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•  Pe urmele scrisorii primite d a la  „un grup de 
cetăţeni din localitatea Vaidei" % „NemuIţtSmirea" 
are la bază schimbarea orei de preluare a laptelui 
•  Prin bună înţelegere, există posibilitatea ca un 
aparent conflict să fie aplanat, fără să aibă de suferit 
nici crescătorii de vaci cu lapte, nici beneficiarii pro. 
ducţici.

r  t lf£A

onorate de personalul u. 
nitaţii farmaceutice „Cea- 
ny Farm*', situată pe 
strada Bucegi (zona Cean. 
găi).
FOTBAL, NU GLUMA !

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor în 
săptămâna 16— 22 septembrie 1995.

TIP A 541.160 le’; TIP B 195 340 lei; 
TIP C 67 670 lei.
, Creşterea faţă de 1. 01. ’93r este de 82,2 

la sută.

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un  viitor sigur mâine ! 
DEVA, tel./fax 611564; HUNEDOARA, 711430; 
PETROŞANI, 545302.

A ÎNCEPUT UN NOU AN ŞCOLAR!

. începe un nou an şcolar, Un an în care învă
ţământul românesc beneficiază de o lege modernă 
şi democratică, ce reglementează un domeniu esen
ţial pentru societatea noastră. La o lege clară, se 
impune.o muncă pe măsură din partea oamenilor 
şcolii, dar şi a partenerilor de dialog — elevi şi pă
rinţi. Eforturi mai mari se cuvin din partea consi

liilor locale în administrarea cărora se află, din a- 
cest an, şcolile. E o muncă dificilă care, dacă nu va 
fi desfăşurată cu tenacitate şi cu -înţelegere din par
tea tuturor, se va întârzia aplicarea reformei in do
meniul învăţământului. Bani sunt puţini, preţurile 

.mari, fondul necesar de manuale «iu s-a tipărit în 
totalitate până la această oră, apelânâu-se încă Ia 
manuale vechi. La greutăţile menţionate se adaU. 
gă şi altele, dar ele trebuie depăşite, Şi mai ales e 
necesar ^ ă  -se desfăşoare Pe «nai departe (tradiţia o- 
bligă —  nai.) un proces insţructiv-educativ de cali
tate, pentru care şcoala românească este recunoscu-, 
tă şi apreciată in  întreaga lume. Acum, la început 
de aa  şcolar, tuturor elevilor, învăţătorilor, profe
sorilor. inginerilor, maiştrilor, mult succes I

E gren să-ţi im aginai un 
do tet de an şcolar gâhdin- 
du-te doar la ziua eted, 
tu însuţi, a i ' trecut pentru 
prima dată pragul şcolii. 
•Trebuie să vezi neapărat 
ochii şi feţele elevilor, nu 
numai ale celor din cla
sele X—II, atât de sinceri 
în tot ceea ce fac, ei şi a- 
le celor mari. Etnoţia în 
ceputului este una reală! 
chiar numai imaginându-ţi 
ce îţi oferă la acest în
ceput „bătrâna doamnă 
Şcoală". ̂

Aşadar, iată-ne dis-dc- 
dimineaţă alături de ele
vii şi profesorii Şcolii Ge
nerale Nr. 4 din Dfeva. O 
familie, poate • cea mai 
numeroasă din municipiu 
şi din judeţ : cu 1700 e- 
ievi, din . care doar în cla

sa I — aproape 208; cu 
W  cadre didactice — în
văţători şi profesori, oa

meni deschişi şi cu dra
goste pentru copii. Dar, 
nu numai dragostea pen
tru elevi este evidentă, ci, 
ca un semn al ei, şi con
diţiile în care aceştia îd- 
vaţă. Argumente elocven
te aduce în acest sens dna 
prof. Maria Secoşan, di
rectorul instituţiei: „Cre
dem că şcoala noastră o- 
feră condiţii bune pentru 
un proces insţfuctiv-educa- 
tiv serios. Clasele sunt zu
grăvite, prin înlocuiri de 
conducte, încălzirea spe
răm să fie mai eficientă; 
se lucrează la acoperirea 
corpului mai nou al clă
dirilor şcolii, sala de sport 
este renovată şi bine do
tată. La; dispoziţia elevilor 
se află un cabinet de in-- 
fonnatică, dotat cu apa
ratură, cu calculatoare, 
Perttru a veni în întâmpi
narea ..preferinţelor elevi
lor si nărintilor. functio-

Aspect de la festi
vitatea de deschidere 
a noului an şcolar, la 
Şcoala Generală Nr. 4 
Deva.

nează clase de engleză şi 
germană cu predare in
tensivă".

Rezultat al grijii ce se 
poartă elevilor de către 
personalul didactic sunt 
rezultatele pe care aceş
tia le obţin la învăţătu
ră : de mai mulţi ani şcoa
la se situează pe primul 
loc pe municipiu Ia olim
piadele şcolare. Rezultate 
meritorii se obţin şi în al
te  întreceri şcolare.

Deschiderea noului an 
şcolar a fost un prilej de 
bucurie, O bucurie ce . va 
fi urmată de eforturi rea
le,, de atabefe p ă r ţi: ţdevi- 
cadre didactice, lifarturi 
care vizează, în ultimă 
instanţă, formarea unor oa
meni capabili -să desăvâr
şească o Societate pe care 
o dorim mai bună pentru 
oamenii ei. ’ ■

Cu toate că, de regulă, 
scrisorile anonime nu sunt 
luate in considerare de 
presă, redacţia ziarului nos
tru a considerat că o pro
blemă serioasă, cum este 
cea la care ne vom referi 
în articolul de faţă, merită 
să fie tratată cu toată a- 
tenţia, chiar dacă avem ca 
expeditor „un grup de ce
tăţeni din localitatea Vai
dei'1. Fără a aduce nici un 
fel de acuze adevăratului, 
autor al scrisorii în cauză,' 
credem că a trecut vremea 
când oamenii se. temeau de 
consecinţe atunci când se
sizau lucruri reale şi gre? 
utăţi cu care se confruntă, ‘ 
aseunzându.se sub pseudo
nimul „un grup de cetă
ţeni". Deci, ţinând seama 
de situaţia semnalată, am 
pornit pe urmele scrisorii, 
însoţiţi find de către dnii v 
ing. Sorin Crişan; director ' 
comercial la S.C.. „Devii" 
Ş.A. Deva şi de dt Emil 
Ardean, şeful filialei din 
Orăştie a-acestei firme, ca 
factori de decizie intere
saţi să soluţioneze concret 
neajunsurile semnalate. 

Despre ce este vorba,

în esenţă, în scrisoare? 
Decă până spre sfârşitul 
lunii august a.c. laptele se 
colecta şi se prelua la 
punctul din Vaidei, până 
la ora 8,30 şi chiar mai 
târziu, acum — se spune 
în scrisoare — „laptele nu 
se mai primeşte după era 
6 dimineaţa, oamenii fiind 
nevoiţi să se întoarcă a- 
casă cu el după ora res
pectivă, să-l dea' la porci'1, 
fapt ce-i determină pe cei 
în cauză să , ceară ajutor 
redacţiei ziarului nostru 
pentru a soluţiona pro
blema, astfel încât punctul 
de preluare din Vaidei 

. să nu-şi înceteze activita
tea.*

La* ^punctul respectiv de 
preluare, dna Cornelia 
Picu'ţnora driei Ana Picu, 

•femeie la 75 de ani, care 
se ocupă efectiv de pre
luare, dar acum se află 
intr-un scurt concediu pen
tru tratament — n.n.),.ne 
spune că. nu a avut până 
acum reclamaţii (fe nici 
un fel privind preluarea 
laptelui de la crescătorii 
de: animale din sat. De 
regulă — nc-a spus — la 
ofa 6 dimineaţa deschidă 
poarta şi până la ora 7— 
7,15, când soseşte cisterna 
de pe rută, face colectarea. 
Este adevărat că înainte, 
pe timpul verii, preluarea 
se făcea şi mai târziu, dar

Anchetă realizată de 
NICOLAE TÎHCOB

(Continuare ta pag, a  -2-a)

una pe z
•  In tramvai, o doam

nă care stă în picioare, 
către un tânăr care stă 
pc scaun: . i

r  ‘— îmi dai voie să-ţi / 
i ofer locui meu ? > ’■

ŞEDINŢA pCASlNEI 
'  ’ NAŢIONALE)1

Azi, sâmbătă, 16 sep
tembrie 1995, în sala îesti. 
vă a lâcenlUi „Decebal11 
Deva se vă întruni Bi- 
roul Executiv al' „Casi- 

- nei Naţionale", care va
dezbafe1" probleme legate 
de setflăl asociaţiei şi 
de Pregătirea sărbătoririi 
a 125 de ani de la consti
tuirea „Societăţii pentru 
Fond de Teatru Româ
nesc In Ardeal". (D.G.)

SE INAUGUREAZĂ 
SEDIUL B.C.R.

Impunătoarea clădire a 
Băncii Comerciale Deva,

construită în perimetrul 
Hotel „Sarnds1* — I.P !n . 
— Cepromiu, a ajuns la 
cote finale. A ri la ora 
ii, va avea loc festivi
tatea de inaugurare a 
frumosului edificiu. (D.G).

DISTRIBUIREA 
CUPOANELOR^ 

NOMINATIVE DE 
PRIVATIZARE

Celor ce au dreptul, dar 
nu au  intrat încă în  -po
sesia: cupoanelor «amina, 
tivi- de privatizare, le 
reamintim că pot face 
acest lucru în cursul zi
lelor de sâmbătă şi d x . 
minică, prczerdând«-se ctt

actele necesare Ia centre
le de distribuire de la 
oraşe, unde au fost aron
daţi. Orarul, de funcţio
nare al acestora este în
tre 8—16 sau $—20. Nu 
uitaţi că termenul Urnită 
stabilit pentru ridicarea 
cupoanelor aste data de 
30 septembrie a.c. (N.T.)

FARMACII DE SERVICIU

•  Va fi deschisă, pen
tru deveni, în aceste 
două zile de sfârşit de. 
săptămână, farmacia „As. 
clepios1' S.R.L. din stra
da M. Eminescu, nr. 13.

•  în municipiul Hu
nedoara, reţetele vor fi

onorate

Suporterii echipelor Ve- 
ga Deva şi Minerul Cer. 
tej (Divizia B) şi ai celor 
din Călan şi împrejurimi1 
au plăcuta .ocazie de a 
asista duminică (de la 
ora 11), Ia meciurile âus- 
ţinutc pe propriile tere
nuri între echipele Vegâ 
Deva - -  Minerul Uri. 
cani, Minerul Certej 
Şoimii Sibiu şi Victoria 
’90 Călan — Min. Şt. 
can. (S.C-.)
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Drumul laptelui de la ; producător la fabrică
(Urmare (lin pag I)

după noul orar, mai ales 
că s-a 'schimbat şi . şoferul 
de pe cisternă, trebuie să 
se încadreze în acest pro
gram. Ca urmare, unele 
discuţii s-au ivit pe a- 
ceastă temă, mai ales că 
acum noaptea este mai 
lungă şi unor oameni li se 
pare prea devreme ora 6. 
?i Discutând cu dna Sa
m a  Pîrvan despre situa
ţia creată, interlocutoarea 
ne-a spus că nu are pici 
un fel de necaz în pri
vinţă predării şi preluării, 
laptelui, considerând că 
schimbarea programului nu
0 .deranjează cu. nimic. 
„A-vgm destule de făcut 
în ■ câmp şi în gospodărie 
dupâ^cira 7. Apoi, suîîtenţ 
bătdtjjji şi nu mai dormim

tă vară duceam 
jjpmai târziu, dar îl 
B  iptr-o găleată pusă 
ii să nu se strice".
: ani două/ vaci cu 

S'jfţ dau zilnic 10—13
1 ia punctul de colectare" 
-Hi ne spunea dl Vasile 
Rădac, care este pensionat 
de la fabrică, dar se t on- 
sideră ţăran adevărat, îiî 
ciuda celor' 78 de ani pe 
care-i are. Cu privire la 
programul de preluare â 
laptelui, a obiectat că i 
se pare puţin cast devre
me ora stabilită până a-

cum — 7. Ar £i bine ca 
orarul să fie prelungit, 
astfel ca el să fie conve
nabil pentru toţi, până pe 
la ora 8. Profitând-de pre
zenţa reprezentanţilor de 
la „Devii", a adus însă în 
discuţie şi o altă problemă 
care i se pare mult mai 
dureroasă. Anume aceea a

portantă naţională — su
portă o bună parte, sub 
formă de prime, din pre
ţul plătit producătorilor. 
Desigur, ideal ar fi, ca- 
peste tot în economia de 
piaţă, preţul laptelui să 
fie liber, dai/. în condiţiile 
când la noi se urmăreşte 
şi o protecţie a consuma-

preţuluî. Chiar şi cei 475 
de lei litru de lapte, cât 
se va plăti producătorului 
după 1 octombrie a.c., ar 
fi prea jDuţin îh raport cu 
cheltuielile şi comparativ 
cu preţul pâinii, spunând 
că înainte laptele şi pâi
nea' erau -la acellişi nivel. 
Din explicaţia dlui Cri- 
şân '.v  înţeles că şi firma 
care -preia laptele spre
industrializare face o serie 
de cheltuieli cu transportul 
şi prelucrarea (până ce 
produsul ajunge la consu
mator), iar bugetul sta-,
tulul — laptele .'fiind con
siderat ca produs de iţii-'

DIRECŢIA MUNCII Şl PROTECŢIEI SOCIALE 
HUNEDOARA 

O.FJ.M. DEVA

S I T U A Ţ I A
LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 

LA DATA DE 12. 09. 1995

Meserie

Agent asigurări 

Agent comercial

Arhitect\ •• -
Automacaragiu 

Baby sitter 

Brutar 

Bucătar 

Carmangorier

Locuri

25

36

1

4

1

6

3

Inspector . ■

Instalator

Jurist

Lăcătuş construcţii 

Lăcătuş mecanic 

Macaragiu 

Maistru constructor 

Maistru tâmplar

1

3

1

2

26

3

3

2
Coafeză * 2

Cofetar patisor 3

Contabil 2

Contabil Ist. medn 1

Cosmetician 1

Groitor 16

Decorator ceramică 5

Dulgher 31

Economist ’ 14

Electromecanic auto 6

Electronist 1

Excavatorist • 2

Farmacist 4

Fierar-betonist , 18

fachist 2

jFrigotehnist

Manager ’

Manichjurist  ̂^  

Mecanic auto ‘ \

Menajeră . 

Modelator pâine 1 

Montater marmură 

Mozaicar , . 

MuâciC ndiiaî^cai

. . . .....  m&g&Tt*
Revizor contabil

o

Frizer 2

Funcţionar economic 1

ţng. construcţii 9

Ing. mecan ic - ■ . • 1 .

Ing. mine 1

» *  •  *  * • m » m a s a n a

Şofer ; V 

Strungar 

Sudor cu gaze 

Sudor electric 

Tâmplar 

Tehnician 

Tinichigiu auto 

Ziarist 

Zidar
TOTAL - _>

1

1

2<L

4 .

Y'
. . .  2 , ,

s 7

2 

2 -

-  ^... 4 

4 

4 

12 

7 

23 

1 

4 

1 

31 
389

» * • » * * * • • • • * • • •

torului, este greu de reali
zat un asemenea deziderat. 

Deşi acum nu mai pre
dă lapte, una din vacile 
ce le deţine aflându-se în

* gestaţie . avansată, dl Ni-
• colac Nistor ne.a spus că 

nil a avut'nici un fel de
: probleme legate de pre- 

dareâ şi preluarea laptelui, 
î. Sintetizând cele relatate, 
i dl ing. Grişan şi apoi con

ducerea „Devil““ sunt de 
părere că problema adusă 
în discuţie poate fi snlu- 

; ţionatâ, prin- bună r înţele
gere, a tâ t în favoarea, pro
ducătorilor de lapte din 
Vaidei, cât şi beneficia
rului,, existând posibilita

tea ca graficul de depla
sare a cisternei pe guta 
respectivă -să fie decalat, 
astfel încât, până cel mai 
târziu la ora 8, prelua
rea de la  punct să fie ter
minată. Trebuie ţinut sea. 
n>a, în toate situaţiile, că 
se întâmplă ca la capetele 
de începere a rutei cister
nelor activitatea de pre
luare a laptelui de la pro. 
ducători să se facă mai 
devreme. Tocmai de aceea 
se are în vedere ca, pe
riodic, în funcţie de posi. 
bilităţi, să se aducă unele 
schimbări de ore în grafi*-- 
cui privind preluarea fără 
a aduce însă perturbaţii 
majore în programul de 
sosire a cisternelor la fa
brica de prelucrare (pen
tru a nu dăuna procesului 
de Industrializare) şi nici 
să fie afectate relaţiile cu 
producătorii agricoli, te  
speţă cu cei care livrează 
lapte.

în  final — o veste bună, 
pentru toţi producătorii a- 
gricoli care valorifică lap
tele prin punctele de pre
luare ale S.C. Devii S.A. 
Deva. Am aflat şi îi in
formăm pe cei interesaţi, 
că, de curând, s-a, primit 

de la bugetul statului tranşa 
de prime cuvenită pen
tru laptele predat până 
acum, urmând sâ fie la ţ  
cută plata către toţi furni
zorii.

ţa H dneâoara, 
MS* W r SUCIU;

pictorul

SAMBATA, 16 
SEPTEMBRIE

•  Sf. Mc. Bulimia şi 
Melctina;

•  Au murit: ta  1823, 
marele cărturar GHEOR- 
GHE LAZAR (n. 1779)
în 1888, pocta IULIA 11AŞ- 
DEU (n. 1869); *

•  Onomastică: Edita;

•  1868. Se deschide la 
Sibiu primul Congres Na
ţional Bisericesc al Ro
mânilor Ortodocşi din
Transilvania şi Ungaria:

•  1935. România ,-estc 
aleasă ca membru, per. 
manent în Consiliul Ligii 
Naţiunilor.

LUNI, 18 SEPTEMBRIE

. a Sf. Eumenie, Ep. Gor- 
tinei; Sf. Mc. Ariadna:

^  I
■  Ziar ectitat de
J , CASA DE PRESĂ $1 EDIIVRĂ
j  ..CUVÂNTUL LIBER" DEVA
• societate pe actaJm cu capital privat
I înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu
|  nr J /20618/1991C o n t . 4072613 M 0  B.C.fi. Oeva. j

Cod fecal: 2116827
â CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE •"*'
î Dumitru Gheonep ©reşedinţe (redâcto» $e?),
* Tibenulstrate vcepi esedmte f f edactcs $e» adiunc!).
I Virgil Cr»$an comat») seL Minei Sodea. Nicoiae 
| Tîrcob.
| întreaga răspundere pentru conţinutul f
* articolelor o poartă autorii acestora Adresa |
* redacţiei: Deva: 2700. Str t Decembrie, nr 35. !
î judeţul Hunedoara Telefoane 611275. 612157 j 
J 611260.625904 Fax 818061 «mm» I
I Tiparul executat ie S.C. „Poftdava" S A Oeva |
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In .zilele premergătoare 

serbărilor naţionale de 
la Ţcbca^ ţucEăţprj .ai 
Inspectoratului Poliţiei 
Sanitare _ şi Mcdicinpi 
Preventive au efectua^ o 
scârnă de verificări şl 
controale la societăţi, a- 
genţt economiei şi pro. 
ducători al preparatelor 
şl diferitelor mâncăruri, 
în special din carne şi 
respectarea regulilor de 
igienă Ia desfacerea lor 
către consumatori.

Paralel cu această ac
tivitate S-a urmărit şi 
modul în care se respectă 
prevederile Legii' 98/ 
1994. în virtutea acestor 
prevederi s-au luat mă. 
suri de amendare cu 
câte 50 000 de lei Ia 
S.C. Comturist Ancuţa 
S.R.L. Vata de Jos şi 
S.C. „Hanul de Ia răs
cruce" SJLL. Tlrnava de 
Crlş pentru depăşirea 
obiectului de activitate.

fete de .fapt o abatere î  
«e se constată mereu, In t
multe tocuri din judeţ. * 

"aviz * amatorilor.': ” ■■■ |
Din depozitul cn^ros » 

’ din "Deva, str. RL Eml- I 
nescu, nr. 48 al S.C. *
. Fiord' S.R.L. Timişoare i  
Ş-a livrat Societăţii Coî *

•  Soarele răsare la ora 
6,55 şi apune la 19,25;

•  Onomastică; Adrian;•

•  Au trecut 258, de zile 
din an; au rămas 107. ,

DUMINICA, 17 
SEPTEMBRIE

•  Sf. Mc. Sofia şi trei 
fiice ale Sale: Pistis, A- 
gapis şi Elpis;

•  1739; Pacea' de la 
Belgrad, care încheie răz
boiul ruso — austro — 
turc (1736—1739). Imperiul 
Habsburglc restituie Ol
tenia, care este realipită 
Ţării Româneşti*;

•  S-au născut: în 1881, 
poetul GEORGE BACO. 
VIA (m. 1957); în 1913,

•  Au m urit;' in - 1831, 
poetul VASILE CARLOVA 
(n. 1809); în 1909, - istoricul 
si arheologul român pRI- 
GORE G. TOCILESCU (nK 
1850).

Din determinările ana
litice privind calitatea fac
torilor (de mediu în peri
oada 4 —10 septembrie, e- 
fectuate la ptmctrfe de 
control pentru supraveghe
rea calităţii aerului, sem
nalăm:' ( . ;

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi, valo. 
rile medii (la bioxid de

btoŞ*d de azot, aţno- 
niac, 'fenoli şi aciditate) 
s-a constatat încadrarea 
lor sub concentraţia - ma
ximă admisă.

•  Valorile medii pentru 
pulberile în suspensii. In 
zonele Deva — Mintia, 
Hunedoara şi Călan s-au

• • « * « * m » • • • • • m

încadrat în  CMA, - Valon, 
rea medie la acest indi
cator a fost depăşită . în 
zona ZIaşti. .

* La pulberile sedi- 
mentabiie s-au evidenţiat 
depăşiri ale CMA (CMA =  
17 g/mp/lună) în , zona 
Chişcădaga de 16 ori şi 
în zona Teliuc (Je 9 ori.

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale -pentru 
factorii de mediu — aer 
(aerosoli filtraţi şi depu. 
neri atmosferice), pe ape 
curgătoare şi potabile, sol 
Şi vegetaţie, s-au încadrat 
în limitele de variaţie alo 
fondului natural.

in  ceea ce 'priveşte ca
litatea'- apelor eurgălroai'e 
cie sUjîrafaţă, ind iicatorii 
de câiliîate erau în limitele 
impsse de STAS. -

AGENŢIA BIE PROTECŢIE 
A MEDIULUI DEVA

• • • • • • » » • » •

Revigorarea rasei

Ptepi
- -t». ziua 4e 
|  octotobrie ’

mereiale „GabrielaT S:BjL'a
~ ■* *  ’— 1 /1Orăştie, cu factura S98Ş8; I 
in ziua de 18 augtisţ ţ 
a.c., bere Premiui» Pjls f  
cu certificat de catttaie » 
nr. 917 din 16 august f 
1995. In data de 27. 08. * 
’95 societatea din Orăştie I 
a re turnat depozitului ;
din Deva berea pe moi j 
tiv că prezenta urme "
vădite de alterară (tul- |
burfe, cu depuneri). Fir- - 
ma din Deva refuză ' să ! 
restituie contravaloarea'1 
berii sau să livreze bere * 
corespunzătoare. Oare sâ I 
se ajungă la instanţă « 
pentru stabilirea adevS.1 
rului ?

duminică,

de animale «Ud reia « a .  
zgau. Organizatorii acest»;
manif«*tAri — Direcţia 
pentru Agricultură şi Atf- 
mentaţie a  judeţului Hune
doara, b.J,R,S.A..^rjmăria 
comunei Baia deCriş, Aso
ciaţia judeţeană a cresci. 
terilor dc păsări’ şi ani* 
mâlc mici -şi , Asociaţia

producătorilor agricoli din 
zona montană — asigură 
pregătirile necesara. pe 
lângă.. crescătorii. de - ani
male fiind invitate să. par
ticipe şi painripnlvto firme 
producătoare de utilaje 
specifice zootebniri şi a- 
griculturii din mai multe 
judeţe ale ţării. - 

Organizatorii fac apel 
pe aeeâstâ cale la  poten
ţialii sponsori «are doresc 
Să sprijine efectiv : dez
voltarea agriculturii b«- 
nedorene şi pă crescătorii 
dc animale să-şi dovg-T 
dcască ataşamentul n mă
sura posibilităţilor, la re
uşita deplină a. acestei 
acţiuni. (N.T.)

C U R S U L  V A L U T A R
„:f 18 SEPTEMBRIE

1 dolar SUA .....
1 marcă germană 

100 yeni- japonezi 
1 iijrâ sterlină 

• elveţian
'X franc francez

k •  lOO-Ţirc' italiene

— 2105 Ici 
—- 1415 lei •;
— 2053 lei
— 3261 lei
— 1738 Ici

411 lei
— 131 lei

de referinţă ale Băncii Naţionale
-------ntet i -; ■;* "
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re nevoie. Altfel, vorba î 
unui reputat arfiitect hu- I 
nedorean, iii fiAeaic -aâjp } 
tem brie Ia serbările nâ- I 
ţionale — lemnele sus! « 
—lemnele jo s!, apropo de |  
improvizaţiile eu care se I 
cheltuiesc în fiecare an i 
milioane *

JON CIOCLEI f

m*ţ t  mm t  mmtmm* mtm • mmr

J terile unui judeţ. Nici nu moţilor când sunt de res-
f  a fost lăsat» ca idee de taurat atâtea biserici-mo-
» realizare, doar pe seama nument, atâtea şantiere
1 judeţului Hunedoara. S-au arheologieedeschise şi ne-
* oferit să participe la ma* finalizate .în judeţ.

«■m « mm «'«mm « mm» «m «««M'fMMi mm * mm It mm » mm • mm t  m

viu de... milioane"
O nouă „tresărire" în 

v ia ţi ' artistică a Devei a 
reprezentat-o spectacolul 
intitulat „Mortul" viu de... 
milioane", al Teatrului de 
Revistă şi Comedie Muzi- 

} cală Deva, a cărui premie
ră a avut toc ■ marţi, 12 
septembrie a.e., în sală ma- 

t re a Casei de Cultură-
Tn regia artistică a Iui 

Eugen Aron» spectacole’ 
îşi propune să aducă in 
faţa spectatorului unul 
din inevitabilele aspecte ai 
vremurilor în care trăim, 
ale căror personaje fşi au, 
din păcate, poate prea 
multe corespondenţe . îri 
plan real. Pe scenă, acţiu
nea se Învârte in jurul şi 
in mijlocul familiei Orzo- 
iu, al cărei „eâp“, Vale- 
rian Orzoiu, se pretinde 
a fi un „om cu sufletul 
caritabil care strânge aju
toare pentru cei aflaţi in 
nevoie"; adică tipul celui 
pus pe pricopseală prin 
mijloacele care-i Vin mai 
uşor la îndemână, ca mem
bru al unor organizaţii 
precum „Mişcarea efer
vescenţei naţionale" ori 
„Alianţa obştească pri
vată". Anastasia Orzoiu, 
so.ia care este gata sa ur
meze ideile mâfeţe ale 
soţului său şi Izabela. fii
ca ignorantă şt iubitoare 
care e preocupată doar de 
festivalul rock din parc, 
sunt la fel de dornice de 
parvenire şi. nu pregetă' a 
recurge la ţot .felul de 
subterfugii pentru a-şi a- 
tinge scopul. Nici Cecilian 
Matache, un oaspete obiş
nuit al casei, nu e străin 
de tea ie acestea, intrând, 
şr el în jocul familiei Or
zoiu, in plus. râvnind şi 

I la dragostea Anastas.ei.
Totul se declanşează în

»

urina sosirii în casa fami
liei Orzoiu a celor „două 
nobile doamne*1 (Măcriş şi 
suedeza Carola) care vin 
să ajute pe Anastasia şi 
Izabela (devenite handica
pate),, intermediarul fiind 
evident Valerian Orzoiu

Premiera Teatrului 
de Revistă şi 

Comedie Muzicală 
Deva

(înlocuit acum, in calita
tea de soţ, de Cecilian), 
iniţiatorul acestei farse. De 
aici —- întregul comic de 
situaţie. Mortal care va 
„poposi" in această casă 
nu e de fapt mort, mai 
bine zis moartă, aceasta 
participând la o altă în
şelătorie pusă la cale de 
Daniel, prietenul Carolei 
— mai exact al banilor pe 
care răposatul soţ i-a lă
sat acesteia. Victimă cade 
Gabriel, fiul Carolei, pe, 
post de criminal „prin im
prudenţă", ascuns în Cîjsa 
familiei Orzoiu şi apoi în 
inima Izabelei. Finalul se 
înscrie în gentil happy-end- 
urilor, toate faptele fiind 
-demascate, iar Valerian? 
Orzoiu şi familia sa ră
mân cu milioanele câştiga
te, prin şantaj, în urma 
descoperirii mortului... viu.

Ih acest context, jocul 
interpreţilor a fost eloc
vent, ei susţinând şi ilus
trând în mod reuşit, prin

interpretare şi mişcare sce-' 
ni că (realizată de Tică Hg- 
nea). replicile. — pe ato- 

- • curi savuroase— ale tex
tului semnat de Alexan
dru Darian. Din păcate, a- 
cestea n-au fost ajutate şi 
de fragmentele muzicale 
intercalate în spectacol, 
genul • muzicii, dar mai a- 
les orchestraţia lăsând în
că de dorit. Cu un alt fel 
de muzică erau obişnuiţi 
spectatorii la reprezenta
ţiile anterioare ale Teatru
lui de Revistă din Deva. 
Se mal impune ca cei ce 
se ocupă cu problemele li
terare la acest teatru să 
remedieze eroarea de de
finiţie a termenului „a- 
patrid", ce apare într-una 
din replici, termen, care, 
cdnform Dicţionarului Ex
plicativ al limbii române 
înseamnă „persoană care 
na are cetăţenia nici unui 
stat", şi nicidecum o per
soană fără naţionalitate,, 
cont sună replica.

Să-1 dorim, la deschide
rea stagiunii 1995/96. Tea
trului de Revistă şi Co
medie Muzicală din Deva 
spectacole din ce în ce mar 
bune şi îndeosebi un pu
blic numeros şi entuziast.

Cei cărora ii se dato
rează realizarea acestui 
spectacol sunt : Păstorel 
Vulcu (Valerian Orzoiu), 
Ileana Zanche (Anastasia), 
Cristina Furdui (Izabela), 
Puiu Faur (Cecilian), Iza- 
bela' Haşâ (Carola), Mircea 
Lăscuş (Gabriel), Radu 
Cristea (Daniel), Laura Ni- 
corovici (Matilda — „mor
tul"), Ion Cârjoi (sceno
grafia), Gheorghe David 
(compozitor), alături de cei 
amintiţi în rândurile an
terioare.

G. BÎRLA

Toată suflarea hunedo- 
roană s-a entuziasmat la 
lansarea ideii1 de realiza
re la Ţebea, în vecinăta
tea gorunului ltli Horiţi 
şi a mormântului Tancu
lui, a unui pântheon al 
moţilor. S-a organizat în 
acest scop un concurs na
ţional de proiecte lansat 
cu tot entuziasmul şi do
rinţa de acţiune, de către 
autorităţile judeţului. 
Concursul a fost câştigat, 
proiectul adjudecat şi e- 
laborat, şi de atunci li
nişte şl pace 

Evident, realizarea u- 
nui complex monumental 
de asemenea dimensiuni, 
funcţionalitate şi putere 
evocatoare depăşeşte pu
terile unui judeţ. Nici i 
a fost lăsat» ca idee 
realizare.

terializare toate forţele 
care se revendică din glo
ria moţilor crişeni şi a- 
rieşeni.

Proiectul a intrat în fa
za avizărilor. Unul dintre

cei care trebuie să-şi dea 
avizulj dar ezită s-o facă, 
este Ministerul Culturii. 
Obiecţia este aparent ma
joră. De ce să cheltuim 

nuntrrr nanthonmit

Este şi acesta un ade- J 
vări dar tot adevăr este |  
că, cel puţin, în ce pri- » 
veşte restaurarea biseri- I 
cilor-monument, numitul * 
minister acum îşi aduce |  
aminte de ele. ’

Serbările anuale de la î 
Ţebea au Intrat în ca- |  
lendarul evenimentelor J 
comemorative naţionale |  
şi se bucură de respectul' * 
tuturor românilor, astfel |  
că de complexul intrat J 
în terminologie ca pan- |  
theonul moţilor este ma- |

•Foto: PA VEL LAZA

KED. : Dle deputat, va
canţa parlamentară s-a 
Încheiat şi a început noua 
sesiune parlamentară. 
Cum apreciaţi că ,a fost 
vacanţa dv ?

P.Ş.: A fost ta -vacan
ţă activă sub aspectul 
contactului cu doctoratul 
şi al implicării'Afective 
în rezolvarea -unor ce.-
rinţe ale acestuia, ex
primate, fie la nivel de 
cetăţean, fie la nivel de 
autorităţi. în fapt. am 
avut concediu propriu-zis 
doar zece zile pe care 
îe-am petrecut La -munte, 
în judeţul nostru. \ 

RED. : Vă rugâiu să vă 
referiţi la  primul aspect, 
adică la legătura cu e- 
leCtoratul. Cum ş_a ma
nifestat ea ?

•■ '■ piS- : Am avut contac- 
- te Şl andlizc de lucru 

cu jrrimarit PUNR din 
judeţ, uncie şl cp consi
lierii, ocazii cu eare s-au 
trecut in revistă proble. 
maţe cu care aceştia se 
confruntă, stadiul rea- 
li zărit cu prioritate a 
angajâţnentelor asumate 
în cadrul campaniei e- 
lectorâte. măsurile între, 
prinse pe plan local. Ju

deţean sau guvernamental.
BţGP.: "AU găsit au

dienţă Ia nivel judeţean?
r J f . i  Da. La Prefectu

ră, fa Consiliul judeţean, 
după o analiză atentă a 
motivaţiei am primit re
zolvarea legală a demer
sului nostru. De ce am 
acordat prioritate aces
tei acţiuni ?  Deoarece 
primarii aleşi în 1993 nu 
au o majoritate corespun
zătoare de reprezentare 
politică în consiliile lo
cale respective. Pot să

LA FINAL DE

spun că, în general, mo
dul de lucru este acela 
de conlucrare şi are o 
valenţă principală : in
teresul obştii pus mai 
presus de interesul per
sonal -sau db partid.

RED.: întâlnirile «ţ. 
electoratul, cu organele ; 
judeţene vă vor fi Utile 
în sesiunea parlamenta
ră  cşare a început ? .

P.Ş.: Para doar şi poâ_ • 
te. Am avutijţvţâiniri cu ; 
reprezentanţi a» organis
melor descentralizate ale 
statului In j u O f i 
ciul de Cadastru 'ş i  Or
ganizarea Teritoriului, cu 
Notariatul de Stat şi 
Filiala silvică Deva pe 
marginea unor proiecte 
de legi precum,Legea ca. 
d astrului şi publicităţii 
imobiliare, Lega» ocolului 
silvic ş.a.r In uiinş că. 
roca s-au adu» de că
tre cei menţionaţi’ rriai 
sus qnele reformulări şi 

' completări pe care Sub
semnatul jle va valorifi
ca în dezbaterile din ca
drul Cameră Deputaţilor 
ale proiectelor de legi res
pective. Aş remarca în 
acest context propunerea 
referitoare %  pâşunatui 
în pădure şl trecerea a . 
nimalelor spre locurile 
de păşunat. aspect aprig 
şi îndelung-*'discutatU în 
Senat. S-ă sgdsft k> tei% 
mulă de fedacidre’benei

fică care să nu afecteze 
fondul silvic şi, totoda
tă, să nu împiedice des
făşurarea acestei acti. 
Uitaţi economice de tra
diţie şi în judeţul nos- 
tra  - r  creşterea anima» 
M m ;

, luând parte la manifes
tările cu caracter pa
triotic şi cuitural-istoric 
ce au avut loe, în vara 
trecută, în Judeţul nos- 

i. trul
fltŞ.: Mi-a flfcut o 

‘ " f Săj/par^'
Dk D,î: DUNIt-.face par»/ f tic^pn ' împreună cu alţi 

, membri ai p&ctidului
te din arcul guverna- nostru, la organizarea u- 
morvţal. Dumneavoastră nora dintre ele a  par»

Discuţie « t  i 

deputat P.L’.N.R. in Parlamentul României

cum v-aţ» implicat în 
aplicarea Legii cu pri
vite Ia accelerarea prî- 
văţizării în Judeţul nos
tru  ?

P .Ş .: Am avut nume. 
roase contacte cu condu» 
cerile manageriale ale 
unor societăţi comercia. 
le din judeţ cu privire 
la  clarificarea unor aa- 
pecie legate de privaţi- ' 
zarea acestora: variau, 
te Şl căî posibile, va
riante metodologice, o .  

portunitateu demarării ac. 
ţiunii de privatizare, me
tode de adoptat ş,a,

' RED. : V_am văzut

ticipat şi PUNR. Mă, re
fer la manifestările de 
la  După.Piatră, de pe
muntele Găina, festi
valul cântecului pâdu-
renesc de la Poieniţa Voi- 
nîi, simpozionul come
morativ ocazionat de îm
plinirea a 55 de ani' de 
la nedreptul Diktat de 
la VvHia şA-

RED. i In ipod concret, 
ce aţi făcut pentru jude
ţul Hunedoara, dle depu
tat ?

PJŞ.: Am intervenit la 
instituţii guvernamentale 
— Ministerul d* Finan
ţe, Ministerul Industrii

lor, Ministerul Lucrărilor 
Publice etc, pentru alo
carea surselor financiare 
suplimentare necesare în 
cadrul Ordonanţei gu
vernamentale de rectifi
care a bugetului de .Mat 
pe 1995 pentru .obteCtiv*- , 
le de investiţii p^CTite- 
re'din judeţul 
limcntarea cu apă a mu
nicipiului Petroşani, In
troducerea eaaului tnetan 
în Valea Jiului şi In al
te  localităţi, coastnKţu 
de locuinţe toi Deva, Hu
nedoara, Qrăştie, 4 «î- 
nodsa şi Li^eiu, în teme- 
iul Ordonanţei or.
1991, construcţia #  ma-, 
dernizare® drumurilor ju- 
daţene şl focale, V

w m . t  Aţi avut şi ne- 
înjlâiflîrî?

PJS-: trebuie Să, recu
nosc că da şi acestea ţin, 
poaţe, de toată gama Se 
acţiuni abordate mai sus. 
Printre acestea aş enu
mera neaprobarea până. 
la această dată prin ho
tărâre dfe Guvern a intro
ducerii gazului metan fii 
Brad, Certej şi Brânişca, 
nealocarea sumelor nece
sare In acest an pentru 
lucrările de dublare a 
DN 7 între Sîntandrei şl 
Simeriâ Veche. Nu am 
ţinut toate întâlnirile pro
gramate cu membrii şl 
simpatizanţii PUNR, nu 
am răspuns suficient de
sever la atacurile la a

dresa partidului nostru 
car® vjn de la alte for
maţiuni politice, inclusiv 
de la partidul de guver
nământ prin unii expo
nenţi ai conducerii PDSR 
— partid aliat în arcul 
guvernamental»

Sigur, vacanţa mea par
lamentară nu are nimic 
deosebit sau senzaţional 
si nu diferă de cea pe 
care aii parcurs-o majo
ritatea colegilor mei par
lamentari. Diferă, poate, 
de acelea asupra cărora 
se fac referiri In presl 
—* sejururi în vile de 
protocol la Neptun sau 
Poiana Braşov, excursii 
în Malaiezia, Japonia sau 
Africă de Sud, tumbe «r 
lectorele zgomote**» 

POED; : Ce prioriţ^f fm 
gistetive are viitoare» *e- 
siune pariameruaşâ 7 
* ? # : G upi părerea meat 

iaţă-le; lm §tI cadfşsţsu- 
lui şi publiStăţii imobi
liare, Agenţiei, de
dezvoltore şi amenajare 
rurală, Legea 'admXnistra- 

-ţiei locale — dbinţ&fă- 
re, fimcţiohartOUi
public, Legea monpp<dti- 
lid de Stat, legi ate <»n- 
tirtUărif reformei cum ar
fi privatizare^ băncaor,- 
transformarea Pl*P In So
cietăţi de investiţii, apei 
Legea privîrnf âlegerfid 
locale — completare. Le
gea partideter politice şf 
altele.

?

,

Dle deputat, vă 
dorim să vă împliniţi J 
toate aspiraţiile în cali
tatea de mămbru al Par. 
lamentului Romtelei t 

DiŞ.: Mulţumesc, ase^ ' 
menea şi celor de la „Cu
vântul lîber“ f

A consemnat 
TRAIAN BONDOR
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Resursă indispensabilă, a 
dezvoltării economice, e- 
lement vital al mediului, 
apă devine pe zi ce trece 
tot mai rară. Confonn u. 
nui raport al Băncii mon
diale, pregătit pentru con- 

; forinţa internaţională din 
13 august de la Stockholm, 
cca 80 de ţari suferă de 
o lipsă de apă in măsură 

‘ să le pună în primejdie

mai bună gestionare a 
apei, ca şi o creştere a 
preţului acesteia. In ur
mătorii zece ani. Banca 
mondială prevede din 
partea comunităţii inter
naţionale cheltuirea a vreo 
600 miliarde de dolari 
pentru a asigura apa 
populaţiei lumii mereu 
în creştere.

Simplu hazard sau a-

Apa, o problemă planetară
agricultura. Raportul sub
liniază că cererea de apă 
se dpblieăză la fiedare 21 
de ani qa urmare a  creşte
ri. demografi e. Printre 
ţările’Pele mai ameninţate' 

- ■ in Orien-
tulMi$îc(ciu, Africa de ■. - 
Noria, anumite regiuni din 
G h iA  subcontinentul in
dian, IfSg&ieuî Şi Ame
rica Sud.

’PHUXrn a atenua rare- 
fiewâfc #jâei, ce afectează 
eu 0^A*-a\o agricultura 
-  îjesssMSaios re ,? m ai
mult de 70 lâ sută din 
resur sele hidric* - Bas a 
mondială preconizează o

nunţ făcut în mod delibe
rat, în..ziua publicării ra
portului Băncii * -mondiale, 
ministrul ' r r  an l u 
crărilor Publice şi al Re- 
sui selor Hidraulice, r , Mo- 
Iiamed Abdel Hădi f* ,»di~ 
afirma că „o eventuală 
penurie, a resurselor hi
drografice riscă să lo. 
vească Egiptul în urmă
torii cinci ani". Conform 
ministrului egiptean, , 2k 
Ia si tă din cantitatea de 
apă destinată irigării sc 
ţ«erat* datorită risipei 
Si ui juxtapune fh ik" ci 1- 
. i iri mai i consuflăatoare 
de apă, precum orezul".

Cometa m isterioasă
Din adâncurije spaţiului 

a fast semnalată în sis
temul solar sosirea unui 
misterios, foarte luminos 
corp ceresc: ar putea fi 
vorba de o cometă de 100 
de ori mai mare decât 
aceea a lui Halley, Unii 
PU botezat-o deja «cometa 
ntfofUi mileniu" şi astro
nom i sunt unanimi în a 
dori ca traseul său să nu 
se intersecteze niciodată 
cu acela al Pământului: 
ar fi un dezastru.

Noul corp ceresc a fost 
descoperit de doi astro. 
nomi diletanţi americani 
ţ i  ştirea despre „cometa 
^ a n tic i*  a ocupat largi 
spaţii în duminicalul bri
tanic „Simday Telegraph".

(Şefi se află incî din

colo de orbita lui Jupiter, 
corpul cpresc este vizibil 
cu telescoape dintre cele 
mal nMei apare toarte 
luminos şi Si .-sic atribuit 
un diametru de cel puţin 

• 1600 km.
„Este ceva excepţional

— a declarat profesortal 
Brian Marsden, astronom 
Ia Un versitatea Harvard
— « ometă .5 poată 
li văzută ca telescoape* »- 
bişnuite ş i . la o aşa dis- 
tanţ$. Poate d<n. ni «pipeta: 
noului mileniu".

Oficial ,noul corp ce
resc a fost înregistrat cu 
sigla „1995—01" şi m săp
tămânile următoare se a- 
preciază că i se va putea 
calculă cu precizie traiec
toria.

D in  lu m e a  la rg ă
RUSIA LIVREAZĂ ARME UNGARIEI

In acest an Rusia va livra Ungariei armament' 
în valoare de 150 milioane de dolari, reprezentând 
o a doua tranşă din totalul dc 1,7 miliarde de do
lari ce reprezintă datoria fostei URSS faţă de Buda
pesta, a arătat la începutul acestei luni Peter Ha. 
ber, şef de departament în ministerul ungar al A- 
părării. In 1995, 97 vehicule blindate de tip BTR-80, 
mai multe turbine pentru; avioanele de vânătoare 
MIG—29 vor fi livrate armatei ungare, în vreme ce 
70 de vehicule blindate vor fi destinate grănicerilor 
unguri, a notat Haber. In virtutea unui acord, în
cheiat la sfârşitul lui iulie la Moscova între delega 
ţiile celor două ţări, Rusia va mai rambursa Unga
riei încă alte 320 milioane de dolari sub forma li
vrărilor de arme.

c e n t r a l a  e l e c t r ic a  m a r in a

Prima centrală electrică folosind energia motrice 
a valurilor a fost pusă în funcţiune pe fluviu Clyde, 
•în Scoţia. Ea constă într.o enormă instalaţie bote
zată „Osprey" („Energie reînnoibilă produsă de 
hulă"); a cărei fabricare a costat 4 milioane de lire 
sterline, scufundată în larg. Valurile pătrund în sis
temul înalt de 20’ dP metri şi împing aerul în tur- 
bine, producând electricitate. In medie noul gene
rator va putea produce doar 600 kilowaţi pe an, mult 
prea puţin pentru a se putea discuta de rentabilitate.

DE LA RUBLĂ LA IIRIVNA
După ce-a fost de mai multe ori amânată din 

cauza hiperinflaţiei, lansarea hrivnei, noua monedă 
a Ucrainei, a fost dată ca certă pentru octombrie 
viitor. în acest sens preşedintele ţării a -declarat că 
introducerea hrivnei va fi însoţită „de o politică bu
getară şi monetară riguroasă pentru a asigura stabi
litatea noilor devize". La rândul său Banca centrală 
ucraineană a. anunţat că dispune de rezerve de 2 
miliarde de dolari pentru susţinerea operaţiunii. Noi
le bancnote au fost imprimate în 1993 şi 1993 de 
societatea „Canadian Banknot".

Mugabe împotriva 
homosexualilor

, : Preşedintele statului â- 
frican Zimbabwe, Robeft 
Mugabe, a'declanşat o cam-: 
panie violentă împotriva 
homosexualilor, pe care-i 
numeşte „bestii" sau chiar 
„sub-animale". şi i-a che
mat pe concetăţeni să 
contribuie fa izolarea; a- 
cestora, denunţându_i. 
„Dacă vedeţi persoane 
care se coĂiportă ca nişte 
invertlţi sexual, reţineţi- 
le şi chemaţi poliţia", a 
spus Mugabe in cursul 
unei ceremonii de come

morare! a luptătorilor 
morţi în războiul pentru 
independenţa^ ţării.

„Dacă animalelâ,. câinii 
nu fac asta, de ce ar tre
imi să o facă oamenii?", 
s-a întrebat retoric pre
şedintele african, referin. 
du_6e la originile homo
sexualităţii. „Nu le vom 
permite să" rămână aici. 
Avem cultura noastră şi 
trebuie să ne amintim de 
valorile tradiţionale’ ce 
fac din noi fiinţe ome
neşti", a mai spus Mu
gabe.

„Sclavii" naziştilor n-au 
fost încă despăgubiţi

I.G. Farben a rămas 
un fel de societate-fanto - 
mă, umbră a colosului 
chimic al anilor ’36, care 
in’ timpul războiului a fo
losit în fabricile sale 
350 000 de lucrători aduşi 
la muncă forţată pentru 
a produce Zyklon B, „ga
zul morţii", destinat exter
minării de masă. După 
înfrângerea Germaniei na
ziste, I.G. Farben a fost 
lichidată, în 1945, patri-

Totul, în această întâm
plare 'ce aminteşte teribil 
de cea din filmul „Atrac
ţie fatală", a început in- 
tr_o discotecă din Flo- 
renţâ- Ea, blondă precum 
actriţa Glenn Close, foarte 

r . juţă ir * ăgos iti c« 
danet music l_a priv X in 
ochi ;» dec. 3 * i a ri
mas fulgerată : „Eşti mi
nunat)' cum te cheamă?". 
EJ1,-  cti eăşti şi microfon, 
tiz  * de actor, părul 'un: 
blond, a privit-o cu sim
patie „Mă numesc Şte- 
fano, mulţumesc pentru 
cc v . ’r r t . ' ,

Ştefano Batignăni, 30 
ani, în artă „Baţi dee- 
jay", nici nu bănuia sâr-

„Atracţie fatală" 
în stil italian

mânui ce coşmar avea 
să-l . facă să trăiască acel 
surâs,: mai ceva decât cel 
prin care a trecut -JVli- 
rhâel Douglas în filmul 
lui; Adrian Ly ne. Căci. 
de luni de zile, acea fată 
nu-i mai dă pace : îl ur
măreşte prin to; te disco
tecile, il pândeşte când 
iese de la lucru, rămâne 
noaptea sub- fereastra sa 
aruncându-i cu pietricele 
în ferestre şi făcându-i

serenade eare_i exaspe. 
rează pe vecin în sfârşit, 
îi face scene de gelozie 
ieşite din comun ori dc 
câte ori Ştefano e în com
pania vreunei fete.

Ge vrea, la urma urmei? 
Un singur lucru: să tacă. 
dragoste împreună. „Tu 
-A t p i tru m ” 

Aşa că degeaba fugi. Mai 
devreme, sau mai târziu, 
te voi avea", i-a strigat 
odată.

b Toţ despre al treilea 
> război mondial _ Nostrâ- 

damus ne spune că „O- 
riehtul" vii veni: 

iJtmţţrm.m treee Ape- 
' â vedea

; ! Va - traversa -cenii,'; apa 
1 fi
. % V# l# tt ta-

treagâ 'cu Iwffcel«
} Orientul i-arpvitea-de- 
. s t i y ' p e  chinezi, pe a- 
\ rabi sau chiar pe indo- 
; heaiei^;1B?ţi sunt orien- 
, tail în  kfiss catrene pro- 

fetttt jspus că ai 3- 
. lea r&sbQ| mondial va 
; începe; In'Europa şl nu 

îl provocat dc no 
V creştin, Ici de un ateu 

uns de diavol. 11 vedem 
pe acest al 3.1ea anticrist 
atacând prin . • Apenini, 
după ce a traversat ae. 

« rul, apa şi zăfiada, ceea 
ce înseamnă că v a ' veni 
cu trupe aeropurtate, de 
Infanterie şi forţe na- 

 ̂ ;vale şi că ar putea fi 
k oinul, spunea Nostrada- 

mus, care va ieşi dintr- 
un 'submarin, în apropie- 

, rea coastei italiene. Ţăr
mul francez este în a-

• propierea coastei italiene.
• După cum s-a prezis ’ şi 

in alte catrene, cel de

al 3-lea răzbel mcmdial 
se va dânşa - • atuner 
când Marte şi Mercur 
vor fi hi conjuncţie cu • 
PeştiL Accââstă con june: 
ţie va avea loc efitrie 
sfârşitul r adului 19W. 
Despre cea de «' două 

£ îţi» Hris.
tos pe păirtânt &up*'ce 
s-a terminat riri de al ' 
3-lea1 răzteri mondial de 
27 de ani (început către 
finele anului 1999) pro- 
fetui nr spune:

„Un ura venit J ‘« 
ceruri adună toată lu
mea
Intr-un singur popor; 
toate facţiunile mor şi 
renasc.
Clerul exaltat se su
pune unei puteri supe
rioare. Se văd Îngerii 
bucurându-se. Omul 
roşu dispare într-o 
prăpastie fard fund". 
Noul şef venit din ce

ruri este Iisus Hristos, 
care ia 'în mâini desti
nele lumii. Comunismul 
şi democraţia se şterg 
in timp ce o nouă for

mă de guvernământ,; sute*' 
autoritate divină, dătli- 
neşte în lumea întreagă. 
Omul ţoşu care dispare 
fetiwr * f it*
fund ar putea fi comu- 
nismul sau Satan, care 
f *  > «iisto-uc d e
forţele - băielui. Aceasta 
«• puţeât - fi B0IW1 
pentru care îngerii sunt 
văzttţl bUcurâftduzse M  
tâîia intre forţele bine
lui şl ale răului, este. 
teriitinată cu infrângerea r 
j* 'w i i 'i ' Jet <1 .i*rv 
două venire7 a lui lisus 
Hristos pe pământ, după 
terniinârea celui de ai 
3-iea război mondial, - 
profetul spune:

,,Din cer va veni un 
Rege cu o putere în
fricoşătoare,
Este văzut de toţi în:

- mijlocul trâsnetelor. 
Furios, ruinele războ
iului şi ciumei, păca
tele. . 1
Domnia umană de ori
gine îngerească 
Va face să se nască 
pâcep şi unirea în tim

pul domniei sale,
Vg ţine răzbâiul cap^ 
tiv* fntrebupândiui pe • - 

-2 jum itate
--— fi- Va--p* rtsa;--4tf»- p a c e ' 

timp indcMBgat*
Rebele de care y°ri 

beşta pfpl tî>’ 
Hrişţosf,'A fastw id in ;ce t 
Sn -timpul unei mairl fue- 
tuni şi_̂  va fî văzut de 
Stată' lunieă ' îff 'addaşl 

: timipi Va fi mâniat din 
cauză ruinelor ce-1 vor 
înconjura, ruinele răzz 
boiului de 2T de ani, de 

- care s-a vorbit' mai sus. 
Ii$us va face să înce
teze războiul pentru 
mult timp, dar nu pen
tru totdeauna; îl va fâce 
să tacă pe jumătate. To
tuşi, pacea va domni cu 
adevărat pe pământ .mult 

„timp. Putem fi siguri că 
dincolo de această dom
nie de pace, ne aşteaptă 
o ameliorare încă şi mai 
mare, căci profetul scrie 
fiului său Cesar intr-o 
scrisoare următoarele:: 
„După ce pacea va fi 
durat un anumit timp,

<4 ape „i i ’ urnă < 
alta domnie a-’.-iui ' Sb-' 
turn, o vârstfrJlie aur".
C ’UWS W W ' '4 ilită
pe '
IrfWa. ţ a r r s a g l  ru u  
va mi&mM  fn A îe  de 
tr 4‘rs». Ae- %i B i_-
sericii '; creştrhe ' (orto.

. dOBşii- -şi cta^Bieii sfcr -fi 
unib. ** f>nr piept
atacurilor _aHor *riaigii 
iAW.TiUM*. b u d i s o ,  
eta.). învierea vin^' după 
marea' 'masaeri§S*i;' dâpă 
jocul hecatonilai. Va 
urma Judecata de apoi 7 
când păcătoşii «o merge 
la osânda veşnică, iar- 
cei neprihăniţi vor mer- * 
ge în viaţa veşnică (Ma. 
tei 25.46). Unii istoriei, 
ca Jean-Chârles de Font- 
. brune, Artfitir CroCk^t 
şi alţii aii * susţinut’, şi 
mai susţin că Nostrada- 
mus vedea evenimentele 
ca şi cum* ar fi fost 
proiectata*! pps *  ecran 
d# eîm m iilm skt Se ve
dea de* pnrcfc s;ăr fi

produs, deşi pentru con- î 
temporanijl săi. ele ur- î ? 
mau să se intânjple în j 
viitor. Era un , Einstein 
„avânt l’heure?. S-a o - ■ 
prit cu peofeţjile , pen
tru anul M25, Ştia că 
după acest ‘an  se , intră’ “ 
in ra- Vărsătorului, jd 
i „1  mdenţet' niâ e <=>;♦- 

r renaşeterii spirituale, 
o _tjă a .renaşterii urna.', 
rutafii. Era Peştilor va 
Ipg. slfirşit la acea datâ'i 
& instala ,'jiCj ' >...

iyşrsajâ K"t % t.
-care riEfooaielc nu există. 
Unele catrene „ale., lui . 
Nostratjamus au Ar,' h  1- 
sific:..-'-.!- de politicieni şl
*1 C I C >.*. _ 1 î< 'CI '-.l
împotriva mor duşmani 
de ai lor. Aşa s-a în
tâmplat în 1568, când 
<< şmar i, cr,r , ui! £ ?>’ . 
zarin, un om de mare 
valoare la Curtea Pran- 
ţqif au sci-is două catre
ne, chipurile, de ale lui 
Nostradamus, care-1 de
nunţau pe Cardinal. Stra
tagema a eşuat. Falsifi
carea s.a ' folosit şi de 
cei care ‘ au vrut şi încă 
mai vor să-l compromită 
pe Nostradamus.

. ION MANOtU

moniul său industrial fiind 
impărţit între noii gi
ganţi ai chimiei germane: 
BASF, Bayer, Hoechst.

A rămas' totuşi o socie
tate de drept, destinată să 
supravieţuiască până când 
vor fi reglementate tonte 
chestiunile legate de li
chidare. De exemplu, cea 
referitoare la despăgubirile 
pentru lucrătorii forţaţi 
sau . pentru descendenţii 
acestora'.

Ş i. aşa viaţa lui de disc 
jockey a deveftit un in-» 
fem din care nici inter
venţia carabinierilor nu a 
reuşit să-I scoată. I-a în
ceput reprezentanţii legii, 
în faţa ursfei reclamaţii a- 
tât de neaŞiişnuite, au în
cercat să-l liniştească pe 
ŞtcTafto, „Ai puţintică răb
dare:. Rfcf urile Se vor a- 
ranja. Cu timpul pasi- 
uniie* trec". -Apoi, au ad- 
miş Şăit supravegheze dis
cret agresoarea dar. deo- 
.-amebWâi singurul lucru 
pe care- au reuşit să.l facă 
e să_l avertizeze ori de 
câte ori se apropie pri- 
n; ;jdia

ANUL VII ■  Nr. 1470 ;ă, 16 — Duminică, 17 septembrie 1995



j REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

■  „Nimeni nu este mai rob decât acela ce * 
I se crede liber fără a fi cu adevărat*4.

GOETHEi

DESPRE LIRERTATE

■  „Nu poate ti o nenorocire mai mare pentru 
oamenii' liberi decât pierderea libertăţii cuvântului".

Stobaeus
■  „întrebi ce e libertatea? A nu fi sclavul 

nici unui lucru, nici undi necesităţi, nici unei întâm
plări; a coborî soarta până la tine".

■ Seneca
■  „O libertate fără limite ucide libertatea

'  ■ Balzac
■  „Nu te plânge că nu ţi s-a dat ce poţi lua, 

intinrând numai mâna. Nu te uita, robule, la cătu- 
şefe talc, ca să nu recunoşti eă şi tu ai lucrat la clew.

• N. Iorga
■  „Feriţi-vă de cei ce spun Libertate, Liberta

te, şi o nimicesc prin faptele lor".
F. de Lamennais

■  „Fii robul libertăţii’ talc“.
r T. Muşatescu
■  „N-am crezut niciodată că libertatea omului 

constă in a ‘face re vrea; ci în a nu face ce nu vrea".
J.J. Rousseau 

Selecţie de ILIE LEABU

O  Arţa nu poate exis
ta desprinsă de viaţă şi 
cu aţâţ mai mult împo
triva ei,

GJC. Chestcrton
* © Arta nu este un scop 
în sine, ci doar un mij
loc de a sta de vorbă cu 

■ oamenii. - ! •
IVf.P. Musorgski 

© R ostul artei nu este1 
visul, ci viaţa. Acţiunea 
trebuie să ţâşnească din 
spectacolul acţiunii.

K. Uollând 
O Două calităţi ntbrale 

pentru* un a rtis t: jnorala 
şi perspectiva.

D. Diderot
© Artistul dezValuie, o- 

menrrîi calea spre armo
nie care e fericirea şi pa
cea. '

74 G. Enescu
0  E greu să admiri ce-, 

va ~ fără o oarecare- doză 
de iluzii, iar cei care în
ţeleg ©capodoperă o creea
ză In»-ei înşişi. încă. o .da
tă. .Aecleaşi opere'  se râs. 
I m w îfi chip deosebit' în- 
sufletele care- le con tem- ţ.

" s'*' H : Frânte •

0  Toţi oamenii au vă
zut aproape aceleaşi lu
cruri, dar numai artistul 
ştie să le reînscrie în me
moria lui.

J. Renard
O  Sunt cugetări care al

cătuiesc o carte şi altele 
care zugrăvesc un carac
ter. . 7;::77

N. Iorga
© Opinia unui artist 

trebuie' să fie credinţa în 
opera de artă, iâr singu* 
rul - mijloc ele reuşită să 
fie munca, atunci când na
tura i-a dăruit, focul sa
cru.

Balzac
© Arta. trebui,. să apro

pie, iar nu să depărteze, 
să umple, iar nu să sape 
prăpăstii în bietele noas
tre spirite şi aşa destul de 
răscolite de întrebări. 4 

Brâneuşi
0  Arta dăruieşte aripi 

nu eârji. ’ " ■ -
- '■ V . H i*»’

^Selecţie de

•  Un părinte îi spune 
fiului său:

— Mama ta mi_a spus 
că ţi-ai manifestat dorinţa 
de a părăsi casa părin. 
tească. E adevărat?

— Da, tată,,.
— Când te decizi, te rog 

să-mi spui şi mie. Vreau
să te însoţesc...

•  Poliţistul o ajunge 
din urmă cu motocicleta pe 
o tânără care circula cu 
autoturismul eu peste 120 
kilometri pe oră:

— Ştiţi că aţi depăşit 
viteza legală? In ioc de 
80 kilometri Ia oră pe a .  
ceastă şosea, cât e per. 
mis de lege, aţi circulat cu 
aproape 130. kilometri! ■-

— 130 ?. exclamă tânăra 
entuziasmată. Nu credeţi 
că este fantastic pentru, 
cineva fără permis?

•  — Bună treabă! L-ai 
împrumutat pe Costel cu 
q sută de mii lei, rar el 
a fugit eu nevastă.tal 

— Doar nu crezi că aş 
fi fost atât de prost să 
împrumut bani cuiva fără 
un contraserviciu!...

— Getuţo, ia fi aten
tă ce scrie aici, se adre
sează Costel , soţiei, ocu
pată cu treburile bucătă
riei, „.„boala atacă întot
deauna partea cea mai 
slabă a corpului uman..," 

— Probabil de aceea te 
doare pe tine tot timpul 
capul, replică prompt so- 
:ţia.

•  — Cred că fără şe
ful nostru am dormi toţi 
pe birouri.

— De ce ? Vă suprave
ghează tot timpul?

•— Nu, din cauză că 
sforăie!...'

•  Femeia intră furioa
să^, în. biroul, avocatului.
. —. Vreau să-D dau în ju
decată pe ginerele- meu 

" pentru - înşelăeiunef- zise ea.

— Da ce_a făcutV, în
treabă avocatul.

— Ei bine, am toate 
motivele să cred că nu es
te tatăl copiilor fiicei me
le...

•  Oftalmologul încer
ca răbdător lentilă după 
lentilă, dar bătrânică' nu 
i se potrivea nici una.

— Nu vă descurajaţi, p 
.consolă doctorul. Nu es
te întotdeauna uşor să 
găseşti lentilele cele mai 
potrivite.

— Bineînţeles că nu '— 
replică bătrânica, mai a- 
les când le cumperi pen
tru o prietenă...

•  Un oarecare ' visa că 
era oaspete in castelul u- 
nui căpcăun' şi- totul i se 
părea absolut înfiorător.

Dar adevăratul coşmar 
a început abia după ce şe
ful lui, care semăna leit 
cu căpcăunul, l-a trezit...

-• Ştii că- mecanicul 
de locomotivă Stamate a 
fost concediat ?

— Pentru ce ?
— Pentru că a intrat 

în biroul şefului de. gară 
fără permisiunea acestuia.

— Bine, dar mi se pare 
exagerată pedeapsa:

— Ai dreptate, dar el 
a intrat cu tot cu locomo
tivă.;.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

CLEPSIDRA
Ştiu ca U, voi 'ifit&Mi 

- trebuie să-l întâlnesc l 
Dar cu mult înainte de 
aceasta eu îl iubesc şi îl 
aştept. Va f i  poate o în- 
tâmplar e banală' sau un 
miracol, ştiu insă că ne 
vom recunoaşte pentru că 
dragostea ne uneşte de la 
începutul lumii.

„Nu ştiu numele tău, 
nici chipul nu ţi-l cunosc 
dar într-6 zi te vei întâl
ni cu dragostea mea. Mă 
cauţi şi te caut, suntem 
doi rătăciţi, dar nu-ţi fie 
t eamă, dragostea mea va-

Unde eşti? j
lumina cărarea şi mă vei 
găsi. Port în mine iubi
rea precum o mamă îşi 
poartă"copilul în pântece 
şi dragostea mea e tot 
mai mare. E o nebunie, 
nu-i aşa, să iubeşti unota 
necunoscut, dor ce tie-am 
făce fără speranţă iubiţii f  
Şi apoi, eu ştiu că NOI ne 
vom întâlnii umblu prin
tre oameni şi te caut şl 
rM te găsesc şi dragostea 
din mine te strigă > - 

— Unde eşti ?" -... „

INA DELEANU ~

11
Cinci adolescenţi negri 

au fost puşi sub acuzare 
pentru că au dat foc li
nul' vagabond ce dormea 
pe o bancă. La poliţie âu 
explicat că au făcut-o „ca 
să se distreze", întâmpla
rea s-a petrecut în luna 
mal intr-un parc din car
tierul Harlem, mieii uci
gaşi fiind prinşi zilele 
trecute aproape din în 
tâmplare. Doi dintre ei a- 
tacaseră un trecător pen
tru â -1 jefui de... 4 dolari, 
o patrulă de poliţie sur- 
prinzându-i asupra faptu-* 
lui. Asupra; celor cinci 
planează şi acuzaţia de 
tentativă de omor asupra 
altui vagabond, pe care 
l-au lovit in cap cu o pia
tră. „N-au manifestat nici 
un fel de remuşcare, la 
interogatoriu au susţinut 
doar că acesta era felul 
lor de a se distra", a de
clarat unul dintre an-

la New York
chetatori. Iar locul, prefer 
rat pentru asemenea «dR 
vertismehte" era MarilUS 
Gravey Park din Hariefla, 
o zonă unde albii nu &>-; 
drăzriesc să se aventure- 
ze nici măcar ziua.

|n  acest parc, la 9 măi 
trecut, Albert Jaclcson, un 
şomer In vârstă de 38 âni, 
fără domiciliu fix, se ho-; 
tărâse să tragă un pui 
de somn. „Dar acei copii 
nu i-au 'dat nici măcar ră
gazul să aţipească", e*-; 
plică inspectorul John 
Hill. „întâi l-au burduşit 
cu lovituri, apHcâfe «U 
pumnii şi cu picioarele, 
după care au turnat pes» 
te el benzină şi i-aU dat 
foc", Gu un cinism inae*; 
dibii asasinii au declarat 
la rându-le că scena* vfc  
ga bondului in flăcări care 
se zvârcolea pe pământ 
„i-a amuzat nespusă

j w w w w w w w wW

•  Legea Iui Woll
Acei care nu studiază istoria îi Vor 

repeta greşelile.' Acei care o studiază vor 
găsi alte 'căi de a greşi.

#  Legea de aur a artelor şi ştiinţelor
Cine are aurul face regulile,

■  Legea Iui Gross
Când doi oameni se întâlnesc'pentru 

a hotărî cum Să cheltuiască hainii unui' 
a l ,  treilea, întotdeauna - va rezulta o' 
fraudă,. ■ ’ ~ : :  "

. " ■  Legeâ lui GumperSen -p

m 0 > •  • •  * •  » #  * •  * a* *'». h* • * «  * •- * •  * •  •  *:

voRpe »«  taina

* •  •  . •  *  #  * •

m 7 *
'
4- 7 - 8; 9

2- ;:v .
3 ' ■
4 . m
5 Mă
6

) ■ ; ' 1

6 .

9

10 -

ORIZONTAL: 1) Prezicătoare• cu acti
vitate zilnică; 2) Teimert de anunţare â 
timpului probabil Staţie intermedia

ră pe Calea Lactee; 3> XcK; de- frUate 
întrid-veche curte —- DâteJ extraste. din? 
buletin; Bancul cu potopul — Laîtmoe. 
tiv pentru un cor de corbi; 5>- Rău la 
învăţături — Intr-o 'variantă' nouă; 6) 
Tip de - dondiţie într-o ariumîfâ măsură 
— Candidat ia examenul* de maturitate; 
7) Ultimă bătaie dată la tirrip — Ultima 
expresie a dărniciei; 8) Cu privirile de 
nepătruns -<pk) — Operaţie executată cu 
mult curaj; Gen de mâncare... neco- 

“mestibilă — Materiale de construcţii pen
tru poduri; 10) Originea marilor desco
periri.; ' '■ • •:

VERTICAL : 1Ţ Determinanţi în acţiuiîx 
decisive; 2) Amorul propriu al unor pă
rinţi —-'Afecţiune a pielii tratată la băi; 
3) Fruntaş în executarea comenzilor — 
Producătorul unor fructe' dulci şi ze
moase; 4) Exponent ăl Unor figuri de 
prost gust — Oblon la casa lui Dyogene; 

.5) Loc de trecere la pas — Există cât 
sunt vii; 6) Refugiu estival cu program 
bucolic -ţ- Oferă o variantă la alegere; 
7) Mică atenţie de la o puicuţă — Oprire

la p i |ţ j^ ^ ^ - - ^ ta r ;  81cŢîp 
. 'jgâiţţijţoă' ^  qtrablă; ,  J

tăeiimd°e;-, 0) ’*Uecd|;. v îw -;'.
giiie tinmulhi — Pietre pţe^ţioase" din. 
zestrea fecioarelor; ’ 10) Parazite’'  răspân
dite prin spori.

’ VAS1LE 1HOLODEŢ

Dezlegarea careului
„DELICII"

a p ă r u t  in  z ia r u l  N o srm  d e  
SAMBATA TRECUTA:

1) PREPARATOR; 2) RARIŞ — RAŞI;
3) OŢEL — ŞIRAG; 4) DATORI — ANI;
5) U — ETOLA — AD; 6) GG — IMI
TA — I; 7) ARS — AŢAŢAT; 8) TITAN
— GERA; 9) OLOG — PALAT; 10) RA
PIDITATE. vr^'

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Cele mai nedwitd" lhcruri sunt i  d#» 
mai sigure: de exemplu, moartea şi i®» 
pozitele. : ;  i

■  M cta-legea lu l Mancken i !
Pentru orice problemă utâaftă există 1f 

soluţie simplă ‘care este întotdeauna gwŞ 
şită. 7

v; #:;Legea lui Luce , •• ^
Nici o faptă bună nu rămâne nqpjg 

depţită. T ' ■ _ . "

_ Selecţie de ILIE LEAHU
* A .**'• »• ■ *»

Vi iy v-a

r,;. ̂  ...' Srr'r̂îţ
* •  * •  •  •  *  •  *, •  * •  * •  •  ♦  « 4
: - ‘ • * - - fc * " . r*" z. \S ■’*

' a lb;
negru : "  i» *  Da* pa3 şi «3 , ,

;  ;l(eţi^ la Ş ir t l iw i  din ar. trecu i<..

Controlul poziţiei:
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îa  vara acestui an, 
Asociaţia de prietenie 
l?pşaân®-franceză „ELXE 
ÎPAURK", rezidentă în 
<ad<ti Liceului industrial 
din Călan, in colaborare 
« a  Asociaţia L.A-S-E-R.

Lomiont (Franţa), a
teeepot lucrările dă* a- 
meriajare a  curţii tote- 
rioare a liceului. în  ur
ma unui sondaj făcut 
Ut rândul liceenilor, al 

,'esorilor şi consiliului 
administraţie, S-a sfâ- 

bgit un plan de aţnena- 
l»n c a »  cuprinde. 
•  parte; uflfizarea 

■«structurii existente, 
if pe de altă parte eon

ii unor noi tere- 
de sport' destinate 

liceului. In pfi- 
£ază' se va recurge 

â refacerea terenului de 
ŞRinufotbdl existent» cu 
asigurarea unei canali
zări pluviala corespunză
toare, respectiv la con
struirea unui teren, în 
premieră naţională, de 
„•petanque", joc foarte 
popular in Franţa şi a- 
dus la  Călan datorită 
reiaţiilor noastre .cu prie
tenii francezi. Acest ^e- 
ren va fi dotat şi cu 
O mini-instalaţie de noc
turnă. Totodată, se rea- 
Haeftză o cale principală 
de acces in interiorul 
cerţii şi se reface groapa 
leşţinată săriturii în 
ujngime, aflată în para

gină de mai multă vre- 
ahe. '1 r

Lucrările Vor continua 
anul viitor, când se vor 
realiza încă două noi 
terenuri, unul de tenis

de câmp şi unul 
baschet şi se vor

* 
y 
y 
vy

de V
im- 1

planta peste 20 de bănci '  
de beton. V

O iniţiativă frumoasă i 
a tinerilor români ţ i i  
francezi, salutată de J 
Inspectoratul Şcolar Ju- ţ 
deţean. Cu această oca
zie. tinerii, membri ai 
celor două asociaţii de 
prietenie româno-fran- 
ceză vor să transmită 
cele mai calde urări de 
mulţumite dlui inspector 
general, prof. Gheorghe 
Cănd ea, pentru sprijinul 
moral acordat la  realiza
rea acestui proiect.

Toate cheltuielile ne
cesare lucrărilor de a- 
menajare var fl supor
tate în exclusivitate de 
Asociaţiile de prietenie 
L.A-S.E.R. şi respectiv 
„ELIE FAURE- (Călan). 
Condiţiile meteorologice; 
neprielnice, din ■ ultima 
vreme, ne-au împiedicat 
să finalizăm lucrările în 
termenul stabilit iniţial, 
dar. pe această, cale. do
rim să asigurăm elevii 
liceului, colectivul pro- 
'fesoral, că prima etapă 
de amenajare a curţii 
va fi finalizată . cât de 
curând posibil (de în- t 
dată te condiţiile meteo ) 
vor permite acest lucru), ţ 

Iată deci o nouă ac_ i 
ţiune, putem spune, de / 
amploare. concretizată ? 
graţie prieteniei rom âno-î 
franceze, -prietenie pe î 
dăinuie la Călan de mai 
mult de patru ani. (Cos
mici Ban, A'sociaţia „E- 
lie Faure")

FONDUL ROMÂN 
DE INVESTIŢII
D A C I A

•câţtil jopofior dobânzii bancare ixfitvaîenle uniri depezit la termefi, 
in condiţiile in care nu te impune blocarea invetfHiei pe o perioadă 
determinată V'Jii -: "1
•lichidităţi! maximă ţi v» yrad de rite eitrwti de tcăzwi ale invectrue.
- participarea l* pIotamevte cofe implică sume impoHontr de bem.
Oi ev oco tibife invecttfar itor fcrn goluri . '
-exdvderee p»iibilitaţM aoeecupeiării sumelor «vestite ce ar putea
rerultâ din practicul finanţării dc întreprinderi
-cemitioaae minima ţi aparat evitate maxima ta răscumpără»
-informarea permanentă asupra evoluţiei landului
-creşterea valorii lifMvt tofă da 1 ianuarie IMS corespunde unei
dobânzi anuale de cina 49%
-nu »  peftep comisioane la depunere

FONDUL ROM ÂN DE INVESTIŢII DACIA FELIX 
OPEREAZĂ P R IN  GHIŞEELE DESCHISE 

LA SUCURSALELE BĂNCII DACIA FELIX .

izEinnB.
W A ’.v r .V rtV A V .W r.-A W ,'. . . .  . . ................

. CURSUL FONFDULUI ROMÂN DE INVESTIŢII

DACIA FELIX, VALABIL LA DATA DE 15. 09. 1995

Fondul Român de Investiţii Dacia Felix administrat de Pro Invest S.A. anunţă urmă
toarele performanţe financiare :

V aloarea la  zi a titlu lu i de p artic ipare  32 400 lei. ■ . ;>
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1995 corespunde unei dobânzi bancare anuale de 90 %.

«f«*.

„feste Ide 
pentru toţi11

De curând am discutat 
t u  dl Ghaatfhe . Depcea, 

iu  «te mult ^ypginer

j Care acum se ocupă cu 
j (desfacerea produselor fir

mei S.C, Junior
dfe Orăştie. |n  

jtsa patronului fîfmSS 
respective (dl Dorel Dep. 
fiea. pl«p*t îa  tară la  
Contractări), interlocutorul 
ne-a spus-o direct că 

.Ainbei nu  -  *u 
de de reclamă, deoa- 

'A m  <to^«c«re® J m  «s|e 
Asigurată pe termen lung. 
«Este loc pentru toţj în 
economia de

f t â  Depfce». Uf oi'va—. - ' dlukl'«H .''ţi©®*© ’
de oraşe din ţară, la

e
ucţia de bază. Impor- 
«Ste * Insă că dăm 

l i  J »  
lajoritater ti- 

m  la-
i « e p w ş  producţia de ţL 

IA» se AMA cu afit- 
unei prese procurate 

„ (import, productivitetea 
30»  bu căţi pe

«d“. •
lofertecutorul este de

c i fără iniţiativă, 
fj în A tevesti şi «su. 

maro* Unui oarecare risc, 
«st« 8*eu s i  t* Wnsezi tu 
Mâneri. Apoi, pentru ca 

te  impui pe p la ţi şi 
ăâ clienta, este 

nevoii (|e seriozitate fii 
respectarea contractelor şl 
W  6 bună calitate a pro
duselor. (N.T.)

Aş începe rândurile de 
faţă prin a-i asigura pe 
cititorii ziarului „Cuvântul 
liber", pe toţi oamenii de 
bună Credinţă din judeţul, 
nostru, aşa cum o facem 
adeseori, că lucrătorii 0 -  
ficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

nwreu la datorie^ nu
mai cu intenţia buna de 
a fi In ajutorul şi a... pro
teja pe toţi consumatorii, 
î Vă voi spune concret: 

In cele opt luni care au 
trecut din acest an, am 

L tfeetaat «pompe M» de 
acţiuni de control la iasti- 

4uţilr public o, agenţi eco
nomici, regii autonome, so- 
eietăţi comerciale, socie
tă ţ i  niixte, la |ArooănA fl- 
Sdce oTO. Peste w  de ac
ţiuni de controţ âu &st 
destoşurale îh colaborare 
cil ofgariâe de'Speriantetă'

ale administraţiei publice 
locale. Cu ocazia acestor 
controale s-au întocmit 404 
procese-verbale de consta
tare, s-au dat 41.7 amenzi 
contravenţionale, valoarea 
acestora fiind dfe peste 
42,6 milioane de leW din 
care s-au făcut vărsăminte 
în bugetul Statului de mai 
bine da  31 milioane de lei.

Aş dori să preeiafez că 
unui număr de 42 de uni
tăţi li s-a retras -twppo. 
rar autorizaţia de fabri
caţie a unor produse, al
to r  33 , .do unităţi li
s-au suspendat autoriza. 

, toto da, fiuiţpţiooafe bel 
au fost suspendate pana 
îşi rezolvă problemele gă. 
site in neregulă.

latS şl câteva fiMA# că
rora li s-au apiict* Hgo- 
rfle legîî, pentru abaterile 
grave Săvârşite; SJ?. „Drfi-

gu.ş“ Comimpex SRL De
va, magazin general AHO 
Deva, Şcoala Generală Nr. 
5 Lupeni, Şcoala Generală 
Nr. 6 Petrila, S.G. „Jiul" 
Comalim S.R.L. Vulcan, 
S,C. „Relcom** Petro
şani, S.C, Com .Alexan
dra" S.R.L. Brad» &C. 
„bt.L. Ciafe’* Ifijhedoara, 
S.G, „Confort Plus Con- 
struct" S.R.L. Deva, S.G, 
-None Prod Irapex" S.R.L. 
Deva, A.F. „Ramona" De
da, SyC. .JProd Cont Auro- 

, ra“ Dedai $.<?. „Romag 
Com" S-R.L. Deva, &G, 
„Part Construcţii" Deda, 
„Silvana" Deva, S.G. „La- 
zăf şi I%pa" S.N.C. Dbva. Şt 
lista poate continua, 
fim WBAH, «tUURANVi 

directorul Oficiului 
gudeţeaa |« a b ş  Profacţia 

Consamatorilor .
•. Hunedoara m Deva

omser x e g o x
Bistnlxiilor
Autorî il

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

î I

CI NEMA

A PATRIA DEVA j 
CongO (11—14. 09); Cas- 
per (15—17); •  FLACA- 
RA HUNEDOARA i HI. 
cide Rich 01—14); Mai 
late ea moartea (15—47); 
A PARINOUL LONEA ş 
Hăitidt In insula răz- 
bunăfii (11); Nume de 
cod -.Răzbunare" (12— 
14);' Congo (15—17); •

ZARAND BRAD : Băieţi 
răi (11—14); Bichie Rich 
(15—17); •  PATRIA O. 
RAŞTHS: We* iute ca 
moartea (lt—*3); O ca
uză dreaptă (14—17); •  

GULTURAL LUPEND Vă. 
nţttoare d « , fem ^ ‘ ţ l l— 
14); Nume de cod „Răz
bunare" 05-17); •  LU
CEAFĂRUL VULCANî 
Comoara lui Curijr (U— 
13); Hăituit fii Insula 
răzbunări! (14—17); •
Dacia haţeg : e peri-

"vao-aaa-

coloso sporgersi (11— 
1% Culoarea nopţii (14— 
iW im  CASA DE GUL. 
TURA CALAŞI: Fără
teamă (14—17); a  MO
DERN HUNEDOARA i 
Cavalerul diavolului (14—» 
17); •  MUNClTCatESa
PETRILA: Un alt Narate 
Kid (15—17); •  MURE
ŞUL SÎMER1A: Liceenii 
fi* alert» (15-17)} •
LUMINA tLIAt Forrest
Gutnp-(I5—17).

AGENTULB DE PUBLICITATE
„CUVÂNTUL LIBER" |

|  Pentru a economhi timp fi  httftk PR- j 
f feţi publica anunţuri de mîc5 si m&e pn- ! 
|  M iătate în ziarui nostru, w>etând ta ăţfe& I 
; ţiîle de pubiicitate din r j
1 •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIE! !
ţ  din str. I Decembrie, nr. 35 (în clădirea I 
; Tribunalului juăeţdanf; — lă chtbşctit âin » 
I CENTRUL MUNICIPIULUI, Ungă maga- 
I ţinu i „Comlim" ; — la chioşcul din CAR- I 
r&NSW L MICRO Î5 (staţia de emtobuz \
| n O rfe0 7 it,,)l •
| •  HUNED&ARAr pe bdut Dada (td . (
* JltnH O ij. :rm

5 • •  B R A D ,  s tr a d a  R e p u b t îc î i  ( te l .  î
j S 5 0 m x  k  s e d iu l  S .C .  „ M E R C U R * .  |
t  #  O R Ă Ş T I E ,  ta  c h io ş c u l  d e  lâ n g ă  m ă r  î  
I a a z tn n l  „ P a l ie i .  !

u lu i ,  n r .  1 1 

a n e  t ? w m ,

J gaşlnul „ P a î l a f .
|  •  H A Ţ E G ,  p e  s t t . J P r

i I

_  ____ __ ____ î
p r o m p t i t u d i n e a  tu t u r o r  a n u n ţ u r i l o r  d e  \

‘ m a te  i^C IR eifeîfe;
i i te te ra » !  J  ■

n o s tr u  a s ig u r ă ,  l a  

t a x e  r e z o n a M e ,  p u b l ic a r e a  c u  m a x im ă
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ş; CUVÂNTUL LIB£1* WMm

R ă u t a t e  c u  z â m b e t
f  ; în  noaptea de miercuri
* spre joi, în jurul orei trei, 
\ au sosit în Deva, venind
de la Bistriţa, dna Mona 
■şi iban Hoha, împreună 
cu *cele două fetiţe ale 
dumnealor — una pe cla
sa a doua, cealaltă pe-a

• V-a — la şcoala sportivă 
, din municipiul de reşe- 
; dinţă al judeţului nostru.
Au venit eu fetiţele să 

j înceapă noul an şcolar.. 
1 Au căutat locuri la mai 
multe hoteluri, dar n-au 
găsit. Au sosit şi la „Bu
levard*. Spre bucuria lor« 
aici erau locuri. Lucră- 
toarea de la  recepţie — 
una foarte zâmbăreaţă — 
le-a cerut buletinele. Dl 

-Ioan H. avea buletin, 
doamna Mona însă nu. A 
prezentat o legitimaţie de 
serviciu. Tot zâmbind lu- 
crătoarea de Ia recepţie a 
refuzat să le dea o came
ră. Cei doi, firesc, au in
sistai, fiindcă fetiţele tre- 
murâu de frigul nopţii. 
‘Doamna (sau domnişoara) 
de la. recepţie nu le-a Iu*

. at în seamă insistenţele

continuând să dişcute şl 
să râdă cu un individ îm
brăcat în uniforma gar
dienilor publici.

întâmplarea a făcut să 
aflu de treaba ce am re
dat-o mai sus. Am stat 
de vorbă cu cei doi bis- 
triţeni. Dl loan H. era 
de-a dreptul indignat 
când ne-a spus :

— Am venit de la 300 
de kilometri ca să înghe
ţe fetele în Deva. Ce fel 
de oameni or fi în  oraşul 
dumneavoastră 7 

'  sr Oaraepi ea - toţi oa
menii, am zis. Nu vă lu
aţi după o întâmplare.

Am stat de vorbă cu 
doamna (domnişoara) de 
la recepţie. N-a vrut să-şi 
spună numele şi a invocat 
nişte instrucţiuni ale po
liţiei. Şi în vremea aceas
ta zâmbea mereu gardia
nului cu care stătea de 
vorbă.’ Nu ne amestecăm 
în treburile nimănui, dar 
socotim că, doamna (dom
nişoara) de la recepţia 
hotelului „Bulevard" mu
şi are locul acolo. (Tr. B.)

I

«nei*i«lisiiie
Un fost nazist acceptă extrădarea în 

Germania

Erich Priebke, fost 
ofiţer SS, acuzat de a fi. 
participat la "masacrarea 
în 1944 a 335 civili ita 
lieni, a acceptat pe 25 au
gust a.c. să fie extrădat 
în Germania „deoarece 
justiţia germană oferă mai

multe garanţii decât justi. 
ţia italiană". Cu o zi îna
inte curtea federală de 
apel a Argentinei respin
sese cererea de extrădare 
prezentată de Italia, ceea 
ce provocase o cerere si
milară din partea Ger. 
maniei.

C r o c o d i l  vegetarian... fo s i l

Spre deosebire de redu
tabilii săi urmaşi de astăzi, 
un crocodil care trăia 
în Chma ‘acum 120 de 
milioane de ani — bote
zat Cliimaerâsuchus para. 
doxus — prefera planţele, 
anunţă o echipă de pa
leontologi chinezi şi ca
nadieni a căror descope
rire a fost publicată , în 
ultimul număr al săptă
mânalului 'ştiinţific' bri
tanic „Nature". Intr-adevăr,

pe când dinţii lungi şi 
ascuţiţi ai crocodililor con
temporani nu lasă nici-o 
îndoială privind Utilizarea 
lor, crocodilul antic a- 
vea malarii laţi, mai apţi 
la a mesteca iarba decât 
a sfârteca alte animale. 
Numele sây ştiinţific vine 
ds la „CBîfnâera", mon
strul din mitologia greacă 
şi „Souchas" traducerea 
lui Sebek, zeu egiptean cu 
capul de crocodil.

M olecula „mascatoare" de tiunori

, Imunoicgii • anadieni de 
la UniVersi atee Alberto 
'cred că i i  descoperit o 
proteină cei a toacă rolul 
ide „agent da eamjjfltaj"
pentru ’iumoi'i) -disiniutân. ,
dude .din faţa ţnticorp.lor., 
» ii ca' şl Turn' ai neutra
liza radarul 'unui avion 

-de vânătoare**, a explicat 
Lv^yin Klpne, Unul dintre 
cercetători- Descoperirea e 
ipromţţătoarej „căci în a- 
cest ‘fel ştim cum fac iu- 
nele celule pentru a evita

şă fie., decelate". Pe de 
ajtă parte cercetătorii ca
nadieni afirmă că au desco
perit,şi o moleculă capa
bilă să repare această de- 
fecţiune -şi să conducă sîB- • 
temui, spre o tumoare sau 
6 infecţie viţaU. Această 
moleculă magică „beta 3“ 
â r permite iinrfocftelor T, 
o categorie de celule în
sărcinate cu apărarea or
ganismului, să’ se îndrepte 
spre celulele bolnave şl să 
le distrugă.

S.C. „APATERM** Ş.A. BRAD 
Str, Vânătorilor, nr. 49-

ţ . *

i
t

Scoaterea Ia licitaţie pentru ziua de 2 
octombrie 1995, ora 9, a spaţiului du ia par
terul blocului D2, strada Gen. V.-M ileâ (fastul 
magazin de încălţăminte) cu noul profil de 
produse industriale şi alimentare.

lic ita ţia  va avea loc la biroul fondukiijtp- 
cativ din strada Republicii, bloc 24 plombă, 
şi va fi licitaţie deschisă. ,

Informaţii suplimentare Ia telefon 651634.

mj*», r jp jiii» m

[ }
’’*< ioc letale comete iota

ROMÂNIA
t  -

î BANC POST S.A.Î

SUCURSALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA — 
DEVA

Cu sediul in Deva, bdul Decebal, bl. P  — 
mezanin, anunţă scoaterea la *

l u c i T w m  P u a u c Â n

în ziua de 19 septembrie 1995 — ora 9, a ur
mătoarelor bunuri:

0  casa, curte «grădină — situate în co
muna Turdaş, nr. 78;

•  apartament cu o cameră, situat în Deva 
—  cartier Gojdu, bl. 0 4 , ap, 6;

•  apartament cu o cameră —  situat în 
Deva, cartier Dacia, bl. G l, ap. 35;

0  apartament cu două camere —  situat în 
Deva, cartier Dacia, bl. 4, ap, 16;

0 apartament cu două camere — situat 
în Deva, str. Liliacului, bl. 24, ap. 7;

0 apartament cu două cam ere —  situat 
în  Deva, A leea Nuferilor, bl. M5, ap. 17;

0  casă, curte, grădină—  Deva, str. Vulcan, 
nr. 50;

0  gater vertical GV 56. - ' ->
Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei 

Deva, biroul executori judecătoreşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine de 

la telefonul Judecătoriei Deva: 614332 — e-  
xecutori judecătoreşti, ’

SC . „VICTOR LOVE EN1M“ S.R.L.

închiriază spaţii pentru activităţi comer
ciale (autoservice, «a  gros, producţie)..

-  0  Angajează m anipulant '
Telefon 626372; zilnic între orele 9— 17.

Ceatrulde Educaţie la Distanta CODECS, reprezentam unic 
ia KeouoU ai univmitaiii caglew OPEN lifflVERSITY, 
«cape ttaaoacicto de cursuri in vederea pregătirii d-voa*tra 
manageriale.
In miboea Octombrie 4995- Mai 1996 va puteti înscrie la : 
Management competitiv - BZT 784
Manpgementut relatiibr eu cBcntii şi consumatorii - BZT 786 
Management financiar - BZT655.

EDUCAŢIA LA DISTANTA va eleni: 
•PERFORMANTA 
-FLEXIBILITATE 

' -CALITATE
-DEZVOLTARE PERSONALA !

Informaţii tuplimeatare si înscrieri se pot obtîae direct la 
Cena-ui Regional Oradea, ttr.Sucev«i »r.4J, sau telefonic, ta 
1*1.859-470103.
Data Urnita de tasertere pentru perioada anunţata este 

t 22 Septembrie 1995.
‘

PATRONATUL NAŢIONAL .ROMÂN 
U.EJU.P.

—

AUTO SHOP DEVA
______  $TR ?? 0FCEM8RIE V? ÎN INCINTA AUÎOSFfVtCf

l  VOPSELE
» AUTO
♦  PENTRU PROrfGO*
♦
♦
♦
♦  PRODUSE IMPORT-PREJURI ROMANEŞTI!

Â

SOC. COM. METRO. MOBILA S.R.L. /a 
DEVA ■

Cu sediul in Deva, str. Sintuhabrn, i| 
nr. 31 A. ■

â  i

•  COMIS VOIAJOR pe circuit intern 
şi străinătate.

Condiţii :
— Studii — liceul.
— Permis de conducere.
Relaţii suplimentare la sediul firmei, 

telefon 626.338.
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

I
% ■

!

!
i% ;

i

I:
% I

I
"a . n  #  i  y  a  j j

**■ *"

Filiala jud. Hunedoara 
Organizează cursuri de CONTA

BILITATE (iniţiere în noul sistem con
tabil) — MARKETING, în ‘Deva, Hune
doara., Orâştie.

Se pot înscrie orice persoane care doresc j 
să desfăşoare activităţi în aceste domenii. 
Plata în rate.

'• înscrieri şi informaţii: Deva, sediul 
filialei, str. Şaguna, nr. 2, telefon 611339, 
între orele 9—13, Hunedoara, tel. 712823, 
Orâştie, tel. 641389 la Liceul de Chimie. ,

Beneficiarii investiţiei „Palatul administra- |  
[ t i v  al judeţului Hunedoara" caută persoană*! 
j lirică de specialitate pentru urmărirea şi su - |
I pravegherea lucrărilor de construcţii-m optai j | 
j (diriginte de şantier). ' : J
! CONDIŢII: |
l — studii superioare de specialitate —  con- J ; 
! strucţii c iv ile  ş i Industriale; |  |

— vechim e în specialitate minim 5 ani. *
• Concursul va avea loc Ia sediul Consiliuhn |  i 
| judeţean Hunedoara în ziua de 22 septembrie J !

1995, ora 9. • |1
Relaţii suplimentare Ia Consiliul judefean |  j 

I Hunedoara, telefon 611350, in t 175. " ‘
--------------------------r - ------------- :---------- — -  |{

|  S.C. „METALUL” S.A. PESTIŞU MARE J
J HUNEDOARA I
I (fosta bază 6  Peştiş) »
I Desface prin depozitul său agenţilor e -  *
J conomici cât şi persoanelor particulare cu pdatR 11 
r in numerar skii cu CEC. următoarele produsa; *
• 0  mobilă, pal, panel .placaj, PFL etc. | |
[  .. 0  materiale de construcţii — plăci azbp. J
| ciment, ciment, var, ipsos, c im ent'alb , che- l  
I restea, bolţari etc. ’ *
I 0  biciclete şi piese de schimb biciclete. J
■  0  materiale pentru instalaţii (fitinguri dHa I
|  Iootă şi. PVC) f ;
î  0  maşini de cusut, maşini de spălat, a -  J 
jragaze J
• 0  cuie, calele, şuruburi, piuliţe |

t 0  plasă din sârmă zlncată şi neagră |a  I  j
.com an dă |
t 0  laminate (oţel beton, profite uşoare,'nij» î  1
• tecii^şi grele) * I
[• * 0  tablă neagră şi zincată i

J 0 J eY* de construcţii cu diam. di la 25—  J 
I 300 mm, ţevi rectangulare, ţevi zineate şl -de |
| instalaţii * *. !

geaîri tras cu grosim e de 3—4 mm |
î 0  vopsele, detergenţi, oglinzi, gresie, fa- !
; ianţă ...' |

0  confecţii, trieotaje, încălţăminte, rechî- | [
• zite şcolare, hârtie scris şi ambalaj .... I
| . . Datorită aprovizionării direct de la p ro --|j
| ducător ş i  a practicări» eotelor de adaos de *, 
I max. 12 la «sută, preţurile de vânzare sunt cu I  j 
[ m ult sub nivelul pieţei. , î j

S.C. „METALUL** S  A. Peştişu Mare vâ |  j 
| deschide începând cu 1. .T1. 1995 un centru 1 1 
! de desfacere cu aceste produse în comuna To- |
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a n iv e r s a r i

•  Cu ocazia zilei Mora
rului şi Brutarului, Mana
gerul societăţii urează tu
turor angajaţilor de la 
S.G. Panicor .S.A. Hune
doara multă sănătate, pu
tere de muncă şi numai 
împliniri. - (7221)

VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI

•  Vând casă cu anexe 
şi grădină, Banpotoc, 184.

Tel. 661584. (357121)
v •  Vând camion 7 tone 
Saviern şi Mercedes 200 
D. Tel. 661437. după ora 
20. . (6974)

•  Vând loc de casă 5800
mp în com. Hârău. Infor
maţii Hărâu, I.ugojan Leort- 
tin, 168. (7460)

•  Cumpăr apartament
exclus confort redus sau 
Micro 15. Ofer maxim 
11000 000 lei Tel. 064/ 
144608. (7450)
■- • '  Vând Ford Taunus cu 
talon, tel. 704559. (7456)

•  Vând apartament două
camere ultracentral, dea
supra Flamingo, etaj 3. 
Tel. 617861. . \  (7457)

•  Vând teren cu utili
tăţi, Călugăreai 91. Infor
maţii Deva. Horea, 66.

\  -VvVW -(7453)
.» •  Vând aparţamerit două 
camere ultracentral sau 
schimb cu patru camere 
plus diferenţă. Tel.'619236.

'(7448)
•  Vând garaj zonă "cen

trală !- motor electric 10 
kw Deva. tel. 618833.

(7437)
•  Vând apartament două 

camere Micro 15, tel. 
615335, orele 20—22.

(7438)

•  Vând tractor U 650
M, 8 000 000. batoză tre
ierat cereale, 4 500-000, ma
să biliard 1200 mărei. TeL 
'#5064. ' (6099)

'#  Vând apartament , 3 
camere şt garaj. Haţeg, 
777149 (742?)

•  Cumpăr garaj zonă
centrală şi autoeamionetă 
Dacia 1304 papuc, tel. 
615301, 629315. (6106)

•  Vând vilă, gaz. Re
nault Trafic# Renault. 19 
Diesel, tei. 618120, 613398.

'7420)
•  Vând rasă. str. A. 

Viaicu, nr 186, Deva.
' (7471)

•  Vând apartament 2 
camere’. Tel. 624798.

'7478)

ţ  Vând apartament 2 
camere Orăştie, 35/2 pen
tru privatizare. Informaţii 
59/1. (5380)

m Vând pian, grădină cu 
pomi şi-vie. Informaţii O- 
răştie. 'tel. 641121. (5581)

•  Viuid Golf pentru 
piese, două uşi. talon Golf.
4 uşi. Tel. 724043. (7212) .

, •  Vând apartament dcuâ 
camere, deosebit, OM, gaz, 
beci, tel. 713341. (7213)

•  Vindem în condiţii a-
vantajoase apartament 3 
camere. Informaţii tel. 
054/721787. (7214)
. •  Vând casă, încălzire 

centrala, grădină, garaj, 
mobilă, Călan, tel. 730848.

(7216)
•  Vând Nissan Combi,

microbuz VW, tel. 717882, 
după ora 20. (7218)

•  Cumpăr apartament
parter, Hunedoara, zona 
teatru, GambrinUs sau eu 
vedere Ia stradă. Tel. 
729488. (7220)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2 
camere decomandate cu 
garsonieră. Orăştie, 647313.

(5582)

PIERDERI

•  SO Prosimco SRL De
va anunţă pierderea ce
cului simplu seria G 003 
133676 — 133700, emis de 
BRD Deva. Se declară nul.

(7461)

OFERTE DE SERVICII

•  ÎMPRUMUTURI ÎN 
LEI primiţi la CASA DB 
AMANET. „ARISTOCRAT- 
DEVA, str. Libertăţii, bl. 
2, etaj. Tel. 614570. (7464)

•  Caut femeie peste 45
ani pentru îngrijire copil 
2 ani Ia domiciliu. Tel. 
617624. (7440)

•  SC Sargeţia Forest 
SA Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, jud. Hunedoara, an
gajează conducători auto 
categoriile C., E la Auto
baza Baia de . Criş pentru 
transport material lemnos. 
Relaţii la tel. 611660. (7417)

•  Societate comercială
angajăm vânzătoare, (fac- 
turiere), vârsta maximă 25 
ani, tel. 613715, între orele 
9—17. (7477)

DIVERSE

•SC Horticola SA Deva, 
str. Hărăului, nr. 40, in
tenţionează mărirea ada
osului comercial cu până 
la 40’ la sută, începând eu 
data de 16 septembrie 1995.

(7458)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez spaţiu comer
cial . în spatele teatrului, 
vizavi de parfumerîe. Tel; 
711302. : (7219)

•  Caut în vederea închi
rierii casă sau apartament, 
informaţii după ora 16, 
la tel. 616422. „ (6096)

•  Caut de .Închiriat a-
partament 2—4 camere 
(ne) mobilat, exclus Micro 
15, Dacia, plata anticipat, 
6—12 luni în lei sau va
lută. Tel. 616322, orele 10— 
24r (7377)

•  închiriez casă pentru
birouri firme,," gaz; apă, 
tel. 614648. ' (7447)

•  închiriez apartament

în oraşul Arad, lângă gara 
mare, tel. Deva 613561.

(7442)
•  Caut de închiriat a-

partament, garsonieră ur
gent. Tei. 618203. (7454)

•  Consiliul Local Bre
tea Română organizează li
citaţie pentru închirierea 
unui spaţiu în Gînţaga în 
scopul organizării unor ac
tivităţi prestatoare de ser. 
vicii în 10'octombrie 1995, 
ora 10, la Sediul consiliului 
local. .(7465)

•  Primesc eleve în gaz
dă Deva, tel. 619183, zonă 
centrală. (7441)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere, finii 
comemorează 6 luni de la 
despărţirea de naşul lor

POPA NICOLAE 
din Brad. (357123)

DECESE

•  Familia Vâjdea 
Gheorghe şi Mărioâra 
din Călan anunţă eu 
durere că duminică 17 
septembrie se îm
plinesc şase săptămâni 
de la dureroasa des
părţire dc unicul lor 

’ţfiu ' - ■ - ■' • • -
CIPRIAN ALIN 

în vârstă de 14 ani 
şi 7 luni. Chipul lui 
frumos va rămâne veş
nic în amintirea noas
tră. Dumnezeu să-l 
odihnească! (7443)

•  în ziua de 17 
septembrie 1995 se 
împlinesc doi ani de 
la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost 

col. <r) YRANCISC 
IMAN

Dumnezeu. să te o-
dihnească în pace 
alături de cei doi fii 
ai noştri. Soţia Ră- 
duţa. (6998)

•  Familia Avram 
Iulian, Maria şi Lia
na aduce mulţumiri 

-tuturor acelora care au 
participat sâmbătă; 9 
septembrie 1995,. la 
însoţirea pe ultimul 
drum a aceluia care 
a fost .

FLORIN AVRAM 
în vârstă de numai 
19 ani, un minunat 
fiu şi frate, un bun 
prieten, de o bunăta
te şi omenie deosebite. 
Dragă Florine, îţi 
vom păstra veşnică 
amintire. Dumnezeu 
să-ţi dea odihnă veş
nică ! (7413)

•  Gu profundă du
rere deplângem tre
cerea fulgerătoare în 
nefiinţă a dragului 
nostru frate, cumnat 
şi unchi, cel care a 
fost

SILVIU TRUŢA
Dumnezeu şă-1 odih
nească în pace! (7470)

•  Colectivul de la 
SC Romcamion SA 
Deva este alături de 
colega' lor Mia . Ha- 
raga la greaua durere 
pricinuită de moartea 
soţului

IOANHARAGA
Transmitem sincere 

condoleanţe familiei.

CAMERA PE COMERŢ SI 'INDUSTRIETI 
JUDETVtÂII HUNEDOARA 4 T£VA 

organizează vizitarea
TIRGULUI DE CONSTRUCŢH Ş i 

CLIMATIZARE 
BATIMAT-INTERCLIMA ’95

PARIS - FRANŢA- - #
Perioada deplasam: 5-9.noiembrie. 
Termen de inscriere: 18 septembrie 

Informaţii si inscrieri la sediul CCI DEVA, 
tel: 612924 . 616792 , 614798

) , 
, •  Se împlinesc şase luni 
de la dispariţia fulgeră, 
toare a celui care a fost uh 
suflet bun, un soţ minu. 
nat.

o c t a v ia n  s ă b a u ,
din Mintia. Nu te voi uita 
niciodată.. Parastasul azi la 
Gatedrala din str. Â. Iancu, 
Deva. Lacrimi şi flori pe 
mormântul său/Soţia.

(7423)

, •  Se împlinesc şase luni 
de la prematură despărţire 
de cel care a fost V 
f NICOLAE POPA 
La crucea ta vom presăra 
covor de lacrimi şi de flori/ 
Ga semn că nu te v,om 
uita /Şi, ca, pentru noi, tu 
n-ai murit. Comemorarea 
duminică 17 septembrie 
1995 la Biserica Ortodoxă 
Brad. Familia. (7475)

•  Un pios omagiu la 
împlinirea • a şase luni de 
la dispariţia celui care a 
fost

NICOLAE POPA
Finii Boldiş Gelu, Ştefan 
Constantin. (747-6)

•  Gu tremuraţi de durere, 
familia îndoliată anunţă 
neaşteptată şi prematura 
dispariţie la numai 59 ani 
a dragului lor soţ, tată, 
socru

truţa siLyiu
Corpul neînsufleţit se 

află depus la domiciliul din 
str. M. Viteazul, bl. E24/ 
16, de unde va fi copdus 
pe ultimul drum toi data 
de 10. 09. 1995, ora 13. Ai 
plecat şi ne.ai lăsat/ Fără 
a spune un cuvânt/ Ne.ai 
lăsat durere în suflet/ O 
cruce şi uh mormânt.

Veşnic nemângâiaţi te vor 
plânge: soţia, copiii şi gi
nerele. Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihneăscă. (7468)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de •procurare a zia
rului nostru. Costul abonamentului pe lu
na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
octombrie puteţi face abonamente în tot 

,Lcursul lunii septembrie.

REZULTATELE TRAGERII 
SUPER LOTO 5/40  

din 14. 09. 1995

14* 12, 37, 40, 21, 7.
Fond de câştiguri: 109 738 031 lei.

REZULTATELE TRAGERII 
EXPRES din 14. 09. 1995 

20, 38, 37, 28, 22, 43.
Fond de câştiguri: 27 428 078 lei.

<
.

A ÎNCEPUT PRIVATIZAREA ÎN MASĂ t

L U A Ţ I - V A  C U P ONU L !  j
•  PREZENTAŢI-VA CU ACTELE NECESARE LA CEN

TRELE DE DISTRIBUIRE DIN MUNICIPII ŞI ORAŞE !

. •  ULTIMA ZI DE RIDICĂ RE A CUPOANELOR — 30
, SEPTEMBRIE 1995.

•  NU ÎNTÂRZIAŢI !

S.C-, DEGEBAL S.A. DEVA, JUD. HUNEDOARA

Vinde ia

următoarele fonduri fixe disponibile:

Capacitate Marcă, tip Nr. buc.

Autospecială transport animale 10 to R. 8135 ’1

Autospecială transport animale 10 to R. 8135 t

Autospecială transport aniraaie 10 to R. 8135 l

Auloizotermă fără agregat frig 7,5 to R. 8135 1

Autofrigorifică 1Q to ft. 10215 1

Autocisternă 5 to SR. 113 t

Autobcnă transport furaje 6,5 to R. 8135 * 1

Combină-de recoltat furaje (import) — E. 281 1

Dubă izotermă fără agregat 16 to — 1

Dubă izotermă fără agregat 1« to — 1

Piaţa Unirii, nr. 8, în zilele de 5, 12, 19 octombrie 1995.
Informaţii suplimentare la tel. 054/611760, 1, 2 sau fax 054/612623.
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