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G u vern -rata t
Aşteptată cu interes mai 

bine de două ore, întâlni
rea de joi, 21 septembrie 
a.c., de lâ Petroşani, din
tre 'Liga Sindicatelor Mi. 
niere „Sfânta Varvara“ şi 
o comisie guvernamen
tală, pentru a discuta stra
tegia restructurării în mi
neritul Văii Jiului, a e- 
şuat. Ea nu a mai fost, 
aşa cum se anticipa, un 

} dialog între Ligă şi Gu- 
ver», ţi ţm monolog al 
liderului Miron Gozma în 
faţa a zeci de conducători 
de unităţi miniere şi sob
rietăţi comerciale din Va
lea Jiului. Delegaţia gu
vernamentală a sosit to
tuşi în Valea Jiului, du. 

 ̂ , pă cum a informat Miron 
Gozma, dar, fiind forma, 
tă doar din directori şi 
directoraşi, „ n u  am fost 
de acord ca dumneavoas
tră să discutaţi cu o co
misie 'fără putere de de.

. cizie. Noi -dorim să vină 
fit Valea Jiului doar por. 
soane care pot să decidă", 
a mai precizata Miron Coz
ma, încercând să motive
ze abil timpul pierdut de

către persoanele sosite la 
locul dialogului., într-un 
număr apreciabil, în mare 
majoritate cadre cu func
ţii de răspundere de la 
nivelul unităţilor miniere 
aparţinătoare RAH Petro, 
-şani. directori generali 
de la societăţi comerciale 
din Valea Jiului şi din 
judeţ.

Profitând de moment, 
Miron Gozma a făcut cu
noscut celor prezenţi o 
parte dintre dificultăţile' 
care stau în faţa regiei şi 
care derivă, 4n principal, 
din . necorelările subven
ţiilor la valoarea reală leu 
— dolar, din pierderile 

. cauzate de politica guven. 
nului, care a redus aloca, 
ţiile bugetare ale regiei, 
pentru a-se încadra în nor
mele internaţionale şi nu 
în ultimă instanţă din 
fundamentarea, eronată a 

’ acestora de către Ministe. 
rul Industriilor, care a scos 
din calcul 1500 de sala.

DUMITRU GIIEONEA, 
CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2.a)

La „Ambulanţa4 Deva
Conflict de muncă?
Intre cine şi cine?

Dl Iosif Crăcitin, liderul 
sindicatului „Ambulan
ţa" (fost „Salvarea") De
va, ne-a invitat la lucră
rile şedinţei extraordinare 
a Sindicatului „Ambulan
ţa", judeţul Hunedoara 

• (respectăm antetul), iar 
din „convocator" am des
prins că se vor pune în 
dezbatere. spre rezolvare, 
cele mai importante pro
bleme din munca şi via
ţa oamenilor care muncesc 
ia „Ambulanţă". Etram 
avizaţi că la şedinţă „par
ticipă factori de răspun
dere din partea Direcţiei 
sanitare. Prefecturii jude
ţului Hunedoara, respon
sabili (I) a unor partide, din 
judeţul Hunedoara, pre
cum şi presa şi televiziu. 
nea".

Am dat curs invitaţiei 
şi înainte de ora 8 am 
fost la sediul „Ambulan
ţei", din Deva. Ga la fos
tele adunări, oamenii s-au 
adunat mai anevoie. Dat
au venit lucrători ■— şo. 
feri, medici, asistente, su-. 
rori etc. — membri de 
sindicat de la staţiile „Am. 
bulanţa" din Petroşani, Eu- 
peni, Hunedoara, Brad, 
Raia de Griş, Orăştie. Ha. 
ţeg, ’ Uricani, Petrila. Dis
cuţiile au fost multe,

păsătoare,' îndelungate. Ci
ne cu cine ? Doar un sin
gur 'domn de la Prefec
tură a fost în... prezidiu I 
în rest,: nimeni.-Nici din 
conducerea „Ambulanţei",

Gh.T. NEGREA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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; •  ; 1 dolar SUA 
i * l  marcă germană 

100 yeni japonezi 
! •  1 liră sterlină

1 franc elveţian 1 
•  1 franc francez

100 life italiene

— 2119 lei
— 1465 lei;
— 2104 lei 

■ — 3317 lei ,■
— 1826 lei;! 

, — 425 lei
* _  131 lei
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Din. localitatea austria
că Neu-Anif, ne trimite 
o scrisoare emoţionantă 
familia Hans Glatz. O 
reproducem pentru spiri
tul ei uman, cald,' de 
suflet şi, mai cu seamă, 
patriotic: „Cumnatul meu 
Călin Nicolae, din Gă- 
lan, îmi .trimite ziarul 
„Cuvântul liber". M-a 
impresionat foarte mult 
articolul despre familia 
cu cei şapte copii din 
satul Luncani, comuna 
Boşorod. Este vorba de 
articolul „Mai trăiesc şi 
asemenea familii". în 
care se scria despre fa
milia Drîngă, Adrian şi 
Mariana, şi cei şapte co
pilaşi ai dumnealor. Am 
tradus acest articol şi 
l-am dât şi colegilor din 
firma în care lucrez de 
peste 18 ani, de când am 
plecat din România. 
Spontan am primit din 
partea colegilor haine, 
îmbrăcăminte, alimente, 
bani, încălţăminte. Am 
vizitat de două ori fami
lia Drîngă, am aduş a-' 
jutoare umanitare. Vă

închipuiţi cât de mare a 
fost bucuria în sufletele 
celor şapte copilaşi şi 
ale părinţilor lor! Dar cât 
de mare a fost bucuria 
noastră că i-am putut 
ajuta! Poate vom mai 
găsi o ocazie să venim 
să-i ajutăm pe aceşti oa
meni amărâţi. Cu mult 
respect pentru ziarul 
„Cuvântul liber" . — De
va, care ne-a dat aceas
tă- veste tristă despre oa
meni nevoiaşi".

Ce am putea adăuga ? 
Odată cu lacrimile fier
binţi de bucurie şi pro
fundă mulţumire ale ce
lor şase feciori şi o fe
tiţă — Florin, Dumitru, 
Lucian, Ciprian, Marian. 
Silviu şi Silvia-Xzaura, a- 
le lui Adrian şi Mariana, 
părinţii lor, adresăm mul
ţumirile şi respectul nos
tru oamenilor de suflet 
şi mare omenie din ţara 
prietenă — Austria, 
mare pildă pentru ceea 
ce înseamnă a fi 
meni adevăraţi!

Gh.I. NEGREA

i t
sâmbAtâ,

23 SEPTEMBRIE
0  Zămislirea Sf, Proo

roc- Ioan Botezătorul;
0  Onomastică : Stela;
•  1632, Varlaam este pu- 

mit mitropolitul Mol
dovei; ■

•  A murit, în 1768, I- 
NOCENTIU MICU
CLAIN (n. 1692), căr
turar iluminist român;

•  1945. Apare revista 
„Lumea", săptămânal 
literar, artistic şi so
cial, sub- direcţia lui 
George Călinescu;

•  Soarele răsare la ora 
7,03 şi apune la 19,12;

0  Au trecut 265 de zile 
din an ; au rămas 100 

DUMINICĂ.
24 SEPTEMBRIE

•  -j- Sf. Mc. Tecla; 
Coprie;

•  1935. Se încheie 
cia, jud. Hunedoara, un 
acord de colaborare în
tre Frontul Plugarilor 
şi MADOSZ;

•  A murit, în 1967, scrii
torul MIIIAIL SE- 
VASTOS (n. 1892);

LUNI, 25 SEPTEMBRIE
•  Cuv. Eufrosina, Cuv. 

Paf nu tic Egipteanul;
•  1857. Şerban Goresi ti

păreşte la Braşov „I.i. 
turgliierul" slavon-

Transport gratuit pentru elevii din Deva
începând din această 
toamnă, pe străzile De
vei pot fi întâlnite, în 
f ieteare dimineaţă, cele 
două autobuze destina
te transportului gratuit 
al elevilor, efectuat pc 
un traseu, asemănător cu 
cel al autobuzului nr. 6 
(plecarea din Gară, spre 
liceele de pe str. Mine

re

Accesul se realizează pe 
baza legitimaţiei specia
le, prioritate acordân- 
du-se elevilor ' navetişti, 
celor ce locuiesc în zo
ne îndepărtate precum şi 
celor cu probleme socia
le deosebite.

Elevii beneficiază de 
aceste deplasări prin gri
ja 'Primăriei locale (în.
riis/wiriKî o /TTili vinĂiiri

sili ului local care au a- 
tribuit o asemenea utilă 
destinaţie celor două mij
loace de transport „Re. 
nault" primite cadou din 
Franţa. .

Depinde însă şi de cei 
. ce le folosesc, ca aces
tea să-şi păstreze în con
tinuare, pentru cât mai 
mult timp, aspectul a- 
trăgător şi starea de con
fort oferite acum elevi- 

Birla)
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ORA OFICIALA DE 
IARNĂ

începând de dnmli 
Sd trece 1» orar 
de iarnă. Astfel, ars I

de sâmbătă spre dumini
că va deveni ora zero. Să 
mi uităm, deci, să’ dăm 
ceasurile cu o oră înapoi 
şi să. ne bucurăm că vom 
dormi duminică diminea
ţa cu o oră în plus. (T.I.)

IN SALA SPORTURILOR 
ŞI PE TERENURILE DE 

FOTBAL

Sâmbătă, începând de la 
ora 11, în sala sporturilor 
din Deva, echipa de hand
bal feminin RBMIN Deva 
întâlneşte pe „RODAE" 
(Sralova în cadrul 
pîonatului Diviziei B,

La Hunedoara, Corvi- 
ntil primeşte repliea fot
baliştilor de la Gaz Me
tan Mediaş, iar la Călan, 
Victoria joacă cu Minerul 
Aninoasa în derbyuî eta
pei Div. G. (S.G.)

FARMACII DESCHISE

•  In municipiul Deva 
va deservi publicul Far
macia „Grocus" SRL din 
strada Horia, nr. 5.

•  Hunedorenii se vor 
adresa în aceste două zi. 
le ale sfârşitului de săp
tămână personalului Far
maciei „Aura-San" SRL,- 
din strada Mihal Viteazul, 
nr, 3. (E.S.)

SOCIETATEA DE ASISTENTA flNANCJARA SI /tfVESTTT?/
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

i Valoarea certificatelor de investitor in 
} săptămâna 23—29 septembrie 1995.
( TIP A 547 840 lei; TIP B 136 960 lei; 
j TIP C 68 480 lei.
t Creşterea faţă de 1. 01. *95 este de 84,4 
? la sută. ..
I FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
j ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine ! 
DEVA, teL/Jax 611564; HUNEDOARA, 711430; 
PETROŞANI, 545302.
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 

C O N V O C A R E
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în temeiul art. 61, alin. 2 şi 3 din Le
gea administraţiei publice locale nr. 69/ 
1991, se convoacă în şedinţă extraordinară 
Consiliul judeţean Hunedoara, la sediul a- 
cestuia, pentru data de 28 septembrie 
1995, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind recti
ficarea bugetului propriu al judeţului pe 
anul 1995 ;

2. Proiect de hotărâre privind recti
ficarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al regiilor autonome de sub autoritatea 
Sonsiliului judeţean ;

3. Proiect de hotărâre privind recti
ficarea bugetelor instituţiilor de cultură 
de interes judeţean pe anul 1995 ;

4. Proiect de hotărâre privind acor
darea unui împrumut din fondul de tezaur 
la diipoziţia consiliului judeţean pe anul 
1995 ;

5. Proiect de hotărâre privind apro
barea documentaţiei „Planul de amenaja
re a. teritoriului zonal pentru Aeroportul 
Aurel Vlaicu, comun judeţelor Alba şi 
Hunedoara“ ;

6. Proiect de hotărâre privind trans
miterea fără plată a unor sirene electrice 
şi cofrete de sirene de la Consiliul jude
ţean Hunedoara la consiliile locale pen
tru care nu au fost achiziţionate.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN 

HUNEDOARA 
Ing. COSTEL ALIC

Protest
. Consiliul Judefşan jA 

Sindieaiutoi Itomţămăof 
Prcunlversttâr DunCiî’hs 
întrunit în 20 septembrie 
1995, pentru a lua în dis
cuţie situaţia tensionată 
creată în rândul cadrelor 
didactice şi a' personalului 
TESA — datorată neplă
ţii la timp a drepturilor 
cuvenite (prime de vacan
ţă, salarii şi sporul de me
diu rural) —, atenţionează

In y otloratul 
(judeţului
nistitil InvlpjgŞjpştultfţ a_ 
sui-*- ?. ccta$e!or gntve 
ce JMţi decurge din jgţjŞge.., 
tuarea acestei stări dc lu-

•aful Şcolar . '4 al 
liufe£iH«a şi Mi- 

Inv^^Suoâhtuiui a.

cruru
Drept 'urmare, colici, 

fita» redactarea imediată M
obligaţiilor astupate de, Ml.' 'Ieri dopă-amiază) au eţib
uîsterbl învăpirnântuiai.

BîRQUL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN

al Sindicatului învăţământ 
Preuniversitar Hmedem

• •  •  i i * » â t t t i i u â ( â * c i « 4 « M i m

Conflict de muncă? 
cine si cine ?Intre

(Urmare din pag. 1)

nici de la Direcţia sâni- 
tară, nici de la Consiliul 
judeţean, -de la partide 
etc. etc. A fost un fel de 
plâns către nimeni. S-au 
depănat, mai nervos, mai 
calm. necazurile cu care 
se confruntă lucrătorii sta
ţiilor de ambulanţă. Le-am 
consemnat, dar ca să le 
scriem pe toate ne-ar tre
bui multe, foarte multe 
numere do ziar. Le vdm 
puncta: » De ce şeful 
,,Salvării" nu a venit la 
adunarea noastră ? o De 

• ce directorul Direcţiei sa. 
nitare nu este prezent ? •  
Cine coordonează şl răs. 
punde de staţiile de am-* 
bulanţă ? •  Sunt ele in
dependente ? * Cine plăteş
te şi cum lucrătorii: î •  
Cine întreţine maşinile 
ambulantei ? Cad bolnăvii

din caroseriile lor! •  Ih 
salvare nasc femei* sunt 
salvate' vieţile- multor oa
meni •  Cu salvarea se 
transportă cartofi, mor-, 
coyi, pătrunjel, gulii, ţe- 
linâ etc. pentru unii domni 
doctori •  Dacă întârzie au
tobuzul zece minute, ce 
se întâmplă? Dacă întâr
zie Salvarea ? Să zicem la 
un infarct ? •  Trag pe 
dreapta, pană, n-am roa
tă de rbzervă, moare o. 
mul în maşină •  „Ambu
lanţa" — oaia' neagră 7 • 
Mă pot debarasa de salva
ră 1 m Lucrătorii de la 
„Âmbulanţa" nu-şi iau 
salariile.

Multe, alte foarte mul
te întrebări s-au pus. Ci
ne să Ie dea răspuns ? 
Pentru că. lipsa interlocu
torilor autorizaţi, a detesr- 
minat ea dialogul să se 
transforme într-un mono
log. Şi, totuşi, cine salvea
ză... „Ambulanţa" ?

D ia lo g u l L ig â -G u v ern -ra ta t
(Urmare din pag I)

» , Ceea ins : ă ciîr 
capul locului, acordarea 
cu 31 de miliarde de lei 
> puţii Oi ase mene 
din blocajul economieo-fi- 
nanclat4, neachitarea dato. 
fi dor către RAH Romă. 
nia, care însumează 46,2 
miliarde de lei, unele mări 
unităţi economice, între 
care „Sidermet" Călan, nu 
şi-au plătit obligaţiile con
tractuale de doi ani (14,2 
m i i  a r d e  d e  l .  ■,
■ Momentul cel mai Inte 
resant al pretinsului dia
log i-a constituit pledoaria 
iui Miron Cozma in faţa 
Ziariştilor, care l-au pro. 
vocat vizavj de întâlnirea 

. avută cu o zi în urmă la 
prefectura, judeţului a re. 
prerentanţilor minerilor din - 
cadrul Regiei 'Autonome' a 
Cuprului Deva. Miron Coz
ma le-a prezentat ziariş- ■ 
tilor cauzele neconeordan- 
ţelor între salarii aB* ce 
{or două regii miniere. 
„Dacă salariile din cărbu
ne sunt mai mari decât 
.•ele de Ia cupru, această 
sc datorează liderilor de 
indicat, a spus Miron 
’ozma. S-a dovedit, nit 
•a să ne_ lăudăm, fă dacă _ 
iderii de sindicat sunt pu. 
iernici. în Valea Jiului, şi 
salariile sunt mari, iar 
dacă liderii din Regia Cu
prului sunt slabi, şi sala
riile sunt mici aici. Aş 
vrea să informez că la 
fondul de salarii la RAC 
Deva s-au consumat în 
6 luni din acest an a. 
proape 50 de miliarde de 
iei, faţă de 138 de mi
liarde de lei pe care îi 
aveau prevăzuţi prin bu

getul de venituri şi chel. 
ţuicii, aprobat prin HG 
337 din *95. Deci, aş vrea 
să vă spun, încă o dată, 
că liderii de la cupru sunt 
slabi. IMori care « a  4si 
cu administraţia şi din ai- 
ceastă cauză »-* piWJt.* 
mtoertl l» «darii Acest 
iacrv h* **s»t ttmsMî nu
mai pentru !t>it *>•(1 do la 
Regi„ Cuprului Deva, d  
pentru toţi minerii 41» 

Tttvi. 'r«’â * 
tH liderii Centralei 

Naţionale Omfedemărt * 
Sindicatelor Miniere sunt 
lideri slabi şi minerii ar 
trebui să-i : ăm$
vor si mm%
Este f!«^« ea — avftet % 
frunte asemenea lideri, 
ca dl Ciocan de Ia Deva, 
dl Condecscu sau dl Lu. 
ea Oetavia» — nurelr ne. 
goelator de care pe amin
tim ,«ft anul trecut a-a 
in*ii fa %i»m si 
contracta) şi La chemat pe 
Coama li Macarovschi s-o 

- salariul al
mineruiul să scadă' de la 
H50000'iei- (anul frdeaD la 
112 509 lei. Ne-an» săturat 
să aven) în fruntea mine
rilor nişte trădători —■ 
eu aşa-i declar pe liderii 
de sindicat de care vor
bim —, peiitru. ,că totuşi 
această Convenţie are o 
morală creştină. Aş vrea 
să-î aduc aminte aici lui 
Condeeseu că este un min
cinos notoriu şi.i pot do
vedi asta oricând, 'dacă 
este dispus la Oi Întâlnire 
publică. Să nu uite, de a* 
semencâ, că în timpul gre
vei de la RAC Deva, Con. 
deescsa nu a vrut tS - intre 
în mină. Eu totuşi top in. 
Jrat în subteran, unde am 
discutat cu minerii. Re.

«litotele s-au văzut ; sm 
salariile m  37,5 

ia In ţl :u
41 la sută Ia suprafaţă. Dc 
ce n-au nai făcut acelaşi 
tucm |n acest ’ MI> î 
nu mă aştept la prea mul
te de la ei. La un Con- 
deescu cu 19 clase, ia tţn 
O ros cu patru clase şi la 
un Feordean care. din câ- 
te am înţeles, nu şi-a dat 
nici statul. Dacă noi, cel 
din Valea Jiului, avem sa
larii mari, se datorează 
faptttiui am mi. 
leacele cele mal bunei fă
ră a mai apela Ia greve 
m%\ iu alte 4? »a-
oif«stare. Am rezolvat pro- 
idemeie în prhnul rând cu 
capul, ceea ce lor le lip
seşte".

Cu modestla-i caracte
ristică, dl Miron Cozma 
n.a ezitat să se compare 
cu Hans Berger, liderul 
de lâ cărbune şî energie 
din Germania, care este 
şî deputat în Bundestag. 
Ca urm.'tre, „cine poate 
să apere mal bine decât 
Miron Cozma drepturile 
minerilor şi bugetul in 
Parlamentul României ? !“

Seria atacurilor lui Mi
ron Cozma Ia adresa lide
rilor amintiţi anterior ; a 

, fost în continuare extrem 
de. dură, aceştia fiind e- 
tichetaţi ca ,,vânzători ai 
drepturilor minerilor ce 
nu mai au ce căuta- în 
convenţia Sfânta Varvara".

La întrebarea ziariştilor 
privind pactul politic al 
Convenţiei Sfânta Varvara 
cu PDSR-uI, Miron Cozma 
a răspuns că »i. se pare 
norma! să colaboreze cu un 
partid decât să se duşmă
nească'*. Opţiunea sa lasă 
deschisă -o posibilă' ascen

siune politică a lui Miron 
Cozma în parlamentul Ro
mâniei.

Referind«-se la strategia 
restructurării, dl Miron 
Cozma a mai afirmat că 
sindicatele nu se opun a- 
cestui proces, dar să şe 
aibă în vedere altceva în 
loc, întrucât nu poate fi 
nimănui indiferentă soartă 
celor peste 200 000 de su
flete cât numără Valea 
Jiului. '

In filial. S-a reiterat i- 
deea unui dialog al Ligii 
cu primul ministru, care 
să vizeze na numai mine
ritul, ci şi celelalte pro
bleme economice şi sociale 
ale Văii Jiului.

Avancronică fotbalistică

6 s :Up fmeciişA a-a disp«t#l

luat ţa Divizia Naţională a 
celei de a 7-a etape (defr- 
by), întâlnirile dini re aces
te două formaţii au fost 
întotdeauna • viu disputate, 
indiferent de poziţia in - 
clasament sau forma spor
tivă. ,*

La Craiava are loc un ,,co- = 
locviu" studenţesc intre 
Universitatea şi Sportul 
Studenţese. în timp ce 
studenţii din Timişoara se 
deplasează la Selena Ba
cău, . iar cei din Cluj la 
F.C. Naţional ,— unde 
se pare că echipa e pe 
pale să-şi revină. Rapid 
primeşte replica constăn- 
ţenilor, iar Petrolul a In
terului ISîbiu. Echilibra
te se anunţă -partidele O- 
ţelu! Galaţi FjC. Ar
geş şî Ceahlăul — Gloria 
Bistriţa.

‘ La Hunedoara, o parti
dă' ce va atrage mulţi 
spectatori. Corvinul 
Gaz Metan Mediaş, una 
dintre cele mai puternice 
echipe din seria a Il.a a 
Diviziei A. G veste bună 
pentru cei care iubesc pe 
Corvinul: portarul . Popa 

-revine la echipă.
Duminică, suporterii e- 

chipelor Vega' Devav şi 
Minerul Certej sc află în 
pauză r- ambele formaţii 
joacă în deplasare (la Mi
nerul Stoina şi respectiv 
Petrolul Drăgăşani în Di
vizia: C), în schimb spec
tatorii din Călan, Haţeg, 
Brad — Crişcior, Simeria 
şi Ghelari pot să-şl vadă 
favoriţii în jocurile etapei 
a 7-a. Din nou derby-ul 
etapei are loc la Călan, 
unde, după Min. Şt. Vul
can, vine Minerul Aninoa- 
sa. Meci de" atracţie pen
tru iubitorii fotbalului din 
Călan ‘ Şi împrejurimi.

S. CERBU

E ta p ă  in te rm ed iară  ta Divizia C
-  REZULTA TELE ETAPEI DE JOL 2t sept: Mia. 
Şt Vulcan — Jiu) Petrita 1—-0; Favior Orăştto — Vic
toria Călan 1—1; Min. Aninoasa — Min. L ham i M l; 
Min. Teliuc — Haber Haţeg 4—0; ASA Aurul Brad — 
Met Crişcior 4—3; Min. Bărbătenl — CFH Simeria S 
—1; Dacia Orăştle — Min. Ghelari 3—0; EGCL Călăii 
«— Constr. Hunedoara *«■ amânat.

: C L A S  

I. Min. Şt Vulcan

A M E N T 

6

U

5

L'

0 1 14— t to
2. Victoria Călan 6 4 2 0 8— I 14
3. Min, Aninoasa ' '  . 6 4 2 0.. i.jfe1»-: 2 14
4. Minerul Teliuc 6 : 4 l 1 4 13
5. Aurul Brad 6 4 0 2 17— 8 12
6. Jiul Petrila .. 6 3 2 1 16— 3 11
7. Min, Bărbiteni 6 3 L 2 13— 7 10
8. Min. Ghelari -l'l.. 3 0 3 6— 8 9
9. Favior Orăştic 6 2 2 2 7— 4 8

10. Dacia Orăşiie '6 2 i 3 8—10 7
11. Constr. Hunedoara ■ 5 2 0 3 6— 9 6
12. Min. Llvereni 6 1 3 2 2— 5 6
13. Met. CrişciOr 6 1 1 4 6—13 4
14. EGCL Călan 5 . ;r 0 4 5—16 3
15. Ilaber Haţeg 6 0 l 5 1—18 1
16. CFR Simeria 6 « 0 6 2—24 0

ETAPA VIITOARE : Min. Ş t Vulcan —- EGCL Că-
Iau; Jiul Petrila Favior: Victoria Călan -Min. A.
niitoasai Min. Livezcni — Min. Teliuc; Haber — Aurul; 
Metalul — Min. Bărbătenl; CFR Simeria — Dacia; Min. 
Ghidări — Constr. Hunedoara.
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Acolo unde paza este oea mai huidt se fură cel mai mult dar în ca
zul de faţă... ?

Acest „IFRON" zace în parcarea hotelului Deva de mai mulţi ani, a 
fost uitat de proprietar şi se pare că nimeni ntt-1 vrea, ajungând în faza 
carie Tte* vede. - '  1
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A început, aşadar, ua 
nou an şcolar. U« an pe 
care oamenii şcolii ft do
resc mai \  bun, tn care a- 
fectele, muncii la clasai să 
fie mai evidente, atât din 
punctul de vedere al trans
miterii volumului de cu
noştinţe, cât şi din punct 
de vedere educativ. Uh 
an în care şcoala româ
nească are o lege mo
dernă, democratică, apli
carea ei generând o at
mosferă in care calitatea 
procesului mstructiv-edu- 
caiiy să primeze.- Dar, 
cum a Început acest nou 

'a n  de învăţământ la 
Şcoala Generală din iîo- 
mos ?

— fa şcoala noastră, ne 
spunea dl prot Constantin 
Măntoiu, directorul instl. 
tuţiei, Învaţă peste 150 e- 
levi, la care se adaugă 
aproximativ 50 copii da 
grădiniţă. Cadre didactice 
calificate acoperă fiecare 
disciplină, in afara limbi
lor străine (franceza şl 
germana). Marea majori
tate posedă gradul dW

d e  a d  ş c o l a r
dactic II. Cu ajutorul a- 
cestora dorim ca în noul 
an să se contureze un pro
ces instructiv-educativ de 
calitate. Trebuie să re
marcăm eă şi până acum 
alei s-a făcut şcoală, ab
solvenţii noştri reuşind 
la liceele .Aurel VlaicH** 
din Orăştîe, agricol Geoa- 
giu. economic Alba Iulia, 
Şcoala Normală din Deva.

Care este situaţia, la 
ora actuală, a manualelor 
şcolare?

— S-au asigurat la toate 
clasele, eu excepţia unora 
de la clasele I şi II. Chiar 
azi trebuie să mă depla
sez la ©răştie pentru ». 
ridica abecedarele,

— Ce vă propuneţi In 
domeniu! educativ ?

—» Vrett ca această la

tură de bază a muncii 
noastre să o întărim. în 
acest sens gândim să in
tensificăm formarea şti
inţifică a elevilor, să in
troducem elemente de pro
tecţia mediului ambiant. 
Apoi, permanentîzâ rea e. 
ducaţiei moral-civice. Preo
tul parohi are opt ore da 
religie săptămâirâî, Câte 
una la fiecare clasă. în 
programare»'activităţii lor, 
cadrele didactice şi.au 
propus divcrsffîcarea te
maticii orelor de dirigen- 
ţie, în funcţie de opţiu
nile elevilor, insistând cu 
precădere asupra educaţiei 
sanitare.

şţ» Aveţi probleme Ml 
gospodărirea localurilor de 
şcoală de pe raza corni.

' «ei ?  ̂- r

— Probleme există, dar 
le vom rezolva cu ajutorul 
Primăriei “ şî" ăl Inspecto
ratului Şcolar . Judeţean. 
Pornim de la faptul că 
avem apă curentă în şcoa
la de centru. Mai sunt 
însă necesare reparaţii ia 
acoperiş, coşuri, pe care 
le vom • rezolva tot eu 
ajutorul Primăriei. fiind 
alocate fondurile necesare 
î i  aoest sens, după cum 
ne-a comunicat dl primar 
Nieolae CătănîciU, fost 
om al catedrei. Reparaţii 
1* acoperiş şi zugrăveli 
se vor efectua la Pişchinţi, 
la Ciangu Mare. Ceea ce 
e important este că fon
durile există, avem garan
ţii în acest sens de la 
Consiliul tocai Şî un alt 
lucru bun — toate şco
lile au asigurată întreaga 
Cantitate de combustibil 
pentru anotimpul friguros, 
i Aşadar început cu drer- 
t)pl pentru şcolile * din 
comuna Romos. Chiar dacă 
sarcina gospodăririi lor 
revine de-aeu» Primăriei!
} • MINEI. BODEA

D ezvelirea s ta tu i i  
h i  Ion L C.

Becent, la Alba Iulia, 
s-a. desfăşurat şedinţa Co
mitetului Executiv Cen
tral al Partidului Naţio
nal Liberal, in care â fost 
evocată‘figura marelui gin 
politic 'liberal Ion T.C. 
Brătianu, cu ocazia dez
velirii statuii acestui mare 
bărbat de stat român.

Statuia este amplasată 
în faţa Prefecturii jude
ţului Alba, iar la dezve
lire au participat oficia
lităţile locale în frânte cu 
dl prefect Ioan Rus. pri
marul oraşului Alba îu- 
lia, Etnii Constantinescu, 
preşedintele C.DJt., un 
mare număr de cetăţeni, 
ziarişti

Toţi vorbitorii indife
rent de culoarea politică, 
ap elogiat meritele iul 
Ion I C. Brătianu pi 
cărui simţ politic, clar. 
viziune şi dorinţa de â 
edifica o Românie puter
nică economic Şi integrată 
în rândul celorlalte ţări 
din Europa a avut tin 
roi de maximă importanţă 
In realizarea visului de 
veacuri al românilor din 
toate provinciile româ
neşti, acela de edificare 
a României Mari care 
s-a înfăptuit prin actul 
de la 1 Decembrie 1018.

în aceeaşi şedinţă a Co
mitetului Executiv Cen
tral al Partidului Naţional 
Liberal s-au făcut cu
noscute două declaraţii 
politice. Prima se referă 
Ia problema naţională şî 
este intitulată „Idealul 
nostru naţional** a cărei 
idee de bază este călă
uzirea politicii liberale în 
contextul respectării in.

teraselor naţionalităţilor 
conlocuitoare.

Partidul Naţional Libe
ral propune şi îşi propune 
ca în viitor să fie consi
derată ca politică d© stat 
„solidaritatea dintre toţi* 
românii ce alcătuiesc o 
singură naţiune, indife
rent de aşezarea lor intre 
hotarele statului sau In 
afara acestora, genericul de 
românism Intr-o totală 
opoziţie cu iredentismul şi 
eu naţionalismul agresiv 
şi arogant". ..

S-a mai subliniat, de 
asemenea; „ferma repro
bare faţă de promovarea ; 
iredentismului maghiar - 
de către unele cercuri ex- 1 
tremiste din ţară şi de 
peste hotare, o realitate ■ 
neglijată sau puţin cu- >\ 
noscută de către forurile J 
intern aţîonale“.

A doua declaraţie a test 
definită „Prin noi înşine, 
pentru voi înşivă" şi se 
referă la câteva principii 
ale unui program moi larg 
şi concret de redresa** a 
vieţii economico-sodal* a * 
ţării, cu accent pe de*ă«Lî 
tarea întreprinderilor mici 
şi mijţocu, atât dm agri— Ş 
cultură, cât şi din indus- , 
trie şi alte sectoare, re
ducerea fiscalităţii, ame
liorarea situaţiei pensio
narilor şi a celor defavo
rizaţi social, precum şi 
soluţii pentru rezolvarea 
problemei locuinţelor. S-a 
lansat deviza: „Stabilitate 
prin dinamism*1.

Dr. C. BLEJAN 
Preşedintele Filialei 

■ judeţene Hunedoara a 
Partidului Naţional Liberal

In Urma comunicatului Guvernului referitor l a  ma. 
jorarea salariilor cu 23 la solă pentru unele muzee şi 
attc instituţii de cultură din: Bucureşti, a avut Ioc ia 
Deva, fel şina de l t  septembrie 1995, o întrunire a rc- 
prezertfcmţitor Următoarelor instituţii muzeale.* Muzeu! 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iltia, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul 
de Isterie ai judeţului Caras 'Severin — Reşiţa. Muzeul 
Judeţean Gerj — Tărgu Jilţ Muzeu! Judeţean Mureş 
— Tărgu Mureş- - f ■ “ ■ , jh

Scopul întrunirii a fost discutarea generalizării pro
centului de 25 ta sută pentru toate instituţiile muzeale 
din ţară. Motivăm solicitarea noastră prin următoarele: 

— muzeele . di» ţară, fără. excepţie, suaâ instituţii 
specifice ale căror funcţii dc cercetare ştiinţifică — 
dezvoltare, conservare — restaurare, valorificare, in
strucţie şi educaţie nu pot fi transferate nici unei alte 
instituţii. Ele sunt in acelaşi timp trezorierii patrimo
niului cultural naţional ;

t»  personalul din muzeele reprezentate la această 
iutronire si, considerăm că de la toate muzeele dm tură, 
desfăşoară aceleaşi tipuri de activităţi cu cele ale mu
zeelor beneficiare a Ordonanţei Guvernului. •

Acordarea procentajului de 25 ia sută doar celor două 
muzee din Bucureşti creează un precedent alarmară cu 
consecinţe nedorite şi imprevizibile pentru situaţia pa
trimoniului cultural uaţioual şi in generai a întregii ac. 
tivită ţi muzeale. ;

• Vă rugăm. Domnule Ministru, să dispunea inter, 
ăcnţiite dă rigbare şi s* susţineţi la Guvernul RcpUbilci
răceşte; propuneri pe care Ic conzider&U de extremă' ac
tualitate.

Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva 

Director,
Drd. ADRIANA RUSU

Muzeul Banatului 
Timişoara . 

Director general,
Dr. NICOLAE SECARA

Muzeul Judeţean Gorj 
^v tS rga  Jiu 

Director,
Drd. VAS1LE MARINOIU

MEDIULUI
în perioada 11—18 sep

tembrie din determinările 
analitice privind calitatea 
factorilor de mediu, efec
tuate la punctele de con
trol pentru supravegherea

calităţii aerului, au rezul. 
lat următoarele*. , “

•  Valorile medii pop-* 
.tru concentraţiile poluan
ţilor.- găzoşi (bioxid- <îe 
sulf. bioxid do azot, amo
niac. fenoli şi aciditate) 
ăa arătat • că s_au Înca
drat în limitele impuse de 
STAS.

•  Pentru pulberile In 
suspensie, valorile medii 
cu excepţia zonei Teliuc. 
s-au încadrat în limitele

împuşc. Valori mai ridi- 
câfe au 'iest; înregistrate 
în zonă Paroşeni în. ziua 
de 14 septembrie ‘ şi în 
zona Hunedoara lâ data 
de 16 septembrie.

Pulberile sedîtnenta- 
bile au evidenţiat depăşiri 
ale valorii admise doar în 
zona Teliuc de 10 ori 
şi în zona Chişcădaga de
12  o rt ■ , ;

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru

Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia 

Director adjunct, 
Drd. IOAN ŞERB AN

Muzeul de Istorie al 
Judeţului Caraş-Severin 

Reşiţa 
Director»

Drd. DUMITRU ŢEICU

Muzeul Judeţean Mureş 
" Tîrgu Mureş. ;. 
Director adjunct, 

MIRAI PETICA

-factorii de mediu aer <a- 
erosoli filtraţi şi depuneri 
atmosferice) pe ape eurgâ- 
toâre şi potabilă, soi şi 
vegetaţie, au fost in limi
tele de variaţie ale fon
dului natural.

în ceea ce priveşte ca
litatea apeior curgătoare 
de suprafaţă indicatorii de 
calitate s-au încadrat în 
limitele impuse.
AGENŢIA DE PROTECŢIE 

A MEDIULUI DEVA

Str. Nicolae Băleescu, nr. 8, telefon 642393; 
642338.

•  Oferă- celor interesaţi mijloace de trans
port de capacităţi mici şi mari, pentru trans
port mărfuri la orice distanţă, la preţuri ne
gociabile.

•  Prin secţiile de prestări servicii —
croitorie, articole pentru *d croitorie se
rie — execută, ia comandă, echipamente de pro
tecţie sau de lucru pentru agenţi economici şi 
persoane fi2 i.ee.

•  La cererea solicitantului, face aprovizio- 
, nare Ia domiciliu eu materiale de construcţii.

•  Pentru cei interesaţi, unitatea multiplică,
i la xerox, tot felul de acte, la un preţ conve
nabil. ...?■■

•  Invităm cumpărătorii să viziteze ma
gazinul „Palia1* unde pot găsi un sortiment 
diversificat'de mărfuri dintre ceîc ţnai cău* <*c.

'  ? {5 Ml)

,

REGIA AUTONOMĂ PE GOSPODĂRIE 
t  COMUNALĂ ŞI POCAŢIVĂ DS^A,
\ Cu sediul in P«*ya, vtr. Libertăţii, nr. 6.
S Organizează
j în data dc 9 octombrie 1993, ora 12, la sediul 
\ regiei,
\ r 1

i|
î
I

în scopul închirierii spaţitilui eu suprafaţa de 
186,65 mp dc la parterul blocului B, bdul 1 
Decembrie Deva, cu profil de „MAGAZIN* 
pentru desfacerea cărnii .

Documentaţia se ridică de ia Birou’ Ad
ministrare Clădiri — H. A.G.C.L Deva şi taxa 
de participare se achită până cel târziu la data 
de 5 octombrie 1995, ora 12.. (509'

Anunţ important
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 

-s a COPIT ABILILOR AUTORIZAŢI 
FILIALA HUNEDOARA — DEVA

Deva, str» M. Kogălnieeanu» nr. 4, etaj II,
eam. 22—2,'i

Telefon-614668. ;-v;h - ■
Pentru ţnaî bnna pregătire a candidaţilor 

în vederea prezentării Ia examenul pentru do
bândirea calităţii de contabil autorizat sau ex
pert contabil, filiala Corpului organizează In 
perioada 25 sept. 1995 — 25 oct 198© cursuri 
Ia următoarele discipline:

Pentru candidaţii cu studii medii:
— Contabilitate internă de gestiune — 24

ore* ‘ v^v; • .*
'i ; — Fiscalitate — 30 ore
|s | —* Drept comercial 30 ore
ll?f Pentru candidaţii cu studii superioare

se adaugă şi cursurile la disciplinele •
— AiidM. îegjaî (cenzorial) —* 46 ore
—- Control financiar — 40 are
Tariful orientativ: 1006 lei/oră
La cursuri se vor tematieiie sta

bilite de CECCAR Bucureşti in baza H»G. nr. 
316/1095.

/ Inlormafii: . V-V:-'
Pentru Deva —• telefon: 61̂ 658.
Pentru Hunedoara — telefoane : 711454; 

716934; 716937.
-; Biroul permanent, (507)

S.C. RIGA MIRCEA PCH*ESCU S.N.C, - 
CĂLAN

A s r
—  DACIA 1310 cu elemente de 1410
— ARO 10
— Casă — 3 camere -f 2, grajd şi anexe 

ţ gospodăreşti, curte si grădină, vie — 1902 mp, 
\ In satul Ocolişul Mare, nr. 57.
 ̂ Relaţii la telefonul 730521?. între orele 17 

ţ —22 şi la Ocolişul Mare, nr. 57.
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PRIMA CONDAMNARE PENTRU 
INSIDER

Infracţiunea de insider trading, folo
sirea ilicită de informaţii rezervate, şi-a 
făcut debutul şi în jurisprudenţa ger
mană. Pentru prima oară de la adop
tarea în august 1994 a legislaţiei în a- 
cest domeniu,- un tribunal din Frank- 
furt a pronunţat o sentinţă prin care 
Harald Kronseder. 39 ani, descendent 
al unei ilustre familii în lumea finan
ţelor, â fost condamnat la plata unei 
amenzi de 6(10 000 mărci ce a fost do
nată unei asociaţii pentru recuperarea’ 
toxicodependenţilor. Vina lui Kronseder 
este aceea de a se fi îmbogăţit la Bur
să folosindu-se de informaţiile confi
denţiale la care avea acces în calitatea 
sa de administrator al patrimoniului 
băncii „Krones“ (cifră de afaceri In 
1994: 1"63 miliarde mărci).

FURT DE SCULPTURI
Au fost arestaţi pentru o tentativă 

de furt la muzeul mănăstirii ortodoxe 
-din Agia Triada la Kalambaka trei 
turişti italieni. O informaţie anodină 
dacă hoţii inabili n-ar fi dpi cunoscuţi 
experţi în arheologic, profesori univer
sitari şi o studentă. Fata, Margaret Por- 
tuesi, 28 ani, se află într-o închisoare 
din Atena, bărbaţii, profesor Roşario 
Grasso, 38 ani, de la Universitatea din 
Gatania, şi Carmelo Scândura, 26 ani, 
cercetător în. cadrul unui proiect al... 
Comunităţii Europene, au fost transfe
raţi, pentru cercetări, la Voios.
JAF INFORMATIC PE WALL-STREET

Vladimir Levin, matematician, 24 ani, 
a reuşit, de la biroul societăţii mosco. 
vite „A O Saturn'* al cărei angajat eră, 
să sustragă 2,78 milioane de dolari din 
conturile celei mai mari bănci din SUA 
— Citibank. Autorităţile americane au 
cerut extrădarea hoţului cibernetic, dar 
situaţia e destul de complicată, câtă 
vreme ingeniozitatea lui Levin i-a per

mis acestuia să şteargă şi urmele frâu-1 
dei sale. I

PLUS 58 000 *
Poliţia din ţara cu cea mai mare popu-1 

laţie din lume a anunţat, pe baza unuia 
recensământ recent, efectuat' de servi-1 
ciile sale specializate, că numărul pros-â 
tituateior chineze a crescut, în prima |  
jumătate a anului 1995 cu 32 la sută I 
faţă de aceeaşi perioadă a anului tre-1 
cut. Adică, în cifre absolute, cu 58 000.1 
Conform aceleiaşi surse, doar în pri-l 
mele cinci luni din acest an mai mulţi 
de 110 000 persoane au fost arestate în I 
China pentru proxenetism, activitate I 
în care sunt adesea implicate cadre cel 
ocupau funcţii importante în aparatul I 
de partid şi de stat. *

HOMOSEXUALII RAMAN IN I 
ILEGALITATE *

Homosexualii, lesbienele şi bisexua. I 
îii ruşi au protestat în cadrul unei de- 5 
monstraţii desfăşurate la Moscova pe I 
7 august împotriva hotărârii Tribunalu- ! 
lui din Capitala Rusiei de a refuza să I 
le înregistreze asociaţia „Triunghiul1* pe ■  
motiv că aceasta ar contraveni „norme. I 
lor moralei publice". Aceasta este „o ■  
violare pur şi simplu a libertăţii şi |  
drepturilor omului", proclamă într-o ■  
declaraţie difuzată presei liderii aso-1 
eiaţiei. . , . *>

CAPTURA... SUPRAREALISTA* |  
Controlând săptămâna trecută Un bar • 

la Saint.Quen, poliţiştii au avut surpri-| 
za să descopere uri inventar â la Fre-* 
vert; 5,5 kg cannabis, 35 000 franci în | 
bancnote de 260 F (false !), un lot de ■  
bijuterii (furate !), 100 000 franci (auten- |  
tici), o armă cu aer comprimat şi o |  
puşcă de asalt Kemington (imitaţie !). |  
Plus alţi 400 000 franci |n titluri la pur-1 
tător. Patronul barului, un oarecare An- |  
drâ Belotti, a fost anchetat şi reţinut I 
pentru infracţiuni la,legea privind sţu- I 
pefiantele, armele, vămile şi pentru tăi. I 
nuire de lucruri furate. I

STORY FLASH!

Ultimul film al lui Ke- 
vin Costner, „Water- 
world", nu a ieşit încă 
în cinematografele ameri
cane şi o casetă pirat a 
invadat deja Rusia, Exact

Waterworld 
— casete 

pirat

la zece zile după ce Boris 
Elţîn a semnat un decret 
prin care interzice înre
gistrarea şi comercializarea 
de casete pirat, poliţia 
din Moscovă, printr-o ope
raţiune fulger la Bagratl- 
novski, a sechestrat o im. 
presionantă cantitate de 
copii contrafăcute ale fii-: 
mului, deja celebru, care 
nici măcar nu erau ascun
se ci expuse. Ia vedere, în 
vitrine. Au fost operate 
două arestări. De fapt, n-a 
fost decât un foc de paie: 
o zi mai târziu cei doi 
erau din nou liberi, iar 
casetele la locul lor, ofe- 
rindu-se publicului la un 
preţ „standard" de 5 do
lari. ,

Din nou „Take That" 
în atenţia publicului. Pe 
15 august, după un spec
tacol la Manchester, Ja- 
son a trebuit să renunţe 
la celebrii săi pantaloni de 
plastic roşu în timpul li
nei scurte, dar necesare, 
internări la spitaL. Unde 
bisturiul chirurgului de 
gardă I-a ineizat un enorm 
furuncul ce-i apăruse în 
timpul concertului într-un 
punct.... „delicat". Jason

spera, ca şi managerul gru. 
pului, Nigel Martin-Smith, 
ca evenimentul să scape 
neobservat. Ceea ce nu 
s-a întâmplat. Vânătorii de 
can-canuri au fost intri
gaţi de absenţa tempera
mentalului interpret de 
la dineul de după concert, 
i-au luat urma şi l-au 
găsit intr-o clinică parti
culară unde fusese Inter
nat sub un nume fals.

DIVINE BROWN SE CONVERTEŞTE
Divine Brown a ternii- acuzaţia practicării de ac- 

nat-q cu prostituţia! A- te obscene în public. Şe- 
restată pe 25 iunie în timp; dinţa a fost amânată, dar 
ce practica un raport mai Estella Mărie Thompson,
,special“ cu actorul en
glez Hugh Grant în auto
mobilul acestuia, ea a fost 
audiată pe 18 august de 
un tribunal din Los An- 
geles pentru a răspunde de

cum se numeşte în reali
tate Divina, a declarat zia
riştilor că zilele sale pe 
Sunset Boulevard sunt nu
mărate şi că pentru ea 
un singur lucru mai este 
important acum : fiii săi.

A MURIT HOWARD KOCH
Howard Koch, scena- natorul McCarthy, să fu-

ristul care a închipuit .mi
ticul „Casablanca", a mu
rit la vârsta de 93 ani in 
urma unei pneumohii, Ia 
reşedinţa sa din apropie
re de Woodstock. Absol
vent al Facultăţii de drept 
al prestigioasei Columbia 
University, Koch, care ob-

gă din SUA şi să-şi gă
sească refugiu în Anglia, 
sub numele de Peter Ho
ward. Intre alte realizări 
de excepţie  ̂âle acestui a- 
vocat-artist nu poate fi 
uitat scenariul radiofonic 
„Războiul Lumilor" care, 
pus în undă de Orson

ţinuse pentru „Casablan- Welles, a declanşat în 
ca" „Oscar*‘-ul în 1943, a l  ^38 o panică generală în. 
Ax * , *  . * ' tr-o America ee a fost
fost obligat în anii „vâ- convinsă că este pe cale
nătorii de vrăjitoare" co- de a fi ocupată de... mar-’ 
muniste, declanşată de se- ţieni.

*5

Lady Diana o aplaudă pe... julieta

I

Cu câtva timp în urmă, 
pe 1 august, printre cei 
veniţi la Royal Festival 
Hali pentru a asista la 
spectacolul cu baletul „Ro
meo şi Julieta" în coregra
fia regretatului Rudolf 
Nureev s-a aflat şi lady

Diana. Abia întoarsă din 
vacanţă, cea mai „bârfită" 
prinţesă din. lume ii-a ra
tat întâlnirea cu aeeastă 
punere în scenă devenită 
deja antologică, la fin'alul

spectacolului felicitând-o, 
pe scenă, pe. interpreta Ju- 
lietel, italianca Ambra Va- 
lîo care a realizat, după 
aprecierile presei britanice, 
un rol impresionant.

Agenţiile Stury Press şi Rompres

Despre munţii României sunt multe de 
spus. In 'ţara noastră, ca de altfel în nici 
o altă ţară din lume, lanţul Munţilor 
Carpaţi (răsăriteni, meridionali şi apu
seni), „născuţi din fundul" Mării Tethys, 
au înscris pe vecie literă greacă delta 
( =  Deux =  Dumnezeu). După cum
ştim, Dumnezeu ne-a ajutat să ne păs
trăm neamul şi credinţa strămoşească 
în faţa năvălitorilor barbari, veniţi In 
mare parte de la poalele Munţilor Altai 
şi să rezistăm cu bine duşmăniilor celor 
trei Imperii : Otoman, Austro-Ungar şi 
Sovietic, imperii in prezent destrămate 
de puterea lui Dumnezeu. De curând, pre
sa r oastră ne-a informat că In Masivul 
Retezat se întâmplă un fenomen uimitor: 
din când in când noâpteâ, chiar şi in 
plină zi, apar fascicule de lumini mul
ticolore rotative, îndreptate spre cer sub 
formă de trunchi de con înclinat spre 
Nord, cu baza mare în sus, lumini în
soţite de sunete nemaiauzite. Pe seam? 
‘acestor arătări şi sunete se fac multe 
prorociri. Un .al doilea munte, care se 
află în Masivul BUcegi şi pe care se 
produce un fenomen nemaiîntâlnit In 
lume, este Muntele Kogajon. Acesta este 
considerat ca unul din focarele de ener
gie ale • Terrei, care emană, dar şi care 
primeşte forţe din Cosmos. Din această 
cauză, acest munte a fost numit Muntele 
Sfânt al României. Plecând de la Ca. 
bana Omul de pe Muntele Omul (înăl
ţime 2507 metri) şi mergând spre Vest, 
după circa şapte ore de drumeţie destul 
de obositoare, se ajunge la Muntele 
Kogaion. întreg traseul Cabană -— Mun
tele Kogaion este sălbatic, accidentat şi 
lipsit de marcaje, riscul fiind asumat de 
cel ce face această drumeţie, uneori ne
reuşită. Pe faţada sudică a acestui muri
te şi la circa 120 de metri mai jos de 
vârful lui, există un mic platou, uşor 
înclinat spre Sud, cu o suprafaţă oare
cum circulară, care are un diametru de 
numai 14 metri. Acesta este locul cău
tat, Locul Sfânt. Dacă vreo persoană a 
avut norocul să descopere acest platou 
şi îndeplineşte cele şase condiţii arătate 
mai jos. va putea încerca să „zboare" la 
cer. Cum trebuie să procedeze ? Să în

depărteze toate obiectele metalice ce le 
are asupra sa, punându-le în afara pla. 
toului; să stea în mijlocul acestui platou 
şi aşa îmbrăcat cum este, să se culce cu 
faţa în jos, cu capul spre Nord şi cu 
braţele întinse pe lângă cap; să stea cul
cat 30 de minute; după acest timp, şă 
se scoale şi stând în poziţie chircită, să-şi 
facă un avânt de-a sări în sus, putând 
astfel să „zboare" până la o înălţime ce 
poate ajunge până la 20 de metri, sau 
poate şi mai mult (in funcţie de forţa

normal corpul omului vibrează cu o 
friecvenţa de 7 Hertzi pe secundă); 2) să 
emane o puternică bioenergie; 3) să aibă o 
bună telepatie; 4) să nu fumeze, să nu 
fie un consumator de alcool şl stupefian
te; 5) să nu fie bolnav; 6) să aibă o ma- 

- re curăţenie sufletească. Toate aceste con
diţii sunt eliminatorii şi vor împiedica 
„zburarea" la cer. Persoana care nu a 
putut „zbura" trebuie să părăsească i- 
mediat acest platou. Dacă va sta mai mult 
timp, va primi dureri de cap şi ameţeli,

de aruncare a muşchilor de la picioare). 
După ce a atins înălţimea la care s-a 
oprit, vrând-nevrând. va pluti acolo sus, 
în poziţie verticală, 4—5 secunde, timp 
în care va întinde braţele în poziţie o. 
rizontală, urmând apoi faza de coborâre 
lină, „aterizând" pe locul de unde a să
rit. Să fie acest „zbor" o minune? Tot 
ce se poate, deoarece numim minuni a- 
cele fapte extraordinare a căror expli
caţie nu o cunoaştem. Să fie acest „zbor" 
un fenomen de levitaţie ? Nu. Prin le- 
vitaţie se înţelege ridicarea în aer prin 
'înfrângerea forţei gravitaţionale], fără 
a. mal fi necesară încărcarea corpului o- 
mului cu forţe terestre şi Cosmice (în 
timpul culcării de 30 de minute). Cred 
că în centrul acestui platou sacru exis- 

»tă o forţă antigravitaţională combinată cu 
alte forţe Cosmice. In Cosmos există for
ţe pe care nu le putem cuprinde cu cele 
cinci simţuri ale noastre şl cu instru
mentele tehnice existente la ora • actua
lă. Cel mult, cei dotaţi cu posibilităţi  ̂
extrasenzoriale le pot sesiza, dar nu şi 
explica. Curios este faptul că nu orice 
om poate „zbura** spre cer sau să stea 
pe acest platou sacru. Cel care încearcă 
să „zboare" trebuie să îndeplinească ur
mătoarele şase condiţii : 1) corpul lui 
trebuie să vibreze cu o frecvenţă de cel 
puţin 15—17 Hertzi pe secundă (în mod

care se vor accentua din ce în ce mai 
mult, riscând să nu mai poată ajunge a- 
casă. Aceasta este probabil o pedeapsă 
dată de Dumnezeu celui nechemat In 
acest loc sacrii. Am auzit de la nişte cio
bani că ei au văzut, de la distanţă, cum 
un călugăr a „zburat" la cer mai mulţi 
metri. Curios este şi faptul că unii isto
rici antici (Platon, Tucidide etc) cu
noşteau de existenţa Muntelui Kogaion 
(l-au numit Kogaionon) şi ce se întâm
plă în jurul acestui munte. Cel mai mare 
istoric grec ăl antichităţii şi unul dintre 
cei mai mari istorici ai lumii, Tucidide 
(466—396 î.e.n.), a scris că cel mai mare 
preot şi terapeut magician al geto-daci- 
lor a fost Zeul Zalmoxe. ■ Acesta — spu
ne istoricul grec — şi-a amenajat un 
locaş într-o grotă din inima Muntelui 
Kogaion. In această imensă, peşteră, Zal-„ 
moxe a petrecut singur şapte ani, în 
care timp el a practicat „moartea ini- 
ţiatică" şl prin revenirea la viaţă a zdro
bit porţile infernului. Dar să-l lăsăm 
pe Tucidide să ne spună mai departe i 
„Peştera sacră a lui Zalmoxe era imen
să şi se afla în inima muntelui sfânt al 
geţilor Kogaionon. Interiorul peşterii e- 
ra ciudat, pereţii erau drepţi, iar pe fie
care dintre- ei cât şi pe podea şi tavan 
erau nişte sori imenşi de aur. Din pe. 
reţi se revărsa o lumină alb lăptoasă, 
care te înconjura îndată ce intrai, ea un

abur al zeilor, ţn ace] loc erau tot felul 
de obiecte ciudate şi necunoscute aşa 
cum nimeni nit mai văzuse. Din cauza 
puterii locului atei au putea intra ori
cine, căci ar fi ars pe loc de puterea 
zeului". De la Platon (427—347 î.e.n,) ne-a 
rămas informaţia că primăvara şi toam
na Zalmoxe ieşea afară din peştera sa 
şi se urca pe Muntele Kogaion, pentru 
a aduce mulţumiri Naturii, în prezenţa 
Soarelui. Acelaşi lucru 11 făcea şi dis
cipolul lui Zalmoxe, preotul iniţiat De- 
ceneu. Se spune că pe timpul iui Zal
moxe a existat o fâşie de curent electric 
teluric puternică, care „venea**- din Nord, 
trecea prin Rădăuţi, Muntele Kogaion şi 
prin Zimnicea „trecea" în Bulgaria. Era 
posibil deci ca in peştera lui Zalmoxe să 
se fi făcut amenajări speciale cu ajuto
rul acestui curent electric teluric. Astăzi 
nu mai există această fâşie de curent 
' electric teluric. In această peşteră Zal
moxe îi primea pe preoţii iniţiaţi, pen
tru a se discuta diferite probleme. Până 
azi nu s-a putut descoperi peştera lui 
Zalmoxe. Probabil că îngusta intrare în I 
peşteră a fost înfundată de cutremurele j 
din ultimii 1800 de an*. Cred că pe Mun- i 
tele Kogaion mai au loc şi alte fenome- j 
ne deosebite, pe care noi oamenii nu am j 
reuşit să. le aflăm. Tot istoricii antici au ' 
relatat .şi unele lucruri ,interesante despre 
tânărul comandant mflitar Adrian. Aces
ta, cu grad mare în grmată, a fost tri
mis de împăratul Traian; în Moesia la 

. comanda unei legiuni militare. Acolo, pe 
tăcute, Adrian a reuşit să urce pe Mun
tele Kogaion şi ajutat de un preot ce 
ştia care este poteca secretă ce ducea 
la grota-sacră, a ajuns la peştera lui Zal
moxe. Aici, Adrian, sub directa îndru
mare a marelui preot iniţiat Deceneu, a 
devenit în scurt timp un bun iniţiat. Nu
mai cu ajutorul iniţiatului Adrian, îm
păratul Traian l-a putut învinge pe De- 
cebal, şi acesta un adept al lui Zalmoxe. 
Datorită învingerii lui Decebaf,. împăratul 
Traian l-a înfiat pe Adrian, care a de- 
venit apoi marele împărat al Romei. !
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

1. Ghiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi în
gereşti şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare 
sau un chimval zângănitor.

2. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei şi aş 
cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă 
aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii şi 
n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

3. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină 
de bunătate; dragostea nu pizmuieşte. dragostea nu 
se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie. • - >

4. Nu se poartă necuviincios, nu caută, folosul 
său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău.

5. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de
adevăr. ■ ,

6. Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, 
suferă totul,

7. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorocirile 
se vor sfârşi, limbile vor înceta, cunoştinţa va avea 
sfârşit.

8. Căci cunoaştem în parte şi proorocim în parte.
9. Dar când va veni ce este desăvârşit, acest în 

parte se Va sfârşi.
10. Când eram copil, vorbeam ca un copil, sim

ţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am 
făcut om măre, ani lepădat ce era copilăresc.

11. Acum vedem ca într-o oglindă. în chip în
tunecos; -dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am 
fost .şi eu. cunoscut pe deplin.

12» Acum,, dar rămân aceste trei: credinţa, nădej
dea şi dragostea.

(întâia episţolă a lui Pavel către Corinteni 
■*- Noul Testament)

Selecţie dc ILIE LEAHU

!f MfjfrJJ3A

Nu eşti normală!
Gând *âm luat hotărâ

rea capitală a vieţii mele 
schimbând un mod de 
viaţă stabil şî conforta
bil, pentru a urma o ii 
dee ce presupune mul
te sacrificii şi gre
utăţi materiale, foarte

multe din cunoştinţele 
mele mi-au spus:

— Nu eşti normală !
Şi atunci m.am între

bat ce înseamnă de fapt 
normalitatea 7 

A fi normal înseamnă 
a-ţi pleca capul. a te 
încadra în rând, a ac. 
ţiona conform aşteptări
lor celorlalţi, a te supune 
unor norme nescrise dar 
încetăţenite, a suporta 
jugul chiar cu preţul 

. pervertirii, .a" renunţa 
_ pentru totdeauna la îm- 
plinirea unui vis. Intr- 
un cuvânt normalitatea 
înseamnă uniformitate.

Tot ce\ nu concordă cu 
această uniformitate pare 
a fi anormal. Interesant 
este că omenirea avan
sează tocmai prin acest 
„anormal11.
. Ajunge să vedem Soţi 

sfinţii care aveau în ei 
ceva a-norma! stârnind 
nu doar uimirea ci şi 
revolta împotriva lor. A- 
poi toţi oamenii de şti
inţă ce au crezut , şi au 
luptat pentru a-şi împlini 
ideile suportând deseori 
privaţiuni de tot felul, 
dar oare nu pot fi nu
miţi şi poeţii ca fiind 
a-normali ? Şi poate 
exemplele cele mai bune 
sunt între pictorii care 
prin a-normalîtatea iov 
nu şi-au vândut tablo
urile In timpul vieţii iar 
acum se cumpără cu 
milioane de dolari.

Şi dacă mă gândesc 
la toate acestea nţyŞfc, 
bucur că nu sunt „nor* 
mală".

1NA DELEANU

BISERICA DIN NANDRl) 
Desen de PUTEA VICTORIA — Vărmaga

ia lui S oera te
(469—399 I.Hr.) . .

Se spune , că Euripide face. te' Vei căi". El a

U n
al limbii române

de TUDOR MUŞATESCU
• Abandonat — soţ a cărui nevastă a plecat „la 

mama".
•  Absurd — soţ care nu recunoaşte că nevasta 

are dreptul să-l înşele.
•  Anestezie — invitaţie la nesimţire.
• Bicorn — bărbat însurat a doua oară.
•  Bunică — mama mă_$ii.

Burlac — joc de fcărţjdin care lipseşte dama.
•  Cap — dovleac la purtător.
• Căţel — câine nefinisat.
•  Căsătorie — piatra fundamentală a divorţului.
• Doi — semnul înmulţirii.
•  Dragoste — bătăi de inimă pentru dureri de

cap.
•  Duşman — tu, pentru adversar.

Selecţie de ILIE LEAHU

i-a dat să citească scrie
rea ţui Heraclit şi i-a ce
rut părerea asupra ei, iar 
el a răspuns: „Partea jJâ 
care am înţeles-o e minu
nată şi îndrăznesc să cred 
că la fel e şi cea pe care 
n-am înţeles-o; dar ţ  ne- 
voie de un cufundător din 
Delos spre a înţelege to
tul". Alcibiade La oferit 
odată un loc mare ca să-şi 
zidească o casă, dar So- 
crate îi spuse: „Să zicem 
c-aş avea nevoie de o pe
reche de încălţăminte. şi 
că tu mi-ai da o piele în
treagă, nu m-aş face de 
râs primind-o ?“ Adesea 
când privea la mulţimea 
de mărfuri expuse spre 
vânzare, îşi spunea sin
gur : „Câte lucruri de care 
eu nu am nevoie există". 
„Există, spunea el. o sin
gură fericire: ştiinţa, şi 
un singur rău: neştiinţa", 
întrebat în ce constă vir
tutea unui tânăr, răs
punse: „în a nu depăşi 
măsura în nimic". Fiind 
întrebat de cineva dacă-i 
bine să se căsătorească sau 
nu, îi spuse: „Oricum vei

invitat odată la el nişte 
oămeni bogaţi şi Kantipei 
(soţia Iui n.n.) îi era ru
şine cu masa ei: „Fii pe 
pace, îi spuse el, dacă-s 
oameni cumpătaţi se vor 
ipulţumi cu atât, iar ţla- 
că-s oameni de nimica 
nu ne vom necăji pentru 
ei". Ar fi spus că „restul 
lumii trăieşte ca să mă
nânce, pe când #1 mănâncă 
ca să trăiască".

Acelora care i-au spus: 
„atenienii te-au condam
nat la moarte", el ie-a 
răspuns: „şi pe ei natură 
i_a condamnat la fel". So
ţiei lui care se tânguia: 
„Mori pe nedrept". Ii 
spuse: „Nu cumva ai fi 
dorit să mor pe drept?"

Înainte de a bea cucuta, 
Apollodoros îi oferi o 
haină frumoasă, ca să 
moară Îmbrăcat cu ea : 
„Cum aşa, Ii zise Soerate 
— haina mea a fost destul 
de bună cât am ' trăit, 
şi acum nu-i bună ca să 
mor ?".

Consemnat de 
AVRAM PETRIG

•  Un tânăr soldat a- 
flat pentru întâia oară 
pe postul de santinelă, 
în timpul nopţii, auzind 
un zgomot suspect, trage 
un cartuş şi apoi strigă:

— „Gine a fost ?“
•  Doi prieteni discută 

Intre ei:
— Am cumpărat o casă 

nouă, prietene, e ultimul 
răcnet al arhitecturii 
Poţi să suni la uşă cu 
piciorul, cu fruntea şi cu 
cotul...:

— Dar nu poţi să suni 
cu mâna, ca omul ?!

•*- Doar n-ai- să-mi vil 
cu mâna goală!?.

•  — Draga mea. nu 
trebuie să-ţi mai faci 
griji pentru viitor! Ara 
încheiat o asigurare de 
viaţă, astfel Încât, dacă 
mi se întâmplă ceva, vei 
încasa zece milioanei

— Mda— dar dacă nu 
ţi se Întâmplă nimic?!

•  — De ce se miră 
atâta că i-am spart ca
pul? Ştia doar că la 
beţie simt în stare de 
orice prostie. Nu tot la 
beţie m-am însurat eu 
ea ?

•  — Alo, doctore, vino

repede, te rog,, nevasta 
mea suferă îngrozitor. 
Probabil are apendicită.

— Imposibil. dragă 
domnule, v-am operai 
soţia de apendicită acra» 
trei ani.

— Poate, dar nu aţi 
văzut niciodată un băr
bat recăsătorit ?!

m — Mamă,. nenea 
care a venit la noi In 
vizită a sărutat-o pe sora 
mea!

— Are voie, râde ma
ma, peste două luni se 
căsătoresc.

— Şi atunci, câpd se 
căsătoreşte- tata cu ve
cina noastră?

•  — Iubitule, sper eâ 
n-ai uitat că mâine se 
împlinesc 10 ani de J&nd 
te-am luat de bărbat#

— Nu, draga mea,
n-am uitat, dar te-am 
Iertat! ~ ;

•  — Doi amici stau de
vorbă • ~

— Bună legea asta a 
circulaţiei. Dacă te stro
peşte unul cu maşina, 
este obligat să te ia a- 
casă, să ţe ajute să te 
schimbi, să-ţi dea şi ceva 
bani...

I-auzi! Ţi s-a In- / 
tâmplat ţie aşa ceva ? 1
— Nu mie, nevesti_mii... i 

\ 
i 
\

Culese şi prelucrate 
ILIE LEAQU

de

ANALECTE
•  * * •
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ORIZONTAL: 1) Balansoarele mecanice 
ale liberelor poziţionări (sg.); 2) Vlăstar 
natural ce e orfan de mamă; 3) Probă 
de intimitate în arta conversaţiei — Ter
men de judecată amânat sine die — Ex

primare succintă hu adresa identităţii; 4) 
Pustiu interior bolnav .de absenţă — Sti
mulator al apetitului prin tehnica amâ
nării; 5) Jucător ghinionist la loteria 
vieţii — Cadre de proiectare pentru ma
rile producţii; 6) Acţiune de campanie 
desfăşurată în profunzime — Material 
sintetic al unor planuri de viitor; 7) Pre
cursorul unui franc de' altădată — Dată 
cu minuţiozitate la munca de jos; 8) U- 
vertură muzicală la o veche suită — 
Stropi călduţi pentru floarea alinării — 
Primele semne ale civilizaţiei latine; 9) 
Implicaţi într-un sistem cu sensuri gi
ratorii obligatorii; 19) Exponent impla
cabil al menţinerii statu-quo-ului.

VERTICAL: 1) Divergenţe de păreri 
sfârşite cu strângeri de mâini; 2) Acţio
nar perseverent în interesul stăpânirii; 3) 
Esenţă extrasă din trunchiul unor ar
bori !--- Consemnarea geografică a unei
mari ape terestre — începutul timid al 
unei iradiaţii pasionale; 4) Contactat pentru 
o dispută de mare acuitate — Cromatică 
spectrală dintr-un amurg de romanţă; 
5) Stereotip riguros specific marilor oca
zii — O gură dulce pentru buze arse de 
dor; 6) Erbacee exotică cu utilităţi apo-

tecare — Expresie negativă câtuşi de 
puţin concesivă; 7) Figură de seamă sub 
semnul semilunei — Diurnă socotită în 
perioada de lichidare; 8) Comprimat 
lingvistic pentru ipotezele de revenire — 
Piesă consacrată pentru debutanţii Tha- 
liei — Recitare concisă plasată la sub
sol; 9) Elemente cunoscute ale unui sis
tem codificat; 10) Obiect de studiu pri
vind procesul de descompunere a mate- ¥ 
riei,

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „VORBE DE 
TAINA" APARUT IN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA :
1) HOROSCOAPE; 2) ODATA — UGER; 
3) TOCA — ŞTIRI; 4) ARARAT — LEŞ; 
5) R — NARAV — NI; 6) AR — TA- 
NAR — F; 7) TAC — GAMAŞA; 8) O- 
PAGI — ATAG; 9) RÂIE — OLANE; 10) 
INSPIRAŢIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:

alb: Rc6, Tb2, Cb4, Cb6 -
negru : Ra5, Cel p : a6

Soluţia problemei din nr. trecut;

1. Db7
2. Df7 mat
1. -------  Rg8
2. Dg7 mat

1. ------  D : b7
2. Td8 mat
1. ------  De8
2. Dg7 mat
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; întreaga presă hunedorea- 
nă precum şi emisiunile lo
cale de radio şi televiziu
ne au făcut in ultimul timp 
© campanie de lămurire a 
Cetăţenilor şi agenţilor e- 
■conomici din municipiul 
Deva să-şi achite datoriile 

'faţă de furnizorul de apă 
rece şi caldă, de cei ce 
Strâng şi depozitează gu- 

-hoaiele menajere şi stra
dale.

- Nu putem trece peste fap- 
îSul câ unele articole apar
ţin denigratorilor de pro- 
. fesie, care orbiţi de furie 
că nu-şi ating ţelul bfese- 

. dant. scriu aberaţii, în- 
: cercând să influenţeze ce
tăţenii acestui municipiu să 
mg ralieze lor în lupta 
«dreaptă" împotriva celor 
ce Ie vreau binele.

articol, cetăţeanul Mica 
care (fără virgulă) a cu
les informaţii neoficiale a- 
runcă cifre ce nu au nici 
o acoperire, din dosare ne
soluţionate de instanţă de
finitiv.

Informăm cititorii că 
maniacul Mica Zaharia nu 
a câştigat, raci un -proces 
nici ca jurist şi nici ca ce
tăţean întervenîent (nici 
chiar la Consiliu! Europfei).

Revenind Ia probleme se
rioase, e bine să- se Cu
noască efortul RAGCL De
va de a menţine în func
ţiune "sistemele de alimen
tare cu apă şi termoficarc, 
canalizarea şi evacuarea 
din municipiu a reziduuri
lor, întreţinerea şi repara
rea străzile» in condiţiile 
blocajului financiar, când

* * * * * * * * *  1

funcţiune se va face nu
mai ia epuizarea debitului, 
a penalităţilor, a taxelor 
de anticipaţie şl plata chel
tuielilor ocazionate cu 
blindarea agentului termic.

Cei ce nu beneficiază a- 
cum de apă caldă să nu 
dea vina pe RAGCL, pen
tru că asociaţiile de loca
tari nu ne sunt subordo
nate, cetăţenii îşi aleg pe 
cei ce le administrează 
patrimoniul, au controlul - 
asupra lor şi noi nu am 
făcut altceva decât .să .le 
ajutăm să-şi încaseze res
tanţele, acordându-le gra
tuit asistenţă juridică pen
tru a-I acţiona In judeca
tă pe cei răi piatnicL

te întreruperea căldurii în 
unele apartamente, cei ce 
nu beneficiază de căldură 
să-şi ta măsuri să-şi repu
nă în funcţiune calorife
rele sau să ie revizuiască, 
repare sau cureţe. Căldu
ra poate fi întreruptă nu
mai la întreg imobilul, 
pentru neplata taxelor.

Anunţăm pe această ca
le că acţiunea de inven
tariere a caloriferelor în
cepută anul trecut s-a fi
nalizat în această lună şi 
începând eu această toam
nă va sta la baza calcu
lului energiei termice pe 
blocuri în Întreg munici
piul.

Rugăm cetăţenii care lo
cuiesc în case şi beneficia-

Un exemplu recent pu
tem da articolul din 
.Cuvântul liber" din da
la de 19 sept. a.c„ semnat 
de Mica Zaharia, un- in
divid care a făcut parte 
din colectivul nostru şi a 
fost înlăturat pentru in
competenţă profesională, 
care in nenumărate rân
duri a atacat RAGCL - —« 

,0 -0va şi în presă şi prin 
.jrectpmaţii la toate orga
nismele posibile. Până a- 
cum l-am ignorat pentru 
că tot ce scria erau abe
raţii, dar prin articolul a- 
fnihtit mai sus îşi face de 
ruşine meseria cu care se 
laudă, acela de absolvent; 
ai facultăţii de drept (f.f.) 
şi instiga lumea în tota
lă necunoştiiiţă de cauză,

• fapt care ne obligă să 
venim ca drept la replică 
du precizări legale şi con

crete pentru a i»  se „in
toxica" opinia publică cu 
date false. Referitor la nî- 
yolul preţurilor şi tarife
lor, care după părerea lut 
bţtca trebuie negociate 
eu beneficiarii, respectiv şi 

,-pu asociaţiile de locatari, 
-facem menţiunea , că 'H.G. 
206/93 a fost modificată 
şt completată cu H.G. 45/ 
94, publicată in Monitorul 
Oficial 49/25. II. 94, iar 
Ministerul de finanţe a e- 
rms in aplicarea acestor 
Hotărâri Ordinul nr.' 201/ 
94, publicat in Monitorul 
Oficial nr. 59/94, in; baza 
căruia preţurile şi tarife
le pentru energie electrică 
şi termică (inclusiv distri
buţia), apă, canal şi salu
britate se stabilesc sub 
supravegherea organelor 
teritoriale ale Ministerului 
de Finanţe. Din lecturarca 
şi interpretarea actelor nor
mative invocate rezultă câ. 
Guvernul a înţeles să.ex
cepteze de ia negocierea di. 
rectă cu beneficiarii une
le produse şi servicii, pen
tru care nivelul preţurilor 
şi tarifelor nu este libe
ralizat în întregime. Ca 
atare, cetăţene Mica, a- 
ceste aGte normative au a- 
pârut când aţi lucrat la 
RAGCL şi intrau în sar
cinile Dvs. de serviciu să 
le cunoaşteţi şi să le a- 
plicaţi. Ş| atunci cum stâjp 
cu miliardul încasat v.< 
plus, din moment ce tari
fele noastre' aii fost apro
bate de Serv. de Preţuri 
şi Tarife din cadrul 
DGFP Hunedoara ? I 

Referitor fa alte date 
„concrete" menţionate in

Primăria are dă plătit fac
turi în valoare de 194,3 
mii., Spitalul judeţean 
174,6 Mina } Deva
56,8 mjî. iar «neţ âsocia- 

,ţii au ajună la sume In
credibile. Ex.: As. 19 |34 
mii.). As. 25 (59 mii ). As.
26 (57 mii.), As. 29 (49 
mu A Aa. 31 (37 mii.). As. 
141 (53 mii.). Aş. 142 (39 . 
mii A

Regretabil este că sunt 
agenţi economici privaţi cu 
datorii de peste un mi- ‘ 
lion, neplătind dd* luni ■ de 
zile serviciile prestate Ca: 
SC Elprodconserv S5RL 
39 mii., SC Cohldîvers SRL '' 
2,5 mii., SC Pani Beker 
5,7 mii., Apoîlo SA 4,5 
mii. şi SC Cafe Bar Pa- 
velean 2,1 mii., toate ifni- 
tăţi cu profil de alimen
taţie publică, SC Sigma 
Plus 1,5 mii,, Alimsfcrv 
SRL 2,4 mit, SC Croşeta 
SRL 1,4 mii., SC Agromu- 
reş 2,2 mii.

Notabil că sunt şi Uni
tăţi care aU dat dovadă 
de multă înţelegere, cre- 
ditându-ne cu materiale 
strict necesare : PECO ŞA, 
SC Corn ai SA şi SC Ca- - 
sial Deva. cărora le mul- • 
ţuraim public. Fără carbu
ranţi, lubrifianţi, var hi- 
dratat şi materiale di
verse de instalaţii nu am 
fi fost in stare să furni
zăm nici apă potabilă pen
tru cele 4' oraşe : Haţeg, 
Călan, Simeria şi Deva şi 
să asigurăm curăţenia o- 
raşului.

în cele ce urmează vom 
încercai,, să. explicăm . ce, 
măsuri am luat pentru a 
asigură servicii de bună 
calitate celor ce plătesc la 
timp serviciile şi rugăm 
furnizorul de energie ter- 
mică F.E. Mintia să ne 
sprijine în această acţiu
ne, pentru a nu se ajun
ge la inechitate (privarea 
de apă eridă a celor co
recţi şi egre reprezintă 
peste 50 la sută din popu
laţia Devei).

Am luat măsura sistării 
apei calde încă din luna 
iulie a.c. a asociaţiilor de

catari cu restanţe iar du
pă perioada de remont (lu
na august) am continuat 
această acţiune.

Dorim să subliniem că 
blocurile care nu vor a* 
chita restanţele în cel mai 
scurt timp vor fi decupla
te de Ia sistemul de ali
mentare cu apă caldă şi 
căldură, iar repunerea in

Cu ajutorul Judecătoriei 
Deva vom încerca să ob
ţinem printr-un proces pu. 
blic hotărâri judecătoreşti 
în regim de urgenţă pen
tru executarea silită a răi
lor pl t̂oicii fşr pentru cei 
ce nit, «Unt proprietari de 
apartâtrtento' evacuarea' for 
necondiţionată.

E cazul ca locatarii din 
blocuri să Se implice mai 
mult In viaţa asociaţiei de 
locatari, să-şi aleagă în

să fie în cunoştinţă de 
cauzji în relaţiile cu fur- 
hizbrii de servicii, să-i spri
jine în îricăsai-ea restanţe
lor făcând opinie de ma
să împotriva răilor plat
nici colocatari. Avându-se 
in vedere că majoritatea 
locatarilor* surit proprietari, 
apare imperios înfiinţarea 
|n fiecare bloc a unei a- 
sociaţii a proprietarilor 
(non profet) cu statut pro
priii, personalitate juridi
că, cu adeziuni scrise a 
cel puţin 85 la sută din 
totalul locatarilor. Relaţii 
suplimentare se pot lua 
de la RAGCL Deva sau 
Primăria municipiului De
va.' fn acest mod nil vor 
mai suferi locatarii buni 
platnici din blocuri care 
aparţin autor asociaţii cu 
debite mari. Dar toate a* 
cestea se opresc la nive
lul blocului, pentru că da
torită unor condiţii con
structive nu se poate in. 
trprupe furnizare» apgi pe, 
apartamente.

Pe asemenea, trebuie 
cunoscut că nu se permi-

ză de serviciile noastre (a- 
pă, canal, gunoi) să trea
că neîntârziat pe ia ca
sieria RAGCL Deva, str. 
Libertăţii, nr, 9, pentru 
a-şi achita datoriile, anun- 

< $ându-i • că pentru întâr
zierea acestor plăţi se per
cep penalizări şi se va tre
ce la sistarea furnizării 
apei.

Atragem atenţia agenţi
lor, economici că sunt o- 
bligaţi să încheie- eoritrac- 
te de servicii direct cu: 
RAGCL Deva (cei eâre nu 
au) şi: să-şi aehite lunar 
datoriile. -

Rugăm Conducerea Pre
fecturii judeţului Hunedoa
ra să insiste mai mult 
îrt obţinerea de Ia buget 
a subvenţiilor datorate în
că di» luna mai şi a supli
mentării bugetelor locale 
pentru a putea Incasa de 
la Unităţile bugetare res
tanţele din ultimele luni.

In final, dorim să mul
ţumim colectivului de 
muncitori ai RAGCL Deva 
care au înţeles situaţia fi
nanciară gravă prin care 
trece unitatea, prin neîn- 
casarea debitelor de ia be
neficiarii serviciilor noas
tre şî au acceptat plata 
drepturilor băneşti cu o 
întârziere de peste o săp
tămână, pentru a se pu
tea achita rata scadentă 
angajată la FE Deva pen
tru furnizarea în continua
re a agentului termic în 
municipiul Deva. . ^ .
V- ' ' ■' : ’ ţ:'-

CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE
AL RAGCL DEVA

Zilele Marcus Ulpius 
Traianus la

Sâmbătă, 16 septembrie 
1995, s-a desfăşurat îa 
Sibiu simpozionul „Zile
le Marcus Ulpius Traia
nus'. La importanta reu
niune ştiinţifică, organizată 
sub egida Ministerului GUI- , 
turii, Prefecturii şi Inspec- 
torâtului pentru Cultură, 
a Societăţii culturale *As- 
tra" şi Bibliotecii „Astea" 
din Sibiu, au participat cu
noscuţi specialişti din Bu
cureşti, Cluj-Napoca, Bra
şov, DeVa şf Sibiri.

A doua zi, „Astra" a in
vitat reprezentanţi ai des- 
părţămintelor din 7 jude
ţe ale ţării şi din Republi
ca Moldova intr-o excur
sie la Sărmizegetusa, pen
tru a cinsti în ambianţa 
istorică de aici ziua de 
naştere a împăratului Mar- 
cus Ulpius Traianus, să- 
ditorul .şi părintele neamu
lui românesc. AM fost pre
zenţi la Sarmizegetusa re
prezentanţi ai despărţămin- 
telor din Arad. Sibiu, Bra
şov, Blaj, Sbmeuta Măre, 
Lipova, laşi, Deva şi Ha
ţeg, precum şi din Basa
rabia. Serbările de la Sar
mizegetusa s-au bucurat de 
participarea Prea Sfinţiei 
Sale dr. Timotei Seviciu, 
episcopul Araduhii şi Hu
nedoarei, La reuşita ma
nifestării şi-au adus o 
contribuţie importantă In
spectoratul pentru Cultu- 
răs al judeţului Hunedoa
ra» Mu*euioŞiviJizaţiei Da- . 
ctoe #  Rotoaria Deva, j|e|*..-,:: 
părţămintele Deva şi Ha
ţeg ale i şAsIreP şi . Pri
măria comuhii Sarinitege-H. 
tusa.

După ceremonia rebgioa-
să oficiată la biserică de 
către episcopul Timotei şi 
un sobor de preoţi, oaspe
ţii, însoţiţi de un mare

număr-'de localnici, s-aui 
îndreptat spre căminul cti
tora! pentru a îua parte 
la spectacolul folclorio
susţinut de formaţiile, des* 
părţămintelor .As trei",
pentru început, corul băr
bătesc din Fînteuş (Mara
mureş), dirijai de către Va
lentin Băinţan, a intonat 
Imruui de stat al României. 
Apoi, primarul comunei, 
Adam Corui, a urat «Buri 
Venit* oaspeţilor. Au vor
bit despre importanţa e» 
venimentului aniversat 
preşedintele Astrei, dr. Du
mitru Acu, Cornelia Start 
şi arheologul Victor Papa 
de lâ Muzeul de Istorie aj 
Transilvaniei, Cluj-Napoca

Apoi, formaţiile artis
tice ale Despărţaminteîof 
Astrei au prezentat un bo
gat şi interesant program, 
alcătuit din recitări, cân
tece şi jocuri din judeţele 
de origine. O deosebită fcn- 
presîe au lăsat ansamblu
rile Despărţământului Mi» 
hail Kogăiniceanu din Iaşi 
şi „Bucura", al Despărţă
mântului Haţeg al „Astrei*. 
precum şi grupul folclorio 
al Liceului „Traian” din 
Drobeta Turnu-Severin. E- 
levi şî studenţi din Oni- 
ţeni, Grâuleni şi ChişinăU 
au prezentat un interesant 
program de cântece popu
lare, presărat cu recitări 
din valoroasa poezie ba
sarabeană.

ManifestărileDă. la; Sar- 
:fi»zegptU$4 aiţ^oftituît tiv 
adevărat succes' In cinsti
rea, .împăratului Traian, 
Şâditorul şţ părintele nea
mului rbnianesc, acţiune 
care se impune a deVerti 
tradiţională în fiecare an..

Prof. IOAN GHOZA, . 
Prof. ÎOACHIM. LAZ AR

C i N E M A

•  „Patria" Deva: Inimă
neînfricată (22—28); •  „Fla
căra" Hunedoara; Războ
iul iubirii (22—28); « „Pa
rângul" Petroşani: Mai iu
te ca moartea (22—25); Sce
nariul ucigaş (26—28); •
„CUttural* î.upeni : Richie 
Rich (22—24); Profu’ de 
engleză (25—28); •  t â 
rând* Brad: Numele de 
cod : Răzbunare (22—24); 
Congo (25—28); • „Patria" 
Orăştie : Fără ţeamă (22—

24); Noaptea în bare nu 
ne-am întâlnit (86—28); •  
„Luceafărul" Vulcan : Goi»- 
go (32—24); Coşţnarul (25 
—28); « ,J>acia"' Haţeg: 
Hăituit în Insula" răzbună
rii (22—24); Prindeţi i Şi 
arestaţi această , maimuţă 
(25—28); • Casa de Cul
tură Călan: Alte 48 de 
ore (22 -24); * ^Modern" 
Hunedoara : Batman revi
ne (22—24); •  „Muncito
resc” Petrila : Maestrul meu 
Chuck Norris (22—24); •  
„Mureşul* Simeria : Culoa
rea nopţii (22 -24); •  „Lu
mina* Ilia : Un bacşiş de 
2 000 000 dolari (22—24).

MWH f t t  . s

- î i  .w, ‘3 > & ' • ip;

S-a pus în funcţiu. 
ne semaforul din in
tersecţia străzilor M. 
Eminescu şi Oiluz din 
municipiul Deva.

Foto PAVEL LAZA
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Oferă celor interesaţi posibilitatea încheierii unei game \ 

largi de asigurări, la tarife de primă negociabile, cu posibilitatea \ 
plăţii acestora şi în rate trimestriale. S

Diversificându-şi activitatea, societatea noastră, la propu-S 
nerea agenţilor economici, of eră tuturor celor interesaţi posibili-) 
tatea încheierii unor noi categorii de asigurare * '

SOCIETATEA DE ASIGURARE -  
REASIGURARE „ASTRA“ S.A. 

— AGENŢIA DEVA —
Str. D. Zamfirescu, bl. Q, ap. 4. 

Telefon/Fax 064 - 626321

asigurarea clădirilor şi altor construcţii;
:— asigurarea de accidente a angajaţilor ; *
-— asigurarea de avarii a utilajelor care se folosesc în afara ? 

drumurilor publice (inclusiv utilajele agricole); \
— asigurarea complexă auto CASCO pentru autoturismele i

DAEWOO; j
— asigurarea echipamentelor electronice şi a tehnicii de\

calcul; \
— asigurarea bunurilor pe timpul transportului ; ; \
—• asigurarea de răspundere civilă legală ; S

asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate; î
— asigurarea de răspundere civilă cu valabilitate în afara ) 

graniţelor ţării;
— asigurarea „BUCHET“ care acoperă trei categorii de

i riscuri;
| — alte categorii de asigurări. sţ Prin tarifele de primă aplica te şi varietatea formelor de asi- j 
\ gurare pe care.le practică, ASTRA S.A. oferă protecţie împotri- ţ 
î va unei multitudini de riscuri şi un crâmpei de linişte clienţilor \ 
\ săi. \

PROINVEST PROINVEST

FONDUL ROMAN DE INVESTIŢII 
OPEREAZĂ PRIN GHIŞEELE DESCHISE 

LA SUCURSALELE BĂNCII DACIA FELIX.
PROINVEST PROINVEST PROINVEST

wwwwmvs/vv*wyv.vvww
>

CURSUL FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 
DACIA FELIX, VALABIL 3LA DATA DE 22. 09. 1995 r .

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

Valoarea la zi a titlului de participare 32 709~fci. _ _ ,
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1995 corespunde unei dobânzi bancare anuale dc 90 lo.

AUTO SHOP DEVA
S 1 R  Ti D E C E M B R I E  717 i N  I N f f N T A  A U I O S E R V I C E

VOPSELE
AUTO

PENTRU PROFESIONIŞTI

PRODUSE IMPORT-PREfURI ROMANEŞTI!

SOCIETATE PARTICULARĂ J 
ORGANIZEAZĂ CURSURI PENTRU j 
„ •  CONDUCERE AUTO . j

Relaţii la telefon nr. 617825. (7751)1
_ _____ _______ _________ '___ _ I -

S.P.I. CÂRMETAPLAST S.A. DEVA

\ A N a / a J E A Z Ă  !

I Iprelucrători prin aşchiere (strungari, î 
|  frezori) categ. 2—4 pentru plăci cale ferată; | 
î •  tineri absolvenţi Şcoală profesională sau ţ 
| liceu in profil mecanic, pentru recalificare în 1 
* meseriile de strungari, frezori, tratamentişti. |  
| Personalul angajat beneficiază de permise | 
j CFR pentru ei şi familie, precum şi de abo- I 
1 nameutc gratuite auto sau CFR de Ia locul de » 
I muncă la domiciliu pe o distantă dc 50 km. I 
! (505) |

Iomser XEROX
Dtstribaitor
Autorizai

nu avem nevoie 
de reclamă

\ în ziua de 19 octombrie 1995, ora [
\ 10, va  avea loc la sediul FRE Deva. exa- [

i
men pentru autorizarea electricienilor.

IDetalii privind examenul de autori- * 
I zare se pot primi de la FRE Deva, serv. I 
î Marketing, telefon 61575.0, interior 126 şi j 
* 226, zilnic Intre orele 7—15. (510) !

DIRECŢIA SANITARA 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Scoate la concurs pentru I
Serviciul AMBULANŢA JUDEŢEANĂ DEVA î, 

•  1 post MECANIC AUTO |
r Pot participa la concurs: ingineri meca» 9- 
I nici cti studii superioare, sau maiştri cu studii ţ  
" de specialitate. (
t Concursul se susţine la 15 zile de Ia pp- Ii blicarc, la sediul Serviciului Ambulanţa, Ds>
* Va, str. Depozitelor, nr. 9.
I Depunerea dosarelor se va face în termen | |  
î de 14 zile, la Biroul personal — Serv. Ambu- 
|  lanţa. \
j Relaţii suplimentare Ia tel.: 621550.

I -------------------------- -------------------
l S.C. „SIDERMET“ S.A. CĂLAN - 

cu sediul în Călan, str. Furnalistului nr. 1%
, judeţul Hunedoara 

Organizează în data de 10. 10. 1995 con- 
1 curs pentru ocuparea a 
|  •  4 posturi de ECONOMIST
J Condiţii de înscriere : — studii superioare *  
1 economice. Dosarele de înscriere se depun pâ» P 
î  nă în data d 9. 10. 1995, Relaţii suplimentare §  
\ la telefon 054/730560 — 561, int. 525. j
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ANIVERSARI

•  Un sincer „La mulţi 
ani" şi toate florile din 
lume de zi ud' ta, dragă 
FELICIA. Soţul Relu.

(357127)

VANZARI CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament 3
caiftere, decomandate, par. 
ter, beci, zona Liliacului, 
posibilităţi privatizare. Te
lefon 621421. ' (357134)
A* Vând tractor U 455, 

semănătoare păioase. re
morci 2 osii. 3 tone, o 
osie, o tonă. Tel, 777432, 
orele 16—20, (7070)

•  Vând casă, pământ
(Geoagiu-şat). Informaţii, O. 
răştie, Pârva, Pţa Victo
riei. (357132)

•  Vând apartament 2 
|. camere, Hunedoara, Theo.

dor Aman. negociabil. Tel. 
673136. (357130)

•  Vând Dacia break 1400. 
•Informaţii tel. 612970.

(7533)

•  Vând 11 panouri ex
terioare' cu tâmplărle şi

' 6  planşee. Tel. 614832.
(7668)

•  Vând (schimb) apar
tament 3 camere, cu două, 
(diferenţă), tel 620139.

L  (7518)

•  Vând loc intravilan 
Săcărâmb, caroserie, şasiu

• Al);0 240, videorecorder
Philips, combină muzicală 
Akaiwa. Tefe 667234. (7541)

•  Vând Citroen Combi, 
capacitate transport 500

-kg, tel. 616483. (7496)

i «.Vând teren intravilan, 
apă. gaz, str. Viilor, pen
tru construcţii, 618293.

,*;(7669).

•’ •  Vând garsonieră ur
gent tel, 615737, ora 20.

% . , , (7546)

| •  Vând de urgenţă gar
sonieră cartier Gojdu, preţ 
negociabil, 4 080 000, . telş 

. 624460. (7543):
J? --V' Î '■ ' ••• . •/ '
• •  Vând vitrină frigo
rifică VFÂ, Asociaţia Fa
milială Sirenav apartament 
3 camere’ teC '626392. V

l ' (7548) •

• Vând teren intravilan 
ţ In Deva, str. ■ Călugăreni,
- 4200 mp, cu livadă - - de 
; pruni, cu 40® lşi/mp, ne-
' gociabil. tel. 619430. (7549) 1

i •  Vând apartament 3 
; şomere; str. A... Iancu,- e- • 
j tal 7, lângă bazinul de 
ftwt. tel. 723187 714164.

• (7552)

•  Vând. Oltciţ Club 
j ăO'WO km. 1989, frigider.

- TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 
din data de 21. 09. 95

. 27, 3, 19, 20, 37, 31 
Fond de câştiguri :: 

109 387 343 lei

TRAGEREA
EXPRES

' din 21. 09. 95 
49, 16, 19, 28, 4, 32 
Fond de câştiguri:

24 600 525 lei

180. 1, congelator 140 I. 
combină muzicală, tel: 
611588:" k '"(7670)

•  Vând rulotă comercia
lă relaţii tel. 730676, du
pă orâ 16. (7671)

:•:. Vând miriibuz Fiat 
Ducato D, Alpha Romeo
75 Informaţii.'-tel.* 628283, 
după ora 14. (7389)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 4, zona As- 
toria sau schimb variante, 
tel. 629716. (7526)

•  Vând dublu câsetofon
Fischer, boxe 80 W, am
plificator, magnetofon Ros- 
tov, 618127. (7556)

• Vând colţar Dulci
neea, canapea extensibilă, 
două fotolii-pat, stare bu
nă, tel. G12361. (7557)

•  Vând apartament
Geoagiu. Băi, bl. P. 1. ap. 
18, tel. 621043. (9981)

•  Vând casă Bârsău, cu 
4 camere, două balcoane, 
grădină cu pomi. 628343.

/  (7<j72)

•  Vând casă în Deva, 
str. A. Vlaipu nr. 186.

(7673)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, 24 000 000, 
zonă centrală, tel. 618749.

/'• • A; (7674)

• Vând convenabil con
gelator 250 1, televizor, co
lor Sport, maşină de cu. 
sut electrică, presă de căl
cat, maşină automată de 
spălat, talon Mercedes 115 
Diesel. Mercedes 300 Die
sel, maşină de iuns ga. 
zon. Tel, 612463. . (7550)

•  Vând apartament două
camere. Al. Muncii, bl. 
AB 18, ap. 16, lângă pia
ţă. (7570)

•  Vând apartament trai
camere Hunedoara. Inf. 
tel. 718223 sau 647514. *

(5589)

•  Vând apartament 3 
camere, decomandat. Hu
nedoara, X 3/15 toi.’ 717233.
ri • ; • •••• _ (7256)

•  Vând âpartament. 2 
camere, decomandate, Hu
nedoara, tel; Sibiu 869/ 
212124, orele 17—21. (7255)

•  Vând microhuz Ni- ,
ssan Diesel, fabricaţie 92, 
înmatriculat 1995, telefon 
716106. (7254)

• Vând ARO 240. Diesel,
fabricaţie 88. . adus—Ger
mania ş. Dacia 1310 break, 
fabricaţie "’93, decembrie. 
Tel. 723080. (7252)

•  Vând Fiat Fiorino 1983,
piese schimb, 5 milioane - 
lei,- tel. 722686. (7240)

•  Vând apartament 2
camere. Hunedoara, CM 
2, etaj 6, ap. 67. (7257)

. . PIERDERI ;t

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele ‘Nieola Virgil. 
11 declar nul. (7253)

DIVERSE

• Meditez limba engleză,
tel. 621609. (7511)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 4 
camere, confort T, etaj I, 
cu casă în Hunedoara sau. 
împrejurimi. Tel. 724046.

(7250)

OFERTE DE SERVICII

•  .Agenţia Cara-Tour orr 
ganizează săptămânal ex
cursii Turcia, la preţul de ' 
140 000 lei (iticlusă cazare, 
plus transport, plus tran
zitări). Tel. 715857, 716842.

(7249)

COMEMORĂRI

şase luni . de la deces. 
Dumnezeu să-l- odihfteafecă' 
în pace. Comemorarea du
minică, 24 septembrie, la 
biserica ortodoxă din Su, 
lighete. Familia. .

(357135)

•  Mâ ia, „soţie,. Cristina, 
fiică, Alina, nepoată, a- 
nunţă cu adâncă durere 
împlinirea unui an de la 
trecerea în nefiinţă a ce
lui mai bun soţ, ţaţă şi 
bunic

IOAN NICOLESCU
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! ‘ "(7520)

• S-a scurs un an de. la 
nedreapta plecare în eter
nitate a dragului nostru

IOAN NICOLESCU 
fratele, cumnatul şi un
chiul nostru pe care nii-1 
vom uita niciodată [ Dum
nezeu să-l odihnească în 
Pace! (7521)

•  Familia Jude Pe
tru şi nepoţii reamin
tesc că Se împlineşte 
un ari. de la decesul 
celui care a fost 
ing. AUREL JUDE 
Parastasul de pome

nire duminică, 24 sep
tembrie 1995, in satul 
Poiana, corn. Balşa.

(7551)

l

•  S-a seurs un an 
pustiu şi rece, de când 
nepreţuitul nostru fiu

, GABI MERIAN
din Sarmizegetusa s.â 
stins din viaţă, la 
numai 12 anişori. Pă
rinţii nemângâiaţi te 
.vor plânge veşnic.

(7071)

.. .. DECESE r

•  Colegii din Direcţia 
Sanitar-Veterinară şi La
boratorul SariitarJ Veteri
nar sunt alături de cole- 
fiul lor, dr. Barb Titus, 
la greaua pierdere pri
cinuită de decesul mamei 
sale; : • ' i-",-'* - .

TKansmitem sincere con
doleanţe T ' ;  (357131)

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 

...CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate din :

•  DEVA — te SEDIUL REDACŢIEI 
din str, 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim* » — te chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 25 (staţia de autobuz 
„Orizont*). ~

•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. „MERCUR*:

•  ORASTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia". i :

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunţurilor de 
mică şi mare publicitate.

•  Suntem alături de 
colega noastră Rodicâ 
Mariş la greaua în
cercare pricinuită de 
moartea tatălui său 

REMUS VlNDUŢ 
Sincere condoleanţe. 

Colectivul EM Coran- 
da Certej. (7563)

•  Cu adâncă durere în 
sufiet anunţăm tuturor ce. 
lor care l-au cunoscut pe 

pjfcRVA PARTENIE 
din ăulighete, împlinirea a

•  Salariaţii Primăriei
, Certeju de Sus surit ală
turi de dna secretară Vân- 
duţ Sabina la marea du
rere pricinuită de moar
tea soţului

VlNDUŢ REMUS 
şi tranşmit sincere condo
leanţe. (357133)

I
L a

!

\
S.C.

t * 
%

I
,VIN ALCOOL" DEVA S.A. 
str. A. Şaguna, nr. 1

. ■■■ *
I Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu oferte închisei
j in plicuri'sigilate, conform Legii 58/ 1991, H.G. 634/1991, 758/1991, 545/ * 
L 1992, pentru vânzarea uimitoarelor active : |

i Nr.
crt.

Denumirea 
activului '

Adresa Preţul 
activului '

de j r̂nirişi 
- lei —

1. Spaţiu comercial Deva, str. 22 Decembrie, 
bloc 42 — parter 450 000 000

2. Spaţiu comercial Orăştie, str, G. Coşbuc, 
nr. 24 şi nr. 28 150 000 000

3. Centrul de colectare Ilia, str. Libertăţii, nr. 140 75 000 000

ILicitaţia va avea loc pc data de 25. octombrie 1995, ora 9, la sediul so- I
I vietăţii. Tava de înscriere ta licitaţie este de 85'OftO tei, dar garanţia -de -participare î 

este de 10 Ia sută din preţui de pornire. Aceste sume se depun la casieria so. |  
J cietăţii sau în contul SC „VXNALCOOL" DEVA S.A. nr. 41.000.20.18.02.01, des. ; 
|  chis la BANCA „DACIA-FELIX“ Deva SA, iar copiile do pe chitanţele sau or- | 
J dinele de plată respective se introdne, împreună cu oferta, în plic sigilat. Do- * 
| sarelc de prezentare a activelor, precum şl Regulamentul de licitaţie, pot fi con. | 
« snltate zilnic, la sediul societăţii, între orele 8—10.-
I Plicurile sigilate, cu ofertele de participare Ia licitaţie, pot fi depuse la |
* sediul societăţii, până la data de 24 octombrie 1995, ora 8. ■■■_■ ►  J.
■ In caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la aceeaşi orâ, pe data de 9 j
* noiembrie 1995 (etapa a Il-a) şi pe data de 16 noiembrie 1995 (etapa a I^Î56) j

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER" i

Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi măi 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 abpnament 
se economisesc lunar aproximativ 150f) 
de lei, în funcţie de numărul .zilelor de 
apariţie. i  L

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 
cursul lunii septembrie.

S.C. ROMCAMION S.A, DEVA 
Cu sediul în str. Depozitelor, nr. 17.

A N G A J E A Z Ă
•  şoferi pentru autobasculante

• ’ şoferi pentru autotractoare cu şa — 
vechime minimă 3 ani ,

•  electrician auto

Relaţii suplimentare Ia serviciul Personal 
— telefon 913030, - (511)
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