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CUM SE TRANSFORMĂ O PÂRGHIE

In România şomajul nu 
a atârn încă dotele de la 
care poate provoca con
flicte sociale de masă, dar 
restructurarea, marilor co
loşi industriali — care 
oricât va fi tergiversată 
tot va trebui să aibă loc 
— va accentua aceste cote.

în scopul canalizării că
tre producţieŞi 'servicii 
cerute de piaţă ~ a forţei 
de muncă dîsponibilizate, 
in lăţii Parlamentul Româ- 

, niei a elaborat Legea pri- 
, vind - protecţia Socială a 
a şomerilor şi reintegrarea 
. h lor profesională. Artico

lul 25 al legii direcţionea- 
,ză modalităţile de înfăp
tuire : a scopului declarat 
al acesteia, lăsând in 
scama guvernului detalii
le, Ulterior,' când fondul 
peatrţr. şomaj, -rri un fond 
constituit din drepturile 
sala riale ale' personalului 
încadrat în muncă pe 
principiul mutualităţîi — 
s-a mai consolidat, gu- 

» vernu! a diversificat pâr
ghiile economice pentru 
atingerea scopului.

tjna^dmtre PâJShii este 
şi aceea că djp fondul 
disponibil pentru plata 
ajuţftstţlui''de şomaj s-a 
instituit un cont desti
nat Creditării In anumi
te condiţii a agenţilor e_ 
eenomici şi mijlocii care 
folosesc forţă de ’' muncă 

Angajată dibeţip Ştersoanele
ţâ f la te .. În şpipşi , Gian -

funcţionează pârghia res- 
pectivâ? Acesta este o- 
biectid anchetei d» faţă.

Societatea comercială: 
Voicu Ji.H.R. s«nx. din 
Dev*> —■ proprietate a 
dommi|ui Voicu Lâzăruţ, 
are ca obiect de activita
te prelucrarea marmurii. , 

*— Noi, spun» dl fcfteă- 
'  raQ, cdtnpărăm blocul de 

aum toilt -fie-' ^ . 'J a  ş*Mar_: 
moşim", fie dineftt din ca- 
rteră, tt debităm ŞŞ exe
cutăm din el diferite co-

- menaj.
‘ — V-aţi încumetat la o 
treabă la care nu se în
cumetă prea mulţi. Pentru 
e ţtl oameni - asiguraţi sa
lariu?

—  Ineumctându-mă a 
pţme pe picioare o  acti
vitate de producţie am 
mizat şi pt faptul că timp 
dte 5 in i simt scutit de 
impozitul pa profit şi de 
■V A  De lucru, dau, deo- 
oamdatâ, la 4 oameni. Aş 
putea da la mai mulţi, dar 
cioplitorii $n marmură, în 
special eei formaţi ţa 
şcoala „Marmura"; Simeria, 
adevăraţi artişti în mese- 
de, a drept, surit foarte 
sodmpi şi In afară de 
asta, vara când aş avea şi 
tel nevoie mai inare de ei 
«I dUcf lâ montaj in alte 
iera^tiiţi ţară, fle în 

" tellinătate, unde câştigă de
- Cr~20 de ori mai mult ca
-bmmii ii

#»
în România. Am recurs. 
lă forţa de muncă aflată 
în şomaj, preluând de aici 
oameni calificaţi la ce
rerea mea în această me
serie.

— Domnule Voicu Lăză- 
ruţ, cunoaşteţi că din fon
dul disponibil pentru pla_. 
ta ajutorului de şomaj ' 
se alimentează Uh cont 
special din care pot jfi 
creditaţi, în anumite con
diţii, şomerii care vor să 
dea drumul la o» aţa cere 
sau agenţi economici mici 
şi mijlocii care anga
jează oameni din ̂ şomaj?

recţiei pentru muncă şi 
protecţia socială. şeful 
Oficiului forţa de muncă 
şi şomaj al D.M.P.S.
. — In, conformitate ’ cu 

prevederile art. 25 din 
Legea 171991, Ministerul 
Muncii, potrivit conven
ţiei pe care a încheiat-o 
cu Banca Română pen
tru Dezvoltare, constituie 
la această bancă un de
pozit din care Comitetul 
de'creditare judeţean ur
mează să ap robe credite.

— Din cine .este alcă
tuit acest comitet, .ele cre
ditare? .' i.

cercat să mă ‘folosesc de ’
* această pârghie econbmi- - 

că în scop de retehno- 
ibgizare. Doibnul Maniat 
m‘_a sprijinit în direcţia

• întocmirii " formalităţilor 
preliminare pentru a: ob
ţine din acest fotţd un 
credit do, 30 *de? milioane 
corespunzător .̂  obligaţiilor 
de a prelua din şomaj • / 
încă trei muncitori. Toate

... au fost bune şi' frumoa
se până la bancă .

— La care bancă?
‘ — Banca Română perş. 
tru Dezvoltare. După ce

* am discutat alt» condiţii -s 
ale creditării am fost între
bat: „(Sir ee garantaţi cre
ditul?" „Cu utilajele pe 
care le ăm şi ca cele pe 
care le mai cumpăr" — 
am răspuns. „Noi’ ac
ceptăm ca garanţie doar 
bunuri imobîliare -a casă. -î

. apartament**. <3u âjairta- *' 
mentuL girasem uri ! cri. ' 
dit iniţial la Credit Bane, 1 
unde am contul şl despre .; 
a cărui restituire Banca de 
Dezvoltare putea Obţine 
oricând relaţia Cert este 
că nu era achitat şi deci

• cu apartamentul nu mal 
■ puteam garanta. Astfel s_a
încheiat: tentativa mea de 
a folosi respectiva pâr-'

: ghie economica. Nu sunt 
singurul In această situa- 

- ţi». Ge doream să achi
ziţionez din acest etedit? 
Am un strting şl mai do
ream să ciimpăr- upul. 
Mai doream să cumpăr 
6 freză pentru strung şi 
alte utilaje. Putşain sâ 

t dau de lucru la mult mai 
mulţi oameni, pe care 
M ş fi luat din şomaj. 
Acum rămân deocamda
tă la ce am. 1 . ' '  

Sigiir, arguffientăreâ 
noastră ;pe:aeeaştă* direct- 
ţie ar putea continuă. ŞA 
vedem fosă ce n e spune 
dpspre acest fond şl mo
dul de folosite a lu i peni 
tru creditarea I.M.5Î.' 
domnul'Eugâni Maniac — 
director adjunct m  Oi-

Din directorul ad
junct în domeniu • al 
D.M.P.S., directorul filia
leiB.R.D. şi ofiţerul de 
Cfedit. s ' 1 *

ir- Cine şi..In ce con
diţii sunt beneficiarii . a- 
cestdr credite ?

UNA PE ZI

— întreprinderile midi 
şi mijlocii, indiferent de 
forma de proprietate, care 
sunt constituite * conform 
Legii 31/1991 şi cure: des
făşoară- activitatea de 
bazş în producţiş de bu
nuri sau prestări de ser
virii; în proporţie de : 80 
la sută din~; total? mi
nimum 50 la sută din per
sonalul angajat ca : ur- 
mare a studiului de feza- 

: băiete este angajaţ din 
rândul şomerilor; nnmă- 
rul angajaţilor nu depă
şeşte 200, iar cifra de 
afacerj anuală se înscrie 
între 1# milioane şi 10 
miliarde de Ici.

-fiiqw o p c i a

(Conf liniare In pag. a; 7-a)

Ziua minerului, sărbătorită an de an, la fiecare 
inteepitt'dc august, îmi*dă din nou prilejul să fiu 
Cu sufletul alături de minerii hunedoreni, de toţi cei 
care şi-au oOnsacrat viaţa mineritului — domeniu 
emblematic pentru judeţul nostru. Desigur, nu nu
mai, în momentele sărbătoreşti Se cuvin» să ne amin
tim dc mineri, dc munca lor desfăşurată în condi
ţii atât de dificile, de aspre şi pline de pericole.

Ca reprezentant al Guvernului în judeţ, dar şi 
ca om şi, de ce nu, tea prieten jjl minerilor, am 
căutat să fiu mereu alături de ei In clipele grele, 
pline de frământări, pe care le-au trăit de atâtea 
ori. Am încercat să soluţionăm împreună nume
roase probleme .economice, sociale,, edilitare cu 
care ei se confruntă, iar dialogul nostru a fost de 
fiecare dată deschis şi sincer.

Cu speranţa Că şi de acum Înainte colaborarea 
dintre noi va fi io fel de bună, adresez tuturor mi
nerilor din judeţul Hunedoara — din Valea Jiului, din 
Teliuc,, Gheiari şi Apuseni, din Deva, Ccrtcj şi Mun- 
cel — numai urări de sănătate, gânduri bune şi un 
sincer „NOROC BUţf!".

Cu deosebită stimă, *
Ing. GEORGEL RAlCAN,'  

prefectul judeţului Hunedoara

M a n ifestă r i a tr a c tiv e
Astăzi şi mâine în mai 

multe localităţi din jude
ţul nostru oamenii adân
curilor sărbătoresc Ziua 
Minerului — zi în care 
«rtaei de pretutindeni a- 
lături de familii sau de 
cei dragi se întâlnesc lâ 
un pahar de voie bună,

• uitând pentru câteva clipe, 
de vitregia muntelui; •,' .

Devenită o tradiţie, pri
ma duminică a lunii au
gust când se sărbătoreşte 
Ziua Minerului, manifes
tarea, din acest an reu
neşte în localităţi cu re
nume în mineritul româ
nesc din Valea Jiului, 
•şarecum şi la Brad, Teliuc, 
Gheiari, Deva, într-un ca
dru sărbătoresc mii dc 
mineri care sunt benefi

ciarii unor momente cui.’ 
tural—sportive aparte, ; ,
, Din'multitudinea de mo
mente artistice şi sporti
ve ce au loc la sfârşitul 
acestei săptămâni am spi- 
CU.it: •

La CTNCIŞ. In zona de 
agrement a lacului se în_

; fâlnesc sâmbătă, 5' august, 
cu începere de la ora 11 
minerii de la Teliuc. Trans
portul este gratuit şi se 
realizează de la ora' 8,30, 
de la Hotelul Rusca T din 
Hunedoara.

GHEI ARI. Parcul lo
calităţii este gazda unei

CORNEL l’OENAfî

(Continuare în pag. a 2-a)

— Iâbîfole, spu_ 
ne-mi ceVâ drSgnţ.
; — Soarele " meni 

. — Nu s* potriveşte.
Acum p noapte.;

«■K

x;
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Aspect din piaţa de la Brad.

Scandalul grâului sşu
falsa criză, a agricultu
rii se tot amplifică ' pe 
zi ce -,ţrece.' Imparţial 
cum este romândl, el gă
seşte totdeauna motive să 
vadă, după caz şi pozi
ţie, nunial jttmăfotea pli
nă sau numai pe cea 
goală a paharului, sjl ;

jjŞpm cS ffiuL

GRÂUL Şl POLITICA

Foto: FAVEL LAZA
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de urgenţă a parlamen
tului, moţiune care ş-a 
doyedit a f i,u n fo l de 
mâţă moartă, dacă gu
vernul nu va prelua tot 
grâul de la ţărani şi nu 
va > sparge mdnogalul

şi ; pentru iin lucru bine 
făcut. Acum se afişă pe 
tapet- scandalul,, grâului 
sau aşa-zisa criză a agri
culturii,, la urma - urinei,. 
după cum susţin guver
nanţii, aceasta fiind .o, 
falsă problemă deoa
rece nil poate fi vorba' 

• de eriză ^unci când ăi' 
supraproducţie.

Desigur, lucrurile sunt 
destul de clare dacă a. 
vem în vedere lupta a- 
cerbă pentru câştigarea 
de electorat, hi care scop 
se mută acum apriga 

. dispută politică din par
lament — aflat în va
canţă — pe ogoare şî Ia 
sate. in ultimei» zile 
asistăm cun» la Sonven- 
tiă Democrată, Parti
dul Democrat şl alte 
partide ameninţă cu mo. 
ţlunea de cenzură, ',tn- 

eventuailă- sesiune

Este adişvărat că o rc- 
coltă bună trebuie să în
semne şi o viaţă mai 
bună pentru toţi, mai a- 
Ies în conjunctura ari 
tuaîâ când producţia 
mcmdială de cerbafo este 
cea mai slabă din ulti. 
mele două decenii.

Gum toţi se preţind ex
perţi în problemele agri
cole, ca şi în sport * de 
altfel, în .loc să Vadă în 
producţiile * agricole mai ’ 
bune decât în anii an
teriori la majoritatea cul
turilor — pp lângă con
diţiile climatice favora.' 
bile — ca un efect, ăl 
reformei în acest sector 
şi o resursă potenţială de 
a scoate ţara din criză, 

fiecare‘vine acum şi plân
ge pe umerii T ţărtuţului, ‘ 
invocâpd l poirticâ fali.
■ mentară a guvernului, cei

ce fac gălăgie uitând că 
şi ei au votat bugetul 
şi repartizarea resurselor 
financiare pe destinaţii.

Fără Îndoială că şi 
guvernanţii, incluzând aici 
şi 'Ministerul Agricultu
rii şi Alimentaţiei, aşa 
cum s_a mai semnalat 
deseori în mass_media, 
au o mare parte din 
vină că nu s-au făcut 
din vreme toate pregă- ' 
tirile şL nu s-au .găsit 
resurse de a plăti opor
tun. şi iiftegral cantităţi
le de grâu şi de orz o- 

. ferite, de Către produ
cătorii; agricoli. Unele 
încercări de a acoperi 
golurile di* activitate 
se-foc simţite, însă lipsa 
resurselor financiare ră
mâne un -handicap greii 
de depăşit pentru mo
ment, Oricum, obiectiyi 
fiind, nu se poate-să nu ■' 
se recunoască faptul că 
«ste mai bine să - ai’suri 
pluş de producţie, _ decât 
să apelezi iş credite ex
terne şi lâ importuri do 
produse alimentare.

Important este însă ea

tot ceea ce s_a produs, 
dincolo de speculaţiile 
politice ce se fac pe
seama guvernanţilor său 
a producătorilor agricoli, 
sâ fie adunat eu grijă, 
depozitat, plutit şi valo
rificat eficient la in
tern sau la export, evj- 
dent numai ceea ce pri
soseşte. Dacă, într-a_ 
devâr. i_ar fi frământat 
şi i-ar fi durut probleme
le reale şi gteife Cu care 
se confruntă satele şi- 
prodncătorii agricoli, parr  
lamentării şi partidele 
politice trebuiau să se 
gândească şi până acuţi 
şi să vină cu soluţii la 
prevenirea unor asemel 
nea Situaţii şi necazuri.

Nădejdea noastră eşfe 
câ o ieşire din impas se 
va găsi. astfel încât 
scandalul grâului său fal
sa criză a. agriculturii să 
fie stinse, iar în 1996 
şâ ' ne dorim şi A să obţi, 
nqni o producţie cel; pui J  
ţin la fel dc bună. căd % 
‘preţul pâinii, oricum; tot J  
nu vp mai scădea- faţă $ 
de nivelul actual. Tic ca J* 
recolta ‘cât de marc : 5

%NICOLAE TtHCOB *.

/
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Minunea schimbării la 
faţă a lui Usus Hristos: o- 
cupă un loc aparte in şi
rul de minuni care atestă 
Dumnezeirea Sa. 'Puterea 
sa Dumnezeiască tn în
treaga Sa activitate Dum
nezeiască s-a arătat tn 
unele minuni doar prin 
cuvânt. S-a atins de 
mâna fiicei lui !air si s-a 
săvârşit minunea. A spus 
slăbănogului să-şi ia patul 
şi să umble, şi s-a vin
decat in clipa aceea.
: Lft schimbarea la faţă. 
Dumnezeirea s-a arătat tn 
toată strălucirea. Această 
minune a săvârşit-o Mân- 

ţ  tuitorul la şase zile. după 
vestirea patimilor Sale în 
ţinutul Ce za reci, la care 
au fost de faţă trei din
tre apostoli — Petru, Ia_ 
cov ţi Ioan. —. ca să fie 
mărturia lor legală în fa
ţa oamenilor. - \

Locul pe care s_a săvâr
şit minunea schimbării la

• • * * • * • * # * » » » * »
- ffi ■ .

- de im sentiment da ardoa- 
S t  Aa Petru zice: 

„Doamne bine âtte să fim 
, noi aici, Să facem trei 

colibe, una Ţie. una lui 
Moise şi una lui Hie“

, (Marcu IX. 4). Ca şi la 
botez şi ta schimbarea la 
fată a Domnului s-a ară
tat lumii Treimea Sfântă. 
Divinitatea lui Iisus este 
întărită tn această minu
ne de un fam excepţio
nal JLa trezirea lor, apos
tolii II văd pe Domnul 
schimbat la faţă. In a- 
celaşi timp un nor lumi
nos se coboară şi Învălui 
pe Hristos şi s-a aiizit. 
vocea Tatălui: „Acesta 
aste Fiul meu cel iubit, 
intru care bine am voit, 
pe acesta să-1 ascultaţi*'. 
(Mat. XVII, 5). .

:Z, Această voc* a auzit-6 
si Ion» Botezătorul, când st 
botezat pe Iisus în Iordan. 
Norul luminos simbolizea
ză pe Duhul Sfânt, oare

SCHIMBAREA LA F A R
A

faţă a Mântuitorului este 
muntele Taborului, de pe 
care se vede aproape în
treaga Galilee şl pe care 
se aflau cei trei apostoli, 
contemplând Dumnezeirea 
lui Iisus, este luminat nu 
de-o lumfnă naturală, vd- 
nitâ de ia soare ci de ' o 
lumină care vine de la 
Iisus. Razele de lumină 
pleacă de la Hriatoe» la
minează pe Moţse şl pe 
Iile, Iar Sf. Apostoli con
templă. Este lumina Dum- 
nezeril care pleacă de la 
Hristos. Este lumina c- 
nergiei celei necreate a 
lui Duţpnezeu care lumi
nează pe tot «mul ce vine 
In lume. Iisus Hristos este 
cel ce ‘dS lumină, e  lu . 
mină pură fiind umbră.

Pentru că. El este J m ,  
mină din lumină. Dumne- 
zeu adevărat din Dumne
zeu adevărat" (simbolul de 
credinţă articolul 2).

Prezenţa Dumnezeirii 
Salo este atât de deplină, 
atât . de luminoasă încât ei 
abia dacă o pot privi 
Apostolii. Chipul Iul Iisus 
este învăluit fn lumină 
cerească .s-a schimbat 
lă faţă înaintea lor. aşa 
încât faţa & strălucea ca 
soarele, iar hainele sale 
se făcuseră albe ea lumi
na" (Mat. XVII. 2).

Apostolii cuceriţi de a. 
ceasta strălucire In - care 
li se arată Iisus, ' cuprinşi

• mmmmmm• • • • • • mmmmmmm• mmmmmmmm

ocroteşte pe apostoli, căei 
fără lucrarea Sfântului 
Duh omul nu poate con
templa măreţia lui Dum
nezeu şj nu poaţe ajunge 
desăvârşirea morală, Mi
nunea de pe Ta bor de a . 
ceea «sie .Aurora trăirii 
sufletului nostru cu Ce» 
rescul Părinte". Toate 
trăirile duhovniceşti al» 
sfinţilor (IU «Unt «M*t 
rare- aba Strălucirii de tx  
Tabor.'
■ Prin. splendoarea aces
tei aure care preia, 
tfimplnă mărirea viitoare a 
lui Hristos, noi creştinii 
înţelegem mal bine st»*» 
şi Însemnătatea JertteFpp 
care a 'făcut-o. EL, ds£. 
brăc&ndu-se de -flaut 
Dumnezeirii ş l îmbrăcăm, 
du-se l»r eh ipde rob.

Credincioşii preamăresc 
neîncetat strălucirea ănm_ 
riezeirii de bc Ţabor şi ţ 
mărturisesc bucuria lumi
nii ?i în .cppddCUl .praa.
nicuful, lâ B august. „Ih

~  *
■'* r m  | i ?p l

ucenicii Tăi, • Slava Ta, 
Hristoase Dumnezeule, au 
înţeles că. dacă Te vor 
vedea răstignit, «ă cu
noască patima. TU ce» de 
bună voie şi hunii să pro
povăduiască că Ttr eşti cu 

-adevărat raza Tatălui".

. Pr. Dr. i  o . BVm AN V

M a n ife s tă r i a tr a c t iv e
(Urmare din {tejg f l

manifestări similare, sân», 
bătă, 5 august. Tot, ..lp 
Ghelari, duminică mani
festările culturale sunt se
condate de activităţi spor* 
tive, ocazie în care se În
tâlnesc într-o supercupi la 
fotbal reprezentantele mi
nelor Teliuc şi Ghelari, de 
la ora 9,30, iar. da la 11 
are Ioc un meci de fotbal 
între divizionarele celor 

U miniere. , 
Tuia Mineruluibr;

debutează printr-o dublă 
" partida de fotbal,- ce <■ se
desfăşoară pe stadionul din 
Botău, d« H» ărâf • gtok;,'î 
dintre -o Jd.
Brad — E.M. Ţebea şi Au»

" ruj lrad  — Metalul Criş» 
cior. De la ora 13,30, p y  
parcul oraşului are loc uri 
spectacol folcloric, unde îşi 
vor da concursul cei mai 
valoroşi Interpreţi al zo- 
nel. -

DEVA. Ortacii de la 
Mina Deva se întâlnesc la 
Baza de agrement de Ia 
Şolmuş, Începând cu ora

*14B. -

10, Ioc unde se desfăşoa
ră un bogat program mu
zical. Iar colega tor de 1» 
veţel vor ciocni on pare» 
la campingul de te Steri, 
tentei de uo pt«gt*m cute 
turei Şi ste un minicam
pionat de ;fotbsC

VALEA JIULUI, m 
minerilor organizează la 
Petroşani, sâmbătă, de te 
ora li, Pă stadionul Ştiin
ţa, finala „Cupei I4gu**, 
ier duminici da la « a  h  - 
un concurs, <^eni de autfe,, 
mobUişm, Minerii ffe fir 
Petriîa vor petrece clipe 
plăcute I r  Cabana Lunca 
Florii, iar cej de la Uri. 
c alifii vot *vfa ca oc te ţi, 
printre alţii, ţpjr JBcoted «ii 
Furdui Iancu şi pe Da- 
idei» Ctmdaroche, afeibâ. 
t e , ^  %epdre, ae !« or*

Tuturor celor care săr
bătoresc Ziua Minerului 
le adresăm sincere salu
tări, multă sănătate lor şl 
familiilor acostam, suc.

profesionalRii4taiA<^ O*-' 
cordial NOROC BUNI -

I
■ :v-

Ii
l*
tte
Ite '
I
te-

I
I ,

DUMINICA,
I

SAMBATi 
S AUG

e înainte prăzi mi rea 
Schim bării ta  Faţă; Sf. 
Cav. Ioan Iacob de I» 
Neamţ — Heoevteul;

•  Onomastică: Nona;
•  Soarele răsare la ore«te şl «Pane 1» 20.36;
•  Aft freca* 2i6 zile 

i i i  teri *u aCwis 149,
* ■*».»dresam • —

.. .... 6 AUGUST j
•  4 - SCHIMBAREA LA î  

rAŢA (dezlegare ta peş. |  
te): 5

« Ziua Minerului; I
e 6—19 august IUL In »

bătălia de te m m m  1 
efeftstva armatei gata*. J 
m  aria aprită de armata j .

luni, r AUGUST -j
m Cm. Mc. Dureri» » 

Persul; M. Cav. Teodora » 
de ta  Sihla; . - - |-.-

e Onomastică: Viorica |

VULCAN; Ziua. cârtiţei 
(7—Al; Noaptea in Oare 
uu «şsQBnjfM#|i»fi DO— 
19); .■ ■ ■'* - " t  \

. -DACIA*' HATplG: ,
aae ■„-■■■.-■■ laioă amară ^Pe
M kTKlA*. » eVa . marginea prlteasttei (Io—
* « f CV—ifi); Mai «a; 1

tel» ca moartea (îl-M J; •  ^MODERN" MU»B- 
a .JPLÂCAliA" HUNE- ik>A«A; r*afe* de en- 
OARA: Alerta (7—fOL fUmi ŞIft—W); 
ăieţi răi (11—13); * CASA DE CULTURA

... ..«te» CĂLĂII.Jntrevi» ea an 
„Masca £ -  vampir -

)jţ  ̂ţto% ŞoV (11—4tefl g ■ JMUNCIT
“* ORAŞ. rETRILA: Forrest Gfmp

TIE; Sarf Ninja (f — '
10); Alerta 01—13); _  •  -B

ş  -ZARAND" BRAD: CANf:
De unul
Legendele toamnei (ÎS—!  ̂ # ,
| 3); ' i\;î

m jCULtlWAL**
TWHV. Crewar ateii Cmfa - *  „LUMINA* 1UA:
(7HDî «Hore do- # » ■  .«BOşatiştii «reţ«  D l

•  -: pLUOUFARCi* —13).1
-w> re—aare»wa- ^  w

rmm •mMtmmm* »«are» <

A

1te
\

U.J.C.C. HUNEDOARA—DEVA 
cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 14
vinde tn fiecare JOI, începând cu data< 

de 17, 08. 1005, mijloace fixe şi obiec
te de inventar, la licitaţie, disponibili
zare sau scoase din uz de la cooperativele 
de consum din judeţ.

Informaţii la tel. 616336 şi 611221.
• începând cu 3. 09. 1995, Cooperati

vele de consum din judeţ, aparţinând de 
UJ.C.C. Deva, intenţionează majorarea 
adaosurilor comerciale pentru cwnerţ en 
gros şi en detail, alimentaţie ̂ publică, 
prestări servicii.

• începând, cu data de & Q9, l$8âi.oo~
1'  qre.ft:rez.<M.re< jore'J.rea ■ > mm i«aw|re >»a»u»

4  ..............  . T
operativele de consum din judeţ vor pvQr |  
ceda la majorarea prafurilor de produt- | 
ţie şi de Uvra& ale praditsdor de pănifţ- |  
caţie, ca urmare a modificării preţurilor j 
Ier materiile pripie. ; : |

• UJ.C.C. Hunedoara — Deva scoate j 
la licitaţie sâu îndhiriază HANUL $A&- î 
MIZEGETUSA -situat în camuna Samd- \ 
zegetttsa, pe drumul naţional Haţeg j 
Caransebeş, >■ ■->' '-••• V'&W î :: 1 

Licitaţia vâ ăvea lac în data de 15. 081 |  
1995, ord 14, la sediul U J.C.C. Deva, din | 
str. 1 Decembrie, nr. 14. :

Relaţii la tel 616336 şi 611221; 1

■ .. . .... „s.
KM

a orii; 
Ha d il  B a M f

(cs); 10,00 Serial •
Sahr —  hm! mărit te»s 
m  «S30 Pat « •  preţ 
l ie s  Ecraoul; O J»  
Spirale prin * tim p ; 
UM0 Cuvinte «o ir iv i- 
tc; M,oo Actualităţi; 
|4A 0 Tum ul Babei •  
Desene arilinate «  P I . 
ltda de l â s .,«  Serial 
LICOCAi indrăgorilţi I 
19,45 Mapamond; I9.1A 
Telcenciclopcdia; 20,00 
^ tgriW fit ^lo^o f c .  
rial Toqolta şi B o- 
netti (ep. 11); 21,45 
Ca mască, fără mască! 
(div.); 29,40 Actuali
tăţi; 23AS Peria nea
gră (serial, ep, 3); 1,50 
Concert «  Lorcdana 
Gri» za.

f,00 întâlnirea de 
sâmbătă de la Ctuf-N.; 
ItfiQ MTV Wsco Dan. 
ce; 13,0 ^  fet^ l l ^ i -

nknâte; 16,30 Serial 
•  Pariate «serele; 

■ tfZ $  Serata ' m ărita, 
l i  TV; SOU» Pretaţi 
P* « ra te » !  «*>; 21.00
TVM o Mesager; 21,30
Planate Cinema —
100; n m  Serial o 
Santa Barbare»; 22,45 
Săptămâna sportivă; 
0,15 dare — M spntn.

• te  — 32,45 Re. 
luări; 16te F tat me
ridian; S ite  Dialo
guri politie*; 18 .10
OfH’IlIBBfallI'I ift jA V|a -*rêF̂ra*̂rêB*rea s jsavsm -mtrssm ■
sene a afinate: Si,10 
Linte întâi; «MO'Se
rial a» Berwontol — 
ep, te; 20,50 oaar o 
vorbă-,; 23.W Trie. 
jurnal; tfite  Serial a 
K*hg P« «p. 35;
te te  Mlrică; 22,25 
B erertor «MUR 7; 33,20 
Rocârmante; « te  VL 
ă w tn t

%5« Vtdwfstxt; 10,00 
Observator. Antona 1;

regreţi ai *de tineret; 
l l t e  FUm serial; «. 
O altă vteţă — « *  19
M te; te te  PHm ar
tistic «  Gra*a da co. 
tnando; 14A0 Film a r
tistic «  Lichidarea.

10,00—' l l t e  Re.
' laSrî; lifte Desena a-y  
nimatc; l 8t e  Profil 
raozkal •  Eric Clap. 
ton; 20,00 Actoalitâţi 
TVR; 2 t te  Cinema. 
tccaDS-t-; 23te Ron
dul de noapte; (MO 
tllm , «  Dorinţe, Ht- • 
leralsc (erotic, &CA,
18*7). FUm noreeoman.
dat minorilor.

D U M IN ICA , 
$ AUGUST

8,00 Bună dimi
neaţa!; 9,00 Arlechi.' 
no; 10,00 Serial •  
Salty — \ leul mării l 

I aimină din Iu
ţ i t e  Melodii 

««patere; l 2t e  Via
ţa satalui; 13,30 A- 
Orii | 7t e  Serial •  
Star Trek; l 8,45 A 
Ama Românie; 39,15 
Itebingo fes); te,00 
Actualităţi •  Meteo; 
XOte Film •  Moise 
friftam parte); 22^5 
Tragerea Loto; 22,40 

sportivă; 0,00

T te 5x2. Magazia 
duminical al Stodtou. 
tui TVR laşi; 14,00 

FUm « Cei care plătesc 
ca viaţa (România, 
1989); 15,40 Un zâm
bet pentru vârste a 
treia; 16,00 Perene 
«Mimate; l* te  Paridbi 
secret» (serial); 37te 
Attritem •  CM, d« te -  4 
Goteborg; 20,00 Mnepl 
Mij 21,0» TVM •  
Mesager; 2 i te  Basce. 
Pari»ea Planetei; 22.00 
Ritmuri muzicale; 32,15 
L* puterea a dMa; 
te te  Serial

t t e  — 13te Re
luări; t4 te  TVeek. 
cad ftbe.; *9,0» As 
sfcanr; 29,0» Serial a  
Dinastia — ep. 34; 
M te Doar o «oriML.1 
M te  Tetejnrmrit 21,30 
H teri m . 22,25
m  fnerarişat: MfiS
Neliniştea nopţii; *8,25
Serial * Evadata! —
ern 91: 0,1» V ideo,
leat.

9t e  Vldesteatî 30,00 
Observator. Anton* li
l l t e  FUm surite •
o  attă viaţi — ap. 21
as*. i2te m m  ar. 
tlsSe « Ortatan, arau 
făt* ţară: S3te PUm

# Negtdtd.

II—te Rriuări; 34,00 r 
Week-end plus — e- f  
te ta  specială (Imregis. 
Irere. de la Cătan. 
B ite  te te  ram  te . 
stat a  Cascadorul J 
20.00 Actualităţi TVR; 
2M » FMŞram m u . 
«tari; t e te  FUm « 
Vânătorul de repete 
(SKA, 3964); g*,45
Vldeetext; '

■m>. u  .m , ■
1 AUCU&T

IL40 Week-end plus 
— ediţie specială (r); 
W te Vhleatesţ; i*,00 
Warldnet — decnmen- 
ire; 38.25 FUm •
Zori de «ţel «SF, 
Dftel -4 399% *9,00
Actaşfii&ţi TVR; 3t t e  
Spartul hanedarean » 
22t e  FUm •  Legea 
m arţiaii (SUA — 91); 
23,30 Videotext,

Anul VII te  Nr. 1440 % — Duminică, 6 august 1 9 9 5,



fiiewi a
;' Dac-aş fi ştiut că noap
tea f  făţarnică, nu îngă
duiam ca eâ «*& înâ? gă
tească dormind. Aş fi stat 
da veghe până la un nou 
răSÂrît de soare, CU pleoa.gS j«£pertu tr ţa  sa pot surprin* 
de cum umbrele' ei imi 
pătrund suini înconjoară 
aubeonştientul, îndepâr. 
-tăndu-mă de r.i şi de rea* 
filat». Nu e drept să aş* 
tepft noaptea eu speranţa 
Că-n «iua următoare via* 
ţa va fi mai bună decât 
cea da azi, şl ea, nepăsă* 
toara, să*ţi prefacă speran
ţa in chin. Uneori noap
tea aduca eu ea vite r*s- 
catttoare, cc sunt gate să 
«te dezvăluie, cu brutali
tate, făt* ale lucrurilor pe 
cam, deşi le bănuim, nu 
suntem dispuşî  să^ie^ac*

■ . e & ^ r a t^ ^ w n t f ^  dmu- 
«teaţa vine ca o izbăvire, 
dar, «nai târziu, rămâne 
-teaer»» ca tiu cumva

1 jgNteţţfcefte" nopţii să se 
Somteaecă.
- fŞk, totuşi, de atte ori 
« a  aşteptam ca întuneri
cul ei Să ne lumiitom vP 
set», «t ne fie, in aceiaşi 
ti«& ascunzătoare şi re. 

Jagia pentru toate neliniş- 
■■ ttile noastre, pentru găsteu- 

f., ... erilc care au vrut ca totul 
să se-ntămple altf« deeăt 
aşa «ut», a tost_

91 nopţile albe? Pă
căleli ale noastre sau ale

■ t altei* f - ,
Fără nopţi am obosi ş i 

jt© Îmbătrâni înainte dă 
yreme. Lungi sau scurte, 
albe sau nu, ■ chinuitoare 
ori binefăcătoare, nopţi
le na aparţin şi fac parte 
dift existenta noastră. Nu 
ne şutam lipsi de ele.

r*
\*\
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AL DIRIGIN

FACTORILOR POŞTALI
IHn dorinţa consecvent! Re a face c f ’ziaU 

rul nostru să ajungă la cât fnaî m ulţi cititori, 
de Ia oraşe şi sate* pentru'a fi permaqe^t jsi 
corect informaţi cu evenim entele din judeţ şl<na 
ţară, S.C. Casa de presă şi editură „Cuvântul 
liber* S.A . Deva, împreună cu Direcţia de 
postă Hunedoara—I)cva, organizează ua nou 
CONCURS CU PREMII AL DIRIGINŢILOB 
DE OFICII POŞTALE ŞI AL FACTORILOR 

POŞTALI
(in perioada lunilor august—septembrie—oc- 
tombrie 1995). 1

Aşa cum deja cuuosc prietenii şl colabora
torii noştri — poştaşii —* cei care ţin zilnic 
legătura intre not, ziariştii şi dvs., stim aţi c i
titori, singurul şi principelui criteriu al cancer- 
sulul 'm i e ' -v

•  NUMĂRUL DE ABONAMENTE CON
TRACTATE IN  FIECARE LUNA, ÎN FUNC
ŢIE DE NUMĂRUL DE LOCUITORI DIN FIE
CARE LOCALITATE Ş I  DE DISPERSIA LOR 
IN TERITORIU. i

La încheierea concursului va fi tetotanil tta 
clasam ent, separat peţxtnt diriginţi şi factori ş i 

zonele urbană ş i rurală. .

Vor fţ acordate următoarele premii:
" LOCUL 1; 160000 de M î 
. LOCUL al II-lca: 80000 de fel;
I LOCUL al III-iee: 60600 de tei. .
I' : A . : . .

Vor m ai zi acordate un număr de menţiuni 
de câte 30000 de le i fiecare* Le dorim şucces 
în  activitate tuturor diriginţilor de oficii paf
tale şi factorilor poştali din Judeţul nostru şi 
cât mai m ulte abonamente la ziarul „Cuvântul 
liber"!

articol» de Im- a 
te, medicamente 1 

şi un mamograf, ■ care ! 
au fost destinate Spiţa-. |  
lutul Judeţean Deva, ci- ; 
mutului de copii din ca. I 
drot Bisericii eatoBe* Da- 2

va. Contând ca etapă na
ţională a concursului „Prie. 
tenii, uatm-M" .tabăra #ste 
orgaaisate? Sv perioada.. 4 -
13 august. Succes ecologiş- 
tilor deveni I

..... v
■  în tabăra Luceafărul 

din judeţul Botoşani (lân
gă fpoteştl) sunţ prezenţi 
în zilele de 0-45 august 
şl membrii echipajului ju

deţului nostru de radiate, 
legraîie şi radîogoniome- 
tri». Ei sunt campionii de 
anat trecut al României. 
Iar de curând, la un eon. 
curs cu seniorii la Gftlf* 
Napoca, au-ocupat toate 
locuri!» I. Le. dorim să ră
mână îa.„ Înălţime. '

^Echipajul din Petri- 
Ia va reprezenta judeţul ia 
faz« naţională s concur
sului „Prietenii pompieri
lor". ’ftbărb şe dfisfRşoartl 
între 12 şi 21 august , la 

. sibiu, şu *bf ţfy  urâm *
■ bună comportare, să ne re

prezinte eu etflste, (V,k.)

1 . dolar SUA 
1 marcă germană 

MO yeni Japonezi 
1 liră sterlină 
L'fraac elveţian

jm & i’
Cursuri d t rejeriniă alt Băncii Nationale 

a României.

JVWi,VWVWrfWW.

— 2032 Iei
— 1457 lei
— 2230 tei
— 3257 lei
— 4760 Iei 
«*- 4 423 Iei 
â -  129 lei

DIRECŢIA MUNCII Şl PROTECŢIEI SOCIALE
HUNEDOARA — O.F.M. DEVA j

SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCA 1
VACANTE LA DATA DE l/W/1995 t ; '

Meserie lîr. Ioc.

Agent asigurări 23
Arhitect t
Asistent medical 3
Baby sîtter 4
Betonist • 10
Bucătar 4
Cartnangier I
Cofetar patiser 6
Confecţioner |nd. 9
Contabil şef 2
Croitor 137
Desenator tehnic ‘ S
,Dulgher 41
Economist t i
Electrician
EUeotromec.'tnic auto 8
Electronist t
Bxcavatorist B
Farmacist v S
Fierar-betonist , 8
Frezbr- . t» |
Frigotehnist 7
ilki»oizolator C-ţii 9
Ing. agronom ;v-; - 2

•^g . construcţii 12

Ing. silvicultor - - t
Inspector. 3
Instalator sanitar 4

Jurist
Lăcătuş construcţii 
Lăcătuş mecanic 
Macaragiu 
Maistru constructor 
Maistru mecanie 
Maistru tâmplar 
Manager 
Mecanic auto 

. Medic 
Menajeră
Montatar marmură
Mozaicar
Optician
Ospătar
Pavator
Pictor decorator 
Revizor contabil

Ittdngar 
Sudor 
Tâmplar 
Tehnician » 
Tinichigiu auto r 
Tratamentist 
Vânzător 
Ziarist „

T O T  A h

■ •  Corul Bisericii „Bu
na Vestire'' — jte Alb» 
Suite, Duminică, forma
ţia corali a Bisericii Or. 
todoxe „Buna Vestire* din 

'Dsve, condusă de dirijo. 
rul Ştefan Râduţ, se de.„ vor fi subfilialele de Cm- |

ta Aibă lulte ce Roşte din judeţ. Ca. j  
a concerta in Bl* sa da «i>i| Dew», Cen. I 

------ 9?^ !oxâ truî judeţean de primi- *
Serai Dârâbanţ. întâlni- rea minorilor, fii curând, I 

cu credincioşii de la sediul filialei, din De- ** ■* " * ila ■. 4̂.1* . Jk. Ia»* « .  3".MM w  ti, fără îndoială, va, Aleea Viitorului nr. 
una emoţionantă, de su. 4. se va orţ 
flet, ln eare corul va pro- boîâ. (V.R.)

I
wmm un repertoriu de ~ •  Dorim r i  n  faci pu# |
muzică sacră temeinio blic acest caz. „în scara » 
conturat. (M g) - znei de 12 iulie 1995, e- )

•  A apărut „Conste. ram. în fata magazinului J 
iaţto Dragonului". Gru- _Uipia" din Deva. Un I 

» pul de publicaţii „Călău- taximetru cu numărul de I 
I  za" a scos de sub tipar circulaţie 2-HD-668 go-1 
J nr. 4 ai revistei de îl- nea cu o viteză nebu- %
|  Sera tură „Constelaţia Dra- nesscă. Noroc dumnezeiesc I 
1 gooutei", p ăru tă  sub a- a avat un biet treoBtor, J 
I  gida Uniunii Scriitorilor pg ?ebră, bineînţeles, că î 
I din România. Din cu- n-a fost făcut Zob de că- I 
* prins: dialog cu scriito- tre nebunaticul bolid. C eî 
I rul loh Mircea, grupaje ne-a surprins? Un domn |

* * de poezii semnate de poliţist abia s-a depia. * 
passionana Stolcescu şi sat să oprească maşina. I ,

Oare îi era frieă pentru J

t
I• * IaI%
1 ; %

!
4

Miron Ţlfe, interviu cu 
poetul Ion Horea despre 
Şcoala de literaturi, pro
ză scurtă „Casa de-o via
ţă" de Mariana- Pânda- 
ru, un fragraent^dln ro

că avea număr mic 7 Toţi |  
cei care am asistat îa â. |  
cest eveniment dorim să > 
ştim ce măsuri s-au luat |  
cdfttra ta Jtime trist ului. '

mânui „Răzbunăr^4’ de Dacă mai are penai» da I 
Eugen Evu ş.a. (i".B.) conducere şi autorizaţie * 

♦  Transpari juaanttar. da taximetrist ? Nu de aL |  
Jba Filiala de Cruce Ro- ta, dar noi il considerăm ; 
şia Deva a sosit, de cu- un pericol public pentru ţ 
gând, un transport urna- cei care folosesc drumu. I 
«titef. Acesta a venit din r ii9*. (SXJPi) !
mrtca Crupil Roşii ‘ger. |  .
toana Sigmarîngen, din ,in' 
fiatiîgau şi a fost estimat 
-la valoarea de 800 000 DM.
Transportul a cuprins a-

mineri. Foto: GABRIEL DBAGaN lOAN PRODAN — Haţeg.

»#•

Lanul yn t  m  im~
■ ■ ■  .....  f

•  Sâmbătă, 5 .— Duminică, 6 august 1995
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MOSCOVA VISEAZĂ LA
" Problema recuperării 
prezintă insă o dificul
tate importantă. Căci, a- 
tunci când a preluat pu_ 
teren Lenin, nu numai să 
a refuzat să mai plă
tească o rublă din - debi- 
tele contractate în străl_ 
nătate de Rusia, între
1888 şi 1917, dar a Şi con
fiscat toate proprietăţile 
şi bunurile străinilor de 
pe teritoriul ţării, fără 
nici o despăgubire, în
baza principiului marxist 
că „orice proprietate este 
un furt“, excitând 0- 
vident proprietatea sta
tului. Aşa încât este e- 
Vident că pretenţiilor
Rusiei U vor urma, reac
ţie firească, şi acelea 
ale sterpilor foşti deţl. 
nători de proprietăţi în. 
această ţară.

MOŞTENIREA ŢARILOR
tenţie de a împărţi bu
nurile , aflate în afara 
graniţelor URSS, iar 
Moscova se angaja In 
schimb _,să preia asu
pra sa întreaga datorie 
externă sovietică- Atunci, 
s-a crezut că e vor_ 
ba doar de tunurile 
„prezente" ale URSS — 
ambasade, consulate, ofi_ 
.cil comerciale etc. In 
realitate însă ruşii gân
diseră ceva mal depar
te, şi acum, prin glasul 
lui Valeri Fadeev, d i
rectorul Somiteului de 
Stai pentru Proprietate 
ei fao cunoscut că tra
tatul avea în vedere şi 
bunurile „trecute".

I U A v e n tu r o a sa  v ia ţă  

a  lu i  P a u l G a u g u in !

A u ru l Im p e r iu lu i 

R om an
Un tezaur monetar 

din secolul al IV-lea a 
fost descoperit la Saint- 
Quen-du-Breuil, lângă 
Rouen (Franţa), pe şan
tierul de săpături des
chis in vederea lucră
rilor la autostrada Le 
Havre — Amiens. Veri
tabila comoară se com
pune din 16 piese de aur 
şi 26 de argint, bătute în 
diferite ateliere răspân
dite în Imperiul Roman, 
de Ia Antiochia (azi în 
Turcia), pâtiă lâ Treves 
(Germania), şi de la 
Siscia (Italia) şi Thessalo- 
nic (Grecia) la Arles 
(Franţa). Monedele se a- 
flau, împreună cu trei 
linguri de argint şi un 
inel de. aur, într-un vas 
de ceramică aflat în- ■ 
tr-o locuinţă dintr-un sat 
populat cu coloni de Cul
tură germanică. Aceşti 
coloni, ce fuseseră insta

laţi de romani la sfâr- ! 
şitul secolului al H-lea, 
îşi construiseră . vreo , 
cincizeci de case ale 
căror vestigii au fost a- 1 
duse la lumină cu oca- i 
zia acestor săpături.

Anita Gonzales, arheo
logul care conduce Iii. 1 
crările, a dedlârat că î i ’ 
este greu să-şi explice' 
motivele pentru care' 
comoara, care a aparţi-1 
imit probabil unui Înalt , 
demnitar german din ar
mata romană, a fost a- 1 
bandonată. Săpături su- 1 
plimentare, la care vor 
lua parte echipe de ar
heologi veniţi din alte 
ţări, vor fi organizate 
în lunile următoare pen- 

, tru că această aşezare
prezintă, după părerea
experţilor, un interes ma
jor pentru înţelegerea 
migraţiilor de populaţie 
în Galia romană.

I

V â n ă to a r e

lâ i i .

O insolită vânătoare de 
mistreţi a avut loc în di
mineaţa de 5 iulie, în cen
trul orăşelului Santa Mar- 
gherita Ligure,- din apro
piere de marele port ita
lian Genova şi de celebra 
staţiune Portofino. Printre 
trecătorii tezbrizaţi, tu
riştii uimiţi şi agenţii de 
poliţie puţin dezorientaţi 
de ciudăţenia misiunii lor, 
o familie de mistreţi (doi 
adulţi şl şa-sp pui) a fost 
urmărită, ♦ încolţită şi, în 
cele din urină capturată, 
cu excepţia masculului 
care a reuşit,să scape.

întâmplarea, pe larg 
relatată de presa peninsu
lară de a doua zi, a în
ceput în zori, când mistre
ţii şi-au început prome
nada de-a lungul străzi
lor, stârnind panică şî 
determir.âhd o rapidă mo
bilizare de forţe: agenţi de 
circulaţie, sergenţi „ de • 
stradă," poliţişti,• carabi
nieri, paznici de vânătoa
re, până şi- vânători* de 
munte. După alcătuirea 
unui plan de bătaie a

R U AN D A : Un r e c o r d  s in is t r u

d e  m is tr e ţ i  

h o te l
-fost declanşat, asaltul, ceea 
ce â  determinat anima
lele să încerce salvarea, 
refugiindu-se într-un local 
pensiune (două exemplare), 
în barul „Metropolitan" 
(alte două) şi spre plajă 
(celelalte patru). Uşor de 
înţeles panica, mal ales a 
turiştilor micului hotel, 
în faţa acestei neaşteptate 
invazii, animalele cocoţân- 
du_se pe scări până la 
etajul al IlI-lea. De unde,' 
cu dificile eforturi, au 
fost în cele din urmă 
readuse... cu picioarele pe 
pământ şî închise într_un 
furgon.

Nu lipsită de suspans, 
a fost şi capturarea mis
treţilor fugiţi pe plajă, 
dintre care unul s-a â- 
runcat în mare şi, după 
câteva sute de metri .de 
înot, pe punctul da a se 
îneca, a fost salvat de un 

. .marinar, c,are, nu a ezitat 
să plonjeze după el, reu- 

; .şind să-l aducă la mal, 
Toate cele şapte exem
plare „recuperate" nu. fost 
duse apoi într-o rezerva
ţie. m M '_

Renegăt, sifîlitte, pedo- 
fil * .aceşta a fost Paul 
Gauguin, conforaş ulti
mului său biograf, en
glezul Dăvid Sweetîhan, 
care îi prezintă aventu
roasa,! viaţă în „Râul 
Gauguin i . A  Complete 
Life", apărută de cu- 
rând la Londra.

După Sweetînan, atunci 
când celebrei pictor se 
declara extaziat de Ta_ 

.hiti, te care vedea întru
chiparea unei lumi per
fecte unde’ „necesităţile 
•materiale ale vieţii pot 
fi : obţinute fără bani", 
avea în vedere te pri
mul rând pe cele pri
vind satisfacerea apeti
tului său sexual i£şit din 
cbmun. Iar figurile su
perbelor adolescente ce_i 
populează tablourile, tot
deauna pet jumătategoa
le, nu-s decât dovada 
explicită a pedofiliei sale. 
Primitivismul arfei sale, 
prin care a devenit ce
lebru, aparenta barbarie 

, a penelului său, căldura 
senzuală a  compoziţiilor 
sale, . forţa brută ' a cu
lorilor pe care le aşază

pe pânză, iată mijloace
le prin care Gaiuguin se |  
eliberează, te sfârşit, de I 
obsesiile sale erotice.. Şi z 
Sweetmân continuă d b  I  
scrierea acestui prim J 
„turist sexual" pe care I  
l-a cunoscut omenirea S 
modernă, un bărbat pem. |  
tru care toate femeile f  
nu erau altceva decât |  
nişte târfe, al căror |  
singur lucru ce merită Ş 
să dăinuiască este fru- |  
museţea carnală. ! J 

Şi totuşi, te ciuda a» § 
cestui punct de vedere * 
extrem de personal, au I  
se poate spune că bkw * 
grafia ieşită de sub con- |  
deiul istoriografului Ion- $ 
donez au e întocmită 't|B fe 
scriîpolozitate şi nu este S 
temeinic documentată. |  
Dovadă' stau călătoriile 9; 
lui Sweetmân pe urmele 8 : 
eroului său, în Bretagne, |  
in Martinica, în Peru, î  
ceea ce i-a permis să |  
recreeze cu un autentic * 
talent, ambianţa te care I 
a trăit Gauguin priete. J 
niilg sale, mediul livresc |  
din oare s-au ales adm!- J 
ratorii săi.j lorilor pe care le aşaza ratorii săi. ^

LEII'ZIG — unul dto oraşele — târguri ale Ger-  ̂
maniei. In imagine, clădirea primăriei. ■ '

Raportul anual al „Am- 
nesty International", dat 
publicităţii pe /5 iulie, este „ 
dominat de Ruanda, micul 
stat centrafrican. , Con
form" ' acestui, document 
care recenzează violările' 
drepturilor omului în 151 
de ţări, masacrarea mem
brilor tribului Tutsi de 
către cei din etnia Hutu 
reprezintă „una dintre' cele 
mai teribile tragedii ale 
ultimilor ani“, eu atât 
mai mult cu cât acest ge
nocid a fost „planificat la 
cel mai înalt nivel". Bi
lanţ Oficial: 500 000 morţi.

Şi, deşi; guvernele s_au 
angajat în 1993 la , Vîe_ 
na să respecte drepturile 
omului, violările flagran
te ale acestora se înre
gistrează permanent în lu
me. Numai în Africa, 
în 16 ţări, Amnesty în-

• : • o *—-—*—*—*—#—*—*— *—*— * ■*—*—*—*—*—-*>—*—*—*—*—*—*—*— •—*—*—*—*•—;

E visul oricărui sărac: 
să se trezească dimineaţa 
şi să descopere că o te_ 
depărtată rudă, demult 
uitată, i-a lăsat moşte
nire. în cine ştie ce de_ 
părtare exotică, o ave
re. Să descopere 'că o 
vilă la mare, un palat 
în cine ştie ce provincie 
îndepărtată, un pachet de 
acţiuni păstrate în se
cret îi aparţin. ,In ca_ 
zul nostru „săracul” care 
într-o dimineaţă, săptă
mâna trecută, a deschis 
ochii cu mirajul unei 
asemenea fabuloase moş_ 
teniri este... Rusia lui 
Boris Elţte ! Iar „ruda 
îndepărtată” de pe urma 
căreia l-au rămas como
rile este Rusia ţaristă, 
Ce poseda imense averi 
nu doar pe propriul te_ 
rrcoriu, ci şi în străină-

ţ tate. Problerfia e că, în 
acest caz, va fi cam di
ficil ca visul să sc ma. 
terializeze, deoarece de 
aproape optzeci de ani 
această avere se află în 
posesia unor proprietari 
străini, particulari sau 
publici, care ou au nici-o 
intenţie să o cedeze.

Pare o poveste, o glu
mă inventată pentru a_ 
cest început de vacanţă 
care Ia Moscova a venit 
cu călduri tropicale 7 
Nicidecum. Boris Elţte 
reclamă în numele Rusiei," 
la modul c^l mai serios 
eu putinţă, o avere esti
mată la 9 miliarde de 
dolari, experţii guver

nului rus întocmind în 
acest sens o listă foarte 
concretă. In care şe 
află literalmente de toa_ 
te, de la palatul' pari-' 
zian cumpărat de un 
ilustru prinţ SeremeteV, 
prieten apropiat al ţa-̂ _ 
rului Petru cel Mare, la 
celebra mănăstire Patt_ 
felimon, de pe muntele ■- 
Atbos, în Grecia. De la 
vechile*cazărmi ale ma
rinei din Nisa, la hanuri 
pentru pelerinii ce mer
geau în Ţara Sfântă La 
Ierusalim. De Ia una 
din insulele Shetland, în 
largul coastelor brita_ 
nice, dăruită de regele 
Eduard al Vll-lea vă

rului său, ţarul Nicolae 
al II-lea, ultimul Roma- 
nov dinainte de revolu
ţia bolşevică,' laş aşa- 
numitul ,^ur al lui Kol_ 
ciag“, 200 de tone de 
metal preţios trimise 
la Tokyo în timpul răz
boiului civil din 1918— 
1920, pentru arm# nici
odată expediate.

Istoria demersurilor 
pentru recuperarea a_ 
ceste! uriaşe moşteniri 
începe în 1991, te zilele 
destrămării Uniunii So
vietice, când Rusia a 
semnat un acord cu ce
lelalte 14 republici ale 
„imperiului roşu‘‘t ele 
renunţau lâ orice pre_
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întreb pe cineva dacă 
urmăreşte’ la TV 'tulbu
rătorul film cu GIORAN 
şi TUŢEA. îmi răspun
de : „Dracu se uită cum 
vorbeso doi bătrâni nă_ 
rozii.-".

Semenul meu a trecut 
printr-o facultate, con
duce un automobil, dar 
anulează un univers ine
fabil cu ignoranţa-i en
ciclopedică, fabuloasa po
veste a celor doi gândi-

Şi-atunci, semen al '  
meu, cum recepţionezi tu I 
poezia nopţii şi a ploii, '  
uri plâris de eopil, spec- |  
tacolul norilor, lanul de J 
Floarea Soarelui?’ |  

Cum se vede de la * 
tine lumea — de la fur- |  
nică la stea —, cum în- * 
ţelegi tu „tristeţea de a |  
te naşte" şi „clipa cea J
repede ce ni s_a dat" ? 
Suntem contemporani 

semen al meu —, trecem

*
să |

tori rămâne un strigăt 
în pustiu, un S.O.S. ne- pe aceleaşi străzi, ne 
recepţionat, r ă m â n e  
neant.

întâmplarea îmi amin
teşte de vorbele lui 
Borges: „Dacă eu folo
sesc cuvântul „galben", 
iar tu nu ai văzut nici
odată această culoare, a_ 
tunci nu mă poţi înţe
lege". .7 ,

• • *> ■'•■■■■ î?-*' « •£ |ş ■ 0'Ş-
mmm • mmm . mmm f îmm * * mmm «

•  • • • • • • • mmmmmmmmmmmm mmmmm mmm

încălzeşte acelaşi Soare, 
ne-a fost da* să avem 
ochi, ne-a fost dat 
facem deodată drumul de 
la Răsărit la Apus-.

Dâr te pot considera I 
frate întru Homer şi Jj 
Ctoran? . . - |

IUE LEAHU |

întrebarea şablon ce 
ne-am obişnuit să o pu
nem când întâlnim, un 
cunoscut, nu că ne-ar 
interesa ce fâce intr-a
devăr acel om, ci e doar 
un mod de a deschide 
dialogul, întrebare la care 
ni se răspunde tot cu, 
un şablon: „Bine. Aşa 
şv\aşa. S-ar putea şi mai 
bină"... Ne mulţumim cu 
atât, ne e teamă parcă 
să aflăm cum se simte 
cu adevărat . semenul 
nostru, ne e teamă să 
întrebăm: „Cum te
simţi?" — ca nu cum
va să primim un răs
puns negativ, ca nu cum
va Să dăm impresia că_i 
cerem o confesiune. Nu 
vrem de fapt să ne 
implicăm în viaţa celui
lalt, nu ne interesează 
dacă e trist, dacă e ve_

CE MAI FACI ?
- -I'll, ; ik }%£ 

sel, dacă vrea să îm
partă cu noi problemele 
sale ori bucuria. Ştim 
că orice durere împărtă
şită devine mal uşoară, 
cu toate acestea atât de 
rar suntem dispuşi să-l 
ascultăm cu adevărat 
pe celălalt, să-i oferim 
puţin din timpul nostru, 
să-i arătăm că este im
portant şi că-1 pre
ţuim, că-i suntem ală
turi. Ne este teamă să i 
iubim omyl de lângă 
noi, simplu şi dezinte
resat, doar pentru că 
este şi el Un om, un 
om care are nevoie de 
cineva care sâ-1 asculte, 
încercăm să ne ascun
dem sufletul şi punem | 
întrebarea şablon; „Ce 
mai faci?“, trecând apoi 
cu grabă peste acel răs
puns.

INA DELEANU

yMWMAWWWWWMJWMWWWWMW

/  **s ă f $ a  w A m i
- ■”  < j /  ■ * ■ ■ ..........

9  „LucnLsigurtcu cât mai dure suntl 
chinurileîn fcaMe ţe zbfiţi îyi numele iu-j 
birii, eu atot 4nai mult te înflâcărea-'l 
zâ. Deoarece, cu cât dai mai ihult, qaj 
atât devii mai mare. Dar trebuie să fie\ 
şi’ cineva care să primească"

AOTOINE DE SAINT-EXUPERY

bea, când deodată lată 
că vine acasă treaz...

- o -

n M U R P W  S M .™
O legea priorităţilor
Orice ai vrea şi ar trebui să faci, ai altceva de făcut 

mai întâi. I
O  LEGEA LUI BELL
Când un corp este scufundat în apă, sună telefonul, o REGULA LUI O’BRIEN
Nimic ntt se face vreodată pentru adevăratul 

motiv. /  *
— A - .
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LA ÎNCEPUT A FOST IUBIREA..7

•  „Mic mi se pare că oamenii nu simt deloc: 
puterea iubirii; pentru că, dacă ar simţi-o, i_ar ] 
ridica cele mai mari temple şi altare şi i.ar aduce 
jertfele cele mai mari". -

> , •»-. PLATO
•  „Cel ce iubirea-şi ia drept armă, frânge 

destin şi ură, forţă şi mizerii*.
V . m ichelangelo

O „Raţiunea- şi iubirea nu prea se însoţesc".
. SHAKESpEARE

•  „Legile iubirii au o putere .mai mare decât j 
toate celelalte; ele rup nu numai lanţuri pimân. 
ieşti, ci şi pe cele divine".

- •, BOCCACCIQ - -
•  „Cine n-a iubit în viaţă, a fost o eroare

a creaţiei". _  1
7 ,: . TUDOR MUŞATES6** i

o „Iubind pe cineva, nU-1 . vedem oare 
bine şi mai corect decât neiubindu-î ?“.

' : ‘ VAN GOGH
o „Să dărui totul, să sacrifici totul făr* j 

speranţa de răsplată, asta înseamnă iubire”.
CAMUSţ

>- Selecţie- de ILJE LEAHU

= * 4

C U  G E T  A R  I

><i n 1: pi,.#jâî

-  Am auzit c i Tţl-ai 
fiica după băiatul vecii

dat
-r—   ---- -------vecinu
lui cu care ou vorbeşti de 
douăzeci de ani-.

— Da. Acum mă simt
răzbunat ' ■ ' *

,  - o -

; — Ah, Când văd atâţea
fete frumoase îmi pâre
rău că ri-am cu douăzeci 
de ani mai mulţi

— Mai mult?! Poate
vrei să spui mai puţin!

*— Nu. mat mult, ca
să-ini fie indiferent-.' „ • *

-  o  -

----Dragă, Simt distrusă.
. M-am căsătorit cu un om 
care bea.

— Dar când l-ai luat 
nu ştiai că bea?

— Habar n-am avut că

— Singurul lucru , care 
'mă enervează la ' iogodni- 
cul meu e că la întâlnire 
etotdeauna neras.

—• Ei, vino \ şt tu la 
timp!... i

—• © rv . .

•— Ruda dumneavoastră 
a fost conştientă până în 
ultima clipă? - . , :

— Nu ştiu, că abia
mâine se deschide testa
mentul... - :

—  ©  * -

— De unde o fi luat’ 
băiatul nostru atâta- min
te? — se miră soţul.

■— Cu siguranţă că de 
la tine, răspunde soţia. A Ţ 
mea e toată la locul ei—

Culese şi prelucrare de 
ILIE LEAHU

• Retezat: Vârful Bucura.

•  Dacă vrei ca dorin
ţele tăie să nu fie spul
berate, obişnuieşte_te să 
doreşti numai ceea ce 
se poate.

•  Viaţa nu se desfă
şoară aşa cum vrem sau 
dorim noi, ci după legi 
independente de voinţa 
noastră.

•  A-ţi recunoaşte în 
mod cinstit şi deschis 
vinovăţia este o dovadă’ 
că eşti un om cult, în
ţelept-

o Iri viaţă să urmă
reşti numai acele -sco
puri care ţi-ar asigura 
libertatea şi fericirea. ,

9 Ori de câte ori te 
vei poticni sau te vei 
tulbura să nu acuzi, pe 
alţii, ci pe tine însuţi.

o Să socoteşti drept ale 
tale, numai cele ce-ţi 
aparţin şi străine de tine. 
cum de fapt şi sunt, pe

cele ce rm_ţi aparţin 
nimeni; nu te va 
învinovăţi că ţi-ai 
suşit ee nu-i al tău. ...'

•  Şchiopătatul este 
piedică pentru picior, * 
pentru, gândire însă nu, |

•  Atunci când al o |
muncă grea, ai la în- 1 
demânâ răbdarea. j

• I
•  Împotriva unei jig- » 

niri. ăi întotdeauna 're- | 
semnarea. Asta nu în- . 
seamnă că trebuie să te  1
laşi jignit. : * !

e Dacă vei neglija 4
munca, nu vei avea cum . 
să-ţi agoniseşti . hrana. I 
Munca e singura cale ‘ 
de supravieţuire.

•  Sprânceana ridicată i 
este semnul concret al , 
dispreţului şi trufiei faţă t 
de semeni. '  ; •

Culese de 
N. ZAMFIR

I

Foto ; T. IACOB — • —  » — < —  '  —  '  —  '  —  '  —  • —— • —  - —  - —

LAPIDARIUM.
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ORIZONTAL: 1) Tip tradiţional de... 
răci tură; 2) Atributul unui erou cât se 
poate de prozaic — Schimburi de mărfuri; 
3) Subiect de tratat... în faşă — Urcă

treaptă yu  treaptă? 4) Bună de dat 
peşti ^  Tem ea folosit lâ jocuri de

dat la
ape;

5) Piedică pusă tri calea afirmării— Timp 
liber rezervat pentru spectacole; 6) întors 
cu timpul la vârsta copilăriei — Pusă pe 
linia întâi; 7) Servit la botul calului
— Câştigător la o competiţie de masă;
8) Supliment de masă — Chemare la a_* 
dresa tutiu-or; 9) Lucrează în schimburi 
prin rotaţie — Complex de prezentare; 
10) Act obişnuit de reîmproprietărire.

VERTICAL: 1) Opusul unui pacient; 
2) Submarine scoase din inventarul flo
tei (sg.) — Unităţi de construcţii pen
tru drumuri; 3) Conducătoare auto
rizată pentru drezine — Judecat me
reu în lipsă; 4) ISocalnic de prin apro
piere — Â Îndeplini o funcţie de dre
gător; 5) A dăruia cu încetinitorul -r  
Comună )a... lipovenii; 6) Tertip lipsit 
de consistenţă! — Colectiv de oameni 
aleşi; 7) Netrecut ÎR lumea drepţilor!
— Cota-parte de întreţinere la  bloc; 8) 
Dat la rândea — Amprenta necuratului;
9) Amestec de ulei dat pe la garnituri —

Exponentul unui mijloc de înfăşurare;. 
10) Pretext pentru o angajare în depăşire.

VASELE MOL0DEŢ

Dezlegarea careului *
' „STOP CADRU", 

apărut în ziarul nostru
de sâmbăta trecută : ^

' ' ■ : < .> • ; ' ' ■ : •  •
I) PREVĂZĂTOR; 2) REGENERARE; 

3) OCARINA — AV; 4) FULG — IŢARI; 
5) A© — EST — NEG; 6) NESAŢ — 
ŞA — O; 7) ARI — INELAR; 8) ŢIPA 
— OTOVA; 9) OROGEN — GÂT; 10) 
RETIPĂRIRE. ' ’

SOLUŢIA PROBLEMEI DIN NR. 
TRECUT:

1. De7! d : c4
2. Nc5 mat

’ 1. . . . R : c4 | 7
2. Db4 mat
1. . . . ' d*: e4 *
2. Dc5 mat v

MAT IN 2 MUTĂRI

’W}&. . 'srs/s//* . A/rS/v*

1 i  is i  
• m  & Ş 7 :.. W - : M

CONTROLUL POZIŢIEI :
Alb: Rc8, Dh8. CcC Nd4, pa2 şi 

Negru: Rbf>
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„SPERANŢELE ORASTIEI" -  

IERI, U I ,  RÂME
H — Doamnă profesoară 
Rjlvia Muntean au trecut 
teste  două luni -de la Fes
tivalul „'Sâ ffm copil* de 
la Qrăştie, care in acest 
an a fost judeţean. Ce fac
copiiidin Asociaţia. «Spe-- 
fgi%ţeJe Orăştiei" al cărei 
director coordonator sun- 
teii?

— Acum sunt în vacan
ţă. Q parte se află la O. 
«ăştKK, dar majoritatea sunt 
|a  bonlef, rude. Oda
tă' cu ultima oră de eurs, 
te i  suntem nevoiţi să a- 
baadanăm repetiţiile din 
care motiv ne-am struc
turat «etivHatea pe . tri- 
fneet» f f  vacanţe. Deci, pe 
fiI*o erttetlc suntem toţi.1 
W Npm» mai muh «a u

vţ\t !v r
W t

\ t.
H

• Ş i r e ţ i  să spuneţi 
curm ai mult sau mai pu-

Jumătate din copiii 
yw #9 :t*i.;.acs«ftad sa par. 
p ş t  ia tabăra de la oos-' 
l*fu *»« ţ- ; >.îttoa I# Iu te  
t e  I  august a.e- Am .ape. 
IM pentru aceasta la prie
tenii noştri' sponsori eare 
t e  aprpciază activitatea ar. 
«Stic* fi «tst iteţtt %t a- 
« ii’im ^iumătaţe din s u . ' 
&m bsisM pentru tabără 
pe care ăm repartizat-o în 
& od dfrafenţîat, stimulând 
Activitatea îndelungată a 
Celor mai vechi cere «unt 
(şi membri, fondatori sau 
p  e te c  ce au vetdt după ei. 

**» CC veţi face In a- 
«stă tabără?

" -—. ©te* ar fi după mi. 
pe. avăndu-i la îndemâ
nă timp de zece sile, a;. 
P i t e  să finbegâţese reper- 

: tortul soliştilor vocali. Dar 
ştiu din anii trecuţi că ei 

,dore«c să fie liberi De a- 
ceea, vom face plajă, ba
tă, vom avea ziua de „slă- 
nioâ la 'proţap1', ve>m vi
zita cetăţile dacice şi ne 
Vom 'prezenta l,i serbarea 
de încheiere a taberei. Co
piii sunt veseli şi, pe dea
supra, artişti, astfel că 

. tabăra va trece repede.
— La ce lucraţi acum, 

apropo de asociaţie ?
— Sunt pe punctul de a 

finaliza U« program Ince- 
put mai de mult — edita.

/■

reţ una» eutegeri ş.vc- s u- 
prinde colinde popdîare.' 
din ap iat f  io «te sa ele 
zonei Orâştie. Materialul; 

. este. a4uhât>ln .majoritate- 
de către elev!, îar eu l-ara 
•> donat, l-am j us ţ e no
te, ham transcris;

— Cu ce bani veţi edi. 
ta aceasta culegere ?

— Majoritatea banilor* 
provin de . la' Fundaţia 
Sorea.

— tn  perspectiva anu
lui artistic lWa~109S, la 
ce vă gândiţi ?

—- Activitatea noului aif 
artistic va începe ta I no* 
ierabrie. Până atunci mai 

facem noi Înscrieri da mem, 
bri. Vor demara repeţi» 
pile Ia •* umorile ros ie* s 
şf ■ fofclorie. Dată suntent 
solicitaţi putem organiza şl 
un t c ,, w\  c - >.»%
zică* pa staţbonul Dacii 
ca şi altădată. ţ

puteţi 
' “tei 

co
pii" din i m t  
■ Această ediţie ar tre
bui să cuprindă interpreţi 
vocali de folclor ardele-- 
nesc, Ediţia a V-a a font 
d» wmhBb- mţimai. ■ N aştid  
însă dacă se va mai ţine. 
Ea v.. & ftussai dacă vom 
primi semnale din judeţ 

; de părinţii care au co
pii talentaţi. Ii rugăm 
aceştia să ne sarig dacă 
daresc ca fiii sau fUcelfc 

. lor $4 se prezinte la  ace#' 
festival- Părinţii care m  
c î * ce cântă frumos rs. 
tece ardeleneşti să rie serfe 
dacă ar dori ca aceştia sjă 
participe îs FeatlvaftU pen
tru elevi „Să fim copii*, 
c ire va fi in luna .'--ri 
1*590 b Orâştie, 
noastră „A soc aţla 5 t*~ u 
ţele Qrăştiei", slr. . Lîvju 
Rebreanu 28, Orâştie. ţn 
final vreau, să murţumeşe 
părinţilor care au avut îft-
rsderc în n ‘î, cadrelor di

dactice care s-au Implicat 
si Inspectoratului Judeţean 
Şcolar Hunedoara caro a 
apreciat activitatea noas
tră referitoare Ia Festiva
lul pentru copii.

MI1VEL BODEA

Ordinea pnblIeA 
înseamnă Stătu 
de drept în viata 

noastră de toate zilele
Pbate că este cam pre

tenţios ceea ce «Armăm 
In UUu faţă de tee« ce 
urmează — reflectarea câ
torva crârapeîe in expe
rienţa acumulată în scur
ta sa etestenţă de un.de
taşament al gardienilor pu. 
bad Statod de uvmt iu- 
să nu este o noţiune ab
stractă. El arc corespondent 
ţn viaţa noastră de zi ea 
zi, iar cec* ce face tel* 
nic o formaţie a  «cetei 
adevărate poliţii locale es* 
ţe să vină în apărarea .«ir* 
tuţilor şi cwaste'starea sta
tului de drept.

Detoşamenms«iltenilor 
publici de la Orâştie fiin
ţează de puţină vreme dar 
a .ţjteu^flfin.xpteuiti te. 
aydtoruiftee l* i? fi PW#: 
afecta de
în mod normal trebuie j 
»  m m m  m rtadnrite
tăţenilor oraşului. Nu 
ne-am propus ca prin rân- 
durile d e  faţă să aJtuăiu 
la o eventuală reabilitare 
» «cestui Ptetigi». dat t» 
vâ a nvîngerea ir>; 
că el nu a fost alterat con. 
semnăm cele ee 'urmează.

t m  «an
aii te g w t  
.j}« e u ' 't t e  iM te'

tractelor cu aceste "instltu. 
ţi| este asigurarea pazei 
bunurilor de la sediu şl 
a  sediilor lor dar şl pa
trulare In zonă tn scopul 
vegberii la «dlnea şi li
niştea pubUcă,

Alta contracte a foche, 
iak detaşamentul eu o sea
mă de societăţi comerciala 
cu capital de stat, cărora 
1» asigură paza bunurilor, 
Au asemenea contracte 
SLO. «Sarneţia Porte** &A* 
&<3. JSuwmrod* Orâştie, 
pentru In * »  1* <2* . 
mc?l Regla autonomă, 
raţia, judeţeană de u- 
muci şi poduri (pentru sec. 
ţla Pricaz şi balastiera 
„Folorit”), Banca' Română
'  “ ' ' M k  o-

Detaşamentul menţine * 
*mm i f t iu M îf  1% Pteiţia. 
Colaborarea vm*
tn t priitderea tmer tBfrac- 
tori, pentru combaterea 

j braconajului de : ortoe fel 
dar In mod - d e e n t e l l a  
pescăria de Ia Spini, la 
realizarea unor ■ reconsti-

In  ce te M flt  i ^ p n e -............ . pu-
61/ 

: au
h  . m  ce autef te  *^*** 

sv i  — m m r w e t  l in *  
teeptăţită tetapte mm*
nul . - -

m i ^ e t e  fteunemci ©■
prii. Detaşamentul are pen.
13# ■ ac te :.in  :<»abstete«-.©â 

ridică 5a ftfvcteî s  'MM 
©iHoanc ir; teemări p? 
lună. Elf «5 k-'.y&ipmi’g 1? 
consiliile, In Mm €2r»ş* 
tic, Snseria, Romoţ Gto«. 
giu, Turdaş. Cteiecdvuţ emu

le LU ' ■ ' mie©; pe
idlantl j^ î--  e tjt* ' apu

ca »tmcţteRi pwtru caşuri
de M m ite^ /m eM Jtru .
m  -

iămlksati 
alei cu şl pentru a  aten
ţiona agenta ^ecwtemici 
# turbatori al mim  pu- 
bQea «au de
poluare stearlVfU»}

• a i

neplăcuta1• n e p lă c u ta  ' ” !
|  Am p’rlmlt telefonic la âituafiâ’ stă în felul ur- I
j redacţie up apel din par- mător j în fiecare lună, î  
I tea dlui Xăviu Beraru, ziua a 28-a. este destina- I* ' -1 * - * * —  ̂ * ■' "" -■ **- 4 A * afl .

i
domicUaj '̂..©| :■ 'pfva,:.: car
tier Daclâi. fel," a  ap- t®. 
Dumnealui are un ser- 

I viciu care îl solicită 12 
( ore pe zi. Nemulţumirea 
! dlui Beraru este urmă- 
|  toarea: vineri, 23 iulie
* ato* dorind sâ-şt plătcas. 
I  *că taxa la . nwrgie .i 
J trică şi luându-şi 
■  aceasta o te liberă, dl 
t  Beraru şi-a văzut inten. 
|  ţUle spulberate de in- 
|  ventarul care se efectua
* la sectwrut încasări popu. 
|  laţie din cadru! rNJE. 
« Deva. Jtfu esta prima da- 
I  tă când păţesc lucrul 
I acesta. Acum două teul
t  situaţia * #. repetat 

©el* -* â tete adăugat 
* Interlocutorul Ne-am de. 
1 plasat l« sediul F.R.E. 
s Deva pentru clarificarea 
|  lucrurilor.

ta
Iul

«tecfaăril Invcn as i- » 
Ia sectorul încasări I

abonaţi. Pentru cei care 
au probleme deosebite şi § 
nimeresc la plată lntr-o I 
asemenea s!, ci pot şj>~ |  
la, conform celor deda- I 
rate do dna Doina De- J . 

elec- mea, contabil tn cadrai 1 
pentru biroului contabilitate a- « 
a, dl bonaţi, Ia camera numă

rul 8 din clădirea FJI.E. 
Deva, unde este biroul 
mai sus SîTVnui,

Deci, dle Beraru, se |  
pare că şi acum două I 
luni, ca te acum, aţi test 2 
să plătiţi «meatul lntr-s I 
te de *8 a lunii respec- S 
Uve, fiind victima unei |  
coincidenţe. Ce.! drept, > 
neplăcute. |

. : ‘ m
ADRIAN S AL AGSAN |

Redevine grădina 
de odinioară?

^  Cu .mate ani in urmă 
Grădina * «w db} 
Hunedoara rivaâisa cu ori 
care ji-s  ţară. Dacă 
nu ~ra v'®» a» nai a* agă 
toare Prin organizare, bu
nă amenajare, numărul şi 
diversitate, ar.ra avi r si 
speciilor, : intr-un cuvgnt, 

■ firfiţ ■ atractivi tatea fru»u- 
x"tiî *r i-» «mia im,
zitaţ !•<.-». A \uw&* {mi* 
md, t4 rtu zicem, paragi
na. An lalele, tW .V i 'r  
rare odinioară, au dispă
rut din; ntingrijire, de 
foa ie (? 1) şi, un sc zi: 
s-s ales praful- 

A test m s,'s bucuria hn~ 
nedorenilor — obişnuiţi 
săaŞi petreacă «devârate 
eeteuri de imtindere s» 
recreere în „grădina noas
tră", cum o numeau — 
când au aflat că va fi re- 
an en . i ă, ă aut jrităţ 1 • 
municipale o vor avea în

obtoctivte preocupărilor b>r
serios se.

Zilele trecute am vă- 
zu t^  impreună «H  ̂dl 
CSheor|Ue i^seofnţ, adm - 
ntetrajbr

. -  a.au făcut ac-aple lu- 
crări de amenajare peste 

dţitepeteui.

Bii, v e t^ îţ^ le p te i, .lupi, 
leu ,. lama, căprioare, pi- 
sici sălbatice, ull, şoareci, 
bibilici, : păuni, Acţiunea
continuă pentru că la u- 
r,K 4 specii «vejn doar câ
te un exemplar Bl trebuie 
5$ ţonstitu rp famiîii, pe. 
rochi. !î*£r!|îşot‘. sunt 
b *> i, hra v\ 4 *v-, aşa 1 
' i  tiu !<•< «renii «tei ■•vizi
tatorii «u şl vor avea 
iot mai mult şi mai fru
mos vedea Ij noi.'

Gh. I. NEGREA
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POŞTA RUBRICII
•  Stimate cile Emil GIo- 

dedau, din Deva, ne bu
cură că aţi ajutat eu atât 
de multe obiecte vestimen
tare temllia nevoiaşă din 
satul Luocani, despre care 
M scris ziarul nostru. îm
părtăşim gândurile de bi
ne ato familiei Drîngă, 
pentru dv. şi soţia dv, do. 
rin ia-vă multă sănâta e, 
Stic mai senine şi iubire. 
Dacă nu acordăm mai mult 
spaţiu scrisorii dv este pen
tru că In articolul „Oame- 
nil rămân oameni", publi
cat în nr. 1424, din 14 iu
lie a.c„ al ziarului nostru, 
s-a scris pe larg despre, 
actele de caritate ale mai " 
multor semeni, inclusiv de

spre 'omenia, bunătatea şi 
m&ripimte sufletească â 
famtiiei Glodeanu.

#  Reţinem din scrisoa
rea dv, stimată dna ăforia 
Barza, din satul Bretea 
Streiului : „Nu ştiu de ce 
unii tineri nu au respect 
faţă de bătrâni; nu au fri
că şi nici ruşine. Cred că 
le lipseşte bunul simţ sau 
cei f  aRi de-acasă. Şi u -x 
nele nurori nu au ruşine 
de soacre. Cum este şi ca
zul meu. Concubina fiului, 
meu stă, fără ruşine, în 
casş mea. Trece pe' lângă 
mine fără să-mi dea cel 
puţin bună ziua. Mai mtilt

dţcfU atât mă nu...  i .«'
vorbeşte urât*.

PJS. Stimată , dnă Borza 
ne.aţi scris o scrisoare 
foarte Iu»®*. V# înţele
gem zbuciumul sufletesc, 
nu suntem indiferenţi la 
suferinţele ^owmflor. Dim
potrivă,, Considerăm insă 
că împăcarea ar © calea 
< bună fiu « ţi

că fiecare trebuie şă plă
tească în cele din urmă 
pe tn greşeble proprii, 

ipeotrU suferinţa provoca
tă celor df alături. .(E.S.j

#  Adrian Rof. Orâştie: 
'Domnule Rsd, fispuntul* la 
scrisoarea dv necesită mai 
mult speţju - tipografie, ea 
fiind cercetată ebisr ia De. 
taşamentul gardienilor pu.

bite] Orâştie, Esţe adevă
rat că, pe măsură ce s-au 
creat posturi in cadrai de
taşamentului «u fost anga
jaţi unii dintre cel care 
au dai concurs cu dv g 
aii obţinut medii de tre- 
«.«!*, unii mai mari-decât 
oea '.bţ'i 4'-a iv, und 
mai mici. Media la con- 
curs nu este singurul cri 
îeriu r --2 se are î-i vede
re f-î încadrarea urspi gar
dian publie. Pentru --rAd- 
tâţile familiale toată lumea 
te compătimeşte dar ni- 
meni mţ >  angajeszft doar 
pentru act Mt% f $ â-.-a- 
drare şe au in vedere şl 
teta criterii caş maraiita- 

raporturi  ̂ 5» vecin *, 
comportamcnţui fiaţâ de or

ganele de stat. Veţi spu
ne că este un adevărat 
«dosar de cadre". Este, 
pentru eă m» poţi pune ar- 
mă de tos In mâna oricui, 

vit irsfo "t.v i - fur-
nltate nouă de plfel*cto şlebi' ■- 
taşament dl Dumitru Ms- 
teica, precum şi de şeful 
Se grupă dl Ioan Cân'deR, 
s-a încercat de mai multe 
ort să te ia legătura CU 
dv Ia domiciliul cţln Orăş. 
tl*. dar nu ui •««, s«-' 
rit. Ultima d«tă, dl Ma- 
telca «-a înţetaz eu dv sf

vă pregătiţi dosarul in. 
vederea încadrării prin 10 
—15 aprilie. După înţelege
re nu aţi mai dat detaşa-' 
merrteîu r r i  «m n & 
viaţă, lăsându.vă însă an
trenat îna lte  acţteteidespre 
care- nu are rostul să a- 
ru ntim a c.

Nu credem că este înte- 
>• -i iă bănuiala >U' că ci
neva din conducerea CJru. 
puluj g;«-diepitor pt blid ai 
ave« ceva Împotriva anga
jării dv.

E C O  U R I

Măre mi-a fost bucuria 
când, in dimineaţă zilei 
de 25 iulie a.f., am P»iut 
vorbi la telefon. Dâr %’<î» 
curb». « fost d« scurtă du* 
RStâ. Telefonul meu nu M 
funcţtonât deeât (n dimf, ’ 
neaţa aceea, iar al dlui 
Herbei, eu care suntem in 
derivaţie, în 24 după-mar 
sa. Eu vă mulţumesc c$ 
aţ| publicat totuşi scrisoa
rea fneg, v cât şi pentru 

m  e i »  ăţl
intervenit in rezolvarea g- 
eeştei pdţuaţil. Aai cea mâl 
mare inere ere şi-n pito

mari sper&nta. în publica
ţia „Cilvâniul iiber". (Gu 
deoşebiţă stimă, BiiŞiu- 
man. satul TîngMg nr. ft9).

P-S. înainte A* apariţia 
în t < .. sc iafcj*-"i c r. pm 
sunat ta informaţi» Şifne 
ria spre a : ne :int#reîî|. în 
ee sat există■ abonat eu nu- 
f.'gje Buciuman (pentru 
că «ii omiş loţ diţa'ăa de 
domiciliu). Am aflaţ şi nr. 
dumneavoastră de telefon; 
«ra torrate, dar cu toate 
Ineerafirita v.*m î/tat!î- 
vabtocte. Steefenul suita in 
Jţbl. -
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I CUM SE TRANSFORMĂ O PÂRGHIE
■UN„

(Urmare din. I)

— La cât se ridică, ta 
nivelul judeţului. sursa 
respectivă de creditare?

— Pentru 1996, la 2,5 
miliarde lei. , Până acflni 
s_au solicitat credite !n 
sumă de 2*052 miliarde şi 
s_au aprobat unui număr 
de 21 de agenţi econo
mici în sumă totală . de 
1,252 miliarde de teii Pe 
această cale a fost posi
bilă angajarea până acum 
a 200 de şomeri.

— Avem cunoştinţă că 
banca ce gestionează acest 
cont impune la creditare 
condiţiile proprii care con
stituie mai degrabă o 
frână pentru cei ce ape
lează la această formă de 
creditare.

— Banca asumăndhi-şl 
in recuperarea creditu-

. Iui un risc, aplică în de
rularea lui condiţiile sale. 
Am solicitat şi eu un set 

■; di» aceste norme. Mi» s_a 
răspuns că au caracter de 

: ta  • intern şi de« ar • fi 
secrete ale băncii.

Vasăzică. infailibilitatea 
secretului bancar - rneifge 
până la detalii pe • cate 
ar avea dreptul să le ştie 
şl conul de pe stradă, 
dar ele sunt refuzate chiar 
şi titularului de depozit, 
Să vedem însă care este 
opinia celor d«* la BRD. 
L-am contactat ta  acest 

• scop pe domnul Silviu 
Nicola, directorul adjunct 

; al filialei judeţene â 
B.R.D.

Domnule director, vă

rugăm sft'detaliaţi pentru 
cei interesaţi cum de
curge priri B.R.D* derula
rea unul credit acordat 
din fondul de şomaj a că
rui gestionare a fost iţ. 
citâtâ, Iar licitaţia a câş
tigat-o banca dvs.7

— Acordăm credite în 
condiţiile legii şi fii baza

.unui protocol Încheiat cu 
titularul de cont — 

' M.M.P.S.
: 'Dbsarul solicitantului de

credit se discută in scopul 
aprobării lui în comitetul 
de creditare judeţean. Ctl 
dosarul aprobat splici— 
tantul'vine la bancă pen
tru contractare. Banca a- 
nalizează cererea pe prin. 
eipii şi "în condiţiile în 
care analizează orice ce
rere de credit. 1 Noi 
putem resping* cererea de 
creditare dacă una din con
diţiile noastre nu este sa
tisfăcută.

— Ce pretinde banca 
drept garanţie pentru a- 
eeăte credite?

— pentru investiri -ţ- 
garanţii reale, înţelegând 
grin aceasta ipoteci asu
pra unor imobile ale so
licitantului sau ale giran
ţilor s&L Fodte şonStittti 
gaj şi investiţia,

— Cu mijloace de pro
ducţie deja existente In 
patrimoniul solicitantului 
acesta nu poate garantai

— Banca preferă inia*, 
bile ca garanţie, dar nu 
în exclusivitate. Afn aviţt 
cazuri clnd ohmi a adus

ca garanţie secţia de pro
ducţie pe care o avea îm- 

'  prnmft eu utilajele din ea. 
Dacă acestea au acoperit 
69 la «ută din valoarea 
creditului, l-am acordat, 
căci 50 la «utâ se aco
peră prin investiţia pen
tru care se solicită cre
ditul.

STOPf După cele deru
late până alei rezultă că 
la bancă-' se vorbesc două 
limbi. •Cine mi crede să 
reia lectura anchetei. 
Faptul că din solicitările 

• die până acum nu au fost 
satisfăcute decât cu ceva 
măi mult de jumătate, 

'poate să probeze'Şi exi
genţele şl buna credinţă 
a băncii, dâr îndreptăţeş
te şi afirmaţia noastră. 
Faptul că nu există o le
ge a falimentului justi
fică şi tnai mult trans
formarea condiţiilor băncii 
îritr-im adevărat pal al 
lui Procust De fapt ce 
administrează în _ acest 
eaz B.KD.? Uit fond mu- 
tual constituit din contri
buţia personală a.câtorva 
milioane de cetăţeni pen
tru a se uşura situaţia ce
lor peste un milion de 
oameni aflaţi la ananghie. 
Oricât de line admînis- 
treaxă baneg un coiiţ de 
creditare, ea nu va da de 

, lucru nici măcar -unuia 
dintre cei peste Un milion, 
O vor face doar agenţii 
economiei care. In condi
ţiile actuale, ÎŞI asumă Un 
risc mult mai mare decât

- - - - - j— — — ■— r — I---------- r* i— r *ir iT m r  i~iTa-*nrriir>a<ii~li ii*Tr̂ ~sijr iîiiiflrsii<rtişHtgnăgrvijyiTiirişarirşr*iîşi'q - I

Cel asumat de bănci. Să 
zicem că pentru gestiona
rea celor 2,9 miliarde de 
fel banca percepe un co
mision de -l ia sută. înca
sează doar pentru opera
ţiuni contabile şi plăţi 25 
milioane de lei căci ris
cul ş i. l-a diminuat Ia 
maximum „culcându-l" pe 
solicitantul de credit în 
patul jui Procust.

In urmă Cu aproape trej 
an», intuind ce vor deveni 
în realitate băncile, aver
tizam sub titlul „Oaia cu 
cinci picioare** asupra 
faptului că sistemu[ clasic 
de trei puteri la câr© lu
mea democrată adaugă şi 
presa, ca a patra putere 
Ih stat. va . avea cel 
mai mare concurent in 
cea de a cinceâ putere 
care sc ivea ia orizont — 
băncile* încheiam acel 
articol cu avertismentul; 
„Atentaţie la lovitura de 
copită a celui de al cin
cilea picior!**. Se adeve
reşte^ Băncile dictează po
litica' in Sistemul clasic 
de trei 'pufefî.

veni Vorba 
de transparenţă: Nu cre
dem că ar fi lipsită de 
Interes O privire indiscre
tă a Curţii de conturi a- 
supra condiţiilor îh care 
s-au acordat creditele de 
până acum; să se vadă 
adică dacă s-a măsurat 
peste lot CU aceeaşi mă
sură. O dobândă de 18 
la sută pe an Ispiteşte îp 
condiţiile griimle şi pe dia
vol Şi, se - ştie,' acesta nu 
fac» biserici.

Ti* Comser XEKOK
LKslnhyrfof
AuţQrtfcil

Noi nw avem nevoie 
de reclamă

S.C. VEST4DO DESIGN SRL SIMERIA 

Str. Câmpului nr. 28, telefon ($60209 

ANGAJEAZĂ

#  două corifecţionerc îmbrăcăminte. 

Condiţii; vârsta maximă 25 ani.

V Proba de lucru va avea loc în data* de 14. 
\  08. 1995, ora 10, în Simeria, str. 1 Decembrie 
|  nr. 25 A. <355276)

’ S.C. FULL SERV.

Angajează,; h

• distribuitori marfă

• vânzători, ospătari, barmani, bucă
tari

... *' - .
•■ lucrători la pompe — carburanţi, 

pentru activitate în cadrul benzinăriei.si
tuate pe DN 7, localitatea Simeria —■ in
tersecţie.

Se angajează băieţi şi fete. Condiţii: 
studii obligatorii liceu, t&rsta maxintă.35 
ani.

Relaţii la tel. 624979. ( m i )

Din determinările anali
tice efectuate in perioada 
24—3$ iulie a.e., Ia punctele

: de control pentru supra
vegherea calităţii aerului 

reZîiltat următoarele:

o  Valorile concentraţii- 
fâr la poluanţii gazoşrflSÎO- 
xid de sulf. bioxid de 
azot, amoniac, fenoli şi 
tajdiilri^uA u îâradratflrv

odneeotraţla maximă ad
misă, La bioxidul dş 
azot, Valorile maxime da- 
terminate au fost sul*' cefe 

mg în zona 
Deva, 0,015 mg în zona 
Chişcădaga, mg St
zona Hcşedoara şi de 0,017 
mg hi atona CfiJan.' -

ţj£- -h} : 'W •■■■ ■ "■ •
•  Pentru pulberile M 

. suspensii vatorii# medii 
au fost: fn aorta . Hune», 
doara de 0,129 mg/mc/24: 
or« şi ©~ valo&r* . maximă 
de 0,27? mg în ziua de 2p 
iulie, in zona. Căian 0,189 
— ' -i o valoab

0.2Î7 mg|

ntc/24 ore 1» 35 iulie, in 
zona Ţetiuc valoarea nie- 
die a fost de 0,294 mg/ 
rne/24 orp si o valoare ma
ximă m lm tf
24 ore, în tona D »a va
loarea medie a fost de 
0,07 mg şi o valoare ţraa- 
ximâ Me 0*10 mg/twt aer

. In ziua, de 20 Iulie» L* a - . 
cest ftiSeatbt* CStA — 
0,15 mgfrtic aer 34 dre.

* *  FltfberUe ««tonenta-
-biie au înregistrat depă- ;
şlri de 14 ori în zonă 
Chtşcădaga, de 2,5 ori în 
zona Caian şi dă 2§ ori 
fa -Bena Teiiue. tm  «c tg

incficatof CMA — 17 gif 
mi)/lun4

•  Valorile radioactivi
tă ţi firi»» globale pentru 
factorii «9 mediu (aero
soli filtraţi şi . depuneri 
atmosfericei* pe ape curgă
toare |i  gofafcşe, sol. şi 
vegetaţie, s-au încadrat in 
Itmltriă - de variaţie ale 

4UdaluiL natural,
I» ccua c« privpşto ca

litatea apolor curgătoare 
de suprafaţă, Indicatorii de 
railtafe S-au încadrat' in 
Jimitâle Dopuse do SXAS.

Agenţia de Protecţie 
•  Mediului Deva

S.C. VITICOLA S.A. ŞOÎMCŞ

(FOSTA FERMA DE VIE)

|  Anunţă intenţia -constituirii Asociaţiei «a- 
i lariaţilor şl membrilor conducerii, conform 
( Legii nr. 77/1994, în vederea priv alinării. So- 
|  licităm pe cei interesaţi, conform Legii nr.
|  77/1994, cap. I, art. 3, să ia legătura c u r o n .
) ducerea S.C. Viticola S.A. Şofanuş, cu sediul în 

localitatea Şoinţilş, strada Viilor. 1
Adunarea generală constitutivă va avea 

loc în data de 22 august 1995, ora 1?» l a 1 
Căminul cultural din localitatea Şoîmuş.

eONSlLIt L D* ADMINISTRAŢIE
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i RtA.G.C.L. DEVA AVERTIZEAZĂ: AŞA NU SE MAI POATE!
Atât radioul, cât şt teleVfefatîCa Centrala fac rit*.

, nic referiri, lg «prirge #  .&*>&% î* diferite,
torirtiMţi «Se* ţă rii ' jx-etra datoriilor către
KENEL, iar 1* nivel p*ca|, atât Primăria* cât şt 

. raadacerta i RJULC,!- DEVA- un - atenţionat prin - 
mass-mcdla că acest perico^ planează şi asupra «r.

C^tmite acretea încasările pe C*re Ie face regia de 
gospodărie co«npofL şţâş. de )• agenţii eŞonomlci, 
cât şi de la poptifaţîe sc menţin Ia »n nivtă scăzut

t z T  f i s r s s n f f l s s ’f f i - s  k - î
-enţi cconomici '  şi 

ch pot beneficia de

te datoriile şl
ă t  auyusi aix. «I

sen

datoggg;

•A-G.CX. DEVA a hotărM sistarea serviciilor 
•' tk cei ’tc »a ţ,tatat“ să-şi plăteaşcâ

r

___„v di* * tiwU, cxemiite dr o parte din datoriile
fRe^naţgi j m ţ K m m  w «  * m m m ;  s^ .  agro .

.OFICIUL JUDi/rdAN ®E 
SPORT 06 nîtlMmel, RA.G.CX, HAŢEG <84,2 mtti- 

mc), E.1VI. DEVA (65,8 milioane) şi agenţi ecortO- 

* * * * * * ■* * ■
şi S.C, ROVAL.» Acţiunea de sistare a _ 

si atit cenţi- Şprlfln «Hn partea Poliţiei mu_ 
nic’paîc şt a Poliţiei Sâimare.’ ,
- - Jbtt Asociaţiile de locatari ■ »  luat măsure uâriă* 
rii temperai-o a ap^  calde. »  Aseriaţiite cu datorii

' t '• oanel ____________ _

11! 1
i
i
1

u fac- 
IVEÎS

mori. c a : Asociaţiile M. 46, 17, f9, 22. 23, 25, 
m m  34, 3L 113, 129. U t, m ,  l43 | t  l47 $t aten
ţionăm pe această A«*daţJM« oprit Mk «cNWI toa. 
" '  ' " de anricipdţţe, păwdjia dala de

deva .  « i f s ? £ S S â ? f e
plată.

Facem apel pe aceasta cule şi î» tmttftţHe. ai că. 
w r  salariat au de k  reţine din efefHguri su-
mele cu care sunt datori la asociaţii, la solicitarea 
acestora (legea b pormtte), '  ‘

Ea asociaţiile care reclamă anumite blocuri cu 
peste 50 la sută răi platnici, vom lzola aceste blo
cări prţn blinda re, pentru a nu suferi şi cei «sure 
luţcleg să adMto «Hriravuloaroa cerviriUor prestate. 
Este de datoria asnriaţUloc de «restori «n care *m 
încheiat contracte, să găsească soţuU» şi să ia mă
suri de recuperare a debitelor de ta toţi tocataril şi 
nu s i dirijeeo cetăţenii buni platnici dtn anumite 
blocuri cu datorii mări să Vină la R.AJGJC.L. DEVA 
să ceară furnizarea do servicii prefer,căţiate pe s««ri. 
etaje saU chiar ăpariăatcstta* pantra că dtn punct de 
vedere tehnic acest lucru nu se poate realiza.

fn otapa Următoare S-ar pute,-* să intrăm într.o 
Situaţie în care se va sista şi apa rece, nea vând 
bani să întreţinem sistemul şi să asigurăm tratârea 

'apei pentril â fT pdtăhiîS. Or, fa situaţia Când apa

ne asumăm riscul de a o introduce in sistem, pen

tru a nu Crea probleme de natura celor mi 
ta Sebeş, Timişoara^ Bucu reşg g  alte localităţi.

De asemenea, atragem atenţia Asociaţiilor nft 3, 
7, IL 1L 24, 48. 42, 58, 5% U , W , t t ,  H, W,
81, 82, 84, 91, m it® », 144, 448, IR , 152, care M  
au încheiat până la această dată Contractele de fur- 

. Mizare a  energiei termice,- ’ Că Ineepând cu data IV 
1 soptembrie a.c. no-i mai ■ considerăm beneficiarii 
m>ştri Ae apă caldă N în continuare dc căldură, 
conducerea acestor asociaţii purtând întreaga ris- 
ptndcre pentru neasigararea acestor WrVicti,

Invităm la casirei» H.A-G.C.L. DEVA pe toţi ce
tăţenii Devei «arc nu locuiesc ta blocuri, să vină a* 

apa rece : Şt gunoiul menajer, pentru că se 
Iritaţi şi vom fi obligaţi să sistăm apa 

rece la cel ce Uită ateste obligaţii. Menţionăm că 
trimestrial vom ritt contoarele, iar între citiri se 
va calcula apa ta puuşri, regularizarea făcându-se la 
trei Kmf. Reamintim că întreţinerea căminelor de 
apometri cade în sarcina beneficiarilor, iar Acolo 
unde se constată apometrii delecţi, vom lua măsuri 
de înlocuire" în termen de 3 luni de 1» constatam.

Cu riscul rii ne*'repetăm, faccki apel ia cetăţe
nii de bună credinţă, să nc sprijine in acţitmea de 
a menţine Deva la Standardele existente de asigura
re U serviciilor şi de creştere calitativă a lor, prin 
asigurarea fondurilor necesare, pr>0 Plata la timp- 
a prestatfllOf noastre. *

CONSILIUL DIRECTOR . 
ALR.A-G.tîAviJtVA
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CUMPĂRĂRI

•  Vând mobilă, preţ 
convenabil / Tei, 610760.

(355611)
•  Vând dozator marca

Simens, riserver, noi, pre- 
turi avantaj isc* Telefon 
620401. (355608)

•  Vând apartament con
fort I. 4 "camere, Sime- 
ria telefon 660510.

(3D5609)i
•  Vând apartament 2 

camere, decomandat (2 
balcoane, beci, telefon), 
Tt lefc *< 518; 71

; ' ' (355610)
•  Vând urgent casă cu 

grădină, în Simeria (Uroi). 
Telefon 661466.

(3699)
•  Cumpăr societate, de

producţie înregistrată in 
1994. 614883 sau 560734.

-  (5711)
•  Vânţl urgent aparta

ment două camere cu îm
bunătăţiri, mobilă» aragaz; 
frigider, televizor color, 
telefon, 622989, Al. Crim

elor, t»l. E13, ap. 4. Deva.
(5698)

•  Vând apartament 4 
camere central, etaj 2, sau 
schimb Ia 2, 16 milioane,

: negociabil. liftier ia, tele
fon 660967. /

(5694)
•  Vând apartament trei 

camere central, îmbunătă
ţiri. tel. 615304. 612841.

569 ■
•  Vând maşină cusut 

; cizmărie Singer. stare 
i  bună. Telefon 642313.

(5690)
•  Vând Dacia 1310. mar- 

, tle 1992. 23 mii km de
ta starea nouă Relaţii 
telefon 611879.

(5689)
•  Vând câine Dober- 

man, vârsta doi ani, pe
digree, motor frigider 180 
I. Telefon 731325

(5088) :
•  Vând casă Simeria, 

str. Horea. nr. 4."
(5086)

Vând tk; za oa -c Sie~ 
j «neas, sigilate,. pr<jţ 2,6n|I_. 
. fioane. Informaţii telefon 
623859. (5377)
. •  Vând casă cu- gfă- 

• dină, gaz. apă. Deva,. str, 
A. Vlaicu, nr. 120.

(5676)
•  Vani ei ni p >t re*-,

'►*!l * rte ieftin. zlî-
«ic. Telefon 621553

(5647)
•  Vând apar ament ?

camere. Deva. bl. E 13, 
sc. I, ap. 15, etaj 1, şase 
milioane. (5382)

•  Vând VW Golf . Die
sel, înmatriculat, fabrica
ţie 1980. 3800 DM. Tel,-
724953. (5796)

•  Scit ut» a ja.rtament i 
camere cu apartament

Vând grădină în 
fer.- j al riht, aparat su. 
t.s «e oară p >rm tl m >
U r c!e trie Tel. SP'< i>,

(5082)
•  Vând apartament 2 

c ta.r - ra zoi a Astor ,. 
str. Scărişoara, bl. I8,i se, 
I, ap. 15. Tel. 617235.

(5709)

* 5 ind făină >ani- 
ficaţie. calitate ' supe
rioară, Jet/kg Nu 
includ CT* \  re efoo 

654 641918
_______ (5675)

•  Dacia 1419 £>,
break. * ib icaţie 
4995, 4000 km, Tel 
641133.

(5488)

•  Vând S.R.L. 93, 38
ofc ecfca activii te Tt i
fon' m s ifr

’ ‘ (5714) -
•  Vând televizor colo*

■ Sony Trinitron; preţ con-
venahil, 750000,- Relaţii, la 
telefon 626609, după ora

• Î5. '  (5713)
•  Vând-VWTraosporter.

Telefon 630603 ducă ora 
48. (5719)

•  .Vând apartament 2
camere, ultracentral, bdul 
Decebal, bl. 14, sc. G, ap. 
21, etaj 3, Deva. ■ -

(5720)
•  Vând Renault 5, în- 

- itriculat, we perfes 1 
consum 4.5 la sută, 2500 
DM. Orâştie, A. lancu, 
bl. 12/ 10.-. *-

(5183)
•  Vând pui de Colie eu

pedigree, vaccinat. Tel, 
624950. (5289)

-• Vând cazan ţuică, 
toate anexele şi şopron 
metalic, plug. cu 3 tru- 
piţc. _ Geoagiu, tel. 422.

(5484)
«. Vând apartament 2 

camere, Orăştie, Pricazu- 
lui, bl.' 38, ap. 33, tel, 
64T386, (5485)

•  Vând casă 3 camere, 
anexe, lichidez gospodărie,

• Orăştie, str. Viilor, nr. 15.
(5486)

•  Vând chioşc metalic 
pentru comerţ sau garaj, 
interior fibră de sticlă. 
Telefon 649119.

' (5487)
•  De vânzare teren 722

n ţ, zor i ian > i > ■>*»
excelent pentru privati
zare. Informaţii tel. 
642016, Orăştie.

(5489) .
•  V ând dozator S ie- 

mei su ■ O răştie, telefon 
647343, p re ţ negociabil.

'(5490)
•  Vând casă cu etaj, 

confort pentru două fa 
milii, zona Chizid şi cum- 
pă talon " Mei ede-s
b n  Tsiefon 718101.

(5934) "
•  Vând apartament 3 

camere sau schimb , cu 
Craiova Telefon 711476.

' (5044)
« Dezmembrez ’ V W 

Passat 1985. Tel 720957.
(5045)

•  Vând garsonieră uJtra-
centrai. Devă, preţ n e - ' 
gociabil.. Informaţii ' tăi, 
714524. (5042)

•  Văi 1 cas grădină,
Ceangăi, Mercedes 2400, 
neînmatriculat Mefon 
713382, =23 r» .

(505p_)
•  Vând camion Merce

des 608 Diesel, înnşatri- 
culat. îmenajat transport 
mobilă, duba aluminiu, 
stare bună d , furn* -ic
re. Telefon 729227.

- (5051)
Vârjjff s apartMftenţ <îej 

; camere, cohftirt î,\ etaj 4, 
şi garaj. Informaţii tel. 
717233.

(5049)
DIVERSE

. •  Alpeu’s Comexim or
ganizează licitaţie în data 
■ie 42 .. august 1995, '.pentru 
vânsar* je Doc 'm-i 
* îv'a şi informaţi î-, Hu- 
nedoara, tr. Dorobanţilor 
nr. 3 (Ceangăi).

(3047)

cială TEHNO — OP- 
TIMED Deva anunţă 
sntenţi de majorare'a 
tarifelor cil începere 
de la D septembrie 
1995,

(3708)

•  Moara Bârsău vinde 
făină albă de __ panificaţie 
din jrâu import tfngaria

(5711)
•  AP Oggj .anunţă ma

jorarea dt ««> aos co ,c c *

cial de’ la 30 la sută la 
150 lâ sută, începâtţd cu 
data de 0„stepţe

•  In z ia de 17 04 1
s2au .furat din / ahfotu- 
rismul personal următoa- 
relc d icumente: act vân
zare- cumpărare > litanţă 
vamală, c rte d dentita- 
te (brief) ale - autoturis- 
mului BMW i cu nr, RT™ 
V - , p ,  serie caroserie 
WBAFJ 410987531654, a- 
p .’-rinâ'î t i~\l mul < •-

■ lakoglu Puat. Se declară 
nule. (5712)

•  AF Everest Brad a-
nunţă majorarea de ' a i 
daos comercial de la '30 la 
sută la 150 la sută, înec- 
-V.'* a  „-«îjr de 3 . .
brie 1995.' (5703)

OFERTE DE 
S E R V IG P

•  Gaut femeie internă, 
îngrijire copil şi ajutor 
menaj. Vând pui Do- 
bermân. Tel.' 629992.

(5673)
~  ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere 
sau vânzare spaţiu co
mercial central. Relaţii 
telefon 054/724282.

‘ (5046)

PIERDERI
-

•  Pierdut certificat de 
f • clase, pe rtumele" Muîi- 
tean Maria, eliberat dc 
Şcoala Generală ~ Qi \er. 
gheşti, judeţul Vaslui Se 
declară nui.

(5048)

COMEMORĂRI

•  Vă amintesc că mâine 
se va ţine în  biserica de 
lo-oy, piaţă f>3r*‘>« ul de 
pomenire a şase luni â 
soţului meu

TANASE PARAUAN
li port în gând oriunde 

sufletul lui bun şi- blând, 
(Idihnească-se în pace!

Soţia Erji.
(5723)

•  La 7 august se im- 
plineso 6 luni de când a 
trecut în nefiinţă

NICOl INA MIHAll s, 
f r ofeso jrâ desăvârşită, tel i - 
mă şi bunică iubitoare, so
ţie devotată. Viaţa noastră 
ă fost un vis/ Iubirea o 
poveste/ Lumina ochilor 
s-a stins/ Dar dragostea 
trăieşte. Comemorarea are 
loc la biserica din Călan, 
duminică, 6 august.

(5707)

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
DE CONSTRUCŢII MONTAJ 

Ii E V A

A  N  U  N  Ţ  Â ~̂
LOCURI RAMASE LIBERE PENTRU SE

SIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE, LA URMA- 
TOARELE PROFILE: - '  '

f. LICEU INDUSTRIAL — curs de zl
1. Mecanic exploatări întreţinere şi repa

raţii maşini şi utilaje in construcţii.
2. Desen tehnic pentru construcţii, arhi- 

tectură» urbanism şi amenajarea teritoriului.
II. ŞCOALA PROFESIONALA 
1- Tinichigiu v<(psitor auto.
2 Maşinist WCf uilc pentru şi '.al

iaje. în construcţii.
3. Instalatori tchnico-saaitare şi de gaze.

. 4. Constructori structuri -- zidari — dul
gherii,' .

5. Consfftţfetoirl finisori. ' '
La w a e h m i  CONSIÎtUCTO» STRUC

TURI şl OONSTRUCfOR FINISOR : există 
posibilitatea încheierii de contracte cil Enefgo- 
construcţia IVfinţia. ; '

Înscrierile se fac începând cu data de 10 
_ ajigust, U sm m u rM v i  şcolii - -  str. Minerii- , 

lui, nr. 3#„ Deva. ■■■'
Informaţii suplimenţare la telefon 020149.

■ ■ "■■■■ ——
REGIA AUTONOMĂ »E  INTERES LOCAL

HUNEDOARA \  . *

' '■ ’ 4 N  -Ij;  M f j Ă

ţ$®0£ieşre4 i ‘»vif*I».r pentru prestările de

DE NEGOCIERE nr. 9i/26, 0 7 .1995, ay»zaţă de 
Consiliul local iKgftkii»w!«k ">3i##sj*4«ratf 
Consiliul judeţean Hunedoara şi Departamen
tul pentru Preţuri şi Protecţia Concurenţei" al 
|««le|ala% Hunedoara.

CENTRUL DE EXECUŢIE BUGETARĂ 
ŞCOLARA AL MUNICIPIULUI DEVA;

A N U N Ţ Ă

concurs pentru ocuparea postului de 
•  CONTABIL ŞEF, în data de 17 

august 1995.
Condiţii: studii superioare ; vechime 

, 3 ani în funcţii economice.
? Informaţii la Clubul Elevilor Deva,
) str. Mihal Eminescu, nr. 17, tel. 625720. 
j • (439)

ys^4 )> ff is raa 's .A »!

’stCbŞtiâTdft.eel i VaSUÎÎ '
Teleîort s 035/317746 » Fax *_ 035/31309P 

fv A 'b r E P A
sA . producţia curentă s
| F irâ  t d in  eumbae. pentru .trico taje .
ţ e s ă t u r i  s "din bombay sau în amestec co 

f ib r e  chimice pentru î 
4 cămăşi, isc*1! î » bluze 

V jtercot pentru Îmbrăcăminte,exterioară 
d ie tin ă . f la n e l. Finet i >

"* pţosoape r-;8»”; 4 confecţionate ;
S •  doc pentru echipament de protecţie.

'Confecţii i c o p ii, femei, barbaţi, le n je r ii  
pa t ,  echipamfentvde p rotecţie .

CAI.ITATE iXCElJiNTA LA PRETORI ACCESIBILE V

Dacă d o r iţi un GÂTALCXi GRATUIT cu ţesături 
c pl ţa ţ i  talonul de mai jos :

Vâ rumâni tr im ite ţi  un catalog cu ţesături
la  adresa

Semnătura ş i ştam pila

S C. COMFRUCT S.A.
D E V A

str. Depozitelor, nr. 17
organizează LICITAŢIE pentru vânzarea 

de mijloace fixe, mi^oace de transport (ARO 
244, RABA, SAVIEM, mobilier comercial 
etc.) şi închiriere de spaţii pentru diferite ac
tivităţi, în fiecare zi de marţi si joi, la ora 
10. ■ ■ ■ ' ”■

Licitaţia se «. a t v - t . până la epuizarea 
stocurilor existente.

Informaţii lâ telefon 627783, sau la sediul 
societăţii." (355286)

INSPECTORATUL DE POLIŢIE SANEFARĂ
ş t  m e d ic i^  m m m i r n A c

D 1  V  % l & Î  •
Achiziţibnează, pe bază de oferte primii:: 

în terme:n de 10 sile de Ia data publicării, u r-" 
mătoarele repere: •  Staţie portabilă emisie — 
recepţie 9  Staţie mobilă emisie — recepţie 
•  Apar st Şpekol •  Pupinel.

Depunerea «fertclor se va face la se<fiul 
LFJ5JMLF. Deva, str. M. Eminescu, «* 99, i&'-i 
fax 025225. ' (350285)

Bortii să vă dotat! locuinţa 
iastftndarde occidentale? 
0 B *  Noi yă oferim: 

«Televizoare , .
♦  Frigidere si congelatoare'
♦  Maşini de spălat automate
♦ O gaifiă diversă de aparate 

electrocasnice :
♦ instalaţii de satelit

Q H A S A R S .A .
■ Deva .Bd.Decefcâl bJJt 

tel.6Iif61,614983 « ►
Hunedoara Bd.Dacia nr.2® 

'tel.723139

PLATA IN  6  RATE IU
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