
1

D U M I N I C Ă , S Â R B Ă  T  O A R f A  M O Ţ I L O R  L A  Ţ  E B E A 

BRAOtt. A BEVemft MUNICIPIU
■ Joi, 7 septembrie a.c., 
dl deputatLPetru Ştedlea 
ne-a telefonat la redac
ţie : pentru a ne' transmi
te o veste îmbucurătoare. 
După ce Camera Deputa- 
ţilor a adoptat, cu câta. 
va vreme în -urmă, actul 
normativ cu privire la 

# acordarea statutului de 
, 'municipiu oraşului Brad, 

în ziua respectivă legea 
a fost adoptată şi de ca- 
mera superioară a Parla
mentului — Senatul, 

Înaintarea în grad a ce
lui mâi important Cen
tru urban din zona mo- ,

: ţilor crişeni este o recu
noaştere a istoriei sale
îndelungate şi plină de
pilde de înaltă vitejie-şi 

»' patriotism şi totodată,

a rolului său în" procesul, 
de înaintare a acestei 
zone ; a României • pe Că
lea reformei, democra
ţiei" şi progresului» Rap
tul " are o semnificaţie in 
plus dacă ţinem seama 
că s-a produs , în preaj
ma şşăTbăiorii de dumi
nică, 10 septembrie a.c, 
când vor avea loc Ja Ţe- 
bca, -acolo unde îşi dorm 
somnul de veci Avram 
laucu, crăişorul Munţii-''

Si  Apuseni şi- ortacii 
i ce s-au nemurit în 

lupta dreaptă şi dârză 
a moţilor, â românilor din 
Ardeal pentru libertate 
naţională,’ pentru ca ei să 
fie liberi şi stăpâni în 
ţara lor. (Tr.B.) -
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SA ICU-ŢIii1
în jiukI sigur, cil Ioan 

Gllga, din Deva, n-a citit 
' pies!f eu fillul de mai 

sus a regretatului Eugen 
•Barbu, căci altfel - s-ar 
fi conformat . îndemnului. 
Aşa... , «:

Ca să mâi alunge sără
cia din casă, omul s-a 
gândit c-ar fi toihe să se 
îndrepte şi, către' o! : altă 
mesette pe care o cu
noaşte, cea de: croitor. Ujî - 
croitor are nevoie de a- 
-telier, nu ? I.G. s-a o- 
rientat spre . singura solu
ţie pe care’o avea Ia în
demână: adaptarea ca a- 
tejier de croitorie a su;- 

îfrageriei apartamentului, 
•'pe eare-1 deţine, la. parte-,

iţ

rul blocului C, de pe 
strada Libertăţii din De
va." Adaptarea presupunea 
transformarea iii uşă a 
ferestrei; dinspre; stradă şi

turnarea .linei, scări de 
acces', cu*, câteva, trepte. 
Ce avea sa mai pătimească 
Ion '!feuga,: de' pe urma a. 
cestui scări! • -
-  După ce i a respir» pri
ma cerere de adaptare a 
apartamentului şi la ce

rinţele unui atelier de 
croitorie, Consiliul local 
Deva i-a acceptat, în sfâr
şit, această transformare 
şi în 28 iunie a.c. i-a e- 
liberat autorizaţia de con
struire nr. 207/7267, prin 

. care .se autorizează. „Con
struire acces direct prin 
balcon dinspre exterior 
(trepte podest, tăiere pa
rapet) in apartament 
transformat în âţelier de 
croitorie".

Şe presupune sau
cel puţin aşa cere legea 

.— că eliberarea . autoriza-
w DUMITRU GHEONEA, 

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 6-a)
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«şi
Joi, 6 septembrie. co

misia judeţeană pentru 
combaterea -corupţiei s-a 
întrunit în şedinţă de lu
cru. întâlnirea a avut 
drept scop o succintă e- 
valuare a ceea ce au reu
şit în acest an organisme
le statale care se bat 
permanent cu această hi
dră care pare să punţi 
stăpânire pe ţară.

Au fost prezenţi răi 
prezentanţi, âi Inspecto
ratului Judeţean de Poli
ţie, Direcţiei Generale a 
Finanţelor publice şi Con
trolului Financiar, de Stat, 
Gărzii Financiare, Ofi

ciului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
Direcţiei Sanitar-Veterina- 
re, Direcţiei Generale a 
Vămilor, Fondului Pro
prietăţii de Stat, Caţnerei 
de Comerţ şi Industrie, 
Direcţiei pentru Muncă 
şi Protecţie Socială şi, e- 
vident, ai coordonatorului 
activităţii comisiei, res
pectiv Prefectura Jude
ţului Hunedoara.

O informare foarte bine 
argumentată şi densă ’ în 
fapte a prezentat Poli
ţia,, prin dl col. Mihai 
Stoica, adjunct al inspec
torului; şef al Poliţiei -Ju

deţului Hunedoara. Au 
mai informat reprezentan
tul DGFPCFiS. Gărzii Fi
nanciare, OJPO, FPS, Di
recţiei Sanitar-Veterinare, 
DGV.

Din dezbateri — la care 
vom avea prilejul să re
venim — s-a desprins 
concluzia ;că lupta împo
triva corupţiei trebuie 
dusă permanent şi con
certat.; că la ea trebuie 
să participe prin infor
maţii utile managerii so
cietăţilor 'comerciale, in
diferent de natura capita
lului, dar şi populaţia.

ION CTOCLEI

L a  S f â r ş i t  

de
săptămână

AUTOBUZE 
/ KiPENTRU' ŢEBEA

Cu gândul la cei care 
doresc să fie martorii ma
nifestărilor culturale de la 
Ţebea, Inspectoratul Jude
ţean pentru Cultură şi 
Societatea culturală „A- 
vrain Iancu" programea
ză pentru duminică, 10 
septembrie a.c., ora 7, ple

cu destinaţia Ţebea. Dori 
torii sunt aşteptaţi aşa
dar, duminică, la ora 7, 
îri -faţa Prefecturii Judeţ 
ţene. Transportul gratuit 
(M.B.) ;. ; /

PE STADIOANE,
LA FOTBAL

Sâmbătă, îa Hunedoara, 
în etapa a III-a, DiV. A, 
Cprviriul primeşte replica 
Gloriei Reşiţa. - Evoluţia 
bună a- hunedorenilor în 
primele 2 etape va atrage 
cu siguranţă mulţi spec
tatori în tribune. Specta
torii din Orăştie (Favior), 
Brad, Călan (EGCL), Te- 
liuc pot viziona partide
le favoriţilor tor din divi
zia C în meciurile din e- 
tapa a IV-a a campiona
tului; (S.G.)

Ifi memoria celor doi 
mari artişti din Moldova 
de dincolo de Prut — Doi-* 
na şi Aldea Teodorovici —, 
distinşi luptători pentru u- 
nitatea tuturor româ
nilor, stinşi prematur 
din viaţă Intr-un tra
gic accident de circu
laţie în apropierea locali
tăţii Coşereşti din Ţara 
noastră, Federaţia Luptă
torilor în Revoluţia din 
Decembrie '89 a' ridicat 
o superbă troiţă din mar
mură care să vorbească 
peste timp de trecerea lor 
prin această lume. La 
slujba, de sfinţire a monu
mentului au fost invitaţi 
să-participe şi membri ai 

, familiei celor doi dispă
ruţi. Cu ochii înecaţi în 
lacrimile durerii,-fiul lor. 
Cristian Teodorovici, a 
mulţumit celor care s-au 
gândit să-î omagieze pe 
părinţii - lui, însemnând 
locul trecerii lor spre ceie 
veşnice cu un astfel de 
monument superbi: Fără 
ajutorul acestora, familia 
n-ar fi reuşit să* facă aşa 
ceva. Se cuvine ca şi noi 
acum, la rândul nostru, să

IN MEMORIAM
lăsăm să cadă' o lacrimă 
de jale pentru soţii Doi
na şi. Aldea Teodorovici,

pe care moartea i-a răpit 
prea devreme, întreru
pând o carieră artistică,

oprindu-i spre a mai ve
dea dezideratul vieţii îm- 

* plinit — o Românie mare 
şi puternică restabilită în 
vechile sale hotare, ’

’ MINEL BODESi

l

Istoria e trăire, nu doar 
obiect de predare
INTERVIU CU PROF. EUGEN GIIIŞOIU

Numele dlui. profesor 
Eugen. Gliişoiu l.am în
tâlnit şi în anuarele unor 
prestigioase şcoli devene, 
şi printre autorii Mono
grafiei Liceului. „Decebal", 
dar .şi în carnetul meu 
de note din clasa a IV.fi 
primară,. în care a sem
nat că director al Şcolii 
generale din Aninoasa,
De la această semnătură, 
păstrată în carnet mai 
bine de 6 jumătate de 
vcâuv s-a născut, . otbi, 
dorinţa, do a-1 reîntâlni 
pe domnul profesor, pen
tru că şcoala din Ani- — 
noasa, unde a funcţionat 
ca dascăl şi director, va 
aniversa, în acest an de 
învăţământ, un secol de 
existenţă.

La cei 83 de ani ai dom
niei sale. dl Ghişoiu im
presionează prin tinereţe.
A rămas acelaşi domn 
care ne încânta prin po
liteţea înnăscută, prin fran
cheţea opiniilor, prin ha
rul conversaţiei.

Ilunedorean, dintr-o fa
milie de dascăli (tatăl —
învăţător confesional or
todox — a funcţionat în 
toate satele pădureneşti, 
de la Cerişoara Florese,
Alun, la Govăjdia, Hu-
WA'/AW.'WAV.’.'AW.Vi’.'.Vr.Vrt-WVV.-.Vr.-.V.V

0  La miting au fost 
i i i B t im  scandate lozinci ânti- 
11 rw  J I  guvernamentale, anti- 

prezidenţiale, anticon
cepţionale.,.-

nerjbara), dl Eugen Ghi
şoiu şi-a urmat părinţii 
întru meserie, munca de 
educator devenind crezul 
său de viaţă,

— In perioada anilor 
1934—-1946 aţi funcţionat 
ca 'învăţător, apoi ca 
profesor şi director, la 
Şcoala din Aninoasa. Toi 
atunci aţi făcut Şi stu
diile universitaro, v-aţ 
întemeiat familia şi aţi 
trecut şi Prin ororile ce. 
lui de-fll doilea războ 
mondial.

j— Intr-adevăr, a fos 
cea mai intensă şi com
plexă perioadă din viaţă 
La Ahinoaşa am fost nu
mit învăţător titular pro. 
vizoriu la 1 noiembrie 
1934, după ce funcţiona
sem ca învăţător la Coro. 
ieşti (Pui), Ghelar, Sime. 
ria Veche, După examenul 
de definitivat, la Aninoasa, 
ih.am’ înscris la facultatea 
de filozofie şi litere Cluj, 
specialitatea istorie, ca 
student bursier, iar în 
ultimul an de facultate 
m-am căsătorit cu Roza-

Ittterviu realizat de 
LUCIA LICIU '

(Continuare în pag. a . 6-a)
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societatea de asistenta mAMCJAKAsimTstrrn

Părinţii au trecut iu veşnicie, dar a rămas fiul lor, Cristian Teodorovici.

Foto: PA VEL LAZA«cum, ia ranaul nostru, sa t Foto: rAVEU . g

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

mValoarea certificatelor de investitor 
săptămâna 9—15 septembrie 1995.

TIP A 534 960 Iei ; TIP B 133 740 Iei; 
TIP C 66 870 lei. _

Creşterea faţă de 1 01. ’95 este de 80,1.

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine ! 
DEVA, tel;/fax 6II564; HUNEDOARA, 711430; 
PETROŞANI, 545302.
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„Haamna muzicală fiuaedaieastă" i [CALENDAR
Vineri a debutat -în 

Capitală Festivalul inter
naţional ..Goorge Enescu", - 
manifestare muzicală de 
anvergură, de-acum cu
noscută pe toate meridia
nele globului, superb o- 
magiu adus celebrului 
compozitor, dirijor, violo
nist şi pignist român de 
la a cărui trecere în ne
fiinţă se împlinesc patru
zeci de ani. Manifestarea 
a debutat cu concertul 
extraordinar al Orchestrei 
Regale a Filarmonicii din 
Londra, dirijată de lordul 
Iehudi Menuhin, strălucit 
elev al maestrului Enescu, 
Va fi eu adevărat un re
gal, o sărbătoare a muzi
cii mondiale.

Dacă la Bucureşti se în
tâmplă aşa ceva, locuito

rii Capitalei fiind răsfă
ţaţi cu astfel de nebănui
te frumuseţi artistică, ia
tă că şl hunedorenii din 

0 oraşul de pe malul Cernci 
se -bucură de splendida 
fâlfâire a aripii muzici: 
bune aduse odată, cu edi
ţia a 15-a a „Toamnei mu
zicale hunedorone”, Aşa
dar, marţi, 12 «septembrie 
a.c., ora 17,30. la Castelul 
Corvjneştâlor este progra
mat un recital extraordi
nar de muzică , vocal-in- 
strumentală (voce — Ca
melia Pat’lenco, din Bucu
reşti ; chitară clasică — 
Cornel Voicescu din Sina
ia). După care, miercuri, 
în acelaşi loc şi la ace. 
eaşi oră, se desfăşoară re
citalul extraordinar do 

* muzică veche (secolele 14-

VALUTAR

•  1 dolar american
•  1 marcă germani
• 1 0 0  yeni japonezi
• 1 liră sterlin*
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
• 100 lire italiene

U SEPTEMBRIE 1905
— 2089 lei
— 1418 iei
— 2128 lei
— 324» Jei
— 1724 lei
— 411 lei
— 129 lei

Cursuri de eefşrtnţâah BăntHi National» 
a Rom âniei. r  1

15) susţinut de formaţia I 
„Juvenalis” din Odorhe- J 
iUf Sec'uicse, iar joi răcite*'» ' 
Iul extraordinar de vioa-1 
ră, Ştefan Iîuha, acompa- j 
niat la orgă de prof. Eca-1 
teriria Botar (Cluj-Napo- ' 
ca). Să menţionării că re- | 
citalul maestrului Ştefan « 
Ruha are loc la Biserica I 
catolică dift localitate, un- * 
de orga a fost reparată de i 
curând, oferind condiţiile I 
qeîte mai bune de acom- j 
paniament. |

Festivalul este oreani- > 
zat de S C. îCSH Hune- I 
doara şi Sindicatul înde- J 
pendent „Constructorul” I 
1CSH având ca Sponsori * 
S.C. Ison T.C. SKL şi S C. j 
Prodcom SRL Hunedoara. I

-MINEL BODEA | 
_" ^  , ,r_- # :

P r e c i z a r e
In articolul „Fără emoţii, 

la aniversarea unui sfert de 
seeel”, apărut în ziarul nr. 
1484 din 8 septembrie 1995, 

s-a strecurat o greşeală. Pri
ma fi«ză la femeputul 
coloanei a treia era : „A- 
cestea (locurile pentru a- 
nul I — nm.) se vor ocupa 
prin examenul de admitere 

care are 2 probe scrise 
(textul subliniat este partea 
greşit apărută) gen grilă — 
în ordinea mediilor şi a op
ţiunilor candidaţilor". Ce
rerii scuze cititorilor pentru 
această greşeală de bbrectu- 
ră. (V. R )

SÂMBATÂ, 9 SEPT.

0  Sf. ş! drepţii dumne
zeieşti părinţi Ioa- 
chim şi Ana;

•  Onomastică: Sever;
0  A u murit: în 1898, 

poetul francez STE- 
PHANE MALLARME 
(n. 1842); în 1901,’ pic
torul francez TOU- 
LOUSE LAUTREC (n. 
1864);

0  Soarele răsare la ora 
6,47 şi apune la 19,39;

0  Au trecut 251 de zile; 
au mai rămas 114.

DUMINICA, 10 SEPT.

0  Sf. Mc. Minodora, Mi. 
- trodora şi- Nimfodorâ

0  S-au născut: în 1845, 
fdclogul şi lingvistul 
ALEXANDRU DAM 
BR'OE (m. 1883); In 
1944, poetul hunedorean 
EUGEN EVU;

0  1919. Are loc tratatul 
de la Sfeint-Germain, 

-.care recunoaşte unirea 
Bueovînei cu România.

LUNI, II SEPT.

0  închinarea Sf. Cruci; 
Cuv. Teodora din A- 
lexandria;

0  S-a născut, în 1875. 
pfigtul ST. O. IOSIF 
<m. 1913);

0  1878. Agenţia diplo
matică română: de la 
Vlena este ridicai la 
rangul de legale, pri 
r.» legaţie română In 
străinătate.

FERMITATE M REALIZAREA MASURILOR SPECIFICE
— Dle maior, în cali

tatea pe care o aveţi, vă 
rugăm să ne spuneţi cum 
întâmpină compartimen
tul Pc care-l conduceţi 
Ziua Pompierilor din Ro
mânia ? ' y

— Septembrie 1848 este 
un moment care a pro
bat, tncă o dată, forţa
at Holismului, demnita

tea şi eroismul înaintaşi- 
>r noştri, o mărturie vie 

i spiritului de sacrificiu 
de care au dat dovadă 
pompierii militari în în
cleştarea cu trupele oto
mane sosite în Bucureşti 
:ă înăbuşe Revoluţia.

împlinirea a 147 de ani 
e la. jertfa sublimă a 

ostaşilor pompieri care a 
târnit admiraţia şi pre- 
uirea contemporanilor şi 
i urmaşilor, înscriindu-se, 
r, timp, Ir rândul pilde» 
:or nemuritoare, ne pri- 
ejuieşte înfăţişarea cu un 
ilanţ onorant în îndepli- 

lirea misiunilor de pre
venire şi stingere a incen
diilor, de acordare a pri-

INTERVIU CU MB. MARCEL vNEAG, ŞEFUL 
INSPECŢIEI JUDEŢENE DE PREVENIRE 

A INCENDIILOR

mului ajutor în caz de 
accidente şi de limitare 
şi înlăturare " a urmărilor 
unor- dezastre.

Colectivul .pe care îl 
conduc a executat şi e- 
xecută - controale colecti
ve de marg cuprindere  ̂
controale ţpmatice, îndeo
sebi în campaniile agrico
le de vară, unde trebuie 
să reliefăm că nu am a- 
vut nici un eveniment ne
gativ în acrist an, la clă
dirile cu aglomerări de 
persoane, sau locuri de 
agrement şi controale in
dividuale, în care inspec-i 
terii au depistat şi sanc
ţionat un număr mare de 
încălcări de la normele 
de prevenire a incendiilor.

— Vă rugăm să abor
daţi în continuare unele 
aspecte privind prevenirea 
incendiilor fn cadrai noi-

r 1
I
I
I

Ziar ed ita t de
CASA DE PRESA $ IE D Ii URA 

„ CUVÂNTUL U SER " DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat 

I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu 
| nr J/2QAS18/1991 Cont: 4072613110B.C.R. Deva. |  
i Cod fiscal: 2116827 ■

CONSILIUL 6E ADMINISTRAŢIE '* ! 
. Dumitru Gheonea. preşedinte (redactor şei), ! 
* Tiberiu Istrate vicepreşedinte (redactor $et adjunct). * 
I Virgil Crisan comaml set. Minei 8odea. Nicolae I 
| Hrcob. |
| întreaga răspundere pentru conţinutul | 
|  articolelor o poartă autorii acestora Adresa |

I
redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35.
judeţul Hunedoara Telefoane 611275. 6T2T57, J 

* 611269.625904. Fa* 618061 I
I ■ Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A Oeva I

lor unităţi, îndeosebi ce
le realizate pe baza li
berei iniţiative,

— în aeesţ domeniu noi 
am, urmărit să insuflam 
conducătorilor noilor uni
tăţi, patronilor, grija ce 
trebuie să o manifeste fa
ţă de activitatea de pre» 
venire şi stingerea incen
diilor In unităţile a că
ror activitate o conduc.

La lucrările de inves. 
ti ţii elaborăm autorizaţia 
la proiect, iar la cele e- 
xecutate dăm avize în func
ţie de domeniul de ac
tivitate. în ambele cazuri, 
fa documentele elaborate 
prescriem măsuri de în
deplinit şi termene ferme.

Trebuie să fim bine 
Înţeleşi, Irt condiţiile In 
care nu avem o legislaţie 
clară, în general în activi, 
tatea de p.s.i., noi reco
mandăm societăţilor să' 
respecte normele existen
te pe specific de activităţi. 
Tîeşj, spre exemplu, nor
mele din domeniul Pe. 
trochimiei surit valabile şi 
obligatorii pentru soefetă- 

. ţile comerciale private 
. eu specific de PECO. Do
resc să fac apel la con
ducerea societăţilor să.şi 
însuşească normele res
pective şi să le aplice în- 
tocmaî. Avem deja * ca
zuri de nerespectare a 
acestora, care de altfel au 
fost şi sancţionate.
■ —* Care sunt primele re

zultate în cadrul săptă- 
mânil „SA PREVENIM 
INCENDIILE"?

—’Jn ce ne priveşte, în 
activităţile pe care lo des
făşurăm în teren, în cali
tate de ofiţeri sau subofi
ţeri de pompieri, condu

cem direct activităţi de 
evocare a luptei pompie
rilor din Dealul Spirit, a 
spiritului de sacrificiu al 
urmaşilor acestora pâra 
în zilele noastre.

împreună cu conducă 
torii agenţilor economici 
respectivi, consiliile loca
le, analizăm stadiul pre
venirii incendiilor în do
meniul de activitate al 
fiecăruia, al pregătirii e- 
chipelor de intervenţie de 
pe locurile de muncă şi 
mai cu seamă a formaţiilor 
civile de pompieri -care 
nu -sunt puţine, la număr. 
Acolo unde nu ajungem 
noi, acest* activităţi tre
buie conduse de preşedin
ţii comisiilor-'de apărare, 
de conducător, respectiv 
primării. Considerăm eă a 
desfăşura minimum de ac
tivităţi, nu este mult din 
partea acestora.

Actualizăm interdicţiile 
cu indicatoarele de P-si, 
întrebuinţăm sistemul de 
afişe specifice, iar acolo 
unde condiţiile o prevăd, 
organizăm gale de filme 
de scurt metraj, cu spe
cific de p.s.i.

— Cu ce gânduri doriţi 
să încheiaţi anul 1995 in  
domeniul prevenirii incen. 
diitor ?

— Consider că dacă vom 
reuşi să facem să se în
ţeleagă bine că a proveni 
Înseamnă a cunoaşte, vom 
avea o situaţie operativă 
bună In această toamnă 
şi început de iarnă.

în acest context, do
rim să realizăm pe lângă 
activitatea specifică Con
cretă, mai multe instruiri, 
să prezentăm In presă, 
radio şi televiziune mşti 
multe reportaje instructi
ve, să insistăm mari mult 
pe verificarea modului în 
care şefii Jocurilor de 
muncă instruiesc persona- 
Iul din subordine. (V.N.)

SPORT
în etapa intermediară de joi1

Vega Deva— Mine-Ra! Rovinari 7 -1 !
Deşi programată la o oră 

nefirească1 (15,00) partida 
dintre divizionarele ■ B, Ve
ga Deva — Mine-Ral Ro
vinari, a atras un număr 
însemnat de spectatori dor
nici să se dumirească dacă 
rezultatul devenilor de la 
Turnul Severin. a fost sau 
nu un accident. Vega a în
ceput partida în stilul său 
caracteristic, cu atacuri bi
ne pregătite, pe ambele lă
turi ale terenului folosind' 
eu mare eficienţă lansările 
In adâncime, cu pase lungi 
în diagonală care făceau 
şah-mat apărarea adversă. 
Devenii au eyoluat cu ace
eaşi siguranţă bine cpnoscui 
tă în faţa spectatorilor pe 
care'îi doresc să fie alături 
de ei, aşa cum au făcut-o 
cu căldură şi afecţiune joi.

Deşi Elek nu a făcut par
te din echipă (feste acciden
tat şi din nou va fi chemat 
Ia lot), întreaga formaţie â 
acţioriat.ca un mecanism bi
ne pus la 
BOGDAN f 
tabil Via!»,

. LUCA şi POPA Irezistibili 
In cursele tor spre poartă 
Iui Iova' şi apoi a Înlocui
torului său, Voiriea. ţiu toa
te că din primul minut de 
joc, oaspeţii au luat „om la 
om” pe jucătorii gazdă, Ve
ga a contracarat repede 
prin creşterea vitezei de 
circulaţie a balonului şi de
mararea rapidă a celor ce 
urmau să primească min
gea. In această situaţie, sco
rul s-a deschis repede, în 
min. 10, când Luca (o ade
vărată rampă de lansare în 
această partidă) îl lansează 
pe „racheta” Popa şi acesta 
centrează la Rădos şl îşi 
plasează clasica lovitură a 
sa cri capul Îr  poarta oas
peţilor 1—0. După 13 minu
te Popa pătrunde în viteză

şi centrează în faţa porţii 
unde, ca de obicei, Berin- 
dei se lipeşte la gol — cum 
îi place să- spună antreno
rul principal Ionel Stoica — 
şi scorul s-a modificat 2—0. 
La poarta minerilor din Ro
vinari acţiunile se succed 
cu rapiditate şi in min. 32 
e rândul lui, Daneiu să-l 
deschidă ea la carte pe Ră- 
dos'care pune cu latul min
gea în plasă : 3—0. Până la 
pauză s-au mai înscris do
uă goluri. Popa în min. 33 
a primit o minge peste a- 
părarea adversă, a sprintat 
cu balonul la picior, şi. a in
trat în careu şi a marcat 
golul 4. în penultimul mi
nut de joc mingea plecată 
de la Luca parcurge rapid 
„traseul” Popa-Fartusnic 
(mereu lansat In cursă pe 
dreapta cu exccienteje sa,’e„ 
centrări) — Rădos «are riu-i 
iartă pe porter t 5—91 A 
fost o repriză excelentă, a- 
plaudată cu căldură de pu
blicul spectator.

în repriza * H-a, far min. 
62, la o lovitură liberă de 
la 18—20 m. Luca îşi arată 
măiestria şi înscrie al şase
lea gol, în vinciul porţii. 
Şi după ce oaspeţii reduc 
din handicap in min. 68 
prin Cojoearu, devenii sta
bilesc scorul final prin Cio- 
banu în min. 69 : 7—1 pon- 
Deva J Meci foarte frumos, 
rezultat care a reabilitat pe 
Vega după episodul Sfeve- 
rin. -

Corect arbitrajul brigă
zii Ti bor Kovacs (Gheor- 
gheni), L. Kecsedi şi Z. Ta- 
maş (Odorhei).

VEGA DEVA : Rahovea- 
nu, FARTUSmC, RULGA- 
RU, Stan, POPA (69 D. Ga~ 
briei), Neagă (46 T&nase). 
LUCA, Ciobanu, RĂDOS, 
Berindei.

ia Făgăraş —  Minerul
i 0-0

Iată că şi minerii din 
Certej au reuşit să obţină 
un preţios egal la Făgăraş. 
După un joc pragmatic ai _ 
oaspeţilor, cu o bună res- * 
pectare a disciplinei tactice, 
împotriva unui sdversar de- 
osebit de agresiv, dur, ac
ceptat de brigada de arbi
tri din Ploieşti (noroc cu 
intervenţia Ia pauză a ob
servatorului federal Şerban 
Necşulescu, frist arbitru di-

, Vizionar A), oaspeţii au re
uşit im prepos egaL Exce
lentă „reduta” Certejuiui, 
eare n-a permis nici o acţi
une cri adevărat periculoa
să la poarta apărată de Ti- 
iiban, bă mâi mult, oaspe
ţii şi-au creat 2—3 ocazii 
clare de a marcă, prin „vâr
ful” Ungurearru. Bravo e- 
chipei, „căpitanului" Stro- 
ia, antrencarului Gh. Ţur- 
lea. (S.C,)

C L A S A M E N T U L  
Petrolul Ţicleni — Constr. Cralova 0—2; Un. 

Alexandria — Petrolul Stoina 0—-1; Parângul Lo. 
nea — Min,' Uricani 1—0; Videle — Precizia Şâcele 
2—1; Vega Deva — MineRAL Rovinari 7—1; ICIM
— FC Drpbeta 1—3; Min. Lupeni — Petrolul Drăg. 
1—9; Metalurg. Sadu — Şoimii 1—0; AS Paroşeni
— Min. Mătăsari 3—2; Nitramonia — Min. Certej 
0—0.
1. FC Drobeta
2. Vega Deva
3. Precizia Săceie
4. Minerul Mătăsari
5. Petrolul Stoina
6. Minerul Certej
7. Nitramonia Făgăraş
8. Petrolul Drăgăşani
9. AS Paroşeni

10. Şoimii Sibiu
11. Parângul Lenea
12. Constr. Craiova
13. Metalurg. Sadu
14. Mine-RAL Rovinari
15. Petrolul Videle
16. Minerul Uricani
17. Minerul Lupeni
18. Unirea Alexandria
19. Petrolul Ţicleni
20. ICIM Braşov

4
4
4
4 3 
4 3

3 0 
3 0 
3 0 

0

4
4

;4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1.11— 4 
1 14— 8
T- i'TiW 2 
J 4 -9  
1 T--5 9 
1,6—0

9
9
9

% 
2 7 

9—  6  6
8—1 8

4— 5
5— 7 
4— 7
6—  10  6 

60 2 5—11 
2 1 6 — 1 5  
0 3 3 — 6 3  
% 3 0— 4 1 

0 1 3 2—10 1 
0 0 4 2— 8 8
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COMITETUL JUDEŢEAN AR P.S.M.
HUNEDOARA ~  DEVA

-JPSO». ■■-■■ ■
REDACŢIA COTIDIANULUI 

C UVÂNTUL LIBER"
- DEVA

Vă trimitem alăturat solicitarea noas
tră referitoare ia demolarea statuilor iul 
Dr. P. Groza, eu rugămintea de a fi pu
blicată In coloanele «tarului Dvs.

Vă mulţumim pentru bunăvoinţă. 
Preşedinte,

SZABO CABOL

VREM SÂ ŞTIM!
Ca urmâre a numeroaselor sesizări şi 

apeluri adresate Comitetului Judeţean 
ai Partidului Socialist al Muncit Hune
doara, In legătură cu înlăturarea în a- 
nui 1992 a statuii lui Dr. Petru Groza 
din centrul municipiului Deva şi a bus. 
tuiul său din municipiul Orăştie, invi. 
tăm Prefectura Judeţului Hunedoara să 
informeze publicul asupra următoarelor 
probleme:

1. Dacă a fost consultată şi respectată 
opinia publică, în legătură, cu înlătura
rea acestora ?
, 2? Dacă au fost respectate prevederile 

legale privind regimul monumentelor iş. 
torice şi de artă existente in vigoare la 
data demolării acestora ?

3. Cine s.a ocupat concret de aceste 
lucrări ? •

4. Dacă există o autorizare de detno- 
lare, cine a emis-o şi în temeiul cărei 
legi ?

Dacă nu există un asemenea act, din 
dispoziţia cărei persoane a început de
molarea ?

5. Cine a suportat cheltuielile ?
8. Cine a dispus participarea efective

lor de poliţie pentru a proteja opera
ţiunile de demolare ?

7. In caz că s-au comis ilegalităţi, ce 
măsură s-a luat pentru sancţionarea ce
lor vinovaţi ?

Solicităm ca răspunsurile să fie publi
cate In presa locală.

BIROUL EXECUTIV AL 
COMITETULUI JUDEŢEAN AL 
P.S.M, HUNEDOARA — DEVA

„Pe ce te bazezi ?“ este o întrebare pe 
cară marele scriitor Marin Preda a pus-o 
du mai multe ori în gura lui Ştefan al 
Iu* Pariziânu, cerându-i tatălui său să-şi 
explice şl să-şi susţină concret atitudi. 
nea ostilă cu privire & raporturile din
tre Ilie Moromete şi feciorii sări).

E o întrebare, ce cred că trebuie pusă 
cinstit, ferm şi corect celor doi semna, 
tari ai articolelor pro şl contai Iul Pe
tru Groza, reproduse din publicaţii cen
trale In ziarul „Cuvântul liber", nr. 1457/ 
30 august 1995.

Publicista Eugenia Tudor-Anton, în 
articolul „Dl Răzvan Teodorescu regre. 
tă dispariţia statuii lui Petru Groza", 
publicat In „România liberă" nr. 1614, 
din 18 iulie 1995. reprodus în „Cuvân
tul liber", aduce politicianului Petru 
Groza o seamă de învinuiri do care s.a 
făcut vinovat în timpul guvernării sale. 
Intre acestea menţionează că „Petru 
Groza căzuse în genunchi" în faţa lui 
StâHn pentru a obţine „Preşedinţia gu
vernului" şi apoi „toată puterea în stat". 
Subliniind, în continuare : „colectiviza
rea forţată", „decapitarea armatei ro
mâne, a comandanţilor şi adevăraţilor 
oameni politici, înscenarea de procese 
elitei intelectuale...", autoarea articolului 
conchide : „Omul politic Petru Groza a 
cărui statuie a fost dărâmată de pe fos
tul bulevard al Ardealului a patronat, 
zâmbind, toate aceste fărădelegi...".

Şpre regretul cititorului serios, dor- - 
nic să afle adevărul despre omul şi po
liticianul Petru Groza, despre atitudinea 
şi faptele’ săvârşite în timpul guvernării 
sale, articolul menţionat nu cuprinde 
nici o trimitere la documente concrete: 
acorduri, tratate, legi, decrete, ordonan. 
tfe etc., ceea ce conduce Ia concluzia fcâ 
e s te  alcătuit „după ureche", pe baze ex
clusiv subiective, fără suportul ştiinţific 
necesar. i ' ^

Din păcate, replica jfeţţnâ ,„gi. ţrappn. . 
tă a domnului Ioâchim Lazăr, cuprinsă 
în articolul „Cine pângăreşte memoria 
lui-Petru Groza", publicat In ziarul „Vre
mea". nr. 271, din 29 iulie 1995, repro
dus alăturat în „Cuvântul liber", sufe
ră de aceeaşi lipsă a menţionării izvoa
relor în baza cărora a fost redactat. • '

Dincolo de informaţiile legate de via
ţa şi activitatea Iul Petru Groza înain-

n PE CE TE a

te de 6 martie 1945 — date îndeobşte cu
noscute — domnul Ioachim Lazăr adu
ce în articolul său unele precizări noi 
şi interesante afirmând că Petro Groza 
„A preluat această funcţie (de prtm-mi- 
nistru — n.n.) cu două condiţii, ambe
le acceptate de Stal in :

1) România să nu fie înglobată ca 
republică unională în URSS şi

2) Ardealul de Nord, aflat în acel 
moment în administraţia militară sovie
tică, sâ fie retrocedat României".

Autorul articolului nu menţionează în
să sursa acestei surprinzătoare şi teme* 
rare atitudini a politicianului iţpiWâtt* 
sursă ce ar fi conferit credibilitatea in
formaţiei furnizate de domnul Ioachim 
Lazăr. Fără indicarea sursei respective, 
afirmaţia articolului rămâne suspendată 
în gol, mai ales pentru cititorii care ştiu 
că Stalin nu era conducătorul (dictator* 
rul) care să accepte cu uşurinţă. cpncS- 
ţli prealabile. El n.a prea accşptat Ksgtifi 
menea condiţii nici din partea marilor 
săi Aliaţi: Churchill, Rooseveîf» şi Tra- 
man, iar dacă totuşi a fost nevoit să le 
accepte uneori, nu ie-a respectat — do
vadă scindarea, comunităţii internaţiona
le. după cel de-al doilea război mon
dial, în două- sisteme, în două lagăre, 
despărţite dş faimoasa, cortină de fier 
şi de ruşinosul zid al Berlinului.

Cu privire la cea de-a doua condiţie 
ce i-a pus-o Petru Groza lui Stalin, de 
a retroceda Ardealul României; domnul 
Ioachim Lazăr oferă cititorilor informa
ţia tot fără nici o acoperire documen
tară, neinvoeând in sprijinul aserţiupii 
sale nici o convenţie, nici o conferinţă, 
nici un fel de izvor plauzibil. Dacă, prin 
absurd, am fi ispjtiţi şă 'eredetîWcă Sţa- 
lija ar fi acceptat să: retrocedeze Ar
dealul’ de Nord României numai pentru 
că i-a eerut-o Petrii Groza, s-ar naşte 
întrebarea firească : oare pentru ce a 
mai luptat armata română de la 23
august şi până ,. in 25 octombrie 1944 ? 
Pentru ce. „Numai în bătălia de ia
Oarba dă Mureş pierderile trupelor ro
mâne s-au ridicat la 10 800 militari (...),

adică mâi mulţi decât în întregul răz
boi de independenţă din 1877—1879".2).

A, atribui eliberarea Ardealului de 
Nord şi realipirea lui !â România doar 
intervenţiei lui Petrii Groza pe lângă 
dictatorul totalitarist Stalin. ar însemna 
cel puţin, un act de impietate faţă de 
eroii căzuţi la : Oarba de Mureş, Turda, 
Luduş, Păuliş, Cluj, Oradea. Cărei şi tn 
atâtea alte localităţi ale Ardealului.

Spre regretul sincer al cititorului o- 
nest cu sine şi eu autorul articolului a. 
mintit, în textul acestuia nu se află nici 
o trimitere la documente cât de cât au
torizate (tratate, conferinţe, convenţii, 
documente de arhivă, studii, articole etc.), 
prin care să fie susţinute celelalte afir
maţii despre contribuţia pozitivă a lai 
Petru Groza in derularea evenimentelor 
epocii în care s.a aflat în eşaloanele su
perioare de conducere a României: ne- 
agrearea colectivizării, intervenţia pen
tru graţierea lui ion Antoneseu, contri
buţia-la acordul de retragere a trupelor 
de ocupaţie sovietice ş.a.

■ : : îrr eoucluzle. M  ; jţn articolul krer^iuî|h 
î-iS-ehim Lazăr, **■' şi tn cel .şd^do^mnei 
Eugenia Tudor-Anton, avem de-a face cu 
i&t» • ‘ afirmaţii sau negaţii, cri.
tici sau laude, încriminări sau osanale 
nesprijinite pe izvoare, pe citate-,' do- 

. cumente — singurele care conferă greu
tate, adevăr, credibilitate şt onestitate 
rostirii preopinenţilor şi îndeosebi în
credere în cuvântul scris. Altfel totul* 
devine o dispută superficială. ■ gratuită, 
ineficientă, bazată exclusiv pe păreri 
personale — pe care, fireşte, fiecare fi
re dreptul să le aibă — o discuţie ba
nală şi inutilă; care nu contribuie cu 
nimic la limpezirea problemelor dezbă
tute, ci mai degrabă conduce, la derută 
.şi cartUziO’ — îndreptăţind pe deplin în
trebarea : „Pe ce te--bazezi ?“ (doamnă 
Eugenia Tudor-Anton şi domnule Ioş- 
ehinr-aţazăr ?). - — < ■ ■>■-.■■■

1) Marin Preda — „Delirul", Editura 
Cartea Românească, 1975, p. 10 şi 11 

■2) Dr. Grigpre Ploeşteanu, Vaşile T. 
Suciu şi Lazăr Lădariu — ,«Epopeea Re 
pe Mureş‘‘ — Revista Vatra, Biblioteca 
de istorie — Tirgu* Mureş, 1985. p, 5

Prof. DUMITRU SUSAN

Obeliscul de la intrarea în oraşul Brad.

Foto: PA VEL LAZ A

PUTEREA LOCALA LIPSITA D E . . .  PUTERE
Dl Petra Jura Păun, 

primarul oraşului Simeria, 
este jurist de meserie şi, 
din această pricină, o 
discuţie cu domnia sa este 
foarte interesantă. Şi în
că ceva : dl P. J.P. are o 
exprimare limpede şi con
cisă.,"' .

— Actuala legislatură 
mai are puţin şi se în
cheie. Care este reuşita cea 
mai mare fi Primăriei din 
Simeria ?

— Finalizarea Legii'fon
dului funciar* Suntem, 
cred, prima localitate din 
judeţ ce am anuntat În
cheierea acestei activităţi 
de foarte .mare importan
ţă. Am încheiat-o în sen
sul câ s-a măsurat tot
pământul şi s-âu întocmit 
toate titlurile de proprie
tate,-'. . ' ■

— Un coleg de redacţie
a scris în „Cuvântul li
ber" că aveţi la sediu cir
ca 200 de titluri.

— Aşa este. Ce se în
tâmplă? Chiar cei ce fă
ceau gălăgie că' nu acţio
năm pentru aplicarea Le
gii 18/1991 n-au venit să-şi 
ridice actul.

— Ar fi bine să-i nomi
nalizaţi pe câţiva dintre 
aceştia'.

— Am să-i numesc pe 
cei mai vechi, lată, Vale- 
ria Todoreso. are titlul 
completat din 1993. De 
la începutul anului 1994 
îi aşteaptă actul respectiv

pe Maria Popa, Ioars Gîr- 
lişte. Aurelia Suciu, Si. 
mion Suciu, Viorel Alexoi, 
loan Pienarj Silvia Boga, 
şi mulţi alţii. 1

— Poate trebuia să se 
meargă la oameni acasă.

— Am fost în fiecare 
sat aparţinător Simeriei, 
Am anunţat eu câteva zi
le înainte să se adune 
oamenii la căminul cul
tural sau la şcoală. Ne.am 
dus cu titlurile acolo şi 
le-am distribuit. Cei -două 
sute însă n-au venit-

— Unii cred — greşit 
«evident —- că dacă nu.şi 
ridică titlul nu vor plă
ti impozit pe teren,

— Impozit vor plăti, in
diferent că au titlul sâu 
nu-1 au. . ’ '

— DIe JUra, se apropie 
vremea când, în următoa
rea campanie electorală, 
actualele organe locale vor 
da socoteală asupra a ceea 
ce au făcut în actuala le
gislatură. Ştim că în Si. 
meria S-au realizat multe.

— Aşa este, dar per
sonal nu sunt mulţumit 
de ceea ce am reuşit. Pu
team realiza mai multe, 
dar nu am avut bani.

— Bani? Păi Simeria a- 
re pe raza el mulţi a. 
genţi economici ce plătesc 
impozite şi taxe.

— Care merg la stat. A. 
bia 5—7 la sută din su
mele ce se adună rămân 
la consiliul local. Ceea ce

este foarte puţin faţă de 
ce -trebuinţe are Simeria.

-* Atunci unde este au
tonomia administrativă ?

— E doar pe hârtie. In 
zadar eşti autonom, când 
n.ai cu ce face ceea ce 
ţi-ai propus. SSu se ma
nifestă în . aspecte mărun
te.

— I)c pildă ?
— în legea cu privire

ta acordarea de ajutoare 
oamenilor .necăjiţi se pre
cizează că organele tocale 
stabite.se criteriile de a- 
cordare. Dar. cum adică, 
nu ştim , , ■

— Va începe în curând 
campania electorală. Vă 
gândiţi să candidaţi din 
nou ?

— încă nu m.am hotă
rât. Sunt câteva aspecte. 
Primul : în Simeria s_au 
realizat nişte lucruri, al
tele se află în curs .de 
înfăptuire. Mi-ar plăcea să 
le finalizez. Al doilea : 
sunt dezamăgit de rolul 
ce_l au, şn prezen 1 eon - 
siliile locale, care au pu
ţină putere. Al treilea : 
salariile noastre sunt mici. 
Or, eu ca jurist aş câş
tiga mult mai mult lu
crând în meseria mea. 
Dar, v.am spus, nu m.am 
hotărât încă.

— Să vă dea Dumnezeu 
gândul cel bun !

TRAIAN BONDOR

UN NOU „RAU"
LA DEVA

De câteva luni bune», 
la intrarea in Deva, pe 
şoseaua de centură din. 
spre Brad (de la inter
secţia Ce duce la- Viile 
Noi), în urma fiecărei ploi, 
pe o porţiune' de sute de 
metri, apa bălteşte atin
gând 15—20 de cm

Efectul acestei pânze 
de apă îl reprezintă proas
ta canalizare a şoselei, 
care S-a înfundat de mai 
multă vreme, fără ea ni
meni dintre cei - vizaţi 
să ridice un deget. Dacă 
nu se întreprinde nimic 
în perioadă urrîtătoare, 
există toate şansele des.' 
chiderii la iarnă a unui. 
patinoar, fără nici măcar 
un leu'investiţie. (C.P.)

A FOST IDENTIFICAT
Zoltan Szekely din Brad, 

fără ocupaţie, este au
torul furturilor din zilele 
de 17 şi 18 iulie 1995. 
din locuinţa lui O.P., tot 
din Brad. Folosindu-se de 
ehei potrivite hoţul a 
vâmuit bine interiorul lo
cuinţei de unde a plecat 
cu diferite., bijuterii din 
aur — în valoare de cir
ca 360 000 lei. Poliţia din 
Brad, cercetând bine locul 
faptei şi modul de ope
rare, l-a identificat repe
de pţ? autor căruia i-a 
întocmit dosar penal. O- 
biectele au fost recupera
te si . înapoiate victimei. 
(AU.)
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Sylvester Stallbne a 
devenit bancher, cumpă
rând 7,1 la sută din Yard- 
ville National Bank, un 
mic institut de credit cu 
sediul în New Jersey. 
Kirk Douglas posedă un 
jurnal, „Los Angelcs 
Weckly" Clint Eastwood 
are o societate de tere
nuri şi câmpuri de golf 
între Cârmei şi Monte- 
rey şi e acţionar al ca
sei de filme - „Warner 
Bros". / - ■■

Şi nici actriţele n-au 
rămas mai prejos, dim
potrivă, când e vorba de 
valorificat importanţe
le câştiguri pe Care li le 
asigură condiţia de vede
te lă Hollywood. Cher 
şi-a investit veniturile 
dovedind acţionarul prin
cipal al unei şocietaţi ca
re vinde îmbrăcăminte.

BUSINESS
te beneficiile le varsă u- |

obiecte gotice şi... paturi 
din fier forjat (firmă se 
numeşte „Sanctuary"). 
Cindy Crawford, mereu 
în formă, a creat o în
treprindere ce produce 
videocasete fitness, ur- 
mându-le într-un fel pe 
Jane Fonda şi Shirley 
MacLaine, amândouă de 
demult afirmate în uni
versul producătorilor vi

deo. Mâi recent, Jane, prin 
„Home Savings Bank", 
a creat în apropiere de 
Santa Barbara „Laurel 
Springs Hetreat", un fel 
de hotel — sală de gim
nastică, cu o clientelă ul. 
tra-selecţionată.

Foarte atenţi la logica 
pielei, dfvii americani în

vestesc într-un business 
şi, după ce afacerea e 
lansată, revând capitalul 
social -şi marca vreunei 
societăţi multinaţionale, 
rămânând acţionari şi, 
indirect, sponsori. Regi
zorul lui „Therminator", 
James Cameron, a inves
tit milioane de dolari in
tr-o societate de micro- 
computere. Danny De Vi
to e agent imobiliar, bă
trânul Van Johnson are 
o fabrică de fulgi de o- 
văz. Francis Coppola, cu 
creditele obţinute de la 
două bănci.. califomiene 
şi-a consolidat industria 
sa de Vinuri, Paul New- 
man a creat o înfloritoa
re fabrică de sucuri (toa-

nor scopuri de bineface
re !). Până şi nobilul şi I 
cultul Robert Redford po- ■---..wv.iVM F '' ■
sedă hoteluri şi terenuri I 
în Utah şi e pe cale de ■  
a deschide o televiziune I 
prin cablu pentru filme- J 
le independente. 1

Warren Beatty este ! 
acţionar la unul dintre I 
cele mai vechi hoteluri J 
din Beverly Hillş, Ar- 1 
nold Schwarzenegger a- ! 
re cea mai importantă re- I  
ţea de săli de gimnastică ! 
din întreaga Americă, ur- I 
mat fiind de Chuck No- S 
rris şi Steven Seagal. Ma- I 
donna este un „boss" al ■  
industriei şi a investit I 
peste o sută de milioane > 
de dolari în galerii de ar- I 
tă, fiind şi acţionară a ■ 
unei firme care se ocu- J 
pă eu comerţul imobiliar. •

frag şi femeile
Şi femeile au început 

să tragă şi să -ueigă în 
Algeria. Un poliţist a fost 
asasinat pe 8 august în 
centrul Capitalei, îm
puşcat de o militantă is
lamică. Ştirea a apărut 
în cotidianul „Tribune", 
ce apare la Alger, con
form căreia este vorba 
de primul atentat comis 
de o femeie din 1992 în
coace, adică din momen
tul izbucnirii actualei cri
ze ca urmare a scoaterii 
în afara legii a Frontu
lui islamic de salvare ce 
era pe. cale de a câştiga 

; -alegerile.
Ziarul precizează că 

„tânăra femeie,-- în vâr
stă de mai puţin de 30 
de ani, bina îmbrăcată, 
a tras împotriva poliţis- 

1 tului care ieşea din pro- 
4 pria-i locuinţă. Doi com- 
i plici l-au acoperit fuga", 
i • Câteva femei au fost 
\ arestate pentru sprijinul 
I âcordaf unor grupuri ar- 
j mate. altele au fost uci

se ,în timpul operaţiunilor I 
forţelor de securitate im- i 
potriva bazelor gherilei 
integraliste, dar nicio- I 
dată până acum în eo. | 
municatele : oficiale sau , 
In presa algeriană nu se 
vorbise de implicarea di- I 
rectă a femeilor din a- i 
ceastă ţară în atentate 
teroriste. Ele erau, dim- ' 
potrivă, şi încă destul de | 
des, victime ale violen- . 
ţei islamice, răpite, vio- ' 
late, torturate, decapita- I 
te, pentru simpla vină i 
de a fi refuzat să poar- 1 
te chador-ul, vălul im- I 
pus femeilor musulmane, i 
De altfel, în aceeaşi zi ' 
în care „Tribune" publi- ! 
ca ştirea despre atenta- | 
tul de la Alger, Un alt j 
cotidian, „Liberte", da ’ 
publicităţii un bilanţ al ' 
serviciilor de siguranţă,  ̂
conform căruia de la în- i 
ceputul anului 1995 ex- } 
tremiştii islamici âu ucis 1 
în Algeria 160 de femei. \

„Ceva mai mult decât 
lupte de familie! 'Fraţii, 
Verii-, până şi fiii lui Sa- , 
tldam r»u au încetat nici
odată'* sS? se războiască în- - 
tre fei. -Oar de âceastă da
tă defecţiunea celor doi'r ‘ 
gineri împreună cu soţiile 
e ,rezultatul urnii calcul po
litic elementar : corabia se 
scufundă, deci să scape ci- ■ 
ne poate".

Qfra Bang io dă Uri sens 
foarte exact noii - crize i- 
rakiene. Docentul Institu
tului de Studii Strategice 
al Universităţii 4in Tel ~ 
Aviv, în ultima sa lucrare 
dedicată lui Saddâm — 
omul politic, „O lovitură • 
grea pentru di£iatortt}ric)ţh 
Bagdad-. scrie că „F un 
planificator atent, îşi âîe- 
ge ,bin,e oamenii şi acest

înainte ca şi cum nu s-ar 
fi întâmplat nimic".
• După cum se ştie, fos

tul ministru aî' industriei, 
Hussein Kamal Hassan Al- 
Majid, împreună cu fra

mai multe ore, cu ambasa
dorul SUA în Iordania şi 
alţi funcţionari americani. 
Ceea ce dă credit ipotezei 
că spectaculoasa fugă a 
fost concertată cu WaShing.

GINERII LUI SADDAM

NEGOCIAZĂ CU SUA

eşec f&ră îndoială îl doa
re. Totutuşi, e” obişnuit cu 
aşa ceva. Şi vâ urma ca 
de obicei o epurare sânge
roasă. Fugarii vor fi acu
zaţi de înaltă trădare (pe 
11 august, vice-prefnierul 
Tarik Aziz i-a definit „tră
dători, fără importanţă") şi 
el va încerca să meargă

tele său, Saddam, şi alte 
vreo treizeci de personali
tăţi de marcă ale regimu
lui se află acum în Iorda
nia, în vila super-protejâ- 
tă ce le-a fost pusă la dis
poziţie de regele Hussein 
în zona Naur, pe şoseaua 
ce duce la aeroportul din 
Amman. Fugarii irakieni 
au avut pe 11. august o în
tâlnire, ce s-a prelungit

tomul. Hussein Kamal es
te un om extrem de in
fluent. Dacă a plecat, în
seamnă că a înţeles că 
sfârşitul est» aproape. Şi
se pare că administraţia 
Clinton a făcut tot ce se 
putea pentru a-i asigura 
pe fugari. Fără semnalul 
verde de la Washington ar 
fi riscat prea mult. Totul

Iasă să şe creadă că’ pre
ţul a fost stipulat eu an
ticipaţie. Hussein Kamal 
va fi protejat in Iorda
nia, dacă nu cumva chiar. 
SUA, îi va garanta azil 
politic şi iertar-ga,. pentru 
numeroasele sale crime, ca, 
şi accesul liber -a- induse
le fonduri din străinăta
te acumulate io timp. In 
schimb Kamal ie. va . ex
plica de-a fir a pâr situa
ţia de la Bagdad. Căci nu 
există nimeri în lume 
care să cunoască mai bi- 
lie secretele armelor ira
kiene. Ni di măcar Saddam 
Hussein.

Desigur, această „de
fecţiune" va coma mult 
în economia evoluţiei si
tuaţiei în clasa conducă
toare a Trak-ului. Saddam 
Hussein este din ce în ce 
mai singur dăr, observa
torii sunt unanimi, va mu
ri luptând. „Dacă nu cum
va, apreciază politologul 
israelian, cineva -nu va 
reuşi să-I asasineze în 
somn". Aşa ţ cum sg pare 
că s-a încercat deja," la 
ordinul său, cu „trădătorii".

I I emolâţi-mi casa!«<

I
i Pentru a fade simbolic 
mai bine perceptibilă 
ceea ce consideră a fi o 
fractură definitivă cu pa
tria4 sa, |  Mario Vargas 
l . lo s a  a hotărât să şi 
vândă vila în care a lo
cuit la Lima cu condiţia 
expresă ca ea să fie de
molată. Aflat de cinci 
ani în exil In Spania, ai 
cărei guvern i-a' acordat 
în iulie 1993 cetăţenia, 
scriitorul peruyian' a în
cercat în 1990 să devină 
preşedinte al ţării safe. 
Plecat favorit în 'cursa <*- 
lectorală, el a fost în
vins atunci de un out- 
sider, Alberto Fujiniori. 
cel care la 9 aprilie a.c. 
a fost reconfirmat in 
funcţie printr-un plebis
cit.

-  Vila din Lima, zugră
vită in alb şi aşezată pe 
o colina a cartierului 
Barranto, cu faţa îa O- 
ceanul Pacfific, a. fpsţ 
vânduta pentru ' 500 000 
dolari unj>|- şoqietăţi- ca
re aeolptar* fără pro
bleme condiţia pusă de 
scriitor. In locul ei se va 
ridica un complexate, a* 
pariamăme de lux. Ope
raţiunea de demolare a 
'in<e;mt la jumătatea lu
mi1 mai a.c,- Nu sfr, ştie 
îurii ce destinaţie au luat 
cărţile clin fabuloasa 'bi
bliotecă ariîtn l.losa, In
tre i are se aflau şi o serie 
dc manuscrise ale unor 
opere semnate de priete
nii săi.'large I.uis Bor-
ges -i Ga briei Gareia 
Marquez.

Agenţia STORY PRESS

Nostradamus a prevăzut 
şi războaie religioase şi 
etnice, ca în catrenul ur
mător :

„Sc va auzi în văzduh 
zgomot de arme.

Şi în chiar acel an teo
logii, vor deveni duşmani.

Vor suprima injust Le
gile sacre. ,

Şi prin trăznete şi răz
boi adevăraţii credincioşi 
vor muri".

Primul vers indică o 
bătălie aeriană. Teologii 
care devin duşmani ar 
însemna înfruntarea din
tre două religii (ca de 
exemplu, între creştinism 
şi işlamism etc.). Din a. 
ceastă înfruntare credin
cioşii vor suferi foarte 
mult. în Europa vor eru
pe conflicte religioase şi 
etnice în Caucaz şi Bal
cani. Armenii, azerii, 
georgienii, basarabenii, 
cecenii, sârbii, croaţii si 
bosniacii se vor ucide în
tre ei. pentru a realiza 
o purificare etnică şi re
ligioasă. In Africa vor fi 
conflicte în Somalia, Ni
geria, Liberia, Ruanda; 
Angola etc. Evenimentele 
anunţate referitor la în
fruntarea dinţre • Occi

DIN PROFEŢIILE LUI NOSTRADAMUS (IV)
dent şi ţările musulmane 
vor avea un caracter în
grozitor. Mâi'multe ca
trene- ale lui Nostrada
mus lasă să se înţeleagă 
că Orientul Mijlociu va 
fi la originea acestui con
flict. Intr_un alt catren 
Nostradamus dă imaginea 
întinderii conflictului din 
Palestina până în Portu
galia. Un alt catren indi
că faptul că Irakul, pri
mind arme sofisticate din 
Occident, se va întoarce 
•împotriva acestuia, ca un 
duşman al ţărilor creş
tine. Catrenele care pre
zic sfârşitul mileniului 
actual nu înseamnă sfâr
şitul lumii în sensul li
teral al cuvântului, ci 
lumea se va schimba. în
tr-un mod atât de dra
matic, încât nu o vom 
mai recunoaşte. Profetul 
ne spune :

„Tenebrele se abat a. 
supra Pământului.

Mari eclipse. Nordul şi 
Sudul se schimbă.

Războiul̂  şi natura se

unesc împotriva păcii. Ho
locaustul din cer

Face să plouă sânge pe 
stânci şi faţa noastră c 
mutilată".

Acesta este tabloul pre
văzut de profet. Când în 
anul 1999 va izbucni 
războiul de 27 de ani, 
vor fi eclipse, cutremure 
şi inundaţii dezastruoase, 
întreaga Terră va fi ră
văşită din cauza cutre
murelor. Holocaustul din 
cer -nu poate îi decât ex
ploziile nucleare. Va 'fi 
vărsat sângele a milioane 
de oameni. Faţa noastră 
mutilată vrea să înşemne 
că faţa pământului va fi 
de-acum schimbată. Cer
cetătorii susţin că peste 
puţin timp vor începe a. 
nii în care cutremurele 
vor fi catastrofale şi în 
consecinţă generaţia noas
tră va fi cea mai afec
tată. Vor fi distruse de 
cutremure clădirile şi 
tot ceea ce este construit 
de mâna omului. în ur
ma unor cutremure vio
lente. apele vor ieşi din

matca lor şi vor acoperi 
multe insule mici şi 
chiar pe unele mai'mari 
(Noua Zeelandă. Cuba, 
Haiti etc.). Micile insule 
din Pacific vor fi distru
se total. Se ştie că Polul 
Nord nu coincide cu nor
dul magnetic' indicat de 
busolă. Poziţia nordului 
magnetic se schimbă me
reu. Unii oameni de ştiin
ţă susţin că în ultimii 80 
de milioane de ani po
laritatea pământului s-a 
schimbat de peste 170 de 
ori. Câmpurile mag
netice sunt influen
ţate de rotaţiile Te- 
rrei iar polii pot foarte 
bine fi inversaţi, prin alu
necarea scoarţei pămân
tului în jurul miezului 
lichid de fier, a cărui 
temperatură este la cen
tru de 6000° C. Ultima 
inversare a polului mag
netic terestru a avut loc 
cu peste 12 400 de ani 
în urmă. Următoarea e- 
tapă de inversare poate 
începe în anul 2020. Pe 
suprafaţa deşertului Sa-

hara se află Tiute de mo. 
rene rămase din perioada 
glaciară. Interesant este 
faptul că pe 5 mai 2009 
alinierea planetelor Nep. 
tun. Uranus, Venus, Mer
cur cu Terra, m opoziţie 
cu Soarele, poate cauza 
un flux magnetic cosmic, 
care poate avea, drept 
consecinţă, o nouă alune
care a scoarţei pământu
lui în jurul miezului fier
binte de fier, remodelând 
suprafaţa Terrei. Teo
retic este posibil. Prac
tic nu vom şti decât da
că acest lucru se va în
tâmpla. Conform profeţii
lor biblice : „se va în
tâmpla când nimeni nu 
se aşteaptă". înfcr-o epis
tolă către. regele Henric 
al II_lea. profetul vorbeş
te despre trei anticrişti 
diferiţi. Primul a fost 
Napoleon, al doilea Hi- 
tler, iar al treilea n-a 
venit încă şi în catrenul 
următor tocmai despre el 
vorbeşte :

„Anticristul va distru
ge în curând'pe cei trei,

Douăzeci şi- şapte de 
ani va dura războiul său;

încred ulii sunt morţi, 
prizonieri exilaţi.

Cu sânge, corpuri ome
neşti, apa şi ploaia ro. 
şie acoperă pământul".

,-.Ccj trei" despre oare 
vorbeşte profetul sunt 
fraţii Kennedy. dintre ca
re doi sunt morţi.-Rămâ
ne doar Echyard Kcnne- 
dv Războiul de 27 de 
ani despre care vorbeşte 
profetul în multe catrene 
poate nu va dura atât 
de mult. S-ar putea . ca 
această durată să cores
pundă timpului necesar 
dispariţiei 'efectelor ra
dioactive după exploziile 
nucleare aruncate Pe tot 
globul pământesc. Ulti- 
muf vers este un adevăr 
îngrozitor, când ştim ce 
nenorociri au făcut cele 
'două bombe atomice a- 
runcatc în 1945 asupra 
Japoniei. Enormele pică
turi de ploaie neagră ce 
au căzut după bombarda
mentul atomic, Nostrada
mus le-a numit ploaie 
roşie. (Va continua).

ION MÂNOIU

ANUL VII m Nr. 1465
feâse&âriU
Sâmbătă, 9 Duminică, 10 septembrie 1995



yyvvwr* *vvvvvvvwtWifW/.v «•vwwwrfwv̂ o
1  C U V Â N T U L  L IB E R  ,
nrVWMviiVwvvvwwvwvvvyvvvvvwyWtfVMivyvŵw

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
• „Nu înţeleg cum pot ţii, atitudini şi viziuni, 
exista oameni indiferenţi schimbi existenţe, de. 
în această }ume. cum oarece orice suferinţă 
pot exista suflete care mare şi durabilă afec- 
nu se chinuiesc, inimi tează fondul intim al 
care nu ard, simţiri care fiinţei. Modificând fon- 
nu vibrează, lacrimi care dul intim al fiinţei, ea 
nu plâng. Ar trebui să modifică implicit şi ra-, 
fie interzişi spectatorii portul acesteia cu lu. 
şi toţi aceia care din mea. Este o schimbare 
distanţă fac o virtute, de perspectivă, de în- 
Numai un suflet care ţelegere şi de simţire, 
se frământă şi care nici- După ce ai suferit mult 
odată n-a uitat că tră. îţi vine imposibil să-ţi 
ieşte trebuie să ne tre. mai dai_ seama de peri- 
zească entuziasmul nos- oada de viaţă în care 
tru. False să le decla- n-ai suferit; căci orice 
răm pe toate acele adc- suferinţă te înstrăinează 
văruri care nu dor şi dc dispoziţiile tale na. 
nule toate principiile turale, te aduce intr-lin 
care nu ne ard. plan de existenţă străin

Oamenii n-au înţeles aspiraţiilor tale fireşti, 
că împotriva mediocri- Astfel dintr-un om riăs- 
tăţii nu se poate lupta cut pentru viaţă' > sufe
ri eeât cu suferinţa. Nu rinţa face un sfânt şi în 
schimbi mare lucru prin locul tuturor iluziilor in
cultură sau prin spirit: tinde plăgile şi cangrena 
dar modifici inimagina- renunţărilor. întreaga ne. 
bil de mult prirr durere, linişte ce urmează su- 

ţ Singura armă împotriva ferinţei menţine pe om 
■ mediocrităţii .este sufe- într-o tensiune în care 
'  rinţa. Prin. ea' 'schimbi nu mai poate'fi medio- 
\ temperamente concep- cru“.
* EMIL CIORAN

•  — Domnule inspector, 
vă rog să mă arestaţi! — 
intră la poliţie, eu sufle- 
tuf-la gură. un bărbat: 
M.am certat cu soţia, 
mi-am scos pistolul si-am 
tras asupra ei.

— Şi aţi nimerit-o?
— Vă rog să mă arestaţi 

urgent! Nu am nimerit-o!
• — Tăticule, am citit 

că Edison a inventat pri
mul aparat de vorbit...

— Eronat, dragul meu. 
El a inventat aparatul de 
vorbit care poate fi oprit 
dintr-un buton. Dar pri
mul aparat de vorbit 
fără buton de oprire — 
a fost creat de Dumne
zeu şi pentru el tot plă
teşte abonament Adam...

• — Domnule profesor. 
ce este o fabulă ?

— Vezi tu. Gigele. fa
bula este o poveste în 
care vorbesc animalele... 
De exemplu: boul şi vi
ţelul... Aşa cum vorbesc 
eu cu tine acum..

• - Pupescufe, iar ai 
întârziat la slujbă!

— Vă cer iertare, doin- 
, nuleţcjirecţor. Nu fn-ara
.putut , trezi la timp.
; — Cum.- Popescule, dum

neata dormi şi acasă?!
•  Soţul către nevasta, sa 

gravidă:
— în situaţia în care 

copilul va semăna cu mine, 
voi căpăta medalia vigi
lenţei. Dacă va semăna 
cu vecinul — medalia pen
tru întrajutorare,-iar dacă 
va semăna cu mai mulţi 
vecini — medalia pentru 
metoda colectivă de lu
cru...

•  — Nu ţi-e ruşine, 
Costică, să vii la miezul 
nopţii, să nu te poţi ţine 
pe picioarele tale, să fii 
adus în spate de ospătar?!

— Ce era să fac, dragă? 
Mai devreme nu a fost 
liber!

• — Gigele. când a mu
rit Ştefan cel Mare ?

— Nici n-am ştiut că a 
fost bolnav, domnule pro
fesor!

Culese şi prelucrate de 
1ME LEAHU

DIN FILOZOFIA LUI ANAXAGORA 
(500—428 în. Hr.)

La întrebarea cu ce s-au născut fiii mei,
scop s-a născut, răs. ştiam c.au să moară", 
punsul lui fu: „Ca să Când cineva l-a între-
cercetez soarele, luna şi bat: „De ce nu porţi
cerul", Unuia care-1 in- grijă patriei ?“, răspun- 
trebă : „îţi lipseşte so- sul lui fu: ,,Nu.mi spune 
cietatea atenienilor ?“, îi vorbe rele, căci mă în- 
răspunse : „Lor le lip- grijesc chiar mult de pă
şeşte societatea mea, nu trie" şi arăta spre cer. 
mie a lor". Văzând mor- Altuia, care se plângea 
mântui lui Mausol, ex_ că moare în ţară străină, 
clamă: „Un mormânt îi spuse: „Coborârea în
scump este imaginea unei Infern este aceeaşi, ori 
averi prefăcută-n piatră", din ce Ipc ai porni".

Când i se aduse vestea Pe mormântul lui s-a 
osândirii lui la moarte, pus următoarea inscrip. 
ca şi a morţii copiilor ţie:
săi, el spuse cu privire Doarme aici Anaxa- 
la condamnare: „De mult gora; până-n culmile 
natura m-a condamnat la înalte. Trudnic cătând a 
moarte şi Pe mine, şi pe afla adevărul ceresc, 
judecătorii mei" iar de
spre fii spuse: ,,De când AVEAM PETRIG

ii

H

Chemare
Ţin minte că ‘am auiî’t 

prima, oară în copilărie 
spunându-se despre doc
toriţa din satul nostru că 
este „foarte bună pentru 
că are chemare". Nu 
prea înţelegeam cu cum 
vine cu această chemare.

Cine a chemat-o? Să
tenii? Şefii ei direcţi ? 
De înţeles am înţeles când 
am mai crescut, dar 
abia mai târziu am rea
lizat ce poate fi această 
chemare... . .

Chemarea e la fel ca 
dragostea, a face o me
serie din chemare este 
a te simţi precum peştele 
în apă. E greu să faci 
ceva ce nu-ţi place, care 
nu-ţi aduce nici o satis

facţie. e şi mai greu.când 
simţi chemare . că
tre altceva Din > păcate 
la Itf uni -când in general 
un tânăr ' îşi. alege-,vii
toarea meserie, prea de
seori hotărârile le, '  iau 
părinţii sau sunt . luate 
pe considerente materia, 
le : ’

— „Fă-te doctoriţă că 
şi ultima bâ'bă _din sat 
vine la doctor cu o găi
nă şi zece ouă" — am 
auzit o doamnă care 
voia''să-şi convingă fata, 
ce visa de fapt sâ fie 
educatoare. Iar tatăl ei 
o vrea neapărat inginer. 
Dacă va avea şanse pro
babil fata va deveni un 
bun medic pediatru, chiar 
dacă chemarea ei era 
să se joace cu copiii, nu 
să-i vindece. Mă întreb 
însă ce va fi cu ea 
dacă , va reuşi la Poli
tehnică?:7

INA DELEANU

MARI DESCOPERIRI ŞI MARI IN V E N Ţ II NEÎNŢELESELE CONTEMPORANI
: •  în anul 1946, D.F. Zan- 
vefc, conducătorul celebru-7 
lui 20 th Century — Fox, 
declara răspicat: „Televi- 
ziunea nu va putea aca-' 
para piaţă pentru mai ' 
mult de şase luni.; lumea "7> 
va obosi repede - petr ecâh - 
du-şi serile privind într-o ' 
ladă de lemn".

— O —
• în anul 1943, Th. I.

. Watson, preşedintele • con- f 
; cernului I.D.M., susţinea i 
„Nil cred că îri ioâtă iu--*'/ 

- mea se va. reuşi să se

vândă mai mult de cinci 
computere". ' /

■* -j. o —
•  Lâ începutul secolului 

XX, Jules Henri Poincare 
(1854—1912), matematician 
francez, spunea: " „Bunul 
simţ, numai el singur e  
suficient să ne spună ' că 
distrugerea Unui oraş prin 
dezagregarea unei jumă
tăţi de kilogram de me
tal ".'este o" impofeibilităte
evidentă". -

în 1945, cantitatea de 
masă' cheltuită pentru re

ducerea Hiroşimei la di
mensiunile unui pumn de 
moloz "radioactiv a fost 
de circa un gram...

— O —
. •  In anul 1878, Comisia 

Parlamentului britanic, for
mată special spre a exa
mina noua lampă eu in
candescenţă inventată de 
Edison, concluziona: „Nicfrî, 
unul care are câteva cu
noştinţe ştiinţifice şi pu
ţin bun simţ nu o va 
.putea luă în considerări'*. rr

Desen de PADUREAN FLORIN ARON, 13 ani.

•  In anul 1641, scriito
rul francez Marion > de 
Lorel, vizitând celebrul 
ospiciu parizian „Bicetre", 
a întâlnit acolo; în dosul 
unor gratii masive, pe So- 
lomon de Queau considerai 
nebun, pentru că* „a pro
ferat un lucru absolut târn-ţ 
pit: vrea să folosească' a- 
burul .pentru- forţa mo- 
trică". în mijlocul secolului 
al XVli-lca geniul „nebu
nului" Queau prevăzuse căi 
peste 100 de .ani Înainta 
apariţia. ,diiwm.Plufc;'de îieft

- O-.: :

- , AGENT NAZIST
: Hâmrich MUller, ; pă^ 
rinteîe C'n'stapo_ului, poK. 
ţia secretă nazistă; nu 9 
murit la Berlin îft 
aşa cur» s_a , crezpt’ ci 
ar fi reuşit sâ fugă. iăţ 
Argentina,r de unde, îf  
ani mai târziu, a fosţ ră
pit de agenţi ai servicii  ̂
lor secrete cehoslovace în' 
contul KGB_uIUl' soVietiOi. 
Dezvăluirea vine din,par
tea unui fost ministru de 
interne de la Praga, şei 
al serviciilor secrete ce
hoslovace din 1953 până 
în 1961. Ministrul a re
latat cum oamenii săi l-au 
identificat, l_âu drogat şl 
l-au capturat pe- Mullcp 

. într_un restaurant din 
Cordova, în - Argentina, 
pentru a-1 „dărui" sovie- ■ 
ticilor care au făcut din 
el un Informator.

• • • * • » • * * • • * « * • * •

DELICII

1 ? 3 u 5 6 8 9 10.

2 ■
3' ■ k
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_
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T* ■
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1 ■
9

10 : '

ORIZONTAL: ■ 1) Predispus pentru 
meditaţie; 2) Gaură făcută în parchet 
— Ieşiţi cu faţa curată: 3) Compoziţie-

în gama... la minor! — Formă tradiţio
nală de succesiune; 4) Posesori de obli
gaţii — Trec printr-un moment de cum
pănă; 5) Luată pe umeri cu căldură — 
Dă aprobarea pe verso; 6) Câştig reali
zat în extremis! — Mod de a crea un 
precedent; 7) Lăsat la vatră — Pornit 
prin autoaprindere; 8) Campion olimpic, 
la înălţime — A da la munca de jos; 
9) înregistrează rezultate slabe în depla
sare — Recomandat pentru... scaun; 10) 
Devansează termenul de firializare.

VERTICAL: 1) Remarcat prin realizări 
notabile; 2) Sămânţă de mac — Supra
faţă de joc unde se dă cu capul; 3) Se 
dă în vânt după puicuţe — Motiv de 
oprire a circulaţiei; 4) Cadre de condu
cere la nivel înalt — Elemente active 
în siguranţa porţii; 5) Everestul condiţiei 
umane — schiţă mult îngroşată; 6) în
registrat cu multe obligaţii — Cheie, de 
contact în enigma cercului; 7) Figuri, 
impuse la sol.— Ajuns în pană de inspi
raţie; 8) Cuvânt .exprimat cu oarecare 
greutate — Luată la braţ cu afecţiune ;

9) înălţată în slava cerului — Prelucrare 
la faţa locului; 10) Evidenţiată de obicei 
post_mortem.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului

„,DIAFORE“ 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută:

1) TRANSLATOR; 2) RĂPUS — VELE;
3) ATAC — PAPUC; 4) NAS — MOT — 
TU; 5) STAVILAR — P; 6) P — TINE
REŢE; 7) IŢ — RAI — MAR; 8) ROBOT 
— NISA; 9) ABUZ BIZAR; 10) TE
NACITATE,

Soluţia problemei din numărul trecut:

1. Dc3 ! 6  : c3 ' ..r
2. Th 2 mat
1 . ---------  Nd2 : i
2. Dh3 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :

alb : Rd6, Dh7, Ng3, pgr 
negru: Re5 p \d"
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(Urmare din Pag l)

ţiel a test precedată- de 
existenţa «nor qvtee şi 
acceptări. în cazul dlui 
Guga, avizul ■ Agenţiei 
ide proiecţie a medmlui. 
âceptul locatarilor, avt- 
mil pompierilor şi evi. 
dettt, fateiectul modificai, 
rilor şi adaptărilor soliei, 
tate, cate să îndeplinească 
ţoate cerinţele tehnice 
Impuse de legi şi norma, 
tive.

Fiind autorizat .şi având 
proiect In regulă, s-a a. 
pucat de lucru. După ce 
adaptările şi transformă
rile au fost gata, a apă
rut şi omul care-i repre
zintă pe cei ce trebuie 
Să vegheze într.o locali
tate la respectarea legii 
In materie de urbanism şi 
construcţii, în persoana 
dlui arhitect inspector 
Jdincl Doferei, de la ser
viciul de specialitate al 
Primăriei Deva. Şi cât ai 
jşice reformă — restructu
rare, i.a întocmit dlui 
Guga o frumuseţe de 

verbal de contra-
__f**r. 24/22 august
1995). Potrivit rigorilor a- 

act censtatator, dl 
construit fără 

autorizaţiei de 
- «liberată: po. 

,__. ş| rampă scară pre
fabricate eu ,lă$im!sa>'y de 
tM  «a* iaţă de 0,50 m 
autorizat; a realizat aice 
datată, pe alt amplasament 
decât «el autorizat". Con- 
se căiţa acestei încălcări 
de amendarea dlui
I,G. eu 1860000 de le: şl 
obligarea «a la a demola 
Scara «U pricina.
) Ara; «flaut şi noi scara 
şi ftu' ni se * pare că a. 
Ceasta este cea mai gravă 
abatere care s-a produs 
Iţi Deva de 'la  pmvederirc 
Cegii Ş01W91. Şi am mai 
Văzut ceva. Pe latura 
©pusă a blocului, tot la 
carter, altcineva a ane. 
ftajat, lat într.un aparta
ment,' cabinet de stomato
logie şi' ă construit pen
tru acces o scară mai 
ceva decât a dlui Guga, 
Pe. aste n-o fi, văzut-o 
dl inspector Dobrei?

Noi am avut însă ş§ 
răbdarea de a ne apleca 
mai atent pe actele care 
însoţesc autorizaţia de 
construire, Şj iată ce ci
tim în avizul tehnic, dat 
de Consiliul 'ştiinţific al 
I.P.H., la proiectul de a- 
daptare: „Scara de acces 
în afară, cu latura de 
0,50 m, se va modifica, 
conform normelor P.C.I.“. . 
Este condiţia pusă de ar
hitect. Şi mai citim în 
scrisoarea nr. 431735/21. 
OS, 1995 a Grupului de 
Pompieri Hunedoara a- 
dresată dlui Guga: „Con
form normelor tehnice de 
proiectare şi realizare a 
construcţiilor, lăţimea li
beră necesară pentru tre-

eonslatări eu pornirş ' • şi 
ranchiună.

Dacă-I ascultăm pe’ dl 
Dobrei — dl Neamţ .ar. fi 
început ostilităţile. Dacă-1 
ascultăm pe dl Neamţ, dl 
arhitect ar fi recurs pri
mul te argumente con
tondente. Cei care au fost 
martori la scena caftului 
afirmă că dl Neamţ. In 
sfârşit, nu < bătaia este 
tema anchetei noastre ci 
altceva, mai cu seamă că, 
solicitată fiind la faţa 
locului, Poliţia Munici
piului Deva a trimis un 
reprezentant.

Pentru că strada care 
traversează calea ferată 
a fost construită în con. 
trapantă. de câte ori plouă 
apa bălteşte în faţa in.

cerea fluxului de evacuare 
este de minimum 0,80 m 
pentru' un flux; .şi 0 ,1 0  m 
pentru două fluxuri. Deci, 
pentru construcţia în ca
uză este obligatorie rea
lizarea Unei -scări de ac
ces de minimum 0,80 m“. 
Aceste precizări existau 
la dala când domnul Do
brei constata t  contraven- 

. ţia. Ce nu este clar în 
aceste norme obligatorii,;
dle arhitect ?    -

Cu M Ionel Neamţ, pro* 
prietarul brutăriei cu a- 
celaşi nume de pe - > DN, 

i conflictul in apărarea le. 
Sii a fost şi mai ..r

Domnia sa, dl arhitect 
Inspector, avea .s nevoie 

' de copia unei chitanţe cu 
care patronul brutăriei plă
tise taxa de autorizaţie 
pentru o serie de lucrări 
suplimenta re pe care le 

; face la firma sa. Cum a 
fost, /cum n-a fost, copia 
chitanţei n-a ajuns la dl 
Dobrei, şi atunci s-a dus 
domnia sa la brutăria 
Neamţ, decis să găsească 
cu orice preţ nodul din 
papură. A ieşit cu jigniri 
şi cu eaft, căci aşa este 
când reprezentantul auto
rităţii statale so duce ia

trării în magazinul bru
tăriei. Cum tot se afla In 
desfăşurarea unor Lucrări 
Pe completare a brutăriei, 
dl Neamţ a hotărât să 
facă şi ceea ce în limba
jul specialiştilor se nu- 
rheşte sistematizarea pe 
verticală a incintei bru
tăriei. Şi a făcut, pe chel
tuiala sa, o frumuseţe de 
trotuar din dale mozaicate, 
care serveşte foarte bine 
şi ea trotuar public pe 
partea dinspre brutărie 
a străzii, împiedicând apa 
să mai băltească.-

„Ha, tătarul l - L-am 
p r i n s a  exclamat pro. 
babil,. asemenidomnului 
Vucea, cerberul legii. 
„Să*mi dai -autohteaţia da 
construire a trotuarului", 
a cerut el Titos. De aici 
s_a ajuns la insulte şi 
păruială.

Am văzut şi trotuarul, 
prin a cărui construire, 
dl Neamţ a încălcat le
gea. De.ar mai îneălca-o 
mulţi în Deva ca dom
nia sa, Primăria ar trebui 
să-i felicite.

Şi în acest caz am a. 
vut răbdarea, pe care n-a 
avut-o dl arhitect inspec
tor, să ne uităm atent la

y acte. In autorizaţia de 
construire ni-, 104/13 741, 
din 21 08. 1991. eliberată- 
dlui Neamţ, se autorizează 
„amenajări exterioare ca: 
trotuare, împrejmuire, 
platformă, reţele exteri
oare". La proiectul res. 
pectiv este ataşată şi o 
planşă care are dar 
marcate pe ea lucrările 
respective. Dl inspector 
Dobrei n-a avut însă 
răbdarea să se uite bine 
la acte şi a trântit un 
proees-verbal de contra
venţie, cu amendă de 2 
milioane şi obligarea la 
înlăturarea trotuarului şi 
aducerea terenului la sta
rea iniţială, adică de băl
toacă. ceea ce, să recu
noaştem, ar fi o măsură 
imbecilă.

Pentru că principiul 
„ascultă şi cealaltă parte" 
ne obligă moral, am par
iat la primăria Deva © 
scurtă discuţie despre 
disciplina îrt construcţii şi 
urbanism, pe teritoriul De
vei, cu dl primar Ovidiu 
Hagea, la care a fost de 
faţă şi dl arhltect-inspec- 
tor Minei Dobrei.
/■'<—■ Să fie/ dle primar, 
cele două situaţii în care 
s-a cerut intervenţia zia
rului nostru Singurele şi r 
cele măi grave îheâlCuri 
ale Legii 50/1991 7

— Legea trebuie respec
tată în toate împrejufSrite:

— Perfect de acorda Işîai 
suht şi alte- cazuri fn care 
compartimentai de spe
cialitate al primăriei a

’ aplteât cu triată riguidzi. 
tatea legea ?

După ceva căutări, ■ dl 
arhitect inspector he-â măi 
pus la dispoziţie... doar 
uri' caz,-’

4-
N_am vrea să se în

ţeleagă din această in
tervenţie a noastră că mi
lităm pentru încălcarea 
legii. Din contră. cerem 
cu tărie aplicarea ei; Co
rectă, în toate cazurile, 
dar fără pornire şi fără 
ranchiună personală. A- 
cestea nu ajută cu nimic 
la întărirea autorităţii le
gii în faţa cetăţeanului, 
ci' din contră.
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Istoria e trăire, nu doar 
ojbiect de predare

(ţlrmare din pag. t)

lîa Maschio, învăţătoare 
tot la Aninoasa. Acolo 
ne -am întemeiat familia* 
.din care au răsărit cei 
trei fii — Sorin, Dorin 
şi Felicia. Şi tot de acolo, 
din Aninoasa, am fost 
mobilizat în 1941, rănit 
Ia Odessa, iar, mai apoi, 
am făcut şi campania de 
la Iaşi, unde iarăşi am 
fost rănit.

— Când eraţi director 
la şcoala din Aninoasa aţi 
făcut un experiment, le
gat de sistemul de pre
dare. Pentru că, imi a- 
mintesc bine, sistemul de 
predare era altfel orga
nizat. Eu in fiecare an 
şcolar din ciclul primar 
am avut alt învăţător, iar 
fraţii mei mai mari, din 
clasele V—Vil, la fel. 
Adică, un învăţător pre
da, timp de un an, toate 
materiile, iar în anul ur
mător venea altul.

— Aveţi dreptate. Am 
făcut o experienţă unică 
în ţară, atunci — era 
toămna lui ’45. Şcoala; 
din Aninoasa era maţe, 
cu multe cadre didactice 
bine pregătite. Am orga/ 
nizat eiaseie V—VIII pd 
sistem gimnazial, eu pre
dare pe materii. O expe
rienţă cu rezultate foarte 
bune. Frfecvenţa ' ‘a fost 
de sută ,1a sută, iar. iutei’ 
resul pentru studiu â cres
cut • enorm. 1 -a primul e- 
xamen de absolvire, după 
aeest experiment. Ani. 
noasa n avut- cele -mai 
bune rezultate pe centrul 
de învăţământ al Văii 
Jiului. '

•— V-am regăsit, in pe
rioada anilor 1950—1972, 
te Deva, ca profesor de 
istorie la Şcoala Normală, 
la Liceul Decebal — unde 
aţi funcţionai şi ca dircc-' 
tor 5 ani —, ca şef al 
secţiei de învăţământ al 
Sfatului regional Dar o,' 
mul de ia catedră, Eugen 
Ghisoiu, a fost apreciat; 
de foarte mulţi liceeni şt 
absolvenţi. Ce a însemnat 
istoria pentru dumnea
voastră?

— Istoria nu a însem
nat pentru mine doar Un 
obiect de predare. A fost 
şi este o trăire! Eu am 
urmat şcoala în perioada 
de întregire a neamului '!
Iar la facultate mi.am dat 
silinţa să-mi însuşesc tot 
ce se poţte pentru a acu
mula cunoştinţe în acest 
important domeniu al 
vieţii Istoria e viaţă! ^
' ■ ***•MLaţl spus *— iar ur
mele se văd şi azi, — că 
aţi fost de două ori rănit 
pe frontul de răsărit al 
celui de-al 2-lea război 
mondial şi decorat cu or. 
dinele „Coroana României" 
şi „Steaua României", Ca 
veteran de război benefi
ciaţi de unele înlesniri.

— Da.' Ani şi pensie de 
veteran, şi călătorii gra
tuite, şî sunt scutit şi de 
unele taxe (telefon, radio- 
tv). Eu sunt recunoscă
tor patriei! Dar eu nu am 
făcut nimic pentru recom
pensă. EU mi-am făcut 
datoria pe front, din w- 
bire de ţară. In această 
Iubire nu intră recompensa 
materială.: Dar. repet, sunt 
recunoscător Patricii

— Cu ce vă umpleţi o-
rele, ca octogenar ? *'

— Am citit mult şi mai 
citesc, dar mă cam Iasă 
vederea. Sunt singur. însă ţ. 
mă descurc în gospodărie. 
Copiii şi nepoţii mă ca. ;j 
ută mereu. Chiar ieri a 
fost' Dorin de la Petro
şani la mine. Sorin, care
e doctor în medicină la ’ 
Timişoara, are O fiică — | 
Sorina; chim istă. Felicia, -te 
de la Cluj. care a urmat * 
franceza şi româna - şi-a 
căsătorit fiica îrî această 
var|, iar celălalt fiu ' al 
ei este student In anul 
IV la Ştiinţe economice. 
Numai Dorin are un bă
ieţel de scoală primară. 
Aşadar, nu mă simt sjp- ; 
gur. Numai să dea Dum- 1 
nezeu sănătate! / :

E ceea ce vă dorim • şi j 
noi, cei care v.am fost e- 
levi şi care am învăţat 
de la Dumneavoastră, sti
gmate dle profesor, să ne 
iubim vatra străbună, stră
bunii, semenii.

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

. S I T U â ţ l A  . :
LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 

I-A DATA DE 05. 09. 1995

Meserio locuri

Agent asigurări 25
Agent comercial 2
Agent publicitar 39
Arhitect 2
Automaearagiu 1
Baby sitter 4
Barman 4
Brutar 12
Bucătar 8
Cameristă 2
Coafeză 2
Cofetar patiser 2
Contabil 1
Contabil şef 1
Contabil st. medii 1 ,
Cosmetician 1
Croitor 92
Dulgher 41
Economist 13
Electromecanic auto 6 
Electronist 1
Exeavatorist 2
Farmacist 4
Fierar betonist 18
Frigotehnist 5
Frizer - , 2
Funcţionar economic 1 
Ing. construcţii 11
Ing. mecanic 1

Ing. silvicultor >• î
Inspector ■ 3
Instalator 7
Jurist 1
Lăcătuş construcţii 2
Lăcătuş mecanic 32
Macaragiu 3
Măcelar 2
Maistru constructor 3
Maistru tâmplar 2
Manager 1
îdanichiurist 1
Mecanic auto 19
Menajeră 4
Montator marmură 2 
Mozaicar 7
Muncit hecalificat 21

Oplician 2
Ospătar 28
Revizor contabil 4
Şofer 4
Spălătoreasă 2
Strungar „ 4
Sudor cu gaze 12
Sudor electric. 7
Tâmplar 31
Tinichigiu âutj 4
Zidar 49
Zjarist 1
Zidar ' • : -  49
Zugrav 4

TOTAL 567

CINEMA
•  „PATRIA" Deva: Su. 

perpoliţistele (4—7); Congo 
(8—10); •  „FLACĂRA"
Hunedoara: Hăituit în 
Insula răzbunării (4—7); 
Ricine Rich (8—10); . •  
„PARÂNGUL" Petroşani: 
Richie Rich (4—10); Hăi
tuit in Insula răzbunării 
(8—10); % „ZARAND"
Brad';: E pericoloso spor- 
gersi (4—7j; Rob Roy 
(7—10); •  „PATRIA" O- I 
răştie: Cel mai iubit din
tre t pământeni (4—6);
• Băieţi* răi (7—10) ;
„CULTURAL" Lupeni: în
fruntarea (4—6); Mai iute 
ca moartea (7—10); •
„LUCEAFĂRUL" Vulcan:
Mai jute ca ■ moartea (4—
6); Culoarea nopţii (7—
10); •  „DACIA" Haţeg : 
Puşcărie erotica (4—6);
Rob Roy (7—10); •  CASA 
DE CULTURA Călan:- 
Născuţi asasini (7—10); •  
„MODERN" Hunedoara: 
Interviu cu un vampir 
(7—10); » MUNCITO
RESC" Petrila: Blestemul 
gemenilor (8—10); •  „MU
REŞUL" Simeria: Forrest 
Gump (8—10); « „LU
MINA" lila: Ace Ventura 
detectivu’ lu’ peşte (8—10).

S.C.Româno-Maghiară BERE KANiZSA SRL Satu Mare 
urne distribuitor ai sortimentelor do bere 

DREHER si HOFBRAU MUNCHEN

angajează

pentru Centrul Judeţean de Distribuire Hunedoara

-SEF CENTRU (cu gestiune) 
-OPERATOR CASIER (program CIEL)

CONDIŢII: -experienţa în domeniul comercial 

^  ( . -spirit dinamic

'/â aşteptăm, marţi 12.09.199$, ora 15, la următoarea adresă 

JbŞJr. 22 Decembrie Nr*257(în incinta Tipografiei Polidava)

‘ ” Irifonn'atii suplimentare ia TEM 054-625805
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MEDIULUI
Determinările analiti

ce privind calitatea facto
rilor de mediu, în perioada 
28 aug. — 3 sept. efectuate 
în punctele de control pen
tru supravegherea calităţii 
aerului au reliefat:

•  Valorile concentraţii
l o r  la poluanţii gazoşi (bio- 

Y~"xid de sulf, bioxid de azot, 
amoniac, fenoli şi aciditate) 
s-au încadrat în concentra
ţia maximă admisă.

•  Pentru pulberile în sus
pensie, valorile medii s-au 
încadrat sub C.M.A. de 0,15 
mg/mc pentru zonele Deva 
— Miţitia, Valea Jiului şi 
Hunedoara. în. zona Călan 
Valoarea medie a fast de 
0,183 mg/mc, iar pentru zo
na Teliuc s-a evidenţiat o 
depăşire de aproximativ 3 
ori i j act -si i îdicatoi

•  Pulberile sedinientabile 
au depăşit concentraţia ma
ximă admisă (17 g/mp/ 
îu’'5-t, de 5 Ori în rr.r.i Chiş- 
că iaga şi & jj ori în zona 
r eliuc

•  Valorile radioactivităţii 
beta globale pentru facto
rii, mediu — aer (aerosoli1

\ filtraţi şi depuneri atmo. 
•y sferice), ape curgătoare şi 

potabile, sol şi vegetaţie 
s-an încadrat în limitele de 
variaţie ale fondului natu
ral. •

•' Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 

faţă s-au încadrat tn 
! mitele im; usc de ? , 
Agcnăt m  PWţeeft® n 

SledMtti two
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i SOCIETATEA DE ASIGURARE — 
î REASIGURARE „ASTRA“ S.A.

— AGENŢIA DEVA —

Str. D. Zamfirescu, bl. Q, ap. 4, 
Telefon/Fax 064 - 626321

Oferă celor interesaţi posibilitatea încheierii unei game \ 
;! largi de asigurări, la tarife de primă negociabile, cu posibilitatea\ 

plăţii acestora şi în rate trimestriale. Ş
Diversificându-şi activitatea, societatea noastră, la propu- ;• 

nerea agenţilor economici, oferă tuturor celor interesaţi posibili- 
tatea încheierii unor noi categorii de asigurare : i

— asigurarea clădirilor şi altor construcţii; (
— asigurarea de accidente a angajaţilor ; J
1—* asigurarea de avarii a utilajelor care se folosesc în afara t

drumurilor publice (inclusiv utilajele agricole); I
* asigurarea complexă auto CASCO pentru autoturismele* 

DAEWOO
asigurarea echipamentelor electronice şi a tehnicii ;fi# î

calcul
— asigurarea bunurilor pe timpul transportului;
— asigurarea de răspundere civilă legală ;
— asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate;
■— asigurarea de răspundere civilă cu valabilitate în afaraj

graniţelor ferii }
— asigurarea „BUCHET* care acoperă trei categorii de’, 

riscuri;
...  alte categorii de asigurări.
Prin4arifele de primă aplicate şi varietatea formelor de asi- 

gurare pe mm k  practică, ÂSTRA S.A, ofc:â protecţie împătri-\ 
va unei multitudini de riscuri şi un crâmpei de linişte clienţilor* 
săi.

AWWWWWW

PROINVEST PROINVEST

AVANTAJELE INVESTITORULUI U
F O N D U L  D O  M Â N

M D £  IN V E S T IŢ I*
D A C I A  F E L I X

-c&ştîg superior dobânzii bancar» «wbhralefile unui depeirt la termen, 
in condiţiile in care mu te impune biol ore# investiţiei pe o perioade 
determinată
•IkhidHafe maximă ţ i  un prnd de rit* extrem i e  «raiul ele investiţiei 
-participarea in ptasMineftle rare Hnpfcfr sume impertante de bnni, 
pr cv accesibile investitor Har bn^uferi
- excluderea posibilităţii norecuperorii sumelor investite ie ar putea
reiultâ din procesul finanţării de întreprinderi
-cemisioane minime si operativ rfotp maximă la fâttumporarr
•informarea permoarnlb asupra evoluţiei fondului
-crestcrcn «olarii titlului lafâ do 1 ianuarie 1WS corespunde unei
dobânzi anuale de circa Wî»
•nu se percep comisioane la depunere'

FON PUL ROM ÂN PE INVESTIŢII PACIA FELIX 
OPEREAZĂ P R IN  GHIŞEELE PESCHISE

LA SUCURSALELE BĂNCII PACIA FELIX

© SA’N’SA EUM n  E A\ViO A'SiTiRA

PROINVEST PROINVEST PROINVEST
MWAWWMW.W.'.V.WVZ
S CURSUL FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 

DACIA FELIX, VALABIL LA DATA DE 08.09.1995 
Fondul Român de Investiţii Dacia Felix administrat de Pro Invest S.A. anunţă urmă

toarele performanţe financiare:
Valoarea Iş u  a . titlului de .participare 32 100 lei.
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1986 corespunde unei dobânzi bancare anuale de 90 lo.

S.C. „CORA" S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul in str. Pţa Libertăţii, nr. 13, 

jud. Hunedoara, nr. camera de comerţ şi in
dustrie J 20/69/1991, organizează în data de 
18. 09. 1995

pentru închirierea următoarelor spaţii co
merciale:

— mag. parfumerie nr. 18, Ghelari — 
ţ 42 mp;
 ̂ — mag. ţesături nr. 21 Ghelari — 42 mp;
l — mag. bl. 46, str. E. ' Mărgineam» —

350 mp;
— chioşc nr. 95, Pţa Dunărea — 24 mp. 
Licitaţia va avea Ioc la sediul societăţii,

la data mai sus menţionată, ora 9. Documentar 
ţiase poate procura de Ia secretariatul socie
tăţii, zilnic înţre orele 8—11. Informaţii su
plimentare se pot obţine Ia secretariatul socie- 
tăţsi, telefon 054/?12244a f«JS

BERE I rom* 1\21
:

Str. 22 Decembrie, fvr. zo i . a , « c c. -'54-626806
* ( &» ineMft Tipografiei POLIDav a y

Comser

Not nu avt
# •  ’ de rc

XERO X
0fslrîbtfMor 
AuiorţiKvî - '

Noi nu avem nevoie 
de reclami

' CONSILIUL LOCAL PETRIŞ 
ANUNŢA:

In data* de 29 septembrie 1995, era 10, 
la sediul consiliului, va avea loc licitaţia pi* 
vind concesionarea terenului situat în eiitî a-i 
vilanul localităţii SeBşte, in suprafaţă . de 
9900 mp, situat la locul numit „Livadă sub 
deal", lângă şoseaua naţională.

Terenul este proprietate de stat şi ta fi 
concesionat în vederea construirii unei staţii 
de comercializare combustibili auto, pe du
rata existenţei construcţiilor, jjpmindu-SC de 
la preţul de strigare de 8.060.000 Iei. Finet 
licitaţiei va fi deschisă fără precalilieare.

Construcţia va fi realizată conform Pla
nului Urbanistic de Detaliu aprobat de Con
siliu! local Petriş.

Caietul de sarcini, instrucţiunile de or
ganizare a licitaţiei şi informaţii suplimenta
re se găsesc la sediul consiliului. Tel. 057/ 
557404. (357353)

NOUA GENERAŢIE DE AUTOTURISM*

S
i m w m v m w A w aivs \

\

LADA
PE PIAŢA ROMÂNEASCA

C o n s u m  r e  d u »  
p r e ţ u r i  t e n t a n t e ,

1 v a U z â n d  c u  O  A C  IA

m  EUR0VENUS
CO M PLEX CO M ERCIAL

Deva - Sântuhalm (Intersecţia spre HunedOAfSl 
tel /fax 054 - 626 294 ; 621 386

VÂWVWW.%V>VVdVrtWVWWWftW.V»VVWVVWVWV. NW»VWW»VWVWW»'.V.'.V.VrâVVi'i'VW»V.~.V.VVVtf — ’ ■
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ANIVERSAR»
• în 3 septembrie 1995, 

Octavian Av/ămesc din 
Vălioara a împlinit 24 
de ani. Soţia şi coi dragi 
Si urează „La mtllţi ani"!

(7057)
VANZAR1 CUMF A R ARI
• Vând apartament 2 

camere, decomandate, et. 
4. Emineseu Tel 022704.

,,(6964)
• Vând apartament , 2

camere, 'zona pieţei. . ea 
multiple îmbunătăţiri In
formaţii, tel. 017230,, 
612823:’ (357109)

• Vând": Opel Kadett, 
fabricaţie 1982. stare bu
rtă. Orăstie, te!. 641866.

, ,, - (5571).
•  .Vând vilă, 6 came

re, preţ 90 000 m^n’i. Hu
nedoara, Brădet, 3. (6263)

•  Vând Citroen BX', Ro- 
val Diesel, talon Audi 100, 
Âvant -şi Dacia 1300, fă- ’ 
ră talon. Tel. 721796, (6284)

•  Vând apartament 2
camere, confort redus, e- 
taj III, zona teatrh. Tel. 
714561, , '? (6283)

•  Vând pianină <ju pla
că bronz, Ceaikoriiki si 
clarinet. Tel. 729267. (6282)

•  Vând' armă vânătoa
re, calibru lf>. tel. 723248.

(6280)

•  Vând ţeava, trasă,
ţeava sudată. ţeavă
zincală, , tel. 058/
1998,13;/ ' '(6272)

• l'umpăr garson ieţâ, a- 
paifomCnt 2 camere. gfoj 
I, ..-central, tel. 720026.
C  v - ,  i (6236)

Vând casă Zam. tir. 
256, inf, tel. 722097. (6275)

. g Cumpăr talon - Opel 
Kad£H 3,3, cu patrii usi, 
tel. J714463. . (6279)

•..Vând urgent, centra), 
apartament 3 camere, con
diţii bbhe. 733889;' 01/
7253803; 720519. (6250)

• Vând tractor U 650, 
8 000 000 lei, apartament. 
Sorea Ion, Ilia tel. 348. 
. . . .  (6947)
• Cumpăr apartament 

2 camere în . Deva, tel. 
0157*37, • - (69431

•  Cumpăr apartament 
douâ-trei camere, central. 
Deva," tel. 624987. (6080)

•  Vând ladă frigori
fică ' 5 sertare. . 550 000. 
Cumpăr talon Mercedes D 
Sobra: 61753L * (6081)
/ •  Vând Iod de casă, po
sibilităţii apă, gaz, Sân- 
tuhalrp; nr. 74. :; (6941)

•  Vpnd ■ urgent aparta
ment două , camere, tei. 
629359, după ora 18. 

//■"i-Ay/;. v-V (6950)
•  Vând casă trei came

re, -tot confortul, grădină, 
35 960 000 iei, negociabil, 
Orăstie, Plantelor, 55,

(6940).
• Cumpăr. talon Audi 

30#, model 82, tel, 612853.. 
J (6966)

•  Vând tractor U 650 
M, «cil remorcă .5 tone 
basculantă, preţ- negocia
bil, Pătraşcu Gheorghe. 
Musariu, 115, Brad. (6078;

• Vând urgent mese 
biliard, ţel. 622074. . (6949) 

• Vând apartament 4 
camere, etaj 4, Deva, Goj- 
du, teren construcţii in
travilan pe centură, zona 
Autoservice, parcele gră
dinărit, str. Hărâu'.ui, tel. 
6245,76. (6952)

•  Vând parabolică- te
levizor, componente mar
ca Sharp .şi apartament 
două camere,' tel. 618871. ,

- " ■ ' (6954)
•  'Vând teren intravilan^
. / Viilor, pentru con.

Sg ucţîi, tel; 618293. (6083)
* Vând talon Opel Man

ta şi piese de schimb, tel. 
.054/625781,, . (9976)

• Vând grădină 50 ari,
Şoirnus, 1500 lei mp. Tel. 
616412.' (9977)

• Vând casă şl teren
agricol iri, Cârjiti, Deya, 
tel, 6248,79. (9978)
' •  Cumpăr apartament 
2, 3 camere, exclus Mi
cro 15, tel. 615317. (6084)

•  Vând Dacia 1310 —
1985 - si talon, 1400 DM. 
Informaţii tel. 667123.

;. (6085)
.-•„.Vând. cpnveaabir. j-o- 

chie mireasă, model cu 
trandafiri-,, te). 616757 
' / '■ ; / (60861

•  Vând convenabil chioşc
mare, lemn, dotat alimen
taţie publică, vad eotn/vî'- . 
cial, parcare şosea, .Si
meria, tel. 628901. (6082)

•  Vând Volvo 245 GLK
cc, 2500 cmc. 1984, Die
sel, neînmatriculat, îm
bunătăţiri, stare " bună, 
preţ 4300' DM, negociabil, 
tei. 425707. : (6963)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez spaţiu co

mercial, jaagasSm': , Piaţa' 
3Ufeî4ătii-”'8. Tel.
720626. . ;; : (6273)

•■închiriez teren pentru 
spaţiu comercial, zona 
Piaţa ‘ Obor,- Hunedoara, 
tel. 712486, • (6281)

•  Jnohijwz cameră mobi- / 
lată, (posibilităţi menaj), la 
doi elevi, eleve, tineri că
sătoriţi. Tel. 618559. (6945)

•  De închiriat spaţiu co
mercial Orăstie, Piaţa Vie. 
toriei, tel. 621679. Deva.

(6939)
OFERTE DE SERVICII

•  Efectuez transport
1,5 tone,- 250—300 lei/ 
km, tel, „720134 ; 
721613. (6278)

•  începând eu data 
de 5. 09. 1995, SC -Ea. 
nicor SA Hunedoara 
desface produse de 
panificaţie l?v cele mai 
avantajoase preţuri, în 
municipiul Deva, prin 
magazinul său din str, 
Horia nr. 144 deschis 
zilnic, intre orele 7— 
18. Se primesc co
menzi speciale pentru 
diferite ocazii : în
mormântări, parasta
se etc.. la greutatea 
şi forma solicitată de

jriienţ^ ■______ (̂6277)_
•  Caut femeie îngrijit co

pil de 4 ani, Deva, zonă 
centrală, tei. 612196, luni, 
după ora 16, (6079)
* •  Exchange ŞCIDM SRL 
angajează personal. pentru 
agenţia Deva, relaţii la 
Vei. 01-6386686. Bucureşti.

- ■ ' .-(6675)
• Meditez germană în

cepători, vând fotoliu pat, 
bicicletă Pegas, tel. 629992:

(6911)
SCHIMBURI 

DE LOCtflNŢE
•  Schimb ;vând) apar

tament 3 camere cu două 
camere, str. Carpati, etaj 
4, tel. 620658. . (7357)

DIVERSE
• SC Agroservice SRL 

Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţurilor la 
reparaţii motoare, suban- 
samble, şcoala de şoferi şi 
confecţii curele, începând 
cu data cfe-SL-X: 199:5. (6961)

COMEMORĂRI
• Mama- Cornel fra

tele, cumnata si.-nepotul 
Paul cu adâncă durere a- 
nunţă că s-au scurs 6. 
săptămâni de când a tre
cut .în nefiinţă cel care 
a fost ' ■ '/

HUIŢI SILVIU LIVIU
(35 ani)

La crucea ta vom pre
săra/ Covor de lacrimi în
florit/ Ca semn că nu te 
vom uita/ Şi pentru noi 
tu mai murit.

PaTOştasul va avea loc 
duminică, 17; septembrie, la 
Biserica ortodoxă din Ve- 
ţcl (357164)

•  în., urmă cu şase 
săptămâni a trecut ho
tarul veşniciei hunul 
şi nepreţuitul nostru 
prieten
SILVIU LIVIU PUIŢI

Necruţătoarea moar
te i-â frânt aripile vie-- 
ţii tocmai în preajma 
zilei când trebuia să-i 
sărbătorim cei 35 : de 
ani. Strivim o lacrimă- 
ntre gene şi depunem 
o floare de pioasă a- 
ducere aminte pe mor
mântul său. Familiile 
Daşoveanu, Drăgoi şi 
Florescu. (6959)

’ 3# Luminiţă şi An-1, 
gela . îşi exprimă pe 
ăceastă cale cele mai 
prwtende ’v-şaiili mente
de* recunoştinţă faţă.

- de tciţi cel care le.au 
. stat alături şi le-au
sprijinit în momente- 
le .grele pricinuite de 
pierderea celui care a

- fost . ... -. .... • ... . .
- profesorul 

MIHAI GHERMAN 
Dumnezeu sâ vă ţfo- 
plă%aşcă ! (3S7110J

.• C’Q inimile zdrobi
te de durere, familia 
anunţă dispariţia ful- 

■ gerătoare şi prematură, 
la. numai 19 ami^ă-ce- 
lui care a fost nepre- 

. foitul nostrw fiii, fra- 
, te ş( nepot

FLORIN AVRAM 
înmormântarea sâm

băta!,. 9 septembrie 
1995)-ora 14, din str. 
Horea, - nr. 129, Deva. 
Vei rămâne veşnic în 
sufletele noastre. Dum
nezeu, să ier.tc sufletul 
tău bun. (6957)

• Profund îndure
raţi de plecarea dintre 
noi, în urma unei ne
miloase boli, a eelui 
care a ■fost; dragul noş
tri! nepot şi văr 
- FLORIN AVRAM 

Suntem «daturi de- 
familia sa şi-i'transmi
tem sincere comtoiean- ' 
ţe._ Dumnezeu să-l ier
te. Tamilia Gros ’ Pe
tru, - (6957)

I

\
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ŞCOLAR SPGBT1V DEVA 

Anunţă închirierea prin.ţicitaţie publică a 
imiri ̂ rajd ţMwcine. formal d& 5  boxe.

Licitaţia va avea Inc în data de 19 septembrie 
1995, ora 9. ia sediul liifoiilui..:

Totodată anunţă organizarea uhui concurs 
pentru-ocuparea unui post d«f tâmplar.

Informaţii suplimentare Ia Telefon nr. S I7015
(491)

I

I

S.C. VIVI B1ÂNCA IMPpXÎ SRL DEVA I | 
“ ' ”Str. Şântubahn nr.l, j
Angajează de urgenţă : .

- * -doi zidari , , i
. Salariu. deosebit de avantajos, precum şi Oj 

Tnaŝ grăfuîtă-: ‘
r": r-Kftfcfţii ’ia'tebefpn 02X113. <73î*l> |

S.C. TKAN&ILVA5HA GENERAL 
ÎMPORr — EXPORT ORADEA
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PENTRU DEPOZITUL DEVA. cu sediu! îm| 
Str. Depozitelor Nr. 6, telefon 621752, armă- i  
toarele categorii de personal:

M Agent vânzări (marketing) oraş Petroşani, J 
(dus zona limitrofă (Aniitoiisa, Uricani, Vulcan, - 
Petrila) — 2 agenţi )

fli Deva — doi agenţi J
S  Hunedoara — dnkatgenţi 1
9  Zonă rurală — doi agenţi j
■  Agenţi distribuţie marfă (facturisţ) jna- j 

şină distribuţie cu garanţie materială — doi i 
ageiiţi

■  Conducători auto pentru maşini distribu- |
ţie VlttLV© mmdiiADA &5 tone (cu vechime in * 
muncă şi garanţie materială pentru preluare ele | 
gestiune fără agent distribuitor) — două per- • 
soane ■ /■ . I

l i  încărcători — descărcaturi marfă eu 
sibilitatca de a promova — trei persoane *

- Preferabil, tineri, băieţi sau fete, studii mc- i 
dii sau superioare. ' [

Salarizare atractivă, negociabilă şi în func- » 
ţie de vânzări. '4Be' *

•  Familia Şeichc anun
ţă cu tristeţe împlinirea a 
trei ani. de, la trecerea în 
eternitate a celui care a 
fost dragul nostru soţ, tată

.: si bunic . '//v/ -' ■
IOAN SEICHE _

T.a crucea ta vom presă
ra covor de lacrimi, ca 
semn că nu, te vom ui l i 
niciodată; Odihnească-se în 
pace. Soţ ici, Maria.

' DECESE

• Mariana, Ionul şi. 
Andrei Niţ'ă . anunţă în
cetarea din viaţă, după o 
suferinţă îndurată cu mul
tă demnitate, a celui care

. a fost cel mai tandru şi 
minunat soţ si părinte 

IONUŢ NIŢA 
înmormântarea va avea 

loc duminică, 10 septem
brie, la cimitirul Bui- 
turi, rl.n Hunedoara.

; (6291)

• Salariaţii de la Judecă
toria Deva sunt alături de 
colega lor AvraĂi. Maria. 
la greaua şi incredibila 
pierdere a fiului «său 

AVRAM FLORIN 
în vârstă de numai 19 ani.
Dumnezeu să-l ierte. Con
doleanţe întregii familii în
doliate. -. r ' _____  _____  _

-W /A V -W //A W .V .,ASWAIW/AX*.VA%VSWAVAVWiW,.‘.,.’̂ X«JW'̂ AV.WAM
S C POLIDAVA S.A. DEVA 4

Organizează

pentru vânzare de mijloace fixe din dotare
> Licitaţia va avea loc în fiecare zi de marţi, ora 10, începând c« 12. 09. 1995
]i la sediul societăţii, str. 22 Decembrie, nr. 257.

Lista mijloacelor fixe se poate con sufta Ia sediul societăţii.
Garanfia de participare reprezentând 10 % din valoarea de pornire a uti

lajului licitat precum şi taxa de participare, 10-000 lei, se vor depune la casie
ria societăţii cu cel puţin 24 ore Inâinte de începerea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la telefon 621750. int. 127.
rr,—- ■.1 —    ;   ;. "" ' '' , '■ ■ n i—■ ..     uf"; n . ?■ ■wffrr*

S.C. BERE-MALŢ S.A. BISTRIŢA /

V I N D E  E N G R O S
•  BERE PASTEURIZATĂ 

' ; , la preţul de: y . . .  •
449,5 lei fără TVA ; : 496 lei fără TVA

TRţflT ţSIlvSm S âE N E R R L ^ 
I I IMPORT - EXPO RT , f
l(Jrad«a, cu sediul peştr. Teatrului nr.1-2, telefcfinil' 

059/13 0 508; 0^9/130.74^; 059/130.593 'J

ANGAJEAZĂ DE URGENTĂ 
AGENT! MARKETING

! RESPONSABIL MARKETING 
I ECONOMIŞTI
|  C ondiţ i is tud ii  superioara economico 
I (de Pffrffat)

I
-experienţa tn domeniu

* Informaţii la telefoanele de mai sus. interior 420 .,
______

CĂUTĂM DISTRIBUITORI ÎN TOATĂ ŢARA: 
s Tel./fax 063/217870: Ţ
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