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— Domnule director, s_a 

' publicat în Monitorul Ofi_
cial, precum şi în ziarul 

. nostru, urmând să intre 
In curând în vigoare Legea 
privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor în. 
cadrate . în muncă. Ce 
prevederi noi aduce ea 

■ în domeniu raporturilor 
de muncă?:

— Mai întâi aş vrea să 
precizez că legea a fost 
publicată în Monitorul O . 
ficial din 31 iulie şi va 
intra în vigoare după 60 
de zile de la publicare, a_ 
dică la 1 octombrie 1995. 
Legea are prevederi care 
clarifică cea maj mare 
parte â raporturilor de 
muncă dintre patroni şi 
salariaţi. în primul rând, 
se clarifică situaţia în 
care societăţile comerciale

. cu capita! privat sau 
mixt pot încheia conven
ţii civile de prestări de 
servicii. Prevederile art 
2 se referă, la ■ . situaţia 
prestării de munci ia aso_ 
ciaţiilc de locatari unde 
nu sunt condiţii de nor_ 
mă întreagă, ceea ce nu

' exclude posibilitatea ca 
asociaţiile cu activitate mai 
măre să angajeze perso
nal cu contract indivi_ 
dual de muncă.

La litera B, se pre. 
vede că se pot încheia con
venţii civile pentru în . 
deplinirea Unor activi
tăţi, cu durată de cel 
mult 60 de zile, Sâ nu se

nent (art. 2, lit. C), dar 
numai în cazul când ac
tivitatea- pentru care se 
încheie convenţie nu de
păşeşte în medie 3 ore 
pe zi, în raport cu pro_ 
gramul normal de 170 de 
ore de lucru pe lună. 
Aici s_ar putea încadra 
contabilii care ţin evi
denţa la societăţile co_

Convorbire cu domnul IOSIF MARIŞ — 
directorul Direcţiei pentru Muncă 

şi Protecţie Socială a judeţului Hunedoara

. înţeleagă cumva că se 
pot angaja cu convenţie 
civilă oameni care sâ 
desfăşoare activitate co
mercială, să zicem, iar 
după 60 de zile să poată 

- încheia „al tă convenţie: şi 
astfel legea sâ fie eludată 
la nesfârşit. Legea se re_ 
feră clar la activităţi care 

-durează, maximum-. ,60 de 
zile. să zicem nişte Iu. 
crări de modernizare a 
unor secţii, unei clădiri 
etc. .. . ..

Se paf încheia şi con-, 
venţii cu caracter perma_

merciale cu capital pri _ 
vat, juriştii care le acor
dă acestora asistenţă ju_ 
.ridică ş.a. în  situaţia 
când durata unei zile de 
. activitate ' este mai mare 
de trei ore, se pot în . 
cheia contracte de mun
că individuale, prin cumul. 
Patru ore lâ o societate, 
patru ore la . alta, să zi_
cern. ...... ,

O altă noutate este că 
aceste convenţii civile tre. 
buie înregistrate la came
ra de muncă.

— Câte persoane poate 
angaja un agent econo. 
mic cu convenţie civilă?

•— Legea nu limitează 
numărul_ acestora, în 
schimb, fiind prevăzute si_ 
tuaţiile exprese, în care 
se încheie convenţie - ci. 
vilă, numărul acestora se 
limitează de la sine. Cred 
că e mai bine aşa; agen_ 
tului economic i se lasă 
mai multă largheţe.

în situaţia în care a .  
gentul economic nu în
registrează la Camera de 
muncă toate convenţiile 
civile în termen de 5 
zile, el nu mai are voie 
să primească la serviciu 
persoana în cauză. în ca. 
zu] convenţiilor civile, 
agentul economic nu mai 
are obligaţia să depună 5 
la sută la fondul de şo_ 
maj, pentru salariile plă- . 
ti te în .această formă.,

ION CIOCLEI 

(Continuare în pag. a 2-a)

■  SARBÂTOARKA 
PADURENILOR, desfă_ 
surată sâmbătă si dumiu 
nică (19—20 august), pe 
Dealul Cornetului de la 
Poieniţa Voinii, îşi aş
teaptă oaspeţii. Aşa cum 
vă anunţam, pe lângă 
spectacolul concurs pen_ 
tru interpreţi vocali, foc 
de tabără şi joc de ar_ 
tificii, parada portului 
pădurenesc, nedeie pă- 
durenească, invitaţii pot 
urmări recitalurile unor 
apreciaţi solişti ai mu. 
zicii populare româneşti 
şi ai unor taragotişti de 
prestigiu. Celor care vor 
răspunde invitaţiei în_ 
drăgitului interpret de 
muzică populară, Dră- 
gan Muntean, în satul 
căruia se desfăşoară Săr_ 
bătoarea pădurenilor, le 
reamintim traseul de 
urmat, din Hunedoara ■— 
TeiiUc — Ghelari — Ru_ 
da şi Poieniţa Voinii. 
Distracţie plăcută! (V.R.).

•  MICUL DEJUN SUR
PRIZA. La etajul I al 
magazinului „Romarta“ 
din Deva va avea loc 
sâmbătă, 19 august a.c., 
începând cu ora 10,30, o 
manifestare artistică in_ 
titulată „Micul dejun 
surpriză", ai cărei pro_ 
tagonişti vor fi elevi şi 
absolvenţi ai Şcolii 
Populare de Artă din 
Deva (secţiunile chitară

clasică şi canto). Iniţia
torul acestei inedite ac_ 
ţiuni este Olly Vasilache. 

-iar prezentarea va fi 
realizată de Răzvan 
Popa, de ia Radio De_ 
va. (G. II.).

■  PRIETENII ANI_ 
HALELOR. Este ştiut 
că, mai mult decât adul_ 
ţii, copiii iubesc anima
lele. Este motivul pen_ 
tru care Asociaţia „Fide. | 
Iius“ Deva prezintă sâm
bătă dimineaţa, la ora 
10,30, lă Chinodrom (în 
spatele stadionului) un 
program pentru cei 50 de I 
micuţi ai Casei de Copii 
Deva. Copiilor le vor j 
fi prezentate rasele de ; 
câini şi un program de j 
dresaj, le vor fi oferite I 
dulciuri şi sucuri. (V.R-).

■  EXPOZIŢIE CJI 
VANZARE. Filiala de | 
Cruce Roşie a judeţului, , 
din Deva, a organizat vi- I 
neri, 18 august, o expo. ; 
ziţie cu vânzare. Oblec. i 
lele — articole proveni- ) 
te din donaţii — au fost j 
Valorificate în scopul I 
obţinerii de fonduri pen. ' 
tru refugiaţii din Craina. | 
Pentru ajutorarea acestor . 
persoane de către Crucea | 
Roşie Română, filiala • 
judeţului nostru a con_ | 
tribuit cu un milion de J 
lei. (V. R.).

UNA PE ZI

ANUNŢ

•  „Deschid un birou 
matrimonial. Dispun de 
un capital excepţio
nal : cinci fiice".

C A LE N D A R

La .Secţia . de Artă a 
Muzeului Civilizaţiei Dacice 
şi Romane din Deva, a 
fost vernisată, cu pri
lejul . desfăşurării Sesiu_ 
nii - ştiinţifice internaţio. 
nale dedicate luptei na
ţionalităţilor din imperiul 
austro-ungar pentru eman
cipare şi unitate _ naţio_ 
nală, expoziţia purtând 
genericul „Documente, pre. 
să şi tipărituri în sprijin 
nul luptei pentru eman
cipare şi unitate naţio_ 
nală". Reunind in  mare 
număr de documente ex
trem de importante, ex_ 
poziţia oferă date ale 
unei perioade mai mari 
ce sc întinde între Re
voluţia de Ja 1848 din 
Transilvania-şi până la 
Marea Unire de la 1 De.

cembrie 1918, prezintă ti
părituri — reviste, ziare,

• manuale, alte publicaţii 
de importanţă deosebită 
pentru cultura naţiona_

* lă, ce au premers acestei 
perioade.

Dintre documente pu
tem aminti cele privind 
Revoluţia de la 1348 din 
Transilvania, liste cu mor. 
ţii. din revoluţie, consti
tuirea Consiliului Naţional 
Român din Pui, Galaţi şi 
a Gărzii Naţionale, insta_ 
larea administraţiei ro
mâneşti, protestul adunării 
comitatului Zarand jmpo. 
triva destituirii comite
lui român, Memorandul 
românilor din Transilva_ 
nia şi Ungaria adresat îm_ 
pârâtului Austriei, Fran_ 
cisc Iosif I. alte docţi- '

mente memorandiste, De. 
claraţia de independenţă 
de la 12 octombrie 1918. 
Rezoluţiunea Adunării Na
ţionale. de la Alba lulia din 
18 nov./l dec. 1918. Pot fi 
menţionate, de asemenea, 
cărţi de» căpătâi scrise de 
reprezentanţii Şcolii Ar
delene (Gh. Şincai, P. Ma_ 
ior), dar şi tipărituri . mai 
vechi, reviste apărute la 
Orăştie şi Brad, medalii 
comemorative referitoare 
lă Marea Unire de la Alba 
lulia, la Războiul de in
dependenţă de la 1877 ş.a. 
Apoi „Cântul . românilor" 
ce a circulat la Deva, după- 
Unirea din 1859, alte do_

■; cumente inedite.
O 'expoziţie interesantă 

care merită a fi văzută 
în aceste zile! :

MINEL BODEA

Programele returului Diviziei 

A la fotbal
Programul returului Diviziei A la fotbal, se

riile I şi a II_a ediţia 1895—1996 se publică în 
ziarul „Cuvântul liber" de marţi şi miercuri» 22 
şi 23 august. Prima etapă a turului se desfăşoa
ră sâmbătă, 26 august. -
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21 AUGUST 1995
1 dolar SUA 
1 marcă'germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

— 2053 lei
— 1390 tei
— 2196 lei
— 3170 Iei
— 1675 Iei
— 406 îei
— 127 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României
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în amiaza mare!!

Documente aflate în expoziţia organizată 
şi Otomane.

* •  * • * • * • * • * # * ( » * # .  +

de MuzeuT t-'ivHIzatiel - Dacice 
Foto PAVEL LAZA

•  * • * • * • » • * • . * • *

Căldură mare, linişte şi 
pace în gara din Deva. 
împreună cu dl plt. adj. 
Vasile Cărăbeţ, şeful Pos_ 
tului de poliţie T.F., şi 
dl . plt. adj. Adrian Du
mitra, de rond în acea zi, 
derulăm filmul evenimen_ 
telor Ce s.au  petrecut prin 
gară în ultimă vreme. Sunt 
multe şi de tot soiul. Ei, 
poliţiştii, care veghează 
zi şi noapte la derularea 
lor, au şi grija de a le 
consemna, „buletinul" lor 
de evenimente fiind o a . 
de vârâtă enciclopedie co
tidiană. Din vreme în 
vreme şirul discuţiilor ne 
este întrerupt: „Mi s.a fu .

rat...“, „A dispărut...", 
,,M_a  ̂ lovit...", „Am fost 
acostată". La această ul
timă solicitare aVem şi... 
acostatoruî: Marius.Florin 
Burcă, 26 de ani, fără 
ocupaţie, din Ilia. Femeie 
tânără, la coadă la bilete, 
se trezeşte cu o mână a .  
demenitoare pe umăr, cu 
alta spre poşeta în care 
avea- lei şi valută.

— N.a mai ţinut, Flo
rine — îi... explică dl plt. 
adj. Adrian Dumitra. Furi 
in amiaza mare, ’■ băiete ? 
Gata ! :' ţ "

Ce urmează nu este greu 
de intuit. (GII, I. N.).

\
\
\
) SÂMBÂTA,
\ 19 AUGUST
\ •  Sf. Andrei Stratilat;
l &f. Timotci şi Agapic;
} o S_au născut: în 
, 1828, IO AN RAŢIU (m. 
ţ 1902), fruntaş al luptei 
* de eliberare a români. 
.• lor din Transilvania, u- 
) nul din iniţiatorii „Me_ 

morandumului" d i n 
1892; în 1935, scriitorul 
DUMITRU RADU PO_ 
PESCU; în 1941, la 
Hunedoara, MIRCEA 
DEZIDERIU BANCIU, 
chimist, membru cores
pondent al Academiei;

•  A murit, in 1891, 
pictorul TIIEODOR 
AMAN (n. 1831);

•  Soarele răsare la
ora 6,22 şi apune la 
20,15; -

•  Au trecut 230 de 
zile din an; au rămas 
135.

DUMINICA*
20 AUGUST

•  Sf. Prooroc Samuel; 
Sf. Mc. Eliodor;

•  Au murit: în 1868, 
scriitorul COSTACHE 
NEGRUZZI (n. 1808); 
în 1872!, scriitorul şi pu_ 
blicistul DIMITRIE BO_ 
LINTINEANU (n. 1819);

•  S.au născut: în 
1892, matematicianul 
OCTAV I. ONICESGU 
(m. 1983); în 1920, cri. 
ticul literar ZOE DU. 
M1TRESCU BUŞULEN. 
GA; in 1952, poeta 
MARIANA PÎNDARU,

LUNI
21 AUGUST

•  Sf. Ap Fadeu; Sf. 
Mc, Donat, diac.» Romul 
Pr., Silvan diac. şi Ve_ 
nust;

•  S .a născut, în 1925, 
actorul TOMA CARA- 
GIU (m. 1977);

•  A murit, în 1972,
poetul şi publicistul N I. 
GH1FOR CRAINIC (n. 
1889); -

•  21—29 aug. 1965. A 
avut loc misiunea o r . 
hitală 3 navei ameri
cane GEMENII — T I. 
TAN V.
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Ce aduce nou

(Urmări- din pag I)

' — Dar C.A.Ş. sg plă_ 
teşte, domnule director, 
pentru aceste salarii? Le„ 
gea nu face referire decât 
la ajutorul de şomaj,

— Nu face, dar nu şe 
plăteşte nici C.A.S, Aces_ 
ta este stipulat în I.e_ 
gea 49/1993. O altă nou- 
tate o găsim în art. 6. 
Cărţile de muncă ale şa. 
Iariaţilor la agenţi ce cad 
sub incidenţa acestei legi. 
se păstrează la camera 
de muncă, în scopul ca 
în cârtea de muncă să se 
înscrie datele corect.

: Direcţia pentru Muncă 
şi Protecţie Socială poate 
să încuvinţeze ca păstra. 
refa S1 completarea car_ 
netelor de muncă să se 
facă la agenţii economiei, 
In cererea acestora, dacă 
agentul are posibilitatea de 
păstrare în condiţii de 
deplină securitate şi are 
plătite în acest scop per. 
soane instruite şi cunos_ 
cătogre ale legii. In aceşţ 
caz, de câte ori încetează 
raporturile d© muncă CU 
un salariat, cartea aces_ 
tuia se depune la camera 
de muncă, completată cu

I

C I N E M A

I
J •  „PATRIA" DEVA:
|  Hăituit m  insula răz- 
j  bttoării (21—24): Richic 
I Rich (25—27),

'■ *  „FLA(îAl*A‘* HUNE. 
|  BOABA: Rob Ro.v (21—
* 24); înfruntarea (25—
{ 27),
— « —  • fi*— * fifip. * fi *■

la tu ra  cea mai impu. 
nătoare sub raportul Con« 
tactului „Astrei" eu masele 
O formează adunările sale

feneral», !ntrunindu_se în 
iecare an. adunările ge, 

nerale dădeau prilejul 
membrilor şfti să se cu . 
noască, să schimbe^ idei, 
să acţioneze. într_o strânsă 
unitate de vederi. Cp 0* 
ceste prilejuri Se 
lese planuri de luptă 5*
de tnuneă, ereatoare pe 
tren u l culturii şi al 
diferitele ramuri ale ştiin- 
ţei şi literaturii, în dome. 
aiul vieţii praetieA de ri» 
dieare şi de luminare â 
poporului. Tinându-sc rând 
p e r in d  în toate localită
ţile mai înstărite al« 
franşilvaniei, devin fve»
nimente cultural politice 
de răsunet, veritabile c<m- 
gri’&O naţionale pentru 
românii de şub stăpânirea 
austro^ungarăl Sie re
editează, an de ap ţra_ 
diţjonala adgnace na_ 
ţ*onală de pe ifţoficul 

câmp al libertăţii de la 
Blaj, eănd ceir 40 000. de 
reprezentanţi ai poporului 
român s-au rieficat in 
1848 pentru o viaţă n a . 
ţională proprie. Ele con
tinuă în împrejurăr; 
schirnhaţe aceeaşi luptă 
dusă pş căile, culturii, de
vin cel mai larg organ de 
manifestare a Vieţii pq_ 
litice, puternice forţare, 
ţe de apărarg a fiinţei 
naţionale româneşti. Adu
narea constituantă a 
„Astrei" s a ţinut, ţn 1861.. 
la- Sibiu, ţar cea carp a_ 
vea să. inaugureze şeiui«
centenarul existenţei a 
avut loc la Blaj, în august

toate datele la z i., şi cer
tificată de aceasta ca a_ 
tare.

— Cum şe va organiza 
camera de muncă pentru 
aplicarea eorespunzătoa_ 
re a prevederilor legii?

— Până acum camera 
de muncă a funcţionat cu 
un număr de 7 salariaţi. 
Preluând un volum mult 
mai mare de activităţi, 
vom. mai angaja aici circa 
20 de persdane. Se -fac 
demersuri pentru a obţi
ne spaţii suplimentare.

Pentru a uşura depla_ 
sarea celor care au ra_ 
porturi cu camera de 
muncă, am hotărât să fa
cem la Petroşani o filială 
a camerei de muncă.

— Pie director, ce tre_ 
buie să facă patronii sau 
consiliile de administraţie 
ale societăţilor comerciale 
cu capital privat, în peri. 
oada imediat următoare, 
pentru a  şp încadra în 
prevederile legii?

— Noţ am înaintat adre
se către toate societăţile 
comerciale din evidenţa 
noastră, CU tot ceea ce au 
de făcut. Celor care nu au 
fost înregistraţi la noi,', 
le recomandăm să o facă 
neîntârziat.

•  „PARÂNG1’ PETRO
ŞANI: Luptă sângeroa. 
Să (21—24); Băieţi răi 
(25—27)

9 „ZARANB" BRAD: 
înfruntarea (3i—23); Pro- 
fu’ de engleză (24—27).

•  „PATRIA" ORAŞ_ 
T IE : Ruleta mercenari 
lor (21—23); Gloanţe şi
cenuşă la Osalrp (24 

.27), '
•  „CULTURAL" LU.

Cinci cop» minunaţi
Problema aglomerării 

spaţiilor dintre blocuri da
torită creşterii numărului 
de autoturisme este bine 
cunoscută. La fel de bine 
se vede că un număr de 
cetăţeni nu au înţe
les să se conformeze Ho. 
târârii Consiliului Local 
Deva. Maşinile se par
chează pretutindeni, pe alei, 
pe trotuare, pe zonele 
Verzi şi pe spaţiile de joacă 
pentru eopii.

Mulţi proprietari de auto. 
turisme parchează in zona 
platformelor de gunoi, blo
când accesul la acestea 
pentru utilajele R.A.G.C.L, 
ce preiau şi schimbă tom. 
baroanele, deşi sunt plan. 
tate şemne de circulaţie 
adecvate. Toţi aceştia şi 
foarte mulţi cetăţeni nu 
păstrează eurăţenia acestor 
zone, practic nu-i inte_ 
resează.

La apelul Primăriei de a 
trece la curăţirea zonelor 
din preajma blocurilor, au 
răspuns puţini cetăţeni. 
Asociaţiile de locatari pu_şi 
fae datoria legală în a .  
cest sens, pentru care 
începând dip 18. 08. 1995 
s-a trecut ţa controale şi, 
după caz, ţa aplicarea de 
amenzi,

In acest cadru, impre. 
sfonează ca o floare rară 
gestul unor copii,

ţin număr de o copii în .

PENI: Coşmarul (21— 
23); Băieţi răi (24—27).

0  „l u c e a f ă r u l -
VULCAN : Băieţi răi (21 
—23); Soperpoliţistele (24
- m

•  „DACIA" HAŢEG: 
Băieţi răi (21—23); Dinte 
pentru dinte (24—27).

•  „MODERN" HUNE
DOARA; Hărţuire se. 
xuală (24—27).

0  CASA DE CULTU.

tre 7 şi 11 ani, de la 
vârsta de grădiniţă la şco
lari, la sugestia unei per» 
soane au trecut efectiv 
ia curăţirea unei tone în 
suprafaţă de 350 mp. Au 
greblat, au strâns huruie, 
pile şi au măturat, apoi 
au depus resturile rezul. 
tate la tomberoane.

Iţi era mai mere dra
gul ş ă j  vezi cum lu .  
creazâ. Mulţi oameni în 
toată firea au trecut pe 
lângă ei, dar foarte puţini 
le-au adresat câteva cu. 
vinte de laudă pe eâre le 
merită pe deplin. Este 
vorba de Zaharie Bogdan, 
11 ani; Ţigiar Mihai, 1Q 
ani; Şpătaru Emilian, 9 
ani, Sîrbu Răzvan, 7 ani 
şi Oşan Marius, 7 ani —; 
elevi ţa Şcoala Generală 
Nr. 4 şi 2 Deva, şi lo_ 
cuiese în bacul 43 pe DN 
7 Deva.

Zona- curăţită de aceşti 
copii minunaţi şi harnici 
este în spatele blocului 
43, în apropierea plat. 
formei de gunoi.

Sperărp totuşi eă s_a în .  
ţeleş ceva; atât ei cât şi 
cei care.şi parchează în 
continuare * maşinile a_ 

-eolo unde copiii au făcut 
curăţ, măcar să menţină in
coptirtuare ordinea.

Ing. VIRGIL BOCA, 
viceprimar,

Consiliul local Deva

RA CAl a N; Blestemul |  
gemenilor @4—27); . I

a „MUNCITORESC" J 
PETRILA; Clientul (25 ( 
« 2 7  i  ;

0  „RETEZAT" URI- I
* CÂNI-ş Ultima bătălie ;

(2% 2?MUREŞUL“ s i .  j 
MERIA: Superpoliţiste. |  
le  (28—27). 1

e „LUMINA" ILIA : |
Cavalerul diavolului (25 (
— 27). ;

Cultura români in sprijinul 
ideii de stat

1911, Prin amploarea ser. 
bărilor şi prin şemniiş. 
capa sa politică, adunarea 
generală de 1» Blaj a re
editat măreţele zile din 
mai 1848, petrecute pe 
Câmpia Libertăţii. Cei 
peste 30.000, de participanţi 
din toate unghiurile ţării, 
din regiunile muntoase şi 
de pe eâmpie, din ţara 
lui laneu şi a lui Hunia. 
de, şi -a- Bârsei, de pe 
Târnava şi de pe Mureş, 
din Sălaj, Săţinar şi Ma
ramureş, din sudul şi estul 
Carpaţilor, unde limba 
română era liberă, au 
asistat lâ o manifestaţie 
de o măreţie neasemuită. 
Serbările artistice; expo
ziţia, ebnduetuf etnogra. 
fio, participarea celor 
sosiţi de peşte Carpaţi, 
printre care poetul George 
Coşbuc, Şt, O. Iosif, Victor
Eftimiu, scriitorul Ion 
Luca Caragiale, umanistul 
Rosetţi, profesorul univer. 
sitar N. larga, G. M-. Mur- 
goci, Ş, Mehedinţi, Sextii 
Puşcariu, Urban lainifc 
din Fraga Ş1 mai ales Au. 
rei Viaicu prin demon, 
straţiile şale aviatice au 
produs un entuziasm de 
nedescris.

Andrei Bârseanu, vice- 
■ preşedintele asociaţiei, m i. 

tropoliţii Mihali şj, Me_ 
tianu». prepoziţui L  Mied 
Moldovan şi Vasile Gol-

diş rostesc discursuri în . 
suReţitoare, exprimate în 
grâitd vechilor aeripturi, 
aduc cei mai eăHma* °_ 
magiu evenimentului. In 
cuvihtele lor se pujţeau 
citi aluzii cu semnificaţii ' 
adâhci, programatice, l i 
nii oratori vedeau în cu i. 
tură „premergătoarea . li
bertăţii Şi fericirii popo
rului1', alţii asimilai) e_ 
venimcntul ca o „sârbă, 
taare de unitate cultura
lă", subliniind cu tărie 
crezul că „pentru . noţ 
românii arma biruinţei 
este cultura-şi întărirea 
noastră pe toate terenele“. 
Se auzea adesea îndem. 
n u l : „Să conlucrăm la opul 
cel mare al viitorului" spre 
„înnoirea noastră triumfă
toare prin cultură". Ser
bările de ia Siaj au avut 
un puternic ecou în presa 
dip ţară şi dirv străinătate. 
Sensul lor politic a fost 
surprins de publicistul 
maghiar Kos Karaly, par
ticipant la Adunarea de 
la Blaj, care reiata, astfel 
evenimentele În ziarul 
„Budapesti Hirlap" din 
august 191): JVm văzut o 
adunare naţională impo
zantă. Am văzut acplo o 
aripată; arm aţi i^ţţanală; 
aceasta nu ne mai atacă 
cu coase şi tunuri de lemn... .*'v * ‘ „fi-*''' * j '
şi ea riu vam ai servi inte
resele Vienei. Aceasta e

acum naţiune, care . iu . 
erează conştient şi S.â
înarmat cu bani şi cul- 
tură... Abş avut im pre. 
sia că acesta a lest cel 
mai mare eveniment po. 
jitie al şniler din urmă... 
Acum, după adunarea 
„Ăstrei* — scria *1 —» 
trebuie să recunoaştem, 
dacă ntş ne.am astupat 
ochii şi pu ne.am  Irrfun. 
dat ur«*hde..., eă în 
Transilvania avem de-a 
face eu o societate romă» 
nească consolidat* atât pe 
teren economie şl social, 
cât şi pe cel cultural; 
Societatea aceasta îşi cu. 
noaşte pe deplin puteri
le şj şcepmşdeî sbeieta. 
tea aeeaifţa e dlse^diţiată, 
fanatică şi idealistă. So. 
cietatoa âipeasta e o na- 
ţlunel,.

Serbările de la Blaj din 
vara anului 1911 au 
marcat o etapă nouă în
istoria politică, a  romă.
niior din Transilvania, e.
tapă In cure Idealul na. 
ţional se sub
forma mişcării de pmsă 
pentru unirea politică cvs 
vechea Românie. Adm**., 
rea ceh» 30000 de parii, 
cipanţi puncta legătura 
.dintre adunarea naţie, 
nală din 1248 şl cea de 
la Alba l«Ra din $9)9. Ea 
era repetiţia generali a 
măreţului eveniment pe» 
trecut ta  ©etatea Albei. 
M B, In caret cu trej 
secole mai devreme, sş 
Jăurişe prima încercare
de unire politică a celor 
trei ţări româneşti sub 
sceptrul lui Mihai . VI» 
teajuţ. ‘ _

Prof. ION FRAŢILA

mmrnmm

s Am b â t a ,
19 AUGUST

7,00 Bună dimineaţa 
de Ia.„ laşi!; 0,00 Ba 
da, ba nu! (cs); 10,00 
Serial •  SeUy — Leul 
mării: 11,25 Vârstele
peliculei; 12,40 Cuvin, 
te potrivite; 13,10 E- 
nescit în inima mea 
(film, România, p,H); 
14,10 ORA 25-TRAN- 
ZIT TV 9 Caiac_canoe 
C.M. — finale; De
sene animate; 18,45 
Mapamond; 10,15 Tele. 
enciclopedia; 20,00 
Actualităţi •  Meteo •  
Sport: 20,50 Serial •  
Inamicul inamicului 
(cp. 1); 21>45 Vgra pe 
verandă...; 23,45 Se
rial 0  Perla Neagră 
(ep. 5); 0,25 Zediac
Astro—Show.

7,00 întâlnirea de 
şâmbăţă de Ia Cluj- 
N .; 12,90 M ?v pisco 
Dance; 13,00 TVR Ti
mişoara ; 13,30 TVR 
Iaşi; 16,00 Desene a- 
niraate; 16,30 Serial •  
Pasiuni secrete; 17,00 
Spectacolul hunii vă
zut de scriitorul j, 
Grigerescu; 17,30 Se
rata muzicală 1*V; 
20,30 Pariaţi pe cam
pion (cs); 21,00 TVM
Mesager; 22,80 Serial 
Santa Barbara; 22,45 

Săptămâna sportivă; 
ffilf Jazz — Magazin.

9,00 Documentar (r);
9.30 Desene animate 
(r); 10,00 Linia Întâi 
(r); 11,00 Serial (r) e 
K.I.T.T.; HA# Film •  
Revoltă pe Bounty (r); 
134K) Tara nimămti 
(r); 13,05 Videoteact;
18.30 Post meridian;
17.30 Dialoguri politii
ce; 18,00 Doemaep- 
ta r; 1830 Desene a .
nimate; 19,W) Linia 
întâi; 2000 Serial e 
Renegatul — «0 , 8 2 ; 
20,50 Doar o wrbăw.; 
21,00 Telejurnal; 21,30 
Kung Fu — ep. 87; 
22,20 ăritieăi 2L25 
Reporter Tete 7; 23^0
Rechmania; 234# Vi. 
deotext.

10,00 Obiectiv (r); 
10,15 Week_end plus 
(r)î 11,15 Dance Mu
şte Top 1$ Radie D e. 
va frii »S^9 World, 
pef; tR39 Desene m 
nimate; 1%M Serial 
0  Cascadorul; 'Ş9A» 
Actualităţi TVR; 21,8»
© aew rieoti IMN> •
Filiera franceză; 23,00 
Rondul de noapte; 
0,05 Film « Caza d ra .

. «wW  (SUX7): 
Videetext,

SUPER LOTO 
5/40

DIN t  L •«, *895
19. % ?5, 3L 38, 22, 
FendF de câştiguri: — 

125 746 031 lei

DUMINICA!, 

20 AUGUST

8,00 Bună diminea
ţa!; 9,00 Abrâcada. 
ferii?: Seria* 0
Safljj — Leul mării} 
(ep. 12); 10.30 L n . 
mină din lumină; 11,30 
Muzică populară; *2,00 
Viaţă satului: 14,20 
Video_magazin •  Mu
zică •  Umor •  Spart; 
17,50 Serial. Star Trek; 
18,45 A dou» Româ
nie; 19,15 Robingo
(cs); 20,00 Actuali,
taţi; 20,50 Film •  
Salvare spectaculoa
să (SUA, 1989); $ 2 5  
Tragerile loto special 
şi noroc; 22,40 Du
minica sportivi; 29,00 
Actualităţi; 23^0 Se
rial a Telefonul de 
la miezul nopţii (ep. 
23).

7,00 5 x 2. Magazin 
duminical. TVR Iaşi î 
*4,00 Film •  Pădu
reanca (România, Mf); 
15.50 Un zâmbet pen
tru vârsta a  treia; 
16,13 Desena animate; 
16,30 Serial a  Pasiuni 
secrete; W /g  Ma
gazin sportiv; R M  
TVM a  Mesager; 9f,30~ 
Deşcoperirca planetei; 
22,00 Ritmuri muzi
cale; 23,00 Serial a  
Santa Barbara; 29,45 
Concert.

9,0g Documenta* (r)î 
9,30 Desepe
(r); 10,00 Linia 
(rj; H.OO Serial (Hţ *  
Renegatul; 1|,50 
rial (r), Rang Mi I 
12,40 Reporter Trie 7 
(r); 13,45 Clip W a ;
14.00 W eeâ-end gbc 1 
IS O# Desene a«^>a_ 
te ; 18A0 S taru ri ţn  
concert; *9,00 ă l  
show ; 20,9» Serial •  
Dinastig — ep, 36; 
20,50 Doar o v e r ii ..;
21.00 TeleJwrm*ţ lE30 
Serial 0  Hotei —. ep. 
37; 22,20 Tara 
nui; 22,25 Poc 
clşat; 23,35 Senus a  
„Evadatul^ «  ep, 33; 
0,25 Videotext.

1L00 ehaomăteca 
tril MWt Ron

dul de noapte trţ» MA0 
Vidodtext; *Mfe film  
•  inimi ifaumwtHce;
mm Aeh»alităft TVR:
21,06 PrriSl umrical; 

‘  “  •  IfeUng
“ “ Kid

SdN t*. ««. L
44, m s*  m m ,  *?•
Fond de câştiguri: 

26 028 310 lei.
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DOSARUL „CAS1NE1

IV. Armata e cu noi, dar noi...?
&nns»to â fost ImotdeâU- 

ttte, #E poparul to . 
ftiptând pentru U 

____ j  tdâatufl ale aces
tuia * Independenţa de 
Stat «tertvftffta» «nltâ- 
ţii statului român #  R* 
bertatea naţională. Arma. 
tâ  a  toi» alături de popa»

, te  revteuţte din decembrie 
1989 şi a rămas mereu a- 
tături de noi în tea»  Hft* 
prejurările dificila prin 

- am  trecui şi vom mai 
t  to Viitor.
2 pune întrebarea da. 

că şi noi suntem alături 
de armată V Desigur, am 
taak Şl vota li susţinâfco- 
rii a rasatei române, bra
ţul de nădejde al neamu
lui nostru. Şi noi suntem 
deci ca arm atei 

$  totuşi sunt situaţii 
— limitate şt pasagere, 
dedgar — in care, mai 
cu wie, m ii fără voie, to. 
tftm de armată, taraţi potu 
«I d» graba «ai oare dorim 
s i pMtMrgem eât mâi re
pede şi est mai profitabil 
drumul spre economia d#
piaţa.

Un exeniplti concludent, 
deşi ca siguranţă nepre. 
meditat, II constituie si. 
tuaţia Cercului Militar al 
judeţului nostru. SitUăt 
in acelaşi local in care a 
fum^tonat şl testul Comi
sariat Militar judeţean, ei 
nd posedă ta ora actuală

şi rteGâlifteaţi) nişte ca. 
Biet# in interiorul curţii 
sale, care a test destui de 
mică, iâr acum va deva- 
ni şi mai miei prin eon.
Stîueţiâ improvizata îh 
perimetrul său. Acest a» 
dans de construcţie teste* 
teatâ foarte anevoie» difi 
lipsă de bălti, de mate
riale şi meseriaşi avizaţi, 
zidurile sate determinate 
sugerând ceva din începu, 
tuf dramei Meşterului Mă- 
note. Aceste eforturi sunt 
depuse de Cercul Militar 
judeţean, te  timp Că tot 
in Piaţa Unirii din Deva, 
ÎS 50 m depărtare de clă. 
dires sa, se află localul 
„BACHUS*\ care posedă 
aproximativ 30 de camere, 
te sare fericitul beneficiar 
na ştte te  baruri, buticuri 
si birturi să mai deschidă.

Dar această contradic
ţie şi anomalie nu •  te. 
tul. Mult mai neplăcut şi 
mai grav c faptul că Gar
nizoana Militară Diva (re
şedinţă de judeţ) nu po
sedă o «Casă a  - Armatei’, 
-atât 'de necesară pentru 
diversele şi multiplele ac. 
tivitâţi eu cadrele şi cu

fcpâţiu suficient pentru func
ţionalitatea Serviciilor sâle 
abtatet necesare. De aceea, 
de doi ani se străduieşte 
(s# chinuieşte) sâ-şi coti. 
stţuiaseâ CU forţe proprii 
(ca câţiva ostaşi calificaţi

ostaşii, cu salariaţii şi di
feriţii delegaţi veniţi pen
tru probleme deosebite, 
specifice armatei. Dar, sâ 
nu fim . nedrepţi. Garni
zoana Deva are totuşi; un 
soi de „Casă a Armatei" *-* 
o bojdeucă situată la mar. 
ginea de sud-est a muni- 
«soiului, Ce seamănă mai 
mult a gospodărie anexă 
decât a tecal destinat ac
tivităţilor armatei române.

Aici e carul sâ menţio

năm faptul că localul 
„BACIfUS". respectiv se
diul aparţinător In mod 
legal «Casinei Naţionale1*, 
aflat în centrul Devei, în 
imediata apropiere a Cen
trului Militar Judeţean- 
Hunedoara şi a Primăriei 
municipale, prin prevede
rile statuare, a funcţionat 
te perioada interbelica sub 
denumirea de „Cercul €U 
vil Militar**, te  virtutea 
faptului eâ toate cadrele 
militare figuram intre mem
bru de drept ai „Calinei** 
şi datorită faptului efi Gar
nizoana Militari judeţeană 
a executat reparaţii capi
tale ia imobilul respectiv 
şi sa Îngrijea de Întreţi
nerea IUI,

Acest imobil, care este 
declarat monument istoric 
— azi împărţit te fel de 
fel de tarabe şl înzorzonat 
cu numeroase redame seri. 
se inestetic şi agramat, pe 
geamuri, pe hârtii, pe uşi 
ar putea foarte bine fi fo
losit drept „Casă a Arma
tei", fapt eu care biroul 
„Calinei Naţionale* a fost 
de acord şi a avansat chiar 
propunerea prefecturii ju
deţului. S.a încercat chiar 

• un schimb de adrese în- 
trş „Câstea Naţională", 
Prefectură, Cercul Militar 
şi S.C. „Transilvania1* S.A., 
dar aceasta din urmă a 
reîUSat categoric orice 
tranzacţie, ca veselul, fa
voritul, norocosul şi ocro- 
tituî „BACHUS* Sâ re poa. 
tâ  răsfăţa in mijlocul mu
nicipiului Deva,

Biroul executiv al
^«sterii Naţionale* Deva

Atestatul
' internaţional 

al calităţii
Is te  lucru ştiut Ca 

o condiţie primordială 
pentru ca un produs 
sau o prestare de ser
viciu să poată cuceri o 
piaţă de ^desfacere o 
constituie ’ buna sa Ca
litate. în acest context, 
în care este tot mai im
portant, pe lângă . cât 
se produce, şi cum s i  
produce, la ce calitate, 
agrearea firmelor ro
mâneşti de către cele 
din străinătate a  fl_ 
vut de multe ori de 
suferit tocmai din cau
za acestei calităţi. O 
tehnologie învechită du
blată de un dezinteres 
ai muncitorului faţă 
de obiectul activităţii 
lui duce la o calitate 
slabă a produselor, 

Încet, Încet, însă lu- 
I efurile se schimbă şi 
} la noi, Este şi exemplul 
ţ SG, „Seva** S.A, Sirae- 
ţ  riâ. La această firmă, 
t se află în faia de ela. 
j  borare manualul câli- 
ţ  tâţii in vederea obţine- 
i rii atestării sistemului 
J de lucru in ISO 9002. 
ţ  Sub supraveghere ger

mană, sunt urmărite 
toate procesele tehnolo* 
gice din uzină, dându- 
Se atenţie şi punctându- 
se aspectele legate de 

] productivitate, inventi. 
vitate, calitatea perso
nalului muncitor. Obţi
nerea acestui atestatţ, 
ISO 9002, va fi ca 0 
carte de vizită presti- 
gioasâ pentru firma si. 
merianâ care ii va per. 
mite, oriunde in lume, 
să trateze afaceri, de 
îa egal ia egal, cu par
tenerii străini.
ADRIAN SAL AGI AN

Este ştiut că repă raţiile 
şcolare ridică probleme în 
fiecare an. $  acest halucru 

nu slabei got* 
t testttti.

et -lipsei tonilor. Dtn 
actet an, şcolile au re. 
v#Mt la  sistemul priteâ- 
riitor şi, cum bugetul a- 
cestora «ste mic şi în plus 
au fost luate pe nepregă
tite» greutăţile se ampR- 
tteă fjb, toteişi, «ode exis, 
tâ preocupare, lucrurile nu 
stan chiar aş* de «au. In . 
totdeauna atesta o paşi. 
biUtatn, tdiiâr modestă, 
pentru a  fie* ueva.

grâveU te  anul trecut, dar 
MeMvea au  a  fost înche
iată, întrucât s-au tortei, 
«te banii, Ar «tai fi ne
cesare reparaţii, ng spu
nea di tevAţftttir Chiseev 
şi dl Mlrre& Pefja, fo
chist in  şcoală, dar nu mai 
sunt bate nici măcar pen. 
tru fupcurarea de becuri, 
de sticlă pentru înlocuirea 
geamurilor «porte, sau 
«lâcar pentru procurarea 
banalelor cuie. Bani mulţi 
s-au cheltuit in iama tre
cută peatni procurarea d# 
combustibil, in speţă pă. 
cum, IU- când păcura s-a

-  ~Tritotdsasanssaii i ins- stas

La ţc a a h  Generală- din 
ohaba ateii efectuat re- 
paraţii ia «nul trecut, A- 
cutA, ne Spune dl prof. 
Mintea Sârbu. directorul 
şcolii, vom intra In iepe. 
raţii capital» CU Şcoala din 
Lăpugiu de Sur- Şi aceas
ta tel şjtoerul Primăriei 
lobai*. la  cttrsul' sâpiâmâ. 
nif trecute, când am e- 
feetuat de altfel şi virila 
noastră, a r a p  să se pre. 
deş ta Administraţia ju
deţeană a  taberelor şea. 
‘ "seahrt de internat ai 

Generale din Ofta
te este 

& tabără, 
efectuat lucrări 

de repatoţS fc deo^rfş, 
cu- ajutorul Primăriei, in
feriorul urmând a fi re. 
parat de către noul bene
ficiar ă l  spaţiului, «ara fa
ce şi dotările necesare.

fcâ Şeoaia Generală din
Dobra ■ s-au efectuat zu.

terminat S-au achiziţionat 
lemn», aşa că S-a realizat 
o încălzire „alternativă" 
— prin centrala proprie 
şi mai opoi prin sobe. No. 
roc că sobele tei s-au a- 
runcatt

Şi, totuşi, apropo 
aţii, m

de
va-
iu-
din
ex.

ita, spaţiu uptim 
te  va tostiM e © 
Aici S4M iftetuat

reparaţii, In această 
canţă s-au efectuat 
crârl la grădiniţa 
Dobra, interioare şi 
terioare -»  de vopsitorie, 
zugrăvire, în continuare uf, 
mSad să se bată parche
tul. Lucrări de reparaţii 
s-au desfăşurat, de ase. 
menea, la Şcoala Genera
lă din Roşcnni. Cam a- 
ceAea Mi test posibilită
ţile. In  continuare, daci 
Primăria Dobra va preve
dea bani de investiţii, 
lucrările vor continua. Şi 
sunt necesar* în muşte 
instituţii de- pe raza co
munei l -

ftBNEL BODEA

PAŞA a v iz e  l e g a l e

#  SC PltOÎTtMPEX SRL HUNEDOARA (patron 
Varii# Gudeft) a instalat jocuri îft Spaţii ncatitorizate 
de către Comisia de avizare şi atestare. Conform H.G. 
181 şi 193 s-a aplicat o amendă de un mihon, respectiv 
SUmâ de 34 887381 de lei a fost confiscată.

#  SC AUROCAR SRL ORAŞTIE (patron Dan Pri- 
oâjitoj a comercializat te luna mai *98 piese auto, fă
ră a avea acta legai# de provenienţă, S-a dispus con- 
fiscarea sumei de 3189 010 lei — bani proveniţi din 
vânzarea mărfii şl s-a aplicat o amendă de 008 000 lei, 
diform H.G. W94, pentru ilegalitatea comisă.

TARIFE ÎNCÂSCATE

•  SC IVACftMiMPEX SRL Deva (patron tean i. 
vaşcu) a încărcat preţurile şi tarifele aplicate, te pe
rioada ianuarie ~~ iuile a c., lucrărilor de construcţii- 
mefitaj de in diverşi beneficiari, prin includerea în 
devizele de antecalcul a CAS-uiui pentru personalul an. 
gajaf eu contract de prestări servicii, dimensionând ast
fel incorect devizul do antecalcul. Societăţii i s-a apli
cat o amendă de 309 000 de lei, tar CAS-ul Încasat ile- 
gal în sumă de 3 938 329 Iei a fost Virat la bugetul 
statului,

#  SC ALIMENTARA SA Deva — la stabilirea pre
ţului la zahăr a inclus in calcul şi valoarea sacilor de 
lutâ, fapt ce a dus la o dimensionare incorectă a pre
ţurilor, £C Alimentara ISA Deva a fost sancţionată cu o 
amendă de SăOfitO da Ici, iar şutea de 264 717 lei s-a 
confiscat şi vtrâi 1* buget. . <

PRODUSE EXPIRATE LA VANZARE

Anul VII ■  Nr. 1450

' •  La Haţeg, SC PRESTCOM PKGIMPEX SRL a
puş te vânzare te  perioada aprili# — mai a.c. produse 
alcoolica (Baraez Palinka şi Brandy) expirate, socicta_ 
tea neputând să prezinte organelor de control eertifi. 
cate de calitate f l valabilitate. Potrivit H.G 05/94 s-a 
aplicat o amendă de 1,5 milioana de lei, iar contra
valoarea mărfii, însumând 15 452 289 de lei, a fost 
confiscată,

• Rubrică realizată Cu sprijinul 
. G irau Financiare a judeţului Hunedoara

■ M t e M H M a m H M M M H M

Din determinările ana_ 
litice efectuate ia puncte_ 
le de control pentru su. 
praVegherea calităţii ae
rului au rezultat urmă_ 
ţoalele:

# Valorile concentraţii, 
lor la poluanţii gazoşi (bio
xid de sulf, bioxid de 
azot, amoniac, fenoli şl 
aciditate) evidenţiază în
cadrarea lor sub C.M.A. 
(concentraţia maximă ad_ 
misă).

•  Pulberile în suspen_ 
sie prezintă valori In 
această perioadă ce se în
cadrează în C.M.A. , de 
9,15 mg/mc de aer/24 ore,

cu excepţia zonei TeliUc, 
unde se înregistrează o de_ 
păşire de două ori a C.M.A.

•  Pulberile sedimenta, 
bile înregistrează depăşiri 
ale C.M.A. de 18 ori în zo_ 
ţ>a Chişcâdaga şi do 16 
ori in zona Teliuc. La a- 
cest indicator C.M.A. este 
de 17 gr/mp/lună.

•  Valorile radioactivii 
tăţii BETA globale pen. 
tru factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice), ape 
curgătoare şi potabile, s61 
şi vegetaţie s-au încadrat 
în limitele de variaţie ale 
fondului natural.

•  Pentru apele curgă, 
toare de suprafaţă, Indi
catorii de calitate se înca
drează în limitele impuse 
de STAS 4796/1988.

Agenţia de protecţia 
mediului Deva

ZIUA A III A

Azi este ziua cea mai 
dificilă şi, de aceea, de
claraţi-vă mulţumiţi să 
câştigaţi încă 24 de ore 
în războiul cu dna Nico
tină, Mai sunteţi in „tu
nel", dâr aproape de ca
păt şi esenţial este să 
continuaţi regândind cti 
precizie tot ce Vi s-a ex
plicat şi exersând ce aţi 
învăţat întocmai»

Cete 3 tranşe de apă. 
rare împotriva tentaţiei le 
cunoaşteţi d e ja : folosirea 
voinţei (MENŢINEREA 
HOTĂRÂRII DE A NU 
PUMA ÎNCĂ 24 DE ORE), 
paharul cu sUc sau apa, 
băut Incet-incet şi respi
raţia profundă de 3 minute. 
Dacă tentaţia pare „irezis
tibilă", totuşi scoateţi.vă , 
ceasul şi, uraiărihduJ, spu
neţi *, AM HOTĂRÂT SA 
NU FUMEZ 6o DE SE
CUNDE t După ce trece 
timpul, reluaţi i AM HO
TĂRÂT SA PETREC ÎN 
CĂ 8t DE SECUNDE PA
RA SA FUMEZI Energia 
impulsului vicios se con
sumă şi In al 3-lea minut 
constataţi că aţi trecut de 
punctul culminant,

Treceţi la „demontarea" 
dependenţei psihice — e- 
bişnutnţa cu cei# 20—60 
de gesturi făcute în lanţ 
ia fumarea ţigării, repeta
te de cca 1000 de ori 
pe zi. de sute d# mii de 
ori intr-un an, de milioa
ne de ori intr-un deceniu. 
Această gestică stereotipă 
de fumător, parte integfân. 
tâ a personalităţii la fel 
de greu de stârpii ca şi 
dependenţa fiziologică, tre. 
bule să o îniocuiţi cu fes- • 
turi, exerciţii şi ocupaţii 
de nefumător. Puneţi.vă

voinţa te imposibilitatea 
materială de a fuma în
depărtând din casă toate 
obiectele de fum at: ţi
gări, brichete, pipe etc. 
ScUturaţi-Vă buzunarele 
de orice fir de tutUn şi 
daţi la spălat hainele ca
re au mirosul lui.

Sunt câteva situaţii cap
cană ps Cârc trebuie să 
le evitaţi. Este vorba da 
invitaţiile la Cafenea, bar, 
cocktailUri, restaurant, ca. 
sirto şi, In general, toate 
ocaziile la car» se bea, se 
iau excitanţi puternici şi 
este O atmosferă tabagică. 

• O alte capcană de care 
veţi ţfugi* (poate chiar la 

. propriu) sunt obişnuinţe
le sedentare; mesele pre
lungite, siesta în fotoliu 
cu cafea şi ţigări, partida 
de şah, table sau cărţi cu 
parteneri fumători. Mai 
periculoşi sunt amicii, ve
cinii saU colegii de birou 
care, sub masca pertelşi- 
vităţii, voi dovedi o a ti
tudine rea, tentându-vâ In 
fel şi chip.

Vă atenţionăm că, în 
decursul terapiei, carnea 
este exclusă din regimul 
alimentar, deoarece pre. 
duce purine şt amoniac 
prin metabolizare. care 
Irită puternic celulele ner
voase; Reduceţi cât puteţi 
consumul de zahăr, ca#e 
pentru a fl asimilat „fură" 
vitamina Bl — de care 
aveţi multă nevoie peS- 
tru refacerea celulelor 
nervoase. De aceea, intro
duceţi te  alimentaţie pM. 
nea neagră (eu germeni 
de grău) şî drojdia de be
re (2 linguriţe pe zi). (Va 
«ras#

IOAN C.RISAN, 
psiholog

I

l
BANCA AGRICOLA S.A. DEVA J 
vinde îa licitaţie următoarele imobile 
■  apartament cu 3 camere, DevaA 

Gojdu, Aleea Păcii, bloc C 2, se. I, ap. 1 ; ■  
® apartament cu 2 camere, Deua, J 

str. Teilor, b l  73; I
I ■  una casă cu 3 camere, ăepen- J
I dinţe, curte, grădină, pământ arabil, /d -j  
|  naţ, situate în sat Sulighete, nr. 148; !
|  ■  una casă 4 camere, In sat P e - |
I trenl, nr. 117. (
1 Licitaţia va avea loc în ziua de 29 i  
|  august 1995, ora 9, la Judecătoria Deva, ■  
|  biroul executorilor judecătoreşti. *
I Informaţii la Banca Agricolă S.A.J

(461) |
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Din lumea largă
Charles în corzi: Diana îşi 

scrie m em oriile!
Diana îşi pregăteşte 

răzbunarea împotriva iui 
Charles. Obosită să tot 
citească „dezvăluiri" 
despre Viaţa sa, scrise 
de alţii, prinţesa de 
Galles s-a hotărât să o 
facă ea însăşi, relatând 
la persoana întâi pro
priul adevăr. Ea se află 
deja în tratative cu un 
autor american pentru a 
scrie — la patru mâini ! 
— o carte autobiografi
că : „alesul" ar fi Do- 
minick Dunne, un spe. 
cialist al genului.

Proiectul a produs de
ja consternare reginei 
Elisabeta care spera, du
pă atâtea şocuri, să ai

bă şi puţină linişte. Or, 
o carte de acest gen n-ar 
putea decât să alimente
ze speculaţiile din jurul 
căsniciei moştenitorului 
tronului Marii Britanii.

Pe de altă parte miş
carea Dianei este nu nu
mai o palmă dată fami
liei regale, ci şi un sem
nal de atenţionare pen
tru scriitorul britanic 
Andrevv Morton. Cu trei 
ani în urmă acesta pu
tuse să publice „Diana : 
adevărata sa poveste'", 
graţie „protecţiei" prin
cipesei care îi autorizase 
pe prietenii săi intimi, şi 
chiar pe fratele său, să-i 
destăinuie, pe atunci ne

cunoscutului ziarist, se
cretele familiei. Şi ast
fel Morton a devenit ce
lebru şi milionar.

Câtă vreme Morton a 
scris despre suferinţele 
femeii trădate şi despre 
aventurile lui Charles, 
totul a mers bine. Dar 
biograful a îndrăznit a- 
poi să o descrie Pe Dia
na ca pe o femeie distru
să de accese de furie, 
care se ţine pe picioa
re doar cu medicamente 
psihotrope şi cu pahare 
de vodcă. Ajungând ast
fel pe lista neagr.ă a 
determinat-o pe Diana 
să.şi caute un alt... pur
tător de cuvânt.

Papa şi ■ 
Islamul— 

imperialişti
Islamul otoman şi Va

ticanul au un obiectiv co
mun, acela de „a impune 
imperialismul ideologic", 
după cum scrie mitropo
litul grec ortodox din 
Gorfu , Timotheos, într.un 
raport destinat Sinodului 
permanent al Bisericii au
tocefale. Conform rapor
tului, Papa îşi asumă ini
ţiative „stranii" faţă de 
noile state independente 
din Europa centrală, pen
tru a-şi impune punctul 
de vedere. Pentru mitro
politul din Sorfu „direc
ţia antielenică şi aproape 
antiortodoxă a Vaticanu
lui" e evidentă în recu
noaşterea diplomatică o- 
ferită fostei republici iu
goslave a Macedoniei.

C U V Â N T U L  L IB E R  %
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STORY FLASH
CĂSĂTORIE... GREA

Joe Lewis, fiul cel mic al celebrului comedia»; 
Jerry Lewis, s-a căsătorit de curând, eveniment «e 
constituie deja subiectul unui scenariu pentru 
film în care eroul ar putea fi ilustrul său tată. Găei, 
proaspăta doamnă Lewis jr. este Gherie Wilson, o 
tânără cântărind „doar" Î36 kg, -pe care Joe a cunos» 
cut-o printr-un dialog purtat cu ajutorul compute
rului. Cea mai modernă, dar cea mai puţin romanţ!-; 
că dintre modalităţile de a purta conversaţii am<H, 
roase. Oricum, o întrebare rămâne fără răspuns» 
cum s-o fi descurcat mirele cu tradiţionalul obicei 
britanic de a trece cu mireasa în braţe pragul ktgţ 
cuinţei. =-ţ: , . ..y

UN DIVORŢ DE 300 MILIOANE DOLARI 
Separarea de soţie ar putea să-l coste pe acto^ 

rul Michael Douglas — după cotidianul britanic 
„Daily Mirror” — peste 300 milioane de dolari, a- 
dică jumătate din averea sa, aşa cum prevede Je-j 
gea în California. Cuplul Douglas, întemeiat acum 
18 ani, a ajuns la ruptură după ce Michael a fos* 
din nou surprins de consoartă In pat cu o altă fe
meie, aceeaşi în a cărei companie „delicată" mai 
fusese prins şi în urmă cu trei ani.

CIOCCIOLINA IŞI PASTREAZA COPILUL 
Micuţul Ludwig, fiul Iui Ilona Staller (mal cu

noscută sub numele său de „artă" de Cioccioliria) 
şi al sculptorului american Jeîf Koons, va rămâne 
în Italia, împreună cu mama. Tribunalul pentru mi. 
nori din Roma a respins astfel pe 12 iulie cererea 
prin care tatăl solicita repatrierea copilului, născut 

_ în SUA, la New York. Avocaţii lui Koons. şi-au a-;, 
nunţat intenţia de a face recurs la Curtea de Casa-j 

1 ţie împotriva acestei hotărâri judecătoreşti.

Au fo st găsite 
radiografiile craniului 

lui Hitler
Un cercetător de la Oficiul pentru arhivele publice 

britanice a descoperit cinci radiografii ale craniului lui 
Adolf Hitler, după cum a anunţat un purtător de cu
vânt al instituţiei. Acesta a precizat că importanta 
descoperire aparţine unui angajat al institutului, al că
rui nume nu a fost făcut public, care se ocupă de cu
legerea de materiale privindu-1 pe dictatorul german, 
materiale aflate în fişierele - fostului Minister de Război, 
până nu demult protejate de secretul de stat şl abia 
acum devenite accesibile publicului.

Trei dintre radiografii, necesare pentru stabilirea 
unui tratament al sinuzitei de care suferea Hitler, con- 
forha aceluiaşi purtător de cuvânt, au fost executate 
în 1944, după atentatul nereuşit îrrtpotriva lui Hitler. 
Ele au fost realizate de Theo Morell, medicul personal 
al cancelarului nazist Şi au ajuns în Anglia la sfârşitul 
războiului, după ce soldaţii britanici au efectuat 6 amă-' 
nunţită percheziţie a locuinţei medicului german cu o- 
cazia căreia au confiscat întreaga arhivă a acestuia.

SUA dau publicităţii 
documente din 1946. Ju- 
lius şi Ethel Rosenberg, 
cei doi americani execu
taţi pe scaunul electric 
la Sing-Sing în 1953, du
pă un proces care a stâr
nit mari pasiuni şi a 
suscitat coruri de pro
teste în America şi în 
lume, erau efectiv spioni 
sovietici 1 Pentru mulţi 
dintre cei care au fost 
tentaţi să.i considere pe 
cei doi savanţi victime 
inocente, ţapi ispăşitori 
ai acelor ani dominaţi 
de macchartism şi de 
ideea vânătoarelor de 
vrăjitori comuniste, do
cumentele publicate vor 
produce desigur dezamă
gire. După cum, infir- . 
mând în mod absolut o 
declaraţie a şefului KGB 
(„I_aţi trimis pe scaunul

Soţii Rosenberg 
spioni t

electric pe degeaba. Ei 
nu ne-au dat nimic"), 
făcută în 1989 cotidianu
lui „New York Times", 
se demonstrează cât preţ 
se poate pune pe since
ritatea unor astfel de 
servicii.

Or, textele celor 49 
telegrame sovietioe fă
cute publice pe 12 iulie 
în cadrul unei ceremonii 
ce a avut loc la sediul 
CIA -de la Langley (în 
apropiere de Washing
ton) confirmă „fără ur
mă de îndoială" că so

ţii Rosenberg au fost 
spioni. Este vorba aşa
dar de câteva dintre ce
le 2200 texte intercep
tate de National Security 
Agency, în cadrul unui 
proiect numit „Venoma 
papers".

Aşa cum s-a arătat a- 
cum, aceste documente 
zdrobitoare nu au fost 
prezentate la proces pen
tru a nu-i pune în gar
dă pe sovietici că NSA 
a reuşit să le descopere 
cheia sistemului de ci- 
frare. Un sistem bazat 
pe un dublu cod, extrem

de sofisticat, schimbat la 
fiecare mesaj. Cripto
grafii americani au reu
şit să-i pătrundă secre
tele atunci cân'd ajun
gând la o firească criză 
de fantezie colegii so
vietici au început să re
pete anumite structuri.

Primele descifrări au 
fost reuşite în 1944, iar 
în 1946 a putut fi citit 
primul mesaj. Abia ta 
1949, după ce URSS a 
efectuat prima sa expe
rienţă oficială cu o bom
bă atomică, sovieticii au 
aflat că foştii lor aliaţi 
avuseseră acces la cores
pondenţa lor în tot acest 
timp, cel care i-a infor
mat de acest lucru fiind, 
după toate probabilităţi
le, Kim Philby, celebrul 
agent britanic care a lu
crat şi pentru ruşi.
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Dintre profeţii laici 
care au făcut profeţii în 
ultima jumătate de mile
niu, trei sunt cei mai cu
noscuţi : francezul Nostra- 
damus, indianul Sundar 
Singh şi americanul Ed- 
gar Cayce (cel mai mare 
de la Nostradamus). în 
serialul ce urmează, vom 
relata numai despre pro
feţiile iui Nostradamus, 
omul cel mai misterios 
din câţi au existat vreo
dată.'--'

Adevăratul său nume, 
înainte de a şi-l latiniza, 
era Michel de Nostrada- 
me. S-a născut în 14 dec. 
1503 (pe stil vechi) în o- 
raşul St. Remy de Pro- 
vence — Franţa, dintr-o 
familie de medici evrei. 
Părinţii lui s-au convertit 
la catolicism când Nostra
damus avea nouă ani. A 
studiat latina, greaca, e- 
braica, matematicile, as
trologia şi medicina. La 
23 de ani a devenit me
dic licenţiat şi mai târ
ziu şi-a obţinut doctora
tul aproape fără efort. 
S-a convertit şi el la re
ligia catolică. A fost con
siderat că încă de la o 
vârstă precoce a fost 
„protejat"* şi călăuzit de 
o putere divină, care i-a 
încredinţat unele sarcini. 
Era niic de înălţime, ro.

bust, vioi, plin de ener
gie şi şi-a păstrat culoa
rea roşie în obraji până 
la sfârşitul vieţii. Dispu
nea de o inteligenţă scli
pitoare, superioară omu
lui, de o infailibilitate în 
faţa bolii (luni şi ani de 
zile a umblat printre vic
timele ciumei pentru a le 
vindeca fără să se mo

lipsească de cumplita boa

al evenimentelor viitoa
re, dar nu avea nici un 
mijloc de a şti când a- 
veau să se petreacă. Nos
tradamus a trăit în tim
pul Inchiziţiei şi de a- 
ceea a trebuit să scrie 
catrenele (versurile) fără 
â le aşeza într_o anumită 
ordine şi uneori cuvintele 
erau anagramate, A avut 
două căsătorii: prima în

tânăr). Ga doctor, Nostra
damus ă umblat prin mul
te oraşe ale Franţei, pen
tru a vindeca oamenii de 
ciumă, folosind' un leac 
preparat din plante nu
mai de el cunoscute. A 
fost o persoană foarte 
religioasă. între înscrisu
rile ce le-a lăsat Nostra
damus, a scris următoa
rele : „Cunoaşterea vii

sageri ai altor civilizaţii 
cu mult superioare faţă 
de civilizaţia noastră. Ştia, 
şi poate văzuse, că în 
peşterile Altamira (Spa
nia), Trols Freres (Fran
ţa), Miaux (Franţa), La 
Gullalvera (Spania) şi 

Ussa (Franţa) se aflau pic_ 
turi rupestre cu diferite 
forme de OZN_uri, picturi 
a căror vechime este es-

lă care bântuia la acea 
epocă în Franţa şi în u- 
nele ţări alăturate); de 
o sănătate excelentă pâ
nă aproape de moarte; 
avea un mar t dar de vizio_ 
nâr şi de clarviziune. S-a 
susţinut mult timp că a- 
cest superom a fost un 
călător într-un alt timp 
şi a venit din viitor pen
tru a ne avertiza dinain
te de ce se va întâmpla 
în viitorul apropiat şi 
îndepărtat.

El vedea cu adevărat e- 
venimentele derulându-se 
sub ochii săi. Era martor

oraşul francez Agen, în 
anul 1534, din care au 
rezultat un fiu şi o fii
că. Ciuma a ajuns şi la 
Agen. Printr-o cumplită 
ironie a sorţii, Npstrada_ 
mus, care vindecase sute 
de oameni de teribila 
boală, a fost neputincios 
când aceasta i-a lovit so
ţia şi pe cei doi copii. Au 
murit toţi trei. A doua 
căsătorie a avut loc în 
oraşul francez Salon, în 
jurul anului 1544, din 
care au rezultat doi co
pii : Cesar şi Michele (cel

torului aparţine numai lui 
Dumnezeu, dar uneori 
El Ie dezvăluie servitorilor 
săi sau unui anume om 
după v°ia sa“. Datorită 
faptului că multe din 
profeţiile sale vorbesc 
despre a doua venire a 
lui Iisus pe pământ şi de 
apariţia mai multor anti- 
crişti, toţi au crezut că 
el a fost un mesager al 
lui Dumnezeu, dându-i- 
se darul de a actualiza 
Apocalipsa Sf. Ioan E- 
vanghelistul. Credea în 
existenţa OZN-urilor, pe 
care Ie considera ca me_

timată între 12 000 —
14 000 ani. OZN-urile nu 

- lipsesc din catrenele lui 
Nostradamus. Acestuia îi 
făcea mare plăcere Să 
discute despre OZN-uri. 
A murit la 2 iulie 1566. 
Pare incredibil, dar Nos, 
tradamus prezisese exact 
într-un catren felul cum 
va fi găsit:

„Prietenii mei apropiaţi 
şi cei din sângele meu

Mă vor găsi mort, în
tre pat şi masa de lucru".

A fost exact: a fost 
găsit întins pe podea in
tre patul şi biroul său.

A fost înmormântat fi* 
picioare (coriform dorinţei 
lui), într-unul din pere
ţii impunătoarei biserici a 
Cordilierilor din Salon.

După 229 de ani de la 
înmormântarea lui- Nostra
damus s-a întâmplat un 
lucru uimitor ; în timpul 
Revoluţiei franceze din 
1789, un grup de 35—40 

de soldaţi superstiţioşi, în . 
tr-o noapte, au ' tWmolat 
zidul bisericii pentru a 
vedea mormântul Iul 
Nostradamus. După demo
lare, soldaţii au aruncat 
o privire duşmănoasă a- 
supra mormântului di_ 
năuntrul zidului. După ce 
au văzut ce scria pe si
criu, au luat-o la fugă 
urlând în noapte. De ce 
fugiseră soldaţii urlând ? 
Văzuseră că pe sicriu era 
scrisă o dată: exact ziua, 
luna şi anul când mormân
tul lui va fi profanaţ Nos_ 

tradamus nu a spus nimănui 
ce înseamnă înscrisul de 
pe sicriu. Mai târziu, cor
pul lui Nostradamus a 
fost din nou înmormân
tat, 'cu onoruri, în bise- 

' rrca St. Laurent din Sa
lon', Se poate vedea şi as
tăzi mormântul şi por_ 
tretul în mărime naturală 
al marelui profet (va ur
ma)

ION MANOIU '
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M-a întrebat prietena 
mea :'; ■— „De ce . ÎL iu
beşti ?“

— Nu ştiu să spun un 
motiv anume şi cred că 
atunci când ştii să spui 
de ce iubeşti pe cineva, 
de fapt începi să nu.l 
mai iubeşti, pentru că 
pierzându-şi calitatea 
pentru care îl iubeşti 
acum, te vei : trezi că ai 
pierdut şi iubirea.

Şi totuşi... am început 
să_L iubesc pentru că El 
mi .a  dăruit acea iubire 
de la începutul lumii. 
Nu m_a întrebat cine 
sunt, cu ce mă ocup 

'în  viaţă, nu mi_a cer. 
cetat trecutul să-mi gă. 
Sească toate păcatele 
câte le-am făcut, nu 
l.a  deranjat că nu sUht 
o frumuseţe, nu m-a 
întrebat ce avere am,

— îl vezi pe tipul ăla?
— Da. .v
— Ei “bine, a fost victi

ma unei erori judiciare.
— Cum aşa?

A fost achitat!...

Dialog între două femei 
care s.au revăzut după 
un an. ;

— Ce frumoasă haină 
de blană ai, dragă. Pro-

_ babil că soţul tău şi-a 
schimbat slujba.

— Nu. Eu mi.am schim
bat soţul.»

Tatăl îşi apostrofează 
fiul, student;

— Cum poţi să te to_

SIMPLITATE !

tot ce l_a interesat a fost 
sufletul meu, îl interesa 
doar ce simt, ce gândesc, 
ce iubesc, pentru ce mă 
bucur şi pentru ce mă 
întristez. Nu.mi cerea 
nimic, nu-mj cerea nici 
măcar să_l iubesc şi îmi 
dăruia imensa lui dra. 
goste, fâoându-mă să 
mă simt în permanenţă 
cel mai important om 
din viaţa Lui. El m-a 
învăţat să găsesc izvo. 
rul iubirii şi tot El 
m-a învăţat să iubesc 
din toată inima şl fără 
condiţii. Nu am un 
motiv anume de iubire 
pentru că iubirea e 
simplă, fără condiţii, fă
ră motive: iubeşti sau 
nu iubeşti. atâta tot.

Eu iubesc !

INA DELEANU

codeşti cu trei fete deo
dată?

— Ce să fac, tată, dacă 
Cupidon a tras în mine 
cu o mitralieră...

— Dragule, îi spune so
ţia soţului, m i.a telefo
nat Costel şi m i.a spus că 
are necazuri cu maşina, 
I-a intrat apă_n carbura
tor!

— Cred că a  glumit! 
Şi unde e acum maşina ?

— In Dâmboviţa...

— Dragă, ştii? Soţul 
meu a aflat că.l înşel.

— Vai de mine! Şi ce ai 
de gând să faci ?

— Ce să fac? O să_l 
iert...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAIIU

*  DIN FIŞELE PENTRU „BEŢIVUL" 
IAFET — FIUL LEGENDARULUI 
NOE de I. D. SlRBU

•  „Alcoolul completează paradoxal natura
umană: la început, din ceea ce e bun face şi mai 
bun; la sfârşit, din ceea ce e rău realizează mon
struozitatea sau ridicolul”. .

•  „Ca să faci un prost pe scenă trebuie să fii
un actor foarte inteligent, ca să poţi ajunge un 
ateu convingător trebuie să fi- trecut printr.o criză 
religioasă ; ca să scrii despre beţivi sau beţie tre
buie să fii treaz ca o lumânare şi lucid ca un 
cristal”, ’ ţ

•  „Beţia este un anestezic excelent, forma cea 
mai nevinovată a laşităţii şi forma cea mai laşă 
a curajului".

-« „Adam izgonit din rai: dimineaţa beţivilor. 
Ceas deşteptător, pastă de dinţi, contract so

cial. Şi neapărat ochelari de soare pentru ca 
semenii tăi oneşti să nu poată citi în ochii tăi 
tulburi tristeţea paradisului, pierdut”.

•  „Cine nu a băut nu va înţelege niciodată 
dialectica unor paradoxuri: cum poţi fi. de pildă, 
sclavul libertăţii, mincinosul adevărului, monstrul 
armoniei, răul binelui, prietenul duşmanului^ de. 
monul îngerului tău...“.

"• „în grafica egipteană beţia şi minciuna sunt 
sinonime: se reprezintă printr-o viperă ce_şl în_ 
ghite propria coadă".

Selecţie de ILIE LEAIIU

•  •  •  • •  •  •  •

Desen de IOAN PRODAN, Haţeg.

•  : •  •  •  •  •  •  •  •

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Calea sincerităţii nu-i presărată cu 
trandafiri: fiecare adevăr rostit de bubele 
noastre trezeşte o ură implacabilă, fiecare pas 
în linie dreaptă înseamnă un prieten mai 
puţin*', j ^

,M. GONZALEZ PRADA ‘

I

• • • • • • • •  • • • • • • - • • •  •  « • • • • • • •  •

■*: DIN ÎNŢELEPCIUNEA 
' V b ;  SPANIOLA

•  „Mintea omenească sc ascute văzând, şi ci
tind multe".

M. de CERVANTES

•  „Unde eşti mult dorit nu te-duce prea des".
; ■,//; PROVERB

•  „Calomnia este fiica ignoranţei şi soră gea
mănă cu invidia".

, , 1 F. ROMERO ROBLEDO

•  „Nimeni nu_i mai dăunător intr-o ţară decât 
un prost care se bucură de reputaţia unui om 
înţelept şi deţine si vreun post de seamă".

J. HUARTE de SAN JUAN

tăcerea"
„Nici o răzbunare nu ustură mai mult ca

D. de SAAVEDRA FAGARDO

•  „Greşelile se plătesc ca si cum ar fi crime";
' \ A. PA1..\(’K) VAI.DES

•  „Tristeţea e un dar. Pesimismul o infirmi
tate a spiritului". 1

- G. A/.CARATE 
’ - ; Selecţie de

ILIE LEAHU

‘ • • • • fc• •  •  • • • • • • • • • • « « • • • • • • • 4

- ' ă ",

Din „DICŢIONARUL DIAVOLULUI" \
de AMBROSE BIERCE ţ

•  „Adam =  nu era decât un om. Asta ex
plică totul. El nu dorea mărul de dragul mărului, 
îl dorea numai pentru că era oprit. Greşeala era 
că nu fusese oprit şarpele, pentru că atunci Adam 
ar fi~mâncat şarpele".

•  „Absent =  deosebit de expus colţilor calom
niei ; ponegrit; fără nici o şansă de-a avea drep
tate ; înlăturat din consideraţia şi afecţiunea 
altuia".

•  „Absurditate =  afirmaţie sau credinţă net. i 
incompatibilă cu propria opinie".

•  „Allah =  fiinţă supremă mahomedană, 
deosebită de cea creştină, israelită şi aşa mai de_

'■'parte”. '
: „Amnistie =  mărinimia statului faţă de ăceî

vinovaţi pe care ar fi prea costisitor să-i pedep
sească". -

•  „Arhiepiscop = ' un demnitar cleric, cu un 
punct mai sfânt decât un episcop".

« Selecţie de ILIE LEAHU

J OG G I N G

ftr r? V%r
* -

? ■l-r. ■ ■! H6 f i%r r r fflr
□f ■ ■,i6 ■ ::i

pkv\w
1 J

!
nr’1
r Hrr:!

p
■ r

r p

ORIZONTAL: 1) Tip caracteristic 
pentru un raid fulger; 2) Lovitură tare 
cu efect cardiologie — Lipsită dg clarvi
ziune; 3) Ţinute de părinţi în casa lor 
Rezultat in urmi unor acţiuni de altoire;

4) Indicatoare de direcţie cu sens unic 
Manuale pentnP'conducătorii de ma

şini (sg.); 5) Participante la încoronare
— Trecut anticipat la repartiţie; 6) Găr
găuni la cap I: — Mesageră a bunului 
g u st; 7) Acord global prezentat în ex
clusivitate — Subiect de cercetare pentru 
medicinişti; 8) Gaz tipic de întindere — 
Avansată pentru servicii deosebite; 9) 
Prevăzut pentru realizarea unui plan de 
anvergură — Pus sub semnul m irării; 
10) Sisteme de ungerO... en gros.

VERTICAL: 1) Total lipsit de
inspiraţie ; 2) Pustiu străbătut de unul 
singur -ţ Amintiri- pentru viitor consem- 
nate.n scris; 3) Izolat obişnuit din fire — 
Diminuează tirajul la coş ; 4) , Maestru
al cântecelor de leagăn — Luată cu greu
tate într-Un voiaj de plăcere; 5) înscri
se într-un cerc! — Rod al unei bune 
creşteri ; 6) Acumulator auto de mare 
consum — Făcut de oaie; 7) Termen 
precis de identificare ■— Tip de gesturi 
semnificative; 8) Lansate în eter pe 
calea undelor — Compoziţii pentru ba

terie; 9) Dată uitării pentru o clipă — 
Expresie obişnuită' a îndestulării i 10) 
Putere de reacţie. • '

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului

„NOEM ATICE", 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută:

1) STRAMTORAT; 2) ARIDA — 
NUCA; 3) LA — .EROI — UR; 4) 
TIMP — AXATA; 5) I — ITAL — FAG; 
6) MIR—  DACI — A; 7) BUTOI — 
ISON ; 8) AG — ROIT — RA; 9) NAVA
— TASAT ; 10) CRESTĂTURĂ.

- Soluţia problemei din nr.
trecut:

1. d8C !
2. Gf7 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :
ALB: Rb5. Dd2, Ce3 - 
NEGRU: RbŢ Cal, p : a 3 şi b 6

■BLi.Co.rfW1 .iroiamEvacaFiiaea
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Controverse la ordinea zilei: plata convorbirilor telefonice
©e câteva luni bune, 

plata convorbirilor te
lefonice a creat nume
roase discuţii contradic
torii, nu mimai la fiii» 
şeele Romtelecom ului ci 
«I |n  diverse împreju
rări pe stradă. în parc 
etc. Pe -de o parte se 
reclamă funcţionarea de
fectuoasa a aparatelor, 
iar pe de altă parte, su
mele mari ce sunt toscri- 
m  te facturile emise de 
îtomtelecom pentru con
vorbirile efectuate, sume 
Ce. după opinia multor 
abonaţi. nu ar reflecta 
realitatea.

tîft asemenea caz . ne 
este semnalat de către 
dl Grigore Opriţoiu. din 
©Ova, ştr, Mtfaat Viteazul, 
care într-o scrisoare re
misă redacţiei ziarului 
nostru ne precizează: 
*,Vâ «Tiu aceste rânduri 
eu lacrimi te  ochi. du
rere fa Inimă şi suflet 
atear, de nedreptatea ce 
<01 s-a făcut de către 
fioiwtoleGOm Hunedoara 
— Deva. Iu luna mar- 

^tig Hi& mi-a Venit avi. 
•zul dd plată pentru te
lefon în valoare de 85000 
de teî, mimă incredibil 
de mare. Am sesizat 
Roratelccomul. după care 
ml s-a redus factura la 
aflWO i d  Supărat, am 
Ofaut O altă reciamaţie, 
făsp asuf pe care l-am 
primit dezamăgindu-mă 
eMUplct, Alături de răs- 
pwts im primit şi o fişa 
eu aşa-riscie numere de 
telefon CU oare aş fi 
vorbifc M-am consultat 
-ea copiii şi cu soţia a_ 
tupra numerelor înscrise 
în listă, dar nici unul

' •  Nemulţumiri privind plata te
lefoanelor ̂  Tărife la noi ca la nimenea 

•  Abonament sau înşelătorie

dintre noi nu a-.identifi
cat vreun număr Cu
noscut. fapt ce m-a de
terminat să mă adresez 
din nou Oficiului de re
laţii cu publicul de la 
Romtelecom Deva, însă 
în final am primit a- 
celâşi răspuns, adică Sâ 
achit suma de 58000 de 
lei pentru luna martie 
a.c". ,

Plecând de la sesi
zarea de faţă. am în
cercat o dezlegare a „căi
lor Domnului" care siirtt 
de cele mâi multe Uri 
extrem de întortocheate, 
solicitând Oficiului de 
relaţii cu publicul, dâte 
despre cazul de faţă.

Din concluziile servi
ciului de specialitate al 
Romtelecom Deva, re
zultă că dl Grigore Opri. 
ţoiu a fost creditat, în 
urma reclamaţiilor tir. 
3426/18.04. 1995, cu su»l* 
de 22515 lei, iar la redai 
maţia nr. 3952/23. 05. OU 
20120, creditare Care s-â 
operat In Urma verifică
rii tarifelor aplicate pen
tru impulsurile Inregîs. 
trate. De asemfflleă, din 
verificările realizate. SC 
exclude pirateria pe li 
nia telefonică a abona
tului, întrucât’ nu a e- 
xistat nici un indiciu fa 
âCeşf senă, deşi abona
tul susţine că pe linte 
s-au auzit, in mod re
petat, diverse convorbiri : 
telefonice l.ista convor
birilor telefonice îna

intată redafiiâhtului a 
fost eronat întocmită de. 
-Romtelecom, întrucât un 
lucrător al acestui* a 
montat greşit aparatul de 
verificare a convorbirilor 
pe tei alt număr, fapt 
pentru care a fost sanc
ţionat.

Soluţia dată în acest 
caz nemulţumeşte pe 
semnatarul scrisorii, a„ 
cesta consideră că i s_a 
făcut o nedreptate, i 
s-ău încasat şi sşa mai 
mulţi bani decât con
vorbirile realizate.

Inaiftte -de O părere 
f i n a l ă  â c**U_ 
lui, n_ar. fi lipsite de 
interes câteva lucruri: 
tarifele' actuale practica
te d§ telefonia română 
sunt Iu mod paradoxal 
diferite faţă de alte ţări, 
unde daci realizezi Un 
număr mai mare de con
vorbiri telefonice sau 

' alte servicii, se reduc 
CUantumUrile de plata pe 
impuls. Dar la noi ca 
fa nimenea, adică intre 
0—150 impulsuri tunar, 
tariful este de 15 lei/ 
impuls; de fa 151 — îâ 
35t impulsuri, tariful este 
de 20 de lei pe impuls; 
între, 351—2000 Impulsuri, 
tariful este de 30 de lei 
Pe impuls, iar dacă se 
depăşesc 2000 impulsuri 
ilrifuî pentru 0» im
puls este de 35 de lei.

De reţinut că dacă ai 
realizat spre exemplu 105 
de impulsuri, acestea se

plătesc integral ca 20 de 
lei fiecare (adică 155 x 
20 de led şi nu numai 
depăşirea de 5 impulsuri 
peste limita stabilită, cum 
ar fi hai să zicem fi-

■ F&£C$
Nu mai amintim fap

tul că funcţionarea a. 
paratelor este defectu
oasă, în multe cazuri 
fiind necesar să formezi 
tip do- puţine ori nu
mărul dorit, ceea ce în
seamnă, îa fiecare for
mare, un ban în plus, 

'fără a ţi şe oferi un 
serviciu pentru care prac
tic eşti taxat Fată a 
avea însă pretenţia de a 
completa tabloul telefo
niei, sâ mai âteitlfim că 
abonamentul telefonic în 
sensul strict al Ambii 
române nil înseamnă alt
ceva decât „o conven
ţie prin care, în sehim. 
bol unea sunt*, o per. 
soanâ obţine, pentru o 
anumită perioadă, drep
tul de a folosi ântiame 
servicii publice., de a 
călători cu tnijlotee pu
blice de transport, de 
S primi o reVistă, un 
ziar etc. ţDEX pag. 115) 
şi nu o modalitate de a 
lua nişte bani (vezi a- 
bonamentul telefonic) fă
ră, practic, nici un ser
viciu, Gri din această 
perspectivă sensul real 
al abonamentului este 

- pus sub- somnul intre. ■ 
bării, ceea ce, de fapt, 
în realitate nu înseamnă 
altceva debit o teîefi 
Înşelătorie Ia scară na
ţională, practicată cu 
onor de către R A, Rom
telecom. ’

CORNEL FOENAK

■ —  i m“

măi fost condam- 
m k  pentru tentativă de 
Vite, atât la laşi, cât şi 

. la  Vulcan, Din peniten- 
dtftf am fost liberat in 
IkriWrte 1*95 — tinde ate 
executat doi ani şi opt 

nluni dinte-o . pedeapsă de 
patra «ni şi xece luni. 
I m  m m  *&» <'« ceie în
tâmplate".

Rândurile puse între 
ghilimele reprezintă o 
părticică dfa declaraţia 

. dării ia  laţ*  procurorului 
de Cristian Costaş, un... 
teici nu ştim cum să-l 
h u a Ş || mm m prim gând
ne-a dus Ia animalul din 
junglă. Şi poate ne veţi 
dă:-dreptate când o sâ 
Vâ spunem eft neisprăvi
tu l  Mri «<ă Ou: să violeze 
fetiţe. Nu contează de 
.«ite.OAil Victime i-au .că. 
mm/ nevinovate de Cinci 
«afe de şapte anw  

Cfa* este fa#ă acest lo
catar d  junglei din Vul- 

c (M Î  Mfarie pe scurt: are 
- S t de anif născut la Iaşi;

**‘TSăfcJL ,5 v£
te «normate s-au ma- 
«fcat tetei de pe vre. 

când f a  ducea traiul 
localitatea în . care s-a 

A şi fost con- 
pentrtl acest lu .

___ ..tefj «tai apoi a
« p i s  lâ Yvkăn, âpucă- 
ttrffa  Wt animalice nu 

atenuat. Dimpo

trivă. Şi aici se alege cti 
ani de puşcăria Tot pentru 
tentativă de viei asuprii 
unor copile.

Şi uite Aşa, tjungem şi 
în dupâ-amiaza briei re
cente zile, când... fn a- 
propierea unor coteţe păn‘ 
teu păsări o observă p t 
II. Q., o fetiţă de şapte 
ani. Intr_o primă fază

bligată să facă acest lu
cră, Apoi...

Ca şi Cum nu s-9/ fi 
întâmplat nimic pleacă a . 
casă. Acolo îl Va găsi po
liţia p# la miezul nopţii.

Desigur, multe s-ar putea 
comenta fa legătură W  
această treabă, Noi vă 
lăsăm însă p# dtttnneâi 
voastră a o face. Dar

tetetetete »  tete t» tete te »  m i m  mm mmmm mm m w  tete.

C ristian din jungla 

V ulcanului

Va fi desigur trimis în 
judecată, condamnat, a- 
poi din nou eliberat. Va 
tiîai scrie apoi că îi pare 
rău de cele întâmplatei Şi 
nu este singurul cu astfel 
de apucături. Despre ăst-; 
fel de groZ&vţi o să mai 
auziţi câte ceva de la noi.

■ -  V. NEAGU
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lin Iun* iulie 
lună in plin sezon esti
val —• fa judeţul Hu
nedoara au • avtrt lob T 
incendii m  pericole imi
nente de dezvoltare, li
nele dintre acestea cu pa
gube importante. - 

în  majoritate. Incen
diile au izbucnit în gos_ 
podăriile cetăţeneşti, la 
furaje sau adăposturile 
pentru animale ca urma
re firească a acumulări
lor de materiale uşor 
combustibile (paie, fâ- 
nuri) rezultate din lu . 
Crârile agricole din a- 
oeâstfl vâfă. 

tată câteva exemple t 
•  în Ziua de 11 iulie, 

ift jurul orei 9,10, din 
cauze încă neelucidate, în 
localitatea Rişca, a fost

“kcoc -* Turcia, OM* dia 
cauza unui sCuri circuit 
la instalaţia electrică a 
luat foc, incendiu! J)r&- 
pagându-se CU repezieiuhe 
fa interior, - autocarul 
fiind distrUs aproape în 
întregime. Incendiul a 
avut loc la ora 6,30, în 
ziua de 30 07. 1995 — dfa 
fericire, nu s-a soldat cu 
victime.-

Din ode prezentata mâi 
SUS şl dfa concluzia* re
ieşite dfa statistica in
cendiilor din anii ante
riori, în această perioadă 
Se impun următoarele 
măsuri ;

— In acţiunile de rea
lizare â depozitarilor tre
buie Să se aibă în Vedere 
Că acestea sâ s@ facă fa 
âşâ fol încât să fie eXelii-

981 ne informează 
ii recomandă

incendiată o maşină şi 
furajele din aceasta pe 
timpul transportului; pro
prietara furajelor — Ani. 
ca HCrtţ;

•  în 13. 07., ora 1,15. sub 
influenţa băuturilor al
coolice,’ Gelu Mircea Nis* 
tor a incendiat clăile cu . 
fân din zona coteţelor de 
animale din cartierul 
Micro 15 Deva. Âu ars 
două astfel de amenajări 
fi aproximativ două to
ne de fân,

•  în ZiUâ de 28 iulie, 
la ora 15,45, a fost in
cendiata păşunea şi mirîş. 
tea din apropierea a- 
cesteia fa Zona PECO spre 
Archia;

•  Luai, 31, o?, fa jurul 
Orei 13, dfa neglijenţa 
unul fbmâtor care a arun
cat restul de ţigară lâ  
întâmplare, s.au - distrus 
20<S ton» fân si o tonă 
paie; proprietate a pri
măriei din ftomos;

•  Ca urmare a neînlătu- 
rării fa timp din incintă 
a diverselor deşeuri de 
lemn Şi hârtie, fa ziua 
Se 16.#7., a Izbucnit Un 
incendiu În cartea mito. 
bazei âttto â SM. SărgCţia
Eerest s.a. (fost Cmtcf).

•  Un incendiu câni ar 
fi putut avea implicaţii 
deosebite #_* produs la 
autocarul firmei Midiat_

sâ incendierea lor (fa dis
tanţă Corespunzătoare de 
sursele de foc deschis 
Său scântei, iâ depărtarea 

necesară faţă de drumuri fi 
alte locuri de trecere; fţă 
nu fie amplasate sub 
liniile de alimentare cu 
energie electrică sau în 
apropierea stâlpilor de 
susţinere şl conexiuni; să 
fie interzis accesul Co
piilor În astfel de zone 
d f a f a ; :/

*“  Se interzice arderea 
palelor sau a  altor res
turi combustibile, a mi
riştilor.

— » Toţi cetăţenii, dar 
fa Special turiştii, cule
gătorii de fructe de pâ- 
dure, păstorii d« animale, 
lucratorii forestieri. etc. 
trebuie şă aibă în vede
re că unele din activită
ţile lor pun fa pericol 
pădurile, îndeosebi planta, 
ţîîle şî păşunile dfa ă_ 
propierea acestora.

foarte important este 
fâptdl că 6* caz de fa- 
cendiu, persoanele din 
apropiere Sâ «e capabile 
sâ ia primele masuri de 
stingere a aceâttlla în fâ- 
ză incipientă, să anunţe 
pompierii militari sau 
civili cei mai apropiaţi, 
sâ realizeze acţiuni de 
salvare de vieţi omeneşti 
Şf bunuri matmrteie.

* «  »  •  m m m »  -  •  ». O -  •  •  •  »  »  w •  m rn m <
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intră fa discuţie cu 
ea. O reîntâlneşte fţtSi 
târziu prin apropierea u- 
ttul btifot. Ei bine, iifi 
acest moment, pentru să r
mana Copilă .Tncepa Ceva 
eu totul .ieşit dfa ’fif&c. 
CeVâ Ce nu Vâ ppsai în 
ţelege probabil. cictedâtă, 

Neomul ditî jungla Vid. 
conului o conduce fatC-0 
grădină şi îi spune pur 
şl Simplu să se dezbrace.' 
Evident, copila nu înţe
lege şi nu vrea să ' se 
dezbrace. Va fi însă o.

nu puterii încheia aceste 
rânduri fără a  mai spune 
un lucru. Anume, că, cu o 
seară înainte, âcelaşi in
divid acostase o. fetiţă de 
cinei ani pu c.are * plecat 
spre pădure- IntrUCât unii

“retâţeni Jţiâţi d l  fost 
condamnat pentru „tenta
tivă de viol, a fost isrrftă- 
rlt f  i pfihs de Câţiva din. 
tre ol, după care â fost 
cheutată poiiţia. A~doua zi 
a fost eliberat, după care 
a acostat pe cealaltă fe
tiţă...

Ha fl.o mai înfanţniot »«* «j»un«in|W  9  ii MlOl tfitaTitţlVIXi po Itl UIIIllt

B̂ tsura-
Ziarul nostru a relatat 

despre Situaţia cehflîetil- 
aîâ de la Sâiţâ determi
nată de tergiversarea mo
dernizării drumului dintre 
Barburâ şi FiZCş. când ce
tăţenii din primul Sat au 
blocat drumul călcat de 
maşini de mare tonaj, 
umplând localitatea şi Via
ţa oamenilor de praf. In 
articolul „Răzmeriţa de 
ia Băîţa" am consemnat 
spusele dlul Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju 
deţean, conform căro
ra lucrările da moderni
zare a secţiunii de drum 
respective f o t  Începe 
neapărat in  săptămâna 7 
«fa i* augusţ SkCi, • Iar fa 
finalul âce»tuia_prnmiteam 
să urmărim şi să ajutăm.

rezolvarea doleanţei oa; 
manilor din Barbura până 
la împlinirea fa,

Obişmiim sfl ne ţinem 
promisiunile şî, Ittni dă 
dimineaţă, am telefonai 
la Primăria din Bălţa, Ana 
vorbit cu dna Mariana 
Blâsco, secretara cevi- 
siîiuîui local.

“  Da, Ia Bârbiirâ, au 
sosit nişte utilaje cu care 
se lucrează la transportul 
pietrei, fa nivelarea dru
mului — ne-a spus in
terlocutoarea.

Ahi vorbit şl cu dl 
Titus îtwiescu, directorul 
(Erecţiei judeţene de dru. 
muri şi poduri, care nS-a 
spus:

— Bâ, domniile, am în

ceput lucrarea la Barbura.
—» Unităţile oare folo

sesc drumul respectiv — 
Siderurgica Hunedoara, 
Centrală minereurilor ne
feroase Deva etc. — 
eum contribuie la « o . 
demizareîi drumului?

— Primim plateă de la 
cariera dfa Crăeiuneţti, 
participă cu mijloâce de 
transport ş.â.

Am efiat că pe acest 
âa lucrării respective î-au 
fost alocate 50 de mi
lioane lei, iar anul vii. 
tor bânil vor fi fl mai 
mulţi Jn Ce ne prfoilş. 
te, vata fl în eontinttâre 
atenţi faţă de derularea 
lucrării respective.

TBAIAN BO.VDOB
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i 1
* CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
[ SÎNTĂMĂRIA-ONLEA î
I Organizează CONCURS In vederea ocupă- j 
î rit postului de ŞEF SERVICIU GOSPODĂRIE j 
I COMUNALA în cadrul Consiliului local Sîn- I 
» tămăria-Orlea. >
|  Condiţii obligatorii; studii superioare. In- J 

formaţii suplimentare lă telefon 770630. Con- | 
cursul va avea loc în data de 1 septembrie . 
1995. j

j SERVICIUL DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ I
' d i n  c a d r u l  c o n s il iu l u i  l o c a l  ; 
|  s î n t ă m a r i a -o r l e a  ;
|  Organizează CONCURS în data de 6 sep- | 
î  tembrie 1995, pentru postul de AGENT ÎN
|  CASATOR.
'  Relaţii suplimentare la telefon 770630, 

(9327)

I
' V

I

! RtA. ACTIVITATEA ORĂŞTIE J
| Anunţă sistarea-apei potabile la toţi I 
I consumatorii, , în data de 23. 08. 2995, j 
! pentru orele 7—19, pentru executarea « 
| unor lucrări de întreţinere, • J

i --------------- ----------------------------------------!
j REGIONALA C.F. TIMIŞOARA j
I Face înscrieri în vederea repartiţiei« 
» până la data de 29. 08.1995, pentru ah- | 
I solvenţii de învăţământ superior, prama- »

1 ?•
■■ii:-'..

1

*

i ■ %

I

i ţia 1995, la specializările :
' • Tehnica transportului feroviar

• Material rulant de cale ferată
• Telecomenzi şi electronică trans 

porturi
• Electronică şi telecomunicaţii
• Electrotehnică
• Energetică
• Automatizări şi calculatoare
• Construcţii căi ferate, drumuri şi 

poduri
• Chimie industrială
•  Chimie alimentară
• Finanţe « .  contabilitate' +  mana- |

gemeni l
• Drept. 1 |
Repartiţia va avea loc în data de 30. f

|  0 8 .1995, ora 10, la sediul Regionalei C.F. j 
* Timişoara, str. 16 Decembrie 1989, nr. j

Relaţii suplimentare privind actele } 
necesare înscrierii ta tel. 056/191701 

t 056/191702, inthior 33QI şi 2QM.
I (460) |

|

VINDEM EN GROS 
la preţuri avantajoase :

•  papetârie, rechizite şcolare, jucării — 
import China.

Deva, bdul 22 Decembrie, bl. D 2 (blocul 
Policlinicii cil plată), luni — sâmbătă, 
8—11. Telefon 622235.

mUm

S O C tE IA  COMMEROiALB .LTALO-ROMENA,

PI FILIALA 
JUDEŢULUI 

HUNEDOARA — DEVA 
str. M. Eminescu, nr. 8, 

tel. 054 -613074

Vă rezolvă toate problemele de 

PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR 

Oferindu-vă :

•  CONSULTANTA s i  ASISTENŢA t e h n ic a  
DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA :

•  întocmirea documentaţiilor
•  execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

(noi, extinderi, modernizări, reparaţii capitale etc.)
•  exploatarea clădirilor, instalaţiilor, utilajelor

existente . .
•  întocmirea de documentaţii pentru obţinerea de ,

avize şi autorizaţii P.S.I. \
O acordarea de asistenţă tehnică la întocmirea iW acoraarea ne asistenţa xennica ia in 

■ planurilor de apărare, instructaje PĂI. eţc.
, •  înţoemirea de scenarii de siguranţă la fon.

Specialistul nostru : ing, Andro'u Ifiluţ* ■«  te- , 
ici-*», 05#«, 0U740, . ' V

LUCRĂRI DE IGNIFUG ARE interioare şi ex- |
terioare pe lemn d  textile, eu

•  v o p s e l e  d e  t e r m o p r o t e c ţ ie  DE PRO- 
DUCŢIB PROPDIE!

# V N l iE 'f |  DE'MAEIMA EFICIENTA!
• GARANŢIE iNpELUNGATA cu termen stabi

lit in «antract i
•  RECUNOSCUŢI I)E COMANDAMENTUL TRU

PELOR p i  PQMPIERI!
#  Lucrări de tratarea strueturil°r ţnetai’ce pen

tru asigurarea limitei de rezistenţă Ia foc prevăzută 
de legislaţia specifică . • ’

61 Repararea, verificarea şi încărcarea STINGĂ- 
TOARELOS DE TOATE TIPURILE

#  Livrăm la cerere slingătoare noi şi alte acce
sorii P.S.I. -

CONTACTAŢI-NE CU ÎNCREDERE !

k . "

p.
Vi tu  C M ,  XERQX

âulorloit '.

\

Npî nţi avem nevoie 
de reclamă

U.ggtUBEi..
SITUAŢIA LOCURILOR DE m u n c ă  
VACANTE LA DATĂ d e  16. 08. W95,

NOUA GENERAŢIE DE AUTOTURISME

L A D A
E  P IA Ţ A  R O M Â N E A S C Ă

c o n s u m  r e d i i »  . 
p r e t u r i  t e n t a n t e ,  

r i v a l i x â n d  c u  D A C I A

EUR0VENUS
COMPLEX COMERCIAL

Deva - Sântuhalm (Intersecţia spre Hunedoara) 
tel / fax 0 5 4 -6 2 6  2 9 4 ; 621 36R

I 4  

! !

BANKCOOP DEVA

\ Ia
l

!

VINDE LA LICITAŢIE PUBLICA
URMĂTOARELE: ^

Apartament două camere, situat in I 
Hunedoara, str. Trandafirilor-, nr. 29, i 
b l 31, sc. 1, ap. 13 — 4500 000. î
Chioşc metalic. Hnnedoara, ştr, Tron- I .

I«r
i I
1

\
daf irilor, nr. 29 — 2 000 000. 
Apartament trei camere, situaţi in 
Hunedoara, str. Cerbului, nr. 12, ap. I 
10 —  4 600 000. .  j
Chioşc metalic, apă, curent, preţ * 
500 000 — zona centrală. . I
Licitaţia are loc la sediul Judecătoriei | 

| Hunedoara, biroul executori judecătoreşti, * 
î în data de 23. 08. 1995. ora 9. - I

I DIRECŢIA DE MUNCA ŞI
I PROTECŢIE SOCIALA
f  A JUDEŢULUI HUNEDO/VRA |
|  Organizează CONCURS. în date de 4 sep- |  
* tembrie 1995, pentru ocuparea unui număr I 
j de 3 (TREI) POSTURI DE INSPECTORI, în 1 
v cadrul Oficiului de Asistenţă Socială, astfel: |  
|  •  2 posturi — pentru Deva 5
J ,• 1 post — pentru Petroşani |
I Condiţii de participare Ia concurs ; studii S

( superioare de specialitate (asistenţă socială sau I 
, institut teologic) — fără condiţii de vechime |  

|  —, sau studii medii şi o vechime de 5 aiul în 1 
! activităţi specifice. |
|  Relaţii suplimentare la compartimentul j 
* personal, telefon 61 90 94. I
i a m .. */

Meserie Nr. Ioc. Meserie Nr. loc. , Meserie , Nr. Joc.

Agent asigurări 25 Exctţvato.rist ' ^ Mecanic auto 22
Agent comercial 2 Farmacist « Menajeră 4
Ag#nt de pază l«t Fierar betonist a Montator marmură 2
Agent publicitar 37 Fochist # Mozaicar 7
Arhitect 2 Frigotehnist 7 O^îcîan 2
Asistent medical 2 Funcţionar 3L Ospătar 31
Baby sitter 4 Hidroizolatpr e-tii 9 Favator 10
Barman 4 încărcător 21 Referent 4
Beton ist ' ' ia Ing. ecmstrucţii 13 Revi»>r contabil 4
Brutar 12 I g '> 2 Sculptor 3
Bucătar 8 Ing'. silvicultor B Secretar 1
Cameristă 2 ’ Inspector a

Sociolog
Şofer

1
11

Casier I Instalator 3 Spălătoreasă 2
Cofetar patiser 3 Jurist 1 Strungar 5
Contabil 1 Lăcătuş construcţii 2 Sudor t 19
Contabil şef 2 Lăcătuş mecanic ia Tâmplar 27
Croitor 99 Macaragiu . 2 Tehnician 3
Dactilograf 1 Măcelar- 2 Tinichigiu auto 4
Desenator tehnic I Maistru 1 Vopsitor auto i

Dulgher 41 Maistru constr. 3. Ziarist . . 1
Economist 14 Maistru mecanic 1 Zidar 53
Electromecanic au-to - «- Maistru - tâmplar 2 Zugrav 5

Electronist - *'• Manager 5 T o t a l 626

U R G E N T
încă este VARĂ\ 

Inc a es te ACŢIUNI

Ţ)ref>er 

10

Z săptăuiăiiil:

9 e s t e  t o t
Deva, s t r .  22 Dv«'«bî*ie 

(T ip o g ra fia  Itelid.ŢJ.a S*ria^

VlUiG!08:/ţjteGrt*#fe

iW-t’.

■ ItANlZSAi 
- KOR.ONA iroRiri+fyA
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FELICITĂRI
•  Dragii noştri Angliei şi

Valentina Tudor din o_ 
rasul Simeria, astăzi (sâm_ 
bătă), când vă uniţi ini_ 
mile, prin căsătorie. pen_ 
tru  toată viaţa, noi, co- 
legii şi prietenii din sec_ 
torul L5 G.F.R. Deva şi 
Staţia G.F.R. Simeria că_ 
lători, vă dorim „cale li
beră", drum bun în viaţă, 
căsnicie fericită şi casă de 
piatră! ' ■ .
' (460)

ANIVERSAR!
a La mulţi ani! din 

partea soţului Cornel Şi a 
fiicei Andreea Bianca 
pentru Viorica Băluconi,* 
din Cîmeşti.

(8747)
« La mulţi ani!, sănă

tate şi prosperitate pen
tru Rusu Doina, din par
tea /  soţului Adi, fiicelor 
Clarisa şi Cristina şi fa
miliei Scai.

' (6149) '

VÂNZĂRI — 
t"îTMPĂRĂRI

•  Vând casă, Sintandrei, 
nr. 33, perspective gaz. 
Informaţii tel. 673185.

' (355626) ~
0 Vând apartament 2 

camere. Kogălniceanu, bl. 
K4, etaj 8, preţ 10 000 000 
lei. Tel 615765. 616380.
după ora 17. (5971)

•  Vând casă (relativ 
modestă) cu garaj, curte 
şi anexe in Petroşani,'1 Aleea 
Transilvaniei, 13, vizavi

'Depou CFR, preţ 8 000 000. 
Telefon 617176.

(355627)
; •  Vând Mitsubishi Ga

lant, două-bucăţi, una eu 
talon înmatriculată, cu 
carte identitate. Informa
ţii tel. 625561. (5987)

•  Vând casă, 7 km de
Orăştie, ocazie unică, tel. 
6$6392. (5935)

0 Vând casă mar-e, gră_ 
dină mare, Deva telefon 
616943, după ora 17. (5930)

•  Vând apartament trei 
camere, zona Liliacului. 
Telefon 621421.

(355630)
•  Vând caroserie ava

riată Ford Sierra Combi, 
convenabil, Brănişca, 28, 
tel. 665607, orele 10—19.

(355629)
0  Vând maşină de cu

sut „Veronica" şi. Tra_ 
bant pentru piese schimb. 
Telefon 617026, după ora 
18.

(355623) '
•  Vând tablă zjncată, 

1000 x 2000 x 0,4, 20 800 Iei 
coala. Deva, 627929, 616363.

(355631)

•  Vând chioşc metalic
nou (5x3 m), construit 
pentru privatizare sau 
ideal pentru garaj. Tel. 
660959. . ;; _ ; (6010)' .

•  Vând casă mare, curte,
grădină, gaz, apă, Deva, 
Axente Sever (A. Sahia), 
14. după ora 15 (lângă 
parc). (5985)

•  Vând convenabil con
strucţie alimentaţie pu
blică (şosea Simeria), par_ 
care, vad comercial: Tel. 
629305. (6319)

•  Vând seminţe borceag 
de toamnă. Tel.' 621921.

■ (5978) :

•  Vând apartament 2 
camere, Micro 15, stare 
foarte bună, sau schimb cu 
2—3 camere, plus dife
renţă sau cumpăr. Tel. 
623038, după ora 14*

. (5976)
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•  Vând urgent mobilă, 
stare excepţională, preţ 
avantajos. Brănişca, nr. 
222, telefon 666523.

(5971) .

•  Vând apartament con
fort redus, mobilat, Dacia, 
telefon 619482

(5943)

•  Vând casă Simeria
(sat Uroi, nr. 23), infor
maţii zilnic orele 10—19, 
preţ 30 000 000, negocia
bil. ; ' : (5958) .

•  Vând maşină germa
nă de îngheţată, cu două 
braţe. Telefon 613162.

(5942)

0  Vând Wartburg 312 
‘ cu talon, revizie făcută. 

Certejul de Sus, tel. 667282.
.. (5993)

, ® Vând casă tip vilă, 
în Gurabarza, 15 000 000 
lei. Telefon 622762.

(9962)

•  Vând apartament -  2 
camere Micro 15, Bejan, 
bl. 77, se. 3, etaj 2, ap. 49, 
după ora 16.

(5996)

•  Vând prune de zahăr
şi tuleu gras. Geoagiu' sat, 
str. Independentei, nr. 25, 
telefon 326. (5999)

•  Vârţd casă (vilă), a_
partament două camere, 
Deva, Renault 21. Telefon 
618120, ' (6002)

0 Vând autoutilitară — 
autoturism marca IJ, tel. 
613859, 613904, or&e 18 
— 22. (6012)

« Vând urgent copia
tor Canon, piese autoca_ 
mion Skoda şi IFA, pom
pă benzină import Ger _ 
mania. Informaţii tel. 
616987, 616863, zilnic 8—17.

(6003)

0 Vând apartament 4 
camere, cu telefon şi su
fragerie Living, sau schimb 
cu două camere. Simeria, 
tel. 660967. ' (6005)

•  Vând gater pentru 
tăiat marmură, Simeria, 
Gh. Doja, nr. 78.

; ; (6017)

•  Vând apartament 3 
camere parter, imediat o_ 
cupabil. Gojdu, bl. E13, sc.
I, ap. 7.- - tr •• • '  •- ••

(6321)

0 Vând apartament 3 
camere cu îmbunătăţiri, 
central, posibilităţi rate. 
Tel. 618830. (6322)

«  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1990, . 8000 km. 
Informaţii la Cămin Mi
nier Gojdu, camera 33.

(60006)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara, str. 
Batiz, bl. 1, ap. 39. In_ 
formaţii sâmbăta, după 
ora 17. (6008)

« Vând teren Intravilan 
in satul Mintia, telefon ■ 
.618671. (6019)

« Vând apartament trei 
carpere, central, informa 
ţii 618749.

(6018)

•  Vând Opel Iiekord 2,0,
fabricaţie 1979/1980, ne- 
înmatriculabil, stare ire
proşabilă, piese de schimb 
Renault 25, Opel Ascona, 
VW Golf. Informaţii tel. 
618132/612699, Intre orele 
8—16. (6009)

•  Vând casă, curte, gră
dină, dependinţe, gaz, ca
nalizare. Orăstie, telefon 
642341. (5512)

« Vând S.R.L. 1500 000, 
negociabil. Tel. 651017.

« Vând casă, curte, gră
dină, 17 ari, Gelmar, 56, şi 
garsonieră Deva, Mioriţa, 
bloc M 2. Tel. 624987, ’

• . • . (5,513)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, parter, îm
bunătăţiri, Informaţii tel. 
718427 (6147)

•  Vând Dacia 1310, 
Ungaria, preţ 2200 mărci 

Tel. 724861. a (6143)

•  Vând Dacia 1310,- 5
viteze, zero km, 1991. Tel. 
722710. (6145)

•  Vând convenabil com_
bină frigorifică Siemens, 
fotolii, canapea, cuptor cu 
microunde. Informaţii tel. 
712339. (6146)

-  •  Vând casă şi anexe, 
teren, strada Lălureni, 11, 
telefon 714626, zilnic 19 
—23. (6142)

•  Cumpăr masă biliard, 
nr. 8, telefon 054/722686, 
după ora 20.

: (6141)

« “ Vând autobasculantă, 
SRD, Ruda, 69, tel. 735293, 
după ora 22.

(6140)

•  Vând casă, grădină, 
apă, gaz, strada Lătureni,. 
86. Telefon 721455.

(6114)

•  Vând apartament trei
camere," decomandat, şi 
garaj, în Hunedoara Tel. 

-717233. (6138)

: « Vând dozator TEG,
5 capete. Informaţii tel. ^
720920.

(6117)

•  Societate comercială
angajeăză croitorese cu 
probă de lucru. Informaţii - 
zilnic, tel. 613201, orele 8 
—15/ ţ.- (5845)

DIVER3E

•  Acţionarii 'Băncii . 
Comerciale „ALBINA" 
S.A., bancă în consti_ 
tuire, din judeţul Hu
nedoara, sunt invitaţi 
în data de 23 august»' 
ora 12, la sala Coope
raţiei de consum De
va), lâ o întâlnire cu 
comitetul de iniţiativă 
pentru a stabili detalii 
în vederea partici_ 
pării la Adunarea ge
nerală constitutivă, 
ce va avea loc în data 
de 30 august 1995, la 
Bucureşti.

ÎNCHIRIERI

* Ofer spre închiriere 
sau vânzare spaţiu comer
cial central, dotat: apă, 
gaz, curent, termoficare. 
Tel. 054/724282.

(6127)

•  Caut apartament cu 2 
sau 3 cameră, mobilat, eu 
telefon. Informaţii sala de 
bingo, complex Union, 
zilnic, 17—24, Moldovan.

(6144)
« Bingo Hawai — Hu

nedoara angajează tinere 
(tineri) între 18—26 ani. 
Selecţia în data de 21. 08. 
’95, în «sala de bingo, com
plex Union, ora 10.

(6144)

PIER "RI

« Pi?rdut abonament 
de autobuz pentru nevă
zători, nr. H 100540, eli_

■ barat de *Asociăţia de ^ e-1
văzători, pe numele Lun. 
goci ' Ioana. îl declar, 
nul-. -•

OFERTE DE
S E R V IC II

« Şofer, categoria B, 
îmi ofer serviciile' agen
ţilor interesaţi. Tel. 625763.

(9964)
•  Firmă particulară an

gajează persoane cu ta
lent artistic sau cu ex
perienţă în domeniu: pic- . 
tură pe ceramică, mode
lor ceramică, croitorie, 
tricotaje. Informaţii , Ia 
telefon 618446, după Ora 
18. (5980)

« Cooperativa Arta Mo
dei Deva, cu sediul în str. • 
M. Kogălniceanu, nr. 10, 
telefon 614150, angajează 
muncitori calificaţi în con
fecţii şi tricotaje şi pentru 
calificare Ia locul de 
muncă în aceleaşi mese
rii; , (5997)

•  Caut femeie peste 45 
ani pentru îngrijire copil 
2 ani. Telefon 617624.

(6001)
« Grădiniţă particulară 

, cu predare în limbile ro
mână, engleză, înscrie 
copii de 4 ani. Telefon 
628002. (6014)

COMEMORĂRI

« Au trecut şase 
săptămâni de lacrimi 
şi dor de când ne-ai 
părăsit. Tristă ne este 
casa şi goală fără ţine 
soţul meu drag şi bun, 
tată cu o inimă de 
aur. Ne vom ruga 
bunului Dumnezeu să 
te ierte şi să te o_ 
dihnească în pace pe 
tino

OTVOS io a n  
GEZA

Şi pe această cale 
mulţumim din suflet 
celor' care au fost a_ 
lături da. noi la a_ 
ceastă grea suferinţă.. 
Dumnezeu să te ierte!

(5991)

« Azi, 19 august, se 
împlinesc şase săp
tămâni de la dispari
ţia fulgerătoare a ce
lui care a fost un soţ 
scump şi dragr un ta 
tă nemaipomenit de 
bun ;

OTVOS IOAN 
GEZA

Lacrimi şi .flori vei 
avea veşnic pe mor
mânt. Soţia, fiica ta, 
nepoţii cu soţiilor lor, 
strănepoţii şi; cumna
ţii care nu te vor uita 
niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! ■ (5991)

« Cu aceeaşi durere în . 
suflet, anunţăm' că , ş_atr 
scurs 2 ani de la trecerea ■ 
în. nefiinţă a celui care a ' 
fost soţ, tată :şi.v bunic

ION CIUSTEA ■ ■
Lacrimi ,şi flori pe mor_ ' 

mântui său. Nu te vom. 
uita niciodată. Soţia, co
piii si socrii. " • .» • ’ 

• (6139) .

« Astăzi se împlineşte 
un an de când ne_a pă
răsit pentru totdeauna ' 
scumpa noastră soţie, ma
mă şi bunică,

AURELIA FAUR, 
din Musariu.

Te vom păstra în suflet 
toată viaţa. ' Dumnezeu 
să-ţi odihnească sufletul în 
pace. Parastasul şi sluj
ba de pomenire, du mini- ' 
că, pra 12, 4a Biserica or
todoxă din Musariu. Şbţpl . 
Filip, fiul Voicu, nepoţii . 
Mircea şi Moriica.

- « Cu inimile, zdrobite de 
durere anunţăm împlini
rea a şase luni de la tre
cerea în nefiinţă a celui 
care a  fost. un minunat 
soţ. şi ţaţă,

g ig i  s t a n e s e

Parastasul de pomeni
re în 19 august 1995, ora 
12, la Cimitirul Reformat 
Deva Odihnească_se în 
pace! (5992)

D E C E S E

•  'Familia ing. Ba_ 
losin mulţumeşte ru
delor, '  prietenilor, cu
noscuţilor şi tuturor 
celor care i_au fost 
alături şi l_au însoţit 
pe ultimul drum pe 
unicul fiu, student, 

AVltriU BALOS1N 
(6013) ;

•  Soţia Doina, cu 
, fiicele I.iliana şi .So

rina,, cu familiile a- 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a scumpului lor 
soţ, tată si bunic 
MUREŞAN t e o d o r . 
în vârstă de 59 ani.

Corpul neînsufleţit 
se află la casa mor
tuară din str. Emi- 
nescu. înmormântarea 
va avea loc duminică,
20 august, ora 13. Nu 
te vom uita nici
odată!

« Sfâşiaţi de durere, 
surorile Rozalia Bunea, 
Victoria Duca şi fratele 
Gheorghe Mureşan, îm
preună ; cu familiile şi 
copiii aducem la cunoş
tinţă pe această cale tre
cerea ' în nefiinţă a 
scumpului nostru frate 

MUREŞAN TEODOR 
Dumnezeu săli Odih

nească. în pace!
•  Cumnaţii Nelu, Po_ 

trică,. Bobo, împreună cu 
familiile sunt alături de 
•sora noastră Doina, la 
greaua pierdere suferită 
prin decesul soţului ei 

MUREŞANTEODOR 
Dumnezeu şă_l odih

nească!
« Socrii Ioan şi Măria 

Batea deplâng moartea iu
bitului lor ginere 
• m u r e ş a n  t e o d o r

Nu te .vom uita!
(305634)
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S.C. GORVIN TRANS S.A, 
cu sediul în HUNEDOARA, 

organizează licitaţie publică, în fiecare 
joi a săptămânii, pentru imnzarea urmăr 
toarelor mijloace de transport :

Autofurgonetă TVD 14 F 1 buc.
Autocamion Saviem R 8135F 
BD 7 2 buc.
Autocamion Saviem R8135F ■
MH . " 1 buc.
Aulofurgon comerţ 7 buc.
Autoizotermâ R8135F 1 buc.
Autotractor R10215FS 3 buc.
Autoremorcher TATRA 813 1 buc.
Remorcă furgon simplu 5 buc.
Remorcă furgon izotermă 3 buc.
Remorcă trailer 60 t 1 buc.
Semiremorcă 161 7, 2 buc.
Semiremorcă frigorifică 16 t 1 buc.

Informaţii suplimentare la tel. 713330.

I

S.C VITICOLA ŞOIMUŞ 
(fosta fermă de vie)

Anunţă anularea şedinţei de constituire a
Asociaţiei Salariaţilor şi Membrilor Conducerii
programată în data de 22 august 1995.

Adunarea se va tine la o dată ce va fi *
anunţată din timp.

Consiliul de administraţie

S.C. METALOTEX S.A. 
Angajează :
•  croitorese (confecţioner textile),

cu proba de. lucru. pentru lucrări, de ex
port i

•  tâmplari■; t
•  maistru tâmplar ; 

lăcătuşi mecanici :
i •  brutari. - - ■ . •
• Relaţii la telefoane 611834. 626009 

sau la sediul societăţii Deva, bdul 22 De
cembrie, bl. 4 4— parter. (250)

Sâmbătă, 19 — Duminică, 29 a«gust 1995


