
•MW A W W WVVWWW WtfM M

După zilele de sărbăto
rire a constructorilor şi a 
minerilor, din tripticul 
profesional emblematic al 
judeţului nostru se des
prind îrt sărbătoare şi si- 

' dcrurgiştii. De ziua lor, a 
siderurgiştilo,', manifestă
rile sportive şi culturale 
ee se organizează sunt 
numeroâse şi diversificate.,

Dumi
nică, şiderurgiştu hune- 
doreni^î.şi vor sărbători 
ziua la Baza dc agrement 

, CirtCiş. Deja intrate : în 
tradiţie, aici se vor orga
niza şi in acest an un 
concurs de orientare tu
ristică, . precum şi un 
cros. Se va organiza şi 

, o cupă la popice, iar iu
bitorii sportului rege vor 
putea urmări un meci de 
fotbal între Siderurgica 
Hunedoara şi ICSH.. La 
ora 10, progrămul cultu
ral va fi deschis de fan
fara sindicatului ,'Side- 
rurgîstul“, după care va

urma un program de di
vertisment şi un recital 
de muzică populară. Sea- 
ru se va organiza disco
tecă. ‘ ■

CALAN. Siderurgişţii 
Călanului îşi vor sărbăto-- 
ri ziua prin sport. S-a 
organizat şi va fi finali
zată chiar în 15 august 
de ziua lor Cupa poli
sportivă „Metalurgistul". 
Disciplinele; sportive în 
care cei de la Şidermet se 
vor întrece Sunt: fotbal, 
şah, tenis cu piciorul, 
ping-pong'şi skandenberg.

Duminică seara înce
pând cu ora 20, la Casa 
de Cultură Călan va a- 
vea loc un spectacol de 
muzică populară care îi 
va avea ca şi protagonişti 
pe Ioan Bocşa, Mariana 
Deac şi Drăgan Muntean. 
De asemenea, în show vor 
intra şi numere de dans 
modern, balet şi momente 
vesele. (A.S.) .

\

Cu ocazia zilei „ŞIDERURGIŞTU LUI“, 
transmitem cele mai sincere felicitări şi 
urări de bine membrilor sindicatului 
„S1DERURQ1STUL“ Hunedoara,, precum 
şi tuturor colaboratorilor.

CONSILIUL DE CONDUCERE 

AL SINDICATULUI 

„SIDERURGISTULU HUNEDOARA

* «liarv «Mii* r  * ' mmm ■ - nmm * -m m t. * mp.

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
i

’ Redacţia ziarului nostru a făcut şt i 
) face eforturi deosebite pentru a menţine j 
( ziarul la uh preţ scăzut, asigurând astfel [

accesul la informaţia de presă şi a citita-
Irttor cu venituri mai mici. Creşterea con 

tinuă a preţurilor la hârtia de ziar, tipar |
, * şi difuzare au determinat ca din luna sep- .j 
11 tembrie costul unui abonament să fie de * 
iîi r 2S00 lei, plus taxele poştale, situându-se { 
** la nivelul celor mai scăzute preţuri la a- j 

bonamentele de presă ' din .ţară-. - ■ ,1. J
Ziarul apare zilnic ir 8 paginii- | 

: w Abonamentele se jpqt 'face'la of iciile j 
poştale şi la factorii poştali. Peiit'm luna \ 

- septembrie puteţi idee abonamente în toi | 
cursul lunii august. . - ;
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BANII PENTRU 
CEREALE

Conducerea Romcereal 
Deva invită pe toţi pro
ducătorii agricoli care au 
predat cereale In contul 
contractelor să_şi ridice 
banii cuveniţi de la ba
zele de recepţie unde au 
făcut predările.
In cursul săptămânii vii

toare se vor putea plăti, 
celor cc doresc, şi canti
tăţile de cereale predate 
in custodie. (N.T.)

v - DEMISIE 
Ieri, dl ihg. Iustin Va- 

siu, director generai a l  
Direcţiei Generale pentru, 
Agricultură şi Alimentaţie 
a judeţului Hunedoara, a- 
înaintat Prefecturii cere
rea de demisie din func
ţie, pe motive strict per-- 
sonate. Demisia i-a fost 
acceptată de prefectul ju
deţului. ’ .; ■ -

Ocuparea Regiunii Kraina 
de către forţele armate croa
te a creat în această zonă 
o criză umanitară făîră pre
cedent. Aproape 200 000 de 
persoane, în majoritate 
sârbi, au fost nevoiţi să-şi 
părăsească locuinţele, refu_ 
giindu-se. între acestea, un 
număr impresionant de co
pii, femei şi vârstnici.

O parte dintre aceştia 
s-au refugiat în Bosnia (în 
regiunea Banja Luka), con

trolată de sârbi, o altă parte 
pe teritoriul Republicii Fe
derative Iugoslavia (Serbia 
şi Muntonegru). Cqndiţiile 
de viaţă în taberele de re
fugiaţi sau în familiile care

i-au primit sunt greu de i- 
maginat. Se simte o lipsă 
acută de alimente de bază, 
obiecte de îmbrăcăminte, 
medicamente. în această si
tuaţie dramatică refugiaţii 
din Kraina au imperioasă 
nevoie de ajutor.

Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România 
consideră de datoria ei mo
rală să intervină în spriji
nul refugiaţilor din Kraina. 
Nu trebuie să uităm că, în 
repetate rânduri - la inun
daţii, cutremure şi în de
cembrie '89 - prietenii noş
tri sârbi şi de alte etnii au 
fost primii care ne-au venit 
în ajutor, oferihdu-ne spri
jinul material şi moral de 
care aveam atâta, nevoie.

Crucea Roşie Română fa
ce un apel de suflet către 
to ţi ' cetăţenii României -  
persoane fizice şi juridice 
-să o sprijine îji laţlqnin 
sa de ajutorare a refugia
ţilor din Kraina, aflaţi ţa- 
tr-un moment crucial al 
existenţei lor. Cei care au 
posibilitatea să o sprijine 
financiar, o pot face depa
nând sumele respective în 
contul 45.10.6.01.2 BCR-SMB 
55100 ; sau în contul Filia
lei judeţului Hunedoara- 
45.10.20.82 BCR Deva.

Crucea Roşie Română 
adresează calde mulţumiri 
tuturor celor pare sunt ală
turi de ea. (Preşedinte, prol. 
NieOLAE NICDa RA) ‘

RENEL ia măsuri 
împotriva rău platnicilor
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In cursul acestei săptă
mâni, la sediul F.R.E. De- > 

. .va, a fost organizată o 
conferinţă de presă meni
tă să facă cunoscute, prin 
mass-media, problemele cu 
care se confruntă Renel-ul 
ca urmare a neachitării 
facturilor la energia elec
trică de către anumiţi con
sumatori rău platnici. Din 
partea F.R.E, Deva Hu
nedoara . susţinătorul în
tâlnirii cu ziariştii a fost 
dl ec. Hjcolae Podeleân, şef 
serviciu programare-plan 

' şi purtător de cuvânt al 
dl ui iţig. Cornel Cazan, di
rector al .filialei liuriedore- 
ne de reţele electrice.

Conform datelor prezen
tate de dl Podeîcan7 In 
prezent Reneî-ul are de 

•încasat mai m ult-de 11® . 
miliarde lei din care 800 
miliarde numai pentru li

vrările de energie electri- 
că. Această creanţă a Re
ne! reprezintă cca 10 pro
cente din totalul blocaju
lui financiar pe economia 
românească. O întrebâre 
care se poate pune este 
ce a determinat trecerea 
la „represalii" a Renel-u- 
lui tocmai acum. Răspunsul 
ascultându-1 pe purtătorul. 
de cuvânt al F.R.E. Hu
nedoara nu poate fi decât 
unul singur : s-a umplut - 
paharul. Astfel, în lipsa 
banilor ce i se cuvin,‘Re- 
nel nu poate . respecta, 
pentru prima dată, grafi
cul de aprovizionare cu 
combustibil, care prevede 
achiziţionarea unui milion 
de tone dp cărbune şi a 
100 dă mii de<tone păcu- 

ADRIAN SAEĂGEAN

14 AUGUST 1995
• 1 dolar SUA . — 2043 Iei
• 1 marcă germană — 1445 lei
• 100 yeni japonezi — 2209 ld
• 1 liră sterlină — 3260 lei
• 1 franc elveţian -  4745 k£

— 418 lei• 1 franc francez
• 100 lire italiene — 129 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionala 
: a României. '■ ■■■ '
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— Sunteţi văduvă?

— Şi eu supt văduv.
—: O ! Ce drăguţ din pai tea dvs...

(Continuare în pag, a 2-a)

Ansamblul folcloric ,,Dragos Vodă"' din Cernăuţi (Ucraina).
î- Foto PA VEL BAZA

Ploile din ultimele zi
le ne "îndeamnă- Să ne în
doim puţin asupra tim
pului care oricât ne-am 
strădui... „'probabil" ră 
mâne. Să sperăm că a- 
cest „probabil*»-va însem
na frumos pentru dumini
că la Costeşti. Astfel, ca 
încheierea Festivalului 
Folcloric : Internaţional 
„Sarmizegelusa" să se 
producă pe scena amena
jată în aer liber, în neaz 
semuitul amfiteatru na
tural de la poalele cetă
ţilor dacice din Munţii 
Orăştiei. Pentru Că nu 
poate fi. nimic mai fru
mos decât un spectacol

reuşit la Costeşti, într-un 
cadru splendid, care te 
îndeamnă la triŞJe in
tensă, regenerări*!# pil- 
rificare sufleteasca.

Aşadar duminică, la 
Costeşti, de la ora 10, or
ganizatorii ne propun o 
paradă a portului, cânte
cului si dansului popular, 
urmată de festivităţile 
de încheiere a celei de 
a treia ediţii a festivalu
lui, din care nu va lip
si spectacolul de gală 
realizat cil participarea 
ansamblurilor şi grupuri
lor folclorice din Austria.

. China, Bulgaria, Dane
marca, Iugoslavia, Unga

ria care s-au bucurat pe 
tot parcursul acestei săp
tămâni, în mal multa lo
calităţi ale judeţului, de 
o atât de caldă primire 
din partea publicului.

Alături de formaţiile 
artistice amintite va e- 
volua una de suflet,, a- 
propiată simţirii români
lor — ansamblul „Dragoş 
Vodă" din Cernăuţi (U. 
craina). Nu vor lipsi bi
neînţeles ansambluri ro
mâneşti din judeţele Bi
hor şi Hunedoara, atât

MINEI, BODEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Festivalul Internaţional de 
Folclor „Sarmizegetusa"
(Urmare din pag» 1) Aşadar, duminică la! 

mmmm . .i —■ n- ... — Costeşti, pe urmele stră- J
de spectaculoase de * fib- moşilor noştri daci ş i ; 
care dată, fii ewittţiiie romani. Să fie timp fru- \
lor. ■ :/,-j : ' - m os!

TÂRGUL NAŞTERILOR ARTEI 
POPULARE ROMÂNEŞTI

Cea de-a treia ediţie a 
Festivalului Internaţional 
de Folclor „Sarmizegetu- 

sa‘, desfăşurat în mai mul
te localităţi din judeţul 
nostru, a prilejuit şi or
ganizarea uriui târg al 
meşterilor artei populare 
româneşti,, ale cărpr ex
ponate au putut fi admi
rate, zilele acestea, în Pia
ţa Casei de Cultură din 
centrul oraşului.

Au fost prezenţi meş
teri populari din zonele 

,cu tradiţie .file ţării - Ho
rezu, Cortina. Obârşa- 
.prccum şi din judeţele 
Sibiu, Mureş. Vrancea, 
(Suceava. Vestita ceramică 
de Horezu (jud. Vâlcea) 
a luat forma farfuriilor 
şi cănilor de diverse mă
rimi, -e u  bogate motive 
florale şi zoomorfe. Cerâ- 
mica albă, maro şi neagră 

a, fost predominantă în ex
poziţia celor două familii 
de meşteri populari din 
Carund (jud. Harghita), 
Cei interesaţi s-au oprit 
mai ales asiipra aprecia- 
tâop raze din ceramică 
neagră, admirând în ace
laşi timp şi celelalte ex
ponate : ideîoare, farfurii, 
boluri, căni, ceşcuţe, sfeş
nice, toate ornamentate 
cu motive vechi, tradi
ţionale. Ceramjca de O- 
bârşa (jud. Hunedoara) a 
fost mai puţin căutată de 
astă-dată, dar şi mal larg 
reprezentată, şase familii 
de meşteri fiind prezen
te aici cu recunoscutele 
ulcioare şt oale de pământ 
de diferite forme şi mă
rimi. ■ ■
* 'Nu doar ceramica a fost 
Insă expusă la acest târg, 
ei şi ţesături lucrate şi 
aduse de Dancu Parâschi- 
va din comuna Tilişca 
(jud. Sibiu), stih formă de 
ştergare, şerveţele, feţe

de masă, cergă, s tra iţă ; 
sugestive măşti confecţio
nate de Lupaşc Pavcl din i 
•Nereju. (jud. Vrancea); 
ouă încondeiate de Draj- 
mici Filoteia şi fiu) său 
Nicuşor (în vârstă de 13 J 
ani) din satul Paltinu, j! 
com. Vatra Moldoyiţei i [ 
(jud.Succava),* cu modele; ■ 
„bătrâneşti” reprezentând ■! 
■bisericuţe, cruci în • mai i J 
multe forme, cârligul Cio-; ■ 
banului, coame de cerb ■! 
etc. ... ■ S

Se pare că cele mai so
licitate articole au fost 
cele lucrate de familia 

Gheorghe şi Rozaiia Graur, 
din Câmpeniţa (jud. Mu
reş), confecţionate şi îm
pletite din papură. In- 5  

■ tr-adevăr, ceea ce a ieşit ] • 
din mâinile acestor pri-ij 
cepuţi meşteri populari!' 
-  păpuşi, măşti, pălării, •! 
coşuri, semne de carte, § 
papuci de casă, figuri de 
animale - reprezintă ade
vărate valori ale artei 
populare româneşti, recu
noscute şi pe plan inter
naţional. O parte dintre 
ele sunt găzduite de Mu
zeul Satului din Bucu
reşti (ca majoritatea expo
nate lor de la  acest târg) 

precum şi la un muzeu 
din Luxemburg, fam. 
Graur fiind vizitată de 
televiziuni din Ungaria, 
Bulgaria, Polonia, Austria 
ce au dorit să facă cunos
cută munca lor, 

în  pofida ' interesului, 
rfiai scăzut al localnicilor 
pentru achiziţionarea a- 
cestor tradiţionale articole 
confecţionate manual meş
terii populari rămân op
timişti, lucrând mai de
parte cu priceperea şi pa
siunea ce-i caracterizează.

GEORGETA BÎBLA
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VmALCOOL* S.A. DEVA 

Anunţă licitaţie în ziua de 15 septem  
brie 1995, pentru întocmirea documenta- 1 
ţioi PT şi DE la obiectivul de in- j
vestiţii „AMENAJAREA SECŢIEI DE | 

ALCOOL ETILIC*. j
DwritorH vor depune ofertele in plic j

|  sigilat până la data de 1 septembrie 1995, J 
la sediul societăţii din str. A. ̂ Şaguna nr. ţ  

1 1, Deva.
|  Relaţii la sediul societăţii din str. A. 1
* Şaguna, nr. 1, telefon 615541, » (5830) \
I
j S.C. „VINALCOOL* S A . DEVA 
> Organizează licitaţie publică în data 
I de 15 septembrie 1995, pentru vânzarea 

■J* sau închirierea da spaţii (comerciale sau 
• pentru birouri), situate în str. 22 Decem- 
I brie, bloc 42 parter, suprafaţa 469 mp şi 
j în str. A. Şaguna, nr. 1, magazin şi depo- 
! zit, în suprafaţă de 60 mp, respectiv 150 
\ mp. " . ■ • . . __

, |  Informaţii la sediul societăţii,■ din str. _ 
, ' A. Şaguna nr. 1, telefon 615561.' (5830) j

JREPţjEL ia m ăsuri 
împotriva rău platnicilor

(U rm aredia I)
ră necesare pentru acope
rirea sezonului rece, De 
asemenea, lipsa hanilor fa
ce imposibilă, pentru Re_ 
hei, plata lucrărilor de re
paraţii ce se efectuează la 
centralele de producere a 
curentului electric. Datori
tă neachitării contravalo
rii acestor reparaţii, fir
ma ce le efectuează Ener_ 

^ o  Reparaţii S.A. şi-a re
tras echipele de muncitori 
lăsând, în multe locuri din 
ţară, echipamente nerepara- 
te.

La nivelul F.R.E. Deva 
—- Hunedoara facturile e- 
m ise. şi neincasate totali_ 
zează 52,4 miliarde lei. Din 
acestea, echivalentul a 43 
miliarde lei au o vechime 
mai mare de 30 de. zile. In 
topul datornicilor se află 
în ordine : Siderurgica SÂ 
Hunedoara (25 miliarde lei), 
Sidermot SA Călan (7,6 mi
liarde lei), R.A.C. (5,8 mi
liarde Tei) şi Avicola Min
tia (1,2 miliarde lei). Aces
te patru societăţi comercia- 
le datorează, la un loc, 
peste 94 la sută din suma 
pe care o are- de încasat 
filiala hunedoreană de re
ţele electrice. Ţinând, în
să, seama de importanţa 
pe care aceşti, operatori e- 
conomici o au în peisajul 
industrial al judeţului şi al 
ţării, ei au, într_un fel. un 
stătut privilegiat în ceea 
ce priveşte plata datoriilor 
către Renel. Astfel, con
form art. 7 al Ordonanţei 
13 a guvernului, pentru 
societăţile comerciale mai 
sus amintite şi altele si
milare din ţară, s-au al
cătuit grafice pentru ree_ 
şalonarea plăţilor; Aceasta

înseamnă că li . s-a perfid» 
plata datorie! fii rate- A- 
bia dacă aceste rate fiu 
vor fi plătite la  timp* Be
nei va trece la sistarea cu* 
rentuîui electric. ‘

Nu la fel stau lucrurile 
cu mal micii consuniaterl 
datornici. Aceştia, per to
tal. datorează Renel 3,6 
miliarde lei. Dintre firme
le cu datorii notabile, dl 
Podelean ne-a prezentat 
următoarele : Plastop $A  
Orăştie (410 milioane- lei), 
RAGQL Deva (310 milioa. 
ne lei); RAGCL Hunedoara 
(340 milioane lei), Suin- 
prod Orăştie (340 milioane 
lei), Combor Orăştie (112 
milioane lei), IGCL Călan 
(550 milioane lei), Convior 
Orăştie (29 milioane lei). 
De menţionat că ultimele 
patru firme citate au fac
turi neonorate încă din 
1988. Ei, pentru aceşti con
sumatori datornici nu e- 
Xistă rate şl nici amânare, 
soluţia fiind doar plata in
tegrală a datoriei. O m ă-t, 
sură luată de F.R.E. Deva 
*-• Hunedoara este aceea 
de preavizarc pentru zile
le de 15, 16, 17 şi 18 au
gust a.c., a 20 de consu
matori ce au datorii .mai 
importante. După această 
dată, se va proceda la tă
ierea curentului către a- 
ceste firme.

Parâdoxal, atât firmele 
datoare cât şi Renel şe a- 
flă într-un fel pe aceeaşi 
Creangă. Deconectarea va 
duce la pierderi considera
bile pentru regia naţională 
de energie electrică, şi as
ta deoarece, oprindu_şi 
producţia, cei deconectaţi 
nu vor mai putea câştiga 
un leu. Şi de unde 
nici Dumnezeu nu cere I

'Urni
SAMBAt A, 12 AUGUST
•  Sf. Mc. Fotie, Anichit; 

Sf. Pamfil;
•  Onomastică: Clara;
0  Au muri* : în 1933, 

lingvistul şi filologul 
ALEXANDRU I. 
PBILIPPIDE (n. 1859); 
în 1955, scriitorul ger
man THOMAS MANN 
(n. 1875);

0  Soarele răsare la ora 
•6,14 şl apune la 29,26;

0  Au trecut 223 de zile 
din an; au rămas 142.

DUMINICA, 13 AUGUST 
O  Mutarea moaştelor Cuv. 

Maxim Mirt. (OdoV: 
Prazn, Schimbării la 
Faţă);

8 Onomastică: Leonid; 
I#23 aug. 159®. Are|  I  0  13/23 aug. Ti

loc bătălia de la Că- 
lugăreni, unde Mihai 

’ Viteazul înfrânge oas
tea condusă de Siria»- 

. paşa;
•  S-a născut, în 1928 

scrii torul ION LAN - 
CRANIAN (m. 1992);

.0  A murit, In 1956, SCrii- 
.r torul.' ■ VICTOR FA-

p i u a n  fit. îm y .
LUNI, 14 AUGUS»

•  înainte prtenuîrea A- 
dormirii Maicii Bute. 
n a ta i; Sf. Prooroc 
Miheeaţ

S Onomastică : ' Arswiie;. 
14/27 aug. 1916. Ro
mânia declară 
Austro-Ungariei şi în
cepe operaţiunile de 
eBbcm e a  Transilva_

. . . -  ■ 
•  1991. A fost promul

gată Legea privatizării 
societăţilor eomerdâte.

•  PATRIA Deva : Mal 
iute ca moartea (14—17); 
Hăituit în insula răzbună
rii (18—20);

•  FLACARA Hunedoara : 
Băieţi răi (14—17); Rob 
Rojr (18—28);

•  PARÎNGUL Petro- 
şşpi : Profit’ de engleză 
(14—17); înfruntarea (18 
- 2 0 ) ;  ■

•  ZARAND Brad : în
numele tatălui (14—16); A- ' 
forţa (lf—20p, ..............
: ,•  PATRIA Orăştie : Al- ‘ 

. te 48 de ore (14—16); Pro- ; 
fu! de ei^leză. (17—207;

•  CULTURAL Lupeni : 
Noaptea în care nu ne-am 1

întâlnit (14—16); Pe margL 
nea prăpastiei (17-S29R

•  LUCEAFĂRUL Vul
can : Pe marginea prăpas- 
tiei (14—16); Masca (17—• 
20); . . .

•  DACIA Haţgg: Masca 
(14— Răzbunătorul (17 
—20/; ' ~ . ..

•  MODERN Hunedoa
ra r Paraşutiştii. morţii (17 
—20); __• ' '

•  CASA DE CULTURA 
Călân : Clientul (17—20);

•  MUNCITORESC Pe
trii r\ : Ultima bătălie (18 
-29);

•  RETEZAT Uricani:
Noaptea în care nu ne-am 
întâlnit (18—20); ^

•  MUREŞUL Sîmeria: 
Cavalerul diavolului (18— 
20); .  ̂ t

•  LUMINA I l ia : Gravi- 
dul (18-20).

Anul VII •  Nr. 144$

SAMBATA, 12. 0*. *95

• ' 7.90 t a  
9,00 Feriţi-vă de m ă. 
giraşi (cşţ: 10,00 Satty 
— Leul mării (s);1930 
Pas cu pas (em, de 
ştiinţă); 11,25 Vârstele 
peliculei; 12,20 Spirale 
prin tinu>; 18,40 Cuvin
te potrivite; 13,10 1001 
audiţii; 14,10 Ora 25 — 
Tranzit T V : •  D.a •  
Umor •  Muzică •  
Războiul lupilor (do)
•  Liceeni îndrăgostiţi 
(s) •  Mapamond e 
Rcp.; 19,15 Teieenciclo- 
pedia; 20,00 Actuali-' 
taţi, meteo, sport; 20,50 
Tequila şi Bonetti (s, 
ultimul ep.); 21,45 A- 
vanpremieră Ia Festi- , 
valul Internaţional 
„Cerbul de aur“ -?*■■■■ 
Braşov 1995 ; 22,35 Per
la Neagră (s); 23,40 A- 
tlciism. CM de la Go- 
teborg; 0,10 Refrene 
fără vârstă; 0,45 Ju- 
liette Greco la Olym- 
pia.

7,90 întâlnirea de 
sâmbătă de la  Cluj. 
Napoca; 12,00 MTV 
Disco Dance; 13,00 Est 
Meridian. Mag. al TVR 
Iaşi; 10,00 D.a.; 16,30 
Pasiuni Secrete fis); 
17,00 Spectacolul lumii; 
17.30 Serata muzicală 

TV; 2045 Atletism CM; 
21,20 Planeta Cinema 
100; 21,50 Santa Bar- 
bara (s); 22,35 Interfe
renţe; 0,35 Jazz-Alive 
Show.

9,00 — 14,00 Relu
ări; 16,30 Post - meri
dian; 17,30 Dialogaţi 
politice; 18,00. Docu
mentar; 18,30 Desene;
19.00 Linia;. întâi; 28,00 
„Renegatul** — cp. 31; 
20,50 Doar ® vorbă...;
21.00 Telejurnal; 21,30
„Kung-Fu** — ep. 36; 
22,20 M«ică; 22,t5 Re- 
porter Tele 7; 2^2»
Rockmania.

ltf,W — Ti,55 T le- 
luări; 18,90 Worldnet 
— muzică conntry;
18.30 Familia S ’mpson 
(desene animate); 19.00 
Film serial ; „Casca, 
dorul**; 20,00 Actuali
tăţi T Vţti 21,00 Cine
mateca „DS -f- — „Am 
întâlnit ţigani fericiţi**;-
22.30 Itondttl de noap
te; 0,85 Film artistic: 
„Cureatta** (Italia, 89)

9A0 Videotext; 10,00 
Observator — Antena 
1; 11.00 „Noi** — Emi
siunea redacţiei de ti
neret — ediţie de va. 
canţă; 12,00 Film artis
tic: .Agent secret**; 
13,30 Film artistic: „O- 
roul de hârtie".

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 
din data de 10.08.’95

8, 13; 24, 28, 37, 22

w m em e& k  n .

800!
de pe TrwnfiglrăţiniB 
9,00 Arfechino; M,O0.

S N D - M N M I f i H
10̂ 10 Lumină dia lu
mină; IIM  Obârşii (e- 
seu folcloric); l i  -
Viaţa satutai; 13,40
Atlas; 1420 Video.ma
gazin; 17,50 Star Trob 
(s. SF); 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Refcin- - 
go (cs); 20,00 Actuali, 
tăţi, meteo; 20,50 A- 
nunţuri matrimoniale 
(tSUA 1986); 22,25
Tragerea Loto; 22,40
Atletism. CM de Ta 
Goteborg; 23.25 MTV 
Disco Dance; 23,55 Ţe- 
lefonul de la miezul 
nopţii (s); 0,50 Noctur
nă lirică.

TVR2
7,00 5x2. Mag, du

minical al Studioului 
TVR laşi; 13,00 MTV 

Greatest Hîts; 14.K) De
sene animate; 14,25 Pa
siuni secrete ($) „ 14,55 

• Auto. MP de Formula 
1 al Ungariei (d); 17.45 
Atletism. CM Goteboi^ 
(d); 20,00 Un seebl de 

cinema: Leulde Argint, 
1992 — Dan Fiţa; 21,00 

TVM Mesager; 2U 0 O- 
raşe şi civilizaţii: Eu. 
xor; 22,00 Ritmari mu- 
jeigate; 22,15 La, puterea 
a doua; 23,00 Santa 
Barbara (s); 23,45 Con. 
cert extraordinar „Fra
gil Music Experiencc": 
Paul ItodgerS Bând 

Britahie).

« A »  IW u-
ări; 19,00 As show; 
20,00 ,3>inastia“ —•' ep. 
35; 205O Doar «  vor. 
bă—; 21,00 Telejurnal; 
21,30 „Hotel" ~  ep- 
3«pMb20 Tara imufteflRl 
22̂ 25 Foc încrucişat: 
IZ,55 Jazz fără frontie
re; 23,25 „Evadatei" — 
ep. 32.

HR9
t i m  — 1400 Relu

ări; 18,00 Worldnet; 
lO^O Fihn doewnantari 
„Operaţiuni da salva. 
rc“; 20Ă<» Actualităţi 
7VR; 2CM Profil mu- 
zieal; Atlee Cooper; 
22,30 Film artistic t 
„Ifoschidcţi focul*!* (ag* 
ţhine, SUA — 1993).

-ţ N
I. Ss."

, V
; V'--

. v- : N. :

! '.n:.' 
f - I

. 9ţ,O0 Videotext; 
Observator — A o % t 
f; 11,00 Iron Maidcn 
in concert — partea I ;  
U ^0 Film artfotici 
„Mai ales tu-; 12,00 
Film artistic.

REZULTATELE 
TRAGERII 

EXCEPŢIONALE 
EXPRES 

•din 10. 08. *95 
Extragerea X 

5, 7, 25, 50, 54, 41 
Extragerea a Il-a  

33, 10, 44. 52, 17, 10, 
36, 27
Extragerea a  IU-a 

11, 9, 3, 0, 17, 41, JjM 
19
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Parlamentul României adoptă pre.

<1- V - ZCnta feţe.

CAPITOLUL î

Mfeari de protecţie a persoanelor

C '- 'y '. ' ; încadrate tn muncă ;'

Art, 1 — 0 ) Încadrarea in muncă a 
junei persoane se realizează prin încheie
rea Unui contract individual de muncă 
Intre persoana care prestează munca şi 
persoana fizică sau persoana juridică care 

- awgajeaa».
(2) Persoana încadrată in muncă do

bândeşte calitatea de salariat Şi are drep
turile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia 
muncii de contractele colective de mun
că şi de «« trac*»  Individual de muncă,

A rt l. — încadrarea în muncă a u- 
uei persoane se post» realiza şi prin ta .  
«boierea anei convenţii civile de prestări 
de «erztcB, tnurmătourCle situaţii!

o) pentru prestarea muncii la asocia- 
ţttte Ar locatari î

, h) pentru îndeplinirea unor activităţi 
£ „ o de'**»■' w«lt 60 de Zile’

«) pentru desfăşurarea «mur activităţi 
cu caracter permanent care ţiu depăşesc 
tn  mcdte, 3 ere jpe zi, h» raport c* 
programul lunar de lucru de lTO de ore.

f*.-r.

Art. 3L — "Jft Persoana jPzteă fi 
persoana juridică, ce încadrează perso. 
«al la  om diţ»e a r t  2, au obligaţia de * 

’ JaapM I convenţia civilă, în copie, in ter- 
dppe l e  5 sile dc la data încheierii acesteia, 
ta  tâneţţiile de muncă şi prdtecţie se. 
«ial» Judeţene si ţ* Direcţia generală de 
aaaecă st protecţie socială a municipiului 
Bucureşti în u căror rază te rtto S d i se a- 
iiă  drtaăriHm sauiOQdiuiI' acestora. ' "

ţ2) Stupă expirarea termenului dc 5 
zile se interzice persoanelor fizice şi 
Juridtpe, care au încadrat persoane cu 
ncrsrpoflfarea ePmgŞilor prevăzute la alin. 
(1), primirea acestora ia lucră.

t b t d ţ ţ )  Persoanele c*rB prestează 
«cfvîcff în  baza «nor convenţii eivtle au 
dobândesc catitaipţ de salariat, nu be. 
e d l t h d  de drepturi de asigarări «octale 
Şl «iei de cele prevăzute în legislaţia pri
pind protecţia şomerilor.

(2) persoana fizică şi persoana jurfdl. 
că, care încadrează personal in bază unor 

civile, nU datorează contribuţia 
iei ren fondului pentru pla- 
de şomaj.

iljrţ. 5. — Obligaţia de a  înregistra 
contractele individuale de muncă la  d t, 
recţSlc dc muncă şi protecţie socială fu* 
deţene Şi ta Direcţia generată de muncă 
şi protecţie sociali a municipiului Bti-

« ttiţy ă  m termen de 5 zile de ta inehe- 
ierca acestora, revine următoarelor ca. 
tegorii de angejatorl:

a) persoane fizice;
bţ societăţi comerciale şi celelalte ca

tegorii de agenţi economici cu capital pri
vat sau mixt'î ■ j ;"

c) asociaţii constituite potrivit Legii 
nr. 21/1994, precum şi' celelalte asociaţii 
cu caracter obştesc care sunt constituite 
şi funcţionează potrivit legislaţiei româ.

■ ne.
Art. & — <t) Carnetele de muncă aţe 

salariaţilor încadraţi la persoanele fizice 
şi la persoanele' juridice, prevăzute ia art. 
5, se păstrează şi se completează de către 
direcţiile de muncă şi protecţie sdcîdlă 
judeţene şi d i către Direcţia generală de 
muncă şi profecţie socială a municipiului 
Bucureşti.

(2) Angajatorii sunt obligaţi să de
pună ta direcţiile dc muncă şi protec
ţie socială judeţene şi la Direcţia gene. 
raia dc munci şi protecţie socială a mu
nicipiului Bucureşti:

a) actele privind Încheierea, execu. 
tarea, modificarea şi încetarea contrac
telor individuale de muncă. în termen de 
5 zile de la emiterea acestora;

b) actele din care rezultă plata !»• 
nară a contribuţiei. pentru nsigarăriie 
sociale de Stat, a contribuţiei ta con. 
ştituirea Fondului pentru penala supli, 
mentară, prdSţift şt a contribuţiei ia con
stituirea Fondului pentru plata ajutoru
lui de şomaj,, până ta data de 15 a lunii 
următoare pentru care s-au făcut aceste 
plăţi.

Art. T. -*■ fl) La solicitare» Unor 
angajatori, care au posibilitatea păstră
rii şi completorM carnetelor de muncă ale 
salariaţilor, direcţiile de muncă fi protec
ţie socială judeţene şi Direcţia generală 
de muncă şi protecţie socială a munici
piului Bucureşti pot aproba ca aceste 
operaţiuni să fie efectuate de aceştia.-> , * , i-' * -* “• V- -  ̂ ,

(2) Angajatorii, prevăzuţi la alin. (1). 
au următoarele obligaţii î  ~

a) să prezinte binar ia direcţiile de 
muncă şi protecţie socială judeţene şi 
la Direcţia generată de muncă şi protecţie 
socială a municipiului Bucureşti actele 
din care rezuHS ptaifa contribuţiei pentru 
asigurările soeMe (te rial, a contribuţiei 
t» constituirea Fondului pentru pensia 
jatpHmentnră, precum şi a contribuţiei la 
constituirea Bondului pentru piaţa ajuto
rului de şomaj;

b) să prezinte carnetele de muncă ale 
avariaţilor la direcţiile de muncă, fi 
protecţie socială judeţene şi Io Oteecţia 
generală de UHUică V P « t«^ io  socială a 
municipiului Bucureşti, fa  IncetArea con

tractelor individuale de muncă ale a ţes. 
torş, în vederea certificării legalităţii 
înscrierilor făcute şi pentru a fi contra
semnate. '

A rt *. — (1) Contractele indivi
duale de muncă, încheiate de cetăţeni ro
mâni cu misiunile diplomatice ori cu ofi
ciile consulare străine cu sediul în Bornă, 
nia, precum fi CU reprezentanţele din 
România ale unor firme străine, se în
registrează la Oficiul Muncii, care func
ţionează in snbordinea Ministerului Mun. 
cil şi Protecţiei Sociale.

(2) Salariaţii persoanelor juridice 
prevăzute la alin. (1) vor beneficia de

drepturile de asigurări sociale; sub con. 
diţia plăţii contribuţiilor pentru asigură
rile sociale prevăzute de lege.

(3) Carnetele de muncă se păstrează 
ţi se completează de Oficiul Muncii din 
subordinca Ministerului Muncii şi Pro
tecţiei Sociale.

Art. 9. — (1) Direcţiile teritoriale de 
muncă şi protecţie socială percep un co
mision de maximum 1 b> sută din fondul 
de salarij angajatorilor cărorn Ic păşirea- ■ 
ză şi le completează cărţile de muncă.

(2) Condiţiile de stabilire a  cuantu
mului comisionului prevăzut la alin. (I) 
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPWOLUt II

■/•i t . Răspunderea juridică , . ^

Art. M. — 41) Ncrcspectarea de către 
persoana fizică sau de către conducătorii 
persoanei juridice care angajează a Pre
vederilor a r t  2, a r t  -3 şi art, 5 din 

lege constituie contravenţie şi 
cu amendă de lai 500 000 

lei |a 2090 000 tot.
(2) Limitele amenzii se dublează in ca- 

căi săvârşirii din nou, in termen de un 
an de la data aplicării sancţiunii, a con

travenţiilor prevăzute la  
cedeot.

alineatul pre-

Arl. 11. —• ţi) Neîndeplinirca de 
către persoana fizică ţi de către concW- 
cerea persoanei juridice a obligaţiilor 
prevăzute la art. 6, alin. (2), Ut, a) şi in 
a r t  7 alin. (2), lit, b) constituie contra- 
venţie şl se sancţionează cu amendă de 
la 500 000 lei la lOOtiOOO Iei.

(2) Ncîndeplinlrea obligaţiilor prevă
zute la art. 6, alin, (2) l i t  b) şi la art. 
7, alin (2), lit. a) atrage plata penali
tăţilor prevăzute de lege.

A rt 12. — Constatarea ţi sancţiona.
rea contravenţiilor prevăzute la a r t  13 şi 
14 Se fac, potrivit procedurii prevăzute 
de Legea nr, 32/1968 privind stabilire», şi 
sancţionarea contravenţiilor, dc cifre 
personalul Ministerului Muncii şi Prp. 
tecţiei 'Sociale, ai direcţiilor d e-muncă şi 
protecţie socială judeţene şl al Direcţiei 
generale de muncă şi protecţie socială a 
municipiului Bucureşti, împuternicit prin 
ordin ai ministrului muncii şi protecţiei 
sociale. %

Art. 13. — In termen de 30 de zile de 
la data intrării in vigoare a prezentei legi 
Ministerul Muncii şi Protecţie? Sociale va 
stabili procedura de înregistrare a con
tractelor individuale de muncă, precum 
şi modul de ţinere a evidenţei muncii 
prestate de salariaţii angajatorilor pre
văzuţi ~ia a rt:. 5.

Art, 14. — Prezenta lege Intră în 
vigoare în Termen de 60 de zile dej fa 
publicării ei în Monitorul Oficial ai
niei. v  r'

Art. 15. — La dala intrării în Vi
goare a prezentei togi se abrogă art. 4, 
p e t 4.8., alin. 1, 2 şi 3 din anexa -vla 

\ Hotărârea Guvernului nr. 107 din i  «năr
ile I9#2 privind înfiinţarea * Regiei Au
tonome „Locato**, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iluiie 1995, ĵeu 
respectarea prevederilor art. 74, alin. (1) din Constituţia României.

. ' Preşedintele Senatului, " !jj

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMANŞ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, in şedinţa din 26 
iunie 1995, eu respectarea prevederilor art. 74, alin. (1), din Constituţia Româ
niei. ■ ■y ■ ’- w '" ' .'-'X-

/ Preşedintele Camerei Deputaţilor,

j::;: ADRIAN NASTASE -
Bucureşti, 21 iulie 1995.
Nr. 53. ';.y Vj ' y  j - '/■. '1; j ;■;

•) Legea » apărut in Monitorul Oficial nr. 199/31 iulie 1995 şi intră in vigoare, la 
30 de zih; de la publicare.

»*««
' j STAŢIUNEA DE CERCETARE Şl 1 

j  PRODUCŢIE POMICOLĂ GEOAGIU j

Anunţă f  e membrii asociaţi, că înce- |
•  pând cu data de 20 august 1995- acordă j
* drepturile de asociat pentru anul 1995. j

Drepturile se acordă în grâu, ţuică j
# pentru jumătate şi restul în bani, iar în > 
|  caz excepţional numai în bani la solicita- I

m  i
2 Pentru ridicarea drepturilor fiecare | 
I asociat trebuie să prezin te: V / j

|  r~~ extras de carte funciară;
1 r -  frideţin identitate; . ;
j  ~  procură legală pentru cei ce ridi- ( 

că drepturile altor persoane. (442) j
ŞT-

um ,

ncă este VARĂ . . - 

-4^& dste ACŢIUNE  

încă est
la noi .

9 este tot 10

'tP.

i

' m-•rW
4 foformâţlî suplimentare; de la agenbî comerciali sau la depozitulllocali 
W  Deva, Str, 22TDecembrief Nr. 257,Tel., 054-625805  ̂ , ,

O ferta  săptămânii; m  - KA-Ni^SAI 'VZILAGOS 1000 lei -t TVA 
• ' * 1  -KO'RONA 1100 lei

dAm l  V il •  Nr, 1445---- -— * ■y---- -'A-;’ 9  Sâmbătă, 12 — Duminică, 13 august 199ă
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lu m e a
Avioanele suni în mai 

mare siguranţă când co
mandanţii sunt femei! Ia
tă rezultatul unui studiu 
efectuat de Autoritatea 
pentru aviaţia civilă bri
tanică (CAA), căreia co
tidianul „The Times1' i-a 
dedicat un amplu spaţiu. 
Studiul a fost efectuat pe 
un eşantion de 9700 pi
loţi. bărbaţi şi 1360 pi
loţi femei, concluzia fiind 
că riscul unui accident 
este de patru ori mai ma
re atunci când manşa es
te încredinţată unui băr_- 
bat. în acest fel pare de-

Femeile, piloţi mai 
siguri decât bărbaţii

finitiv infirmată preju
decata conform căreia 
nervii tari şi reflexele ra
pide sunt un apanaj ex
clusiv al bărbaţilor. De 
asemenea, recentul studiu 
linişteşte pe acei pasageri 
care adeseori ajung pâ
nă la a renunţa la zbo
ruri atunci când află că 
aeronava respectivă ■ are

un comandant femeie.
De fapt, rezultatele nu 

trebuie să mire. Aşa cum 
sublinia purtătorul de cu
vânt al asociaţiei piloţi
lor femei, Kieran Wi
lliams, testele de apti
tudini pentru cei care de
vin piloţi sunt aceleaşi 
pentru bărbaţj şi pentru 
femei şi, de regulă, fe

meile le promovează cu 
calificative superioare 
bărbaţilor. Asta poate şl 
pentru Că, în dorinţa de 
a demonstra că nu sunt 
cu nimic ■ inferioare cole
gilor lor, femeile manifes
tă mai multă ambiţie, se 
pregătesc cu mal multă 
hotărâre. „Oricum, timpu
rile se schimbă,,nu mai 
suntem privite cu atâta 
suspiciune", asigură co
mandantul unui- Boeing 
737, Jill Devlin, una din
tre cele 40 de femei pi
lot care lucrează pentru 
„British Airways".

Regretele lui 
EdWard Teller

Edward Teller, 87 ani, 
părintele bombei arhaice, 
a declarat cu ocazia unui 
forum care a marcat a 
50-a aniversare a  primei 
explorai nucleare, că SUA 
ar fi putut evita lovitu
rile de la Hiroshima şl 
Nagasaki şi moartea ce
lor 120 000 de japonezi 
care au rezultat din aces
te bombardamente. Sa
vantul, considerat până 
de curând un „dur", a 
dezvăluit că în 1945 cir
culase o petiţie printre cei 
200 de cercetători reuniţi

la Los Alamos (statul 
New Mexico) în cadrul a 
ceea ce s_a numit „Man
hattan Proiect", pentru a 
cere preşedintelui Truman 
executarea unei explozii 
demonstrative, dar că O- 
poziţiâ lui Robert Oppen- 
heimer, directorul pro
iectului, a fost decisiva, 

„Astăzi, retrospectiv, 
regret că o asemenea op
ţiune niţ a fost „urma
tă", a c<nichis cel care a  
inspirat lui Stanley KiU- 
brîck personajul doctoru
lui Folamour.
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Război marijuanei
}•

SUA declară război ma- după o perioadă dC de- 
rijuanei. In faţa creşterii clin înregistrată în ulti- 
permanente printre tineri mele decenii. Conform da- 
a obiceiului de a folosi telor guvernamentale, a- 
„iarba", autorităţile sâni- proape 70 de milioane de 
tare federale au lansat o americani în vârstă de 
campanie amplă pentru a peşte 12 ani au experi- 
destrămâ ceea ce .definesc mentat „iarba" cel puţin ' 
drept „mitul .caracterului o dată şr peste 5 milioâ- 

. inofensiv" al stupefiantu- n e 'o  fumează cel puţin
V lui cel mai răspândit în o dată pe săptămână. Iar
1 America, aproape 20 lâ^sttfâ din

^Consumul marijuanei elevi» anului trei de liceu 
1 este ilegal, periculos, rie- o consumă cu regularita-
V sănătos şi greşit^: aces_ tei'

,ta este cuvântul 'de ordi- Shalala a prezentat un 
ne al campaniei prezenta- studiu asupra efectelor 
te in cadrul unei confe. stupefiantului asupra co_ 
rinţe de presă ‘dedicate piiior =unor femei care au

.subiectului, de. ministrul fumat marijuana în ! pe- 
«ănătăţii, Donna ,Shalala. rioa’da sarcinii, din, cape 

Studii recente demonstrea- rezultă, indubitabil, » scă
ri. .3# că folosirea marijuanei dere drastică a capa-.' 

^^a^erescut pe neâşteptâjte citaţii intelectuale.

f Record

pescăresc

FLASH STOKY
SUGRUMA UN LEOPARD

I
( Un suedez a pescuit, sta acolo câteva zi-» 

chiar în centrul oraşului le, aşteptând; nu-ţi pică |  
I  - Stockholm* un soihon de mereu aşa ceva în u n d i- |

I*», 20 kg, un adevărat reeWd ţă", ă comentat el. „Spier|> 
naţional pentru Suedia, să se găsească vreun ne-fi, 

_ După cum relata filele gustor din Stockholm d is - | 
■  trecute cotidianul „Da- pus să-şi etaleze in y i- j  
-  genă Nyheter"; pescfeul ţrină Vin, asemenea sonwjn I  
Irinoroeos încă nu-si reve_ uriaş44, a conchis Naei

I nise, la , câteva zile de la lund la întrebarea ziar® 
ispravă, din surpriză. tului care voia să ştie cum 

ţ  Tomrrty Naeslund a  re- are de gând sâ_şi • valori-

I 
1 
I

Un geolog sud-african a- cleştare din care, în cel» 
flat intr-o misiune de-ex- din usiha, omul a ţpşit In- 
plorări în deşertul Ralaha- vingăter. îHWf» fn.# tabără 

■  ri, în Botetvâna, a reuşit ca m  eţou, geologi, care

I să sugrume leopardul ca- s ^ a iS s  doar cu 'câteva
re ÎI atacase. El îşi che- *muyîâturl şi zgju-i^urf. « 

■  mase în aiutor soţia şl cei „.Sa»

s.

mase în ajutor soţia şl 
doi fii, care n_au putut in
să .interveni, rămânând 
doar în postuCa de martori 
neputincioşi la teribila în-

mărţurjsit ca, Ş  agfele cH- 
pe, mai mult âeeftt:Ănima- 
lul sălbatic însuşi, ?î-a 9 f
meninţat propria teâmă.

CARAMBOLAJ MONSTRU

| “* Ploaia si o vizibilitate .distanţă., de doar -câţiva 
fi scăzută sunt' la originea kilometri: Autostradă a fost
I  unui cax»H»bQlaj fără Rpe- închisă t r a f ic u l  A ™ * -

putea scoate din apă im_ morii, .în Suedia, era de-J 
presionanta sa pradă. ţinut cir un exemplar dpţ 

„A meritat osteneala a 19,800- %.

«  * fi * • • • •  * fi * •  * •  i* » •  * •

tre 200 ş i ' 300 de vehicule 
dar ş a şomfiţ,. din ferici^ 
re, doar cu 18 căniţi1 , u* 
şor. In total au avut loc 
15 ciocniri în lanţ pe o

4$*.» * M •

te ore, circulfiPa fiind de
viată pe şosfilb 'sedUndare, 
în vreme ce tfifcfiicHle de 
sighriwţţă rnţaSfi ato proce

dat. d&̂ ftrrtiu^serioase, Ia 
degţp tea earefiabJhjIul.

1

tA ‘

I

Renunţarea lui Gysi ;
S-a încheiat cu un com- să fie destinate între- J 

promis în favoarea dez_ prinderilor publice oare » 
vdltării fostei Germanii se ocupă cu gestionarea I

I'  orientale lungul conten- ajutoarelor, creditelor şi [ 
cios între PDS (partidul investiţiilor pentru refa- |  

j post-comunist din est) şi cerea economică a lan_ * 
I autorităţile federale. For- durilor răsăritene. Acor-J 
'  maţiunea politică a lui dul a fost anunţat pe 18. 
I Gregor • Gysi a acceptat iulie la Berlin şi d fost I 
* să renunţe la „moşteni- Unanim definit drept o J 
| rea" bunurilor SED, a- victorie a „bunului simţ", j 
J dică ale fostului partid- Sumele la care foştii co- * 
j  stat din RDG cu condiţia munişti renunţă nu sunt * 
fi, ,Ca aceşţea să fie vândute neînsemnate : cel puţin I 
2 şi fondurile astfel obţinute 1,8 miliarde de 'mărci, j

mm a  mmm a mmm 9 mmm § ma^m » amtm •  mmm •  m  * mmm * mmm # mmm a mmm a amm

99 David44 de Micheiaugelo, iad ecen t!
Copia în marmură a ce

lebrei statui „David" de 
Michelangelo nu va putea 
fi expusă la JerUsalem, 
pentru că nuditatea ei ar 
jigni pudoarea evreilor ul- 
traortodocşi şi a mediilor 
islamice. Ştirea interzice
rii de la expunere publi
că a unei imitaţii după u- 
na dintre cele mai strălu
cite capodopere ale artei 
universale a fost publicată, 
nu fără amărăciune, de 
cotidianul israelian de ma
re tiraj „Yediot Ahronot", 
fiind confirmată de David 
Cassuta, vice.primar şi a- 
sesor pentru cultură al

municipalităţii, din JerU
salem.

„E o constatare dureroa
să, a spus Cassuta, dar 
Jerusalem este un oraş 
eu probjeme complexe, în 
care acţionează o mulţime 
de forţe şi unde suntem 
supuşi la tot felul de pre
siuni'4,'. , ' .' ' '
, în 1996 oraşul va primi 
totuşi de la Florenţa un 
„David", copie în bronz 
după o sculptură din se
colul al XV-lea a lui Ve_ 
rrocchio (Andrea din Gio- 
ne), cunoscută sub nume
le de „David din fierge- 
llo“. Ea îl reprezintă pe

regele israelit după deca
pitarea lui Goliath: în 
mână are o spadă şi este 
îmbrăcat într-o „fustă" 
specifică portului tradiţio
nal în epocă.

încheindu-şi relatarea, 
cronicarul lui „Yediot 
Ahronot", a ţinut să re
marce : „Geeă ce e ‘ bun la 
Florenţa şi pentru istoria 
artei, nu are dreptul să 
apară pe străzile din Je
rusalem".

- jm ;

CU BENZINA

Indivizi ră n iş i necunos
cuţi au str^jgt cu un l i .  
chid i»flamabil, probabfi 
beafiWă, trenul de mare vi- 
tezfi ţTGV), ce face legă
tura intre Pari.s şi Ber
na. Atentatul a avut Joc 
la ieşirea dintr-un tunel la 
Rosshauesem, în apropiere 
de capitala Elveţiei. Gar
nitura lungă de 200 me
tri a fost blocată imediat, 
dar în cele din urmă a 
putut să-şi reia drumul 
până la destinaţie. Nu s-au 
înregistrat răniţi.

/  •:
-V
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99A patra putere4* aspiră să devină prima !
Candidatura lui Malcom 

*Forbes Jr. la Casa Albă 
în 1996 demonstrează ten
dinţa magnaţilor mediilor 
americane de a se dedi

ca politicii. Convinşi când
va că reprezintă a patra 
putere — pentru cei ca
re nu-şi amintesc de ■ un
de vine această butadă 
le amintim superbul film 
al lui Orson Welles de
spre William' Hearst — 
unii vor acum şă accea- 
dâ la prima sau, măcar, 
la a doua. Magnaţii in
formaţiilor urmează ast_ 
fel exemplul miliardarilor 
din alte sectoare ale vie

ţii economico-sociale pre
cum . un'Ross Perot, Na
poleonul texan, unui din 
regii computerelor din 
SUA. La alegerile din 
'92 Perot, primul dintre 
diferiţii candidaţi .- inde
pendenţi, a reuşit un scor 
remarcabil — 20 la sută 
din voturi — demonstrân- 
du-se un maestru în fo
losirea televiziunii în 
campania electorală. Pâ
nă acum concubinajul 
presă.politică rămăsese 
semi-clandestin; regina 
editurilor . „Time4* ş i , 
„Life", Clara Booth Luce, 
ambasadoare în mai mul
te ţări europene prin a-

nli ’60 fiind un exemplu.
Dar acum e vprba de 

o „atracţie fatală". O de
monstrează, în afară de 
Malcom Forbes, şi un Ru
peri Murdoch, cel care 
face curte grupului de 
televiziune italian Finin- 
vest. Murdoch care, între 
altele, este proprietarul 
lui Harper Collins şi e- 
ditorul puternicului lider 
republican al Camerei, 
Newt Gingrich, se apro
pie cu paşi mari de po
litică. Chiar dacă datele 
de stare civilă îl împiedi
că să viseze la preşedin
ţie. Căci, pentru a fi a- 
les preşedinte al SUA

trebuie să te fi născut în 
această ţară. Or Murdoch 
s_a născut în Australia Şi 
a dobândit abia recent 
cetăţenia americană. ■, Dar 
el ar putea prea bine să 
devină vice-preşedinte. 
Spiro Agnew, vice_preşe-' jî 
dintele Iui Richard Ni- 
xon, era născut în Gre
cia. Sau ar putea deve
ni senator sau deputat, a- 
semeni multor altor boss 
ai mediilor din provincie.

Pregătindu-şi intrarea în- 
politică, Murdoch a anun
ţat editarea unei reviste 
lunare care va fi „farul 
ideologic" al conserva
torilor.

Regina Elisabeta 

în cură de slăbire

. . . •  rtVVi rt-. -li. A v r o w o s v

Regina Angliei, în banchetul unui monarh 1 
vârstă de 69 de ani, ca_ la regim. f
re urmează de mai mult Printre sugestiile sale, |  
timp Un regim alimentar consomms de homar în J 
sărac în grăsimi, a pri- aspic, somon, fazan la |  
mit pe 18 iulie sfaturile grătar şi fragi. _ %
mai multor dietetitieni în. ceea ce priveşte zia_ I 
însărcinaţi cu suprave- rele britanice, aproape '  
gherea... taliei sale rega- toate au îndemnat-o pe I 
le. Printre ei Egon Ro_ regină să urmeze mai de- J 
nay, ale căror manuale grabă exemplul mamei » 
de gastronomie au con- sale care, la 94 ani, e I 
tribuit substanţial la renumită pentru pronun- 5 
transformarea bucătăriei ţaţa sa înclinaţie către 1 

J britanice, tradiţional mai gin-tonic şi desele pro- * 
|  înclinată către mâncăru. teste deoarece nu este lâ- |  
» rile grele. El s-a grăbit, sată să mănânce ceea ce % 
I să-1 prezinte suveranei doreşte,^atunci când do- I 
« meniul perfect pentru reşte. ~ {

L »  i  mmm #  m m  M rnmm *  amm a  m m  a aaam a m m  a rnm  § —  ,  —  a miim a m a
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' REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
® „Fiecare fiinţă omenească poartă* 

înlăuntruî ei cele şapte virtuţi şi cele • 
şapte vicii capitale opuse : este orgolios g 
şi umil, lacom şi reţinut, lasciv şi cast,* 
invidios şi milostiv, zgârcit şi generos, * 
leneş şi harnic, mânios şi răbdător. ■Ş'i* 
poate scoate din el însuşi la fel de bine« 
pe tiran şi pe sclav, pe criminal şi pe • 
sfânt, pe Cain şi pe A b e l!“.

M. DE UNAMUNO
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v , VIRTUTE — VICIU
•  „Un personaj alcătuit numai din lumini,

fără umbre, nu are plasticitate, nu e viu. In via
ţă e ca şi in desen". L. BL AGA

•  „O virtute împinsă peste o anumită limită
începe a fi o curată meteahnă". >- 
: ,v- I. L. CARAGIALK

, ,.Nimic nu te dezgustă mai mult decât cu-
>sur>Ufile tale proprii, când le găseşti Ia altul".

W fvt... 'i '" .;  H. SANIELEVIGI
rr. „Nu cbnosc un mai puternic legământ.între
c doua suflete pe pământ — ca taina aceluiaşi 

‘păcat*. O. GOGA
• (* Ş": „Există virtuţi primejdioase: virtuţi care 

>■ t£" ispitesc să  abuzezi de ele". . V
R. L. STBVENSON

. •  „Fie că sunt fizice,- £e~eă sant mroale, fapt* 
tele au totdeauna cauiete lor. Vîcittl" şi virtutea 
sunt simple produse la fel ca zahărul sau vitriolul".

- .v - ~  JJ -T^INE
•  „Virtutea este e şftare de război. Ca să tri 
virtuos,»! intot&aUha de dus o luptă cu tt

J. J. ROUSSBAU 
Selecţie de 1LIE LEAHI) .

UMOR „DIDACTIC*
cu CKtmOBE MOISIL

Un student ieşind furios, după ce cade i a  m a . 
»e«l. exclamă :

— Să mă pupe-n fund !
Grigore MoisU, ausindu-1:
— Vino încoa, tinere. Mai aproape, mai a . 

proape.
Şi, îl sărută pe frunte.
— S-a făcut, tinere !

LA CONSTANŢA, PE FALEZĂ [
La Constanţa, pe faleză. Când şi cănd el o priveşte |

Ca pe-o marfă de import.

In timp ce monta o 
bombă, teroristul e sur
prins de un poliţist.

— Fii atent, omule, să 
. nu facă explozie 1 — zice

poliţistul.
— Nici o grijă, mai am 

una... — y
Va ascultător întrea

bă la Radio Erevan:
— Care e diferenţa din» 

tre o fată grasă şi una 
virgină? ;. - :

— Prima moare de foa
me, iar cealaltă de curio
zitate... ; ,

,  -  O  -
In _ Algeria, un gene

ral francez îl bate cu bi? 
ciul pe unul din soldaţii^ 
săi. Acesta scoate pisto- , 
Iul şi ţintind spre gene
ral apasă pe trăgaci. Glon
ţul însă nu porneşte. A- 
tunci generalul adaugă s

— Cinci zile arest pen
tru proasta întreţinere a . 
armei I

— O —
— Am dat un anunţ în 

ziarul dumneavoastră, o- 
ferind lin premiu de o  sută 
de mii persoanei care îmi 
va găsi câinele. Aveţi, 
vreo vesţe pentru mine?

— Deocamdată nu vă 
pot spune decât că ama
torii s_au răspârtdit prin 
tot oraş»! şi vă caută 
câinele... L-

Intr-un dulap de spi- 
. tal se află o sticlă ce 
. conţine un coniac foarte 

scump şl care se deschi
de numai la ocazii spe
ciale. Pe ea se găseşte o 
etichetă având următo
rul te x t: „Atenţie, otra
vă I".

Şi totuşi într-o zi sti
cla a dispărut, iar în lo
cul ei hoţul a lăsat un 
bileţel: „Salutări de pe 
lumea cealaltă!".

-'V. © -
Doj îndrăgostiţi gândin» 

du-se reciproc unul lâ 
altul:.

E l : „Dacă-i cumpără
maică-sa apartament,. mă 
însor cu ea, îl trec pe 
numele meu şi apoi o pă
răsesc".

E a : „Dacă vrea să se 
însoare cu mine, facem 
nunta şi fug cu banii I".

- O  -
— Te măriţi cu Costel ?
— Nu ştiu, el nu crede 

. nici în Iad. nici în Rai.
— Nu te mai frământa, 

după nuntă va începe să 
creadă...

—  © -
O tânără mamă la ie

şirea din m aternitate:
— Nd ştiu ce nume sâ_i 

dau copilaşului meu.
t-  De ce? Există atâtea 

nume frumoase.
4  — Intr-adevăr, însă nu 
numele de botez mă pune 
fn încurcătură, ci numele 
după tată— ;

Culese şl prelucrate de 
. , . ILIE LEAflU

SCRISOARE 
PEŞTE S T tX  ■

Sora mea : cu ochii 
albaştri, câte aş vrea să 
îţi mai spun...

Ai plecat în absenţa 
mea, într-o fierbinte zi 
de august, la întoarce-

CL£PS/
re nu te-am mai gă
sit, şi cât am plâns...

Nu ţi_am spus cât de 
mult te iubesc, ce mult 
însemnai pentru mine... 
cât de mult îmi lipseşti şi 
nimeni, nimeni nu va mai 
fi ca tine. Cu cine să îm
part norii ce fug pe ce
rul albastru? Gu cine să

râd, cu cine să plâng ? 
Abia când nu mai eşti 
ştiu ce ai fost pentru 
mine... de oq nu ţi_am 

. spus mai des ce mult te 
iubesc?! Proiectele noas
tre de viitor toate s-au 
dus cu tine, tu nu mai 
eşti şi singură... nu pot 
să mai împart cu nimeni 
visele noastre de fete, 
cu plete în vânt.

Tu ai plecat şi eu în
cerc să trăiesc în suflet 
• cu tine şi îmi e grea a_ 
ceastă singurătate. ( 
mult aş vrea să fii iar 
lângă mine şi să mai 
pierdem iar o noapte cu 
planuri pentru viitor. 1

Dar, nu-i aşa, ' sora 
mea cu eehii albaştri, 
că într-o zi iarăşi ne 
vom întâlni ?l

INA DEl EANU

I trinaî “ b 
[

|  REMEMBEB ! 
|  „Omul, dacă raţio. I 
* nează în calitate de , 
|  creştin şi vrea să se |" 
î poarte conform cu doc- J 

trina creştină, poate > 
trebuie — să nu • 

ţină seama de nedrep- j 
tăţile săvârşite îm- | 

j  potrivă.i, de insultele '  
1 ce i se aduc lui, ca |  
'in d iv id . »
I Dar dacă ocupă o 1 
« funcţie de răspundere, ; 
I ori se află în fruntea | 
; treburilor publice, nu J

I arc voie să invoce prin. t 
cipinl iertării spre a I

*'  rămâne distant şi re- J 
ce în faţa răului şi a lă- |

I sa pe nevinovaţi pradă J 
|  ticăloşilor". I
;  N. STEINHARDT !» i

C O N C V R S U B  I C V  F R E  M I I

In, sezonul estival, 
Plimbă-mi-se_o coafeză 
Cu un fercheş marinar. 
Merg. ţinându-se

deolaltă — 
Cuplu cam nepotrivit; 
Ea frumoasă şi înaltă, 
El mai scund, dar

V hotărât!

Ea spre creştet îi
zâmbeşte — 

Intre Cazino şi Port... 
E-n amurg, marea

tresaltă,
Cuplul pare contopit... 
Ea e sigur mai înaltă. 
Dar şi el mai hotărât !... 

DUMITRU HURUBA

ANECDOTE

Ce medalion fru
mos ai! îi spuse 6 
doamnă uneia din prie
tenele ei.

— Da. Am pus in el 
o şuviţă de păr a săr- 
mânului meu soţ.

— Dumnezeule, na 
ştiam c-a m urit!

* — N-a murit, a che
lit.-

•'•; ©  ;
Două felinei vorbesc 

despre o prietenă co
mună.

— Am fost îhtotdea-
* una de părete c9- ara

tă mai îâhe din profil.
— Intr-adevăr. . pen

tru ; că aşa vezi numai'"
, jumătate din ee.

O
— In viaţa unei fe

ntei. spunea un umo
rist, exAtă opt ' ‘peri. 
oade: lâ *d«oeput este 
bebeluş, pe Urmă f#ti-, 
ţă, apoi* 'adolescentă! 
după «are o* tâ
nără* înfloritoarei ■“ r'*

' tânără în flbai-e’â 
apoi tânără' tn 

istei.' apoi tălhără 
floarea vârstei şi. â» 

(sfSicşit, tânără în Soa
rea vârstei l

O
O portăreasă se coii- 

fesează unei prietene de 
aceeaşi breaslă.

— Noul nostru loca
tar nu_i deloc vorbărt*. 
Dacă nu i-aş deschide 
scrisorile, n-aş pute? 
să-ţi spun nimic in 
teresant despre eL

Culese de 
N. ZAMFIR

Desen de IOAN PRODAN — Haţeg.

kf

NOEMATtCE

ORIZONTAL: 1) Deficitar al cuprin
derii cu apel la compresie; 2) Motiva
ţie funciară pe câmpul insuficienţei — 
Sfera de activitate a... codanelor cam- 
pestre; 3) Consonantă vibratilă absoluti
zată muzical — Figuri salvatoare memo
riei unei generaţii — Rămase primele din

urmă pe scurtătură!; 4) Generator de 
crize proliferând viteza — Poziţionată i- 
deal pentru o centrare perfectă; 5) Ipos
tază comună a romanului contemporan 
— Tip silvestru ce oploşeşte, de obicei, 
mistreţii; 6) Zonă-de*tratament pentru 
un somn fără vise"— Moşteniri de fami
lie în sipetul umbrelor ; 7) Cuib de .eu
forii, locuit odinioară de un cinic — 
Ecoul anonim al unei Voci de prestigiu ; 
8) Simbolul comparativ al razelor de lu
nă — Expediţie pentru întemeierea unei 
noi monarhii — Focarul sideral al unei 
vechi culturi; 9) • Naiadă graţioasă din 
mitologia profană — Bine aşezat după o 
lucrare executată din m a i; 10) Lucrare
de artă executată de un meşter ciopli
tor.

VERTICAL : 1) Figurant de senzaţie
în menajeria clovneriilor; 2) Capriciu 
genetic al universului patetic — Fragment 
dintr-o ecoseză de inspiraţie rustică ; 3) 
Rizibilul incipient cuprins de ilaritate! — 
Veşmântul cu petale albe al candorii par
fumate — Vorbe goale scoase din po
veşti!; 4) Gotizant voluntar la fondul 
speranţelor de succes — Microgalaxie 
contemporană pe bolta terestră) 5) - 
Mitic buletin de vot la un concurs d e ’

frumuseţe — Epilogul trist al melodra
mei despărţirii; 6) Zona tabu a secre
telor fierbinţi — Piesă mobilă într_un 
joc viclean; 7) Variantă lexicală pen
tru fratele mulatru al agatei — Decla- 

. raţie* convingătoare ~a unui martor. ab
sent; 8) Râu sui-generis trecut rapid de 
noi! — Invitaţie la lectură cu titlu in
formativ — Poziţie sus_pusă pe verticala 
contemplaţiei!; 9) Defecţiune critică cu 
complicaţii în funcţionare — Alergător 
codaş pe traseele lui Cronos; 19) De
plasată în intenţii privind matca viito
rului.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„L APID ARIUM “, 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

I) NESIMŢITOR; 2) EPIC — PLAŢI; 
3) RĂNIT — ELEV; 4) AVA — REGA
TA; 5) BA — RELAŞ — L; 6) D — 
SENIL — MI; 7) ADAPAT — POT) 
8) TARA — AGASA; 9) OLARI — 
ATOT; 10) REGAPATARE. * ,

MAT ÎN 2 MUTĂRI

: m  m  : :Wm m
mm, mm. ■ mm:- 'wm
H  B  ®  W-..W "

CONTROLUL POZIŢIEI:
A lb : Rf8, pd7 . /
Negru: Rh8, Ch6, ph7 i
SOLUŢIA PROBLEMEI DIN NR. I

TRECUT: ij
1. Dh3! Ra4, Ra6. R : c6, Rcă J

2. Db3, Dd3, Dd7, Db3 mat. (
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i 1 ® M e trecute A avat Ioc 
fOdUiţa organizaţiei mani. 
pipate Dova a PN*fCD. Cu 

." M M  prilej a fost ales noul 
aMnKet al organizaţiei, tn 

i flemâtearea componenţă ■ 
' î Catete Păsculescu — pre- 

’ .şeâUlte, loan Ba da *»■ vi- 
l jcepreşedinte, Sinefta Nă- 
| digtean m- secretar, Remus 

Statei, P ttru  Oargâ, Ana 
■ Stan. Liviu Marius Antal 
I «* membri <M. Bucnr)

VA MULŢUMIM, 
PRIETENI

Din anul 1993, în fiecare 
vani, un grup de prieteni

români şi francezi fac ca
douri copiilor din Casa de 
Copii Uricanl. Astfel, în 1993 
a» fos* aduse- rechizite şi 
îmbrăcăminte. 0 linie com. 
pletă TV {televizor color 
şi video), o combină audio 
.şi trei radiocasetofoane.

In anul 1994, am primit 
materiale pentru igieniza
re {vopsele, pensule, la
curi) în v a lae re  de peste 
2,5 milioane tei.

In această vâră, mai pre. 
cis în ziua de 26 iulie 1995, 
ne-au fost aduse: îmbră
căminte de vară şi de iar
nă, papuci, caiete şi re
chizite, materiale igienice 
şi de curăţenie, săpunuri,

paste de dinţi, dulciuri, 
prosoape, ciorapi pentru 
fiecare copil. Valoarea a* 
eestora trece de şapte mi
lioane lei.

Numele acestor oameni 
de ortenie su n t: dnu! Hen. 
ri Eyrand, din Insula O- 
leron (Franţa), domnii Hfe- 
redea Dan şi Popescu Ci
vili, din Deva.

'Mulţumim din inimă, 
prieteni, în numele copiilor. 
Ne sunteţi de Un marc a. 
jutor.

VASlLE PATRAŞCOIV.
directorul Casei de Copii 

Vricaui

Şi informatorul de ocfinioorâ moare |
Din Deva îmi parvine ştirea că „suflă

torul" a sucombat de curând, la vârsta 
de peste 81 de ani. Acesta a fost unul 
fl!n Informatorii securităţii din Deva, Iă 
activul căruia se pot adăuga informaţiile în 
ţegăMbâ eu „papagalul" şi „fluieratul In 

î biserică", ale cetăţenilor cinstiţi, care n» 
au putut fi reduşi la tăcere completă în

Iu faţa porţii securităţii din Deva m-am 
.' despărţit atunci de soţie, care era insăf- 

ţţnatâ In luna a şasea, crezând că nu voi 
geţten seâfele mult timp, sau poate niqi* 
odată I Pentru CE ? Pentru NIMIC 1 In 

. abul post-revoluţionar i.arp adus aminte 
afcestui pseudoom de faptele lui. Conform 
caracterului lui, •  tăgăduit totul. Totuşi, 

\i l î  sunt „recunoscător" : dacă nu m-ar fi 
• redus la tăcere în anul 1953, continuam

să exprim gândirea sinceră şi cinstită 
referitor la marea dispută ideologică „Re
voluţie şi Contrarevoluţie" în anul 1956. 
Toate acestea, într.o lume unde aii fost 
distruse până la temelie bazele moralei 
umane şi unde domina minciuna şi te
roarea. Sigur, puteam Să plătesc scump 
acest drept inalienabil al omului: expri
marea liberă â cugetului l 

După această „aventură." cu securita
tea am devenit cel mat „fidel" adept al 
„noii orânduiri", dând din cap „afirma, 
tiv" la orice bazaconie a regimului dicta
torial. Regimul minţea, şi minciuna de 
autoapărare a omului cinstit satisfăcea 
orânduirea. Nu uit.

Dr. med. M1CKAEL MOLNAR,
Haita, Israel.

I
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Comuna Balşa, una din 
principalele porţi de in
trare în Apuseni, situată 
Ia o distanţă de 59 km 
de reşedinţa de judeţ, se 
bucură de un transport 
civilizat şi prompt din 
partea prestigioasei firme 
SC CORATRANS SA 
Deva, fri fruntea căreia 
se află irig. Mircea Bă- 
gâianu, fn calitate de 
director general, funcţie 
pe care o stăpâneşte şi o 
onorează aşa cum Se cu
vine. După ce şi-a format 
un parc auto pe măsura 
cerinţelor actuale, a gân
dit, a chibzuit şi asupra 
personalului cu care să 
plece la drum şi iată că 
a făcut-o.

Comuna Balşa este de
servită de un autobuz al 
aceste! firme, cu cap de 
linie în satul Poiana, mă- 
rindu-se in acest fel dis
tanţa cu 10 km,.deservit 
de doi şoferi localnici, cu 
ţinută morală şi profesio
nală ridicată. Aceştia sunt 
Siirdoii Pipa şi loan Giur
giu. 'care asigură zilnic 
acest traseu. Aşa cum es
te şi firesc, acest auto, 
buz poate avea şi unele 
defecţiuni care nu pot fi

remediate tn traseu, ne
cesitând asistenţă şl per
sonal de specialitate, pre
cum şi uneltele şi apa
ratura necesară.
. Iată unul din proaspe
tele evenimente de acest 
fel: în ziua de 27 iulie, 
cu circa 0,5 km până ia 
sosire la capul de linie 
in satul poiana, a apărut 
o defecţiune. Şoferul de 
serviţdu în acea zi, loan 
Giurgiu, constatând că 
remedierea nu poate fi 
făcută pe Toc, a solicitat 
autogara Deva. contactân- 

du-1 pe dispecerul Augus- 
tin Munteanu. Acesta, 
prompt şi pertinent, aşa 
cum a dovedit-o şi în al
te împrejurări, a acoperit 
traseul cU un alt autobuz, 
conchis de către şoferul 
Dorel Nicoară tânăr dar 
maturizat profesional, ca
re, ajuns dinlr-o altă, 
cursă, Iă ore' târzii, a 
plecat in noaptea de 27 
spre 28 iulie la acest cap 
de linie, in vederea asi
gurării transportului de 
călători cu numeroase tre
buri la  diferite instituţii 
din cadrul judeţului 

Se cuvine să amintim că 
asemenea şoferi cu res-

sunt şi Viorel Vesa, Du- I 
mitru BahU, Florin Pili. J 
tea, Viorel Moga, Terem |  
te Ardelean şi alţii, care * 
au acoperit acest trase» J 
fără nici un comentariu, * 
fie in situaţii similare, J 
fie că au suplinit conce- |  
diile sau liberele celor doi * 
titulari. |

Aşa cum spune fsto- » 
ria, un general nu câş. I 
tigă războiul singur, R ' 
câştigă cu trupa, lată de ţ 
ce s« cuvine să menţiow J 
năm că ing. Mircea Bă- |  
găiamt, directorul gene- * 
ral al amintitei firme, tt j 
ştiut să-şi facă trupa cri, I 
care să plece la drum şi J 
a câştigat. |

In numele acestor lai. » 
cuitori, nu ne rămâne de* I 
cât să le urâm In conţi- '  
nuare tuturor participam. |  
ţrlor Ia traficul rutier şl ! 
In mod deosebit celor de J 
la „CORATRANS" Deve i  
un călduros „DRUM I 
BUNI" .■ . î

PETRU GAVR1LA, I
secretarul ConAliului *

local Balşa f J

A
ETAPA 1, duminică, 2» august

A^mătnrajŞaiâu -  CER Cluj —  
—rfa Salonta — Phoemx B.M. —* 
..S  Eterica — Slin. Anina —i 
Timiş. — Metalurg. Cugir —  

VufturR Lugoj —*
— MotonU Arad - #  

„  „ Na — Metalul Bocşa —
M tm n  C.T. — Min. Cavuic —  

J a  Turda -  Sighetu Marm. —  
B* •$*** — Laminorul Zalău — -

ETAPA a 2-a, duminică, 27 august

? Phoenix — Armătura Zalău 
r Mlu, Anina — Olimpia Salonta 
• «fetiihu g/ Cuglr — PetrOm Podea 
j teteftar» Lugoj — tFM Timişoara 
i IM Murul Arid — PC Arad

tui Rarşa — Mfn. Raia Bucşa 
'  Gmmic — fb m k B l Del» 

Marm. — w â. Sârmii C.T. 
nucii' Zalău — Sticla Tută»

C M  CM) — Minerul Ştei

Furnirul Beta — Minerul Stei 
*nd. Sârmei C.T. — Sticla Turda

ETAPA a 3-a, duminica, 3 septembrie

Phoees;* — CFR Cluj 
-Armătura Zalău — Min. Anina 
' t MhwpUi Saluntu Metaiurg. Cugir 
MlUuiu Perica —» Vulturi» Lugoj 
HM Thnlţnnia ■— Maturul Arad 
FC Araiţ,— Metalul Rucşn *

“ EUrya -*• Mu, Cavnic
tirul teeta — Slgfeetu Marm.

pud. Sârmei C.T. —. Lamin. Zalău ■ 
Sdcta Turda Minerul Ştei

ETAPA a t-a, miercuri, 6 septembrie

ETAPA a 6-a, duminică, 17 septembrie

Metalurg. Cugir — Min. Anina 
Vuiinrii Lugoj — Pkocnix 
Maturul Arad Armătura Zalău 
Metalul Bocşa —' Olimpia Salonta 
Minerul Cavnic — Petrom Peclca 
Sighetu Marm, — UM Timişoara 
Laminorul Zalău — FC Arad 
Minerul Ştei — Minerul Bocşa 
Sticla Turda — Furnirul Deta 
CFR Cluj — Ind. Sârmei C.T.

ETAPA a 7-a, duminică, 24 septembrie

Metalurg. Cugir — CFR Cluj 
Min, Anina — Vulturii Lugoj 
Phoenix «- Motorul Arad 
Armul, Zalău — Metalul Bocşa 
Olimpia Salonta — Mtn. Cur.dc 
Petrom Petica — Sighet* Marm. 
UM Timişoara — Lamin. Zalău 
l î  Arad — Minerul -$tel 
Min. Berşa — Sticla Turda 
Fornirul Dcla — Ind/ Sârmei C.T.

Minerul Stei — Olimpia Salonta 
Sticla Turda — Petro» Peclca 
Ind. Sârmei C.T. — UM Timişoara* 
Furnirul Deta — FC Arad <
Minerul Uorşa — CFR CJluj ———

ETAPA a 11-a, dutbinică, 22 octombrie

CFR Ctej —  Motorul Arad --------
Vulturii L B g u j-. Metalul Bucşa —----
Metalurg- Cugir — Minerul Cavnic - - - - 
Minerul Anina Sighetu Marm. ——— 
Phoenix ă- Laminorul Zalău 
Armătura Zalău — Minerul Ştei 
Olimpia Salonta — Sticla Ttirda 
Petrom Păcica — Ind. Sârmei 
UM Timişoara — Furnirul Deta 
FC Arad — Minerul Borş a

Mineral Anina — Phoenix 
Metaterg. Cugfar —» Armătura Zalău 
VultnrR Lugoj — Olimpia Salonta

ETAPA a 8-a, duminică, 1 octombrie

Vulturii Lugoj — Metalurg. Cugir ■■■ 
Motorul Arad — Minerul Anina ' — •—  
Metalul Bocşa — Phoenix 

* Minerul Cavnic — A rm ii Zalău 
‘ Sighetu Marm. — Olimpia Salonta 

Lamin. Zalău —- Petrom Petica 
Minerul Ştei — UM Timişoara 

; Sticla Turda i -  rC .'T tra ff '
Iad. Sârmei C.T. — Min. Berşa — ------
CFR Cl«3 -* Furnirul Deta '.p***—- ’

ETAPA a 9-a, duminică, 8 octombrie

ETAPA ă 12.a, duminică, 29 octombrie

Metalul Bocşa — Motorul Afad 
Miuerul Cavnic Vulturii Lugoj 
Sîghetu Marm. — Metalurg. Cugir 
Lamin. Zalău — Minerul Anina 
Minerul Ştei — Phoenix 
Sticla Turda —- Armat. Zalău 
Ind* Sârmei — Olimpia Salonta 
Furnirul Deta — Petrom Pecica 
Min, Borşa ’m  UM Timişoara 
FC Arad — CFR Cluj

Şrul Arad — Petrom Pecica 
Blul Bocşă — CUI Timişoara 

ŞRln. Cavnic — EC Arad 
Siglmta Marna. — Min. Borşa 
Ii—itnănd Zalău — Furnirul Deta 
SMbierul Ştei — Iad. Sârmei C.T. 
CFR Cluj — Sticla Turda

ETAPA a 5-a, duminică, î i  septembrie

CFR Cluj — Vulturii Lugoj 
Metalurg. Cugir — Motorul Arad 
Minerul Anina —’ Metalul Bocşa 
Phoenix — Mineral Cavnic 
Armăt. Zalău-— Sighetu Marm. 
Olimpia Salonta — Lamin. Zalău 
Petrom Pecica — Minerul Ştei 
UM Timişoara — Sticla Turda 
FC Arad — Ind. Sârmei C.T.
Min. Borşa — Furnirul Deta

Minerul Anina *— CFS Cluj —
Phoenix — Metalurg. Cugir —
Armătura Zalău — Vulturii Lugoj —  
Olimpia Salonta *— Motorul Arad —- 
Petrom Peclca — Metalul Soeş» —  
OM Timişoara — Min. Cavnic —  
FC Arad — Sighetu M arm .' ■
Minerul Borşa — Lamin. Zalău ■—

ETAPA a 10-a, duminică, 15 octombrie

Motorul Arad — Vulturii Lugoj 
-Metalul Bocşe — Metalurg. Cugir 
Min. Cavnic — Minerul. Anina 
Sighetu Marm. — Phoenix 
Lamin. Zalău — Armăt. Zalău

ETAPA a 13-a, duminică, 5 noiembrie

CFR Cluj — Metalul Bocşa 
Motorul Arad — Minerul Cavnic 
Vulturii Lugoj — Sighetu M ar». 
Metalurg. Cugir — Lamin. Zalău 
Mineral Anina «»., Minerul, SţFi,., «v/fţKV 
Phoenix — Sticla Turda 
Armăt. Zalău — Ind. Sârmei 
Olimpia Salonta — Furnirul Deta 
Petrom Pecica — Minerul Berşa 
UM Timişoara — FC Arad

ETAPA a 14-a, duminică, 12 noiembrie

Mineral Cavnic — Metalul Bocşa — — 
Sighetu Marm. — Motorul Arad ——  
Lamin. Zalău — Vuitorii Lugoj • —»— 
Minerul Ştei — Metalurg. Cugir ———
Sticla Turda — Minerul A n i n » ---- -—
Ind. Sârmei — Phoenix .... ■■■1 ■
Furnirul Deta — Armăt. Zalău —-----

; Minerul Borşa ■— Olimpia Salonta ——— 
FC Arad — petrom Podea — -
UM Timişoara. — CFK Cluj —-----

ETAPA. a 15-a, duminică, 19 noiembrie

CER Cluj — -Minerul Cavnic < — 
Metalul Bocşa — Sighetu Marm. — -

Motorul Arad — Lamin. Zalău 
VuKurit Lngâj — Mineral Stei 
Metalurg. Cugir — Sticla Turda 
Minerul Anina — Ind. Sârmei 
Phoenix «v Furnirul Deta 
Armătura Zalău — Min. Borşa 
Olimpia Salonta —v FO Arad 
Petrom Peclca — CM Timişoara

ETAPA a  16-a, duminică, 26 noiembrie

Sighetu Marm. — Min. Cavnic 
Lamin. Zalău — Metalul Bocşa 
Minerul Ştei •**' Motorul Arad 
Sticla Turda — Vulturii Lugoj 
iad, Sârmei — Metalurg. Cugir 
Furnirul Deta Minerul Anina 
Minerul Borşa — Phoenix 
FC Arad — Armătura 
UM Timişoara — Olimpia Salonta 
Petro» PeciCa — CFR Cluj

ETAPA a 17-a, duminică, 3 decembrie

CFR Cluj — Sighetu Marm. 
Minerul Cavnic — Lamin. Zalău 
Metalul Bocşa — Minerul Ştei 
Motorul Arad — Sticla Turda - 
Vulturii Lugoj — Ind. Sârmei 
Metalurg. Cugir — Furnirul Deta 
Minerul Anina — Min. Borşa 
Fheeoix —  FO Arad 
Armăt. Zalău — UM Timişoara 
Olimpia Salonta — P etre»  Pecica

ETAPA a 18.-a, duminică, 19 decembrie

Lamin. Zalău — Sighetu Marip.
, Minerul Ştei — Minerul Cavnic 
Sticla Turda — Metalul Bocşa 
Ind, Sârmei — Motorul Arad 
Furnirul Deta — Vuitorii Lugoj 
Mirterul Borşa Metalurg. Cugir 
FC Arâd — Minerul Anina 
OM Timişoara — Phoenix 
Petrom Pecica — Armătura Zalău 
Olimpia Salonta — CFR Cluj

ETAPA a 19-a, duminică, 17 decembrie

CFR Cluj — Laminorul Zalău 
Sighetu Marm. — Minerul Ştei 
Minerul Cavnic — Sticla Turda 
Metalul Bocşa — Iad. Sârmei 
Motorul Arad — Furnirul Deta 
Vulturii Lugoj — Minerul Borşa 
Metalurg. Cugir — FC Arad 
Minerul Anina — UM Timişoara 
Phoenix — Petrom Pecica 
Armătura Zalău — Olimpia Salonta
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I DIRECŢIA MUICII ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE HUNEDOARA — DEVA

încadrează prin concurs i

■ • 3 experţi instructori. CU studii su
perioare de specialitate pentru municipiul 
Deva

•  1 sociolog principal pentru muni
cipiul Deva ;
* •  I economist pt. municipiul Deva

•  2 inspectori de specialitate gradul 
I, pentru municipiul Deva, cu studii supe
rioare de specialitate

•  1 secretar-dactilograf în munici
piul Deva (studii medii)

•  1 maistru în municipiul Deva
•  1 tehnician în municipiul Deva
•2  casier în municipiul Deva
•  1 dactilograf în municipiul Deva
•  3 contabili în municipiul Deva
•  1 funcţionar în municipiul Deva,
•  1 îngrijitor în municipiul Deva

. •  1 referent şi un inspector de spe
cialitate în municipiul Hunedoara — stu- 

1 dîi superioare de specialitate
•  2 inspector de specialitate în ora

şul Simerîa, cu studii superioare de spe
cialitate

•  1 referent cu studii medii pentru
oraşul Haţeg. ..-."S:--:

•  2 posturi asiştent medical în muni
cipiul Debq F ţ

Concursul vă avea loc An data de 2$. 
08.1995, ora 9. '

Informaţii prpvind condiţiile de ocu
pare a posturilor şi tematica de concurs 
se pot obţine la sediul instituţiei, Oficiul 
Salarizare; str. 1 Decembrie, nr. Î2-—14.

SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE
, INFANTILĂ PĂCUŞA  
JUDEŢUL HUNEDOARA -::K

Organizează licitaţie publică deschisă 
fără preselecţie, pentru adjudecarea pro
iectării investiţiei publice :

•  Introducere gaz metan şi centrală 
termică la Spitalul N.P.L Păelişa.

Entitatea achizitoare : Spitalul N.P.L l  
Păelişa, corn. Tot eşti, jud. Hunedoara 

Organizator .* Spitalul N.P.I. Păelişa 
Sursa de finanţare : Bugetul de stat 

'  Condiţii de participare : Orice agent 
economic autorizat, persoană juridică ro
mână cu experienţă m proiectare Ut do
meniul investiţiilor publice, înregistrat în 
domeniul proiectării şi cu autorizaţie pen
tru proiectarea lucrărilor de gaz metan.

Documentele licitaţiei se pot procura 
de la Spitalul N.P.I. Păelişa, începând cu 
data de 23 iulie 1995, la preţul de 15 000 , 
tex. ■■ -

Ofertele se vor depune până la data \ 
de 23 august 1995, ora 12.

Amplasamentul poate fi vizitat ori 
când. ' (445)

■ : . I ■' : ; .j- rrr  - : /..n ■  ̂ - - }

S.C. ~„CORVINTRANS“ S.A . 
HUNEDOARA

Anunţă intenţia de majorare a tari
fe lo r  de transport marfă şi călători. (449)

PREFECTURA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

\%■%*

{
S.C. „CORVINTRANS" S.A. 

HUNEDOARA ,

' % 
1

I
|  Organizează în data de 17. 08. 1995,!  
I ord 10, licitaţie privind executarea unor. 
|  lucrări de izolări hidrofuge Ia acoperiş clă- I 

diri, zugrăveli interioare şi exterioare. j 
, Caietul de sarcini se poate consulta, la . 
1 sediul societăţii din Hunedoara,  str. Stu -1

(449) j

I

j fit, nr. 2.

I i. j DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ A I 
j JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA j
* «n «* •   OO/» *

I•%
I

t
Str. 22 Decembrie, nr, 226, 

tel. 625500 ; 621145 
O R G A N I Z E A Z Ă  \

în data de 28 august 1995, ora 10, con- j
I curs pentru ocuparea următoarelor postum î 
\  Vacantei t
; •  CONTABIL ŞEF , j
I •  ŞEF BIROU CONTABILITATE \ 

Condiţiile de participare sunt afişate \l

i
m 9 3 0 6 )  j

Anunţă persoanele care au depus 
CARNETE CU CERTIFICATE DE 

PROPRIETATE " ^
la sediul societăţii în număr mai ma

re de 4-carnete su se prezinte începând cu 
dota apariţiei anunţului ta casieria socie
tăţii pentru depunerea sumei de 50 000 lei 
pentru fiecare carnet peste numărul de 4 
(patru) carnete conform regulamentului 
stabilit de societate.

Menţionăm că de suma respectiva vi
se acordă acţiuni S.C. CHIMICA S.A. O- 
RĂŞT1E. (448)

< >’&$&&& * ■';

P R E C I Z A R E  \
I în conformitate cu dispoziţiile art. 1 j 
•> ş i  art. 4 din Hotărârea Guvernului Romă- * 
I mei nr. 391/6. 06. 1995, privind transmî- ] 
|  terea unor spaţii comerciale în patrimo- | 
î niul societăţilor comerciale cu activitate de j 
I producţie din domeniile : morărit şi pani- \ 
j ficaţie, carne şi produse din carne, lapte j
* şi produse din lapte, peşte şi produse din *
I peşte. j
| Societăţile comerciale cu capital ma- j 
s joritar de stat cu activitate comercială, j 
I consiliile locale şi regiile autonome care J 
j au în administrare spaţii comerciale de j
* profil, prevăzute în anexele nr. 1—4 ale j 
I hotărârii menţionate, au obligaţia de a p te- J 
|  da pe bază de protocol, fără plată şi în fo- j 
î losinţă gratuită, aceste spaţii comerciale şi • 
I terenurile aferente, împreună cu activul şi | 
; pasivul acestora, la societăţile comerciale ‘ 
j cu capital majoritar de stat, având activi- J 
I tate de producţie, menţionate în hotărâre, | 
|  Nerespeotarea dispoziţiilor H otărâm ; 
|  de Guvern nr. 391/1995 atrage răspunde- |  
j rea disciplinară, materială, civilă sau- pe** [
* vtnin dună. caz, a celor vinovaţi. (446) j

COMISIA JUDEŢEANĂ 
A COOPERATIVELOR DE CREDIT 

HUNEDOARA — DEVA

Efectuează prin Cooperativele de Cre
dit din localităţile :

•  DEVA Bdul 22 Decembrie, bl. 
9 parter; telefoane : 623799, 613563 -

, »  BRAD, HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 
S1MERIA, HAŢEG, ILIA, PETROŞANI, 
VULCAN, VAŢA, BAIA DE CRIŞ, BĂI- 
ŢA, ZAM, CĂLAN, GEOAGIU, PUI, SAR- 
MIZEGETUSA I

DEPOZITE PE TERMEN PENTRU 
PERSOANE FIZICE

cu următoarele dobânzi anuale :

1 lună — 45 % 9 luni — 50
3 luni — 50 %
6 luni — 45 % 12 luni — 55 V»

Suma minimă care poate fi depusă 
este 50 000 lei.

IMPORTANT : NOI NU PERCEPEM 
COMISION PENTRU OPERAŢIUNILE 
EFECTUATE.

R.A. ACTIVITATEA ORĂŞTIE

cu sediul'în Orăştie, str, Piaţa Victoriei, S 
nr. 19, judeţul Hunedoara 

în baza H.G. 140/1991, republicată 
în 1992, scoate la

, Următorul spaţiu comercial situat f* 
strada Nicdkie Bălcescu nr. 21 (fosta Co%( 
somaţie); de 29,25 mp, pentru profil ,,Pcp> 
petârieV  ’ .

Licitaţia va avea loc în data de 23. 
98. 1995, ora 9, la sediul R.A. „Activita
tea* Orăştie, în conformitate cu H.G. 140/ 
1991, republicată în 1992. ■ ;

Garanţia de participare Ia Ucitaţie es  ̂
te :  13 785 lei, conform H.G. 140/199%, 
republicată în 1992 — art. 6. Odată «V 
chitanţa, ofertantul va depune actele do* 
vMitoare privind _ bonitatea sau ţpranşfâb 
materiale d e  care dispune, cu cel puţin. 3, 
(trei) zile înaintea datei Âe ţinere a Hei* 
taţiei. (440U

m n  determinările anăLt 
tiee efecimte 3a gamelele 
d« eoratrot peiîtru si^nrave- 
gteraa calităţii aerului au 
rezultat următoarele:

~  valorile conte nlratiilor 
la..poluanţi gazoşi fhsoxid 

bioxid de azot. • •  
moniae, fenoli -şi aciditate) 
evidenţiază încadrarea lor 
sub CMA (concentraţia ma
ximă admisă);

— valorîte medii pentru 
pulberile in suspensie se 
încadrează în CMA;

— pidberite sedimentată- 
le evidatţiază valori ce «te- 
păţesc CMA «te 13 o ii ia  
«m& Chîşeâctega, de 11 -ori 
îa  zo« a Tellae şî d e  ă,6 otI

ia «m a Căimi. La 
indicator CMA 
gr/ntp/lună; ■ ■

nivelul de zgomot ^ ,  
tenrâaaţ în localrtâţUe jfo* 
deţulrrt «vMenţiară fncădra. 
rea valorilor în lM ^ lB  
STAS — 10009. RKWia, — 
RBala Bfeetrocentrale Pat 
raţeni efeelaeasă în preza rt 
lucrări de reparaţii la ‘ 
lef-trofiltre; ■

■■<•>* valorile radioactivită
ţii beta globale p en trtr^e- 
torii de mediu aer {âejsOŜ B 
filtraţi şl depuneri atjnosle- 
rk») ape eupgătoare şS po
tabile, sol şi vegetaţie S_«B 
încadrat in limitele de va
riaţie ale fondului natural.

&  ceea ce priveşte entt» 
tatea apelor curgătoare 
supraSă^, indicatorii <de ^ *  
titato se încadrează hf' B- 
atftele  Impuse de ST^S

8®. '"v-:7v ■ ». /Tf
AGKKTIA DE 1’ROTECTIE 
■ A IJKVA
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‘ ANIVERSĂRI

•  Venerabilul nostru
Igreţ Selade, din Tătărăşti 
Burjuc, păşeşte pragul u . 
nui secol de viaţă, în de
plină sănătate. Ii urăm cu 
toată dragostea ani mulţi 
$i numai bucurii. Familia.

(5777)
. •  Sărbătorim "ziua ta, 
dragă Aurora. Ionel şi Io- 
huţ te iubesc ! (5804)

f 7., VÂNZĂRI — 
7 CUMP * RĂRI

■ •  Vând VW Golf 4 uşi. 
Diesel Tel. 624343, după 
ora 17. (5823)

•  Vând două corpuri ca
lorifer din fontă. Telefon. 
812826. - (5806)

•  Vând, apartament 2
camere Deva, Gojdu, 52/7, 
telefon 618723. (5807)

Vând Oltcit Club, fa- 
jSricaţiş 1989, 19 500. km, 
Ştare foarte bună- Informa. 
Iii după ora 15 telefon 
619432, Deva. (5808)

•  Vând mobilă dormitor,
ţmcătărie, două fotolii. Tel. 
021822, 619355. ,(5795)

•  Vând apartament 4
Camere Deva, tel. 625453, 
confort I sporit, plus mo
dificări. . (5820)

•  Vând Trabant 691, 
fabricaţie 1990 32 000 km, 
tel. 629974, Deva. (5819)

•  Vând casă cu grădină, 
apă, gaz, sau schimb cu 
garsonieră, apartament 2

^feamere, sau microbuz măr
ită, Deva, str. A. Vlaicu, 
%tr. 120, tel. 627784. (5818) 

if #  Cumpăr talon VW San 
ana, Audi 160, Toyota Ce- 
’ea, vând Skoda 105 S. în 
armaţii tel. 615267. (5827)
•  Vând teren 1824 mp. 

oimuş, 4000 lei/mp, .tel.
114472. (5825)

•  Vând motor franţu- 
esc Dacia 1300, plus cu
ie, avantajos, tel. 542376.

(5816)
•  Vând apartament 2 
tnere decomandate. !Devâ

Kogălniceanu tel. 
12097. ' (5813)
•  De vânzare casă 4 Ca
ere, .bucătărie (apă, gaz),
te, grădină şi loc pen_ 

casă. Simeria, str. V. 
lecsandri, nr. 21 (se poa- 

vedea In perioada 14 
-20 august). (5812)
•  V ând. Dacia 1310; 5

fiteze, 1901, zero km. Tel, 
‘22710.’ . ‘ (6104)

• Ofer 8 milioane pen
t r u  apartament două came,
ce, tel! 617628. (5811)

ţ  .«.Vând vilă. 6, camere; 
cadă baie; porţi metalice, 

’anţă albă,' televizor 
rundig cu telecomandă, 

iei. ‘ 618982. (6301)
„• Vând apartament’cără- 
idă,. etaj 1. două camere 

Jecomandate, compresor 
■jtru bere, tel. 660195. Si, 

'(5735)
* •  Vând teren intravilan,

: ^Prelungire str. Coziei, casă 
i mlnuişu Mic, nr. 36, Peş- 
| iHţnl Mic. Informaţii Deva, 
Jtlacia, bl. 35, ap, 52, sc. 
f 77 -  (5729)
A,. «  Vând tractor U 650,

f” ' norca, plug, grapă, VW 
Io. înmatriculat, Sârbi 
î, Babă. (5777)

• Vând fân de grădină

fne cosit, foarte convenabil. 
Deva, tel. 613880. (5779)

•  Vând casă, gaz, apă,

§~-ădină, garaj; Deva, ştr. 
scăiuşului, nr, 8, * tel. 
1078, orele 17-19. ,v 

(5Ş21)
•  Vând teren intravilan 

** ari, Gristur, telefon 
6̂71613, informaţii zilnic.

(5400)
•i Vând combine de tre 

ierat, stare bună. Informa
ţii Simeria, tei. 660628.

■',77, - - w \ -  (5812)
•  Vând Dacia 1300, sta

re bună de funcţionare. 
Hunedoara, tel. 720813. ,

(5836)
•  Vând urgent , mobilă,

preţ avantajos, negociabil, 
tel. 666523, Brănişca, nr, 
222. (5838)

•  Vând cameră video
Sharp, video recorrier Me- 
gavisidn. Dacia 560, tel. 
621122. (550)

•  Vând apartament 2 
camere, bl. 64, sc. I, etaj 
I sau schimb cu autotu
rism Dacia (Ungaria), din 
anul 1990, tel. 621784.

(9951)
•  Vând maşină tăiat me

zeluri, Renault 9. '• Infor
maţii. 628167. (6303)

•  Vând VW Golf 1600
Diesel, 5 viteze, 82, motor, 
cutie viteze, telescoape, cu
rea distribuţie, filtre ulei 
n"di,- neînmatriculat. 2800. 
DM negociabil, ţel. 612876-, 
după ora 16. . (6305)

•  Vând’garsonieră Deva;
ştr. Dorobanţi, bl. 29 B, sc) 
B, ap. 26. (5843)

•  Vând apartament 4
camere; Liliacului; telefon 
614936, multiple îmbunătă
ţiri. ' - (5847)

•  Vând Opel Aşcona 21, 
benzină, recent introdus în 
ţară. Informaţii Orăştie, str. 
Titulescu nr. i A. (5849)

•  Vând mobilă* bucă tărie, 
sufragerie, dormitor, preţ 
convenabil. Deva Kogăl
niceanu, bl. K 4, ap. 23.

(5848)

•  Societatea GA
RANT CONSULTING 
Deva, tel. 616449, in
termediază vânzarea, 
cumpărarea, închirie
rea apartamentelor, ca
selor, terenurilor.

Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit! (5661)

•  Dacia 1410 L,
break, fabricaţie mai 
1995, 4000 km, telefon 
641133. 7 (5500)

—*-r*—*—*—•—*— *—
•  Vând caroserie Dacia

1310, teL 615576 după ora 
20. ; ‘ (4680)

•  Vând urgent bibliote
că mare, canapea, . două 
fotolii, măsuţă, galerii gea
muri, preţ convenabil. In
formaţii .Deva, tel, 625887, 
după ora 16.. . (9313)

•  Vând ladă frigorifică, 
4.00 1, ş i . dulap . frigorific. 
Tel. 711404, orele 9—16.

(5098)
•  Vând VW Derby 1,3,

după R.K., 2200 mărci, tel. 
724987. ’ (5097)

•  Vând VW Golf Diesel, 
înmatriculat, fabricaţie 80, 
Hunedoara, tej. 713461.

'  (5096)
•  Vând Opel Kadett Die

sel, neînmatriculat, telefon 
711354, după ora 18. (5092)

•  Vând apartament 3
camere, decomandat, cu îm
bunătăţiri, strada M. Vitea
zul, bloc X3, ap. 15. Hu
nedoara, .şi garaj. Telefon 
717233. (5098)

, ’ •  Cumpăr Dacia plapuc,
Viorele 7, bloc 6/64, tel. 
722525, (5091)

•  Vând urgent Dacia
1310, stare foarte bună. re
laţii tel. 718377. (5085)

•  Vând garsonieră, con
fort I,i informaţii telefon 
713921 Cerbului, 7A/5..

(5086)
•  Vând pătuţuri supra

etajate, birou şi bibliotecă. 
Tel. 716991, (5089)

t  LICITAŢII
•  SC GIF ŞA DEVA a- 

nunţă câ în data de 21. 08. 
1995 are loc licitaţie pu
blică în vederea vânzării 
unor mijlpace fixe şi alâ- 
diri de producţie -Haţeg.

Licitaţia se va repeta în 
•fiecare- luni. (34200)

PIERDERI

•  Pierdut certificat în
matriculare, ŞG Olimp, In- 
vest SRL, cu nr. J/40 
11737/1993. Se declară nul. 
• (5822)

•  Pierdut buletin de i- 
dentita.te pe' numele Qpri- 
şa Valentin. Se” declară nul.

(630.4)
•  Pierdut Carnet şomaj, 

pe numele Brănişcan Vir- 
gil. 11 declar nul. (5501)

OFERTE DE 
SERVICII .

« Caut investitor sau a- 
sociat pentru depozit en 
gros. Orăştie, Mureşului 
16B scara D, ap. 139.

• - (5502)-
•  Economistă execut e-

videnţe contabile pe cal
culator. Informaţii Orăştie, 
str. Căstăului, nr. 71, Ma_ 
nolescu. (5503)

ÎNCHIRIERI

•  Cedez spaţiu comercial 
în Simeria, Informaţii, tel. 
629326, orele 14—16. (6302)

•  închiriez casa în De
va,. curte, gaz apă, tel. 
614648. ‘ (5800)

•  Ofer de închiriat spa
ţiu depozit • marfă, tel. 
627059. • - (5831)

•  închiriez garaj,' posi
bilităţi de depozit. Deva, 
tel. 613110. \  (9314)

i« Închiriez (vând) apar
tament ultracentral, (ne) 
mobilat, confort îmbunătă
ţit telefon etc. Inf. tel. 
712555. (5083)

MATRIMONIALE

•  Tânăr german, de ori. 
-gine română, 28/1,65/65,

doresc cunoştinţă în vede
rea căsătoriei. Trimiteţi 
poză şi corespondenţă la O- 
ficiul Poştal 1, căsuţa poş
tală 31, Hunedoara. (5088)

COMEMORĂRI

•  Tristă "aducere a- 
minte la şase săptă
mâni de la trecerea în 
nefiinţă a celui care 
a fost dragul nostru

Dr. MIRCEA 
OPREAN

Familia îndurerată. -

-§ Se împlinesc 20 
ani de' la năprasnica 
moart^ a iubitei noas- 

dre mame — .
FLOAREA URSA 

şi a nepreţuitului nos
tru frate

AUREL URSA
Parastasul şi slujba 

de pomenire, marţi, 15 
august, la  Biserica Ori 
todoxă din saţul Târ
nava. Dumnezeu să-l 
•odihnească în paee! 
Familia. (5824)

•  Lacrimi, regrete şi 
flori pentru cel care 
a fost

ZSOK TIBERIU
• Amintirea ta va ră
mâne pe veci în su- 

‘ flotele celor care te-au 
iubit. Soţia si copiii.

‘ (5803)

•  Cu durere în Su
flet, colegii de la A- 
telierul Mecanic din 
FE Deva anunţăm îm
plinirea unui an de la 
trecerea îrt nefiinţă a 
maistrului ' .

ZSOK TIBERIU 
a  cărui amintire o păs
trăm neştearsă. (5840)

•  Vom păstra veşni
că amintirea celui ea- 
re' a fost

ZŞOK TIBERIU
Familia Orbonaş.
~  ' (5803)

. •  Gât de mult ne 
lipseşte dragostea şi 
bunătatea lui, la şap
te ani de lacrimi şi 
nemărginită durere, de 
când a plecat ; ţjintre 
noi minunatul fiu şi 

■‘frate ’V ş - V 7 "  
ALEXANDRU 

BAICUS.
Dumnezeu să-l odih- 
'nească şi să-l aibă în 
pază. Părinţii şi- fra
tele. „ *(5809)

«. Azi, 12 august, se' 
împlinesc 6 săptămâni 
de când a plecat ful
gerător dintre noi pe' 
drumul fără întoarce
re economistul

IOAN DEAC
lăsându_ne cu o mare 

.durere -în . suflet., O., 
pioasă amintire pentriţ, 
sufletul lui drept sf 
generos.. Familiile Ben- 
ţa, Baciu, Deac. (5833)

•  Cu inimile cernite
de durere, mama, Le- 
n u ţa /’şi tata; Aristică, 
anunţă împlinirea unui 
an de la tragieul acci
dent ce l-a răpus pe 
fiul lor ■ ’• '•

MARIUŞ :
la numai 19 ani. Co
memorarea şi parasta
sul vor avea loc du
minică, 13 august 1995, 
la Tămăşeşti — Zam. 
Fie-i 'ţă rân a ' uşoară I 
Odihnească-se în pa
ce ! ■ (5846)

•  In 19 august se’ împli
neşte lin; ari de când rie-a 
părăsit pentru - totdeauna
dragul nostru soţ (şi fiu

IOAN DUDUIA
Parastasul sâmbătă, 12 au
gust, ora 11,38, la Ciniifi- 
rul Bejan. Dumnezeu să-l 
odihneaseă în pace! (5746) 

•  în 12 august 1995, se 
împlinesc şase > săptămâni 
de când a plecat pe dru
mul fără întoarcere scum
pa mea soţie ' "

Te voi păstra în suflet toa
tă viaţa. Dumnezeu să-ţi 
odihnească sufletul în pa
c e ! Soţul Ioaehim 'Truţa. 
f  > (5826)

•  Se împlinesc 7 ani, 
la 15 august, de la dispa
riţia dragului nostru fiu 
şi frate

MARIUS SORIN 
DOBREI

Comemorarea duminică, 13. 
august, ora 12, în cimitirul 
Emineseu. (5801)

D E C E S E

•  Soţia Gabriela, fiica 
Renate, nepoţica Alexandra 
şi ginerele Nicu anunţă cu 
durere moartea fulgerătoa
re a iubitului lor soţ, tată 
şi bunic, într-un tragic ac
cident

NEMEŞ GBEORGHE 
52 ani ■ ■

Funeraliile azi, 12 au
gust, ora 10, la Capela ca
tolică din Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace.

7 (355620#

•  Familiile Strug şi Că- 
sălean deplâng dispariţia 
fulgerătoare a celui care a- 
fpst

- NEMEŞ GHEORGHE
şi sunt aiăţuri de .familia - 
îndurerată. (355621)

•  Loeataril scării a Ii-a, 
bl. E 14/A, sunt alături de 
doamnia Nemeş Gabriela în 
clipele grele pricinuite, de 
tragicul deces al soţului /

NEMEŞ GHEORGHE 
. .. . ; ;  - (5844)

•  Vecinii Tomuţa Todor, 
Alexandrina. Andrei, Dori
ca, Flavius Şi Anamaria 
sunt alături de .doamna Ne
meş Gabriela în clipele 
grele prin care trece, pri
cinuite de decesul soţului

GHEORGHE NEMEŞ
(5844)

•  O amintire pioa
să pentru cel care a 
fost

GIGI NEMEŞ
şi adâncă compasiune 
pentru nemângâiâta lui 
soţie. Familia -df. Cîr- ; 
leanu., . (5850)

•  Salariaţii de la
SC Condor. SA, SUT 
Deva, sunt alături de 
lamilia îndurerată a 
celui care a fost un 
minunat nm de mare 
omenie s ‘ -
GHEORGHE NEMEŞ 
plecat prematur .dintre 
.îoi, în urma unui ac
cident de circulaţie. 
Dumnezeu sâ-1 odih
nească;_________(5834)

A

____________________________________  i

S.C. COM ELECTRONICA SRL DEVA \ 

..  Str. Mărăşti, bl. G, tel; 625253 >

S.C. „CONDOR“ S.A. DEVA.

Reia licitaţia publică pentru închirie
rea de spaţii la Căminele 1 şi 2, Aleea Cri
nilor Deva, în data de 23. 08. 1995, pre
cum-şi-n fiecare miercuri, până la termi
narea închirierii lor. 7

Informaţii suplifneyiiare la telefon 
611960, interior 131, 143. (9312)

(vizavi de Poşta nouă, cartier Dacia)

•  TV PLATINIUM : 51 m ,  fără ie- 
letext — preţ 650 000 le i? *  51 cm, fără 
ţeletext — preţ 660 000 l e i ; *  51 cm, cu 
teletext — preţ: 730 000 l e i ; *' 54 cm, eu 
telepexţ — preţ 765 060 l e i ; *  54 cm, cu 
teTetext — preţ 81*0 000 lei

•  ASPIRATOARE GOLDSTAR -
între 238 000 lei şi 322 000 lei - -  •

•  CASETE AUDIO GOLDSTAR — 
intre 1200 lei şi 1500 lei
' *  CÂSEŢE VIDEO GOLDSTAR —

5800 lei v
•  VIDEO PLAfER GOLDSTAR mr- 

480 000 lei
•  WALKMAN GOLDSTAR cu înre

gistrare — 140 000 lei
"** COWBTNĂ FRIGORIFICĂ GOLD

ST A R — 1 570 000 lei. : (609310)
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MCTORIA TRUŢA
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S.C. METALOTEX S.A,
Angajează :
*  crojtorc.se (eonfecţioner textile),

cu proba de lucru, pentru lucrări de ex
port ; ' • ■

*> tâmplari ; 7:-7 ■ 7 7V' 7 ;;;.
*  maistru tâmplar ;
*  lăcătuşi mecanici ;
*- brutari. __
Relaţii la telefoane 611854, 626009 

sau lq sediul societăţii Deva, bdul 22 
cembrie, bl, 4. — parter. ,

•  Sândtălă, 12. — D um inică, 13 august 1995

\


