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sau in
17 AUGUST 1995

• Am primit la redacţie
0 scrisoare semnată, -în 
-numele unui grup de sa
lariaţi de la Atelierul 
Electromecanic . al S. C. 
GEPROM1N S A. Deva, 
de dna Maria Transilva
nia Trufaş, tehnician 
proiectant în cadrul a- 
cestei firme. Nemulţumi
rea dnCi Trufaş constă în 
faptul că ultimele indexări 
ale salariilor de la 1 iulie 
a.c.,‘s-au făcut ‘ procen
tual şi nii în sumă fixă, 
aşa cfim s-a procedat în 
hţaa aprilie." „Dacă a - 
ceasta indexare este dată 
pentru faptul că preţu
rile cresc mereu, dS, ce 
atunci conducerea <35. 
X'ROMIN Deva o dă 
procentual ' şi' • nu în sumă 
fixă.?", ne scrie dna Tru
faş. " Şi continuă:' «Oare 
afcmwtjlfe .nn, iH i’î- ...
Pit şi pentru hol cel cu 
salarii mici, la fel ca şi 
pentru cei care şi-au acor
dat salarii tot- mai mari?** 

î.n Monitorul Oficial al 
României, nr, 140 din 7 
iulie 1995, găsim H. G. 
nr; 492 du privire la in
dexarea salariilor pentru 
personalul din ' sectorul 
bugetar şi din regiile auto- 
nofrtc (R.A;)" cu specific 
deosebit şi- la stabilirea 
indexării medii pe salariat 
pentru regiile autonome şi 
■societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat, 
in  trimestrul IIX/1995. La * 
articolul I se Specifică ur
mătoarele: „începând cu '
1 Iulie 1995, salariile de 
bază, celelalte sporuri 
sau indemnizaţii acordate 
în sumă fixă persona
lului din sectorul buge-

numaru - 
cu 18900 
Această

tar se indexează cu un 
coeficient de 8 la sută". 

v Iar la art. 4, pct. 2, se 
spune : „R.A., şi G.G. cu
capital mâjorifSr d e ' stat 
pot acorda, în limita re- 

“ surselor financiare pro
prii, respectiv a fondu
lui de salarii prevăzut de 
bugetele de' venituri şi 
clieltuieli, o indexare a 
salariilor, care să se în- ' 
scrie îrt suma '■, rezultată * 
din înmulţirea 
lui de salariaţi 
lei lunar brut'*, 
sumă de î§ 900 lei re
prezintă valoarea indexă
rii medii pe salariat a- 
ferentă trimestrului III/ 
1995.

Aşa stând lucrurile, 
pentru a clarifica- si
tuaţia. am purtat un, dia
log cu dl irig. Ioân Lu- 
pulesra, ^niimagcr, g e n e ra i

Deva.
REP.: Dle manager ge

neral, avea firma pe care 
o conduceţi resurse fi
nanciare spre a fi fost în 
măsură şă suporte o in
dexare, a salariilor în s u - • 
mă fixă ? '

I. I . . : Da, aveam ast
fel de resurse.

REP. : Ce a determinat 
atunci, acordarea indexă
rii salariilor procentual, 
dezavantajând întrucâtva 
personalul ctţ salarii mai 
mici. majoritar în firma 
d-voastră? '■

X. L .: Când am hotă. 
rât acordarea _ proeen-

ADRIAN SÂLAGEAN

(Continuare în pag. b 8-a)

•  1 dolar SUA
•  1 mareâ germanii
•  100 yeni japonezi 
I  T l|ră sterlină
•  1 franc elveţian ’
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

2049 lei 
1394 lei 
2122 iei 
3179 Iei 
1667 lei 
404 lei 
125 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României.

ÎN ZIARUL i

■ ~ DE MÂINE- :

•  Legea caselor na
ţionalizate

aşa cum a fost a- 
probată 3# Rârlament 
şî înaintată spre 

promulgare

jt—*-« *•—*—

JOI,
17 AUGUST

Sf. Mc. Mîr-on, Stra. 
ton, Ciprian şi Tir s; .
. •  Sărbătoarea Na

ţionali » Republicii In. 
donezia ;

•  17/30 august 1916. 
Germania declară răz
boi României;

•  S-a născut, în 1872, 
inventatorul ţi con
structorul de avioane 
TRAIAN VUIA (m. 
1950);

•  Au murit: în 1925,
scriitorul IOAN SLA
VICI (n. 1848); în 1964, 
MIRAI RALE.4 (n. 
4096), sociolog, critic 
literar şi memorialist 
român; ■ :

•  Soarele răsare la 
oră 6̂ 20 şi apune la 
20,19; luna în ultimul 
pătrar;

O Au trecut 228 de 
zile din an; au rămas
137 .

Naţionale" Deva
I. ,,Casina Naţională- tre

buie să redevină lăcaş 
de cultură ţi educaţie

. civică. . ;

Ce a fost' şi ce a în
semnat „Casina Naţiona
lă" pentru populaţia De
vei ■ — de la înfiinţarea sa 
(1842) şi până în 1951, când 
a fost confiscată în mod 
abuziv de regimul comu
nist ,— o- confirmă docu
mentele de epocă de !a 
arhivă şi notariat şi a 
spus-o răspicat ultimul ei 
preşedinte, dr. av. Victor ' 
Şu-iaga, care se află .în 
cel de-al 96-lea an a l e - /  
xistenţei sale.- „Casina 
Naţională" a fost • tot 
timpul un veritabil locaş 
de eultură, dc artă şi e- 
ducaţie atât pentru popu
laţia civilă, cât şi . pentru 
cadrele. militare ale gar
nizoanei, care erau asi
milate ca membri de drept 
ai acestei asociaţii cul
turale. Astăzi, fără nici 
un temei legal, localul. 
„Casittei Naţionale" este în 
întregime în stăpânirea şi 
exploatarea unui „între
prinzător" care l-a trans
format în „supermar- 
ket“, birt depozit, câr
ciumă, butic, bar etc, 
etc., deşi acest imobil fi
gurează în ■ lista monu. 
mentelor istorice, la 1 „Ca
pitolul B — Monumente şi 
ansambluri de arhitectură, 
poziţia 22, B 018“ (Mu
zeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, adresa nr. 247/ 
06. 06. 1994)- iag Direc
ţia Monumentelor, An. 
samblurilor şi Sitarilor 
Istorice — Bucureşti, prin 
adresa nr. 8834/4990 a : so
licitat organelor locale 
(primăriei şi prefecturii) 
restituirea acestuia desti
naţiei sale culturale.

in scopul redobândirii 
, sediului „Câsinei Naţio

nale". biroul executiv al 
acestei asociaţii cultu
rale reînfiinţată prin sen
tinţa civilă ■ a Judecăto
riei Deva, nr. 53/1993, / în 
frunte cu dr.- av. Victor 
Şuiaga, cp avocaţii Aron 
Todoroni şi Romulits Qa- 
nâ, profesor Dumitru Su
san şi alţi cetăţeni ctţ 
respect şi dragoste faţă 
de trâdiţiile . eultural- 
artistice şi cetăţeneşti ale 
Devei: au întreprins mai 
multe demersuri care s-au

- izbit şi se izbesc theă 
de inerţia şi lipsa "de in 
teres a organelor oficiale 
abilitate să predea „Casina 
Naţională" circuitului vie
ţii spirituale a munici
piului Deva.

In suita, materialelor ce 
le inserăm în prezentul 
„DOSAR" dorim să fa
cem cunoscute tocmai a . 
ceste acţiuni întreprinse, 
precum şi cele pe care he 
gândim să le ' întreprin - 
dem In Viitor şi nu în 
ultimul rând — să ape
lăm la toţi factorii d e , 
decizie şi la toţi iubito» 
rii de cultură, de ade
văr si dreptate, să ne 
sprijine eu * toată con
ştiinţa şi curajul civic ne
cesar, deoarece „Casina 
Naţională" trebuie să re
devină IcţCaş de cultură 
şi de educaţie civică pen
tru locuitorii municipiu
lui Deva,... '"L.--.. /

Biroulexecutiv a|<
„Câsinei Nnţla» ilc1* 

Deva:
Av. ARON TODOBONI

- Av. ■ « l l f i f :*

(Continuare in pag. a 2-a)

INVESTIŢII DE AMPLOARE 

LA VALEA DE BRAZIî - . i
' La Exploatarea Minieră Valea de Brazi, una1» 
J dintre cele mai moderne mine din Valea Jiului, se |  
> află în derulare o lucrare de investiţii de mare am. «, 
| ploare ce vizează moderni zarea tehnologiei de ; ex- I 
, tracţie a cărbunelui. Este vorba de amenajarea.unui ' 
I nou puţ de extracţie — respectiv puţul numărtti doi |  
J — care va prelua o parte importantă din producţia * 
|  de cărbune extras din subteran. |
1 Lucrările de investiţii sunt cumulate cu ample (

I acţiuni de amenajare a incintei aferente, care în J 
final, conform proiectului, vor întruni elementele | 

j unei investiţii de tip occidental. (C. P.).

— Tăticule, ce în
seamnă ghilotină?

— Dragul meu, e mij
locul cel mai rapid şi 
eficace de a scăpa dc 
mătreaţă...

, Astăzi se află la Bucureşti o delegaţie a 
♦Prefecturii j^ţj§ţiRui Hunedoara pentru ridi
carea celor 447 582 de cupoane nominative de 
privatizare ce revin cetăţenilor din judeţul 
nostru.

. începând de luni, 28 august a.c„ va în
cepe distribuirea lor prin sistemele Regiei 
Autonome Poşta Română şi altele organizate 
în teritoriu.

IN ZIARUL DE AZI:

I  Ce contabilizează un primar care „n-a pro. 
'mis nimic"- V-.■ '

1:
•  Horoscop

J I 
I

•  Concurs de orien
tare turistică* La Gluj- 
Napoca s.a desfăşurat 
concursul de orientare 
turistică dotat cu tro
feul „Busola, de aur", la‘ 

.stărtul căruia s-a aflat, 
alături de 12# sportivi 
elevi din Ucraina, Slo
vacia, Ungaria, România, 
şi un echipaj al Clubu
lui copiilor şi elevilor
din Hunedoara. Dând 
dovadă de o bună pre
gătire Alin Ivâşcu (16 
ani) a ocupat locul al
III-lea în clasamen
tul individual. Acelaşi
loc I-a obţinut Nicolae

In localitatea Crişcior 
erau plantate mai mul
te copertine în staţii
le de autobuze un
de călătorul se a- 
dăpostea . în caz de 
ploaie. Acum a  mai ră
mas doar una într-o sta
re jalnică Cu acoperişul 
spart, grinzile îndoite, 
care dă impresia că 
bunul gospodar lipseşte 
cu desăvârşire în frun
tea comunei. Şi când te 
gândeşti eă la cea 100 
de metri este «ediul pri
măriei. Dar cei care 
trebuie să vadă aspec
tul comunei şi pot adop
tă măsuri pnfeă ar fi 
din altă localitate. (Al- 
J.).

•  După 43 dc ani de

se, după ce a lucrat 
timp de 43 de ani în 
aceeaşi secţie a coope
rativei meşteşugăreşti ce 
a purtat denumirea de 
„Retezatul", apoi ,,Ha- 
ţegana". Bun profesio
nist, el a fost şef al 
secţiei confecţii artiza
nale, a creat numeroase 
modele de îmbrăcăminte 
care s-au bucurat de 
multă apreciere atât 
în ţară cât şi în străi
nătate. De asemenea, a 
iniţiat în arta croito
riei mulţi tineri şi tine
re însuflându-le multă 
dragoste faţă de această 
frumoasă meserie. (N.S-).

•  Abonaţii cantinei so
ciale din Deva au pri-

de pachete au fost dis. 
tribuite pentru familiile 
care primesc mâncare dje 
la cantina deveanu. (V.
R-).

•  Agenţi economici La
30 iunie 1995, numărul 
agenţilor economici e- 
xistenţi în judeţul Hij. 
nedoara s-a cifrat la 
18303 După fprma de 
proprietate, situaţia se 
prezintă astfel: proprier 
tate publică (de stat) — 
189 agenţi economici, 
proprietate mixtă — 276. 
proprietate privată —. 
17 720, proprietate coo
peratistă ~  70 şi pro
prietate integrală străină 
—- 48 agenţi economici,
<c. p.). . /â : 'vâ .

(Pag. a VI-a)

! Pleşa la seniori. 
1 I. V.).
\ - ... . ' ... \

(M. Bî; Şeroni, de profesie croi- Cruce Roşie a judeţului
tor, ,şi-a închis cartea pachete cu alimente de

I •  Nimeni nu vede. de miuică pensionându- bâză. Aproximativ 80 7  ■ -~ ;



ABONAMENTUL 
LA ZIARUL. 

„CUVÂNTUL LIBER”

l

1'* .
I
1*
I

Redacţia ziarului nostru a făcut 
face eforturi deosebite pentru a menţine \ 

j ziarul la un preţ scăzut, asigurând astfely 
J accesul la informaţia de presă şi a citito- j 
! rilor cu venituri mai mici. Creşterea con- * 

tinuă a preţurilor la hârtia de ziar, tipar I 
şi difuzare au determinat ca din luna sep- \ 
tembrie costul unui abonament să fie de j 
2500 lei, plus taxele poştale, situându-se j 
la nivelul celor mai scăzute preţuri la a-1 
bonamentele de presă din ţară. j

Ziarul apare zilnic ir 8 pagini!

I

I
Abonamentele se pot face la oficiile j

Ipoştale şi la factorii poştali. Pentru luna
septembrie puteţi face abonamente în tot j
cursul lunii august. I

*
_______________________ ______________ i

Indexarea tn sumă 

fixă sau tn procent?
(Urmare din Pag 1) ,

tU4lă a indexărilor din 
lună iulie ..a.c., am avut 
tn gând an singur lucru: 
‘păstrarea în firmă a per
sonalului de elită, a ce. 
lor ce 'conduc diferite sec
toare ale activităţii din 
CEPROMIN. Salariile la 
noi nu sunt mari, la fel 
ca peste tot în cercetare 
— proiectare. Aşa stând 
lucrurile, atraşi de câşti
gurile mai mari din alte 
părţi, inginerii noştri, spe
cialişti foarte buni, (Con
ducători de ateliere, plea
că. de la firmă. Ori a . 
ceastă indexare procen
tuală îi favorizează pe 
aceştia, stimul ându-i să 
rămână la noi. Chiar dacă 
un cadru mediu, nemul
ţumit de salariu pleacă, un 
specialist este mult mai

greu de înlocuit, el pu
tând face oricând munca 
desenatorului sau a teh
nicianului proiectant 

Sigur, adevărul este 
undeva la mijloc, iar con
ducerea CEPROMIN are 
dreptul să procedeze cum 
crede de cuviinţă în pro
blemele ce privesc viaţa 
acestei firme Dar aţâţa 
timp cât elitele nu tră
iesc bine, iar restul sa
lariaţilor se zvârcolesc sub 
greutăţi financiare tot
mai acute, s_ar impune un 
oarecare fair-play în lua
rea unor decizii ce > vi
zează un obiectiv atât 
de important; salariul an
gajaţilor. Mai ales că
numărul salariaţilor ce
au solicitat in scris in
dexarea în sumă fixă
purta opţiunea majorită
ţii.

(Urmare din pag. 1)

H._ Apel lp soluţia gu-^ 
verrfnmentaiă.

După reobţinerea sta
tutului de persoană ju
ridică. prin primele sale 
două adrese oficiale, bi
roul executiv a comunicat 
primăriei municipale Deva

tul liber", solicitând In 
mod direct organelor * -  
vizate ale primăriei şi 
prefecturii să răspundă 
scrisorii Guvernului Ro- 
mâniei nr. 19 a/2187/D.I./ 
850 din 25 mai 1994, prin 
Întocmirea unei documen
taţii, In urma căreia o 
hotărâre guvernamentală 
să r e a d u o ă imo
bilul localului „BACHUS"

iot ceea cp •  posiba 
pentru reuşita cauzei, am 
aşteptat rezultatul. Dup® 
mai bine de o Jumătate de 
an  de aşteptare, printr-o 
adresă oficială, am soli
citat prefecturii judeţului 
Să ia legătura cu Departe» 
mentul pentru- Adminis
traţia Publică Locală de 
pe lângă Guvernul Româ
niei in vederea rezolvă.

»

Deva
şi prefecturii judeţene ac
tul reînfiinţării „Casi- 
nei Naţionale", solici- 
tându-le sprijinul în re. 
dobândirea sediului de 
drept, devenit acum lo
calul „BACHUS".

La început s-a mani. 
testat o bunăvoinţă pla
tonică prin indicaţia de 
a procura; planul imo
bilului „Bachuş", cu mă
surătorile şi evaluările
corespunzătoare; C.F.-ul 
acestuia; deciziile legate 
de  istoricul imobilului; a- 
probări şi avize din par
tea S.C. „Transilvania"
S.A. etc. ete. Unele din
tre documentele solicita
te le-am procurat, dar
altele nu puteau fi pro
curate de noi, dat fiind 
statutul actual alambicat 
şi obscur ‘ al localului 
„Bachus". • , ,

In această situaţie, am 
intervenit din nou, cu 
mai multă fermitate, a -  
jutaţi fiind de aceeaşi re
dacţie a ’ ziarului „Cuvân

ta  patrimoniul public al 
municipiului Deva.

Dând curs insistenţei 
noastre şi folosind docu
mentele ce le-am procu
rat de la diferite foruri, 
instituţii şi asociaţii. Pre
fectura judeţului Hune
doara a întpcţnit. ; PCi« 
persoana domnului Gâm 
Vasile, documentaţia so
licitată şi a expediat-o 
Guvernului României — 
Departamentul . pentru 
Administraţia Publică Lo
cală, eu nr, 1840/03 iu
lie  1994. Noi an» inves
tit mari speranţe în ff- 
ceastă documentaţie, care 
argumenta indubitabil — 
prin piesele anexate — că 
numai „Casina Naţională" 
este proprietarul de 
drept al imobilului din 
Deva — Piaţa Unirii, nr. 
8 şi că el este necesar 
vieţi/ culturale din a- 
eeastă localitate.

Cu naivitatea celor ce 
au crezut că au întreprins

Grav accident de circulaţie!
Recent, în zona locali

tăţii Burjuc a avut loc un 
grav accident de circula

r e .  Tragedia s-a petrecut 
cam aşa.

Petru. Katranics, con
ducător aut» Ia S.C- Vico- 
marex SRf£ Mîndruloc, ju . 
deţul Arad, pleacă la Bu
cureşti după marfă. La 
întoarcere, între Piteşti şi 
Bucureşti, poliţia îi reţi
ne permisul de condu
cere în vederea suspen
dării. Cauza? Conducerea

autovehiculului sub in
fluenţa alcoolului.

Katranics nu ţine cont 
dg treaba asta şi porneşte 
mai departe. In zona ac
cidentului ajunge î» jurul 
orei cinci dimineaţa. A- 
doarme ia volan şi intră 
pe contrasens. O va ac- 
cidenta mortal pe Elena 
paminescu. Femeia se 
deplasa fără griji şi co
rect pe marginea şoselei I 
(V. N.h

rii problemei localului 
„BACHUS" din Deva Şi 
iar am aşteptat... şi a 
trecut (Ia 7 iulie 1995) un 
an de zile. dar lucrurile au 
rămas tot aşa cum au 
fost. Nu ni s-a comuni
cat absolut nimic, nici 
din partea guvernulpi, nici 
din partea prefecturii — 
nici pozitiv, nici nega
tiv.

Dată fiind această si
tuaţie, fără nici o ex
plicaţie, ne îngăduim să 
comunicăm prefecturii, 
domnului prefect Georgel 
Răiean, cu toată deferen
ta cuvenită, că nu e su
ficient să întocmească 
documentaţii, hârtii, do
sare şi să le expedieze 
guvernului) cu care este 
în raporturi directe, ci 
să şi urmărească cu per
severenţă rezolvarea lor. 
Documentele în sine nu 
redau „Casinej Naţiona
le" sediul ce i se cuvine, 
chiar dacă stau undeva 
într-iun sertar al Gu. 
vernului din Bucureşti. E 
absolută nevoie de Voin
ţă, de intervenţie activă 
şi perseverenţă pentru a 
rezolva această problemă. 
De aceea, solicităm dom
nului prefect Georgel Răi- 
can o implicare urgentă, 
directă şi eficientă în 
urmărirea documentaţiei 
înaintate Guvernului Ro
mâniei şi în rezolvarea 
corectă, cipstită şi legală 
a acesteia, mai ales dacă 
domnia sa doreşte să 
lase o bună impresie în 
urma prestării celei mai 
înalte demnităţi din ju
deţul Hunedoara.

(Va urma)
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6,30 Seriale, desene a- 
nimatc; 9,05 Ambulanţaj 
(s); 11.00 Frumos şi

bogat (s); 11,30 Vremea do
rinţei (s); 12,00 Preţul •  
Fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,00
Magazinul amiezii; 13.30 
Springfield Story (s); |
14.15 Santa Barbara (s);
15,05 Pasiunea ei e cri. 
ma (s.p.); 16,00 Ilona
Christen talkshow; 17,00 
Hans Melser talkshow; 
18,00 Jeopardyl (cs); 18,30 
între noi (cs); 19,00 Fru
mos şl bogat (s/r); (9,45 
Ştiri, sport, meteo; 20.40 
Vremuri bune şi rele (s);
21.15 Familia Stângi (s); 
21,45 Corinna (serial).

7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 
dulce casă (s); 10,30 Film;
12.30 O blondă pentru ta
ta (s); 13,00 Robinsonii (s);
13.30 Casa Vianeiio (s);
14.00 Ştiri; 14,25 Lecţii 
particulare (show); 14,40 
Beautiful (s); 15,10 A iu. 
bl (s); 16,00 Tata 0  fe
tiţa (s); 16,30 Tata (s);

17,00 Desene animate; 19,00 
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 Ştiri; 21,25 Paperi- 
ssima sprint (show), cu 
Gabibbo, M. Trevisan; 
21,40 Film; 0,05 Ştiri; 
0,20 Dosarele X  (s); 1,20 
Ştiri; 1,30 Target (ma
gazin); 2,00 Reluări; 5,30 
Arca Noe (do).

6,30 Germania azi dimi
neaţa; 8,30 Brunch —• TV 
(mag. TV); 10.30 Gimnas
tica matinală; M,00 Insula 
fanteziilor (s); . 12,00
Chicago Hope (s/r);
13.00 Medicul insulei (s);
14.00 Falcon Crest (ş);
15.00 Cagney şi Lacey 
(sp); 16,00 Star Trek (s);
17.00 Baywatch (s.a.); 18,00 
Să riscăm! (cs); 18,00 Ştiri;
19.00 Totul sau aimic (cs);
28.00 Ştiri, sport, meteo; 
20,30 Roata norocului (cs); 
22,15 Ploaie şi foc (film, 
ŞUA, 1989); 23,55 Salem 
trebuie să ardă în fiă- 
cări (Lgr., SITA 1979, 
partea II); 1,30 Comando 
eroilor, (f.a.).

t t l f l i p l l
6,30 Ştiri NBC, cu Tom 

Brokaw; 7,00 La zi tn a- 
faceri; 8,00 Azi — Ga 
formaţii; 10,30 Comerţ 
TV; 11,00 Piaţa euro
peană; 15,00 Piaţa a- 
mericană; 18,30 Pulsul 
afacerilor azi (rep.); 19,00 
Azi — informaţii, cu 
B. Gumbel; 20,00 Ştiri 
ITN; 20,30 Viaţa noastră, 
cu M. Jeffrics; 21,00 En- 
tertainment X — Press; 
2240 VVISO — magazin 
german; 23*00 Ştiri ITN; 
23*30 Sbow.ul serii, cu 
Jay Lcno; 0,30 Real 
Personal; 1,00 Buletin 
bursier; 1,20 Oferta 
pieţei; 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2.00 Viaţa noastră 
(«m. ecologică).

9,30 Dansuri sportive p 
Openul Franţei de la 
Paris (r); 10*30 Aerobic
•  CJE. de la Pragb (r);
11.00 Atletism •  VAAF 
Grand Prix; 13,00 Fotbal
•  Meciuri din Prelimi
nariile c;e. 1996 (rir i5,0o 
Tenis « Magazin ATP;
15.30 Pentatlon modern
•  Finala CB. (înreg.);
16.30 Eurbfun •  Magazin 
distractiv; 17,00 Ciclism 
montan; 17,30 Triatlon •  
Cupa Mondială ITU; l8,30

. Atletism •  IAAF Grand 
Prîx fr); 20,30 Buletin 
de ştiri; 21,00 Moto •  
C.M.; 22,00 -Wrestling;
23.00 Fotbal •  Meciuri 
din Preliminariile C.E. 
1996 (înreg.); 1,00 Atle
tism;

'iWii[|ii)(i. 
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7,00 La prima orăj 
9,20 Serial (r) * San
ta Barbara; 10,05 Se
rial (r). Iubiri amâ. 
gitoare; 10,55 Desene 
animate; 11,20 Video- 
lexicon; 12,20 Ecran 
de vacanţă; 14,10 TVR 
laş» şi Cluj-N; (6,(0 
Amara ’95. Festivalul 
de muzică uşoară;' 16*40 
Sub semnul întrebă
rii; 18*25 Desene a_ 
nimate; 19,00 Medici, 
na pentru toţi; 10,30 
Serial •  Fata si băle. 
ţii; 20,00 Actuali
tăţi •  Meteo •  Tele- 
sport; 20,50 Serial •  
Valea Păpuşilor; 21,40 
Reflecţii rutiere; 21,05 
Studioul economic 
22,56 Simpozion; 0,00 
Serial •  Poldark; 0,50 
Fotbal •  Franţa — 
Polonia (rezumat).

TVR 2’M

7,00 La prima oră; 
9,20 Ora de muzică; 
10,05 Magazin sate. 
Ut; 11,30 Desene a- 
nimate; 12,00 Noi 
frontiere; 12,40 Do
cumentar CFI; 13,43 

Ritmuri muzicale; 14,10 
Magazin social; 13,00 
Serial •  Poliţia In. 
tervine; 16,30 Se
rial * Pasiuni secre
te; l?,oo Ceaiul de 

‘ la org 5; 19,00 Emi
siune in limba ger
mană; .20,30 Orizon
turi culturale; 21,00 
TVM Mesager; .2L30 
Sfinx (cs); 22,30 FtB» 
•  Vineri şi eu (SITA); 
0,05 Stadion.

9,08—14,00 Reluări;
16.30 post meridian î
17.30 Serial •  Un trio
cu haz (ep. 7); 18,00
Documentar; 18*39
Desene animate; 19,00 
linia întâi; 20,00 Seu 
rial •  Echipa de şoc 
— ep. 36; 20,50 Doar 
o vorbă-.; 21,00 Teje. 
jurnal; 21,30 Serial 
* Hawaii Flve-O
eP. 10; 22,20 Mitieft; 
2245 Nodul gordian; 
23,20 Staruri pentru 
totdeauna.

M B I Hmm.

10,00 Obiectiv (r)î 
10,15 Actualitatea in 
direct (4 ; 11,45 VI.
dcoteXt: 18,99 World- 
net; 18,30 Profil mu
zical; 20,00 Actuali
tăţi TVR; 20,45 O- 
Mcctiv; 21,00 Repor
ter DS + ;  21,30 Stra
da tinereţii; . 22,30 
l ’iim *  Mască morţii 
roşii (horror SUA- *— 
1991): 24,00 VideoteXt.

wy-Mwwi
10,09 Vldeotext; (84)0 

Observator •  Antefaa 
H  1»,08 Focus •  Ştiri 
din actualitatea lo .  
cală; (045 invitaţii 
Orăştiel; 20,00 Fi|m
•  Schimbător ca vân
tul; 21,30 Worldnet
•  Ingineria apei; 22(10
Film serial •  O altă 
viaţă (ep. 31); 2240
închiderea programu
lui. -
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O  S I T U A fiE  ÎN C U R C A T Ă

Despre a 
tă ne

* situaţie încâl
cită ne relatează tntr-o 
scrisoare, amplă şi stu
foasă, dl Andrei Şoş, din 
Simeria. Dacă am Înţeles 
bine — scrisoarea abundă 
în întâmplări redate cu 
ÎUX de amănunte — po
vestea a  priveşte direct 
pe fratele semnatarului. 
Căsnicia acestuia *-a des. 
trâmat, omul a rămas sin-

g r  şi fără lucrurile do.
ndîte împreună cu so. 

tfa şi chiar şl fără cele 
avute anterior.

Ce ii deranjează pe dl 
Boş 1 Desigur, «ituaţia in 

se află fratele său. 
şi verdictul instan- 

dat — după cum sus. 
autorul scrisorii —  

f ş  bază de mărturii min. 
I cinoase. Şi mai est® supă- 
> ra t că personal a fost ca. 

lifieat noţ şi acuzat de 
ceva ce n-a făcut, după 
cum susţine.

Prea bjne n-am înţeles 
de ce est» adresată zia. 
rulai nostru această seri. 
soare. Dând cineva nu 
este mulţumit de o sen
tinţă poate face recurs. 
Sau di Şoş doreşte ca noi 
să-i reabilităm pentru o- 
fensa suferită? -Şt acest 
lucru se poate rezolva

t prfn instanţă, dacă 
poate' dovedi nevinovă-

m • >

ţia. Insulta este pedepsită 
de lege.

Câ nu întotdeauna reu. 
şlift să ne dovedim drep. 
tatea uşor şi repede, este 

. adevărat. Dar la fel de 
adevărat este că rezolva
rea unor probleme de fa
milie de tipul celor re-

comentată
latate în scrisoare nu este 
de competenţa presei, ci 
a justiţiei.

Afirmaţiile din-finalul 
scrisorii cum că nemulţu
mirile faţă de „felul în 
care justiţia îşi face da
toria contribuie la crime 
şi bătăi" şi că de aceea 
unii „caută să-şi facă sin
guri dreptate" sunt in. 
exacte, periculoase şi, de
sigur, sunt rodul supără, 
rii. Nici © nemulţumire 
nu poate justifica tendin
ţa unora „de a-şi face 
singuri dreptate", nici 
măcar acum, in „demo- 
craţie“.

far dacă dl Şoş crede 
cu adevărat In Dumnezeu, 
aşa cum ne scrie,, va în
ţelege că slujbele şi pos
tul, pe care intenţionea
ză să-l ţină, trebuie să 
aibă alt scop decât „pe
depsirea celor ce mint şi 
sunt necinstiţi", în sen. 
sul de a se abate asupra 
lor suferinţe sau lovituri 
de soartă.

Cu toată înţelegerea fa
ţă  de problemele oameni
lor, când est» vorba de 
neînţelegeri de familie, 
e dificil să dai verdicte, 
e jenant când ţi se cere 
să fii arbitru, e dureros 
să constaţi că relaţii care 
ar trebui să se bazeze pe 
iubire şi respect au dege
nerat in unele de hărţui
re şi ură. Ideal ar fi ca 
în. fiecare familie oame
nii să găsească forţa ş i  
înţelepciunea de a-?i re
zolva dezacordurile ivite, 
pentru a-şi redobândi e- 
chilibrul şi armonia. Când 
se ajunge ca adevărul 
să-1 stabilească instan. 
ţâ, lucrurile devin dra
matice, mai ales pentru 
copii, traumatizante pen
tru sufletele tuturor celor 
implicaţi.

VIORICA ROMAN

RĂSPUNS UNUI ANONIM
O  lungă scrisoare, de 

cind jumătăţi de pagină
— şl Încă una, de „pu
nere în temă" —, cu un 
scris de mână frumos, 
cursiv, ne-a sosit deunăzi 
la redacţie. „După cum 
vedeţi, mă vreau un a . 
nonim, dovadă eă nu aş
tept nici o recompensă, 
se spune în introducerea 
corespondenţei. Omul de
spre care am scris este a 
personalitate, care m-a 
fascinat şl asta m-a fă
cut, ca pe marginea pa. 
tului in care am zăcut, 
acum, când durerea mai 
stăruie, postoperatorie, să 
aştern gândurile mele (şi 
cred că şi al» altora !)*.

Apoi curg cele cinci pa
gini de descriere â spita
lului din Deva, â colegi
lor de suferinţă ai auto
rului anonim al scrisorii
— şi ei anonimi, notaţi 
doar cu câte o literă ma
jusculă —, a discuţiilor — 
literare şi filozofice — ale 
pacientului eu medicul ca
re l-a operat şi l-a îngri
jit, a calităţilor profesio
nale şl morale ale aces
tuia, unul mâi bun ca el 
nefiind de găsit — după 
aprecierea altui medie, 
care l-a trimis pe pacien
tul anonim la spitalul din 
Deva — nici la Fundeni, 
In Bucureşti. Scrisoarea 
este semnată: Un conva
lescent lucid, E.U. din sa
lonul 18.

Mărturisim cu sinceri
tate, stimate domn, că scri
soarea dv. chiar şi sem

nată doar cu iniţiate, he-a 
bucurat. Este, Intr-adevăr, 
O mare satisfacţie să fii 
primit şî tratat în' insti
tuţiile de sănătate cu a. 
tăia Solicitudine şl înţele
gere, să ştii că te afli pe 
mâna unor excelenţi pro-- 
fesionişti ,că Ia căpătâiul 
tău veghează oameni în 
alb care.şi respectă în' cel 
mai înalt grad misiunea 
şi pacientul, Cu atât mâl 
mult că asemenea specia
lişti se află şi în spita
lul din Deva. Despre unii 
dintre ei, ziarul nostru

a scris şi o va face ori. 
când cu plăcere,

N-am înţeles însă reţi
nerea , de â semna cores
pondenţa trimisă redac
ţiei cu numele dv., întreg 
şi adevărat, cu care, even
tual, am fi putut sta de 
vorbă. Pentru că, într.a- 
deyăr, spitalul din Deva 
are şi asemenea medici, 
care fac cinste instituţiei, 
domeniului sănătăţii, care 
dau pacienţilor încredere 
şi speranţă.

DUMITRU GIIEONEA

CIN E-I
Miercuri, 0 august, în jurul Orei 10, s-a prezentat la 

ttrfacţie dl. loan Guga, taximetrist. Dorind să-şi cumpere. 
tjenzină a opservat că are în buzunar, mai nuilţi bani decât 
t r f î  trebuit să'Fe pentru cele 4 curse făcute din gara De
va la piaţa centrală, la spital sau In cartierul Gojdu. Dl. 
(Sugă crede că una dintre persoanele transportat», din 
neatenţie, a confundat bancnotele, plătindu-i.pentru bursă 
iţîult peste tariful normal.

Cu speranţa că păgubaşul se numără printre! cititorii 
noştri îl informăm că îşi poate recupera banii de Ia dl. 
Guga, care lucteâzâ pe taxiul cu nr. Oi-HD-TALşi locuieş
te  fn Deva. pe strada Libertăţii, bloc C, ap. 45. Frumos 
gestul unui om care nu vrea să se bucure de bani nemun- 
ciţi, cu atât mai mult cu cât între Clienţi S-au numărat şi 
două femei în vârstă, venite la piaţă- (V.R.)

v * m m m m m m m* m m m m m m m m m • » • • • • • • • •

Cine vine la Călan Băi
— încă din primă zi au venit atât locuitori din ora. 

şui gazdă, cât $1 din alte localităţi ale judeţului nostru 
şt »le ţării, aliaţi tn trecere prin Câlan — sublinia- dl 
Bfihai Ban. Având in vedere numărul mare de viztta- 
tftri zilnic — sâmbăta şi duminica afluenţa fiind deo. 
sebită —, am luat şi câteva măsuri de organizare şi 
Mărire a piscinelor şt bazinelor. Astfel, ta piscina aco. 
perită, cu apă termală, au acces mai ales oamenii în 
vârstă şi suferinzi, in cea mică, de afară sunt îndru
maţi copiii, iar cele două bazine mari In aer liber sunt 
destinate tuturor celorlalţi vizitatori.

Porţile bazei sunt deschise zilnic, intre orele 8—20, 
turiştilor din toată ţara. De altfel, căsuţele sunt deja 
•Pupata ta maximum. Pentru rezervare se poate suna 
t i  telefonul 751517. (D.G.)

Băile Călan. Piscina cu apă termală, 
în aer liber, de curând dată în folosinţă.

Foto : PA VEL LAZA

D a t o r i i
In prezent, in Petroşani datoriile asociaţiilor de lo

catari şi ale agenţilor economici cu .capital de stat . şi pri
vat însuirtează cifra de 966 481 620 de Iei. *■ '

Existenţa acestor datorii pune H.A.G.C.L.-ul petro- 
şănean în imposibilitatea de a achita la rândul său 
debitele către F.E. Paroşeni, principalul furnizor de a. 
gehf termic pfentru Vatea Jiului, R.A.G.C.L..U1 la rân
dul său, din cauza debitelor nu poate să efectueze lu
crările de revizie la instalaţiile de căldură, ceea ce în
seamnă că iarna care se apropie poate să devină una 
dintre ceie mai grele, adică fără căldură şi apă caldă.

(C. P.)
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Când trebuie sau 
când vrea patronul?

Subsemnatul Suciu Iuliu din Simeria, str, Andrei 
Mureşanu, nr. 4, prin prezenta vă semnalez următoa
rele!

La Simeria, problema de salubritate a trecut de la 
R.A.G.C.L. la firma particulară „CRIZANTEMA", pa
tron dl Deac.

In general, gunoiul casnic este ridicat ih zilele pla
nificate , dar în fiecare lună se safe perie o zi, ceea 
ce inseatîinâ o scumpire mascată, metodă nu tocmai 
ortodoxă.

Ultima majorare s-a făcut începând cu luna iunie 
1995, dar în 5 iunie şi 31 M ie nu' a fost ridicat gunoiul 
în tot sectorul din zona str. Atelierului, Coşbuc, T. Vla- 
dimirescu, A. Mureşanu, Horea, Liliacului şi nici în zi
lele următoare, din săptămânile 5—11 iunie şi 31 iulie 
— 6 august. ■

Nici pe celelalte străzi gunoiul nu a fost ridicat, 
nu cunosc zilele planificate. In tot oraşul, de 2—3 săp
tămâni gunoiul este depozitat în faţa caselor. Nici la 
blocuri nu au fost ridicate containerele.

Temperatura la soare zilnic era de 35 grade şi a- 
ceste gunoaie, pe lângă miros, sunt şi un focar de in
fecţie. / ■

Se zice că în cadrul dispensarului local ar exista 
un organ, SANEPID. Eu nu cred, sau poate nu sunt de 
meserie, însă nici asta nu justifică lipsa de receptivitate.

Cei de la „CRIZANTEMA" motivează că maşina ar 
fi defectă, dar chiar ambele maşini, fiindcă pentru con
tainerele de la blocuri este . maşină eu sistem de ridi. 
care şi transport ? ? ? '

Noi plătim taxele respective şi pretindem corecti
tudine din partea patronului, nu are decât să închirieze 
altă maşină.

Dacă încerci să nu plăteşti pentru serviciile ne
efectuate, nu ţi se primeşte decât suma totală pe tri.

■ mestru ! : ■■■-
Sunt convins că prin ziarul dv, organele judeţene 

abilitate vor face lumină.

•  * • *■ <§ • * •

TEZAURUL EVANGHELIILOR

(E v a n g h e liile  S in o p tice )
Primele trei Evanghelii i 

Matei, Marcu şi Luca sunt 
cunoscute sub denumirea, 
de „Evangheliile Sinop
tice* Cuvântul „sinoptic” 
vine de Ia două cuvinte 
greceşti şi înseamnă „a 
vedea împreună".

Cele trei Evanghelii ne 
fac aceeaşi dare ele seamă 
despre viaţa şi învăţătu
ra Mântuitorului. Dacă le 
aşezăm în trei coloane pâ
râtele şi ie „privim îm
preună", vom vedea că 
există. între ele asemă
nare foarte mare de „ma
terial* şi „aranjament". 
Teologii studiind această 
asemănare care există în
tre Evangheliile sinoptice 
au descoperit că „Evan
ghelia după Marcu" a fost 
sursa Evangheliilor după 
Matei şi după Luca.

Evanghelia după Marcu 
se divizează în 105 texte 
sau secţiuni. Din cele 105 
texte, Evanghelistul Ma
tei a reprodus în Evan
ghelia sa 93, iar Evanghe
listul Luca 81. Evanghe. 
listul Matei a folosit In 
Evanghelia lui din mate
rialul Evanghelistului Mar. 
cu un procentaj de 51 la 
sută, iar Evanghelistul

Luca un procentaj de 53 
la sută.

Ca o regulă generală, 
atât Evanghelistul Matei 
cât şi Evanghelistul Luca 
l-au urmat totdeauna în
deaproape pe Evanghe
listul' Marcu în ce priveş
te ordinea evenimentelor 
din viaţa Mântuitorului. 
Numai ici şi colo, in ca
zuri cu totul excepţiona
le, ei au părăsit această 
ordine; şi aceasta nu ca 
o contradicţie, ci numai 
în vederea atingerii sco
pului pe care-1 urmăreau 
în Evanghelie. Este foarte 
interesant: când Evan
ghelistul Matei a schim
bat puţin ordinea Evan
ghelistului Marcu, a ră
mas la ea Evanghelistul 
Luca. Totdeauna unul din
tre ei a păstrat ordinea 
evenimentelor din viaţa 
Domnului lisus, aşa cum 
a arânjat-o Evanghelis
tul Marcu, ca ea să ră 
mână neştirbită, deoare
ce el au văzut-o eu totul 
corectă.

Faptul că Evangheliştii 
Matei şi Luca atunci când 
au scris- au avut înain
tea lor Evanghelia după 
Marcu ca sursă ne arată

că Evanghelia după Mar
cu a fost cea mai timpu
rie dintre toate Evanghe
liile.

Am văzut că Evanghe-' 
liştii Matei şi Luca au luat 
aproape în întregime ma
terialul Evanghelistului 
Marcu.' Şi acum sc ridică 
9 altă întrebare: de unde 
âu luat ei restul materia
lului? După o altă cer
cetare asupra celui de.al 
doilea material descope
rim spre marea noastră 
surprindere că şi el este 
un material asemănător. 
Evangheliştii Matei şi Lu
ca au peste 200 de ver. 
sete identice.

Este foarte interesant, 
primul material pe care 
I-au luat cei doi Evanghe- 
Iişti din Evanghelia după 
Marcu se referă aproape 
tn întregime la evenimen
tele din viaţa Mântuito
rului, la ce „a făcut". Iar 
cel rle-al doilea material 
se referă la învăţătura 
Lui, la ce „a zis". .

Unul dintre primii isto
rici bisericeşti, cu nume
le Papias, care a fost U- 
cenicul Apostolului loan,
ne.a dat o informaţie ex
trem de importantă. El a

scris: „Matei a colectat în
văţătura lui lisus in lim
ba ebraică". Aici descope
rim că Evanghelistul Ma-, 
tei a fost primul care a 
adunat materialul despre 
învăţătura Fiului lui Dum
nezeu. Acum este clar, 
când i-a ajuns Evanghe
lia după Marcu în mâini, 
el deja a avut materialul 
adunat; şi el acum a avut 
la bază două materiale 
din care a alcătuit Evan
ghelia.

Mulţumim lui Dumne
zeu pentru aceste două 
surse din Evangheliile Si. 
rioptice: pentru sursa fn. 
văţăturii Mântuitorului 
din Evanghelia după Ma
tei şi pentru cea a fapte
lor Lui din Evanghelia 
după Marcu I

Acum problema este 
dezlegată. Evanghelistul 
Matei s-a folosit de sursa 
Evangheliei după Marcu, 
iar Evanghelistul Luca s-a 
folosit şi de sursa Evan
gheliei după Marcu şi de' 
cea a Evangheliei după 
Matei, de aceea găsim o 
asemănare- aşa de mare 
între ele.

Pastor,
d r a g o m ir  st a n c u
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PRIVIREA SPRE MUNTE
S^tul Roşcani, aparţinător, deocamdată, comunei 

Dobra, este situat pe pârâul Valea Dobrii, acolo 
unde zona colinară se întâlneşte cu poalele Mun. 
ţilof Poiana Ruscăi. De la el în sus începe ţara păs
trăvului şi a bradului falnic, copacul cu cetina veş
nic verde aidoma poporului din care facem parte. 
Iată câteva date despre această localitate cu oameni 
mândri, drepţi şi harnici.

•  Satul are în jur de 180 gospodării frumoase, 
bine rostuite •  La ora actuală, în sat. trăiesc circa 
400 de oameni •  Principala sursă de existenţă — 
deşi nu sunt puţini cei ce lucrează. în afara locali, 
tăţii — este agricultura şi în special — întrucât te
renul arabil este puţin şi slab productiv — creşterea 
animalelor « Ni s-a spus că nu există -casă care să 
nu aibă cel puţin o vacă şi sunt numeroşi cei ce 
cresc 3—:6 capete de animale •  Aproape fiecare gos
podărie are cal •  în prezent, în Roşcani au venit 
copiii celor ce trăiesc la oraşe, veniţi Ia bunici să-şi 
petreacă — aşa cum fac în fiecare an — vacanţa •  
Drumul de la Dobra la Roşcani a fost asfaltat de 
Curând, înlesnind legătura oamenilor cu ţara; Cei 
ce locuiesc în partea de sus a satului cer lungirea 
porţiunii asfaltate până Ia capătul localităţii o Roş- 
caniul este primul sat din judeţ — şi, poate, din 
ţară, care arc — de vreo două luni — centrală te
lefonică automată cu 100 de numere •  Hoşcaniul 
este propus să devină reşedinţă de comună, aşa cum 
a mai fost până în 1968 •  A început regularizarea 
pârâului ce străbate satul pentru a-1 feri de inun
daţii, întrucât Valea Dobrii este un pârâu- foarte nă
bădăios. - ■ ' -E- .'<?

Două instituţii
La Roşcani, sat al co

munei Dobra, două insti
tuţii stau faţă în faţă. Este 
vorba de şcoala primară 
şi căminul cultural. Două 
instituţii care, într-o zi de 
lucru de peste săptămână, 
sunt închise, mai ales că 
cei mici se află de mult în 
vacanţă. Aşa că ne-am 
mulţumit să le privim pe 
din afară. Şcoala primară 
arată cam dărăpănată : 
tencuiala căzută, zugră
veala pereţilor şi vopseaua 
ferestrelor coşcovite. In 
tfurte — scaieţi şi buru
ieni, iarba necesită, poar
ta cam distrusă. Prin a-

Bătrânii*

•  In satul Roşcani sunt mulţi oameni de vârstă
•  respectabilă. Umil dintre cei mai în  Vârstă este dl
•  Aurel Tomoaie, ce a împlinit 82 de ani de viaţă.
•  Când l-am căutat acasă — era o frumoasă diminea-
•  ţă de august — nu l-am găsit. Era plecat cu vitele
•  la păscut — treabă ce o face în fiecare zi: De lu .
•  crat în câmp nu mai poate, dar se ocupă de ani-
•  male, de treburile ce se cer făcute prin. ogradă.
•  L-am găsit mai târziu, când s-a întors cu vitele să-
•  tule şi adăpate, şi am stat de vorbă pe îndelete. Am
•  aflat că a fost pe front, ajungând foarte departe de
•  ţară şi este  veteran de război. A lucrat foarte mulţi
•  ani la întreţinerea drumurilor în calitate de. canto-
•  nier. -.
•  — Satul nostru are oameni tare de treabă — 
Jn e .a  spus. De Ia noi au plecat mulţi oameni care au 
" învăţat si s-o făcut doctori, ingineri. Domni mari.
•  Ai. ce s-or dus n.au uitat de satul unde au văzut
îliim ina zilei. Şi vin mereu acasă să-şi vadă părin. 
J ţii, neamurile. îmi adiic aminte că, pe când eram 
?  tânăr, femeile .spălau haine în pârâu, cu cenuşă. Sa-' 
î tu l  avea o mulţime de perechi de boi. Astăzi femeile 
Jspală cu maşina şi cu chimicale. Boi, dacă mai sunt 
Strei perechi. în schimb s-au înmulţit caii, aproape 
0 fiecare casă are.' Da’ pământu’ se lucră greu, cu 
.  mult chin. Astăzi tineretul pleacă către oraşe unde 
ţ  luxul este mai mare. Şi fiecare vrea lux cât mai 
ţ  mult. ■ ' . '
•  . Ai dreptate, baci Aurele. Dar astea sunt vre-
•  murile. Ele nu se opresc în loc, ci se rostogolesc în
•  vrerea lor.

Un localnicFiul satului ! Dat „„ unia
cum spunea şi dl Aurel Tomoaie ţ ci unul care s.a implicat

najarea terenului de fot-
Roşcaniul — cum spunea şi dl Aurel Tomoaie ţ ci unul care s.a implicat bal.. Are personal la ae.

— a dat ţării mulţi oameni care ocupă locuri de I puternic în bunul mers tiv douăzeci de zile de
în societate. Iar cei plecaţi din localitate > ai treburilor Comunită- lucru la amenajarea ae.

ţii satului Roşcani, care, 
în viitorul apropiat Va 
deveni centru de comu
nă. Este vorba de dl Ro- 
mulus Sârb, ce lucrează 
la S.S. „Sargeţia Fprest"

conducere ,,, .
nu uită nici o clipă de unde s-au ridicat. Unul din- |  
tre aceştia este şi dl ing. Ovidiu Ipan Muntean, I 
actualul director al Direcţiei de Telecomunicaţii Hu. / 
nedoara-Deva. Domnul de care vorbim a  intervenit 1 

ntru betonarea drumului ce leagă satul de Dobra, ţp i
la regularizarea râului pentru a  feri localitatea de 
inundaţii. Tot la iniţiativa dumnealui, în Roşcani a 
fost instalată — şi'funcţionează de circa două. luni 
— o centrală .automată eu 100 de numere. Astfel 
că sătenii pot vorbi cu oricine din, ţară şi chiar din- i 
colo de fruntariile ei. O să zică unii că, sigur, de ţ 
aceea a fost instalată o asemenea centrală în Roş- l 

j câni fiindcă dl O. I. Muntean este fiu al satului, i 
i Aşa, este, dar ce poate fi rău în faptul că omul îşi 1 
1 ajută satul să progreseze ? Găci orice faci pentru ţ 
1 satul tău, faci, întâi de toate, pentru ţară. Nimeni 1 
l nu are dreptul să uite locurile unde s-a născut şi î 
i dacă le ajută cu ceea ce poate face, nu cu minuni, J 
* asta este foarte bine.

Toată familia

S.A. Deva (filiala Dobra). 
Un om harnic şi săritor 
cum este dânsul se im
plică rapid în rezolvarea 
problemelor obştii. Dân
sul a sprijinit amenaja
rea casei parohiale, pre
cum şi introducerea tele
foniei automate în locali, 
tate prin asigurarea stâl
pilor pe care s-au întins 
firele centralei. A spriji
nit,’ de asemenea, ame-.

Ţinea de ruda carului, ori de tân- 
jaiă, cum i se mai zice, mergea în faţa

— Toată familia la lucru?
— Eum vedeţi. Gărăm fânul de pe

vacilor, Joiana şi Dumana, un om fain, hotar. Să avem la iarnă pentru ani- I
în plină putere, dl Iulian Tomeştean, male. JDâcă vrem lapte, caş, brânză... J 
muncitor la RA.G.G.L, Deva, dar şi 
vrednic şi statornic ţăran în satul lui,

coperiş se scurge apa.
Căminul cultural este o 

instituţie impunătoare şi 
îngrijită. Iarba din curtea 
sa a fost cosită de mai 
multe ori de către un lo
calnic. O bibliotecă cu un 
fond de carte însemnat 
îşi aşteaptă cititorii. La 
fel de îngrijită este Şcoa
la Generală din Roşcani. 
Spre deosebire de surata 
ei mai mică, aici totul 
este pus la punct, multă 
verdeaţă, arbuşti orna
mentali tăiaţi îngrijit. Am 
aflat că aici s-au efec
tuat în această vacanţă şi 
lucrări de reparaţii.

>• mmm mmm mmmm m m •

• 
«

glu-

— Şi bunicul şi bunica şi nepotul... |
— Şi Joiana şi Dumana... ' »
— De ce le cheamă aşa ? |
— Joiana a venit pe lume joia, J

Dumana duminica. |
— Eu ştiam că vacile sunt pentru J 

lapte, nu pentru jug,- la greutate... {
__ ____ _ r — Apoi nu lg oropsim chiar aşa de »
Tata Ioan, de 75 de ani, mama greu. Uitaţi-vă ce faine îs. Muncite şi 1 

Rozalia, soţia; copilul meu. - bine hrănite...

ROşcani. Ne-am îngăduit să-l oprim o 
î  clipă.

— Să mai răsufle şi vacile 
mim noi.

1'  — Dar -şi noi, oamenii — zice dum.
nealuî.

* — Gare noi ?

tualului magazin al coope
raţiei dâre înainte era •  
tavernă oarecare. Se va 
implica, fără îndoială, şi 
în repararea acoperişo. 
lui aceluiaşi magazin, prin 
care acum se infiltrează 
apa. Pe drept cuvânt; 
mulţi cetăţeni ai viitoa
rei comune Roşcani se 
gândesc de pe acum să-l 
aleagă în fruntea obştâ, 
mm-mmmm.mmmrnmmmm

NUNUŢ, FECIORUL 
PĂDURARULUI

Mai rar un drăgălaş (şi 
drăcuşor) de copil ca Io- 
nuţ Luncan, al doilea fe
cior al pădurarului Gheor-; 
ghe Luncan. Blond, da- 
doloţ, la doi ani şi jumă
tate, te pune la încurcă
tură. Ne-âm făcut prie
teni mari. La început, cu 
mânuţa lui grăsuţă, mi-a 
ars o palmă peste obraz. 
Eram „nenea străin"... A.  
poi mi-a şutit carneţelul 
şi pixul. Mi-a oferit,' când 
cu stânga, când cu dreap. 
ta, mai multe „autografe". 
Le păstrez şi sper să i Ie 
arăt peste ani...

Tăticul lui, pădurarul 
Gheorghe Luncan şi mă
micii Mariana. l-au . sfădit 
un pic, că-i „obrăznicuţ 
cu nenea". Nii-i drept; Eu 

{ l-am apărat. Eră ’ gata- 
‘ gata să vină cu nenea.

B is e r ie a , m o n u m e n t is to r ic

•  • • • • • » • « * • » » » * • • • * » • «  m m mm mm wr

Pagină realizată de : 
MINEL BODEA, 
TRAIAN BONDOR, 
GHEORGHE I. NEGREA

Biseriea din Roşcani 
se află înscrisă în lista 
monumentelor istorice şi 
de cultură la nr. 1458. 
A fost ridicată în anul 
1460. Bătrânii spun că in 
cimitirul satului s-ar ' fi 
aflat f> biserică mult mai 
veche. Documentele de
spre acest lăcaş au fost 
studiate, după cum ne 
sputieă părintele paroh 
Victor S. Şuiaga, de un 
istoric italian, Mario 
Rufini, care afirmă ,  că 
aici exista pe vremea 
prigonirii turceşti chiar' 
un protopopiat. Ca stil, 
biserica oferă imaginea 
unui semigotic. In ahul 
1766, la acest lăcaş de 
cult greco-oriental s-au 
efectuat lucrări de repa
raţii, s-ău adăugat con
traforturi cu sprijinul lui 
Ladislau Caba, al cărui 
tablou votiv cu familia 
se află în interiorul bi
sericii. Se spune că la 
anul 1766, când biseri
ca a fost renovată, au 
lucrat numai tineri ne
căsătoriţi din comună 

' pentru ca în caz de ac
cident să nu rămână în 
urma lor văduve sau co
pii orfani. Specialiştii a- 
preeiază că în zugrăvea
la bisericii ar exista şap
te straturi de pictură, 
extrem de interesantă şi 
valoroasă.

In ultimii ani, mai pre
cis în 1990, biserica a 
fost pângărită de doi hoţi, 
ulterior prinşi, care au 
furat şapte icoane pe

lemn şi pe sticlă, din 
care au fost recuperate 
doar cinci. Anul acesta 
biserica a fost din nou 
călcată de hoţi.
. Din păcate, in scurgerea 
anilor, clădirea. a înce
put să se deterioreze, 
tencuiala scorojită cade, a- 
coperişul de şindrilă uscat 
şj crăpat lasă să se scurgă 
apa in lăcaşul sfânt. Zu
grăveala s-a înnegrit de 
fumul lumânărilor şi de 
timp. Sunt necesare se
rioase lucrări de repara
ţii pe care un astfel de 
monument istoric le me
rită cu prisosinţă. Local- 
mei, împreună cu ini
mosul lor preot paroh 
Victor S. Şuiaga, nepo
tul marelui avocat par
ticipant la Marea Uni
re de la Alba lulia, s-au 
zbătut să strângă banii 
necesari, dar sunt prea 
săraci să susţină o ast
fel de lucrare.

Qe aceea, se face un 
apel de suflet la spon
sori generoşi, care prin 
donaţiile lor şi ale socie
tăţilor pe care le conduc 
ar putea sprijini străda
nia lor. Se adresează in 
primul rând unui fiu al 
satului, care a făcut mult 
pentru localitatea în care 
a văzut lumina zilei, dl 
ing. Ovidiu Muntean, 
directorul Direcţiei de Te
lecomunicaţii Hunedoara- 
Deva, tatăl dânsului fiind 
în timp. un apreciat şi 
devotat epitrop dl aces
tei biserici. Dar se vor

găsi, fără îndoială, şi 
alţii — filialele bănci
lor devene, S.C. ,JSatge- 
ţia-Forest“ S.A. Deva, 
Muzeul Civilizaţiei Daci
ce şi Romane, sprijinit 
de Consiliul Judeţean, ca
re ar avea ceva atribuţii 
oficiale în aceşţ sens.

Contul bisericii ortodoxe 
Roşcani, deschis la Bank- 
coop — Cooperativa, de 
credit Ilia, este 5296.06.04. 
Sprijiniţi prin ajutoare 
cât de mici un lăcaş sfânt, 
monument istoric şi de 
cultură.
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Solaborarea dintre ti
nerii francezi, membri ai 
Asociaţiilor BlÂ.S.E.R.', 
respectiv PHARE 33 şi 
tinerii români, membri 
ai Asociaţiei de priete
nie „EBIB FAURE" din 
Sălan, va sărbători nu 
peste mult timp 5 ani de 
existenţă. Şinei ani în 
care am fost alături’ la 
bune şi la rele, am încer

când uh grup de studenţi 
ai Institutului de Asisţşn- 
ţă Socială din Bordeaux 
(IRTS) a sosit lâ Sălan, 
în vederea elaborării u- 
nor anchete sociale pen
tru depistarea familiilor 

, necăjite din satele Să- 
lanului. S-au elaborat fi
şe, s-au stabilit criterii 
de departajare, s-a lu
crat pe teren zile în şir,

al ţăranilor cu mâini as
pre şi frunţi îricreţite, al 
bătrânilor, uitaţi uneori 
de cei cărora le-au dat 
viaţă, al copiilor dornici 
să aibă şi ei o jucărie., 

Din partea „EBIE FA
URE", patru fete : Mona 
Broţei (vicepreşedinte), 
Anda Frenţoni, Adriana 
Iosub • şi Bianca Staneo- 
vici s-au dăruit trup şi

CONVOIUL PRIETENIEI

cat şi putem spune, cu 
mâna pe inimă, că am 
reuşit să ne cunoaştem 
mai bine, să legăm prie
tenii indestructibile.

în vara acestui an s-a 
concretizat o nouă acţi
une, fruct al colaborării 
noastre, şi- anume distri
buirea unui convoi uma
nitar, pregătit timp de 
un an de zile de către 
prietenii noştri şi desti- 

- nat Asociaţiei „Elie Fa
ure". De această dată, 
beneficiarii convoiului nu 
au mai fost ca până a- 
cum elevii şi personalul 
liceului din Gălan, ci fa
miliile cele mai defavo
rizate, locuitoare ale sa
telor arondate oraşului 
Gălan. A fost o muncă 
titanică, dar plină de sa
tisfacţii 1

Pregătirea distribuirii 
convoiului a început îri- 

|  că din 12 iulie, atunci

de dimineaţă până la 
căderea serii.

Convoiul a sosit, de a- 
ceastă dată, prin inter
mediul unui transcontai- 
ner, pe calea ferată. Vrem 
să mulţumim pe această 
cale personalului de la 
Terminalul de Transcon- 
tainere din Deva, condus 
cu profesionalism de că
tre dl director Oănă, pen
tru aportul la buna des
făşurare a recepţionării 
convoiului. După sosire, 
timp de câteva zile, mem
brii Asociaţiei „EBIE 
FAURE", împreună cu 
delegaţia franceză, con
dusă de Jean-Michel şi 
Catherine DAURIAG, au 
contribuit la realizarea 
pachetelor personale, des
tinate familiilor defavo
rizate. A urmat distribu
irea efectivă a acestor 
cadouri , menite să în
dulcească traiul modest

suflet, contribuind la pu
nerea în practică a a- 
cestei acţiuni fără pre
cedent pentru asociaţia 
noastră.

Ba sfârşit, privind în 
ochii bătrânilor singuri, 
ai copiilor atât de ino
cenţi, cu toţii am înţeles 
că acum am realizat ceea 
ce, poate, de mult ar fi 
trebuit să (începem. Dar, 
cu toţii suntem oameni, 
iar... „omul cât trăieşte 
învaţă

Ne-am simţit cu sufle
tul mai plin, mai feri
ciţi, bucurându-ne de 
bucuria celor nevoiaşi, 
încercând să ne ascun
dem faţă de aceştia, e- 
moţiile inerente şi une
ori chiar lacrimile mul
ţumirii sufleteşti.

Gum am putea să nu 
continuăm ?...

COSMIN BAN, 
Deva

Un gând şi o poantă la î
i  „Un surâs nu costă %imic, dar înfăptuieşte mult. 

Nu ţine decât o clipă dar amintirea lui dăinuie câteo
dată o viaţă întreagă. Nu poate fi cumpărat, împru. 
mutat sau furat. Dar nu serveşte la nimic atâta timp 
cât nu a fost dăruit. Căci nimeni nu are mai multă 
nevoie de un surâs decât acela care nu-1 poate dărui".

(CHINA)',

Entuziasm
O doamnă vizitează a- 

telierul unui pictor.
— Ah, cât mi-ar plă

cea să iau cu mine o par.

te din minunatele dum
neavoastră culori I

— S-a făcut; doamnă.
• — Adevărat, îmi dăruiţi
o pânză ?

— Nu, dar v-aţi aşezat 
pe paleta mea cu vop
sele.

Oin lum ea sărutului
■  Nimeni nu ştie exact 

când a apărut primul să
rut „de iubire", dar în ve
chiul Babilon, în urmă cu 
2000 de ani, gestul era con- 
siderat indecent. Pentru să
rutul în public se acordau 
pedepse aspre : femeilor li 
se tăiau ambele urechi, iar 
bărbatului buza inferioară.

m Cel mai sărutat băr
bat din istoria omenirii se 
pare că a fost locotenen
tul Hobson care, eviden

ţ i a t ’în războiul americano- 
,spaniol din 1898, : a fost 
sărutat,, cu .ocazia; trecerii 
lui triumfale prin Ameri
ca, de peste 20 000: de fe
mei !

■  îrf 1528, la Rostock, o 
femeie şî-a dat soţul in ju
decată pentru că o sărUţa 
prea rar. Tribunalul a ho
tărât ca acuzatul să-şi să
rute soţia de trei ori în 
zilele lucrătoare şi de cinci 
ori în zilele de sâmbătă, 
duminică şi alte sărbători. 
Gam în aceeaşi vreme, în ’ 
Anglia, un soţ care-şi cam

batea soţia a fost condam
nat să o sărute de două 
ori pe zi. în caz de neres- 
pectare* a sentinţei, urina 
să execute o pedeapsă în- 
tr-o tabără de muncă'I

' • • • • • • • • • • • • • «

Dansul frunzelor.
Desen

de DPRINA ITUL CRÂNG

d e pictură
De două săptămâni la 

Câmpu lui Neag s-a des
chis o tabără de pictură, 
ce reuneşte membri ai U- 
niunii Artiştilor Plastici 
din România — Filiala 
Graiova, în mare parte 
foşti studenţi la facultăţile 
de specialitate.

Din 9 august participan
ţii la tabără au deschis 
la Galeriile de Artă din 
Uricani o expoziţie de pic
tură în care sunt prezen
tate lucrări executate în 
cadrul taberei, opere ce 
reprezintă în marea lor 
majoritate peisaje din fru
moasa zonă a localităţii 
Câmpu lui Neag şi împre
jurimile Uricaniului. (C.P.)

* »  * • •  * •  * •  * • • • * • * •  * • * • * • * • * • ■ •  *

„ C IO C Â R L IA  * D IN  V A ID E I

Maria Stroia a cântat 
de mică. într-o familie în 
care cântecul şi versul po
pular au fost purtate de 
la bunic la fiu şi apoi la 
cei trei nepoţi, nici nu se 
putea altfel probabil. în 
drăgind încă de pe atunci 
cântecele doinite din fluier 
ale tatălui ci, dar şi me
lodiile Lucreţiei Ciobanu, 
ale Măriei Ciobanu şi ale 
Sofiei Vicoveanca, tânăra 
Maria a „prins" repede 
gustul pentru muzica po
pulară, la început făcân- 
du-se remarcată în satul 
ei natal, de la poalele mun
ţilor Orăştiei — Vaidei.

După absolvirea liceului 
a urmat cursurile ■; Şcolii 
Populare de Artă din De
va, unde îndrumător şi 
dascăl i-a fost- îndrăgitul 
nostru interpret * Drăgân 
Muntean. Dar drumul 
Măriei nu s-a oprit aici. . 
în urmă cu trei ani ea de
vine membră a binecunos
cutului şi apreciatului an
samblu folcloric „Ciocâr
lia", la care cântă alături 
de Mioara Velicu, Gheor- - 
ghe Turda, Floarea Tănă-

sescu, Mioara Pitulice şi 
alţii. Astfel că Maria Stro- 
ia poartă eu ea, în ţară 
ori peste hotarele ei, cân
tecele culese şi învăţate 
de la bătrânii din . satul 
copilăriei ei. Şi nu ntimai 
cântecele, ci şi unul din
tre cele mai frumoase cos
tume populare din zona 
Orăştiei, pentru care atât 
Maria, cât şi tatăl său 
sunt recunoscători Paras- 
chivei Nistor (cunoscută şi

ca „Oara lui Gică"), din 
satul Vaidei. '

Acum Maria Stroia are 
24 de ani, fiind una din
tre cele mai tinere com
ponente ale ansamblului 
„Ciocârlia", o interpretă 
care duce’ mai departe me
sajul şi- bogata tradiţie a 
cântecului popular hune- 
dorean, a celui românesc 
în general.

GEORGETA BÎRLA

Cu drag şi eâulec dintr-un glas tânăr 
— Maria Stroia. ^

•  * •
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Expresii şi citate celebre

O ACTA EST FABULA (latină) — 
Piesa a fost jucată.

In teatrul din antichitate nu existau 
programe care să anunţe subiectul, ac
tele şi distribuţia piesei. De aceea, se 
încetăţeneşte obiceiul ca la sfârşitul pie
sei să se anunţe: „Acta est fabula", adi. 
că piesa-s-a sfârşit. Expresia s-a răs. 
pândit repede, de pe scena teatrului pe 
scena vieţii, „Acta est fabula" au fost 
ultimele cuvinte pe care le-a spus îm
păratul Augustus pe patul de moarte. 
Şi astăzi, această expresie este {dosită

des pentru a anunţa un sfârşit, un dez
nodământ.

O APERTO LIBRE viu Ad apertu. 
ram libri (latină) — La deschiderea 
cărţii.

In vechime, cărţile erau scrise, de 
mână şi de aceea aveau multe gfOşţmv 
A traduce sau a comenta un asemenea 
text, la prima vedere, era o treabă di. 
ficilă. Expresia „aptrio libre", adică 
deschizând cartea, a* devenit sinonimă cH 

„pe nepregătite", la prim» vedere.

music box U G L Y  K ID  J O E
Rădăcinile grupului 

UGBY KID JOE . sunt în 
CarOlina de Nord, în a- 
nul 1989, când KBAUS 
EICHSTADT, chitarist la 
grupul UGBY, l-a rugat 
pe WHITFIELD CRANE 
(solist vocal intr-un grup 
obscur din care mai fă
cea parte şi bateristul 
MARK DAV1S), să par
ticipe la înregistrarea u- 
nei casete demo. După 
realizarea acestui demo 
cei trei se decid să-şi 
formeze o trupă proprie.

WHITFIERD CRANE 
prâvine din Isla Visţa, 
un orăşel universitar din 
vecinătatea Santa Barba
rei (California). Familia 
lui este respectabilă, toţi 
fiind absolvenţi ai cele
brei universităţi Stant- 
ford. într-un interviu 
WHITFIELD spune: eu 
sunt primul din familie 
care nu a absolvit aceas

tă universitate, fiind con
siderat oaia neagră a fa
miliei. Iubesc la nebu
nie distracţia, plaja şi 
muzica, şcoala liiă* preo
cupă mai puţin. Muzica 
este refugiul meu. Nu 
sunt un muzician profe
sionist, dar atunci când 
sunt mai obosit şi mai 
trist mă cufund în mu
zică, trezindu-mă apoi 
relaxat şi cu idei pentru 
a realiza melodii noi" 

Klaus Eichstadt provi
ne tot din Isla Vista, din
tr-o familie de muzicieni, 
tata dirijor, mama pia
nistă, bunicul trompetist. 
Deoarece tatăl jsău era 
etnic german, la 15 ani, 
Klaus pleacă In Germania 
in vederea studierii con
servatorului, După ce a 
stat un an la Hamburg 
şi Kiel, Klaus se întoar
ce în America. Pentru 
a-şi câştiga existenţa se

angajează ca şi grădinar. 
Familia care a dat a- 
nunţul în ziar este Cra
ne, astfel Klaus se reîn
tâlneşte cu prietenul din 
copilărie — Whitfield. 
Cei doi încep să repete 
în garajul familiei Cra
ne. Apoi .Klaus pleacă în 
grupul Ugly, iar Whit
field cântă cu un coleg: 
de scoală (basistul COR- 
DELL CROCKETT) în- 
tr-o formaţie şcolară.

în 1990 'Klaus, Whit
field şi Davis îl cooptea
ză în grupul Ugly pe chi
taristul Roger Lahr. Ba 
începutul lui 1991 a in
trat în grup şi bassistul 
Crockett, astfel compo
nenţa consolidându-se. 
Cei cinci băieţi încep să 
compună piese proprii, 
susţinând o serie de con
certe improvizate în ga
raje. Treptat Se fac re
marcaţi, fiind invitaţi să

cânte la un concert al 
formaţiei de glam rock 
PRETTY BOY FBOYD. 
Acest concert va avea o 
importanţă crucială în 
istoria formaţiei, Ugly 
fiind aclamat de specta
tori, iar lui Whitfield i-a 
venit ideca să schimbe 
numele trupei în Ugly 
Kid Jde, o parodie adu
să lui Eretty Boy Floyd, 
demonstrând, că este do
tat cU un fin simţ al u- 
morului. Whitfield explica 
intr-un interviu : „am a- 
les acest nume deşi nici 
unul dintre noi nu este 
urât, am depăşit pragul 
adolescenţei şi nici unul 
nu avem prenumele Joe. 
Ugly Kid Joe se potri
veşte cu stilul de viaţă 
a numeroşi adolescenţi 
americani, Joe fiind un 
nume ales la întâmplare".

(Va urma)
HORIA SEBEŞAN
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_ Comuna Geoagiu aspiră 
de mai mulţi ani la statu
tul de oraş; încă de • pe 
vremea regimului totali
tar. N-a fost să fie aşa 
atunci, nu este să fie, deo
camdată, nici în prezent. 
Dar în perspectivă ? Cine 
poşte Şti? Cine poate şti 
mâi bine decât aleşii în 
urmă cu trei ani şi jumă
tate sâ-i conducă destine
le. Ca peste tot în ţară, 
In condiţiile pluripartitis- 
mufaî, oameni de mal mul
te  culori politice au alcă- 
tuit Consiliul local Geoa
giu. Temători de gradul 
şi aşa ridicat de fiscalita
te, poate şi mai puţin cu
noscători Intr-ale condu
cerii, consilierii au refu
zat să adopte o hotărâre 
de a solicita pentru comu- 
Aa Jlor statutul de oraş. 
Acum lucrurile stau alt- 

. lei. Cea mai mare parte 
a Airigaîtarilor treburilor 
comunei s-au convins că 
locul comunei lor ar fi în 
constelaţia localităţilor cu 

; statut de oraş, iar acum 
trag |a  unison la „vehi- 
ce4ek” care.i vor conduce 

' cândva negreşit acolo.
■Mu fsentru că primarul 

; eomunei Geoagiu, domnul 
! ing. Cornel Igna, ar repre- 
‘.zenta media aritmetică a 

Opiniilor, acţiunilor, efor*, 
turilor întreguiui conclav 
al consilierilor •‘'comunali 
l-am- ales ca interlocutor 
pgptru aceste rânduri, ci 
pâr ? f Simplu pentru că 
ne-a dezarmat cu răspun
sul; fel o întrebare.

— Domnule Cornel Igna,
Ce-a promis concetăţenilor 
lui la alegeri primarul 
Geoagiului ? '

— Primarul n-a promis
nim ic! ..

— Atunci ce-a făcut pri
marul pentru alegătorii 
Săi în trei ani şi jumăta
te ?

— Primarul n-a făcut 
nimic ; nimic singur. Tot 
ce a fost făcut, a făcut cu 
sprijinul consilierilor, în
cepând de atunci când a- 
ceştia au uitat că au vreo 
culoare politică şi s-au so
c r i t  .doar âleşii. cetăţeni
lor, mandataţi de aceştia 
spre a le reprezenta inte
resele. Atât partidul de 
guvernământ, cât şl Con
venţia Democratică din 
România, care dau împreu
nă majoritatea consilierilor

comunali, au în comună 
oameni de nădejde.

— Atunci să trecem la 
„contabilitate". Ce-aţi fă
cut împreună pentrtt ; co
mună în actuala legisla-

■ tură ?
*— Mai întâi aş vrea să 

notaţi un specific al co
munei, tot ce am făcut, 
am făcut în condiţiile vi
nul buget de austeritate.

— Peste tot a fost la fel.
— La Geoagiu e mai alt

cu, în celelalte Sunt con
struite şi staţiile xle me
die şi joasă presiune. De 
asemenea, vom elimina în
călzirea cu. lemne în câ
teva şcoli şj vom trece la 
încălzirea centrală cu ga
ze în loc de cărbune pen- 
trU cele 37 de apartamen
te din satul centru de 
comună.

— în satul dv natal aţi 
introdus gazul, domnule 
Igna?

COMUNA GEOAGIU

rieră de agregate minera
le de balastieră pe care 
am închiriat-o cu mult fo
los pentru comună unei 
societăţi comerciale din 
Alba Iulia care are lucrări 
în zonă.

— Alte resurse ?
— Construcţii din patri

moniu de închiriat ca şi 
terenuri în intravilan de 
concesionat noi am avut 
prea puţine. Cu terenuri

l e  ce le-am avut disponi
bile în intravilan abia am 
satisfăcut cererile celor ce 
erau Îndreptăţiţi la teren 
în intravilan, după Le
gea 18. -

— Aveţi staţiunea bal
neară pe teritoriul comu
nei. -

— în staţiune noi nu a- 
vem nici o clădire pe care 
s-o putem închiria pentru 
venituri. Totul funcţionea
ză acolo pe principiul so
cietăţilor comerciale.

— Să vorbim de cadrul 
legislativ pe care l-aţi a- 
vut la îndemână în acest 
timp.

— Legea 09/1891 privind 
administraţia locală are 
multe lacune. Competen. 
ţele decizionale şi legis
lative date consiliilor lo
cale şi primăriilor sunt 
foarte restrânse, aşa că 
aşteptăm o lege care să 
dea conţinut noţiunii de 
autonomie locală.

ION CIOCLEI
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HOBBY (sau ce practicaţi cu plăcere - 
In timpul liber din trimestrul IU) |

BERBEC (21.03 — 20.01) 1
Sunteţi pus pe distracţii. Sentimentele dv. par a '  

|  lua foc şi n-ar fi exclus să vă îndrăgostiţi* Veaus i  
* ne avertizează că înclinaţia spre distracţii v .ar pu- J 
I tea aduce un dezechilibru financiar. In soeste zile, |  
J-în prim planul preocupărilor dv. sunt excursiile, că- I 
j lătoriile. N-ar fi exclus să câştigaţi bani la jocurile '  
I de noroc. I
1

fel. Circa 35 la sută din
tre potenţialii contribua
bili la bugetul local prin 
sistemul de impozite şi 
taxe sunt scutiţi de Lege 
de la plata acestora, cei 
mai mulţi ta calitate de 
veterani de război, ori ur
maşi ai acestora.

N-am promis, dar am 
reuşit să aducem până a- 
proape de finalizare gazei- 
ficarea unora dintre satele 
comunei. în  saţul centru 
de comună, reţeaua strada
lă este Instalată mai mult 
de, 00 la sută, iar racordu
rile individuale — pentru 
peste 50 la sută din soli
citanţi. La Gelmar lucra
rea este integral executa
tă. Se lucrează la Aurel 
Vlaicu şi in Geoagiu. în 
afară <!e satul Aurel Vlai-

— Nu. Ar costa. mult 
prea mult atât reţeaua de 
legătură, cât Şi cea stra
dală. Ar depăşi mult pu
terea financiară şî a co
munei, dar şi pe cea a ce
tăţenilor, ştiut fiind că 
reţeaua stradală trebuie 
s-o suporte ei.

— Să vorbim de altele. 
Cum aţi folosit sau cum 
vreţi şă folosiţi' resursele 
de pe teritoriul comunei ?

— Vom acorda tot spri
jinul nostru celor ce s-.au 
angajat în valorificarea 
superioară a resurselor de 
ape minerale de la Băeâia. 
Pot conta pe noi că vom 
rezolva problema conce
sionării terenului şi pe cea 
a introducerii gazului me
tan.

I a  Gelmar avem o ca-

TAUR (21.04 — 21JD5) I
Iniţiativă îrt sferă creativităţii. Vă veţi folosi din * 

1 plin imaginaţia. în  august,. Mercur vă oferă prile- |  
* jul să aşterneţi pe hârtie gânduri, Idei. Tot ceea ce J 
|  vă trece prin mână — obiecte concepute de dv. — J 
J va fi demn de admiraţie. Urinează o perioadă în I
I care talentul dv este inepuizabil; veţi fi, din punct J

de vedere afectiv, la Unison cu partenerul de viaţă. I
'

I GEMENI (22.05 — 21.06) I
» între 30 iulie şi 23 august, trecerea lui Venus J
I prin Leu indică posibilitatea unei călătorii de agre- j 
‘ ment. S-ar putea astfel să vă îmbunătăţiţi relaţiile • 
|  cu partenerul de- viaţă. Dorinţa dv. permanentă de j 
* schimbare se va Îndrepta spre cămin. Aranjarea şî |

{* decorarea casei vă vor ajuta să vă detaşaţi de zbu. j 
ciumul vieţii cotidiene, să vă relaxaţi. |

I BAC (22.06 — 22.07) j
* încărcătură afectivă maximă. Pluton este cel J 
1 care vă favorizează concepţia, creaţia, naşterea (vă {
* puteţi dori copii!). Interesul dv. către popoare, ere. I 
|  dinţe, mituri este posibil. Survin unele Îndoieli şl |
* temeri. Partenerul dv. vă va fi apropiat sufleteşte* »
J iar mai târziu veţi primi dovezi de iubire care vă vor I 
1 „lega* şi mai mult, • ,

LEU (23.07 — 22.08)1 LEU (23.0? — 22.08) -
î /  Ocazii nenumărate de a  vă' pune în aplicare J 
I planurile privind timpul liber: sport, plimbări, idei |  
J creative. Sunteţi mai jucăuş ca oricând. La sfârşitul * 
|  acestei luni, unele probleme legate de ambasade, |  
* acte, înţelegerea cu copiii, pentru ca după 1 sep- '  
I tembrie să revină calmul, relaxarea, plăcerea de * I 
J sayura orice vă iese din mâini —• pictură, creaţie ’ 
|  vestimentară, accesorii. ţ

J FECIOARA (23.08 — 22.09)
I Preocupările dv. de divertisment sunt jocurile |
» de noroc şi politica. în ciuda faptului că sunteţi o '  
I persoană ordonată şi organizată, acum gândurile va I 
'  sunt împrăştiate. Partenerul de viaţă va fi constant * 
I In atenţia dv. Tot în această perioadă veţi fi mai |  
J  sensibil la imagini. N.ar strica să vizionaţi un spec- J
■ tacol sau o expoziţie. l

BALANŢA (23.09 — 22.10) \
■ Aţi traversat, in iulie, un interval de inspiraţie | 
J in materie de pictură, artă fotografică, cinefilie. Ai-
I tiştii vor trăi în această perioadă adevărate reve- j 
I laţii. Zilele acestea veţi avea idei noi, extravagante, I 
J dar la început de septembrie nu vă va merge totui J 
|  şnur. Mai târziu, şanse la jocuri de noroc. I

I decât

Deva. Vedere stradală. Foto : PA VEL LAZA

f—«

Extinderea reţelelor de apă şi gaz
' Se zice, şi poate este a- 
devărat, că nivelul de ci
vilizaţie al unui neam se 
măsoară şi prin cantita
tea de ®pă eonsupiată. Pe 
cap de locuitor. La ce 7 
La spălat ? La băut ? La 
'fiert mâncarea ? Mă rog...

— La Orâştie — rie spu
nea dl sing. Alexandru 
Jfunteanu, viceprimarul 
municipiului, Consiliul lo
cal a luat o hotărâre deo
sebită, cu efect imediat, 
dar mai cu seamă pentru 
-toii care vin : extinderea, 
echilibrarea reţelei de dis
tribuire a apei potabile. 
Adică, apa potabilă să n- 
3ungă Ia toţi robineţii lo
cuitorilor municipiulu'i nos
tru.

— Ca să priceapă orăş- 
tienii, să le explicăm ce
va mai concret.

— Da. Vom abandona 
sursa de apă de la Orăş- 
tioara, sursa care va asi
gura în continuare apă nu
mai pentru I.M. Orăştie, şi 
vom pune ' în  funcţiune 
sursa de apă de la Sibişel, 
care va asigura 100 litri 
de apă pe secundă, în plus, 
faţă de actuala distribuţie. 
Lucrările la acumularea 
de la Sibişel sunt In plină 
desfăşurare, aş zice spre 
finalizare.

— O veste hună, care 
credem că-i... răcoreşte pe 
orâştieni. Ce mâi consem
năm nou şl bun pentru

dumnealor, stimate dle 
viceprimar ?

— Cum aţi zis, multe şi 
bune. Locuri de casă pe 
strada Horea, una dintre 
cele mai căutate. La’ lici
taţie. Să vină la hol toţi

-cel care doresc şă-şi con
struiască o casă trainică. 
Le asigurăm spaţii.

— Vă văd un pic poso
morât.

— Da, pentru că trec la 
o tem ă ce nu-mi place, 
dar este orheneasfcă, face 
parte dih viaţa noastră, 
Printr-o hotărâre a con
siliului local am, stabilit 
locul şi amenajăm un ci
mitir pentru oraş. Cu 
strângere de inimă o spun, 
dar este tot în folosul o-

răştienilor. 
nu ?

Asta-i viaţa,

— Asta-I, altfel nu se 
poate.

— Dar vreau să le spun 
conorăşenilor mei că avem 
în prim-plariul preocupă
rilor noastre şi extinderea 
reţelei de gaz metan, a 
zonelor şi spaţiilor verzi, 
să ocrotim mai bine flo
rile, arborii şl arbuştii or
namentali, să facem mu
nicipiul nostru tot mai... 
Municipiu. Aşa se scria’ de 
curând în „Cuvântul li
ber". „La casă mare, pre
tenţii mari". Dacă fiecare 
am înţelege acest... îndemn, 
am avea o Grăştie tot mai 
faină...

SCORPION (23.10 — 21.11)
înclinaţii spre preocupările intelectuale

i* spre divertisment. Jn acest- trimestiu, veţi ooţme j 
rezultate bune in domeniul pedagogiei sau al di- I

j plomaţieL Înfăptuiţi lucruri deosebite fel multe Uo- J 
{ menii, mai puţin în cel sentimental. Persoana iu- | 
.* bită va fi nemulţumită de faptul că rămâne mereu « 
ţ pe planul al doilea.' - - * v , |
I SĂGETĂTOR (22.11 — 20.12) )
* Şansele de înţelegere cu copiii devin mai bune I 
I spre sfârşitul lui august. Veţi avea un concediu li- î 
* niştit. Dorinţă de a vă încerca noiocul la diferite I 
I jocuri; sfârşitul lunii este favorabil sporturilor riau- J 
î tice ori terestre, gimnasticii, dansului modern. în  |

1 septembrie, posibile creaţii în domeniul literaturii » 
v ştiinţifico-fantastice, pentru cine e preocupat do a- |

» cest gen. . .vj..
! CAPRICORN (21.12 — 19.01) |

) , Sunteţi prea puţin interesat de activităţile de »
s divertisment; pentru dv. este ceva obişnuit, dar per- |

I'  soana iubită va fi decepţionată. Relaţie clandestină, ‘ 
ce se va dovedi confortabilă. In atenţia dv. vor re- |

'  veni călătoriile. La finele verii veţi redeveni omul cu ’
|  o singură pasiune: profesia» I -. ;
I VĂRSĂTOR (20.01 — 18,02) |
j Vă dedicaţi Serviciului, dar şi rudelor apropiate. |
J Călătorie de divertisment cu persoana Iubită. Veţi l 
|  face o cucerire ce va deveni o relaţie stabilă în J
* viaţa dv. Preocupări legate de afaceri, nai şi nu- I
I meroase călătorii la finele lui august şi in septem- { 
J brie. Dorinţa de studiu va fi mare. |
j PEŞTI (19.02 — 20,03) I
* Casa şi copiii vă iau tot timpul. Dar sUnt şi zile |
I în care vă ocupaţi de literatură, colaborări din do- * 
J meniul jurnalistic, proză ori poezie. Nevbia de flirt I

I va fi mare şi ocazii vor fi nenumărate. Din punct !
de vedere sentimental, totul va fi O.K. La sfârşitul | 

[  lunii, moment de cumpănă; deschiderea spre crea- J 
|  ţie nu va mai fi aceeaşi. în a doua jumătate a lunii i 
J septembrie se redeschide apetitul pentru muncă şi I 
I divertisment, j

GH. I. NEGREA —  . —  . —  * —  -
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S.C. GENERAL SIMPRES S.A. 
SIMERIA

Anunţă ÎNCHIRIEREA PRIN LICI
TAŢIE PUBLICĂ, în baza prevederilor 
H.G. nr. 1228/1990 şi 140/1991, a spa
ţiilor situate în Simeria:
9 str. Atelierului, nr, 31 — 63,5 mp, cu 

destinaţia alimentară» şi alimentaţie 
publică; V

• str. A. Vlaicu — 11,7 mp, cu destina
ţia atelier uz casnic;

9 str. P. Unirii, bl. 2 parter — 47 mp, 
cu destinaţia sediu firmă;

9 str. M. Viteazul, nr. 28 — 66,2 mp, 
cu destinaţia atelier reparaţii încăl
ţăminte;

• str. P. Unirii, bl. 20 C parter — 46,6 
mp, cu destinaţia comerţ mixt. 
Licitaţia va avea loc în data de 5 sep

tembrie 1995, orele: 9, 10, 11, 12, 13, la 
sediul societăţii din Simeria, str. 1 De
cembrie, bl. 103 parter. înscrierile pen
tru licitaţie, depunerea garanţiei de parti
cipare şi a ofertelor se fac până în data de 
1 septembrie 1995, la secretariatul so
cietăţii.

SOCIETATEA COMERCIALA 
RETEZATUL S.A. DEVA

; a n u n ţ a
Colectarea ambalajelor din sticlă de la 

populaţie şi diverşi agenţi economici, practi
când următoarele preţuri de achiziţie:

•  Sticle 1/1, preţul de 110 lei/buc., sticle 
1/2, la preţul de 100 lei/buc.

•  Borcane 820 gr. Ia 80 lei/buc., borcane 
420 gr, la 70 lei/buc.

Achiziţiile se fac la centrele din:
DEVA — str. Depozitelor, nr. 11 şi str. 

Pietroase, nr. 11, între orele 7—15; /
BRAD -— str. Piaţa Avram Iancu, nr. 22, 

între orele 7—-15;
HUNEDOARA —* str. Carpaţi, nr. 90, în

tre orele 7—*15
De asemenea, prin depozitele noastre din: 

Deva — str. Depozitelor, nr. 11; Hunedoara — 
str. Carpaţi, nr, 90 şi Brad — str. A. Iancu, 
nr. 54 oferim en gros un bogat sortiment de 
produse alimentare, practicând un adaos co
mercial de până la 15 la sută.

Pentru cantităţile ce depăşesc 80 kg efec
tuăm transportul gratuit până Ia agentul eco
nomic. (452)

-va
Deşi fumul de. ţigară 

intră direct în plămâni, nu 
aceştia sunt cei mai afec
taţi, ci creierul şi nervii.. 
Lăsând la o parte efec. 
tele mai cunoscute, pre
cizăm că dependenţa fi
ziologică se instalează la 
nivel neurovegetativ.

în  replică la narcoza 
toxică şi excitarea excesi-. 
vă provocată de fumat 
trebuie să practicaţi gim
nastica respiratorie, cel 
mai puternic reglator al 
sistemului nervos folosit 
in dezintoxicarea dro
gaţilor. Exerciţiile ; de 
respiraţie profundă, timp 
de 3 minute, revitallzeazâ 
şi echilibrează în mod 
natural sistemul neurove
getativ; le veţi relua ori 
de câte ori apare tenta
ţia de a fuma.

Gu cât repetaţi mai des 
si cu convingere AM ALES 
SA RENUNŢ LA FU
MAT, cu atât veţi acce
lera mai tare „motorul" 
afectivităţii dv. (energia 
emoţiilor, "instinctelor Ş> 
sentimentelor fireştj), a- 
limentându-vă eficient mo
tivaţia antifumat.

La fumători, în timpul 
fumării unei ţigări, tem
peratura pielii scade cu 
7_8  grade C din cauza 
şocului eonstrictiv al ni- 
cotinei şi, treptat, din 
cauza hrănirii deficitare 
pielea se mortifică. A- 
cum, timp de .5 minute 
faceţi o frecţie cu apă 
rece folosind o mănuşă 
de baie sau un burete 
aspru. Are rolul de a 
spori aportul zie sânge cald 
şi, astfel, să reactiveze 
funcţiile pielii de elimi
nare a toxinelor (şi nico
tină!) şi reziduurilor din 
organism. Insistaţi azi 
numai asupra braţelor şi 
pieptului până când se 
înroşesc şi. de mâine, pu
teţi extinde procedura la 
membrele inferioare şi 
coapse.

La regimul alimentar, 
adăugaţi fructelor de ieri 
toată varietatea legume
lor: cartofi, salată, var
ză, roşii, urzici, spanac,
mOfcdVÎ; macrişl castraveţi 
ş.a. Pentru a spori a- 
portul de vitamine, con

sumaţi legumele şi fructe
le proaspete la cel puţin 
două mese pe zi. Gătiţi 
prin fierbere in apă sau 
vapori, fără sosuri, cu 
puţină sare şi puţine gră
simi, pentru a avea o 
digestie rapidă şi epu
rarea la maxim a Ş u 
turilor. Nu omifeţi lichi
dele: trebuie să depăşiţi 
2,5 1 de apă 'şi sucuri şl, 
pentru că depresia creş
te astăzi, luaţi vitamina 
C din abundenţă. Nu con
sumaţi pici un excitant: 
alcool, ceai tare, Coca-Cola, 
cafea, condimente. Excep
ţie pentru hipotensivi, o 
singură cafea. După mese 
ieşiţi la plimbare şi pro
fitaţi pentru a  respira 
profund (Va urma). 

Psiholog,
IO AN CRIŞAN
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î -  S.C. ZAHĂR S.A. ARAD.o
j str. Bogdan Vodă, nr. 14,
! tel. 0571246245, 057/246707, int. 162, 118 
1 O F E R Ă :

|  •  ZAHĂR TOS din producţia proprie şi 
J import, ambalat în pungi de 1 kg, 2 kg, 
J 5 kg; şi la saci de 50 kg, precum şi plicu- 
j leţe de 5 g, la următoarele preţuri: 
î •  zahăr propriu —■ 1130 lei/kg eu 
| adaos comercial de 5 la sută; 
j •  zahăr import — 1271 lei/kg cu 
j adaos comercial nelimitat; 
j •  zahăr pliculeţe — 17 Lei/plic. - 
j MAI OFERĂ:
' •  concentrat de sucuri ( 1:6)  din
J esenţe de : mango, ananas, kiwi, zmeură 
j etc. la preţul de : .

— ambalat la flacon plastic- — 1500
S 

[ 
i

vrac (la butoi) — 1153 leifkg. 
Preţurile nu includ TVA. , (450f
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„EUROVENUS* S.R.L. 

cu sediul în Deva, str. Sântukalm, $1 A 
(intersecţia spre Hunedoara) . 

VINDE celor interesaţi următoarea 
gamă de materiale de construcţie : 

PLĂCI AZBOCIMENT, cu următoa
rele dimensiuni :

3,30 x  1,10 m 
2,40 x 1,10 m 
1,70 x 1,10 m 
1,10 x 1,10 m

9 800 lei/bucata 
6 000 lei/bucată 
5 300 lei/bucata 
3 200 lei!bucata

GRINZI DIN LEMN de 3.8 m lungime, 
cu secţiunea de 25 x  20 cm =  l § 000 lei/  
bucata.

DEŞEURI (seu Hăţuri din scândură de 
brad) ~  10 000 lei/mc.

Informaţii suplimentare la telefoane
le : 626294; 621386 mu la sediul socie
tăţii. ' - ş

SC SUPER MARKET SA
' ;v DEVA . •.

fcd . Deceb*.l , bl 5,P<s.r t&>
; •• - "t 0  f on - f  .& x 6 i:'4 Ev4'6 , £1 34-

Socie t a-.t 0 cu: c: ap 1.1> j . m t e g ra 1 p r 4 va i? 
. ..frgan'izea-za.- concurs.'--ii® -selecţie' 
pentru ocuparea p-.'c.U'U 1 de manager 
Curi,culufri vitae r -lupuite Ia sediul 

societăţii m vn de 15 zale.
informat. 1 1  supl imr*r. tare la telefon 

sau 1 a sed ; - . 1 *■ 1 rme 1

-W W W A V yW W tf

S.C. „REFRACTARA44 s .a . MĂRE'

Anunţă pe această calc că nu va relua livrarea agentului' termic către 
populaţie începând cil 1 octombrie 1903 datoriţi pierderilor înregistrate ca 
urmare a furtului acestuiadin calorifer in proporţii aberante, dâr şt 
neplăţii sau plăţii cu mare întârziere de către" o parte a beneficiarilor de 
căldură. Mai sunt restanţi la plata încălzirii, în data de 14. 08. 1995, ur
mătorii :

Beneficiar Suma Bloc Locul de muncă

1. Butnar Nicolae 41360 lei C Şcoala Generală Petros
2. Radu Virgil 175 00* lei c AGROMEC Haţeg
3. Prodan Constantin 29 76$ lei B Pensionar
4. Zbora Daniela 72 875 iei D Casnică
5. Pascal Georgcta 41 360 lei H Consiliul Local Baru
6. Petcu llvira 25 625 lei Â3 Şomeră

7. Şi clipei Scvustiţa 17 &5 lei B Şomeră
8. Muntean Tiheriu 91 485 lei A4 Fără ocupaţie
9. Binâ Anlca 31 625 lei A3 Pensionară

10. Alecu Valeria 27 000 ici D CCMfT Baru
u . Biutân Virgil 45 625 lei • Ă. Poliţia Baru
12. Drăgăncsc Ştefan 17 875 Ici . D Mina Dîlja
13. Păiţîesc Doinei 17 875 lei A3 Dispensarul Uman Baru
14. Brebu Constantin 2T 250 Ici A3 Pensionar
15. Murariu Irina 31 625 Iei D Şcoala Gen. Petros
16. Sclipeâ Alexandrii 76 180 lei D Şofer ITA
17. Păcurar Eugenia 52 695 lei A4 Şomeră
18. Popa Nteu 77 555 lei ,D ACCF Baru
19- Pîrv Cornel 110155 ici D Pensionar
20. Rusa Georgeta 72 875 lei D Fără ocupaţie
21. Ceaţă Maria 80395 Iei A3 Fam ocupaţie d
22. Dodu Aurelia 59125 lei D Pensionară
23. Revitea Liliana 45 375 lei A4 Consiliul Local Baru
24. Vucesctt Margareta 17 875 lei D Şomeră
25. Pop Elţpa 59125 lei D . Şomeră
26. Botdeanu Maria 17 875 lei D Pensionară
27. IscrU Margareta 37 812 lei RAGCL Haţeg
28. Ghiorghiulesc Vasile 17 875 lei . • • 4 i, : U.M. Baru

. -r <4561

' • N O U !
SOCIETATE COMErtUf 'LA 

Vă oferă prin Standul Jd din Compte- 
„E U R O V E N U S *  — SâuhLhalrn 54 de 

produse cosmetice si de manei gama 
„HFT-LîNE —- Germania la nreţnrt 

. foarte accesibile. En gros si e n d  etnii. 
Igienă— Sănătate. , •

\

C n u t  s e r

rsui nu avem nevoie 
de rochi m*

w  •
 ̂);k' :

LJtsiriiVurtoi 
Ani nr » iţii

S.C. METALOTFX S.A. 
Angajează :
•  croitore.se (confecţioner text 

cu proba de lucru, )<enlrn. lucrări de ex-

•  tâm plari; - ..
•  maistru tâmplar ;

;,V :/“•  lăcătuşi mecanici :
- •  brutari.

Relaţii la telefoane 611854, 626009 
sau la sediul societăţii Deva, beiul 22 De
cembrie, bl. 4 — parter. (2

.■.v .v .-.v .«.w .*.v a v .w c .v .- __

R.A. „ACTIVITATEA" ORÂŞilE 
cu sediul în Orăstie, Piaţa Victoriei, nr. 19

ANGAJEAZĂ : '
•  CONTABIL. Condiţii vechime minime 

5 ani; Studii: medii de --j>e î,'dinte: Atestare: 
noul sistem contabil; Cunoştinţe- operare 
P.C. - ■ • . . '
: ; •  OPERATOR MAŞINI CALCUL. Condiţii:
vechime minimă 5 ani: Studii- medii; Ates
tare: noul. sistem contată' *

Concursul va ave.a ioc pe data de 28 au
gust 1995.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin la sediul regiei.

Dosarele de înscriere se depun până ia data 
de 24 august 1995, la sediul regiei

Anal VH •  Nr. 1448 •  Joi, 17 aiţgust 1995



î .VÂNZĂRI — 
i. CUMPĂRĂRI

.,.* Vând mobilă tineret

rouri, ^ SS6^331. (5933;
•  Cumpăr coame acope

riş. jţTel. 615729. - >/.. /
•  Vând urgent apar- 

tamtint z0na.tnLido“. Da. 
ciă 1300,' perfectă.'"" Tei. 
(>24196.

(909)
*Vând chioşc piaţă 

Brad, 2,8x3 m, fripteoză cu 
dotări -Donuts. maşină de 
îngheţată pentru laborator 
ou tonctc stradale, mobi
lier magazin. Telefon 
000830.

(3743)
•  Vând apartament 2 

camere. Kogălniceanu, bl. 
K4, cţai 8, preţ 10 000 000

■ lei. Tei. 615765, 616380.
după ţâra 17.

(5971)
•  Vând instalaţie re

cepţie- satelit completă, 
maşină cusut electrică,

• 613292.
(5940)

•  Vând maşini de cusut
electrice şi schiuri (Ger. 
mania?, convenabil Tel. 
616.176. (5937)

•  Vând casă,- apă, gaz, 
Deva -Vânătorilor,’ nr, 22.

(5968)
« Vând Dacia 1310. In

formaţii, str. V. Babeş, 
nr. 4A, Deva.

(9958)

•  Vând apartament 3 
camere ‘ Dorobanţi. Tel.
626288." '

(9956)

•  Vând apartament 2 
camere, confort I, str. N. 
Buiceseu. telefon 628858.

/  (3944)

•  Vând Fiat Ritmo
Turbo Diesel, an fabrica
ţie 1986. 5 viteze, stare
perfectă. 623058, după ora 
fi-7. (3947)

.« Vând autoturisme Da
cia 131*, an fabricaţie 
>1989, 5 viteze, stare per
fectă. Telefon 623058, după 
ora 17.

(5947)

•  Vând post telefonic; 
Informaţii la tel. 622762.

(5957)

; •  Vşnd două corpuri 
clădire, gaz, încălzire cen
trală, apă. informaţii tel. 
618105, Deva, sâmbăta şi 
duminica.

(5951)

j i #. Vând urgent sobă te
racotă nouă, cadă baie 1700. 
Telefon 717626.
I ' ’ - (5953)

1 « Vanei armă vânătoare 
'marcă belgiana, calibrul 
>12. ltapolt. 201, telefon
■669 (.73
' ■ . (6956)

«  Vând casă Fizeş, nr. 
132. corn Băiţa, pe şo
seaua. 'principală.

(5957)

.« Vând' urgent Dacia 
1310 neînmatriculatâ (Un
garia, 1985). Relaţii tel. 
622736’ între orele 17 - 
20. - . (5950)

« Vând apartament 3
camere. zona Bălcescu, 
Informaţii telefon 625295

' ..-ic3. .. (5961)

» Vând Dacia 1 300 
(are motor de VW Golf). 

.Telefon 661651.
(5966)

« Vând convenabil ma
şină de cusut Verpnica Şi 1 

maşină * de spălat rufe ţ 
(mică). Telefon 624Ş389.

' (5964)

•  Vând urgent ... casă, 
în Orăştie, strada Plante
lor, nr. 42 Â. Telefon 
(>42088,r

(5506)

•  Vând apartament 2
camere, Orăştie, Pricazu- 
lui, 38/1, parter.-- Telefon 
C4t48fr . ‘ -  \

(65508)

. « Dacia break 1410 
L, 1995, 4500 km, me
talizată, jenţi late,
import, îmbunătăţiri. 
Telefon 641Î33. ■ ;

.,7 (5509) -

•  Vând chioşc metalic 
(3x4), preţ avantajos. Tel. 
642949.

(5511)

•  Vând VW Transport 
persoane, stare perfec
tă şi un VW avariat pen
tru piese de schimb. Tel. 
648114.

(5511)

« Vând casă, grădină, 
apă, gaz. Hunedoara. Lă- 
tureni, 86. Tel. 721455.

(6114)

•  Vând autodubă Mosk- 
vici IJ. Hunedoara, tel.
714665.

(6115)

« Vând dozator’ TEG,
5 capete. Informaţii tel.
720920.
- (6117) : V.

•  Vând casă, ogradă
mare, satul Sincrai. fa
milia Pocoi, sau 673192.

(6118)

•  Vând Skoda S 100, 
1977, 57000 km, stare foar
te bună. Tel. 724277.

; ;  (6119)

•  Vând Ford Tranzit, 
2000 cmc, fabricaţie 1983,
9 locuri Opel Record break, 
2260 cmc, fabricaţie '86. 
Informaţii tel. 058/733608.

(6120)

,.■ ■■ •  Vând apartament 2 
camere, etaj I, zonă cen
trală. Telefon 722927.

(6121)

« Vând convenabil 
combină recoltat" păioase 
„Claas Matador”,' în sta. ' 
re perfectă de funcţio
nare, fabrică pentru pâine 
şi specialităţi, absolut 
nouă. Informaţii telefon 
720172.

(6126)

— ¥— ¥—¥“¥—¥-¥—¥-.

•  Vând urgent Re
nault 5, stare bună, 
înmatriculat. Telefon 
058/752672, Gugir.

•  S.C. Mase plasti
ce £BL Hunedoara, 
bdul Decebal, nr. 41, 
vă oferă produse din 
folie de polietilenă1 
saci deschişi, saci cu 
valvă, pungi, sacoşe. 
Informaţii şi comenzi 
la tel. 054/711557, fax 
054/713078.

6116) 

D I V E R S E

•  Şofer B, C, D. E, 
viză Germania Gt zile.

Inii ofer. serviciile. 
Telefon 641214, după 7ftrâ 
16. (5950)

•  Caut femeie pentru 
menaj. Informaţii tele
fon 625304. •

■ / (5948)

« Organizăm în , data 
de 20 august 1995 excur
sie în- TurŞÎa cu minibuz 
8 locuri. Informaţii tel. 
611856. ' />■■

(6318)

« Incomex Orăştie e- 
fectuează - transport 
marfă cu camioane 
închise de 3—16 to
ne, Informaţii la tel. 
054/647529.

(4830)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
Deva, cu Cluj. Telefon 
629116.

(9957)

•  Schimb garsonieră 
bl. Gl, cartier Dacia, '  cu 
apartameriţ 2 camere plus 
diferenţă, exclus Micro 
15. Telefon 623912, după 
ora 16.

(9328)

PIERDERI

•  Pierdut, legitimaţie 
nevăzător, nr, H 100540, 
legitimaţie călătorie G.F.R. 
şi auto, pe numele Lun- 

goci Ioana. Le declar nule.

ÎNCHIRIERI

f  *  Tineri căsă to ri cău
tăm garsonieră sau aparta
ment pentru închiriat. Tel. 
611121. ' (5962)

COMEMORĂRI

« Gu adâncă du
rere familia anunţă 
că se împlinesa 6 luni 
de când moartea l-a 
răpus pe cel care a 
fost un bun fiu, soţ, 
şî tată iubitor; căpi
tan :V

MARCEI SABÂW
Parastasul şi- slujba 

de pomeniră vor a - 
vea loc duminică, 20 
august, la Biserica 
din Biscaria, Ia mor
mânt. ’

(5965)

•  Ş-au, împlinit G 
săptămâni de când draga 
noastră

ŞTEFANIA CLEJ 
a {decât dintre noi. Ce

remonia de comemorare 
va avea loc sâmbătă. 19 
august, ora 12,30, la ci
mitirul Bcjan. Soţul şi 
fiica.

(355624)

•  S-au scurs 6 săp
tămâni de la moartea 
fulgerătoare a celui 
care a. fost tatăl şi so
crul nostru, plt. adj. 
(r)

AUREL POPA
Parastasul va avea 

loc sâmbătă, 19 au. 
gust, la Biserica „din 
str. A. lancu. Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească. Mihaela şî O- 
vidiu.

(6116)

mul "veşniciei dragul 
nostru ; .

IO AN DOBREI 
Nu te vom uita cât. 

Vom trăi. Soţia, copiii, 
nepoţica, ginerii şi socrii.; 
Dumnezeu să te odih
nească. . Comemorarea în 
20 august, la Biserica din 
Brănisca, »• i
‘ - r ’ • r ’ • (5938) ‘

•  Lacrimi amare şi 
nesfârşită durere în su
fletele noastre îndo
liate însoţesc împli
nirea a şase luni de 
la trecerea în nefiin
ţă a dragei noastre

IZABELA DANIELA 
MARIAN

(n; Medeşan)
devotată şi iubitoare 
soţie, numai 16 zile. 
rhănSică, fiică, noră, 
soră şi cumnată. Co
memorarea duminică, 
20 august a.c., în Bi
serica Ortodoxă din 
Orăştie, '  sţr. Unirii. 
Veşnică pomenire'. So
ţul Sorin, fiul Victo- 
raş, familiile Me
deşan şi Marian.

(5941)

D EG U S-B

* Lacrimi amare înso
ţesc împlinirea unui an 
de când ai plecat pe drU-

» Soţia Marfa şi 
fiii Ciprfan, Gomeliu 
şi Gristian anuhţă în
cetarea din viaţă â 
dragului lor soţ şi 
tată

ANDBONIC-
n i c o a r a

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace! în 
mormântarea/ joi, ora _ 
13, in comuna Veţel.

.' (5967) >

' « “Fratele ^Ăvrămi- 
că, cumnata Gome- 
lia şi nepoţii Maria, 
Ioan şi Licflăn anun
ţă moartea fulgeră, 
toare într-un tragic 
accident a celui care 
a fost

ANDRome
, NICOARĂ

Dumnezeu să-l o- 
dihnească! -

(5967)

•  Colegii de îâ  
Agroniicia Mintia sunt 
alături de familia ing. 
Balosin Nicolae Ia 

pierderea suferit^ prin • 
decesul fiului. Sin
cere condoleanţe fa
miliei îndurerate.

(5983)

« ‘ Soţul, fiica, gi
nerele, mama şi sora 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea din via
ţă, după o grea su
ferinţă, a celei care 
a* fost

prof. DOINA 
GÎKROVEANU

înmormântarea va 
avea loc în 18 au
gust, ora. 15, la Ci
mitirul din Devâ, str. 
Eminescu. Corpul ne
însufleţit este depus 
ia Casa mortuară De
va. Odihnească.se în 
pace.

(S88S)
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SOCIETATEA TERMOTECNÎCÂ 

ALBA IULIA

prezintă celor interesaţi CONVER- 
flZORUL ELECTRONIC PENTRU SU
DURĂ. . ; „ *

de înaltă performanţă şi fiabilitate, 
la preţul de 6 000 000 lei, factorul de 
putere 0,99 şi randamentul 0,87.

Cei interesaţi surit invitaţi, joi, 17 
august 1995, ora 10, la Auto-Service De
va (lângă tipografie), împreună eu un 
sudor care să ,aibă asupra lui electrozi 
de orice tip, cu diametrul până la 5 mm. 
Invităm pe această cale şi presa pentru a 
consemna performanţele deosebite ale 
acestui aparat.

CONSILIUL MUNICIPAL 
D E V A  

a n u n ţ ă
CONCURS pentru ocuparea urmă

toarelor posturi:
1. ADMINISTRATOR la „Unitatea de 

producţie şi prestări serviciic" Sere.
, Condiţii : studii medii; vechime: min.

10 ani, de preferinţă bărbat.
2. CONTABIL.

Condiţii : studii medii sau superi
oare.; vechime : min. 3 ani.

Concursul vă avea loc în data de 15 
septembrie 1995, la sediul instituţiei. Bi
bliografia şi alte informaţii suplimen
tare la camera 11, telefon 616718.

S.C. „CONDOR" S.A.
D E  V A / / //;;

cu sediul în Deva, str. A. lancu, bloc H3 
angajează muncitori calificaţi în me

seriile de zidari, dulgheri, mozaicari, 
tâmplari, fierari-betonişti.

Salarizarea se efectuează în acord.

S.C. „REFRACTARA“ S.A.
■ ' BARU MARE . '

Str. Dr. Ştefan Gârbea, nr. 314 
a n g a j e a  z  ă /

•  Contabil şef
•  Şef birou contabilitate

, (economist) / r
Condi ţ i iabsolvent  studii superioa

re economice.
Concursul va avea Ioc în data de 2$ 

septembrie 1995.

OFERTĂ SPECIALĂ !

S.C. F 4 P TRANS S.R.L. DEVA

Linia de taxi, telefon 953 
La dispoziţia dvs cu cele mai mici ta

rife de pe piaţă
•  urban — 500 lei/km
••• interurban — 700 lei/km
•  pornire — 100 lei
•  staţionare — 100 lei/min. 
Comanda telefonică este. gratuită.

(93426)
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