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UNUI ORAŞ -  BULVERSAT DE 
INTRANSIGENŢA, NEPUTINŢĂ Şl INDOLENŢA
Cei aproape 70 de mii 

de locuitori ai Devei ca. 
re-şi au locuinţele în blo
curi a r avea toate condiţi
ile pentru un confort op
tim : apă rece şi caldă 
menajeră în regim non- 
stop, căldură în sistem cen
tralizat la nivelul optimu
lui. gaze lâ .bucătării. .Şi 
chiar s-au bucurat perioade 
lungi devenii de asemenea 
confort. De o lună de zile 
însă. confortul acesta stă 
sub semnul incertitudinii, 
ba chiar cu spada lui Da- 
motfes deasupra capului.

Semnalul s-a dat Ia în
ceputul lunii august atunci 
când filiala Mintia a 
RENEL a anunţat că va 
întrerupe orice furnizare 
de energie termică, pen
tru prepararea apei calde 
menajere până când 
U.A.G.C.L. Deva îşi va â- 
chita către RENEL datoria 
de pesţe două miliarde de 
lei. Ca să mai îndulcească 
pastila pentru unii loca
tari care-şi plătesc cu re- ' 
gularitate taxele comune, 
U.A.G.C.L. Deva a luat 
decizia de a suspenda ser
viciul de apă caldă încă 
de la 1 august pe scările 
.şi în blocurile cu datorii 
mari. A fost o-amânare de 
10 zile căci pe 10 august 
RENEL a întrerupt furni

zarea de energie termică 
primară motivat şi de 
faptul că până la 1 sep
tembrie grupul de termo- 
ficare intră in obişnuitele 
reparaţii curente anuale în 
vederea iernii. Cu a- 
ceastă sincopă sunt obiş
nuiţi locatarii din blocuri 
ca fiind un rău necesar. 
Iată însă că a venit şi 1 
septembrie dar spada lui

şi în scopul de a media — 
pe cât este posibil — în 
favoarea lor. ;v;r 

La ^Filiala Centrala e- 
lectripă de termoficare 
Mintia prima discuţie în 
acest scop o purtăm cu 
dl. dr. ing. Florea Bereş 
(până zilele trecute me
rituosul director al presti
gioasei unităţi energetice 
devene n.n.).

Damocles nu s-a ridicat 
de deasupra confortului lo
catarilor din blocuri.

RENEL SE MENŢINE 
INTRANSIGENT PE 

POZIŢIE

întâi septembrie trebuia 
să fie data la care de
venii, cei care potrivit 
Versiunii" R.A.G.C.L. au 
plătit datoriile la taxele 
comune să beneficieze din 
nou de apă caldă la baie 
şi bucătărie. Pe 31 august 
am întreprins ancheta de 
faţă în scopul de a in
forma populaţia oraşului 
reşedinţă de judeţ despre 
şansele sale la confort cât

„La teleeonferinţa dc 
astăzi (31 august — n.n.)
cu'conducerea RENEL 
ne spunea domnia sa — 
am informat că circuitul 
pentru termoficare este în 
rezervă şi că oricând este 
gata să furnizeze energie 
termică pentru populaţie. 
Ni s-â spus categoric că 
nu se pune în funcţiune a-' 
cest circuit decât . după 
ce R.A.G.C.L. Deva achită 
datoria către RENEL". > 

Aspectul acestei intran
sigenţe generată, ca să 
fim drepţi, de noianul de 
datorii de peste 1000 de 
miliarde de lei pe care 
diferiţi consumatori de e-

nergiej.-fe.au faţă de aceasta, 
■l-am discutat cu dl Mar
cel JDrăgoescu, directorul 
economic al filialei.

— Poziţia unităţii noas_
tre este că dacă nu se 
plăteşte datoria de 2,2 
miliarde de lei, facturi 
neachitate din luna fe
bruarie şi următoarele, re
prezentând energie termică 
pentru căldură şi prepara
tul, apei calde, apă caldă 
nu se va da. Şi eu sunt 
locuitor al Devei ca majo
ritatea salariaţilor noştri, 
şi suntem la fel prejudi
ciaţi de confort, dar ne 
supunem dispoziţiei con
ducerii RENEL dată sub 
semnul unor drastice sanc
ţiuni. ' /  . v;.,

— Die director, datoriile 
de care ne-aţi vorbit se 
referă la datorii la zi sau 
până la o dată trecută?

■— Se referă la datoriile 
din luna februarie până la 
zi.

— S-ar scădea deci clin 
ele ultima lună...

Care reprezintă 130 
d e  milioane de lei.

ION CIOCI.EI.
CORNEL l'OENAR.

(Continuare în pag, a 2-a)

C A P A B I L  S Ă  Z I D E A S C Ă . . .
Rlâr.şit de serie şi sezon 

la- tabăra şcolară de la 
Lăpuşnic. Apropierea toam
nei începe să-şi spună 
cuvântul. Cu toate acestea, 
amenajările acestei cu
noscute şi apreciate insti
tuţii de petrecere plăcută 
şi nu fără folos a timpului 
liber al tinerilor arată 
bine. Spuneam „petrecere 
plăcută. Şi nu fără folos 
a timpului liber" întrucât 
elevii au ..posibilitatea ca, • 
pe lângă activităţile coti
diene, să participe la ex
cursii, drumeţii, în împre
jurimile localităţii, dar şi 
în judeţ şi chiar în  afara 
lui. în ultimele -două serii, 
şefă de tabără a fost dna 
pi'of. Emilia Lupuianu. de 
la Liceul „Silviu Drago- 
mir" din Ilia, care ne 
spunea că s-au efectuat 
excursii la Peştera Urşilor 
(Bihor), Arad, Ţebea, Mu
zeul Aurului Brad," Deva, 
Hunedoara, Sarmizegetusa, 
Gosteşţi. Elevii. din fiecare 
serie au efectuat trei — 
patru astfel de excursii. 
Activităţile sunt însă mult 
mai diverse". .

Ne-am convins şi noi de 
acest lucru. Im ziua vizi. 
tei noastre am fost mar., 
torii mai multor acţiuni: 
demonstraţii sportive (a- -

tletism, -fotbal, judo şa.), 
dar şi ai desfăşurării mult 
aşteptatei, tradiţionalei în-' 
treceri de graţie şi fru
museţe, dar şi a bagajului 
de cunoştinţe ale fiecărei 
participante, întrecere pur
tând genericul „Miss ta
bără". Ca întrecerile să 
fie,Şi mai atractive, mai 
tentante, conducerea tabe
rei, cu sprijinul ;■ / unor 
sponsori, au pus la 
bătaie premii, la fel

de tentante, în obiecte, 
care i-au îndemnat pe 
participanţi să dea totul 
în toiul întrecerii. De men- 
ţ.onat că dl Adrian luga, 
patronul firmei S.C. Mex. 
trans S.B.L. Braşov filiala 
Lăpuşnic a sponsorizat ma
nifestarea cu 130 mii de lei.
Actorii manifestărilor, oas
peţii fapt ai ultimei
serii de tabără, au fost e- 
levi de la Clubul Sportiv

Şcolar şi Şcoala Normală 
din Alexandria, elevi din 
Videle, Roşiori. De la di. 
prof. I’etrică Gurlui, an
trenor de judo, aflăm că. 
leva impresii despre tabără 
şi elevii săi: • „Ne simţim 
bine aici Ia Lăpuşnic. Spa
ţiul aferent, dar şi terenul

DUMITRU GHEONEA, 
MINEI. BODEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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JA N D A R M E R IA  N A Ţ IO N A L Ă  

ROMÂNĂ ÎN Z I DE SĂRBĂTOARE
Cu prilejul Zilei Jan

darmeriei -Naţionale Ro
mâne, ieri. în unităţile din 
Garnizoana Orăştie au ă- 
vut loc manifestări dedi
cate acestui eveniment. La 
Centrul de instrucţie Jan
darmi Orăştie, la monu
mentul eroilor jandarmi au 
fost depuse coroane şi 
jerbe de flori, s-a oficiat 
o slujbă religioasă, s-a În
mânat unor veterani de 
război medalia „CRUCEA

COMEMORATIVA A CE
LUI DE-AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL 1941— 
1945“.

Activităţile cu caracter 
ostăşesc şi exerciţiile de
monstrative' au relevat că 
jandarmii sunt gata ori
când să apere cu profesio,’ 
nallsm, devotament şi sa
crificiu ordinea publică 
şi tot ceea ce înseamnă un 
climat, de siguranţă civică. 
(V.N.) ,

ÎNTÂLNIRE cu 
FOTBALUL .

Duminică, la. Certej, 
suporterii din localitate, 
dar şi iubitorii fotbalului 
din Deva pot urmări me
ciul Minerul Certej — 
A.S. Paroşeni Vulcan. 
Partide atractive se 
desfăşoară şi în Divizia 
C la Călan, Haţeg, Si- 
meria, Hunedoara Şi O- 
răstie. (S.C.)

START ŞI LA 
HANDBAL FEMININ 
Sâmbătă, de la ora 11, 

in Sala sporturilor din 
Deva se desfăşoară me
ciul de handbal feminin 
din Divizia B, dintre Re- 
min (Deva si Unirea Tg. 
Mureş. ţS.C.)
TRICOLORII PENTRU 

POLONIA
Iată lotul complet a- 

nunţat de selecţionerul 
Putu lordănescu, pentru 
meciul de miercuri cu 
Polonia: Stelea, Preda, 
D. Petrescu, Prodan, Mi_ 
hali, Selymesi, Răchită, 
Gh. Popescu, Ov. Săbău, 
Ionul Lupescu. D. Ti- 
mofte, T. Timofte, Gâlcă,

D. Munteanu, Militaru, - 
Panduru, Lăcătuş, Vlă- ! 
doiu. A fost convocat şi 
Hagi dar e puţin proba
bil că va putea . juca .1 
(S.Q.) , - >■■.; . u
- ÎNTRAJUTORARE ' : I

Pentru cei care doresc 
să vină în sprijinul fa- | 
miliei Pîs ’din municipiul 1 
Deva, al cărei fiu se ă- J 
flă într-o situaţie dra- . 
matică, caz prezentat pe I 
postul de televiziune De- ] 
vasat plus, ji  informăm ] 
că o pot face prin ck>- * 
naţii băneşti depuse ia J 
BANKCOOP în contul' I 
nr.: 402528286427. pe nu. • 
mele Pis Vasilina. (N.T.) 1 

FARMACII DE ' 
SERVICIU j

•  In zilele acestui sfâr- I
şi t de săptămână va fi j 
deschisă, în Deva, far- I 
macia „Artemis" S.R.L., J 
situată în bulevardul | 
Decebal, bloc 24. '

•  La Hunedoara, .. în I
aceeaşi perioadă, va. de- J 
servi publicul farmacia | 
„Chizid" din strada cu J 
acelaşi nume, nr. 29. > 
(F..S.) \

CALENDAR
Sâmbătă, 2 septembrie
•  Sf. Mc. Mamant; Sf; 

Ioan Postitorul, Patr. 
Consţantinopolului;

•  ,1442. Are loc bătălia 
de pe râul Ialomiţa, în
cheiată cu o victorie a lui 
lancu de Hunedoara asu
pra turcilor, care mar
chează . începutul campa
niilor sale ofensive împo
triva imperiului Otoman;

•  2/14 sept. • ~ 16/28 
sept. 1848. A treia Adu
nare naţională de ia Blaj 
declară eă nu recunoaşte 
„uniunea" Transilvaniei 
cu Ungaria;

•  1945. Semnarea ■ ac
tului capitulării necondi

ţionate a Japoniei. care a 
însemnat sfârşitul celui 
de_al doilea război mon
dial;

•  1945. Inaugurarea Ca
tedralei din Orăştie;

•  Soarele răsare la ora 
(>,39 şi apune la 19,51; lunii 
în primul pătrar;

•- Au trecut 244 de zile 
din an; au rămas 121.

Duminică, 3 septembrie
•  Sf. Sfinţit Mc. Antim, 

Cuv. Teoctist;
•  S-au născut: in 1907. 

scriitorul ardelean PAVEL 
DAN (m. 1937); in 1919, 
istoricul literar OVID1U 
DRIMBA;

Luni, 4 septembrie
•  4 sept. 1942 — 2 febr. 

1943. Bătălia de la Stalin- 
grad; mare parte a trupe
lor româno participante 
rade in prizonierat;

SOCIETATEA DE ASISTENTA FINANCIARA SI INVESTIT!!

\ 
\

•  FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor 
în săptămâna 2—8. 0*9. 1995.

Tip A 528 600 Tip B 132 150 Tip C 
67 075.

Creşterea faţă de 1. 01. 1995 — 78 la
sută.
•  FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

Ş l PENSII -
Investind azi, aveţi un viitor sigur 

mâine!
DEVA, tel— fax 611564; HUNEDOA

RA, 711430; PETROŞANI 545302>

m *
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CAPABIL SA ZID EA SC Ă ...
(Urmare din pag i)

variat din împrejurimi, ne 
permite să efectuăm am. 
ţrenamente serioase, să ne 
îmbunătăţim condiţia fi
zică, -care pentru un ju- 
doka. contează foarte m ult 
Avem cu noi sportivi 
elevi consacraţi; Ionuţ 
Toma, campion, naţional, 
Florin Belghiru şi Gabi 
Gheorghe, medaliaţi eu 
bronz la Campionatele Na
ţionale ale Elevilor desfă
şurate la Arad",

Ziua s-a încheiat cu o 
discotecă, la fel cum se 
încheie orice zi normală 
de tabără. Bucuria tineri
lor de a se afla aici este 
sinceră, pentru că se simt 
bine, leagă prietenii... Poate 
chiar de aceea nu ne-a 
mirat faptul de a zări câte 
p pereche, separată de 
grupul mare, mărtudsin- 
riu-şi sentimente, fără 
îndoială intime,
' Undeva, mai retras, stăm 
ţi noi de vorbă cu dl. 
prof, Octavian Mireştean,

directorul permanent al 
taberei. Ne interesăm ' de. 
spre viaţa de zj cu zi a 
instituţii, care sunt pro. 
blemeie de aprovizionare, 
dacă este sat» nu mulţumi
toare baza materială, de
spre colaborarea cil. unii 
sponsori, cu autorităţile, cu 
care instituţia vine In con. 
tact.

„Buna desfăşurare a pro
gramului de tabără revine, 
în primul rând, în sarcina 
directorului de serie, care 
mă ajută foarte mult în 
munca mea. Celor care 
s-au perindat pe aici, în 
această vară, le mulţumesc 
foarte muit. Cum, de alt
fel, vreau să te mulţumesc 
colaboratorilor, mei direcţi, 
angajaţii taberei. Progra
mul organizat a fost unul 
pe placul elevilor. Pentru 
ei am extins şi îmbunătă
ţit baza materială a tabe. 
rei. Nu e uşor să con
struieşti, aici şl acum, un 
bazin de te r i  te care co, 
piti se pot bălăci toata ziua, 
sau să amenajezi alături 
duşuri, inclusiv cu apă

caldă. Atracţia o consti
tuie terenul betonat, .cu  
posibilităţi de Iluminare 
seara, unde au loc pro
gramele de discotecă, iar 
iarna se poate amenaja un 
patinoar. Aceste facilităţi 
fac ca tabăra să poată- fi 
utilizată permanent... In 
acelaşi timp, terenul din 
jurul clădirii a fost drenat 
pentru eliminarea igrasiei, 
s-au amenajat două ate
liere de reparaţii.ce efec
tuează lucrări pentru 
toate taberele din judeţ. 
Un câştig" pentru taberişli 
este grupul social care, 
prin cele cinci boilere, a - 
sigură permanent apă cal
dă. încăperile duşurilor şi 
chiuvetelor au fost placate 
cu dale şi faianţate".

Toate aceste lucruri, măr
turisim noi, s-au făcut cu 
trudă de către un om 
care se numeşte Octavian 
Mireştean, Un om care nu 
se sfieştg să bată şi iar 
să bată la uşile sponsori* 
lor, solicitând sprijin în 
numele copiilor. Un om 
capabil să zidească-,

1 -K D-M.P.S. 
i K S I T U A Ţ I A  
î LOCURILOR 

OF MUNCA 
VACANTE 

LA DATA DE 
29, m .

------------- »-Wu-TW.

Meserie .Nr, locuri

Agent comercial 
Arhitect

2
2

Baby sitter 4
Şarman 4
Brutar 12
Bucătar 8
Cameristă ţ 
Coafor .
Cofetar patiser

2 T 
2
3

Contabil şef 1
Contabil st. medii 1
Cosmetician 1
Croitor 92
Dulgher 41
Economist
Electromecanic auto

13
6 '

Electronist
Excavatorist

1
2

Farmacist „ 4
Fierar-beton ist 18
Fochist 1
Frigotehnist 5
Frizer ■ •2
Hidroizoiator c.ţii 9
încărcător 
Ing. construcţii

20
11

Ing. mecanic 1
Ing, silvicultor 1
Inspector 
instalator sanitar

3
7

Jurist 1
Lăcătuş construcţii 2
Lăcătuş mecanic ' 18
Macaragiu t 1
Macaragiu 2
Măcelar ' 2
Maistru constructor 3
Maistru tâmplar 2
Manager
Manichîurist

! 5 
1

Mecanie auto 
Menajeră

19
4

Montator marmură 2
Mozaicar 7
Opticîan . 2
Ospătar 31
Referent asigurări 25
Revizor contabil 
Sculptor

4
3 .

Şofer 6 .
Spălătoreasă 2
Strungar 4
Sudor 14
Sudor electric 10
Tâmplar 31
Tehnician 1
Tinichigiu auto 4
Vânzătoare 39
Ziarist 1
Zidar 49
Zugrav ; 8

r
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în  calitate de unic distribuitor pentru 
judeţul Hunedoara, S.C, GOMFRUCT S.A. 
DEVA.

\
\
\

Vă oferă următoarele sortimente de 
BERE IMPORT:

\ *
\ TVA

0,5 l — preţ 960 • i
s

s \

\
\

•  Bere Schwechater — 0,5 l — preţ 
960 TVA

\ •  Bere Keizer's —  0,5 l — preţ 910 J

v

•  Bere Maineker — 0,5 l p teţ 860 
TVA

s

V Cu ambalaj la schimb sau carton (20 
sticle% cu achitarea cfv Cartonului — 1200 
m T V A ,

Informaţii la tel,/fax 627783 său la 
sediul societăţii din str. Depozitelor, nr. 
17.

\

PURITATE 99,95 0 /
0

\
S
\
s
\

Anunţă că începând cu data de 4. 09. 
1995 încep livrările de la

„FABRICA DE DIOXID DE CARBON 
. ALIMENTAR“ OCOLIŞU MARE,

JUDEŢUL HUNEDOARA 
Pentru detalii şi programări vă rugăm 

să ne contactaţi la telefoanele 054 — 
619321 ; 054 —  711995.

CONFORTUL UNUI ORAŞ 
DE INTRANSIGENŢA, NEPUTINŢA Ş l INDOLENŢA

(Urmare din pag i)

— Deci, HKNE1.UI, se 
menţine ferm pe poziţii: 
nu se lichidează debitul, 
nu se furnizează* «energie?

— Noi fiind o unitate 
dirijată de RENEL ni se 
va da ordin, dacă încasăm 
Ceva bani, ni se va da voie 
să deschidem circuitul de 
termoficare. dacă nu — nu,

R.A.G.C.L. SE ZBATE CA 
' PESTELE PE USCAT

Prinsă ca în cleşte între . 
presiunea locatarilor — 
care au datorii la taxele 
de gospodărie comunală de 
circa Un miliard —. In
transigenţa furnizorului de 
energie primară şl pro
priile neputinţe, R.A.G.C.L. 
Deva se zbate ca peştele 
pe uscat să continue a 
presta populaţiei oraşului 
un serviciu cât mai apro
piat de cerinţele acesteia. 
Reuşeşte? Despre această 
Zbatere continuă şi une. 
ori sterilă ne vorbeşte dl 
mg. Dorin Pisoiu, directo
rul economie a! R.A.G.C.L. 
Deva.

— Din punct dp vedere 
tehnic, avem posibilitatea 
ca ia această dată să fur
nizăm apa caldă populaţiei 
oraşului'. Astăzi (joi 31. 08. 
n.n.) mergem din nou la 
Termocentrala Mintia cu 
o nouă ofertă de eşalonare 
a datoriilor.' Am achitat teri 
în contul lor 30 milioane 
de lei, mergem la dânşii 
cu acte compensatoare de 
încă 30 de milioane. iar 
azi -şi mâine (31. 08.—1. 09) 
vom şti ce mai putem 
plpti. Toate încasările pe 
perioada următoare de la 
populaţie şi agenţii econo
mici sau instituţiile buge
tare, le vom canaliza către 
achitarea datoriilor la 
RENEL — aceasta însem
nând datorii pentru ener
gie electrică şi termică.

Am vorbit de plata da
toriilor prin compensaţie 
faţă de RENEL. Această 
formă funcţionează parţial 
cu RENEL-ui, Nu înţeleg 
de ce nu funcţionează şi 
in raporturile cu bugetul 
de stat. Acesta ne e da

tor: Compensaţii pentru 
energia termică Ia popu
laţie — 273 milioane de 
lei. Pentru sectorul sănă
tate .—- 160 de milioane, 
150 milioane pentru admi
nistraţia locală de stat şi 
circa 40 milioane pentru 
învăţământ Aproape o 
jumătate de miliard de 
lei pe care trebuia să-i 
primim de la buget, pen
tru servicii deja făcute, şi 
cu care suntem datori 
RENEL-ului.Dar, din ve
niturile noastre, cel care 
ne dijnauieşte prima dată 
este bugetul statului: pen
tru TVA şi impozit. De 
luat ne ia la Centimă şi 
la soroc, cum apar hanii 
în cont. De dat nu ne dă

POPULAŢIA 
ACCENTUEAZĂ ŞI EA 

DIMENSIUNEA 
SINCOPELOR

ce ne datorează dar nici o 
procedură compensatorie
nu acceptă.

ŞI BANCA MAI DÂ UN 
GHIONT

Contul R.A.G.CL Deva 
este lâ Banca Comercială 
— Sucursala Deva. Cu 
nota contabilă 160/31. 08.
1995, banca stoarce, în 
contul. creditelor restante 
ale R.A.G.C.L. faţă de ea, 
ultimle picături de ,,sevă“ 
din contul acesteia'-'.*— 
28 655 000 de iei. Ultimele 
28 de milioane aflate în 
cont, cu care R.A.G.C.L. 
Deva ar mai fi putut în
dulci relaţiile cu RENEL, 
in favoarea populaţiei De
vei. Că falimenta sau nu 
Banca Comercială, fără 
aceste 28 de milioane, nu 
avem cum să ştim. Nici 
dacă se poate face o legă
tură între această operaţie 
contabilă bancară şi fap
tul că fiica unui inspector 
al băncii-a datorat a- 
proape un an R.A.G.C.L. 
Deva. pentru servicii de 
gospodărie comunală, apro
ximativ 5 milioane de Ier.- 
E bine însă ca lumea să 
ştie cine-i mai vrea „bi
nele".'

Joi, 31 august, la 
R.A.G.C.L. Deva trebuiau 
să se întâlnească. în vir
tutea unei practici mai 
vechi, conducerea R.A.G.C.L. 
ea preşedinţi şi ad 
ministratori a i  aso
ciaţiilor 'de locatari. în
tâlnirea s-a desfăşurat, dar 

cu responsabili ai R.A.G.C.L. 
de la îdte niveluri. L-am 
contactat cu acest , prilej 
pe dl AbeT Papa, membru 
în comisia de cenzori; a 
unpi asociaţii de ■ locatari 
şi foarte mulţi ani fost 
preşedinte de asociaţie.

— Dle Popa, credeţi că 
pot fi. determinaţi cetăţe
nii mari datornici la ţa. 
xele comune să-şi achite 
aceste datorii din cauza 
cărora au de suferit ce
tăţenii corecţi ?

— Da, prin sistarea ser- 
vteUlor de apă caldă şi 
rece acelor cetăţeni.

— Dar tehnic nu este 
posibil.

— Este, Se poate face 
blindarea racordurilor pe 
scară şi atunci ceilalţi 
cetăţeni ii vor obliga pe

. răii platnici să intre - in 
rând cu lumea. Asta însă 
nu o poate face decât 
R.A.G.C.L., oăreia îi apar
ţin aceste racorduri, fiind 
deci singurul autorizat să 
umble la ele.

Dar siint oameni care 
nu au de unde plăti...

—' Dar sunt şl din acela 
cărora nu le lipseşte săp
tămâna] lada de bere ia 
sfârşitul săptămânii, în 
timp ce datoriile la aso
ciaţie se ridică la aproape 
un milion de tei. dacă ate 
ste la casă particulară şi-ar 
permite aşa ceva? La bloc 

'îşi permite, fiindcă ştie 
că nu i se pot sista servi
ciile numai lui.

Acestea sunt datele pro
blemei asigurării confortu
lui locativ la Deva. Uri 
confort posibil la para
metri înalţi, dar care c 
bulversat de intransigenţă, 
neputinţă şi indolenţă.
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S T A R E A
g/m p/lună pentru zonei? 
Hunedoara şi Valea Jiului 
şl s-au înregistrat depăşiri 
ale CMA la acest indicator 
în zonele CWşcădaga de 
10 ori şi Teliuc de 26 ori:

TOTAL 582

Din determinările anali
tice efectuate te perioada 
21—28 august la punctele 
de control pentru suprave
gherea calităţii aerului 
au rezultat următoarele:

•  Pentru factorii de me
diu aer (aerosoli filtraţi 
şi depuneri atmosferice) 
ape curgătoare şi potabile, 

'sol şi vegetaţie, valorile

radioactivităţii beta glo
bale s-au încadrat în li
mitele de variaţie afe fon
dului natural;

#  pentru apele curgă
toare de suprafaţă, indi
catorii de calitate se în
cadrează în limitele impuse 
de STAS.. ■ ■ .

AGENŢIA de  PROTECŢIE 
A MEDIULUI DEVA

[

•  Valoarea concentraţi
ilor la poluanţii gazoşi 
(bioxid de sulf, bioxid de 
azot, amoniac, fenol şi aci
ditate) a evidenţiat înca
drarea lor sub concentra
ţia maximă admisă;

p  Pentru pulberile în 
suspensie valorile medii 
s-au încadrat ta CMA de 
0,15 mg/mc pentru zonele 
Deva, Hunedoara, Călan, 
Valea Jiului. Pentru zona 
Teliuc valoarea medie a 
depăşit de 3 ori CMA, Jn- 
registrându-se te data de 
25 august valoarea de *,625 
mg/mc;

•  Valorile medii la pul
berile sedimentabfle s-au 
încadrat in CMA de 17

\

* „PATRIA" Deva: 
Ruperpoliţîsteie 2 ..ţt—•7) ; 
Congo (8—1©); •  „FLA- 
CARA" Hunedoara: Hăi
tuit in insula răzbunării 
(4—7); Riehle Rich (8— 
10); •  .JPARANGUL" Pe
troşani : Richie Rich (4— 
7); Hăituit ta  insula răz
bunării # —10); •  „CUL
TURAL" Lupeni: înfrun
tarea (4—6); Mai iute ca 
moartea (7—10); •  „ZA- 
RAND" Brad: E perico- 
loso sporgersi (4—6); Rob 
Roy (7—10); •  „PATRIA"

Orăştie : Cel mai iubit 
dintre pământeni (4 -  6); } 
Băieţi răi (7—19); •  1
„LUCEAFĂRUL" Vulcan: i 
Mat iute ca moartea (4— ţ 
8): Culoarea nopţii (7— ’ 
10); •  „DACIA" Haţeg: ţ 
Puşcărie erotică (4—6); ţ  
Rob Roy (7—10); •  „MO- t 
DERN" Hunedoara: !n_ J 
terviu cu un vampir (7— \ 
10); *  .MUNCITORESC" l 
Petriia: Blestemul geme- ; 
nilor (8—10); •  „MURE. r  
ŞUL" Simeria: Forrest \ 
Gump (7—10); •  CASA i 
DE CULTURA Călan: ] 
Născuţi asasini ■ (7—10); ţ 
•  „LUMINA", Ilia: Ace 4 

Ventura detectivu Iu’ peşte I 
(8-10). }

Anul VII
r s a g i

Nr. 1460 Sâmbătă, 2 — Duminică, 3 septembrie 1995

[



yS/sy&SSA

»• *  •  * • * • *  • •  » «  * •  * 0  * 0  • 0

Precizare b  Dosarul 

„Casinei Naţionale" Deva
la  legătură- ca articole!» apărute in 

cotidiana! „Cnvântul liber", sub denumi, 
rea Dosarul „Casinei Naţionale" Deva, 
Preteefnra judeţului Hunedoara este ne
voită să Iacă anele precizări :

Solicitarea membrilor „Casinei Naţio
nale0 Deva da restituire a imobilului ce 
a aparţinut acesteia, respectiv localul 
cunoscut sub denumirea de .JSachus", si
tuat in Deva, Piaţa Unirii, nr. 8, a Cest 
apreciată favorabil de către noi fi, la 
consecinţa, am acţionat imediat pentru 
soluţionarea e i

!a acest sens, pe baza unor docu
mente de arhivă, a  fost întocmită •  

- Notă de fundamentare eare a stat la baza 
unui proiect de hotărâre a Guvernului, 
înaintat acestuia spre dezbatere şi adop
tare, cu adresa nr. 1840, la data de 7 
iurte 1994.

întrucât Ministerul Finanţelor fa. 
dresa ar. 38863/7. «2. 1995) şi Feudul
Proprietăţii de Stat nu au avizat pro. 
icctul de hotărâre, motivând că nu poate 
fi diminuat capitalul social al S. C. 
„Transilvania" S.A. Deva şi că A.GA-

(Adtmarca Generală a Asociaţilor) de Ia 
această societate nu a fost de acord cu 
transmiterea fără plată a imobilului, 
proiectul de hotărâre nu a lest promo
vat pentru a fi adoptat de Guvern.

Aceste chestiuni an fost cunoscute de 
reprezentanţii „Casinei Naţionale" care, 
alături de noi şl împreună ea Centrul 
Militar, s-au oferit să intervină ta or. 
gaueie respective, pentru a obţine aceste 
aviza, Din nefericire, ele nu atf putut fi 
obţinute şi, te consecinţă, proiectul rru a 
putut fi promovat, lucru care, in nici 
un caz, nu ne poate fi imputat nouă.

Am sperat in aceiaşi timp alături 
de reprezentanţii „Casinei" că justiţia 
va soluţiona favorabil acţiunea pe eare 
au promovat-o, tăcând un act de drep
tate acestei societăţi ţi colectivităţii 
Ideale, recunoscându-te dreptul de pro
prietate şi restituindu-le acest stră
vechi lăcaş de cultură.

log. GEOBGEL RÂICAN, 
prefectul

judeţului Hunedoara

» • »

- SIMBRIA

UN NOU REZERVOR 
DE AP Ă

La finele lunii septem
brie în Simeria va fi dat 
în folosinţă Un nou re
zervor de apă, cu o capa
citate de 2509 mc. Pune
rea în funcţiune a nou
lui rezervor va crea o 
independenţă totală ă ora
şului din punct de vedere 
al apel potabile şi va des
chide premisele introdu, 
cerii acesteia Ia Uroi, 
Să ti Ieşti, Sînfandrei, Bîrcea 
Mare şl Simeria Veche.

Noua investiţie eare se 
află în curs de finaliza
re se ridică la ItS mili
oane de lei. Lucrările sunt 
executate de către S.C. 
Condor SA. Deva, care a 
decalat termenul de dare 
in folosinţă (de recepţie) 
cu o iuită din motive de 
organizare.

Cât despre introducerea 
apei potabile în satele 
amintite. Consiliul local a 
aprobat deja studiul de 
prefeiabi litote a lucrări, 
lor pentru noua investi, 
ţie. (C. p.).

nu s-a

„colorat
S-a afirmai, pe ici, pe 

colo, din surse... că pre. 
şedinţele Consiliului ju
deţean, dl ing. Cosţel 
Alic, eare s-a declarat in 
dependent din punct de 
vedere- pontic, ar fi optat 
pentru P.S.M. Cum nu 
dorim să colportăm ştiri 
necredihife, am verificat 
Informaţia Ia două. surse: 
ComHeial judeţean al 
P.S.M. şf persoana pre
şedintelui. ■ Reproducem 
răspunsurile:

Df' Artei Pirva, vice
preşedinte al Comitetului 
judeţean al P.S.M. „Nu

• t * * •

t f

am primit- din partea dl ui 
Costel Alic nici o- cerere 
de înscriere în P.S.M. 
Dumnealtti s_ar fi p u tu t 
adresa fa acest scop or
ganelor centrale, dar eu 
hu am cunoştinţă despre 
aceasta". V

DI Castel A lic: „Nu 
aparţin nici unui partid 
politic. Sunt, aşa cum 
m_am declarat, indepen
dent. Poate în  viitor— dar 
despre intenţiile mele 
viitoare ntt dorese, şâ 
vorbesc". No coment.
a c.l

D in  d o s a re le  p o liţ ie i
ARCSTAŢţ

' Sunt cercetaţi in stare de 
arest Alexandru Târnovan, 
de 32 de ani şi Marin Ber- 
ghean, de 25 de ani, 
ambii fără ocupaţie stabi
lă, iar Marfa cit alte con
damnări la  activ.

fhtr-o recentă noapte de 
duminică, cei doi au pă
truns prin spargere in 
magazia de echipament a 
centratei termoelectrice de 
Ia S.C. „Siderurgica" S.A. 
Hunedoara. Au furat de 
aici piese de schimb şi 
echipamente în valoare de 
1,35 mrfioene de fel.

CIOBANULUI H PLĂCEA 
ŢUICA

Tare mult îi mai plăcea 
ţuica lui Gheorghe Buco. 
vineant), un fost con
damnat de prin Boleşti — 
Vaslui, în prezent cioban. 
Spunem acest lucru în
trucât din sala de aştep
tare a Staţiei C.F.R. Deva, 
do fâ un călător, a furat 
num ai puţin de 45 de 
litri de asemenea licoare.

Când, la setlrt timp, a fost 
prins de o patrulă a Po
liţiei T.F. a prezentat date 
falSe de identitate. Va 
da socoteală şi pentru 
asta,. ■

VIOL ASUPRA
UNEI MINORE

.L a  o  asemenea degra
dantă faptă s-a dedat 
Sorin Cherar, din Hune
doara Minora B. A., de 15 
ani, a fost acostată pe 
stradă în jurul orei 22. 
A tente deci fetelor cum, 
când şi pe unde circu
laţi ! ‘ ' "

„FÂSARa RUL3"

Cum sâ-i spunem alt
cumva lui Alexandru Fe- 
cheto, de 33 de ani, din 
Vulcan, din moment ce, 
într-o seară, din curtea 
unui cetăţean dîn locali
tate, a furat zburătoa
re în valoare de măi bine 
de o jumătate de milion 
de lei? Pentru această 
treabă, acum . este arestat!

“ •  — * — « — •  -  # — •  — •  -  i

La fermele de solarii ale S.C. Horticola Deva 
se recoltează şi se valorifică producţia de castra
veţi, Fote: PA VEL LAZA

NEGUSTOREŞTI. Nică
ieri mai bine decât în 
Occident nu te poţi con
vinge că — meserie stră
veche,^ rafinată în timp 
— negustoria a devenit 
totodată unul din prin
cipalele tărâmuri de ma
nifestare a intereumunică- 
rii umane, a civilităţii şi 
respectului faţă de se
men. Bineînţeles, fără să 
ignorăm că ea a fost în 
toate timpurile şi profe
siunea cea mai parazi
tată de escroci. Atâta 
doar că, venind din est, 
constaţi în vest că nu
mărul şnapanilor e in
vers proporţional cu

se deosebească de cele- J 
lalte, să-şi impună o per- |  
sonalitate proprie, prin * 
care să pătrundă în con- |  
ştiinţa virtualului cum- " 
părător. Şi o face prin | 
calitatea mărfii —1 titlu J 
de onoare pentru orice > 
negustor car® se res- I 
pectâ — prin preţurile j 
practicate, prin facilita- | 
ţile oferite clienţilor, J
prin aspectul vitrinei, |  
prin aranjamentul in- > 
tenorului, de fiecare I 
dată altul. E o plăcere să ; 
colinzi magazinele doar |  
pentru a contempla in- J 
geniozitatea, arta deeo- ■ 
rativă, estetica Interi- I

gradul d® civilizaţie al oarelor,, aflate întotdeauna j 
locului. O veche tra- ia © cotă foarte înaltă a |  
diţie comercială dare a  eleganţei şi bunului gust. » 
evoluat in libertate a Toate astea* impun, de | 
dus aici la formarea u- la sine- înţeles, şi un * 
nei conştiinţe . profe- anumit comportament, 6 e j

MENTALITĂŢI I

aici solicitudinea şi po- I 
liteţea personalului, gata j 
să-ţi vină în ajutor de |  
cum îţi observă cea măr > 
mică c ita re  fa exprî- J 
marea opţiunii. Şi totul. I 
indiferent că e  doar-,, o , 
ilustrată sau un covrig, I 
ţi se oferă fn plicuri sau J 
pungi adecvate, purtând ■ 
întotdeauna însemnele şi I 
numele firmei. Livrarea [ 
mărfii neambaiate sau |  
neobrăzarea de a pre-*
tinde clientului să plâ- |  
tească ambalajul sunt » 
complet necunoscute.. I 
Dimpotrivă, daca târ. J
guielile depăşesc o anu- | 
mită sumă, dar uneori şi I 
fără asta, i se rezervă j 
surprize plăcute, sub for- I 
nta unor miei cadouri J 
sau gratuităţi, menite |  
să-I transforme în client * 
permanent. Dă, se va I 
spune, dar toate astea , 
sunt disimulate în pre- 1 
ful mărfii. Evident. Ne- J 
gustorul înţelept nu t 
pierde sau pierde doar I 

pentru copii, când vrea să câştige. Dar j 
devine dintr-o câştigă cu eleganţă, fără I 

dată o voluptoasă trudă, meschinăria proprie „co- » 
E vorba, evident, de merţului socialist" sau |  
consecinţa faptului întru „de tranziţie". Fără în_ «

sioaal© şi a unei deonto- 
logii severe, întemeiată 
pe principiul respectării 
legii ca expresie a res
pectului de sine şi de 
ceilalţi. Sloganul slu
garnic şi Ipocrit „Clien
tul nostru, stăpânul nos
tru" nu funcţionează aici. 
EI e înlocuit cu princi
piul: rJCHe»fi*l nostru e 
partenerul nostru", ex
presie a demnităţii, a 
jocului deschis cu căr
ţile pe masă.

. Ceea ce surprinde şi 
încânt# înainte de toate 
în acest comerţ este a- 
bundenţa şi varietatea. 
Derutante de-a dreptul 
pentru un esti-c, obişnuit 
de decenii eu „penurii" 
şi „raţionalizări" perio
dice. fntri într-o rttezeiă- 
rie sfat într-o imensă 
Katrfftaile şi dai peste 

20 de metri de vitrine 
frigorifice doldora de tot 
ce se poate' imagina în 
materie de mezeluri in
clusiv sortimente diete
tice sau 
Alegerea

totul benefic că această 
economie n-a cunoscut 
niciodată limitele biro
cratice pe care le im. 
pi ie centralizarea. De 
afcf. exercitarea de ni
meni stingherită a in'i-

doială. un cuvânt greu I 
de spus fn determinarea î 
acestui nivel îl gr® şi J 
concurenţa. Ea e acerbă; J 
a te menţine înte-un vad j  

comercial la Standardul pe I 
care acesta ţi-1 impune e j 

ţialivet particulare, po- o' performanţă. Iar stan- | 
sihifeiafeâ liberei’ exer- dardul acesta e impus 1 
citări a inventivităţii, de nrvetni de civilizaţie | 
eflcwescenţa imaginaţiei al ambianţei fa fante J 
creatoare. Şl, tot de aici, gul ei. în cele din. ar- > 
ambiţia de a  fi cel mai mă, total e, şi de data I 
bun motor al cornpeti- asta o chestiune de edu- j

caţie formativă, caşte- |  
biiă să genereze o MeS- » 
talitate fertilă, fa plahu! |  
relaţiilor intefumane

•  -  • - .# -  • -  « -

Uvilăţii, al concurenţei 
loiale, eare asigură aflu
xul şi stabilitatea clien
ţilor. Fiindcă fiecare 
firmă ţine ca magazinul 
(sau magazinele) ei să RADU C100ANU I

Repere ale privatizării fa Brad

•  * • * *

In prezent, la Brad» e- 
xistâ 374 societăţi comer
ciale. Din acestea au fost 
înregistrate ca firme cu 
capital privat 346. Din 
diferite motive, anumite 
societăţi ea capital privat 
şi-au Încheiat activitatea, 
numărul celor care mai 
funcţionează ridicându-se, 
în  momentul de faţă. Ia 
242. Pe lângă acestea, 
în Brad mai fiinţează 
34 de asociaţii familiale 
şi 269 de independenţi. 
Dintre societăţile cu ca - 
pi tal privat doar 8 fac 
producţie. Este vorba de 
brutării, măcelării, unde

se produc Vestiţii virşli 
de Brad, precum şi câte
va firme ce se ocupă cu 
prestări de servicii în 
transporturi sau in valo
rificarea pădurii. •

Nici asociaţiile farni- 
‘ liale nu fac excepţie de la 

regula generală, majori ta _ 
tea ocupându-se de 
comerţ. Doar şase asocia
ţii familiale fac produc- 

1 ţie. Datele ne-au fost 
puse la dispoziţie, cu a- 
mabilitate, de dl Petru 
Stroiescu, inspector co
mercial în cadrul primă
riei Brad. L-ara întrebat

pe dl Mircea Crăciun, şef 
la Circumscripţia fiscală 

. Brad, eare sunt cauzele 
caro au dus la falimentul 
unor firme particulare. 
Principala problemă o 
constituie, conform de
claraţiei . interlocutorului, 
spaţiile comerciale,. Ma
joritatea celor care şi-au 
întrerupt activitatea au 
făcut .comerţ în spaţii în
chiriate de ia firmele de 
stat ce deţin acele spa
ţii. Este vorba, în prin
cipal de SC. „Crisul" 
S.A., S;C. „Mercur" S.A. 
şi S.G. „Avram. Iancu" S.A, 
Aceste firme, în timp, ’ au

mărit taxele aferente chi
riei pe spaţii făcând im
posibilă supravieţuirea fir
melor private ce îşi des. 
făşUrau activitatea în a- 
cele spaţii. Oricum, a 
mai declarat dl Crăciun, 
viitorul este al privatiză - 
rii, diferehţa dintre co
merciantul care fuge după 
marfă şi cel de stat, care 
aşteaptă după tejghea ca 
acei ce îl conduc să-i facă 
aprovizionarea.^, este de 
acum vizibilă dând câştig 
de cauză celui dintâi.

ADRIAN SALAGEAN
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■ Cea <-îe a cincea legis
latură a Camerei fede
rale a deputaţilor şi-a în
cheiat, după cum se ştie, 
lucrările urmând Ca pe 
4 octombrie viitor Duma 
să-şi reia activitatea doar 
pentru preparativele teh
nice ale alegerilor politi
ce,* care se vor desfă
şura la 17 decembrie.

într-un articol de fond, 
„Izvestia", cel mâi citit 
şi mâi sobru dintre coti
dienele moscovite, antici
pa pe 21 iulie bilanţul 
legislativului rus. De la 
11 ianuarie" '94 şi până 
acum, Camera a ţinut 122 
şedinţe plenare, deputa
ţii votând de... 6500 ori, 
nu în puţine situaţii în- 
tr-o manieră abuzivă, a- 
păsând butonul şi pentru 
colegii care nu erau în 
aulă. De două ori a fost 
pusă chestiunea încrede
rii în guvern şi o dată 
a fost iniţiată şi proce
dura de Suspendare a 
preşedintelui.

Spre deosebire de So
vietul Suprem de odini
oară, Duma a reuşit să 
creeze un bloc centrist, 
care a blocat iniţiativele 
opoziţiei agrarienilor şi 
comuniştilor. Dar din 444

Moare un
părinte ai...

Creatorul lui „Lego", ce
lebrul joc de construcţii în 
plastic, Godtfred Kirk 
Christiansen, a murit la 
75 de ani în casa sa din 
Biilţmd, în Danemarca 

"occidentală.
Fiu al lui Ole Kirk 

Christiansen, fondatorul u_ 
nei mici firme producă
toare de jucării de lemn, 
reprezenta a doua ge
neraţie a dinastiei Lego; 
societate cu gestiune fa
milială transformată în 
puţini ani lntr_un grup 
internaţional de succes.

A urmat un drum tri
umfal şi produsele „Lego." 
au pătruns în toate ca
sele din lume, în care au 

.existat copii. Aşa încât 
astăzi „Lego“ a devenit 
societatea cea mai perfor
mantă din Danemarca. 
Foloseşte 9000 de anga
jaţi, are filiale în 27 de 
ţări şi realizează o cifră 
de afaceri ce depăşeşte 
10 miliarde de coroane 
(cca 2 miliarde de dolari), 
în ceea ce priveşte averea 
familiei Christiansen ea 
este apreciată la colo
sala valoare de 6 mi
liarde de dolari. Godtfred a 
condus „Lego‘‘ din 1957, 
succedând tatălui, fon
datorul firmei în anii ’30 
şi mort în 1958. Din 1979 
societatea este condusă 
de Kjeld Kirk Christian_ 
seri, fiul lui Godtfred.

de deputaţi doar 138 au 
sprijinit fără rezerve re_ 
formele liberale ale lui 
Cernomîrdin, c<*ea ce face 
incerte perspectivele' pre
mierului cu viitorul Parla
ment. Poate din acest 
motiv, înainte de vacanţă, 
deputaţii au hotărât să
ceară sfaturi, nu doar 
obişnuitului comitet de ex. 
perţi, ci unei celebre ma_ 
giciene, specialistă în clar
viziune. Chiromanta, Rai- 
sa Sumerina, a fost adusă 
de la Lipezk, important 
centru al industriei grele 
din Rusia centrală, de
deputata Tamara Cepaso- 
va, vicepreşedinte al Co
misiei pentru muncă şi
asistenţă socială. Cu toată 
seriozitatea, Cepasova . a 
prezentat-o pe magiciană 
colegilor şi ziariştilor, a- 
vertizând cu maliţiozitate 
că „în vreme ce guvernul 
nu-şi îndeplineşte promi
siunile, previziunile vră
jitoarei Raisa se îndepli
nesc totdeauna".

Rămâne de văzut dacă 
şi cele făcute acum.

De pildă, că Elţîn va mai 
avea câţiva ani buni de 
trăit, până în 2004, Când 
va muri, la 73 de- . ani. 
Despre primul ministru, 
magiciana spune că „e un 
om care face permanent 
greşeli" în vreme ce Ji_ 
rinovski, liderul naţiona
list de exremă dreaptă, 
e definit drept „un tip 
care nu comite erori, dar 
ale cărui cuvinte nu co
respund du ceea ce face", 
în schimb, comunistul Ju- 
ganov e „destinat să 
sfârşească râu, pentru că 
este prea credul".

Cele mai rele preziceri 
clarvăzătoarea le_a făcut 
cu privire la Gorbaciov, 
la fostul prim ministru 
al URSS — Rîskov şi la 
Lukianov, fostul pre
şedinte al Sovietului Su
prem. „Aceştia sunt — a 
asigurat Raisa — cei mai 
periculoşi hoţi". ..'-7,'."

(STORY PRESS)

D in lu m e a  la r g ă
Heroina va fi cotată la bursă!

Meconic, o societate în
temeiată de doi -farma
cişti scoţieni, care în se
colul trecut furnizau b. 
piunt reginei Victoria, va 
f i cotată, începând eu sfâr
şitul acestei luni, la Bursa 
din Londra. Două- sute . 
de k ilog ram ede heroină 
pe an, cantităţi mai mici 
de cocaină şi, în rest, de“ 
rivate opiacee precum 
codeina şi morfina : to
tul legal, controlat şi pa
rafat la nivel internaţio
nal. în fapt este vorba 
de cea mai importantă 
firmă, ce deţine 20 la 
sută dintr-o piaţă mon
dială. în care societăţile 
care au dreptul să co
mercializeze stupefiante 
sunt extrem de puţine. ’. • 

Meconic a apărut ■ de- 
abia în 1960, dar îşi are 
rădăcinile în acele „sur- 
geon apothecaries" înte
meiate la 1800 de farma
ciştii din Edinbourgh, John 
Mac Farlan şi Thomas 
Smith. Cu timpul far
maciile lor au fuzionat, 
reuşind, împreună, să re
ziste şocurilor provocate 
de „Războiul Opiului" 'din
tre Anglia şi China, prin 
folosirea unor mediatori 
persani şi indieni pentru 
aprovizionarea nu droguri.

în lunga istorie a fir
mei n-au lipsit clienţii 
celebri, dat fiind caracte

rul - cu totul particular al 
produselor comercializate, 
între aceştia trebuie citat 
în primul rând- Thomas 
de Quincey, au toru l'fa i
moaselor „Confesiuni ale 
unui consumator de o_ 
pium". Cât priveşte li
vrările la Curtea victo
riană şi reginei înseşi, 

v Buckingham Palace a păs 
trat totdeauna o rezer
vă prudentă. Oricum însă 
Meconic se află printre 
firmele ce pot etala cu 
mândrie' certificatul de 
„royal warrant", docu
mentul ce o atestă ca 
furnizor al casei regale, 
după cum afirma agenţiei 
Reuter directorul Mar- 
shall Smalley. Produce
rea şi comerţul legal cu 
mac pentru opium sunt 
reglementate printr_o con
venţie internaţională din 

f  1961 -şi sunt controlate de 
INCB din Viena, prin- 
tr.un sistem de cote ex. 
trem de limitate, core
lând producţia de opium 
cu medicamente obţinute 
pe. baza stupefiantului. în 
total, anual, este vorba de 
o piaţă mondială estimată 
la o sută milioane lire 
sterline, în care pro - 
dusele de bază surit pilule 
împotrivă durerilor de cap, 
gloanţe pentru prins -ri
noceri, antiânalgezice cu 
cocaină, codeină, morfină.

BARBRA STREISAND CÂŞTIGĂ LA CAZINOU

Directorul prea galant 
al unui cazinou din Con- 
necticut a fost aiftendat şi 
suspendat pentru că a 
ajutat-o pe Barbra Strei- 
sand să câştige 25 de do
lari la blackjack cu o mi
ză de 5 dolari. Vedeta, cu 
cărţile sale, ajunsese la 
cota 17 şi directorul l-a 
obligat practic pe eroupier 
să-l ridice josul până 
peste limita de 21. în 
altă ordine de doi, fasci

naţia Barbrei s-a mani
festat şi asupra actorului 
John Voight (care a avut 
cel mai mare succes al 
carierei în 1969 cu „Un 
om pe trotuar").' Cei doi 
(ea 53 ani, el 55) au fost 
văzuţi ia Londra, pe când 
ieşeau ţinându-se de mână 
din restaurantul „Santini", 
unul dintre localurile la 
modă din capitala brita
nica.

„Domnia" brejneviană a 
fost fără îndoială o ne
norocire, dar cel puţin un 
lucru bun tot a i făcut 
Leonid Brejnev > a perinis' 
ruşilor să-şi bucure ochii 
cu celebrul film al lui 
Billy Wilder „Unora le 
place cald", .

Că Brejnev era un 
viveur şi că iubea cinema
tograful american, e lucru 
ştiut. Dar şiretenia cu 
care a reuşit să acţioneze 
pentru a da cale liberă 
faimosului film cu Marilyn 
Monroe a devenit publică 
abia săptămâna trecută,

participarea reprezentanţi
lor tuturor organizaţiilor 
sociale, .scriitori cu dove
dită credinţă: faţă .de par
tid, Tegizori şi politruci 
de cele mai înalte ranguri. 
Ocazionalii spectatori au 
văzut, le-a plăcut şi au 
râs. Iar Brejnev .* s-a în
grijit să scrie el însuşi 
procesul verbal al dezba. 
terilor ce" au urmat, de a 
manieră care sâ smulgă 
comisiei ideologice un 
verdict favorabil.

A scris astfel că filmul 
povestea peripeţiile a doi 
muzicanţi şomeri. Fapt

n

odată cu un documentat 
articol publicat in hebdo
madarul moscovit „Argu
ment! i factî".

Era în 1963 şi Leonid 
Brejnev era doar un mem
bru oarecare al Biroului 
Politic. Nu era încă se
cretar general, dar se dă
dea deja în vânt după 
cinema : filme străine şi 
actriţe autohtonei' Şi cum 
nu era deloc lipsit de 
gust, în nici una din cele 
două direcţii, acel film 
i-a plăcut imediat. De 
altfel o adoTa pe Ma
rilyn, o găsea plină de 
farmec şj, in plus, împăr
tăşea total ideea că „'uno
ra le place cald".

Dar cum să facă să* o- 
colească teribila suprave
ghere a lui Suslov, căruia 
îi era dată în grijă păsto
rirea sacrosanfei ideolo
gii şi a purităţii moralei _ 
comuniste şi ale cărui 
verdicte erau fără apel ? 
Brejnev a găsit soluţia : a 
aşteptat momentul în care 
atotputernicul cenzor a ple
cat în concediu. Şi atunci 
a organizat o vizionare cu

Care, de la sine, scoate în 
relief marea diferenţă 
dintre SUA şi URSS, în 
aceasta din urmă trăin. 
du_Se mult mai bine şi j 
neexistând oameni fără 
ocupaţie. A explicm apoi 
că pe ecran sunt demas
cate înţelegerile dintre 
crima organizată şi cer
curile, de afaderi ameri
cane. Cum să nu se a_ 
chiziţioneze i atunci un 
film care prezenta impe
rialismul american mai 
abitir decât In orice 
campanie de propagandă 
comunistă? .Şi, Comitetul 
Central a fost entuziasmat 

, sâ cumpere filmul, apro-, 
bând o surpă importantă, 
pentru acele timpuri: 54 
milioane de ruble, în va
lută forte.

Un singur lucru nu a 
reuşit B re jn e v s ă  sal
veze titlul original. Care â. 
fost înlocuit cu mai pu
dicul „în jazz există nu
mai fete", titlu apropiat 
d® cel cu care filmul a 
rulat şi pe ecranele ro
mâneşti : „Unbra le place 
jazzul".
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Multe din profeţiile lui 
Nostradamus vorbesc de
spre Apocalipsa scrisă de 
Sf. Ioan Evanghelistul. Dar 
ce înseamnă Apocalipsa? 
Acest cuvânt vine de la 
cuvântul grec „Apokalup- 
sis“, care înseamnă re
velaţie. în concepţia re
ligioasă revelaţia înseam
nă o comunicare făcută de 
Dumnezeu unei persoane 
dotată cu facultăţi supra- 
raţionale, prin care îşi dez
văluie, în mod suprana
tural natura, voinţa şi ce 
Va fi la sfârşit.’ De-a 
lungul celor aproape 2000 
de ani, apocalipsa şi-a 
pierdut semnificaţia de re
velaţie şi a ajuns să e- 
chivaleze cu distrugerea 
umană, catastrofă, cata
clism.

Despre cel de al doilea 
război mondial Nostra
damus ne spune :

„Un căpitan al marii 
Germanii 

Va veni şă dea Un ajutor 
viclean; rege al regilor. 

Pentru a ajuta Ungaria, 
Războiul său va provoca 
o mare vărsare de sânge".

Hitler a numit cel de-al 
treilea Reich Grossen Deut- 
scheland, care se tradu
ce în Marea Germanie. A

invadat Polonia şi apoi 
Ungaria sub pretext că le 
ajută şi le va scăpa de 
pericolul comunist din ră
sărit. Numărul oamenilor 
ucişi în războiul provocat 
de Hitler, al doilea anti
crist, a fost estimat la 
circa 20 de milioane. De. 
.spre revolta ungară din 
1956, Nostradamus ne 
spune :
„Prin viaţă şl moarte 

guvernul Ungariei va 
fi schimbat, 

Legea va deveni mai 
amarnică decât robia, 

Oraşul lor cel mare răsună 
de strigăte şi vaiete, 

Castor şi Pollux sunt 
duşmani pe acest pământ".

Revolta ungară din 
1956 a adus multe schim
bări în viaţa oamenilor 
de rând şi a societăţii. 
Primul ministru Nagy a 
denunţat Pactul de la 
Varşovia la 1 noiembrie. 
Trei zile mai târziu tan
curile ruseşti şi ale altor 
aliaţi au invadat Ungaria. 
Regimul care a urmat a 
fost atât de sever încât

mii de oameni au fugit în 
vest. Politica generală 
consta într_o severă re
presiune şi în numeroase 
execuţii. Oraşul * Buda
pesta a fost ocupat şi a 
suferit mari' pagube în 
timpul -bătăliei, la care au 
luat parte Şi copii. Ulti
mul vers ne spune că un
gurii prosovietici au lup
tat împotriva ungurilor 
antisovietici. Frate contra 
frate. Despre aterizarea 
pe lună a omului, Nostra
damus ne spune:
„Va ajunge să se ridice 

până la lună 
Unde va fi dus şi depus 

pe pământ străin. 
Fructul încă verde va fi 

cauza unui mare 
scandal.

Blam, pentru celălalt 
laudă".

Primele două versuri 
descriu aterizarea pe lu
nă a astronauţilor; Fructul 
încă verde înseamnă că 
rachetele noastre de as
tăzi n_au atins perfor
manţele sondelor spaţiale 
mai perfecţionate (locui

te). Scandalul şi blamul 
intră in scenă indirect, 
prin moartea şi catastro
fele suferite de astronauţi, 
americani, ca şi sovietici. 
Profetul ne spune că o 
ţară primeşte laude ‘ în 
timp ce cealaltă este bla. 
mată. Aceasta s_ar putea 
aplica Americii, blamată 
că şi-a încetinit cursa spa
ţială (în afară de nave
te) şi cosmonauţilor so
vietici acoperiţi de elogii 
pentru că-şi continuă lan - 
sările.; Despre cel de al 
treilea anticrist profetul 
ne spune :
„Marte şi Sceptrul vor fi 

uniţi,
Sub Cancer va fi un 

război dezastruos; 
Mai târziu, un nou suveran 

Laus Masbu va fi 
consacrat

Dominând sângeros timp 
de 27 de ani".

Numele LauS.Masbu este 
probabil o anagramă încă 
nedescifrată. Profetul spu
ne că războiul dezastruos 
de 27 de ani vn începe a- 
lunci când Marte şi Scep

trul vor fi uniţi sub 
Cancer, adică către sfâr
şitul anului 1999. Aceasta 
va fi data începutului’răz
boiului distrugător. Despre 
imperiul celui de al treilea 
anticrist, Nostradamus ne 
spune :
„Două decenii plus 7 
marele imperiu domneşte. 
Foametea, ciuma, sângele, 

lacrimile, războiul, 
Anticristul este vesel şi 

; I. mulţimile strigă şi 
Cer pe Xerxes. Opresiune 

pentru toţi lntr-0 
1 lume agitată": 

Imperiul lui anticrist 
va domni 27 de ani, adică 
până în toamna anului
0097 '
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2027.' Milioane de oa
meni vor muri din dife
rite motive. Singurul fe
ricit în această lume va fi 
anticristul şi suita sa. 
Xerxes a fost fiul lui 
Darius I şi s-a urcat pe 
tron în anul 466 înainte de 
Hristos. El a reunit una 
din cele mai mari armate 
din lume. A fost un şef 
bun şi opus anticristului. 
Este dat ca exemplu de 
ce i_ar trebui omenirii. 
(Va urma).
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,,Nu mă interesează. Nu 
mă amestec. Nu mă bag".

Deseori auzim astfel de 
afirmaţii spuse pe ton 
de laudă, ca o virtute. 
Cu toate acestea prea de 
multe, ort nu sunt decât 
Un semn al ignoranţei. 
Pare o înţelepciune cu
minţenia celui ce stă în 
banca sa, neamesteeân- 
du-se în treburile lumii 
şi cât de învolburate sunt 
uneori valurile vieţii co. 
tidiene. Citeam într-o re
vistă cazul unei fetiţe de 
10 ani ce a fost violată 
într-un parc, ziua în a- 
miaza mare şi cu toate 
că cercetările ulterioare 
au descoperit douăzeci de 
martori oculari, nimeni

Ignoranţa
.V X . I
nu a intervenit la plânsul j 
fetiţei, nimeni nu şi-â a- 
sumat rolul de „erou“, 1 
toată lumea a stat cu- | 
minte în banca sa, nu , 
s-a amestecat, nu a dorit 
alte complicaţii, mulţu- I 
mindu-se cu simpla luare | 
la cunoştinţă şi întoarce- . 

; rea spatelui. Să se des- ‘ 
curce fiecare cum poate! | 

Chiar să nu mai existe j 
dragostea şi respectul pen- ' 
tru semenul nostru ne- ' 
cunoscut ? Ca o râie ce I 
se întinde peşte societatea ; 
zilei de astăzi, neimpli- ] 
earea, ignoranţa va putea 1 
deveni caracteristica o- i 
mului de mâine. Acolo! 
unde nu există dragoste | 
sigur va fi ignoranţă. (

IN A DELEANU j

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Cea mai mare plăcere pe care o cunosc 
este să faci o faptă bună pe ascuns care să fie 
descoperită din întâmplare". CHARLES LAMB
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#  „Când spun, am ‘ fost 
frumoasă", explică învă
ţătoarea, este Ia trecut. Dar 
când spun : „Sunt frumoa
să" la ce timp este ?

- ţ, Nu.i Ia nici un timp. 
Asta.i minciună, spune Gi
gei. .v;' XI

•  -— Acesta este fiul 
meu cel mic: Cu cine cre
deţi că seamănă?

îmi pare rău — răs- 
punde musafirul — dar în
că nu cunosc toată lumea 
din cartier...

9  *— Domnule director, 
ştiţi, trebuie să vă spun 
încă de la început că eu 
sunt superstiţios.
® — Nici o problemă, vom 
ţine Cont de acest lucru 
şi nu vă vom plăti al 13- 
Ica salariu... t-ţ

9  Un mare politician 
trece pe lângă o ghicitoa
re. Aceasta insistă:

— Domnule, hai să-ţi

ghicesc trecutul şi viito
rul!, :

— Numai viitorul. Tre. 
cutul nu, Doamne fereşte!...

9  PliaAIWândrie; Cos
te! arată prietenilor foto
grafia viitoarei sale soţii. 
Unul dintre amici ’ privind 
cu groaza :poza exclamă: 
„Doamne, dar fata asta tre
buie să fie... extrem de bo- 
gată".

Culese şi prelucrate de 
II.IE LEAHU

„Dansul bucuriei". 
Desen de 
DONNA 

(Szâsz Agnes).

mai, cea mai
•  Campionatele Mon

diale de surfing au fost 
inaugurate în 1964, la 
Sydney, în Australia. Cel 
dintâi surfer care a cu
cerit două titluri a fost 
Joyce Hoffman (SUA), 
în 1965 şi 1966.

•  Cel dintâi joc de

baseball a fost înregis
trat în 1846, când „New 
York Nine" i_a învins pe 
Knickerbockers cu 23 la 
1.

•  Cel mai numeros 
public a fost de 420 784 
de spectatori, în 1959, când 
Los Angeles Dodgers i-a

învins cu 4 la 2 pe Ghl_ * 
cago White Sox. *

•  Cel mai rapid arun_ | 
cător din lume este L. '  
Noian Ryan, din Gali- I 
fomia, care, în august J 
1974, a fost cronometrat |  
electronic la o viteză, de I 
1613 m/h.
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Din „Dicţionarul 
diavolului"

O Vreme
— Clima orei. Un perma.

nent subiect de conversa
ţie între persoane pe care 
nu le interesează, dar care 
au moştenit tendinţa de a 
flecâri despre ea, de la 
strămoşi ce locuiau goi 
prin arbori şi pe care îi 
privea grozav. Instalarea 
undr instituţii oficiale de 
observare a vremii şi per
sistenţa lor în preziceri 
inexacte dovedesc că până 
şi cârmuirile sunt supuse 
puterii de convingere a 
primitivilor străbuni din 
junglă. '~X

© Zgomot
— O duhoare în ureche.

VORBE DE DUH
de

GRIGORE MOISIL

•  ,,Ştiinţa se răzbună 
ca o femeie, nu când o 
ataci, ci când o neglijezi".

•  „Ce este un pesimist ? 
Un optimist bine informat".

•  ,*Numai prostia poate 
să n-aibă intermitenţe".

•  „Dragostea nu se defi
neşte: o trăieşti, o uiţi, ţi-o 
aduci aminte".

de Ambrose Bierce
O muzică nedomesticită. 
Produsul de căpetenie şl 
autentifieator al civiliza-
ţiei.

O Uitare
— Stare sau condiţie în 

care cei răi încetează a se 
mai lupta şi cei plictisitori 
se liniştesc. Etern teren de 
descărcare a celebrităţii. 
Depozit de păstrare la re. 
ce a ambiţiilor înalte. Un 
loc unde autorii ambiţioşi 
îşi întâlnesc operele fără 
orgpliu şi pe mai bunii de
cât ei fără invidie. Un 
dormitor fără eeâs deştep
tător. ■ ■■ ■■ ■:,:

Selecţie de ILIE LEAHU

rile melc, amintirile tale» 
amintirile lor. Amintirile 
noastre ?"

•  „Problema morţii e 
vie... la o anume vârstăl"

•  „Domnule profesor, 
credeţi în vise ?

— Sigur, dragă! Să vezi: 
acu câtăva vreme, am vi
sat că mă făcuse academi
cian, că eram in aulă şi 
Prezidam o şedinţă. Şi când 
m-am trezit, Intr-adevăr: 
eram academician, eram 
în aulă şi prezidam o şe
dinţă..."

•  „Dragostea ? Aminti- Selecţie de- ILIE LEAHU

c u g e t ă r i  e n g l e z e

_^______ „ _____ _____________  • I

. •  „Proştii dau năvală 
acolo unde îngerilor le e 
teamă să păşească".

Alexander Pope

•  „Fereşte-tc de furia 
omului răbdător".

John Dryden

* „Presupunerea femeii 
este muli mai exactă de. 
cât certitudinea bărbatu
lui". ;

Rudyard Kipling

•  „Omul care nu ştie 
să râdă nu numai că este

potrivit pentru trădări, 
vicleşuguri şi stricăciuni, 
dar toată viaţa lut este o 
trădare şi un vi«WjUg‘v.

Thomas GarlyJe

•  „întreaga lume e ciu
dată în afară de tine şi 
de mine, ba chiar şi tu 
eşti puţin cam- ciudat".

Robert Owen

•  „Diavolul, ca să. şi 
atingă ţinta, citează ş: 
Biblia".

William Shakespeaie 

Selecţie de ILIE LEAHU

D 1 A F O R E

ORIZONTAL: 1) Factor primordial în- 
ţr-un sistem de relaţii internaţionale; 2) 
Expediat brutal pe tărâmul amintirii 
Libelule graţioase plătind pe aripi de 
briză; 3) Ambuscadă sub semnul lui A- 
res — Potentat familial din epoca matriar.

• ♦ • * • * • * • ♦ • * • * • * • * •

hală; 4) Prospector ambiant la nivelul fa
tuităţii — Laur iluzoriu pe frunţi vani
toase — Subştituent pronominal în plan ;• 
secund; 5) Neclintit calmant al stărilor de 
agitaţie fluidă; 6) Frumuseţe trecătoare în 
primăvara v ieţii; 7) Epitaf redus la un 
episod de război! — Imaginea celestă a 
unei fericiri eterne — Premiu de frumu
seţe pentrp un succes olimpic; 8) Expo
nentul realizării unor mişcări dinainte 
gândite — Marsupiu de piatră cu pui de

corativi; 9) Evadare arbitrară din temni
ţa legii — Faptul divers consemnat în 
cartea recordurilor; 10) Acerbă navigatoa
re spre ţărmul pânzelor albe.

VERTICAL; 1) Rezultat scontat obţinut 
ia un curs de sudori; 2) Neajunsul marilor 
încercări cotidiene — Proverbiale elemen
te de transparenţă a intimităţilor; 3) Ca
lificativ obţinut la pasul de defilare — 
Pelerin resemnat spre ţara .făgăduinţei; 
4) Martorul foşnitor al despărţirilor ro
manţate — Stare de afecţiune ce-ţi taie 
răsuflarea; 5) Adăpostul dintre paranteze 
al identităţii — Pregătit cu minuţiozitate 
pentru salturi mortale; 6) Lustru natural 
de sorginte hibernală — Prilej de îndoire

în faţa cuvintelor; 7) .Amurgul zeilor în . 
tr-uri regres antropomorf — Punctul for
te al unor legături indestructibile; 8) în 
gerul păzitor din avangarda rozelor - *ţ-v 
Supliment la o masă cu serviră ireproşa
bilă; 9) Realizare artistică pentru trudi
torii pământului (dim.) — Articol origi
nal tratat pe larg în presă; lfi) Expresie 
adecvată pentru un câştig din pierdere.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului
„NĂZDRĂVĂNII"

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

I) CAPACITĂŢI; 2) ASEMĂNĂTOR; 3) 
PI — ARII — TE; 4) AGENŢI — CAV; 
5) TULEI — POLO; 6) ARET — GALIC; 
7) NAI — CALOTA; 8) OT — PINI — 
AB; 9) SOCOTITORI; 10) IREMISIBIL.

Soluţia problemei din numărul trecut:
' I. Rh41 R :f4  

2. Gg6 mat

* • » • * * • * • * • * • * • • * • * •

MAT ÎN 2 MUTAM

alb : Rf5, Dc2, Ta2 -

negru: Rh5, Nel :

* •  * t  * •  * ■  » • ♦ • * • * # * V * <
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•  „SUNTEM ADEPŢII PROFITU
RILOR NEAGRESIVE".

Radiografia dialogului purtat cu 
dnii MIRAI PRODAN şi MARCEL 
MUNTE AN U — administratori ai 
S.C. „Devasat" S.R.L. Deva.

Dtrrtr-un început trebuie spus eâ două 
yalenţe de activitate sunt definitorii pen
tru societatea Devasat. Acestea sunt trans
misia? programelor de satelit prin ca
blu pe da-o parte şi postul de teievîziu. 
de Devasat Plus. Vorbind despre te Ie vi- 
Bitfnea prin cablu, Deva, prin firma „De- 
yasat", a fost unul din primele oraşe ale 
ţării eare a beneficiat de aceasta. Supor
tând povara creditului, constituirea re
ţelei de cablu devene s.a făcut, în multe 
«bn uaacaentele ei cheie, doar prin, destin
derea resortului robust al entuziasmului 
Cefoc ee se edificau, entuziasm .generat 
cte noutatea acestui gen de întreprinderi 
In România. Cei de la Devasat, în tot 
ceea ce au realizat, au jucat pe cartea 
câştigătoare a calităţii. Magistrala reţe
lei des eafcîtt este susţinută de suporţii 
special} al societăţii Devasat, fapt eare-i 
conferă independenţă faţă de orice ten
tative «te sabotare şau distrugere. Un spri- 
|in  jmprwtawt Lau primit cei de la De- 
isâsăt* la  momentul oportun, din par
tea l-RJE. Deva pentru care sprijin au 
IMur «avânt» de mulţumire. în prezent 
leţente-tetesviztuoii prin cablu împânzeşte 
Işteeg - municipiul Deva, la serviciile ei 
apeîând mai mult de 15 000 de abonaţi. 
Ea oacEstitiiie de asemenea principala sur- 

, Să de Venit a S.C. „Devasat" SRL. Refe
ritor fa pulsul economic al firmei, inter
locutorii au declarat: „Beneficiile noas
tră  nu sunt neimportante şi ar putea fi 
şi mal reprezentative dacă am practica 
anumite taxe mărite pentru prestaţiile o- 
ferite. Dar noi suntem adepţii, profituri
lor neagresive şi preferăm prin politi
ca de marketing pe care o facem să câş
tigăm in  primul rând noi abonaţi". Me- 
Stîna activităţilor celor de la „Devasat" 
o  ‘tăfteŞţStttc recent inauguratul post de 
le lşualnne Devasat Plus. Ca orice proas
păt născut, până învaţă să „umble* sin
gur. acesta este răsfăţatul firmei devene. 
Numai echipamentul de producere a e- 
miriuBH&r, deşi de nivel semiprofeslonal, 
irepveaîwtă o investiţie de peste 50 milioa
ne *lef. Este greu de dat un pronostic re- 
fe r t te r fa  ziua în cart* postul de televi
ziune Devasat Plus va deveni independent 
financiar. „Este vorba, la urma turmei, ne 
«punte_ «H? Broda», de câştigarea unui 
trona»» cât mal larg din piaţa anunţu
rilor. publicitare'. Deocamdată, la noi, a. 
genţii economici, nu sunt foarte convinşi 
âse utilitatea reclamei, unde nsai punem că 
anumite- directive ale legii audîovlzttâ- 
tului ne obligă să concurăm pe piaţa 
focală a publicităţii de pe poziţii dezavan
tajoase". Ca noutate, curând va fi redi- 
ţaeaâ jwogransuî MTV, „uzina11 de muzi
că pentru toate vârstele. în încheiere, ia
tă carţ este părerea celor doi administra , 
tort a l firmei „Devasat"- despre cei care 
fac, aici, televiziune : „Sunt tineri, dina 
«aici, eu idei. E cea mai bună .. trupă pe- 
-Urare nM mntul nas» putut-o da 1“

•  „ORICE S-AR SPUNE, EU 
SUNT UN OM DE RADIO".

Din aceste cuvinte am înţeles că Nico- 
ţac fl'virea, redactor sportiv la „Deva-.

sat“, are stanţată pe inimă- adânc, pe
rioada îndelungată în care a funcţionat 
ca şi corespondent sportiv radio.. De alt
fel el şi acum reprezintă ramura spor
tivă în judeţul Hunedoara a postului de 
radio Timişoara; Ce crede Nicolae Gavrea 
că ar fi bine să se întâmple pentru ca 
munca lui de realizator de emisiuni spor
tive TV să decurgă mai bine ? „Ar tre
bui ca toate cluburile sportive să accep
te o colaborare mai activă, maţ fruc
tuoasă cu noi. Mă refer la prezentarea 
rezultatelor obţinute precum şi la anun
ţarea din timp a anumitor competiţii ea
re vor avea loc". Incepându-ş! activita
tea în 1979, Nicolae Gavrea a trecut de 
la presa scrisă, la radio, ca acum să flir
teze cu televiziunea. Dintre toate, tele
viziunea i  se pare ce* mai„necruţ§toa- : 
re". Chiar dacă imaginea te ajută foar
te mult, ne spune el, tot aeeasta te poate 
şi „îngropa" Nici o greşeală nu este per
misă, ea fiind imediat taxată de spec
tatorul privitor. Fireşte Ia radio nu se 
întâmplă aşa. Acolo doar comentatorul 
poate vedea evoluţia întâlnirii transmise i 
în  desele întâlniri ale sale cu oamenii 
din sport, antrenori, preşedinţii 8e d a -  ' 
buri etc, Nicolae Gavrea observă că în
că' mai există la ipşuţi dintre aceştia 
o reticenţă în a dezvălui anumite aspec
te ale realităţilor sportive. „Ei îmi spun 
mie cum stau lucrurile, că nu sunt bană. 
etc, după care adaugă, eu ' jumătate de . 
gură, că aceste lucruri nu a r  fi bine să, 
fie făcute publice. Există încă o teamă a 
oamenilor de a discuta deschis şi uşor 
despre problemele, lor. Şt cei din sport , 
nu fac excepţie" —- a mai adăugat ţ  
colae Gavrea.

•  „TELEV IZIUNEA, MAI MULT 
C/V ORIUNDE, ESTE O MUNCĂ In  
ECHIPĂ*.

Venită nu de m ult'in lumea televiziu
nii, după un stagiu In radio' şi m o ţ în 
presa scrisă, Camelia Coloara, redactor 
al emisiunilor informative, consideră că 
trece printr-o perioadă de adaptare. Pen
tru ea ingredientele care fee succesul ţi
nui redactor TV sunt, o voce bună, un 
aspect fizic plăcut, prezenţă de spirit, 
spontaneitate şi o doză potrivită de tu
peu. Camelia este proaspătă absolventă 
a „Şcolii BBC de jurnalism TV", Acest 
curs, ne spune ea, a fost de natură să-i 
îmbunătăţească performanţele redacţiona
lei să îi furnizeze noi tehnici de cfdegere 
a  informaţiilor totul sub stricta suprave
ghere a specialiştilor de la BBC, Came- • 
liei îi place să lucreze în departamen
tul ştirilor şi dordşte ea in cadrul emi
siunilor „Reporter DS+“. pe care le va 
tece să dezbată problemele şi neajunsu
rile cp care se confeteită cetăţenii mu
nicipiului. Munca de reporter TV o so
licită foarte mult pe Camelia, atât în 
plan nervos cât şi sub aspect fizic. ' Tem
peramentul exploziv pe care îl are o fa
ce pe Camelia o bună luptătoare pen
tru a-şi atinge ţelurile propuse. Este pu
ţin contrariată de ipostaza de intervievat 
In care am pus-o promi|ându-ne, mal în 
glumă, mai in serios, o revanşă. Came
lia, aşteptăm „returul" I

•  „MUNCA DE OPERATOR I-
.MACINE ÎMI PLACE CEL MAI 
MULT".

De fapt, Gfeudiu Mtadin ştie să facă

de toate, lî vom întâlni la montaj ima
gine, la regizarea emisiei de platou şi, 
fireşte, delectându-se „sperând" imagini. 
S-ar putea spune că este omul potrivit 
Ia locul potrivit. A venit Ia Devasat pro
fan in domeniul televiziunii. Acum, pa
siunea iu i pentru electronică, pentru in . 
formatică, îa care se adaugă vraja pe 
care „imaginile mişcate" au indus-a in 
el, l-au transformat într-un om de bază 
din departamentul tehnic al postului de 
televiziune Devasat Plus. Este mulţumit 
de nivelul tehnica, cu care lucrează, dar 
crede că ar putea da mai mult dacă ar 
dispune de ultimele tehnologii în materie 
de aparatură do televiziune,

•  „IN POFIDA TINEREŢII E- 
CHIPEI DE LA DEVASAT PLUS, 
NOI DORIM SA NE ADRESĂM TU
TUROR CATEGORIILOR DE VÂR
STA".

Cel care ordonează, coordonează, fi
xează şi „asortează" emisiunile pentru a 
stabili varianta optimă de -program a 
postului TV Devasat Plus este Marin 
ilutar. încheierea contractelor pentru di
fuzarea filmelor — până acum eu firme 

-ca ANF şi Canal b —, stabilirea priori
tăţilor de filmare, mijlocirea contactelor 
cu parteneri de afaceri pentru publicita
te ar fi câteva coordonate pe care se 
desfăşoară munca sa. Ştiind că telespecta
torul devean are nevoie şi de cultură, 
de film,; de imizîeă şi de sport, dar este 
interesat şi de ee se-ntâmglă in plan 
soeio-economic. M.B. a conceput progra
mele astfel încât să exisie în fiecare sea
ră câte o astfel de emisiune, „de calibru".

De altfel, „raţiunea unei emisiuni este 
ca ea sa. aibă întotdeauna ceva de trans
mis, adică telespectatorul să poată des
prinde o concluzie după vizionarea ei“. 
Iar dacă acesta se declară mulţumit de 
ceea ce urmăreşte, în general, la Deva
sat Plus, atunci; se poate spune că şi Ma
rin Butar se simte mulţumit.

•  „PRIMA DRAGOSTE A FOST 
SI RĂMÂNE TELEVIZIUNEA ŞI 
TOCMAI DE ASTA LUCREZ ACUM 
LA DEVASAT PLUS".

Sorin Blada e cel care, ca redactor, lu
crează şi in „tură de noapte" la Devasat 
Plus, făcându-şi cunoscutul rond nocturn 
prin diferite puncte ale orâşuîuî unde, 
uneori, sub o aparentă linişte, viaţa îşi 
derulează mai mult sau mai puţin obiş
nuitul ei „film". Cu emisiunea „Rond de 
noapte", Sorin se simte în elementul săli, 
după cum singur mărturisea, permiţân- 
du-i apropierea de om într-un mod mai 
relaxat, mai puţin oficial, care să-i în
vingă acestuia eventualele reţineri ori 
ezitări. Alături de el — un alt plimbăreţ 
nocturn, Claudiu Mladin, cu al său a- 
paraf de film at; iar colaborator- de\ nă
dejde — Gabi Tănase.

„Actualitatea in direct", emisiune pe

care Sorin Blada o realizează împreună 
eu Ioan Ceauşescu, presupune o solicita- 
re mai serioasă, atât în privinţa documen
tării cât şi in timpul transmisiei efecti. 
ve, care necesită o coordonare perfectă 
între mai multe componente (sunet, ope
ratori regie; telefoane în direct)1. Dar pen
tru  ca totul să iasă bine e nevoie şi de 
prezenţă de spirit, de atenţie distributi
vă, de spontaneitate calităţi indispen
sabile, în general, unui redactor., Şi da
că în experienţele anterioare S-B. a trecut 
şi prin presa scrisă, şi prin radio, în 
televiziune a ajuns să ştie ceea ee ştie 
învăţând de la apreciaţii săi colegi de 
breaslă, Alexandru Gruian şi Ioan Ceau- 
sescu.

•  „EMISIUNEA MEA DE SU
FLET ESTE „FEMINA CLUB*.

Cei ce urmăresc cu consecvenţă progra
mul TV Devasat Plus s-au obişnuit ca 
în fiecare seară de marţi să întâlnească 
pe micul ecran un chip şi o vocp ce tră
dează parcă ceva din ceea ee Mirela I- 
laşcu mărturiseşte că ascunde, undeva; 
îri ea : „în sufletul meu am rămas un co
pil". Dincolo de asta răzbate insă hotă
rârea şi dorinţa de a deveni o profesio
nistă de prima mână.

Nu se consideră neapărat o feministă, 
dar este convinsă că femeile au rolul 
lor important in societate şi problemele 
cu care se confruntă nu sunt de negli
jat. Este insă uşor dezamăgită pentru 
că cele mai multe dintre femeile cu ca
re stă de vorbă, deşi a r avea lucruri in
teresante de spus, refuză să d facă în 
mod public, în faţa camerei de filmat.; 
O stare de lucruri pe care încearcă să oi 
influenţeze în mod pozitiv prin interme
diul emisiunii „Ferr.ina Club“. ' ;

Cealaltă emisiune pe care o realizează 
— „De re medică" — La prilejuit Mi- 
relei a, experienţă nouă şi plăcută, aju
tând-o să-i înţeleagă mai bine pe aceşti 
oameni de un orgoliu aparte, dar sufle
teşti — medicii. Telespectatorul însă ar 
trebui să recepţioneze mai ales aspectul 
educativ al acestei emisiuni, căreia, din 
păcate, de multe ori i se dă o tentă nedo
rită, de genul unei consultaţii gratuite 
prin intermediul televiziunii. O nemulţu
mire care, alături de altele, nu face de
cât să o îndârjească şi mai mult pe MX, 
spre realizarea unor emisiuni de cât mai 
bună calitate.

•  „CRED CA AM PĂŞIT INTR-O 
ETAPĂ „DE AŞEZARE", DE CON
TURARE A IDENTITĂŢII ACES
TUI POST DE TELEVIZIUNE*.

In cadrul Deva-Sat-ului, Adrian Mate 
fean locuieşte pe... „Strada Tinereţii". PTU- 
mărându-se printre cei măi vechi oa
meni ai televiziunii Devasat; el s-a ocu
pat şi de alte emisiuni dar, dintr-o ex
plicabilă nevoie de diversificare şi acu
mulând deja o oarecare experienţă, s-a 
orientat spre emisiuni de tineret. Şi a ve
nit cu ideea realizării acestora prepon
derent în rândul liceelor dîn oraş ţ idee 
care, spre plăcuta lui surprindere, a fost 
bine primită chiar de către cadrele di
dactice de aici, „Iar participarea tinerilor 
e, în general, entuziastă, dar când exis
tă şi o implicare afectivă emisiunea este 
cu atât mai reuşită", este de părere reali
zatorul acesteia. Lui A.M. i-ar plăcea să' 
realizeze şi o emisiune mai „cu greutate", 
în care să surprindă, în special, actuali
tatea deveană. Dar, .deocamdată inten
ţionează să lărgească aria în care apar 
numeroase probleme ale diferitelor cate-, 
gării de tineri. Cu dorinţa ca „lumea să 
ne urmărească într-o mai mare măsură". 

„Echipa de emisie" : 
GEORGETA BIRLA,

ADRIAN SALAGEAN 
„Operator" :

PA VEL LAZA

UN PLUS IN AUDIOVIZUALUL DEVEAN
Majoritatea dintre ei au descins de pu

ţină vreme pe tărâmul fascinant al L 
maginilor televizate. în spatele progra
melor purtând marca „Devasat" şi „De
vasat Plus", ce dau viaţa micilor noas
tre ecrane, o echipă de redactori, coor
donatori, cameramani, realizatori mon
taj şe află în permanentă „nelinişte", 
trăind în ritmul imaginilor dăruite te
lespectatorului.

Ei su n t: Marin Butar, Sorin Blă'da,

Adrian Muntean, Nicolae Garrea, Mi
rela Ilaşcu, Camelia Cotoară, Petru Me- 
szaros, Daniel Farcaş, Claudiu Mladin, 
Rudolf Plasser. Alături de ei — cola
boratorii : Dumitru Hurubă, Rodica La- 
zăr, Octavian Tăbăcaru, Marius Olariu, 
Mihai Moisuc, Horaţiu Tiruţă şi bine
cunoscuţii corespondenţi ai TVR — A- 
lexandru Gruian şi Ioan Ceauşescu.

în  fotografie — un „clip" preluat din 
•studiourile „Devasat".
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CASA DE CULTURĂ DEVA 

ÎMPREUNĂ CU DIRECŢIA MUNCII 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

A Bontă deschiderea următoarelor cursuri şi 
cercuri tehnico-aplicative, începând ca data de 2 oc
tombrie 1995 :

CONSILIUL LOCAL ţ  

AL MUNICIPIULUI 

DEVA

Anunţă CONCURS 

în data de 3 octom

brie 1995 pentru o- 

cuparea postului de:

•  inspector spe

cialitate în cadrul 

serviciului adminis

trarea domeniului pu- ( 

blic si privat. CON

DIŢII: studii supe

rioare. Bibliografia şi 

relaţii suplimentare 

se găsesc la .sediul 

instituţiei, camera 

ÎL  tel. 616718.

S.C.C.F. TIMIŞOARA

S.A.

ŞANTIER 34 LR 

DEVA

! REGIONALA DE CĂI FERATE I

! DIVIZIA INFRASTRUCTURĂ  '

* TIMIŞOARA  !

j (prin Secţia L5 Deva) j

j Oferă spre vânzare, pe bază de lici- j 
! iaţie, diferite tipuri de traverse beton ar- { 
| mat uzate, pentru execuţia diverselor lu- |

crări de construcţii.

Pentru detalii, caietul de sarcini cu {
'  caracteristicile x traverselor şi condiţiile de [ 
l  licitaţie se obţin contra cosi — valoarea \ 
j 17 700 lei/buc. — la sediul Diviziei Infra- j
* structură Timişoara, bdul Republicii, nr. !
i 13, telefon 191701— 191702, interior\
j 3174. (477} j

I l
j UNITATEA MILITARĂ 01933 j

|  Cu sediul în Hunedoara, str. Rotarilor, | 

j nr. 70, telefon 057/13360, 13361, inferior j

i i  i
I  Organizează la sediul său LICITAŢII j
* PUBLICE deschise fără preselecţie în con- *
I diţiile Ordonanţei nr. 12/1993, H.G. nr. I 
j 63/1994 (modificată cu H.G. 660/1994) şi j 
j normelor metodologice nr. 46544/30. 06. j 
I  1994 ale Ministerului Finanţelor în data I 
|  de 20. 09. Î995, ora 10. j

i j Obiectul licitaţiei îl constituie ackizi- j

angajează topome- 

trist pentru lucrările 

| de reabilitare a DN7 

Orăştie 

\ cum şi 

rile de

i |  ţionarea a 100 000 kg cartofi de toamnă, j

nentare, condiţii de j 
de sarcini, normele » 

interne, condiţiile şi termenele de livrare j

l  i  Informaţii suplimentare, condiţii de j 
S • participare, caietele de sarcini, normele
i I

T şi plată se pot obţine zilnic la sediul uni- j 
tăţii până la 15. 09. 1995, ora 15, cu achi-

Spini, pre- ţ

şî pentru lucră- j |  tarea, contra chitanţă, a documentelor li- I 
le refacţii linii. ) ! citaţiilor. |

Informaţii la Deva,„ , * Ofertele se vor depune până la 18. | 

( tel. 054—625890, str. j j 09: 1995, ora 12, la sediul unităţii. j
Horea, nr. 12/14. J j

(7028) ţ | produsele oferite.
La licitaţie se vor prezenta mostre din I

(7026) |

pQMSILViq

SILV^
DEVrt

R E G I A  A U T O  N 0  M A A P A 0  U R I I  0  R  i

R O M S I L A / A
FILIALA SILVICA DEVA

2700 DEVA*STR.TITU MAI0RESCU-NR.2
Telefon. 4054-624649,622481,625199 • Telex 72268* fo x 624599
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Organizează în  data de 2 octombrie 1995, ora 9 :

1. MAREA LICITAŢIE DE TOAMNĂ
Pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, destinată agen

ţilor economici, din producţia anului 1996.
Înscrierile se fac la sediul filialei în zilele de 28 şi 29 sep

tembrie 1995.
Societăţile comerciale care au în obiectul de activitate ex

ploatarea şi prelucrarea lemnului şi care nu au mai participat la 
licitaţii, se vor prezenta la preselecţie în ziua de 28 septembrie 
1995, cu acte din care să rezulte că dispun de mijloace materiale 

‘ (utilaje, atelaje), financiare şi de forţă de munca specializată 
pentru exploatarea lemnului. •

Catalogul cu fişele tehnice şi economice ale partizilor ce se 
vor licita şi caietul de sarcini se vor pune la dispoziţia agenţilor 
economici interesaţi, contra cost, începând cu data de 18 septem
brie 1995.

Agenţii economici care au datorii restante faţă de filială, nu 
vor putea participa la licitaţie.

2. Licitaţie şi negociere pentru masa lemnoasă, producţia 
1995.

■3. Licitaţie şi negociere pentru lemnul fasonat (Uum de 
nă. buşteni). . '

Pentru produsele ce nu se adjudecă la această Ud 
vor organiza Ucitaţii din două, în două săptămâni, tn ziua 
începând cu data de 9 octombrie 1995.

Relaţii suplimentare la telefoanele de mai sus. (475)

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA-COLA TIMIŞ 
Notifică, începând cu data de 4 septembrie 1995, intenţia de majo- 
a preţurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cam ur

ile  mani re produs

Cappy nectar orange 12* 1 1 
Cappy nectar orange 27* 250 ml 
Cappy nectar multifruit 12* 1 1  
Cappy nectar multifruit 27* 250 ml 
Cappy nectar grapefruit 12* 1 I 
Cappy nectar, grapefruxt 27 256 ml 
Cappy nectar orange 1 1 
Cappy nectar orange 250 m l 
Cappy nectar multifruit 1 1 
Cappy nectar multifruit 250 mi 
Cappy nectar grapefruit 1 1 
Cappy nectar grapefruit 250 ml

UM

Carton
Carton
Carton
Carton
Carton
Carton
Cutie
Cutie
Cutie
Cutie
Cutie
Cutie

Preţ
actual

23466
17604
23460
17664
2346®
17604

1955
652

1955
652

1955
652

Posibilitatea creşterii preţurilor în viitor la nivelul notificat este infîn
I f  , , ţat^d^n^velul^creşterii costmilor^*(PrcţuriIe de mai sus ntt Includ TVA).

W W W A V A W A W .V A W M V W J'A A W ,

omser XEROX
Oulriliuilof 
Autorizat

Noi nu avem nevoi© 
de reclamă

S.C. COMFRUCT SJL  DEVA

Str. Depozitelor, nr. 17, tel. 627783. 

Vă oferă:

•  Conserve carne porc şi vită 400 gr 
|  (imp. Austria) — 2290 lei

I
I 
I
I  •
1 700 lei

|  Preţurile nu includ TVA

•  Muştar Rotina 420 gr — 750 lei
4» *

•  Vegeta 75 gr — 750 lei * 

Hipoclorit 1/1 (imp. Ungaria) -r-

•  Macaragii — grupele I şi III

•  Foehişti medic presiune

•  Operatori laboranţi CT. .

•  Stenodactilografie (secretariat)

•  Croitorie ■■■

•  Operatori camere video

•  Taragot, clarinet, saxofon

•  Depanatori radio.tv (color) .

•  Cosmetici 

O Coafară 

'•.'Bucătari'.;; j

•  Ospătari-barmani

■v,. :; * r  Vânzători AP -ş-;///;;./-:

Balet" copii (7—14 âni)

•  Gimnastici ritmică (copii 4—7 ani)

•  Gimnastică aerobică 

.'■.'■'"■ii Artă plastic*-;""/'1':

- •  lim ba engleză

•  Limba germană

•  Contabilitate

.• Chitară — orgă

•  Canto •— muzică uşoară.

La înscriere sunt necesare următoarele acte ; act 
naştere, act studii, act căsătorie (copii legalizate) — 
un dosar cu şină, 2 poze tip buletin.

: Cursurile încep la data de 2 octombrie 1995, Ora 
16. tn prima săptămână de curs se va achita 1/2 fin  
taxa de şcolarizare.

Certificatul de absolvire se eliberează de Direcţia 
Muncii şi Protecţiei Sociale Deva.

înscrierile şe fac începând cu data de 7. 09. 1995, 
după următorul program : zilnic între orele 9—13; 
17—19.

Alte informaţii la telefon 618882, (473)
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ANIVERSARI

•  Azi, când este ziua
ta, dragă Octavian Avră- 
ineţ, din VăiiŞpara. soţia 
şi toţi cei dragi îţi urează 
„La mulţi ani!?*,- (7057)

#, ţin călduros „La 
mulţi ani!*' pentru Rucă- 
reanu Ştefan din Brad, 
îi urează Marinela. Adina 
şi Gabriel. (04060).

VAN? ARI-CLĂII* ARAKI

•  Vând „Renault 21, in.
jectie benzină 1987. în
scrisă. tel, 672300, (0826)

•  Vând casă în A- 
rad, ultracentral, com
pusă dih 8 camere, 
plus dependinţe. cu 
două. pivniţe, suprafa
ţa construită 200 mp, 
xţt; posibilităţi pentru 
activitate bancară, se
diu firmă sau comerţ, 
OCUpabilă imediat, preţ 
informativ 350 000 000 
iei. Informaţii zilnic 
la tel 057, 251474, în
tre orei p 7,30—15.30.

'6816)

•  Vând autoturism 
Mercedes 250 E, turbo 
Diesel. executat la 
comandă, an fabricaţie 
i!)93 septembrie. 97 000 
km. culoare albă, preţ 
informativ 85 000 C00 
lei. Informaţii zilnic 
la tel. 057/251474, in
tre orele 7,30—15,30. 

ş"; ; 7 . '6816)'

. •  Cumpăr casă trei-pa- 
tru camere, gaz, apă, cur
te în, DCva, tei. 619167, o- 
reic 9—15. (6696)

•  Vând apartament cu
trei camere tel. 628874, 
625438 • (9974)

•  Vând apartament-două
camere îmbunătăţit, zona 
Ciojdu, tel. 613047. (6818)
V •  Vând c să tip vilă 

în Gurabarza sau schimb 
cu două apartamente in 
Deva. Informaţii ia tel. 
620221 (6827)

•  Vând Mercedes 200 D 
înmatriculat, tel, 660796.

7 (6835) 
Cumpăr talon Dacia 

tăuO Săli 1310. tel, 627316.
■ : (6063)

•  \ and grădină, 2000
nlp şau schimb cu auto
turism Informaţii, Deva. 
tel. 619276 (7033)

•  Vând. .'-'urgent aparta
ment, trei- camere şi ga-. 
raj Deva tel 623560

- . (703,'i)
•  Vând apartament pa

tru camere îmbunătăţit, tel 
614560 şi 665128. (6060)

•  Vând apartament două 
camere? -Dacia, cu îmbu
nătăţii i bun pHvatizare. 
Informaţii tel, 624885

' (6813'
’ •  Vând pământ Bobâlna 

şi llârău zona. balastieră. 
Bala ta, .informaţii I .ugojau 
Hă râu nr. 168. (6651)

•  Vând casă si depen -
dinte in Cirjiti înlormatn 
la tel 624879. $973)

•  Vând VW Transporter 
1987, motor 2100. injecţie, 
înmatriculat, tel 628218.

(6679)
•  Vindem Microbuz TV

105 S D 4x4, an fabricaţie 
1992, preţ negociabil. In
formaţii ia sediul socie
tăţii S.C. I.P.H. Deva S.A., 
str. Piaţa Victoriei, nr. 
2. ■ (6065)

•  Vând acordeon Welt-
meister şi-maşină cie cusut 
Singer, tel. 626061 (6066)

-• Vând loc de veci ci
mitirul Emineseu, central, 
tel. 628062. 621466. (6067)

•  Cumpăr talon BMW
310. 318 sau autoturism a- 
variat. Tel. 618916. (6831)

•  Vând combină recoltat 
cereale, tel. 624519. (6844)

•  Vând apartament trei 
camere decomandate, bu
cătărie, băi faianţate. Hu
nedoara, zona Dacia. In
formaţii Deva, tel. 622535, 
sâmbătă, după? ora 15.

• V - ■ (6843)

•  Cumpărăm talon Audi 
100, model 1982, teh 612853.

‘ (6866)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere,' nicitor Mer
cedes 240, Dacia 131# tel. 
718810.. (6240)

•  Vând apartament 3 
camere, în condiţii avanta
joase, Informaţii zilnic, 
tel. 721787. orele 17—20.

(6238)

•  Vând apartament 2 
camere, zona centru civic. 
Informaţii tel. 717389.

(6237)

•  Vând C.Z. Motocros. 
fabricaţie 1990. 250 cmc. 
Informaţii tei. 717526.

(6236)

’ •  Vând apartament 3 
camere, central, telefon, 
recondiţionat integral, -op
tim, tel. 713889, 01/7253863 
(sau schimb). (6218)

•  Vând Renault 5, uşor 
avariat, motor perfect, 
preţ 600 mărci Tel. 715654,

(6223)

•  Vând motor BX 14,
benzină, caroserie si acce
sorii. Tel. 728291, ' (6234)

•  Vând Ford Escort
Diesel break 1600 cmc, 
1987. Tel. 723161, după
20. ,  (6235)

' •  Vând bol ţari zgură,
preţ 49 500 lei/mc. Tel, 
661544, între orele 7—9.

(6846)

•  Vând gunoi grajd,
comuna Baia de Criş, sat 
Rişca nr. 33. Tămaş Tra- 
ian. (356469)

•  Cumpăr apartament 3 
camere, în Hunedoara,, in
formaţii tel. 718223, 647514.

(5547/5548)

•  Vând moară pentru
măcinat grâu, Orăstie; 
tel. 054/647026. (5565)

•  Vând maşină co
piat ehei, yale, auto 
tip „SILCA“ Tel. 
616736. (6858) ■

LICITAŢII

•  Societatea • comercială 
„ZARANDTRANS» S.A. 
Brad organizează licitaţie 
publică în ziua de 15 sep
tembrie. 1995, ora 14, pen
tru închirierea unui spaţiu 
de 300 mp hala şi 875 mp 
teren situat în str. Vânăto
rilor. nr. 47, în .incinta so
cietăţii. Relaţii suplimen
tare ta tel. 651310, fax 
650778.

PIERDERI

0  Dispărut cal roşu cu 
coamă tunsă şi o pată 
albă după urechea stângă. 
Găsitorului 200 000 recom
pensă. Relaţii la tel. 545867, 
familia Crăciunescu.

1 ’ ( ? V (6854)

0  Pierdut chitanţe fiscale 
de la nr. 523601—52365Q a

parţinând S.C. Mobil Tra- 
ding Deva. Se declară nule.

(6841)

•  Pierdut certificat nr. 
2601/1992, eliberat. dfe 
D.G.F.P. pentru S.C. Tu- 
tus Transport S.R.L, Deva. 
Se declară nul. (7032)

ÎNCHIRIERI

•  Oier de înciudat ga
raj zonă centrală, depozit 
en gros, tel. 618886.

(6857)

•  Caut pentru închiriat
garsonieră sau apartament 
două camere în Deva tel. 

■626031. (6845)

DIVERSE

•  S.C. Trans ' Urban O- 
răştie anunţă publicului 
călător intenţia de majo
rare a tarifelor începând 
cu 1 octombrie 1995.

(5564)

AUTOMQBIL1ŞTI!
Puteţi in sfârşit 

scăpa de. coşmarul pe
nelor de cauciuc! ‘

Soluţia este AUTO

(Protecţie anti-pană).
Produs original USA.
— Elimină penele
— Eţanşează perfo

raţiile cu diarpetre 
până la 6,5 mm

— .Elimină scăpările 
de aer (astupă porii)

— Menţine presiunea 
corectă

. — Este activ în ori
ce regim termic.
■ — Prelungeşte du
rata de viaţă a cau
ciucului

— Scade consumul 
de carburant-

Alături de centurile 
de siguranţă şi sacul 
gonflabil, ■ AUTO V 
este cea mal impor
tantă invenţie din do
meniul siguranţei ru 
tiere şi protecţiei pa
sagerilor. ‘

Distribuitor: S.0,
GETICA TRANS S.R.L., 
str. Tribunul Solomon, 
1 B. Tel. #54—614348.

(6852)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere 
anunţăm tuturor ce
lor care l-au cunoscut 
P<-‘ . '

sing MIRCEA 
MARIAN

împlinirea a şase sâp- 
tămâni de la deces. 
Rămâi veşnic în a- 
mintirea noastră. So
ţia Lili, fiul Alexan

dru, soacra Nuţa, cum
nata Cosmina. Parasta
sul va avea loc la Bi
serica din Nojag, du
minică, 3 septembrie - 
1995.

•  Pustie este casa, in
dii ie rat nc estb sufletul şi 
triste ne sunt zilele de 
când, în urmă cu şase săp
tămâni, ai plecat dintre 
noi suflet bun şi neuitat 

LEONTIN BOTA 
de 29 ani din Bretea Mu- 
re.şană. îţi udăm mormân
tul cu lacrimile noastre. 
Nemângâiaţi, soţia Ma
riana, copiii Claudiu şi 
Marius, părinţii, socrii şi 
cumnaţii. Dumnezeu să-J 
ierte.., . (6860)

0  Cu durere în suflet 
familia îndoliată anunţă 
că astăzi, Z septembrie

1995, se împlinesc şase 
săptămâni de- la decesul 

celui rare a fost un mi. 
nunat soţ, tată. socru şi 
bunic

IULIAN BODEA
Dumnezeu să-l odihnească!

(6869)

i i
\ NOUA GENERAŢIE DE AUTOTURISME \

•  Cu aceeaşi durere' 
în suflet amintim îm
plinirea a şase luni de 
la trecerea în veşnicie 
a dragei noastre 

DORICA CIORAN 
de a cărei dragoste şi 
ocrotire vom duce 
totdeauna lipsă. Re
zultatul dragostei şi 
înţelegerii noastre 
sunt. minunaţii noştri 
copii eu familiile şi 
nepoţica Patricia pe 
care ţi-ai dorit-o a_

• tât de mult şi nu ai 
ajuns să o vezi şl să 
O îmbrăţişezi. îm

preună înălţăm o fier
binte şi sinceră rugă
ciune spre Dumnezeu 
pentru liniştea sufle
tului tău. Vom păstra 
neştearsă amintirea 
frumuseţii chipului şi 
nobleţă sufletului şi * 
dragostei de oameni. 
Slujba de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 2 
septembrie, ora 11, 
la mormânt. (6849)

DECESE

•  S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara este alături de 
familia îndoliată la greaua 
pierdere prin decesul

ing. NEGUS VIRGIL
Om de o înaltă ţinută 

profesională. ....
Conducerea societăţii.

•  Cu adâncă durere în 
Suflet colegii şi colabora
torii Serv. Utilaj Tehnologic 
din cadrul S.C. Siderur
gica S.A. Hunedoara ' a- 
nunţă trecerea în eternitate 
a celui care a fost un bun 
părinte şi soţ, om de o a- 
leasă omenie

ing. NEGUS VIRGIL
înmormântarea va avea 

loc la Cimitirul, catolic 
Gheorglie Apostol , în 3 
septembrie, ora 13,30. Co
legii din Serviciul utilaj 
tehnologic. -

•  Un ultim omagiu ce
lui care a fost un bun 

,coleg şi colaborator, om de 
o aleasă omenie.

ing. NEGUS VIRGIL
S.C. Siderurgica — Ser

viciul investiţii.
(356860)

•  Suntem profund 
mişcaţi şi regretăm 
mult trecerea în e- 
terniţate la numai 44 
de ani a celui care 
a fost un bun cum
nat

MOLDOVAN
VASILE

Familia ing, Ioşn 
Horvat.

Dumnezeu să .1 odih
nească în pace. 3

(355646)

•  Cu adâncă durere 
soţia - Eta şi socrii — 
familia Nicorici a- 
nunţă moartea tragică 
a scumpului lor 

' VASILE i 
ÎORDACHESCU 

de 36 anii înmormân
tarea în ziua de 3 sep
tembrie 1995, ora ' 14," 
•la ' Cimitirul; i Bejan, 
Odihnească.» în pace!

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

consum redus 
tentante.

rivalizând cu DACIA

m

COMPLEX COMERCIAL \
Deva - SAntuhalm (intersecţia apr* Hunedoara) \ 

tei /  fax 054 - 626 294 ; 621 386 )

X

. DORIŢI SIGURANŢA ZILEI 
DE MÂINE ?

Companie internaţională specializată 
în vânzarea de produse de marcă ale con
cernului american WRIGLET

Vă solicită pentru activităţi comerciale în PETRO
ŞANI, în calitate de agenţi de vânzare.

Se aşteaptă tineri şi tinere, posedând permis dc 
conducere şi autoturism propriu, sau cu acces la o 
altă maşină.

După angajare :
— se asigură un veniţ mediu lunar mult sporit 

şi cu şanse de creştere substanţială, în funcţie de re
zultatele dvs.

— se garantează continuitate pe termen lung.
NU EZITAŢI, sunaţi la numerele de telefon 069/

228279*229665, între 9—15, în atenţia dîui T. TULBA, 
sau 069/481356, după ora 20, în atenţia dlui DAN 
BÂDESCU.

Şansa dvs. se numeşte : INTERBBANDS Marke
ting 6 Distribuitei) SRL — ROMÂNIA (7030)

S.C. COMAT S.A. DEVA

Vinde următoarele sortimente de 
ANVELOPE de import, marca Trayal :

• 155 x  13, la preţul de 70 400 lei

•  175 x  13 , ^  93 500 lei

• 175x14  93 500 lei

• 650 x  16 143 444 lei

Preţul cuprinde şi T V A .

Poliţia sanitară 
ne informează

*

\

i

v
*
*

vv
\

\
\

\

V
\

HERE C»_ TITLU 
POMPOS şi CALITATE...

ÎNDOIELNICA

Poliţia sanitară a con
tinuat şi în ultima vreme 
controalele sale mai ales 
în locurile unde s-au 
constatat că, deşi s-au 
aplicat amenzi în valori 
însemnate, mai au loc 
abateri de la prevederile 
legale. In staţiunea Geoa- 
giu Băi s-a procedat la 
verificarea prin sondaj 
a sticlelor cu bere. Într
una dintre sticle, berea 
avea în conţinutul său 
multe corpuri străine, 
în alta un... ştuţ de cea, 
12 cm lungime! Berea 
era fabricată ş ,̂ îmbutâ- 
liatăYlâ §.0. Habar , In 
ternaţional Haţeg. Drept 
urmare, organele Poliţiei 
sanitare sau îndreptat 
spre... sursă, unde s.au. 
constatata abateri, grave 
de la? normele jgienlco-

sanitare, greu de iâaagi- 
nat la o asemenea, fabrică 
de bere. Pentru neregu
lile găsite aici, ş-au apli
cat amenzi în valoare de 
2 milioane de lei, con
form prevederilor Legii 
98/1995. _

IMPROVIZAŢIILE ŞI
INDOLENŢA COSŢA

La S.G. Paler Prinexim 
S.R.L.' Petroşani se afla 
pentru vânzare o însem
nată cantitate de ulei 
vărsat din recipienţi im
provizaţi şi sticlele aveau 
dop de... hârtie. Şi ca 
să pună capac nereguli
lor sanitare., nu avea nici 
autorizaţia cuvenită !
200 000 de lei a fost 
amenda. In Deva, pentru, 
neridicarea la timp â 
gunoiului menajer şeful 
secţiei transport de la 
R.A.G.0.L. Deva a fost 
amendat ca 100 090 de 
lei.

> i
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