a ■, „.„...vi , . .. 7

| b) 113 POC lei pentru familiile formate din 3 persoane;

" ţl  m e o o  lei pentru familiile formate din 4 perena**:

41 MMăMlripootru familiile formate din 5 persoane;

j  e) Căte S3bob lei pentru fiecare «HA persoană ehre 
făce paria din familie in condiţiile prezentei legi.

1 12) Ajutorul social se acordă şi persoanelor singure 
afe căror venituri nete lunare sunt sub 45 000 lei.

~ Veniţurile nete lunare prevăzute la alin. (1) Ş‘ (2) 
tot 8000 iei pentru flecare membra de fa-

(î) fa  vederea soluţionării cererii de ajutor social, 
primarul poate dispune eftotUăfea anchetei sociale.

A I» . 10. — (1) Stabilirea 4l piaţa ajutorului social 
se fac prin dispoziţia primarului, pe fakM documenta, 

■*—— de serviciile publice de specialitate. Dîs- 
ui se comuăică titularului ajutorului so. 

n dff 15 zile d e la  #m»ere.

(3) Recuperarea sumei 
social se face prin 
■Ică lu ttotoCh de |8  i

plătite cu titlu de ajdtor 
primarului, care e* M M -

I p p p l f .
rui localităţii.

M  M N  I « istrat cererea la prima.
Plata ajutorului soclul Se face începând cu ri 

irigi

!», h

Şe comunică atât noului titular al ajutorului

ART. 11. — (1) Schimbarea, Ia Cerere sau dia oficiu»
se face prin disponţlh 'pfi*a  UtulanUui ajutorului

_ „ se cOfaUnic
social, (rit $1 celui înlocuit.

-#7
,.(31 In .caşul în  care-schimbarea titi 

rută de membrii familiei, dispoziţia pri 
to că ri aofrtooa» * !

titularului este ce. 
primarului se comu-

f-fi-.

(4) Dispoziţia de recuperare constituie tiUu execu
toriu din mofasbtul comunicării»

(5) Sumefa încasate neCuvpnit ea urmare a săvârşirii 
unei infracţiuni, se recuperează, integral de 1* autorii X» 
cesteîa, in condiţiile legii.

■ Capitolul n : AJUTORUL CARE SE  ̂
ACORDĂ SOŢIILOR CELOR CARE SATISFAC

serviciul Militar Obligatoriu şi

iMDIMNlZAjrA DE NAŞTERE
; , „..... , * ‘2  *—» rx-

ART. 18. — (1) Soţiile cetor care satisfac serviciul
venituri mai mici de.

dovada că lucrMHtă tn tMta unui con- 
M c t Individual de muncă, a unei convenţii civile sau 
ep realizează venituri din activităţi pe cont propriu.

X ,
ART. 4. — (1) Cuantumul ajutorului social se stabi. 

ca diferenţă Intre sumele prevăzute la art. 3-şi ve- 
n r i lunar al familiei respective.

Secţiunea a S-a: Qbligăţiilfe bnneficlarUur

fUÎĂarui tonttoulul sdritd «re «W%aţiu 
şerifi primdruldi orice modificare interprim i _  ___ ________

eniturlle | i  la număr»! medibrttfri "tu privlre la 
familiei In terAOH W  30 de «le.

; <2) Q8to dtă calcul rezultă ftt ijtttttr Social mai mic 
d t  8 OM lei, se acordă 5 000 lei.

iaşi, se iau in consiaei 
tssmjamftf niysM ri d 
Cto dovada d  s-au pr.
c i  penfrfi încadrare f i

i ART. 5. — (1) Persoanele apte de muncă, care nu 
adto salariate şi nu realizează venituri jlln  alte activi, 
tăp, se Iau în considerare ca membri de familie la de- 

de Venituri pe familie nUOMd dăcă 
prezentat la oficiul forţelor de i 

nu au refuzat un loc
pzScum şl e l M urmat sau urmează cursurile' 
caţe ce li s_au recomandat sau la care au foit tttMfll*.

' (2) Nu are obligaţia de â^faefe dovada prevăzută la 
alto. (IU

a) persoana care are în îngrijire, potrivit fagii, Unttl 
saa mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani ;

b) persoana care urmează ferme de învăţământ ia 
ei, prevăzute dezlege, până la împlinirea vârstei de 25 
ide Sni,-respectiv 26 de a n i;

i) persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pen
sionare Ia cerere. n'

ART. 6. —- (1) La stabilirea venitului net lunar al 
familiei se iau în considerare toate veniturile pe care 
metobrii acesteia ie realizează, inclusiv cele care provin 
din creanţe legale sau din convenţii civile .de înţreţi, 
ner* aflate în executare, precum fi ajutoare fi indSnwi- 
xpţl cu caracter permanent, acordate potrivit legii, cu 
excfpţiâ burselor de merit pentru elevi şi studenţi şi a 
ajutorului care se acordă soţiilor celor care satisfac 
serviciul militar obligatoriu.

(fj Dacă familia Oră în proprietate terenuri, clădiri, 
spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile^ la 
otoWJiţea_ veniiului net. lunar- al. familial «o-ia» 4a eon»

(2) fn  cazul când e 
la majorări sau diminuări 
de 8 MO fa! po fawdlje, ajtoo 
se meapne pd & diafăl» de cri i

le modificări nu conduc 
rului social mai mari 

social stabilit anterior 
inWt'3 luni. .-v

alin (1), aU obligaţi» f l  i

Persoanele apt* de mUftCâ, tfanCfi- 
" ’utor social, prevăzute la ari. 6  

dbvedeasdl cb aeto, din 3 în 
3 luni, că # |  SOlkitot la oficii!# forjelor de muncă re
partizarea în muncă sau că nii aii refuzat neJnstlficat 
să dea curs unei repartizări pferţlffi oHce Ide d* RtUrt. 
că oferit. . ’l

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)
atrage, după caz: * '

a) suspendarea plăţii ajidoriilui social în cazul bene. 
ficiarului un ic;

b) modificarea plafonului de venit, respectiv modi
ficarea cuantumului ajutorului social, prin excluderea 
din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu 
îndreptăţesc obligaţiile prevăzute la alin, (i).

(3) Suspendarea plăţii ajlitortalui spetei şi, după caz, 
modificarea plafonului de venit se HM prii! dispoziţia 
primarului şi se comunică tltulArulto In termen de 15

r:Zlle. :: :

(4) Suspendarea plăţii ajutorului social sâu modifi- 
cacea plafonului de venit sa faCe începând cu a doua 
ldttA drn trifaeStfUl In' care fiu du fost Îndeplinite Obli, 
gaţiile prevăzute la art. 13 alitt. (1).

ART. 14, Prezentarea de către tHdlâfa! ajtitoruîui 
«OCiaî a dOVezIIOr prevăzute la ărt. 18 «lift. (ij, în  'Ier. 
mea de 3 ţtini de fa data stfspdhdifK efeetiVe a plăţii 
prţ â . ţoediflcăril plafonului de venit, are ca efect înce- 
târea suspendării plăţii drepturilor şi, după caz, recal- 
ea tefeu plafanufal de VWH».* Titularul ajutorului serial

zitul, beneficiază, la cerere, d e ___ ____
gâssto Intr-UHfi dintre următoarele situaţi

«j Sftftt gravide, fncepând ct» luna a  pftirâ de sarcină; 

kt tkn tii «te DânA !a 1 a n i;

c) SQOt încadrate în grdduf I sau II .da invaliditate.

m  Stabilirea şi plata ajutorului pentru Soţiile celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către 
centrele mîHfârc judeţene sâu ale Secfoarolar municipiu, 
lui Bucureşti. .. ' , 7 ' 7 •.:7v'.77-777'

este d» 10800 lei, 
plate ajutorului social

(3) Cuantumul ajutorului 
tor acordarea acestuia nu aWc
stabilit în eoadiţiile prezentei 1

ART, 13, -» (1) fncepând cd cea de-a doua naştere, 
mamele au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 
IM 000 lei perttru ffocare Copil născut.

(2)Plata indemnizaţiei de naştere se stabileşte prin 
dispoziţia primarului localităţii ia o cărei rază teritorială 
domiciliază persoana îndreptăţită,

ART. 20. — Fondurile necesare plăţii ajutorului pen. 
tru soţiile celor care satisfac serviciul militar obHgflto* 
riu se suportă de la bugetul de stat, iar Indemnizaţiile 
de naştere se plătesc dl» bugetele ideale, dhi sumele de
falcate Cil această dcsffftoţie din bugetul de stat:

- ' ■ ' • • . .. ' ' - • - v ■■ .■■■■■' ■ . / ■ ■

C a p ito lu l HI : DISPOZIŢII FINALE

ART. 21. — Fondurile necesare plăţii ajutorului so
cial se suportă din bugetele locale'ale Unitâţîloir adttii- 
nlstffltiv-tcritofîale, din veniturile proprii şl din sumele 
defalcate cu această destinaţie din bugetul de Stat.

ART. 22. — Guvernul şi primarii pot acorda âju- 
tdare de urgenţă, in limita fondurilor existente, famllll- 
Wf Sâu peCriHinOlor care Ae află în situaţii de necesitate 
datorate caliittttiţiter naturale, incendiilor, accidentelor 
sau aHOr cauze temeinic justificate.
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ART. 23. — (1) In vederea constituirii surşelor ne. 
cesare acoperirii dreptului de aju tor social prevăzut de 
prezenta lege, în anul 1995, se instituie-taxa de trecere 
a frontierei pentru cetăţenii români care se deplasează 
in străinătate în scop turistic sau personal.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabileşte la nive
lul de 15 000 lei pentru fiecare ieşire din ţară şi, respec. 
tiv, 5 000 lei în cazul micului trafic de frontieră,

ART. 24. — Sunt scutite de la plata taxei prevăzute 
ia art. 23: ‘ w

a) persoanele beneficiare ale ajutorului social, sta
bilit prin prezenta lege ; ' ■

b) elevii şi studenţii care studiază în străinătate, pen
tru deplasările făcute cu această ocazie ; - .. .

c) bolnavii care călătoresc în scoţul de a i>enefi<&t
de tratament medical, precum şi însoţitorii Ia care aceş. 
tia au dreptul .potrivit legii ; ,  _ , ,

d) soţul supravieţuitor, precum şi rudele!, până Ia 
gradul al patrulea-inclusiv,- ale persoanei decedaţi în 
străinătate, îiî . scopul deplasării efectuate cu ocazia de
cesului. • 7 ^  ?;J- A'AA''; A

ART. 25. — (1) Ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute 
în prezenta lege nu se impozitează. '

(2) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii, prevăzute 
de normele legale în vigoare, nu se ia în considerare 
ajutorul social, cu excepţia obligaţiei legale de întreţL. 
nere; ? - ' * ' '

ART. 26. — Ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute 
în prezenta lege pot fi executate silit numai pentru re
cuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, pre
cum şi pentru plată obligaţiilor legale de întreţinere.

ART. 27.- — (1) Dispoziţia primarului privind acor. 
darea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea 
dreptnlui la ajntorul social, schimbarea titularului aces- 
tdia, precum şi'cea de recuperare a sumelor încasate ne. 
cuvenit pot, ataca pe calea contenciosului adminis
trativ,,* . ’ ...

(2) Cţr^rjlc, acţiunile şi căile de atac privind drep- .

turlle preVăzute îrf prezenta lege sunt scutite de taxa de 
timbru.* 1 r

c ART. 28.^-U tm iteIe de venituri şi nivelul dreptu. 
rilor prevăzute de- prezenta lege se indexează prin ho-> 
târâre a Guvernului.

, ARŢ. 4 ^ ţ , : P r i m a r i i  vor c«Bţunica,' lunar, numărul 
beneficiarilor şi cheltuielile efectuate, direcţiilor judeţene 
de piuncă şi protecţie socială şi Direcţiei generale de 
muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. ..

: . . . A A , a ;..-'
ART. 30. — Direcţiile judeţene de muncă şi protec.

ţie sociajă şi Direcţia generală de muncă şi . 
socială a municipiului Bucureşti verifică respectarea ; 
vederilor prezentei legi. Rezultatele verificării se COWC 
nică prefectului.

ART. 31. — (1) Normele metodologice pentru şfHwfc 
rea prezentei legi şl modalităţile de plpti a drepturOoă 
reglementate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cheltuielile administrative necesare pentrn apflţî 
carea prezentei legi se includ In bugetul de Staţ, M h 
pecttv în bugetele locale, '-i .i ■ *•' --- j

ART. 32. — (1) Prezenta lege intră în vigoare începând 
cu data de întâi a lunii următoare împlinirii termenului j 
de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Ofâţ 
cial al României *ţ ;

(2) La
afcrpra,a^fejv
caţia de stat şl indemnizaţia pentru copii, ajutoarele < . 
se acordă mamelor cu nud mulţi copU şi .soţiilor de mUL 
tari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere; «Hk 
42 alin. 2 lit. a) in H.G.M. nr. 45.4/195. privind aslsteaţ* 
bătrânilor pensionari şi nepensionari, astfel cum' a foof 
modificată prin art. VII din Deoretuţ-tege nr. 70/1990
privind modificarea şi completarea unor t  ’----  “  ‘ '
feritoarc la pensii,' asigurări sociale şl

data intrării în vigoare a prezentei legi a#  ! 
ţ, â8—27 din Decretul nr. 410/1985 privind «tot j

A '

(fcegea nr. 67 s-a publicat în - » • 
Monitorul Oficial nr. 131 din 29 iunie 199%
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• în cadrul Planului de (j
•  Amenajare a Teritoriu- *
•  lui Naţional se elabo- f
•  rează pentru fundamdn. g
•  tare unele studii de spe- g '
•  cialitate. Aşa a fost e- g
• Iaborat planul-de ame. g
• najare a teritoriului zo- g
•  iţei Munţilor Apusejii, g
•  despre care ziarul „Cu- g
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l  - ~ J
:
»

• un

In studiu—
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Jiului
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£  Cel mai maro 
1 distribuitor

en gros din
»\*«î. -r».-ţ* >. •: •' '

tară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA
import vest

■ . vă oferă: . -
îmbrăcăminte sortata

—- ofertă bogată în sortimente ide sezon

11 CONSILIUL I I M U N
SCOATE LA

Mm
J
j URMĂTOARELE POSTURI VACANTE;

\ 1 BALQŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea în

vântul liber" şi-a in- g 
g format pe larg cititorii, g 
g In prezent, prin In- g 
g stitutul ^Urban Proiect" g 
g Bucureşti, se elaborea. g 
g ză, cU finanţare,- din g 
g partea Ministerului Lu. g 
g orarilor Publice şi Ame- g 
g najarea Teritoriului, un g 
g studiu privind planul g 
g de amenajare al Teri- g 
g toriului interorăşenesc g 
g Valea Jiului. Recent, g 
g conducerea Institutului g 
g „Urban Proiect" a fost g 
g-în judeţul nostru unde, g 
g împreună cu specialişti g 
g din cadrul Consiliului g 
g judeţean şi de la-Insti- g 
• tutui de Cercetări Mi. g 
g niere Petroşani, au stu- f 
g diat implicaţiile viitoa- • 
g re în urbanism ale mo- • 
g dului de exploatare „in € 
g situ“ a cărbunelui. •
g Ideea tratării intr-o • 
g concepţie unitară a • 
g funcţionalităţilor , ora- • 
g şelor Văii Jiului este o • 
g doleanţă mai veche a • 
g lăsuitorilor df presiunii • 
g intracarpatice de pe Jiu •

V ţre 350—400 kg.
ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATA
— colectare originală în pungi între 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

îmbrăcăminte nouă din CHINA \
— treninguri şi bluze din bumbac
— bluze mătase.
La preţuri accesibile.

NOUI  NOU/  NOUJ  
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari: 

. — peste 5 tone — 3000 Iei + TVA/kg. 
Adresa birourilor: CJuj-N.,' $tr. Iuliu Ma- 

niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493, t'94031 
(luni-vineri: 8—16)

Orar depozit: satul Vlaha, între luni-sâm- 
bătă, 9—16.

'  '  I

!
j Nr. 
-5 cri
l ■■■■
I

Denumirea postulai 
. * vacant ’ r

Condiţii de prezentare ! 

studii -vechime

Nr. CornpartimerH 
pos- tul la care se 
turi regăseşte 

poştei)
( f,,ma. S 11 ■ "V1 1 9 ‘-11 ' l 1*1

V *.

i

I

i .

Direcţia coordonare 
şi organizare

Inspector medii

omser XEROX
Distribuitor
Autorizat

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

C O P IA T O A R E I .  E C a l iU lc  SI l ia h il i ta to  e x c ep ţio n a le ' ta  ^

____ p r e tu r i  as a n t a jo a s i ’C i ' l  m a i scăzu t

rost pi- c o p ii- 'P r im e le  c o p ia to a re  cu  

t ijm -r m i r i u  la b il!  G a r a n t  ie si serv ice! 

D is tr it iu itu r  a u t o r i r i i  T O P T  E C H  srl Des a T e l / f a i  <> IJ N 71
mita

Direcţia programe, 
prognoze, buget, 
finanţe . .. , Ş-

2. Referent

Direcţia urbanism, 
amenajarea terito
riului, lucrări publice

3. Inspector 
specialitate *

medii

5 ani funcţii 
economice

2 ani fancţii 
economice

< coordtmart 
consilii iocalo

buget-conta-*
bilitate

i b»

Super. — .3 administrarea
constr. . domeniului’

civile, in public
dustriale
utilaje
constr. ■ / ; . . ‘ ‘ *'./'*■’ - ' '

drumuri
şi poduri

feoncarssil va avea loc la sediul Gonsilialai gudeţean în data de *31. ţ 
|  07. 1995, ora 9. ’ |

| Dosarul personal va fi depus până la data de 27, 07. 1995 şi val 
j  cuprinde :_ - A " -: v" | ■

•— cerere de înscriere ia concurs 5 ■,
I I5 — curriculurp vitae { 5

 ̂ — recomandare de la ultimul loc de muncă; - - I

I

* Bibliografia poate £i 
I personal, preţuri şi tarile^
mwM

— cazier 5 '■ %
— copie după actul de studii. ; |

consultată la Serviciul organizare, salarizare, |
(420) f
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. PRIVIREA 
IUBIRII

Din ochii tăi porni 
■ ' spre m

Privirea dulce a luh 
Mfi-nvăluie în valsa 

calde $i sen 
Şi mă împinge în ms

Mi înfăşor în doruri. ş 
neştiutei 

la timp ce 'mă culuncî  
în sfinte taine! 

Din când în când tresar ' 
cuprins de patimi ) 

stăpâniţi | 
Când primele săruturi ţ 

mi le dat J

GIIEORGIIE PURC i

■k  ■*>■&>&

m

t r ,

Un nnme pentru v iito r ii m uzicii 

p o p u lare : C IPRIAN ROMAN
Vocea caldă, > învălui, 

toate, cu inflexiunile ei 
grave, acurateţea interpre. 
tării, agreabila prezenţă 
scenică sunt doar câteva 
din atributele care îl re; 
comandă pe tânărul inter
pret de pauzică populară, 
Siprian Roman, ca un nu. ! 
me .de care, cu siguranţă, 
vom mai auzi.

Ga splţşţ yocal/al ansamţ 
blului 4?r|ş^Ui^ diă.
Brad, el a evoluat îp ca
drul programului artistja 
ăl maniiestăril „întâlnirea 
moţilor cu istoria" de la 
Dupăpiatră-CheiaŢ alături 
de alţi ‘ interpreţi consa. 
eraţi. Moment după care 
l-am rugat să ne spună 
câteva cuvinte despre el, 
despre muzică, gânduri de. 
viitor.

— M.am născut în urmă
cu 19 ani, la Hunedoara, 
şi acum sunt elev în ulti
mul an la Şcoala Norma
lă „Sabin Drăgoi" din De. 
vă, unnand să devin în
văţător. ; ' - 1

— De când pasiunea, 
dragostea, pentru muzica 
populară? '■ ■ ■* ■•

—. Practic, de mic copil, 
când ascultam tot felul 
de cântece şi apoi' în cer. 
cam să ld v ă ţ cât m ii mult 
dinele,

— Iţi ptec şi alte genuri 
demuzjcă ?

— Da. Ascute eu plâce- 
«tâ* muzică uşoară

(mei alea românească), cât

a, ta
acfhgiaiea artistică ?

— Da începutul clasei 
a  HI-a, când noi, elevii, 
am fost întrebaţi despre 
preocupările din vacanţă, 
eu am răspuns că învăţa, 
sem pe de rost discul iui 
Gică Petrescu. Ea cererea 
dnei învăţătoare ara repro
dus apoi toate cântecele de 
pe disc, după care dum
neaei a • propus participa-

, rea mea la festivalul „Gân- 
ta iea Românjei" <lă85).

— Gare a fost rezulta, 
tul final ?

— Am obţinut locul, doi 
la faza republicană, „figu
ră" care s_a repetat şi la 
ediţia următoare.

In privinţa participărilor 
mai recente la alte con
cursuri, menţionăm pre
miile obţinute la cele de 
la Caransebeş, Mediaş, Fă. 
get şi locul 1 la festivalul 
„Felician Fărcaşiu* de la ■ 
Brad.

După colaborări cu mai 
multe ansambluri folclo
rice din Deva, Giprian a 
devenit membru al ansam
blului „Doina Grfşului", al 
Gasei de Gultură din Brad. 
Rămânerea sa la această 
formaţie este motivată şi 
-sentimental, el simţindu- 
se ataşat, atât de oamenii 

«dglltât,. mai ales, ge 
unicitatea folclorului md; 
ţilor. In  acest context, G.R. 
ţine să-i menţioneze in 
a»0A sp<«iat pi e i / a r e l l  
sprijină şi care contribuie 
la pregâtirea s a ; dna Bian. 
ca Eeucean (directoarea 
Rasei de Gultură), Ionel 
Goza (dirijorul orchestrei).

, Ovidiu Miheţ (instrumen. 
tist), Lenuţa" Evsei (solis-, 
tă), care-1 ajută şi-n ale
gerea repertoriului, la cei 
amintiţi. alăturându.se şi 
dl Vasile Molodeţ (de la 
Inspectoratul pentru cui-,,? 
tură).
: — Cine din muzica popu. 
Iară ’ constituie. aşa-zisul 
model, pe care-1 apreciezi 
în mod deosebit, şi care 
te inspiră în cCea.ce faci? ' 
. — De la bUn .început, 
ca model şi apoi Şi s p i 
jin moral, a fost şi rămâ
ne dl Dragări Muntean. ’ 
i — Gura Crezi că jsş jyor- 
îmbina activitatea" de 'das
căl cu cea de interpret de 
muzică populară ?

— Eu Cred că un dascăl 
care desfăşoară în ' plus o 
activitate culturâl-artisti- 
că, are şansa unei ; măi 
mari reuşite pe plan pro. 
fesional; cu atât mai mult 
cu cât ambele activităţi 
solicită, mai ales, : latura 
Spirituală a omului.

—, Regreţi momentele 
din viaţă în care ai fi pu
tut să faci .altceva decât 
ceea ce ai făcut 7

— întotdeauna am ac
ţionat aşa cum am crezut 
1$' momentul respectiv că 
trebyie şi că e bine. Şi, 
de altfel, să ştiţi că mă 
consider născut sub o stea 
norocoasă...

— Idealul tâu7
— Gel mai măre gând 

al meu e să devin un ar
tist complex şi autentic.

Un zâmbet de la 
Hunedoara.

Foto PAVEL LAZ A

Aşa. cum 7vi spune şi 
titlul acestui articol, aş 
vrea să vi propun sâ re. 
flectaţi asupra copiilor. Nu 
spun că până acum nu aţi 
făcut-o dragi părinţi. Dar 
că unii ori aţi mers prea 
departe, ori nu aţi ajuns 
la bunul sens al cuvântu
lui „educatori*. Dacă' şco
lile nu fac de-ajune, sâ • 
facă altcineva. Sine ? Da. 
câ părinţii nu pot că sunt 
prea „ocupaţi* cu scandâ. ' 
turile programate In une
le farnilii, aproape in fie
care seară, să o facă alt
cineva.

Gare poate fi, spre exem. 
piu, educaţia unui copil 
care ia parte la show.uri 
pe problemă banilor ca
re,* ori nu .sunt destui, ori 
nu sunt deloc ? Gare poa
te fi educaţia unui copil 
care ia parte la „audie
rea" unor înjurături pe 
care părinţii şi le aruncă

GEORGETA BÎRLA

DE
reciproc pe temele imin 
ti te mai sus şl nu numai?

Toate aceste ^certuri*, 
sau cum vreţi să le spu- 
neţi, pot fi insă o edu
caţie. Gum ?

Am dedus-o din pro
pria-mi experienţă şi aş 
vrea să vă spun şi dum. 
neavoastră, dragi cititori 

-de orice vârstă. Toate în
tâmplările urâte m-au fă
cut să mă gândesc la vii
torul. meu. M.au făcut să 
mă gândesc la Ce trebuie 
să fac pentru a nu-mi răni 
prietenii sau propria fa
milie. Şi nu In ultimul 
rând, cum trebuie să pro-’ 
cedez, să mă fac înţelea
să în cele mai critice mo. 
mente. Gum să mă mani
fest ca fiii şi fiicele; mele 
să nu înţeleagă situaţia

«  A iei Insă 
adulţii "se confruntă cu • 
problemă inai delicată. Go- 
piii sunt pentru unii e a- 
devărată povară.. Aceşti 
oameni nu Îşi dau seama 
că de muHe ori copilul 
este cel către care Iţi des. 
chizi sufletul, cel către 
care întind uneori o mână 
ce are nevoie de ajyton 

De multe ori se ' întâm
plă ca maftra să spună co
pilului: „Vezi ce necazuri 
Îmi face tatăl tău ? Gând 
eram tineri... etc", Se în
tâmplă şi invers, se întâm
plă în toate felurile. Gel 
mai rău este . că aceşti 
copii sunfi de multe ori 
adevăraţi martori la mo
lestări sau agresări sexua
le, bătăi, înjurături şi 
tot felul de lucruri, care,

odată întâmplate, te mar
chează pentru toată viaţa. 
In aceste cazuri, copiii nu 
se mai roagă la Dumne
zeu, nu mai aşteaptă mi
nuni că iri‘basmele în care 
totul este posibil. In acest 
caz, copiii aşteaptă „liniş
tea furtunii", aşteaptă în
ţelegere, împăcare sau în 
cel mai rău caz aşteaptă 
divorţul. Separarea de cel 
mai drag şi dus la cel drag 
sau Invers.

Aşa se distrug mii de 
familii, dar nu In ultimul 
rând aşa se distrug sufle
tele care de multe ori ; 
sunt prea mici 'pentru a 
înţelege ce se întâmplă cu 
sufletele mai mari. 
î Deci, tineri căsătoriţi: 
„casă de piatră" ca să o 
demolaţi mai greu.

ROXAN a' MERGEA, 
elevă

LAURI PENTRU C O PIII DANSATORI

UNA iabNA,
Ai.CA'-$ţLA .

Cea bună s« numeşte o 
anumită scădere a feno-j 
medului' infracţional ,ţgf 
râhduî tinerilor ' între Hjj 
Şi 2p de ani. Ea a fost coiu, 
statată pe primele şasa 
luni ale acestui an, pe r«3 
za de activitate a Parribe.' 
tului de pe lângă Judecă
toria Deva. Mai exact, fa
ţă de 60 tineri trimişi1 înjj 
judecată în primul semes
tru 1994, în aceeaşi perr4- 
oadă din acest an numă-j 
rul lor a fost de 43. '

Mai puţin: îmbucură, 
toare este starea infras 
ţionalâ din rândul miri 
lor, care se menţine la ^ 
rametri înalţi.' Majoritat 
hiiniorilor trimişi In |u * 
cată are drept cauze fu 
rile in dauna avutului 
blic şi privat. (V.N.)

MUSIC BOX

New Age Punk from USA (VQ

Dacă intr-un' număr an
terior al ziarului, vorbind 
despre activitatea clubului 
„SiderUrgistul* din Hune. 
doara, doar aminteam de
spre concursul de dans de 
societate pentru copii 
(„Dansul florilor”), desfă. 
şurat la Piteşti, în peri
oada 3—4 iunie a.c., con
siderăm oportun să reve. 
nim cu detalii. Mai exact, 
cu nominalizarea tineri
lor şi foarte tinerilor dan. 
satori, finalişti ai celui 
mai important concurs a. 
nual de gen. Acesta- s-a 
desfăşurat pe două dase 
şi pe categorii de vârstă, 
câte 6 perechi devenind fi.

naliste — printre care şi 
următoarele cupluri hune- 
dorene :

Glasa E (începători). Ga- 
teg. 8—10 ani: locul I Răz. 
van Turlea — Lafvinia Po- 
pescu; categ. 10—12 anii 
locul III Mihai Drăgoescu
— Oana Petroesc; locul 
V Alin Giortea — Alexan
dra Rusu; locul VI Bogdan 
Puiu — Mihaela Zeghia- 
nu; categ. 12—14 a n i: lo
cul II Alexandru Herepean
— Valentina Galoianu. 

Glasa D (avansaţi). 6a-
teg. 10—12 ani i locul n  
Robert Kacso — Monica 
Krech: locul IV Daniel

Roatiş — Cristina Roşiă- 
nu; categ. 12—14. ani, lo
cul II, Bogdan Ene — 
Gristina Drăgoescu; locul 
V Bogdan Stîrcu, — Raluca 
Gulcea; locul VI Bogdan Go- 
goaşe — Alina Grlstoiu j 
categ. 14—16 ani: locul IA- 
drian Voronean — Ramona 
Ştefan; locul II Ionuţ Here
pean — Monica Hertz; lo
cul III Gsaba Lorincz — 
Raluca Florean.

Tot în cadrul acestei ma
nifestări s-a organizat, în/ 
premieră, un concurs OL 
PEN, care cerea ca fieca
re pereche participantă, să 
interpreteze 10 dansuri

diferite, o probă de altfel 
dificilă şi complexă. La 
încheierea. acesteia. 3 pe
rechi de copii dansatori ai 
clubului „SiderUrgistul" se 
aflau între primele patru 
clasate; i loeul X — Adrian 
Voronean — Ramona Şte
fan; locul II Alin Ardelea- 
nu — Glara Eazăr; locul 
IV — Bogdan Gogoaşe — 
Mina Gristoiu. Rezultatele 
amintite nu fac decât să 
confirme ascensiunea ar
tistică pe care această for
maţie de copii o înregis
trează de câtă va vreme în
coace şi căreia li dorim, 
pe mai departe, cât mai 
multe succese. (G.B.)

Dookie este un album ce 
defineşte cel mai bine nep- 
punk-ul. american, o cri
tică ironică şi cinică , adu
să societăţii americane. 
Ghiar şi coperta albumu
lui întăreşte acest lucru, 
prezentând o aglomerare 
urbană torpilată cu bom
be „Dookie”,,  Int^-un in
terviu acordat revistei â- 
mericane Metal Edge, 
membrii grupului afirmă 
că se bucură că aOest al
bum a ajuns în mâinile 
celor care le.au cumpărat 
şi primeJLe două apariţii 
discografice. La criticile 
cate afirmă că o trupă 
punk adevărată nu ape
lează la serviciile unei ca. 
se de discuri cu renume, 
în cazul nostru Warner, 
ei răspund astfel: „După 
6 muncă dură, ce a nece
sitat multe sacrificii, a- 
veam dreptul la un pro
ducător care să ne pună 
în valoare muzica şi care 
să vândă cât mai multe 
discuri".

Lâ 15 august 1994', Green 
Day a cântat pâ scena 
South a festivalului Wood- 
sţock II, participând apoi 
la tradiţionalul turneu a- 
merican Loilâpalooza. Pri. 
mele două singles-uri Wel. 
come To Paradise şi Bas- 
ket Gase intens difuzate 
la posturile de radio duc 
la creşterea cifrei de vân
zare a albumului Dookie, 
ce ajunge la 2 milioane 
exemplare vândute. La un 
gig gratuit desfăşurat la 
Boston, se aşteptau circa 
20 00§ de spectatori, dar ; 
spre stupefacţia organiza

torilor, 100 (KM) de fani dea. 
lănţuiţi au năvălit în salA 
poliţia reuşind foarte gre^ 
să-i evacueze. In toamnft 
grupul Green Day a sustt» 
nut o serie de concerte a». 
Europa, ca invitaţi al Iul 
Bad Religion. In octoml 
single-ul Welcome To i 
radise atinge locul 20,
UK, iar în Germania 
cest single primeşte 
steîe in celebra revistă MUv 
sik Markt. La finele llfl 
94, Green Day primeşt® 
multe distincţii în Ameri-J 
ca^ in revista Hit Paradeţ 
locul II la categoria NetR 
Act şi locul I la Promk 
siuni; -în revista Rollirţg 
Stones, locul III la catego-' 
ria artistul anului şi locul 
IV la cel mai bun grupţ 
piesa Basket Case a figu
rat pe locul 66 in clasa-; 
mentul final Radio Ai» 
Play pe ’94.

Ca şi pentru Offspring, 
începutul lui ’95 a fos* 
foarte favorabil pentru 
Green Day în Europa, al;' 
bumul’Dookie'figurând pe. 
locul 13 în UK (6 II ’95), 
No 3 în Suedia (21 1 *95), 
in revista Metal Hammer, 
din aprilie, figura pe le. 
cui II; în revista britanică 
Kerrang 1 (25 III *95), !o.; 
cui V, iar în Heavy Charts, 
din Billboard, locul XI fin 
mai) şi locul II în revista 
Kcdling Stones (4 mai). In 
prezent Dookie totalizea. 
ză o cifră de 6 milioane 
exemplare vândute în în 
treaga lume. (Va urma)

HORIA SEBEŞAN,
............  ''Deva..:'--..

■ mmm mmm
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mar* târAUl» Printre «to» 
te, etofanjeaiâ fl tefKW 9â

Printre localităţii» fura- 
s cu « a  m it mare den

se numără, fără ftutetete, «fia* >a dcMtUa ţi te ei* 
ţi Qeoiftu Bit. Mu in *s- mtmii cultural. Deateur, no 
tc «notă tftsă tefirea di» contestăm că iste tf « « *  
anonimat a localităţii rss* st» o sursă d* veni tort, m  
fcctlve. Inii ş l d»  compensare a

Motivul pentru care ni golului din programele 
*-au adresat (nai mulţi Io* culturale, 
eaitorl ţi wrifti veniţi fn Unele sesizări privitul 
staţiune ii constituie «te- inconvenientele amintite 
te neplăceri catoate d» cei s-cta făcut ţi ia Primăria 
care le tulbură finirea, comunei Deosgiu. dar ftiâ- 
«  urmare » ,J>dgâţiri' <f* surite'âe? rîgoâre Ihi&rtte
activităţi sos se deslăfdâ- să apară. Întrebarea este : 
ră ia oăîolumi, măi atei plită când «ai»?
«**ea*A tiă iA i* a a a * e«**•»#***

m rr»
!*î*! rpt

S A T U

0  clarificare  necesară
•întrucât. în ultimele 

adie s-au Înmulţit sesi* 
tarile producătorilor a* 
•ătfcolfr în legătură cu 
dobânzile percepute la 
creditele bancare soliei* 
tete ca urmare a unor 

’ anomalii fi perturbaţii 
ute In sistem, aducem 
ra precizări In mă* 

să limpezească, cât 
cit, apele. Daspre ca 

«te» W  tonâ, vorba ?
După cum se ştie, pro* 

ducătorii agricoli In 
majoritate oameni de la 
Sate, proprietari de pă
mânt — au apelat la cre
dite bancare te toamna 
anului trecut, te vederea 
înfiinţării culturilor de 
«reale păi oase. Aşa cum 

smanţll au prOmU la 
Nea respectivă, credi- 
s-au acordat cu a  
ndâ subvenţionată 

de 8* & sii- 
____ «ci ca be

ii de credite eă-su- 
diferenţa de 18 la 

mMF dobândă» |)e men
ea dobânda strt>- 

„donată este acoperită
rla bugetul de stat, Dere- 

t este că respectiva pre-! 
vedere a avut ValabiH- 
' tete până la data de 31 
decembrie 1864;

lei/kg, deoarece nu au 
la bază' contracte ferme.

Acum este mdmentul 
când, odată ,cu secerişul 
şl valorificarea produc
ţiei de cereale piîoase,

sumele m
t e i s t e :

fi erhicida- 
alm pentru

Ip. continuare, deşi *-au 
aeordăt cu Întârziere *1 
te alte condiţii, creditele 
luate dltpft i  ianuarie 
1999 — cu toate că s-au 
utilizat atât pentru p »  
ducţia de camde tesâ- 
mănţate te  m b m  tec* 
cuta (penfn 
suplimentară 
re), cât nud 
producţio
turt taslnrenţare in pn- 

- măvara aoeftui an — au 
o altă reglementare, eşs 
cum prevede Hotărârea
Guverntted, nr. 525/13 
iulie im.

câ 
săptă- 
de ce*

..... „„ se menţin Încă u- 
nate oanfusil te sen—  
cft prtma de 40 de M oe 
m cuvine pe fiecare kg 
de grâu nu »-a clarificat 
încă, dacă m va pitei de 
către Romocraai sau da 
către direcţiile pentru *

tuaţle, 
coi

m  te
a făcut un

clauzelebânzil
proporţiede la

de «0 la

tet Ca ' urm are,____
darii de cradlte, pe mă
sură ce depun documen
taţiile neceeore. Îşi pot 
reglementa decontările 
cu banca.

Dacă s-a reglementat 
problema alocării fondu
rilor destinate plăţii can
tităţilor de cereale pâ- 
loaae contractate cu Rom-

«r M da
da

im dacitoril 
re nu au încheiat 
tracta vftzâadu*» 
vantelaţL Chiar dacd ai

ShI
c rtnnrnmrtatl dl iw  

primase şi prima de 4»

Se pregăteşte şl recolta 
din anul I966.prin exe
cutarea fertilizărilor, a> 
răturiior, asigurarea se- 
mteţelor ţi altele. Nor
mal ar fl, ded, ca ta 
căzui In care producă
torul agricol nu dispune 
de suficiente resurse fi* 
nanoiare, el trebuie si 
şfte ca exactitate te oi 

poate apela ta 
«fente teuseltea, pentru aS S K »
nai repede sunt elucida
te aceste prOplmha, cu

d ^ te t f lo r >« riw îi*  ţT  %

nw al/M osteea
telor acordate : de stat

d

- ̂ iiii 'iiteAia

La ordinea zile i - secerfşttl
fn .aceste zile toride 4e 

vară, una din principaic-
,le acţiuni aflate în oten- 
ţe r  pfeăueâlcMler â^MSofi
p constituie strângerea, va
lorificarea şi

icţiei de .
De menţionai 

W  că, datorită preocupă* 
pentru aplicarea , mă- 

ogroteltoipe specifi-
« 9  te  g«*M® 

idârtautie ante-c 
excedent.

Discutând cu dl Grigore 
iatecan, producător agri
col <Hn comuna HărăU, in- 
WHocutortd ne spunea că 
a ■ avut eulflvate cu grâu 
f  Băţ de pe caro a contrac
te# 'o  producţie de trei to- 

rtomcvreai-ui la
ri «p re  soarta recot- 

din acest an, ne-a spus 
ie cam 4 totţe boa*

. ha, dâf nu ftife pre- 
Ce destinaţie V a  d a  dl-, 

« ten te i de producţie. Ne-a 
mărturisit că ţi-a asumai 
un mare risc, deoarece mi

ştia ce recoltă va obţine 
şi, de teama de a nu plă
ti penalităţi în cazul, cijnd 
ntt-^ putea onora'eoĂti*ad- 
tul, a contractat o canti- 

f tata (minimă. Cum Rom- 
corafll.dl nu plăteşte decât 
producţia contractată, mulţi 
producători agricoli se 
văd a fi nevoiţi să caute 
altt beneficiari, -'.surplusul 
dă- toooită «teâ|d:Hătp? 

‘ dtedăM rfa preţuiuV : .;ă* . 
cesta fiind mai mic cu cel • 
puţin 20 la sută, respec
tiv cu prima de 40 lei/kg, 
faţă de ce! rtetizat la can
tităţile contractate. - 

Problema secerişului îi 
preocupa şi pe mecaniza
torii de la secţia din 
Boz a Agromec Deva. 
Conducătorul secţiei, dl A- 
urel Nojogan, ne pre
ciza că aici există 3 ctan- 
bîfte ale secţiei. S-a reti- 
şit ca acestea, eu destule 
dificultăţi, să fii puse în 
funcţiune, lipsa pieselor 
da- schimb fi a bunilor

constituind obstacole greu 
de trecut. Unul din neca
zurile Ia recoltat î l . con
stituie însă faptul că lu
crul pe tarlale mici con
duce la un randanmat te* 
satisfăcător. Pe de altă 
part», pro&Uiţkt este afec
tată negativ şi din cauza 
îmhtiruienărU lanurilor, no-

; nciitHifn p y ţţţ.. Lot ffrbi—
cidarea. în special ea un- 
mare a prteţulut ridicat al 
etblcîdelor. Oricum, mo- 
- rmentul secerişului Va fi 
tracut firă pre* nalte di
ficultăţi, dm 
dare ca pe'
din dotarea ____
sunt şl alte ;ăM combina 
ce aparţin proprietarilor 
părticUlâri. ‘

Bine ar fi ca din « •  
ûnsurile de pitei atritet 

pamenif sâ tragă învăţă
minte, să ştie cum npliaâ 
tehnologiile, cum valorifi
că recolta şi car© este mo
dul mai - 
vimte m

sal profitabil de a
■ * -- e ,J W  ; 'surplusul oe pronuse.

La Lunca Moţilor, comuna Baia de Criş, se adună In aceste zile bogata re
coltă de fân necesară pen tru iernatul animalelor, - '

’fib lă tonha nr* 4 â s.O. Sausere tea Sfntandrol se pregăteşte »n Wtf 
de teritete. etee fa drttntul pistelor bunodorene. .. ’/ ' ; f

faptul că oeea ce par 
trebui să stea kt firea 
şl năturâ omului — o- 
meeia adică — se mani
festă ca atare In tot mai 
puţina situaţii, atunci 
câM acesta asta Intâlnît 
credem că merita a fi 
obftsemnat

Ne referim la *cazul* 
duel Viorica Brobonar ten 
satul Sasarabasa, comu
na Vaţa do Jos, asisten
tă medicală la dispensa
rul din Conturiă. Pentru 
că, aflându-se în concgr 
diu, dumneaei este cea 
care, pr»cfi<ş" în fiecare 
zi pregăteşte ţi difce mân-

ou se d ezm ltie
cerea color 3—4 mand- 
tori care lucrează 1» 
ndvarea eaitehtfiui etfitt- 
rât, âflat Iii WeUiătăteâ 
câsel te te .im  ptte» ten 
ceoa te  gltoşta paterii 
familia sa, nu uită să la* 
se lh curtea oămiftulai 
şi o&tc o plăcintă, chiar 
şi Îngheţată, dimineaţa 
— cate o ocnă cu lapte 
proaspăt,»

— De ce faceţi toata
astea ? ■

— Pentru că eu cred 
că noi, oamenii, mai a- 
les aici, în sat, trebuie 
să ne adUtârn intra ftdl-

In gospodărie, po drta

Brelwnar o mal aiutâ tfiff-

r.-tSb.'jndiSi £
spre « i  dte băifeţi lh te 
chii femeii apar licăriri 
de mândri*: „cri fftie 
este OilaV ÎH ctes* • 8C* 
cea şf este tin bâhrt haif* 
hic, m-afutâ la treabă 
iar oSăfait es« student 
ta istorie şi stau mâi muif
cu el doar în vacanţe", 
fiă vă trăiască amândoi, 
dnă Srebansur, şi s-aveţ> 
puterea să-i creşteţi in 
conţinuare în spiritul a- 
coMiaşi omehii de care 
şi dfvitestrâ daţi dovadă !

V W W W A V W W W V A W V V A 'J Z W W . V X W .'W Z A V Z W .W A W .W A

Dilem a
Dl Moisă Şendroni > din 

satul Hăşdătl, nr. 66, .co
muna Topliţa, este nemul
ţumit da faptul că a fast 
ameninţat cu amendă şi în- 
ch iscare de către Organul 
local de «poliţie şi de 
cel silvic, pentru 6 cauză ! 
— după cunţ ne scrie—ce 
nu j se poate imputa. Dar 
să Vedem cum stau lu
crurile.

Ea fel ca şi alţi cetăţeni 
localnici, spre. sfârşitul a-

nultti 1652 a obţinut apro
bare şi a plătit un bon 
pentru aprovizionarea cu 
lemne necesare în perioa
da de iarnă, dar din mo
tive de sănătate o parte 

. din cantitatea rămasă a 
adus-o In1 lung ianuarie' a 
anului 1993. Surpriza o 
constituie faptul câ după 
mal bine de doi ani de 
zile, dacă pădurarul co
munal nu poate justifica 
gestiunea lemnUluLdin par
chetul AibeU (de unde s-â 
furat ca fit codru, de cine 
.şi când a vrut, mal ales 
noaptea), s-a găsit Un ţap

ispăşitor. Semnalăm aceas
tă dilemă c r  încrederea că 
dl ing. Ionescu, şeful O- 
colului silvic Hunedoara, 
unde a apelat şi dl M.S. 
(aduc8ndu-i la cunoştinţă 
situaţia relatată), va ană- , 
liza cu discernământ pro
blemele şi va lua o deor- 
zie corectă. * 7- '

Pagină realizată de 
GEOHGETA BtRLA 
NICOLAE TlBCOB 
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SL0VAOA,■  anvelope 1100/20,

«roertceni 12 ® fS; 12 x tPĂ - 
ormaţif suplimentare la tei. 054/64

S.C. „AGRGSERV 3- S A. ţl
Ferma 3) V

Anunţă intenţia eonstKuirU asociaţiei sa- > 
lariaţilor şi membrilor conducerii, conform Le- \ 
ftt 17/94, |r vederea privatizării. i

Solicităm pe cei interesaţi conlonn Legii '' 
77/1994, cap. I, art. 3, si ia legătura cu con
ducerea SjC. „Agroserv 3" &A., Deva, din str. ' 
flirtului, nr. 40 a, teiefon/fax 614? 70.

Adunarea geaerală constitutivi are ldc Vi- v 
neri, 4 august, ora 16, Ia sediul societăţii. _ V 

CONSILIUL DE ADMINISTBAŢJE ţţ

IOAI)A *0—36 IULIE

p jy aţii dv.; partîpful de viaţă «poate 
Duşmani asconşi, fiţi pnjaent, 

Sunteţi prea cerebral; discuţii în 
familie, dar ar fi de dorit să mediaţi conflictele. 
Nil aveţi astâxnUr. afl fi. avgntejat să plecaţi in ex. 
cursia ,ce vi se propune. Ocazie de a câştiga pani; 
n^o pierdeţi! ̂ urj?rize plăcute, la. slujbă.

Ţ A Uit
Aprecieii .pcajijYe privind pes bilităţile dv in. 

tclectuâle. Vineri, zl norocoasa. Veţi. fi înconju. 
rat de perspgne agreabile. Urm^ga# o «iWoadă de 
pace sf bwuHl. ălpfemâia  ̂Uicepe fnMos, porniţi 

bani, tCotUl .«Saege-btrtd, şi pt^eisiOrtal şr?în căs  ̂
«icie. Sunteţi plin ^ ^ e n ^ u ş ia

- Iniţiativele cartiqilare»îşi vor dovedi. rentabili,! 
ţa tea. Călătoriile sunt din nou în actualitate, /Veţi | 
avea surprize în legătură cu călătoria propusă ; în [ 
străinătate. Energia dv este Supiri^rt ‘ şî V«ţi ţea, * 
liza lucruri deosebite. Aţi . putea Şă, vă înviggeţj! 
iusţjteliintle, să încheiaţi cu succes 6 activitate jgos " 
podâfeastă. tn afaceri sunteţi, la fel, pe dnfnauţ • 

i cei bup. O persoană de sex-opus se va'dovedi ai 
gţeâbUă ,sţ.i bine "să faceţi' primul pas.

R A C
Veţi dovedi cura) In unele lucruri de aranjat, 

Vîner|; dispoziţie de Zile mari. S_ar putea să fiţi 
invidiat de.- către .un prieten. Trataţi totul cu , in-ţ 
diferenţă., m u ta ţ i  că fericirea altoiâ «eranjonzâ. 
Ajunaţi la; concluzia că nu aveţi nimic de regretat 
sau d« adăugat la ceea ce aţi construit deja. Un 
finanţator s .ar putea să vă Introducă în lumea fi. 
nan teica

L J U
că veţi fi dirijat către o pistă fără qap- 

cane. Nn vă eschivaţi dacă prietenii se invită; la 
dv. Dojataipă, uşoară nervozitate, dw^di în doi 
păţi. putea să urcaţi pe scară valorică. Marţ»
e cazul să vă "menajaţi, să vă preocupaţi de starea 
d» de şănătefa. Veţi 1» cineva bol
nav. veîi călători nu tocmai Itfer.

FECIOARA
: Realizare sentUiBenfălăJ tiaati nfawuriie cotidiene 

fa-tira#.; Şanse.. limitate ■ privind câştigurile. E»te 
poţi bit ,§& cheltuiţi, pentru şănăteteţ dV. Pfrteoepl 
de vlgţă deviiţe suspicios. OferiţU ţoate informa. 
m m m  ■•VU pHnde bine
înhirajarea prietenilor. încercaţi să fftf mai <&>_

191 ......BALANŢĂ............ ’
Ueţj primi bani -ori alte oadauxi. Nerăbdare de 

a pleca într-o vacanţă mai lungă. V_a revenit op- 
timismul, facrederea în propria persoană. Duminică 
petreeeţi o zl pe cinste pentru ca îuhi să vă fa_ 
conjoare iar o, atmosferă ««bătoreascâ. Aşteptaţi «n 
telefop, veţi lua o hotărâre importantă, vă veţi re
căpăta tlnişfek ’şi siţuranţa. . • •

SG O m cm
* Cineva din familie pleacă Intr-o călătorie Veţi 
aveattmp pentru a vă pune gândurile tn ordine.
Vă veţi lărgi cercul de prieteni, este posibil ca o 
pgrsoană importantă să vă ofere ajutorul. Nu faceţi 
mofturi' I * Iniţiative încununate de succes. Corejpre 
fericită între dorinţă şi puterea de realizare.

La slujbă, la şcoală totul se derulează perfect. 
Idei originale, veţi îmbina plăcutul cu utilul. Sâm- 
bâtă vă odihniţi toată ziua' pentru ca duminică 
primiţi o vizită neaşteptată. Tdate merg „ca 
carte", puteţi pleca liniştit- in vacanţă. Făcuţi o 
achiziţie valo'roasă, vă aflaţi într-o dişpoziţje de 
zile ipari, din punct de vederb afectiv aţi eăpâtpt 
o „altitudine" superioară. ' 3

CAPRICORN
Conjunctură vă veste " favorabilă încheierii de

contracte sau semnării unor documente. Realizări 
materitdei popularitate» dv e ş te U  creştere, 
veniţi, sâmbătă, cooperant cu cei vârstnici, rece; 
tiv la sugestiile lor..Relaţiile pu persoanele -de 
opus vă supt favorabile. Neplăceri In familie 
Cihiari unor probleme băneşti. O femeie încearcă 
efatlge f  rin intermediul afaterifor dv.

VĂRSĂTOR
Atenţie către problemele profesionale, căroi» 

le veţi găsi soluţii. Mâine înclinaţia spre specu 
laţii vă poate aduce câştiguri. Dorinţa de a
expune public ideile E este foarte «Mm Un părinfe 
vă poate face o surpriză plăcută. Discuţii în fami/. 
lie. La serviciu s.ar putea să vi se propună o 
schimbare, dar nu vă grăbiţi să o acceptaţi, Fam ^ 
fia vă este alături, dar cineva încearcă să vă sub- 
mineze autoritatea. Un prieten vă este alăturil 

V|- *~PG£TT’’ '■ , .rc ei
Sunteţi „pasibil" de p nouă dragoste 7g vă fnf. 

cearcă dorul de ducă. Ceva ncaşţepţpi &  ridic# 
teiuiuflea. Energie creatqâre, ş # râ  «gmabMpu: ' ~ 
teni. Creşte •’ Wtonărtfi pfîetenfibr cafe va v â r «  
jfeaigiili Şefii constată că le sunteţi indispensabţ 

ila  locul de muncă. Profitaţi! Când toţi se gândesc 
cdftcdaia, apucă ehsfdl de 'muncfL ■%SunT'îavo_

•  PARC!. Miniştrii a. 
facerilor externe din Ro
mânia, Franţa şl Germa. 
ala Teodor Meleşcanu, 
Herve de Charette şl Klans 

: Kiiikd-.au semnat, marţi, 
la Palatul JWiniste. 
rului francez ai Afacerilor 
Externe, O declaraţie Po
litică comună, în care se 
consemnează dimensiunile 
politică, economică şi de 
asociere a integrării eu.

; rppene a României.
Semnarea acestui do

cument ,n avut, loc după 
convorbiri separate, de 
aproximativ 30 de minute, 
între şefii diplomaţiilor 
română şi franceză, că
rora li s-a «lăturat, apoi, 
omologul lor ./«eşuam,-- 
Textul declaraţiei politice 
comune confirmă că e .

. bioctivul comun >al celor 
trei ţări menţionat# îl 
reprezintă coostniieea unei 
Europe unite, -democraţi, 
ce şi libera fa care cea 
mai lnaRi valoare este 
conskfarată demnitatea o. 
muiui.

u SAR4 IEVO. Forţele 
sârbilor feratei au e.

ufaw* m tu tfasM  Kepa, 
transmite AKP, Rombar. 
daramteie t.ou
ta  pumirt ; d fe ____

a trei poziţii 
enclavei, ta  «pra

de fabira «cfatilor

? ****** fa*|ra.
Sârbii au postăţ tancuri 

şi o duzină de piese de ar
tilerie fa liziera din sud, 
numeroase obuze de mor. 
ticr dc 82 şi 120 nun a_ 
bătându-se asupra postu
lai nr. L Cele 79 „căşti 
albastre" ucrainene nu mai 
controlau, marţi dinţi- 
neaţă, decât două posturi 
d® observaţie, far FOR. 
PRONU dispune da in
formaţii foarte limitate * ,  
supra situaţiei do pe te . 
ren. Opt ucraineni sunt 
blocaţi la postul qr. 2 je  
forţele sărbe, căra am ş. 
plnţă să deschidă focul, 
dacă ONfl va cere NATO 
să efectueze noi a lovituri 
aeriene. , '

e MOSCOVA, Internat 
în urmă eu e săptămână, 
datorita unei tulburări 
cardiace, preşedintele Ru
siei. Boris W in, 1.» pri_ 
mit, marţi, ia spitalul cli
nic central din Moscova 
pe premierul Viktor Ccr„ 
nomărdfa — relatează 
France Presse, citând . un 
ziarisţ rus, e«re nu a Pă. 
truns totuşi Jn incinta 
spifabfiui; PotrtVif «gen, 
ţfe» Interfax, car® favocâ’ 
„surse de încredere", au 
leat abordate ultimele e_ 
voluţiî ale procesului de 
pe«e din Cecenja, reforma 
econorittcă din 'Rusia, l a- 
IraorUe tegisiatiw dfa de. 
cembrie şi aspecfo ale 
peUtici» internaţionale ac
tuale.

]  P rtfe c to ra  jtnletitltti H u s e te ra j 
C it  UfiCAÎ

în  conformitate cu prevederile Ordo
nanţei Guvernului nr. 22/1992, aprol 
prin Legea ivr. 114/1992, cu privire 
realizarea fondului special pentru sănă
tate destinat procurărU medicamentelor 
şi materialelor sanitare, persoanele fidee 

■  f i  jujidice care tUilMeheă personal sala- 
I  rial, au obligaţia achitării de 2 la sadă 
I asupra câştigului brut realizat de salariat.
I  Atragem atenţia agenţilor economici 
|  restanţieri să respecte prevederile actelor 
I normative enunţate.
1 Prefect,
I  . Ing. GEORGEL ftAiCAWj

Luni. Preşedintele Elţfa 
!-■ PrtmM pe - unul - dmfŝ  
tre eelabei aforil săi a_
propiaţi, Viktor liiuşin. 
Premierul Ceî popiârdm 
este primul membru al 
guvernului rus primit1 de 
preşedintele Elţîn, la spi. 
tal, de unde îşi exercită

A bsenţa lui &
d o iT A ra m lfa ,

d f g f  al s ta j

Boris Elţîn 
— Â. care se 

prelungeşte fa recoman
darea corpului medical, se 
datorează agravării stării' 
de sănătate a aeesfaia şl 
internării sale fa urm», 
unei- ischemii cardiace. : \
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TELEGRAME UZPRESS;
•  Din anul universitar 1995—1996, In cadru! 

Facultăţii de Litere şi Istorie a Universităţii dta.jCHk. 
iova va funcţiona o nouă secţie unică în ţa ră : Filo
zofie— Sociologie. Pentru /  început s-a preconizat 
crearea doar a două grupe a câte 26 de student-..

•  Începând cu anul şcolar 1995—1996, în judeţul 
Olt vor funcţiona 8 şcoli posffîceale, din care două 
reprezintă noutăţi în reţeaua de învăţământ. Astfel, 
vor lua fiinţă, pe lângă Grupul Şcplâr de iiţdustrie 
uşoară Slatina, Şcoala poştliceală de tehnicieni pro
iectanţi pentru fnft>răcŞ«iinte, iar pe lângă. Griîpu£ 
Şcolar Agricol din Caracal — Şcoala poştliceală de 
tehnicieni pentru organizarea şi normarea muncii.

•  tea m a  catapajţfei de săpături, arheologice,
„Sueidava 1990" s-âu scos la- lumină noi vestul de< 
valoare. Descoperitorii — 30 de sţudenţî  ai Faeuţtăţii 
de Istorie de la Univefajtalea' fiţfa* . . . . .
printre satele şi «un fragment cer; 
o cruce care datează din sec. vi. afcte m^ma 
cruoe găsită In incintă la Sucîdava (Corabia), Jfova_ 
dă elocventă a vechimii creştinismului la 
t/- •  Miercuri, IS iulie ax., la ora 10, la 
erăşănească din Călimăneşti -şi la oca 18, la 
teca judeţeană di* Râmnicu Vâlcea, are. loc 

.de «arte te prezenţa autorilor Horb, Bătk-t.,, 
radar adjwiet lk  Cfentruf Cultural Nomânesc 
Faris, cu „Fienil spinii©r*' şi volumul de 
„Konseţe", volurtt premiat la Şelonul Naţioniă dei ■ 
carte „Cartea Anului" Ciuj,Tl99S, şi Wudor Ddmitru 
Savu, membru te Comitetul Director al Uniunii 
Scriitorilor, eu volumul XantacuZina", voiuna, de 
asemenea, premiat fa „Cartea Anuiui", -■

•UVVVVVVWVVVVVWW VVVVVVVWWVirwVWVV-.-yvwvvV-.'^

S.C?. SUPER MARKET S.A. DEVA
AN6ÎAJEAZA

• Secretară v
• CH»crator calculatoare 
CTândiţii:
— vârsta maximă 30 ani
— studii: minim liceu
— cursuri de specialitate. > ,
Informaţii la sediul firmţi, DEVA# bdul {

- 1 * • m m m m m m m m m » m m  m m • mmm mmmm m m m m j

! APEL UMANITAR S

J Decebal, bl. 5, parter. Telefon 6JL4245. ? î
I Interviu: SAMBATA, 22. VII. 1995, oip1

i  io* (385443)

IV s:c. MONDOSTAR IMPEX SSt,h. ; : 
I (distribuitor autorizat al produselor Coca-Coli) I 
J Cuuta maşini (Ie distribuţie pentru zqx  ̂j 
* Orăştie, capacitate de transport: 1,5—10 tone. J 
î Informaţii la telefon «3448. ' . j
I Interviu: VINERI. 81. VII. 1995, ora lf , î
|  la  parcarea Caravanele,-. - .. . -- .
5

•  .. f  : r / S  i ' . ? ’ - V  / - . ' /  v #
■ f .  SOCIETATEA CULTURALA * *
•  wNICOLA* IOR6A** BtTrOŞANI a *
t  O r a a n l t e P e im n U r e f i t ş l f ă r ăa p a r t e p e n ţă p o U - *
?  «ci, înregistrat lâ 22 nud fa91, ăViişd dreţ şcop® 
r ‘cinstirea marelui zavant Nlcolae Iorga şi ■ inţapea r  
5  Univtesităţlt FIlantropice d M â e  Iorga", cu Facţ|l_ T

Î9  tete# d r  Drept şl Facultatea de fţfflrţr llraii<ip|n T 1 
doreşte s i  rânstruitecă un măre şi modern campus ~  

■  universitar pentru « asigura tinerilor fără pos* li. a  
Z tă ţlco ad ip i de studiu local. ’ I
|  Uhhtertitsrtea fşi propune să fle FILANTROPICA,« ;

{asigurând 'grafuitâtea studiilor tuturer copiilor or_ a 1 
fanl de OMlbii «Irm ţi din toatft ţara. , «

»  ActeflhMhtl 1000 A# Str anţi lui d eşfă#u£  m  
iacUvHatea «te tert^G hânt fn fecalul C t a  9 i n 4 . # : 
•  catdof, str. ăfarehten, nr. 9, Botoşani. ' - •

*•  - Avăml te  vodOre scopur nosiru nobil, apelăm fa «-
afatoitil oteaentto# ’ 4e' suflet «W doresc dă AulfaŞe • '  

■  -  tor «A «trfttucea#eS pe placă ăpdSsorten-dhr fac la ta f ■
I 3  Universităţii. : * •
*, * RELAŢII la telefon 031/512597. •

* mm m mmmmmmm mm mm.mm mmm mmm mm m
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transport la jtomidUU ’ 
Şentru relaţii vă adresaţi 

> la sediul cooperativei, -str. 
N, Bălcescu, :• sati la
telefon 641845

. (5457)

•  S.C. Novello H u . 
nedo^ra ►.ivi Dacia," 
nr. 16 B, vinde bici-' 
clete import, Iâ pre_" 
ţul de 330 000; lei. In. 
formaţii tel. 724795. " 

(4961) •

•  Vând urgent casă,
confort—spprit, plata în 
r îtc. Hunedoara telefon 
711344. (4960)

•  Vând apartament 3 
camere, zonă Centrală, tel. 
715475, orele 16—18.

(4954)
•  Vând Lada 1200 S,

fabricaţie 1982. Telefon 
712738. v (4953)

•  Vând Skoda S' 1Q0, 
tamponată, motor, cutie 
viteze, stare de funcţiona
re, pentru piese de schimb. 
Telefon 721206

(4951)
. #  Vând lăzi frigorifice 
orizontale, cu capac, de 
210 litri, 330 litri. 400 li. 

v-tri. Informaţii, :■ Hunedoa_ 
ra, telefon 713344.
, - (4950)

•  V and Rafoâ basculat - 
ii ’ 8 tone : t : i> ină Ir 
eheţată Teief n 730779.

• - (4949)
•  t' *nd -.Tu»( decembrie

1994),. 3 000 .800, bielele, 
tă 18 viteze, şi . cort. Teii 
715338.

- (4948)
•  Vând dubă_ , TV Die_

sel. motdr Câmpulung şi 
instalaţie sifon cu 7 tu. 
buri. 'Tel. 731550. '

■(4947) i
i *  Vând Dacia bţealf ţ 

Dacia 1300, stare bună,., 
convenabil. Tel. 716189) 
după ora 17.

(4*146)
' •  Vând apartament |  

camere, îmbunătăţit) 13 00|, 
î  M, tegocu bii I un© ’c . i  
ra„. bdul Corvin,' -9/7 f ' 

.713135. . . (4945)
•  Vâhâ casă, grădină;

2-S”  j > ;i ai «izotermă IV
bei* mă Telnfo > 71557
■ ' ' • (4944) ;i
•  Vând camion Răba 101|

Ihscris- în circulaţie. «Tel. 
717147»/; ' (4932) i

.• Vând urgent staţiei 
voci, Bosorod, nr. 33.; In. 
formaţii;' telefon 29.0...

Ov,'. Tf - v \ . " '(4943)
f  : . ă 3imer i >

informări; v r 1 Mai. nr. 
29. . (4822) '

‘ ' VÂK2ÂRI -r
- , ; CUMPĂRĂRI '
t •  Vând ARO Diesbl 

(nou/, 18 0.00 km. Infor. 
maţii Sarmizegetusa, Vi. 
da Hoacă. (8736)

•  Vând casă, Deva, Ady 
Sndre, 43. Relaţii la a- 
di esă u n(J mată

(354079) -
•  Vând casă, Deva, 2 

camere, apă, gaz, canali-
825 *"'>’* înformaţii 

. 613528 513808.
' ! (354083)

' '•  Vând casă în Glod.
ghileşti cu 10 ari gră.

' dină. Informaţii Zam, 
Medre, preţ avantajos.

(354001)
•  Vând urgent Dacia 

4310, 1982, 1983. 1984, ne_ 
înmatri 1 iată. Ungaria 
Telefon 623881.

. (354086)
•  Vând Dacia 1310,

, Ungaria, 1989. Telefon
628896. (4866)

•  Vând i 1 casă a
grădini feri Simeria (Uroi) 
Tel m rm ,. (4®S2)
0 VăaaS dormitor Sar_ 

mis sufragerie nouă. Tel. 
626125 ' (4363)

•  Vând apartamc u  2 
t umere Deva, Al. Roma.

*' Viilor, bl. 24, sc. 3,. etaj 3, 
ap, 13. (4861)

•  Vând apartament 2 
camere. Deva, Liliacului, 
bl. 17, sc. B, etaj 4,..ap. 12.

- (4857)
•  Vând urgent casă şi 

'apartament două camere. 
Deva, telefon 626392.-,

(4842)
•  Vând casă. gaz, pla_

să sârmă, lemne — Şi. 
meria, str. jGh. Doja, nr. 
50. (4804)

•  Vând casă Ffapolt.- In_ 
formaţii Simeria, Gara- 
gîale, bl. 5, ,ap- 26.

(4845)
•  /in,! o is-â în G îeiari.

. .ţnformaţii în str. . Rusca,
*' ur. 46, tel. 735382.

(4847) •
} ~ • ' S.C.'Pfestrom . Impex 

Maria SRL . Hunedoara 
_ .Vinde dozator suc ' ţfec, 

cu cinci tnocte Telefon 
;;7^i)920. (4858)

•  Vând casă şi anexein
Cârjiţî Infot aţii la 'f 1 * * 
624879. .......  (4854)

•  Vând apartament- 2
camere,- semidecomandate, 
îmbunătăţiri,. central, su_ 
fragetif Băl ea, dorrrjit >r 
Solea, bucătărie. -W&^telh ? 
516^90 . .5* 52)

•  , Vând; foarte.: urgent' 
te **)• intrav ian, jiltra- 
e îrit ai în piâ t  Deva 
suprafaţă * de 1318’ mp,

• prgţ negociabil.: Informa,
ţii • telefon 6ţ3954. , • ?

| (4832)
■ •  V >f*U teren intrat i 
lan. prelungirea străzii

- Vulcan. Telefon 621155.
(4891)

7 ’ •  DANMAft 94 "oferă 
haine second hand de 
cea mai bubă calitate pen. L- 
tra- sezonul de varâ. Aibs 
lulia, str. T. Vladimires- 

■ cu, ni Ol (incinta @fne_ 
matografiei)*. t u . bţ'ţ ’ 
830795, 921351.

-r m Vând foarte con vena. 
l*,! ii. rtor Els 27, tp stare 

uncţ ■ mljtipţ ,
piese de rezervă. Telefon 
.856194. (9232)
• •  Vând . Cciininf* 6:4»
v m . ireproşabil^ ,
s s‘„ î 1 e« 1 .ci-, lung
.Telefon 65Q223,

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat a .

partament 2 camere (ne. 
mol iic t), '.u, 628881.

■ (354087)
•  Ofţ paţiu depozi

en gros (25 mp). Telefon 
616118. • (4848)

•  Ofer de închiriat spa_ 
ţiu ■; comercial , funcţiona-

* 1 brută >  bar 'Tpî 
ide vară. Simeria, 1 De. 
cembrie; nr. 52. ,

* (4853)
•  închiriez, asociez sau 

vând complex comercial 
în Arad (restaurant, cam. 
ping, carmangerie, m a. 
gazin). Tel. 057/266712. 
sau 057/23172

(5339)
•  închiriez apartament 2' 

camere Remobilat» dDv&
■ sebit, zona Gării. Tel. 
626755. (5340)

"• Caut pentru închirie. 
re spaţiu comercial de 
preferinţă imenajat în . 
î^TXfAtfii telefon 022682 
orel< 18—22, zilnic

, (4881)
•  Caut asociat spaţiu, 

i i  Orăştie, Informaţii Ia
telefon 624115, Deva.

(533)

O F E R T E  DE

SER VICE
•  S.G.i, Riviera Prod- 

com SRL Veţel angajează 
draglinist, c salariu nego
ciabil. Informaţii la tel. 
623349, 627302.

(4821) ’

•  INCOMEX Orăş. 
fie efectuează in r -  
poid marfă cu cami. 
oane închise, 'de la 
3—16 tone. Informaţii 

*‘ta*’”teftfftrn"'054/647529.
(4831)

•  Cara Tour organizea. 
ză excursii Polonia, preţ

165008 +  15 DM, cu o ca. 
‘ zare, Turcia, preţ 120006 

,’u o cgzare. Informaţii 
tel. 716842; 736857-.

(4955) /  

P IE R D E R I
•  Pierdut legitimaţie 

veteran, pe numele Pe- 
traşc Aurel. Se declară 
nulă.

COMEMORĂRI
•  Astăzi se împlinesc

de la dispariţia dra. 
gei noastre
GH1ZELA georgescu
Flori şi 'lacrimi pe 

, mormântul „a j. Adina, 
Doru, Olimpia.
. (4876)

M £ 8 $ H B t  

COMERCIAL
r n w

®,Familiile Herban 
Elena şi Lazăr Mircea 
anunţă Împlinirea a 
şase luni de la trece, 
rea în nefiinţă a ce. 
lui care a fost un 
bun soţ, tată şi bu. 
nie,

ARON HERBAN
Comemorarea va a . 

vea loc în data de 22 
iulie 1995, wa 10 i ’ 
Biserica din 'sti Popa 
Şapcă, Hunedoara. Nu 
te vom uita r.. fl  

(4880)'

: \

i. SC. î » m f c b 'W « T  
S.R.L. DEVA angajează 
prin cotagurg jurist cu
vecliir - ~p sferoehiu (de
preferinţă cu experienţă iri 
,* '.-i îa 1.0 :t t struc ţ»

, ,01 •. Cererile i ‘ an-
gajare, însoţite" dă .curti.

: csflţjmţvitge, dfepiin -iiil. 
•nic la sedîul - firmei.* bdul' 
Decobal, bl. P.' .
: . r  . : . (4883)

... . Efectuez - transporturi
1,5 ‘ tone la 950 ieî/kn , 
Telefon '720T34. “ -

- ••(4952)-

B E C E S E
•  Soţia Ana, fiii N e ., 

lucu, Florin, fiica Moni, '
- ca, nurorile Mirela, Simo. 

na ginertfe <* tei şi' ne 
poţii ■ anunţă cu adâncă 
durere în suflet încetarea 
din viaţă, după ' o grea 
suferinţă, a dragului lor 
soţ,, tată, socru şi bunic, 
col care a "fost

DOâCNAiHU
CONSTANWN (PUIU) 

i la nuirţai 50ţ|de ani. In.- 
I mofiifeitareş|azi, 20 iulie,
. 1995 • "a x ,30 1 C5~*i
if 'i i  din llia. Ba ă ",u. 
flfitul meu Doamne prea 
devreme Tu L-ai Vrut/ 
Mângâie T., Doamnă
Sfinte, pe . care m-au 
pierdut; (48Î4)

♦  Colegii d< ia Inspec. 
toratul Şcolar a’î ju&ţu- 
1 1 Hunedoara sţ nt alături 
de familia pfojşsottior 
Iosif şi * -P^trtMcfă'v <îbsta 
în greapa încercare iri-;; 
cinuită . de decesul. _ soa-' 
cre'i şî măritei lor.

 ̂ ' (354089).........

■ n

S.C. „ElIKOVENlIS*4 %M.b ~ ^  ,

cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 31 A 
(intersecţia spre Hunedoara)

Aduce la cunoştinţa celor interesaţi U ini- 
'tosr®!©* - -. _. .■ ■.. _ ■■■-.-

ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST 199S, S  C. 
„EUBOVENIJSM SRL' BEVME MSIIW SI- 
TOR AUTORIZAT AL AUTOTURISMELOR 
RENUMITEI FIRME „L A D A‘%.

Prir ît^g a zk 'W  propriu pot fi acţiialţio- 
. nate pe bază de comandp următoarele tipuri 
I de autoturisme:

LADA VARA — berlină — 18©@
----  10 852 823. lei

LADA PRIMĂVARĂ — break — 1500 cmc 
. ' — 11 438 138 lei

LADA EXCLUSIV — berlină — 1600 cmc
— 11 143 828 Iei

LADA SAMARA — 1300 cmc
— 14 248 310 le!

LADA SAMARA — 5 usi — 1500 cme 
> — 15 409 017 Iei

LADA SAMARA — 4 usi — 1500 cmc
' — 16 153 062 lei

LADA NIVA 4 x 4  WD — 1709 cmc
— l i  014 167 ̂ ei

ţ î C î T f t Ţ U ;

* •  V â n d - J H .  
f*b|ia Şapcă, 32. ~ iâîxm m i 
i>’, teief f 642 17. ;

f ■ .- (5456)
. » G •>{>,> t n  t jQac i * 
Orăştie vinde materiale
iîiî cnnsf cţîţ isigurâ

,i;
i i ; »• Banca Agricolă S.A., 

Agenţia Baru, Mare. or- 
s i5‘ i. >'.i{ pent xi 

vân^reă ;&nui autoturism, 
M cede 230, mpreunâ 
ct p ese a,- schirr b ii»  
citaţia * a avea > <c i data 
de 24 iulie "4995, la sediul. 
Băncii, or.a 16: In situaţia 

iXieyşl<Srif^âif|i; ădestor T>y- 
nuri”, licitaţia sd va repe. 
ta în data de 7 august 

«i 21 august '$ub 
’h'u. . Informaţii la
tel. 204 Baru.Mare.

(8737)

. •  Cooperativa „Dacia" 
Orăştie,; Fţr. *f'. Bălcescu,
• r. vn> -a prin licite „ 
ţin următoarele mijloace 

maşini c.e ■«»&.<t in. 
dişstriale auto' Iurgonftă 
TV Fl U  £>, 266# cc, 68

î,C torit, • fabricaţie 
.1965» motor-Braşov. Bici. 
taţia. vja ayea>loc în zitele 

2t- 16, 23 august *995, 
la .mediul.cooperativei Pr.

Ir* telefon '641845 sa 3 
lascdiu] cooperativei.

(5457)
1.;-î s* _ „  .

I AGENŢIILE DE PUBLICITATE « 
î . , ‘CUVÂNTUL 11BERf j
' Pentru i> economisi timp şî bani pu * - 
J teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- J 
j blicitate in ziarul nostru, apelând la a<jen- j 
: ţiile de publicitate din : 5
! •- DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI \
j din str, 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea | 
: Tribunalului judeţean); -~r la chioşcul din ; 
j CENTRUL MUNICIPIULUI, Ungă maga- \ 
j sinul „Comtîm" ; — Za chioşcul din CAR- | 
: TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz : 
J „Orizont"). "" \
j •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. I 
î 716926). “ ;
|  •  BRAD, strada Republicii (tel. J
j 650968), ta sediul S.C. „MERCUR". . j 
' ' •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- j
; gazinul „Palia". !
| •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 j
; (în spaţiul secţiei foto). Telefoane 7 770367, ;  
J 770735. _ !

'I Agenţiile ziarului nosiru asigură, 'Za |  
: taxe rezonabile, ^publicarea eu,maximi j 
î promptitudine a tuturor: anunţurilor de ;

r :

lei.
Opţional — vopsea metalizată — 436 000

Preţurile includ T.V.A. , -  ^
Kh asigură serviee în perioada de gftr̂ -n- 

ţie şi fii pieseî originale „LADA“.
-Pentru informaţii suplimentare vă stăm la 

dispoziţie Ia sediul fîrmef sau 4? hieiitm  >«1 fax 
62 62 94 şi 62 .1,3 86. ^21)

|m ie i  şi mare ■ publicUatei

S.C OltCO^STRUCTA S.R.L, 
ORĂŞTIE

Str. Luncii, nr. 3. Tel. 642500; 647519 
Produce şi livrează ţiglă din mortar de 

ciment colorat. Ia preţul de 430 lei/buc., inclu
siv TVA. 14 buc. la mp. (355447)

S.C. DIMAGRA S.A. DEVA 
(fosta fermă nr. 4)

Ştr. Balastierei, nr. 1. Telefon 626309 
Anunţă Intenţia constituirii ASOCIA’fUfeU 

SALARIAŢILOR şi membrilor conducerii, ,con- 
fţ-tm Legii nt, 77/94, *n vederea privatizării. ;

Solicităm pc cei interesaţi să ia legătura 
cu conducerea societăţii. (355445)

S.C. „AGROMltlA“ S.A. VEŢEL

Mintia, str. Luncii, nr. 5 
Scoate la licitaţie lucrarea de construcţii 

fosă de 35 mc la Bloc locuinţe LĂPUŞNIC; 
Telefon 615999. (355446)

S.C. ANDRA CRIST PROD COMEX S.R.L. 
DEVA ‘ '

Str. N. Bălcescu, bloc 44 A, ap. 43, telefon 
625110,

#  Angajează mezelari, preparatori, tranşa, 
tori. Salariu negociabil. l

1 •  l^nde ARO canrion t̂ă eu dubă 2 -ff«r 
iiia il sanitar veterinar, v*?s fabricaţii IS?i.

' ’ ‘ ‘ ■ , -  . (355438)
r; -%
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