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I Oraşul V ulcan,Fun
„Simona" şi Linia

I 
I 
I 
I

Pe adresa Sindicatului Liber şi independent d e j  
la Exploatarea Minieră Vulcan a sositj de curând, un

I»

14

Ifax, in care, in principal, se spune :
„Fundaţia SIMONA, organizaţie neguvernamen-

I'tală. •non-projit, având ca scop promovarea ştiinţei 
româneşti în domeniul uman şi veterinar, cât şi aju-

I tarea copiilor din România..., donează Sindicatului 
Liber şi Independent al Exploatării Miniere :Vulcan,

I
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îmbunătăţirea asistenţei medicale pentru muncitorii şi
C n  m  .1 J.î • 1 . J /> ti A — 1 / rtlrt/* 7 ii j Idf î 11 /i a  ii i m  i M n  w* rt V • 1

■■  computer 2Sb*.spălător de microplăci de tip Pasteur..,, |  
cititor da microplăci de tip Pasteur..., recipienţi ş t i

■ tubulatură, imprimantă matricială EPS0N, un set de I  
cinci micropipete fixe, monocanăl... - I

in speranţa că această donaţie va putea folosi la |

I .familiile lor din Valea Jiului, vă asigurăm da spriji• I  
nul nostru atât organizatoric, cat şt tehnic de specia- 1 

I  litate". I
|  Mai exact, despre ce este vorba? Este vorba de."

Ispre un aparat medical de mare valoare-şi complexi- I  
taie tehnică, utilizat cu sporită eficienţă în diagnos- !

Iticarea unor boii grave, precum : SIDA, trichineloza, I  
difleria, holera, hepatita, sifilisul. Este suficientă o !

I picătură de sânge pentru ca, în numai 20 de minute, I  
să poată fi citii rezultatul analizei. j

Valoarea totală a aparatului — al treilea din Ro. I  
mânia — este de 80 milioane de lei ş i'a  fost dottafj 

I  minerilor de la Vulcan de către Fundaţia „Arte Ame* I 
1 rican -Romania Technology Exgha,nge“, însuşi preşe-a

— Dle director gene. 
ral, de aproximativ un 
an în judeţul nostru — 
la Deva, Hunedoara şi 
Petroşani — s.au deschis 
birouri de reprezentanţă 
SAFI coordonate direct 
d î dv. Pentru început. în
trucât nu toată lumea- 
cunoaşte' ceea ce înseam
nă SAFI, v_aş ruga să 
ne daţi câteva elemente.

— Societatea de Asis
tenţă Financiară şi In
vestiţii — SAFI — a luat 
fiinţă Ia sfârşitul anu
lui 1993 la Bucureşti — 
societate cu capitol in
tegral privat care promo
vează pe piaţa financiară 
românească practici mo
derne de investire a ba
nilor. SAFI administrea

ză  până la această oră 
două fonduri : Fondul
Mutual al Oamenilor de 
Afaceri (FMQA) şi Fon
dul Priva* de Acumulare 
şi Pensîj (FPAP).

— Cine este iniţiatorul 
acestei societăţi ?

— Societatea a fost în
fiinţată de către un grup 
de oameni de afaceri ro
mâni in*re care George 
Dânielescu. fost ministru 
al finanţelor în guvernul 
Stolojan, şi Vio'rel Cata
ramă, oameni care nu 
mai necesită altă prezen
tare.

— Aţi amintit de două 
fonduri. Ce înseamnă a- 
cestea ?

— FMOA a luat fiin
ţă în 15 ianuarie 1994, 
prin lansarea pe piaţa 
financiară românească a 
certificatelor de inves
titor de ţip A, în valoa
re nominală de 50 000 
de lei la emisie. Deşi 
era un produs în pre
mieră, atât persoane fi
zice cât şi juridice din 
România au avut încre
dere în  această formă e- 
ficienţă de investire, a 
banilor — ţinând cont 
de avantajele unor. astfel 
ele 'fonduri în vest , 
fapt concretizat în creş
terea valorii - certifica
telor de investitor, de la 
suma iniţială de 50 000 
de lei. la 547 840 de lei, 
în săptămâna 25—30 sep
tembrie ac.

Creşterea substanţială 
a valorii. Certificatelor de 
tip A a fost mai acce
lerată pe parcursul a-

•  «
•  •

•  ■ ' -X "  •
ţ  Proverb... încrucişat, ţ
•  « L a  pomul lăudat. •
•  nici boii nu trag. ' ' ş

• • • * * • • • • • • * m '

D iscu ţie  cu  d l GABRIEL OLTEAN, 
director gen era l la  S.C. ATL In foservicc  

SRL D ev a  —  reprezentant autorizat 
al SAFI SA  B ucureşti

nului 1994, şi • direct in
fluenţată de conjunctura 
economico-financiară (ra
ta dobânzilor şi a infla
ţiei foarte mari).

Specific acest lucru, 
deoarece, toată lumea 
trebuie să înţeleagă că 
fondurile nu sunt . mi
nuni, ele se supiin ri
guros tuturor legilor şi 
mecanismelor unor eco
nomii de piaţă reale. Ca 
urmare a acestui fapt, 
creşterile pe anul 1995 
suni până la această oră de 
84,4 la sută, faţă de 1 
ianuarie a.c., procent re
zultat dintr-o economie 
mai stabilă, cu semne de 
însănătoşire.

Pentru a fi accesibil 
şi persoanelor cu venituri 
modeste SAFI, care admi

nistrează FMOA, a lan
sat pe piaţă în vara a- 
nului trecut certifi
cate de tip B, cu o va
loare de patru ori mai 
mică. respectiv 50 000 de 
lei. Din luna aprilie ’95, 
s-a lansat pe piaţă cer
tificatul de investitor de 
tip C, la o* valoare no. 
minală de asemenea de 
50 000 de lei, perioadă 
îp care un certificat de 
tip A atinsese valoarea 
de aproape 500 000 de 
lei.

— Pe lângă FMOA, 
SAFI a scos şi Fondul 
Privai de Acumulare şi 
Pensii. Despre ce este 
vorba ?

— Fondurile de pensie 
sunt cunoscute in lunîe 
de la sfârşitul secolului

trecut. Fără să in*ru în 
amănunte, menţionez că 
în 1990, în SUA suma 
totală cheltuită ca pen
sii viagere, de către fon
durile private, depăşea 
de aproximativ 2,5 ori 
pensiile plătite de că
tre administraţie. La noi, 

- pentru prima dată, în 
primăvara acestui an, 
a " fost lansat de către 
SAFI SA un asemenea 
fond (Fondul Privat de 
Acumulare şi Pensii).

Acest instrument fi
nanciar se adresează tu
turor categoriilor socio- 
profesionale din ţară, în 
sensul că, pe perioada 
activă a vieţii, oricine 
poate să-şi capitalizeze 
periodic o -anumită su
mă de bani, de care să 
beneficieze la expirarea 
contractului de acumula
re. Din titlu deducem că 
fondul este, de fapt îm-

CORNEL POENAK 

(Continuare în pag. a 6-a)

I
«dintele reprezentanţei acesteia din Bucureşti, respee-* 

tiv Fundaţia „Simona", dl Ionel Victor Pătraşcu a - I

Iducându-l şi mantăndu-l la Spitalul din Vulcan, , ' S- 
Este, desigur, ■meritul acestei fundaţii umanitarei:

I de a fi'receptat apelul şi problemele sănătăţii locui-! 
terilor Văii Jiului, dar şi al Asociaţiei parazitologilor m -

I din România, coordonată dc eminentul doctor Gheor- !  
ghe Cristea, al directorului general al Regiei Autono- |

ime. a Huilei România ■— dl ing. Alexandru Blaj, al |  
liderului sindical de la Exploatarea Minieră Vulcan !  
— dl Avram Vărjan şi al primarului oraşului Vulcan I 

—  dl ing. Ovidiu Avramescu. ale căror eforturi şi in- !

Isistenţe pentru aducerea unui asemenea aparat au fost I  
încununate de succes. >

I i „Elisa“ lucrează deja la ,parametri şi eu înalte I  
performanţe pentru sănătatea locuitorilor Văii Jiului. .

IF.ste un important eveniment medical pentru judeţul I 
Hunedoara, ţinde starea de sănătate a populaţiei şi !

I starea instituţiilor care o ocrotesc se află în martf^
suferinţă. •

1 d u m it r i; <r ie o \ ea  !
L — ___________________________J

> iN  DEVA'

A ÎNCEPUT CONSTRUCŢIA  
SED IU LU I ADM INISTRATIV

De mai multă vreme pe B-dul Dccebal, din Deva, 
§  în zona Unităţii de pompieri, a fost împrejmuit un 

perimetru considerabil. Este locul unde şe va înălţa 
sediul administrativ al judeţului, care Va găzdui, în
tre altelo, şi Consiliul judeţean.

Lucrările de construcţie au demarat joi, 28 sep
tembrie 1995, ora 7 (o dată pentrtâ* istorie), printr.o 

| operaţiune de mari proporţii in spaţiu şi în timp. 
i prima de asemenea dimensiune şi complexitate in 
| Ultimii ani în judeţul nostru: turnară in flux con- 
Jtinuu a 809 mc de beton, de la ora 7 a zilei de 
joi până la ora 4 a celei de vineri.

La reuşita lucrării şi-au unit forţele Filiala nr. 
1 (executanta obicctivUlpi) — director, ing. Grigore 

i Purcaru —, din cadrul S.C. „Condor" S.A. Deva şi 
! S.U.T. Deva — director ing. Ioan Gatea “ . unitate 
; aparţinând aceleiaşi care ă asigurat Iară
i contenire agregatele, butoanele, mijloacele de trans- 
! port. Succes în continuele destonicilor constructori 
I de la „Condori* Deva. (D. G.).

Cu oântccul la sărbătorile de suflet ale românilor.

canizării agriculturii 
zootehniei; (N. T.>.

şi;INVITAŢIE LA 
BAIA DE CRLŞ

După cum am mai a- 
minţat, duminică, I oc
tombrie a.c., la Baia de 
Criş are loc a doua edi
ţie a târgului de toamnă, 
urmat de o serbare câm
penească. prilej cu care 
cei interesaţi îşi pot 
cumpără animale, măr
furi alimentare şi in
dustriale, luând totodată 
contact cu noutăţi apă
rute în domeniul me. întâlnire cu invitaţi, foşti

ZIUA LICEULUI
Sâmbătă, _ 30 septem

brie a.c., îa Liceul Teo
retic ,,Traian“ din De- 
va' are loc o manifesta
re de suflet care încheie 
un complex de manifes
tări ştiinţifice şi cultu- 
ral-sportive desfăşurate 
pe parcursul întregii 
săptămâni. Este vorba de 
„Ziua liceului**, prilej de

absolvenţi, părinţi şi e- 
levi. Jn continuare va 
-avea loc un program ar
tistic atractiv susţinut de 
formaţiile liceului şi de 
către invitaţi. Acţiuni
le au loc începând cu 
ora 18. (M. B.).

FOTBAL LA DEVA 
ŞI CERTEJ

Ambele divizionare B 
de pe Valea Mureşului 
joacă duminică, 1 oc
tombrie, acasă. Vega De
va primeşte replica Con
structorului Graiova, iar 
Minerul Gertej, a lide
rului clasamentului F.G, 
Drobeta Turna Scverin.

-X

Meciurile încep la ora 
11 .şi precis vor fi ur
mărite de mulţi spec
tatori. (S. C-).

SERVICII

•  în ultima zi de sep
tembrie şi în prima zi a 
lunii octombrie va func. 
ţiona. în Deva, farmacia 
„Diana‘‘ S.R.L. din stra
da 22 Decembrie, nr; 
4L

La Hunedoara este 
deschisă în acelaşi interi

Foto : PA VEL LAZA

val farmacia „Iulia" si
tuată în centrul vechi.

•  Serviciul de urgenţă 
al Spitalului din Deva 
răspunde lâ telefonul 
615865 ; salvarea — 
961 ; Getax — 953 ■ 959; 
pompierii 981.

•  Telegramele sun* re 
cepţionate la telefonul 
957 ; serviciul telefonic 
interurban — 991 ; ser
viciul telefonic inter
naţional —i 071 v. ora 
exactă , 958: (E. S.).

T



Cele două fotografii redau aspecte ale interiorului şi exteriorttlulcîădîrii 
Şcolii Primare din Fizefti II.
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Dincolo de necazurile şi 
«candalul grâului, ‘ care 
fa judeţul nostru s-au 
resimţit mai puţin, revin 
în 'actualitate proble
mele specifice campaniei 
agricole de toamnă. a- 
cestea fiind acum mult 
mai importante şi cu 
accente destul de grave 
pentru asigurarea secu
rităţii alimentare.

Afiându-ne la sfâr- 1 
şitul lunii septembrie, 
când o  serie de acţiuni 
privind recoltatul şi se
mănatul trebuiau să fie 
fntr.un stadiu avansat de

ţelor nu se ridică semne
de î r ' rebare, necazul este 
că nu s-au arat până 
acum nici 5000 de hă 
pentru însâmăn ţările de 
toamna. Dtatr.mt punct 
de vedere este bine că* 
la amplasare, producă
torii agricoli încearcă să 
evite cultivarea grâului 
după pâioase, însă sunt 
întârziate mult lucrările 
de recoltare (asta şi din 

. cauza condiţiilor climati
ce nefavorabilei la cul
turile de cartofi, porumb, 
sfeclă, floarea soarelui 
şi Ia alte premcrgătoa-

* floarea soarelui de pe 32$ 
ha. "

O problemă mai deli- 
cajă pentru succesul ac
ţiunilor o reprezintă asi
gurarea fondurilor băneşti 
necesare, mulţi dintre pro
ducătorii agricoli fiind lip
siţi de posibilităţi finan
ciare. Steict pentru fi
nanţarea lucrărilor agri
cole de toamnă s-au repar
tizat credite în valoare 
de 300 milioane lei, clin 
care nu s-au utilizat, 
până acum, nici 10 la 
sută. Pe măsura- consu
mării 'fondurilor irespec.

W

execuţie, am încercat să 
luam pulsul lucrărilor în- 
trfo discuţie purtată eu 
dl ing. Xibcriu Basarab, 
director al Direcţiei Ju
deţene pentru Agricultu
ră şi Alimentaţie.

Potrivit programului sta
bilit —' ne-a spus inter
locutorul — In această 
toamnă sunt de însămân
ţat 24 000 ha cu gş£a şi 
I 600 ha cu ot i ,  din care 
mai puţin de 10 la sută 
revin societăţilor comer
c ia li eu capital majori
ta r  de stat. La supra
feţele amintite se mal a- 
daugă 810 ha ' repartizate 
plantelor perene de nu
treţ şi pentru masă ver
de şl 345 de ha destinate 
legumelor. Dacă în pri
vinţa asigurării semin

re. După cum- bine se 
ştie, pentru a  obţine o * 
recoltă mulţumitoare, pe 
lângă aplicarea tehnolo
giilor specifice, de o im. 
portanţă deosebită este 
respectarea epocii de 
semănat, care expiră la 
sfârşitul decadei a denia 
a lunii octombrie. Iată 
de ce se cer eforturi deo
sebite în vederea înca
drării fa acest termen a  
însămânţărilor pe toate 
suprafeţele programate.

In legătură cu recolta
tul, interlocutorul ne-a 
precizat «■* _ trebuie strân- 
să cât mal "grabnic posi
bil producţia- de porumb 
de pe mai mult de 23 000 
ha, cartofii de toamnă 
de pe 7470 ha, sfecla de 
zahăr de pe 48® ha şi

tive, există promisiuni că 
sumele vor fi «impie
tate. făcându-se preciza
rea ’ că de subvenţii be
neficiază producătorii a- 
gricoli care contractează 
cereale cp stetul.

Deci. necazurile şi gri
jile toamnei sunt multe şi 
ele apasă pe umărul celor 
care se ocupă de soartă 
producţiei agricole/ pre
zente şi a celei viitoare. 
Să nădăjduim însă că se 
Vor găsi resurse şi pu
tere de muncă pentru ca 
să fie împlinită dorinţa 
de mai bine a producă
torilor agricoli şi a bene
ficiarilor produselor Ofe
rite pentru piaţă de că
tre aceştia.

NICOLAE TlRCOB
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S  A  F  I

FO N D U L M U TU A L  A L  OAMENILOR  

DE AFACERI

V aloarea certificatelor de investitor in  săp
tăm âna 30. IX . —  6. X . 1995:

T ip  A  —  554 490 lei; T ip  B  —  138 600 M ;  
T ip C —  69 300 Iei.

C reşterea fa ţă  de 1. I. 1995 —  86,6 Ia sută.

FO N D U L  P R IV A T  D E  ACUM ULARE  
Ş I PE N SII

azi, a v eţi u n  v iitor sigur m â in e ! 

teL -fax 611564; H UN ED O A R A  —  
m o ş  ANI -to 545302.

Sâmbătă,
30 septembrie

•  Sf, Sfinţit Mc. Grî- 
gorie Luminătorul, Ep. 
Armeniei Mări; Sf. Mc. 
Ripsimia ;

•  1784. Gheorghe Şineai 
este confirmat director 
al Şcolii Naţionale din 
Transilvania;

•  A murit, în 1684, 
dramaturgul francez 
PIERRE CORNEILLE (n. 
1606);

•  Soarele răsare la  ora 
7,11 şi apune la 18,59;

•  Au trecut 272 de zije 
din âfl.î au rămas 93;

Duminică,
1 octombrie

•  -f Acoperământul 
Mafatj Dramului; Sf.
Ap. Anania ;

•  Onomastică: Mal vina;
•  Au murit : în 1892, 

scriitorul paşoptist GEGR- 
GE SION <n. 1822); In 
189® scriitorul ANTON 
BACAf.BAŞA (n. 1865).

Luni, 2 octombrie

•  Sf. Sfinţit Mc. Ci- 
prian ; Sf. Mc. Iustina ;

•  Onomastică: Traian ;
•  S-au născut: în 1853, 

compozitorul C1PR1AN 
PORUMBESCU; fa 1911, 
scriitorul MIEQN RADO 
PARASCHIVESCU.

•  „PATRIA** Deva:;
Leort (29 sept.—2 oct); > 
Don Juan de Marco (3Î 
— 5 oct.); L

•  „FLAOARA" H u - <  
nedoara : Congo (29 —'  
6); ‘

•  „PARlNGUL** Pe-; 
troşanl: Casper (29—2); ■ 
Ruleta merCertarîlor (3Î

•  „CULTURAL** Lu. 
peni : . Congo (29—1); j£ 
Cursă infernală <2—4);<

•  „ZARAND" Brad: *  
. Ma i  iute ca moartea 
;> (29—1); Superpoiitiste-

le 2 (2—4);
•  „PATRIA** Orăştie: 

Richie Rieh (29—1); I- 
nimă neînfricată (2—4),
' •  „LUCEAFĂRUL** 

Vulcan: Scenariul u- 
cigaş (29—I); Vânătoa
re de femei (2—4);

•  «DACIA- Haţeg: 
înfruntarea (29—1); Răz
bunarea (2—4);

•  .MODERN" Hu
nedoara-.-Blestemul ge
menilor (29—1)-

•  CASA DE CULTU- r- 
R:A Călart: Hăituit în 
Insula răzbunării (29 
- 1);

•  „MUNCITORESC" 
PETRJLA: Alte 48 de 
ore (29—1);

•  „MUREŞUL" Si- 
m eria: Vârsta inocen
ţei # 9 -1 ) ;

«LUMINA** Ilia: 
Maestrul njeu Chuck 
Norris (29—1).

■A V /.W .W .
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Multe dintre şcolile de 
pe raza- comunei ftei aut 
nevoie de reparafib In 
Situaţia cea *hai grea se 
află însă Şcoala Prima
ră din satul Fizeşti II, 
unde sunt necesare re
paraţii capitale, întrucât 
clădirea este pe cale de 
a se dărâma, ne spunea 
dl prof. Venu Stanciu, 
directorul Şcolii Gene
rale Pui, instituţie co
ordonatoare. Peşte ar fi 
chiar mai bine să fie 
dărâmată şi să se ridi
ce una nouă. De opt 
ani conducerea Şcolii Ge
nerale din Puţ solicită 
fonduri pentru repara
ţii capitale în Fizeşti II, 
Interesant este însă fap
tul că prmtr-o adresă 
nr. 1033/26 mai ’95 a 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, se precizea
ză : „Vă facem cunoscut 
că Ministerul învăţă, 
mântului ne-a reparti
zat fondurile '- necesare 
pentru întocmirea ex
pertizelor tehnice privi
toare la  clădirea şcolii 
dv care nu mai .prezintă 
siguranţă fa exploatare. 
In funcţie de conclu

ziile ce se vor desprinde 
din documentaţiile ce 
se vor ̂ întocmi de că
tre experţi atestaţi, 
se va hotărî dacă este 
avantajos să se consoli
deze clădirea sau să se 
demoleze. Finanţarea se 
va asigura de către 
'inspectoratul Şcolar Ju
deţean". to '

Adresa trimisă con
ducerii Şcolii Generale 
Pui confirmă temerile 
acesteia făcute ' cunos
cute an de an Inspec
toratului Şcolar Jude
ţean. Dar, nu s-a făcut 
nimic nici până fa ziua 
de azi. Din acest an 
şcolile au intrat în ad
ministrarea consiliilor 
locale. Consiliul Pui nu 
are bani pentru aşa ce- 
vn.

La Fizeşti II învaţă 
11 copii. Cele două fo
tografii alăturate con
firmă gradul de uzură 
a clădirii. In şcoală se 
poate intra prin gaura 
din perete şi nu pe 
uşă. Şcoala a fost con
struită în  anul 1940 din 
lemn. Prin alunecarea 
terenului, care s-a a

propiat ameninţător de 
şcoală, apa s-a infiltrat 
în fundaţie şi pereţi, 
care au putrezit, făcând 
de nefolosit singura sală 
de clasă. In acest caz, 
cursurile se -desfăşoară 
Intr-un spaţiu- 3/3 m, 
care a servit, cândva, ca 
locuinţă pentru Învăţă
tor. Dar şi acest spa
ţiu este nesigur din mo
tivele amintite mai sus.

Vizavi de şcoală, lo
calnicii construiesc o 
biserică, tot din lemn, 
până acum slujba ofî. 
ciindu.se intr-o stână. 
E bine ' că oamenii au 
pus mână de la mână 
să-şi construiască o bi
serică. Cine a mai vă
zut săli fără biserică ?t

Dar, cu şcoala, cum 
răm âne? Chiar se aş
teaptă o nenorocire, ea 
după aceea să Se gă
sească banii necesari 
pentru reparaţia capita
lă a şcolii sau construi
rea * uneia noi ? Credem 
că nu trebuie să sfe a- 
j ungă la o astfel de si
tuaţie 1

MINEL BODEA

Ştiinţa şi sportul într-o

La Liceul ' teoretic 
„Traian" Deva, îhtr-o 
atmosferă caldă, colegia
lă. s-a desfăşurat fa p f. 
rioada 25—30 septembrie  
S.c. o largă acţiunţ cul
tural-ştiinţifică ’ şi spSflc 
ti vă, prilejuită de co
memorarea personalităţii

|  împăratului . Traian şi 
„Ziua • liceului". , In a- 

: ceasta perioadă au loc In. 
, treceri sportive tradiţio- 

cu Cupa 
,£>I£S TRAI ANI" la atte- 

^  fotbal,' hand
bal, videi fote şi băieţi, 
astfel:

Luni 25 septembrie s-au 
desfăşurat întâlniri ia 
handbal fete, baschet şi 
fotbal de eătre băieţi, 
marţi, handbal fete şi 
baschet băieţi. volei în 
sală Jtete, jar miercuri 
din nou handbal feţe şi 
fotbal băieţi, volei fete. 

Finalele acestei atrac
tive competiţii s-au 
desfăşurat joi 28 sep
tembrie Ia fotbal, » atle
tism, baschet, volei şi 
handbal. Vom reveni. 

Roxan® Mergea, elevă
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Mâcu-m sal care îmbătrâneşte încet, încet...
ce u rc i <te la  Geaag i a  spre mante fa- 

tâlneşte, înainte de-a ajunge la Balşa, o localitate 
mică, desfăşurată de-a lungul drumului. Este satul 
Ardeu aparţinător comunei Balşa. Casele lui se a. 
flă de o parte şi de alta a  drumului de asfalt, pre
cum nişte «Răfgefe fcşîraie p - o .aţă. Satul are, în 
prezent, în jur de 30 de gospodării. A avut mai multe 
cu ani în urmă, dar asiăzi, vreo 12 case sunt pustii. 
Stăpânii lor plecând să-şi găsească un trai mai bun 
In aite părţi.
' Gatsele Arinului sunt frumoase, multe rari, cu a- 

careteri ia  ja ru l lor. Oamenii. cea în  putere, lucrează 
in  afara satului, mulţi la  ©răftie — cate nu au  de. 
*rea*t şomeri — Iar după serviete nu se aşază ta  
pdîfeaă,. ci redevin ţăcăni, adică lucrează pământul, 
îngrijesc şi iwânese animalele. Terenul este puţin 
proptea producerii cerealelor, iar, pe  iâugă asta, 
roadele lui sunt devastate d e  mistreţi aşa că ocupa, 
fia defcază a  'si tm B i»  este  creşterea animalelor, .fapt 
faciHtat ş i de  suprafeţele mari d» fâaeţe şi păpmi.

Arde» iriiesfe drama prin care au frecat ţ i  frec 
satele de masate d te  jadeţal oastea şt ««««te aceea 
a  bdbSt*a»irii tente,  ̂dar sigure. 'Tinerii. şLau con- 
Mrtet deteîae- -te Oe&$Ue sân mai departe. In sat aii 
rămas tăfrâ»îi, In generai :}»fraaanaf* care alcătuiesc 
majoritate* populaţiei. Se poate 'vorbi de o suferinţă 
a  m  wfrMi jj». f n a c a r i  este, poate, earaguta^, . dar» 
dacă locm rite n a  se vor schimba, scote va ajunge. 
Să vedem ce vor aduce vremurile noi ce se 
Chitesc %  România.

t - w i  n p i  pe dl 'b a n  
Gfcerman. primarul co_ 
nanei Balşa, să ne ş n ţ  
câteva' covînte despre "sa
tin Ardeu şi oamenii fui. 
Ne-a zis primarul:

— Este un sat ibîc, cit 
gospodari de frunte. Au 
case frumoase, lucrează 
pământul cu vrednicie fi

se pricep la  creşterea' a- 
iirmalefor. Din păcate. Ar.
deul — ca şi celelalte sate 
ale Balşei — se depopu
lează, Tinerii au plecat 
Iu braş şi in sat ăa ră . 
mas numai bătrânii. Sa. 
tul îmbătrâneşte încât — 
încet.

I
I
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După zece ani ■■■ ~
mai este şcoală primară lâ noi t e ; sat 

de aproape zece -aţii", ne-au mărturisit oamenii to* 
tâiniţi 1n' drum fa, -satul Ardeu. Doar tabla aşezată 
deasupra uşii a  mai rămas... ştearsă, de pe care 
descifrezi cu greu d  aici a  funcţionat cândva o 
instituţie animată de râsul şi joaca copiilor. Ş i an 
mai rămas zidurile crăpate, geamurile sparte, uşile 
deschise, o  tablă pe care. mâini de copii au scris 
cu ani în- urmă primele Htere. Şi -au mai rămas in 
grădina şcolii clăile de fân... Cauza stării de fapt — 
lipsa elevilor. 'Majoritatea tinerilor »-au Îndreptat 
spefi ©tâştiesasi Bite oraşe. Acasă vin mai rar. Preo. 
tul ,  ii%m m  »wwv -> V te A m m  ani u-u mai ofi
ciat deoât 2—3 căsătorii şi că' un singur copil mai 

ge tdaţel* aşezării. -

La număr d l 47.
l a  raasa eu a n i s a  47 

locuieşte -Vionri 
' C « a  frumoasă, bine 

pnătrM , «tee 
daar de  -dânsul, tinerii 
Idână d rirm a  Orăştîeî. 
„Har vin  acasă $ a  casa 
;p&-iitteanEâ| aproape te  
fieeaee nfterit de - sâp- 
tănriariP*. Stând de vor
b i  eu dânsul ni s-a p i
rat, tsr «a  moment dat, 
că are lacrimi In sdU, 
Poate ®â S-a părut ! '

M a^zissd nu aaal ©- 
ferd risme ' locatercilor 
peştera că este ; lachix. 
Privind ' ;pria sdtriuete 
sate dbsersfan că mo- 
bitlerUi se păstrează In 
Sime censMţiurfţ, esâstSn# 
speranţa e i cel de la 

>4ft

amm ■

cu el, m  de alta. dar? 
.-o casă nriocuîtă va avea 
soarta şcolii d in  cot.

. Unde tec locuitorii ' Ar- 
deului cumpărăturile ne
cesare ■ în acest caz ? La 
Geoagiu,, Orăşfie-. ‘ 

Doar poştaşul aduce 
zilnic ziarele f i  scriso.

• c şi > va < ie veşti 
din judeţ şi din ţari, 
gânduri d e  - te" apropiaji 
sau cunoscuţi. In  rest. 
monotonia apasă destul 
.de gpm. Mai mult pen- 
tr.u « e re te le  satului de
cât pentru localnic, care 
se mişcă tarat. »
furci sau <o greblă ~ tel 
spate. A id  viaţa se pare 
că ane un  ritm aparte. 
Un aHmt cteraesferâ şansa 
ţrateifr de frecare z i i
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Pe oricine dintre oa
menii Ardeului i.ai în
treba cine este preotul 
care slujeşte la biserică 
Iţi vor răspunde cu si
guranţă — Viorel Be. 
fea. Ne-am îndreptat 
şi noi spre locuinţa slu
jitorului altarului L-am 
iwtMnit tocmai când ie- 
şc-s pe poartă,

— tnratee, p W d e  ̂
. — Am de strâns uri 

car de otavă pe deal.
— Oamenii spuneau 

că v-au văzut de di mi. 
«eaţă «a -vitele pe câmp.

şpAm fost te  c»  vitele 
te  tdacot. Trelade ' să 
ie  teci pe toate, când 
n\ p eBMdârig.

— Corn ritedme oa 
P « i t e  t e  d e  esH dia- 
n i  m tetectud al o&sîkwf

***■' 'ftetetete*. Vite su » .,

Carul ds otavă
ficierca serviciului divin 
In cele teei tefeeriei carne 
alcătuiesc parohia <Ar- 
deu. Voia, Vălişoara), dar 
te muncii Miopului. O 
gaspods »îc a  m ,  
t e n t ă  . multă . se ţine. 
A van «ite, |>- L„

£  -de mirare cum m  
nm tterunt la stat, de^ d  
de iS4^ţî fe te  posedă c 
asemene* vitalitate ca 
să duci .la  spate'* două 
gospodărit itoprestitMamte 
cum sute cete din Ar
dea d a  s i t e  te la  Voia 
ie  pâriopter săiţ. Sa|b|. 
tete tavăteâsaze i* grat
ia. Gaverală îfr, 2 Grăş-

Cfl IJrte de m dtn tîoşi în faţa bisericii ortodoxe. 
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„D in pădure să nu 
fu ri.

- L a ,c a sa  ca tuanărnl 
4, d ia  satul Ardea, am 
zărit I» ocol un bărbat 
îmbrăcat te  haine verzi. 
Am zis, ăstari pădurar. 
Şi n-am greşit.
. — A«n S s t peste <31 de 
te *  ţ^d o ta r la ■pădurile 
sat i*. ţrdeu Balşa, Voi . 
Mada, VMkşOara, Almaşu 
Mie de Monte — ne spune 
dl Iosif Florea, astăzi 

'petesoaar,. dar %m ea 
dragoste .de .pădure in 
.suflet. ,  . .

Cam -ce. sapraîaţâ 
' de pădure a v e ^  . in 
răspundere?

-s- WS,'2ptei te  Hx, că 
»m bătut-o cu p ictetâ: 
1901 hectare.

"**• CM ar. aşa .fa - Ftx? 
Pădurea-Î pădure; mai
«rafte. mai scade. 3Mb
pădure se mag îm%
«tei.»

. — Dmnnule dragă, se; 
vede că n-ai crescut la 
pădure. Cât am fost eu 
pădurar nu s-o furat % 
din pădure. O fost zone 
de tînde s-o tăiat. s.o 
exploatat, cum ziceau 
tovarăşii, şefii,  ̂ Uitâ-te 
ia evidenţele mele: Am ! 
fâiat 382 'de "hectare de 
'i% ’u tt bună, ’ .«• 
am plantat-o înapoi Cu 
fag, stejar, carpen. Du.te 
s-o vezi cât !i de faină. 
La fiecare om când 
lucram la plantat i-am 
m-ătat cum să facă groa 
pa cum î i  pună 
dina fagului cum să-i 
aşeze aşternutul. £ 
ştii, dragă domnule, pă
durea, copacii au fost 
şi vor fi cât oi trăi 
viaţa mea. tăria vieţii 
mele.-

tie, iar fetiţa, Felicia, 
a terminat liceui 

— De cîmd sunteţi 
prest te  Ardeu, părinte 
Viotel Belea f  

—» Din 19S». Biserica 
de aici a  fete , ridicată 
ia 4882. d a r este Între
ţinută prie gri ja locai. 
nâciipr, ©aaaeaiî ' ajută 
biserica, sunt foarte 
btmi credincioşi, au şi 
posibilităţi întrucât cu 
tpţii sunt fie salariaţi, 
fie ^pensionari. , 

Părintele se mândreşte 
- că a  putut aâ te  extindă 
gospodăria dte Ardeu, 
are o „cabană", un a-

bricht. Când are un I  
moment liber mai „şo- I  
rofăreşte" în garaj la I  
„Lada*' tare îi dă bătăi ■  
de cap. Dar mai are o I  
pasiune. Este un creator ■  
cu talent — dovadă cele |  
peste 25 de icoane pe ■  
teiclâ pe care’ le-a pic- § 
tat, unele — replici Ja I  
orie care au fote duse I  
spre păstrare In depozL 1 
tul de carie vedtte' şi i- 1. 
coane al Protopopiatului I  
din Orr^ tte. A«an. din S 
m m a. lipsea culoriior şi a  
a  timpului s-a oprit din •  
lucru. Dar pasiunea ră . I  
mâne. r  •«

Relatarea noastră i se I  
■Va fim *;- poate, citito- 1 
rului un lucru idilic. I  
Wn păcate, viate îşi affe 1 
âlel Aspiimen. '*
el. Rezistă doar cei tarii J

Ui ţăran şi o ţărancă
Re ş o s e ta  oe trece tetei 

sat urcau cu pas domol 
—• la ţara, se ştie, mame- 
mi nu se grăbesc — un 
bărbat şi o femeie. El 
avea o coasă pe umăr, 
ea o greblă. Ţăranul era 
Candiîi S&ca, iar femeia 
Floarea Joca, nevastă-sa.

— Unde mergeţi?, i-am 
' întrebat.

— Avem aici, mai sus 
de sat. un îănaţ şi mai 
am ceva de cosit — ne 
răspunde Candia J.

Intervine Floarea ’ J. :
• — Otava cosită s-a us
cat şi vreau s-o adun, 
să n-o apuce vreo ploaie 
întinsă.

.A h»-, lansat .n  altă  te
mă de discuţiei

— Ardeul, am văzut, 
are porumb frumos.

Ne-a dat replica Floarea
3.t

— Are, dar ce folos? 
Mane lacra n-o să ~ ducem 
acasă. că-1 prăpădesc 
m istreţi şi viezurii. Băr- 
batu* meu de t in d  săp
tămâni nu doarme acasă,

-Ci acolo, lângă holdă. 
Da’ porcii vin te  turme 
şi pun jos tot pe unde 
.trec,'

Cei doi — ţăranul şi 
ţăranca — şi-au reluat 
mersul, păşind domol în 
susul drumului ce urca 
I>rin sat. .

I

I

„A m  apărat graniţa 
României!“

. Pe poarta casei cu nr. 39 ieşea un am zdravăn, 
volnic ca bradul, cu grebla şi furca pe umăr. Ca 
orice ban sătean ne dă bineţe. Mulţumim şi stăm 
o clipă de vorbă.

— Pe 16 tenie anul ăsta am făcut 71 de ani — 
ae  spune "ne*seâ Roinuluţ Baca. '

— -lfettl|i teatete ea săn ă ta te—* rieem. Dar mat 
merge cu grebla, cu furca...

— Cum să nu ? Şi cu coasa. Am trei vaci, o 
junincă, doi viţei. Le trebuie fân la iarnă, nu-jucă- 
rie. Să ştii dle, eă ?eu am muncit de când mă şt»*. 
Şase ani am fost slugă la un bogătoi. că noi am fost 
copii mulţi, mai săraci. Tata^a-a avut încotro şi m-o 
dat şlagâi Când o ' venit vremea cătăteri am . fost 
luat la „9 Grăniceri* —  Orşova, pe graniţă la Ca- 
coim. ftetee doi arai w n  păzit.

— Aţi fost gradat ?
— Ba nu, stedat, griteicer.

: Aţ i  prins din ăştia care voiau să treacă gra
niţa îtemâniei ? -

— O, câţi ! îi duceam la  pichet, la mare urgenţă- 
Grăraiceral român işi iubeşte păaiântul ş i.l apără 
până ia ultima picătură de viaţă. Aşa am făcut noi, 
aşa fac şî grănicerii de astăzi.

— Şi ^grâhicerul diij Ardeţi* ce mai face astăzi?
— Sănătos. Muierea la fel. Feciorul Ionel, nora 

asemenea. Despre nepoţelul Măritiş, ce să vă mai 
spi*n — o minunăţie. Lumina ochilor...

...Am cumpănit ura pic. Feciorul de acum Sfl de 
ani. Romuluţ, dira necunoscutul sat Ardeu, din Mura
ţii Apuseni, a  apărat graniţa României.

— Dar o apăr şi ia zi de te i — ue-a ^rais, ur- 
cSrad domol culmea dealului. 1

pE^ifiă realizată de 
m  L KEGRRA 
TRAIAN SONDOR, 

MINI3LBODRA.

fu n ii v a  •  N r. t m ^  W  ISâflntbîtta, 30  sepţeîB'blîe —  Bdîhlm cS, 1 dctomîirle 1995
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STORY FLASH

ABONAMENTUL ITALO GERMAN

înfrăţire între firmele de transporturi publice din 
Roma şi Berlin. In fiecare dintre cele două oraşe va 
fi posibil de folosit mijloacele de transport în co
mun pe baza abonamentelor din cealaltă ţară. In 
acest fel Metrebus, abonamentul integrat pentru, 
transportul roman, devifte valabil şi în metropola 
germană, în vreme ce berlinezii îşi vor putea folosi 
abonamentul la Roma. Reprezentanţii respectivelor o- 
raşe vor cere Uniunii Europene să extindă acordul 
Roma — Berlin şi la transporturile publice ale al
tor capitale europene.

VENUS DORITA... ACASA

Venus din Milo, stătuia reprezentând femeia ab
solută, simbolul frumuseţii feminine, este solicitată 
de locuitorii insulelor Ciclade (Grecia).

n Originalul capodoperei datând din secolul ă l II- 
lea î-Hr. se găseşte, din 1960, la muzeul „Louvre“ din 
Paris. Primarul din Milo, Costas Psaromiliko. spune: 
„f'rănţa are tot atâtea drepturi asupra acestei statui 
pe cât avem şi noi asupra turnului Eiffel“. Statuia 
a “test găsită pe o pajişte de un ţăran, Theodoras 
Kentrotas, acum 175 de ani. Ea a intrat în posesia 
francezilor după o veritabilă bătălie cu un grup de 
greci, care ar fi vrut să o doneze stăpânitorilor o- 
tomâni.

DESCOPERIRI PREISTORICE

O serie de grote cu picturi preistorice a fost des
coperită de un grup de cercetători italieni în Austra
lia, în Arnhem Land, în' nordul 'ţării. Picturile rUr 
pestre datează din diferite epoci, una dintre ele fiind 
databilă cu 15—35 mii ani în urmă. Ştirea a fost 
făcută publică de cercetătorii înşişi, membri ai Cen
trului de Studii Ligabue din Veneţia.

Conform primelor examinări interiorul caverne
lor, în care au fost descoperite şi oase şi ustensile 
din piatră, era probabil un loc de cult şi de înmor
mântare, abandonat acum mai mult de un secol.

PLEDURILE VEDETELOR

Organizatorii premiului literar Campiello (echi
valentul italian al franţuzescului Goncourt) caută 
cu disperare vreo 200 de pleduri şi pelerine de lâ
nă şi de caşmir. Ele fuseseră puse la dispoziţia iluş
trilor invitaţi în timpul festivităţii de decernare a 
premiului, sâmbătă, 2 .septembrie a.c., la Veneţia, 
pentru a se proteja împotriva umezelii unei seri de 
toamnă timpurie. Dar, la mai bine de zece zile du
pă eveniment, pledurile, ce urmau să fie trimise apoi 
în fosta Iugoslavie, nu fuseseră încă înapoiate de 
personalităţile cărora le fuseseră împrumutate (deşi 
era cunoscută destinaţia lori).

La biroul de preSă din Campiello nu s-au pier
dut- însă speranţele : „Invitaţii au păstrat pledurile 
pentţu a se întoarce acasă. Socotim că o să ni le 
înapoieze repede ca să le putem expedia, celor care 
au nevoie de ele*.

3 700 000 DE PACATE 

PE ZI !

Incredibil, dar acesta-i 
adevărul. 3 700 000 de pă
cate sunt comise în fie
care zi în autobuzele din 
Teheran. De altfel, soco
teala nici nu-i greu de 
făcut. „3 700 000 de femei 
iau autobuzul în fiecare 
zi şi cum pasagerii bărbaţi 
se ating de fiecare- femeie 
în medie cam de zece ori, 
voit sau nu, are mai pu
ţină importanţă, iată ce
le peste trei milioane şi 
jumătate de păcate pe zi“, 
a explicat directorul trans
porturilor publice din ca
pitala iraniană. In aceas
tă situaţie singura soluţie 
pare a fi separarea, pe se
xe, a miilor de mijloace 
de transport în comun, au
tobuze şi minibuze, care 
străbat zilnic Teheranul.

\ - S
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După o dezbatere mara
ton, transmisă aproape in
tegral la televiziune. Par
lamentul cubanez a votat, 
în unanimitate, pe 6 sep
tembrie, o lege prin care 
cetăţenii străini pot in
vesti şi deveni proprietari 
ai fabricilor, apartamente, 
lor şi terenurilor agricole 
pe care le cumpără. In
clusiv ai hotelurilor şi ai
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Aspirina reduce riscurile de 
cancer colo-reetal

Aspirina, luată cu re
gularitate mai mult de 
zece ani. consecutiv, re
duce riscurile de cancer 
colo-rectal, conchide un 
studiu american publicat 
în „New England Jour
nal «Jf Medicine" pe 7 
septembrie a.c. Această 
diminuare a riscului de 
îmbolnăvire, minoră după 
primii ani de cură, devi
ne importantă după zece 
ani şi substanţială după 
douăzeci. Reducerea este 
maximală printre femeile 
care iau de la patru la 
şase comprimate pe săp
tămână, cu un beneficiu 
încă mai mare, cel puţin 
aparent, în cazul dozelor

mai ridicate. Cercetarea, 
condusă de dr. Edward 
Giovannucci şi colegii 
săi de la facultăţile de 
medicină din Harvard şi 
Boston, a fost realizată 
pornind de la datele în
globând perioada 1980— 
1992 şi provenind de la 
89446 infirmiere.

Folosirea potenţială a 
aspirinei în doze mode
rate ca mijloc de preve
nire a cancerului colo- 
rectal merită o evaluare 
suplimentară, cu atât mai 
mult cu cât doze precum 
cele preconizate au efec
te pozitive şi în preve
nirea maladiilor cardio

vasculare. Conform edito
rialului semnat de dr. 
Aaron J. Marcus, de la 
Universitatea Cornoll- din 
New York, acest studiu 
„promite un progres im
portant în materie de 
prevenire a cancerului". 
După părerea reputatului 
specialist, medicii ar tre
bui să prescrie pacienţi
lor „de risc",, celor afec
taţi de maladii inflamato
rii âle intestinelor, de 
cancer al sânului, al ute
rului sau al ovarelor, sau 
celor care au avut- un 
adenom să ia un com
primat de aspirină (325 
mg) la fiecare două zile.
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lanşe de întrebări delica. 
te. Una dintre acestea; 
pot investi în Cuba cetă
ţenii americani născuţi 
cândva pe insulă şi trans
fugi apoi in SUA? Răs
punsul a fost afirmativ. 
Iar celor care au replicat 
că. Florida este un cuib 
de contrarevoluţionari, do
minaţi de tot solul de 
vise revanşarde, ,,lider

Străinii pat deţine 
proprietăţi în Cuba 

• •#»*•••• • ••
satelor turistice. Şi, aten. 
ţ i e : e vorba de posibili
tatea' de a fi proprietari 
sută la sută, dispărând a- 
cea limitare de 49 la sută 
a participării străinilor prin 
care statul Işi asigura con
trolul asupra ̂ economiei na
ţionale.

Dezbaterea a fost ani
mată, departe de şedinţe
le obişnuite ale socialis
mului real. „Deputatul** 
Fidel Castro a fost obli
gat deseori să ia cuvân
tul, pentru a-şi apăra pro
iectul- In faţa unei ava-

maximus" le-a argumentat 
că vremurile s-au schim
bat, şi că „dacă un bă
iat născut in Cuba a cres
cut şi a făcut carieră la 
Miami, nu e drept să fie 
aplicată pe paşaportul său 
american ştampila păcatu
lui".

Intr-O altă precizare, 
foarte importantă, Fidel 
Castro a  arătat că eXcep. 
tând şcolile, spitalele, or
ganizaţia statală şi armata, 
toate sectoarele sunt la 
dispoziţia investitorilor 
străini.

Gandhi - un mit 
destrămat ?!

Revista italiană „Studi 
cattolici". organul de pre
să al „Opus Dei“, lansea
ză o ipoteză desacralizan- 
tă privind omul-simbol al 
luptei pentru eliberarea In
diei de sub dominaţia en
gleză : Mahatma Gandhi. 
Intr-un articol intitulat 
„Gandhi fără văluri", A- 
lessandro Massobrio arată 
că repetatele greve ale 
foamei practicate de Gan. 
dhi, ca formă de protest 
împotriva britanicilor, nu 
erau dictate doar de mo
tive politice şi de princi
piile sale ascetice, ci şl 
de o maladie ereditară, 
stipsi Cronica stitichezza.

De altfel, una dintre 
cărţile preferate ale eli
beratorului Indiei purta 
chiar titlul... „Constipa- 
ţia“ şi o parte importan
tă a biografiei sale este *>- 
cupată de minuţioase des
crieri ale durerilor visce
rale care îl chinuiau, şl 
de modul de preparare a 
tot felul de mâncăruri la, 
xative.

După Massobrio aceste 
„amănunte jenante" ar 
prezenta puţin interes „da

că însăşi lupta pentru in
dependenţă nu pare a se 
fi configurat în mintea lui 
Gandhi drept echivalentul 
unei defecări, graţie că-* 
reia naţiunea indiană să 
se poată în sfârşit elibera 
ide nedoriţii săi oaspeţi 
britanici".

Articolul, prin tonul său 
excesiv de agresiv, va sus
cita desigur destule co
mentarii, chiar dacă el nu 
distonează cu nota obiş
nuiţi «  publicaţiei. Mai 
ales (A acţiuni de acest fel 
ascund cu siguranţă ţ i  
altceva ş i  atacul împotriva 
iul ffendhi nu e nici-un 
caz Întâmplător, el vi.

- sftiMl, probabil, o ofensivă 
riva non-violepţei şi 

aylui care tind să 
In lume o  dimenehi- 

nd TU *  culoare politică ce 
contravin grupurilor de 
intense (religioase, dar nu 
numai) pe care le expri
mă „Opus Del".

• MISS LIBAN SCAPA *
|  DE CURTEA I
* MARŢIALA i»

UitarăI Justiţia trtil liba
nezi s-a arătat In ce
le Ain urmi blândă cu

I

Apocalipsul după ... Horan
O recentă epistolă a lui 

Neil Horan, un preot ir
landez instalat Ia perife
ria Londrei, a fost de na
tură să producă o mare 
perplexitate opiniei publi
ce. Căci, după părerea pre
latului. eretic, nu omul se 
îndepărtează de Dumnezeu, 
ci Dumnezeu se îndepăr
tează de om I Fapt ce e 
de natură să tulbure ■ şi 
să prevestească momente 
apocaliptice.

7,Am studiat în amănunt 
toate paginile Sfintei Scrip
turi, scrie preotul irlan
dez. Mesajul este limpede: 
înainte de anul 2000, un 
conflict va opune Israelul 
naţiunilor islamice inte- 
graliste din Orientul A- 
propiat". Din regional, răz
boiul va degenera într-o 
conflagraţie nucleară la 
scară planetară. • Rusia, 
China, cea mai mare par
te a ţărilor din Africa şi

Europa — exceptând Ma
rea Britanie care se va fi 
desprins din Uniunea Eu
ropeană — vor lua partea 
islamiştilor. ONU, va fi 
neputincios şi ai treilea 
război mondial va provo
ca milioane de morţi. Dar 
acesta este un Holocaust 
necesar, afirmă Horan: 
„Precum un dentist care 
smulge o măsea stricată 
sau un chirurg care ampu
tează un picior bolnav". 
Şi, paradoxal, acest în
spăimântător război va a- 
nunţa speranţa : Iisus
Cristos va veni în persoa
nă pentru a pune capăt 
carnagiului. Sfânta Fe- 
cioară şi o întreagă ple
iadă de sfinţi îl vor înso
ţi în acest al doilea se
jur terestru. Iisus va fi - 
încoronat rege al Israelu
lui şi Jerusalimul va de
veni capitala eternă a re
gatului său. Domnia lui

Dumnezeu se va întinde 
pe tot pământul, redeve
nit râtul de la începuturi 
şi va dura „o mie de ani".

In vârstă de 48 ani pă
rintele Neil Horan îşi 
asigură credincioşii că şi-a 
petrecut cea mai mare par
te a vieţii pentru a des
cifra misterele Bibliei şl 
a-i interpreta profeţiile. 
Totuşi, el rămâne foarte 
discret asupra textelor ca
re l-au convins despre tur
nura evenimentelor ‘ din 
ajunul noului mileniu.

In ceea ce o priveşte ie
rarhia catolică opune un 
scepticism viguros credin
ţei profetice a slujitorului 
său. Şi, după ce l-a invi
tat în mai multe rânduri 
„să-şi bage minţile în 
cap" în liniştea monahală 
a unei mănăstiri medieva
le, i-a interzis, in cele din 
urmă, să predice.

•  * a •  * . •

Trei tineri, pozând zâmbitori In faţa urnii spital din 
Torino, sunt de profesie... spărgători de bănci ! Cunos
cuţi ca atare, surprinşi de câteva ori asupra faptului şi 
totuşi lăsaţi în libertate. Ceea ce le dă un anume senti
ment (întemeiat I) de imunitate şi-l face să acţioneze 
totdeauna cu' feţele descoperite, ştiind că poliţia nu le

•  • • •  • •  . •

SIDA - GANG
•  * e .

poate face nimic. De ce ? Pur şi simplu deoarece în Ita
lia bolnavii de SIDA nu pot fi închişi. Asta e legea. Şi' 
Ferdinando Attanasio, 37 ani, Sergio Magnîs, 29 ani şi 
Antonio Lamarra, 26 ani, au format ca atare o asocia
ţie, SlDA-GANG, specializată în devalizarea băncilor. 
Chipurile, ca formă de protest pentru indiferenţa au
torităţilor faţă de situaţia celor atinşi de teribila maladie.

Acest scop declarat, cu tot idealismul lui, nu-i im» 
piedică să se bucure din plin de banii pe care-1 fuţă|, 
cheltuindu-i, evident, exceptând cazurile în care prinşi 
imediat sunt obligaţi să restituie prada. Singura lor gri
jă este să fie recunoscuţi şi nu cumva vreun casier 
emotiv să încerce să se opună jafului şi să-i oblige ast
fel să folosească armamentul.

I le <nn urma uianua cu j  
I Ghada Turk, o fostă I 
J Miss Liban. Frumoasa J 
|  brunetă d e -22 ani co- |  
v  misese crima de a  ti * 
I pozat alături, umăr lân- 1 
’  gă umăr, cu Miss Israel, '

I în timpul festivităţilor |  
pentru Miss Univers, In J 

|  noiembrie 1993 la Jo- ■ 
|  hannesburg. Libanul, I 
* considerându-se în sta- J 
|  re de război cu statul |  
t evreu, orice contact cu »

I israelienii este pedep- I 
sit cu închisoare de la ; 

k 3 la 15 ani. Ghada Turk i 
I a fost însă exonerată I 
J de pedeapsă, judecătorii î 
|  apreciind că ea „nu a |
* adus daune securităţii * 
j sau intereselor Libanu- |
' lui". In apărarea sa fos- «

I ta regină a frumuseţii | 
a declarat că ea nu a J 

I ajuns alături de concu- ţ 
I renta israeliană .decât I 
J prin hazardul.- ordinii J 
I alfabetice 1 ■
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•  „Păstrează-ţi iluziile; după ce s-au  sp u l
berat m ai poţi să ex işti, d ar nu să trăieşti**.

M . TW AIN

I

D ESPR E ILUZIE

•  „Te poţi lăsa fără primejdie în voia iluziilor 
tale, câtă vreme vor fi fericite şi poate chiar asta 
este taina filozofiei**.'

Gh. NODIER
•  „Iţi plângi uneori cu aceeaşi tristeţe iluziile 

cum îţi plângi şi morţii**.
G. DE MAUPASSANT

•  „Iluziile ? Fără ele niciodată nil va exista nici
măreţie a cugetării, nici forţă, nici avânt, nici înflă. 
cărare sufletească, nici fapte măreţe**. _-

G. LEOPARDI
•  „Sufletul are iluzii, Precum pasărea are aripi; 

e ceea ce îl susţine**.
V. HUGO

I

I 
I 
I 
I 
I 
I

i !
I

. o p t i m i s t u l u i * *

B AR  Bl

l

I
r ------------------- , *
«i •  „Sufletul arc iluzii. Precum pasărea are aripi; I 
I e ceea ce îl susţine".
! V. HUGO j
I •  „Capacitatea de a-ţi crea iluzii e cea mai mare J 
î  avuţie din lume".
I G. IIAUPTMANN

•  ,,0  iluzie numai atâta timp este frumoasă, cât * 
I timp nu este considerată drept iluzie, ci drept ade-
! văr**. .

L. FEUERBACH _
•  „Sunt iluzii care se sting în mod firesc şi nu 

lasă în urma lor amărăciune. Din ele se ţes unele 
'dintre cele mai plăcute momente ale Vieţii noastre 
sufleteşti şi din amintirea lor se nasc unele din cele | 
mai pătrunzătoare poezii".

j A. PHILIPPIDE |

* ' Selecţie de IU E  LEAHU |

I im*, mm, l r *

aceştia socoteau că-1 o  
pebunie. el îî lămuri: „To. 
tuşi, aţi făcut generali oa
meni fără riicj o pregă
tire, numai prin simplu 
vot".

Gineva l-a întrebat ce 
trebuie să facă, pentru a 
fi bun şi nobil, iar el l-a 
răspuns; „Să Înveţi de la 
cei ce le  cunosc, ca să 
eviţi viciile pe care le 
ai".

Selecţie de 
PETRIC AVRAM 

Orăştie

! I

! I
»
i

De necrezut, dar totuşi, 
cu mult timp în urmă, 
în . istorie, se - cunosc 
„războaie** care au fost 
provocate de bărbi.

In Orient, de exem
plu, se considera că 
bărbieritul este un o- 
bieei păgân. .

In 1551, la un sinod, 
preoţii ruşi au afirmat 
că bărbaţii fără barbă 
nu vor putea ajunge . în 
împărăţia cerurilor.
Tn acelaşi an, pe An- 

toniu dei Caracciolit nu 
l-au ales episcop al unui 
ţinut francez, pentru că 
purta barbă. A fost ne
voie' de intervenţia rege
lui ca numirea să aibă 
loc. deoarece bravul e- 
piscop s-a codit să-şi 
taie barba.

Intr-o perioadă mai 
veghe barba a fost pe 
loc de mare onoare a- 
proape la fiecare popor. 
A fost privită ca simbol 
al puterii, bărbăţiei, în
ţelepciunii şl al libertă
ţii. Al libertăţii, pentru 
că sclavilor le  era in
terzisă purtarea bărbii.

Răufăcătorilor li şe 
tăia barba" în public, 
drept pedeapsă, iar o-

mul liber să jura pe 
barba sa în faţa legii. I  

Faraonii şi chiar so. ■  
ţiile. lor îşi măreau preş- I  
tanţa purtând o barbă ■  
lungă, falsă, eu o formă I  
deosebită. Acesta a fost 5 
doar privilegiul lor, f i-1  
ind interzis tuturor su- j  
puşilor. I

Barba 41 fost la loc |  
de cinste şi ,1a mahome-1  
dani. De aici urarea „A- I 
llah să-ţi mărească bar- 1  
ba**. a

Gu timpul frizerii au ■  
început să dicteze moda I 
bărbii. Bărbaţii au pur- 5 
tat când barbă arcuită, f  
când perciuni, când bar-! 
bişon ori barbă stufoasă! 
de profet. ■

Tot acei „figaro" c u | 
imaginaţie bogată au in -| 
ventat bărbiţa numită!

I ! 
I i

I!
Nu ştim să ne bucu

răm de viaţă, o trăim 
încrâncenaţi, luptăm- zil
nic pentru „A AVEA" 
şi uităm că ne-am năs
cut sub semnul lui „A 
FI“.

Uneori îmi vine să le 
strig tuturor:

— „Opriţi-vă pentru 
o clipă şi priviţi în jur 
cât de frumoasă este 
viaţa, minunâţi-vă de 
VIAŢA, nu pierdeţi cli
pa**.

Trecem pe lângă lu
cruri, nu vedem frun
zele bătute de vânt şi 
florile ce se deschid spre 
Soare, atât de rar pri
vim spre norii călători 
pe când ochii noştri ca

ută preţul; prea rar ne I 
odihnim privirea în in- I 
finitul albastru ai ceru- > 
lui. Ne trezim bătrâni I 

: şi osteniţi, privim In * 
urmă şi nu vedem decât |  
truda, sudoarea şi ma- J 
rea întrebare: i

— „A avut pn rost?** * 
Viaţa trebuie trăită ca I 

o bucurie permanentă, 2 
viaţa este unică şi ce |
păcat să-i risipim da- J
rurile. Ca un semnal |
de alarmă să ne sune I
mereu în urechi cuvin- î
tele lui Confucius: |

„Bucură-te de viaţă. J 
Este deja mai târziu I 

decât crezi**. •>

INA DELEANU |
. . . _____ ' ______ J

« M U H P B fM  S . A «

bazai 
barba I  

t ip |

„muscă", de sub 
inferioară, sau 
Împărţită in două, 
„senator**. . - , - ■

Şi; aş putea să u it!  
contrapunctul noncon- î  
formist pe care-1 repre-I 
zenta barba în ţara noas-S 
tră înainte de 1989 ? |

IU E  LEAIIU |

Din filesDfia 
lui Antistene

(444—368 în. Hr.)

• I*  întrebarea care este 
cea mai mare fericire pen
tru om. Antistene răs
punse: „Să mori când eşti 
fericii", Odată fiind lă
udat de nişte ticăloşi spu
se: „Tare mi-e teamă c.am  
făcut ceva rău**. întrebat 
ce folos - are din filosof ie, 
el dădu următorul răs
puns: „Putinţa de a mă 
frecventa pe mine însumi". 
L a . Întrebarea care-i 
Cea mai necesară dintre 

..învăţături a spus: „Aceea 
prin pare- învăţăm de a 
he dezvăţa" răspunse 
ei.

El sfătuia pe atenieni 
să decidă prin vot că 
măgarii sunt cai. Şi cum

care

. t f j

•  O blondă superbă, îm
brăcată sumar, urcă intr- 
un autobuz. O trecătoare 
indignată îi spune soţului: 

— Nu ţi-e ruşine să te

uiţi după tipa aia 
urcă în autobuz?!

La care soţul, cu ochii 
Ieşiţi din orbite, răspunde:

— Care autobuz ?
şi — Ieri am luat-o pe 

colega noastră la cinema, 
spune un tânăr prietenu
lui său. După asta am 
!nsoţit-o până acasă, dar 
ea a închis uşa cu zăvo
rul... •

•— N-a vrut să te lase 
să intri...

— Te înşeli l N-a vrut 
să mă lase să ies!..,

’•  Doi prieteni s-au în
tâlnit lă o berărie din 
Harlem:

— Am început să-mi 
construiesc casa, se laudă 
unul. Dar a ieşit un zgâ- 
rie-nori 1

— Nu mai spune! - -
— Z ău! Nu am mai 

avut bani pentru acoperiş 
şi acum se văd norii!...

•  Costică doreşte să se

căsătorească şi discută cu 
părinţii fetei:

— Vă iau fata dacă 
daţi câteva milioane !

— De acord. Dar tu ce 
aduci ?

— O chitanţă I '
•  înainte de a pleca 

la gară, Mitică ii spune 
soţiei:

— Draga mea, dacă mă 
reţin treburile unde mă 
trimit ăştia în delegaţie, 
o să-ţi trimit o telegral 
mă. -

— Nu mai cheltui ba
nii, Mitică dragă, că am 
citit-o adineauri- când ţi. 
am pus batista In buzu
narul hainei !—
. •  — Referitor la piesa 
dumitale, cei trei lectori 
au ajuns la concluzia că 
un act trebuie eliminat.

— Nu e nici o nenoro
cire.' ■

— Da, dar fiecare s.a 
referit la alt act... (I.L.)

•  LEGEA LUI PUTT
, Tehnologia este dominată 
de două feluri de oameni: 
cei oare înţeleg ceea ce 
nu conduc şi cei care con
duc ceea ce nu înţeleg.

•  LEGEA LUI HENDRIK- 
SON '
Dacă o problemă pro

duce multe şedinţe, şe
dinţele devin, in cele din 
urmă. mai importante de
cât problema.

•  LEGEA DISCUŢIEI — 
A LUI LINO
Nu te contrazice 

niciodată cu un prost; 
o a m e n i i  s-ar putea 
să nu observe diferenţa 
dintre tine şi e l

•  LEGEA LUI PATTON 
Un plan bun azi, este

mai ‘ bun decât un plan. 
perfect mâine. •

LEGEA LUI GRESHAWI 
. Treburile mărunte suni 

rezolvate prompt. ' ce le2 
importante nu sunt rezol
vate niciodată.

•  LEGEA MERCEOLO
GULUI
Materialele» necesare pen

tru lucrarea de ieri tre
buie comandate nu mai 
târzia de mâine fcfe prânz.

•  OBSERVAŢIA- LUI IS- 
SAWI ASUPRA CQK. 
SUMULUI DE HÂRTIE 
Fiecare sistem are pro

priul său mod de a con
suma mari cantităţi de 
hârtie: în societăţile so
cialiste, prin completarea 
formularelor în 4 exem
plare, în cele capitaliste 
prin afişarea unor pdBtere 
mari şi prin împachetarea 
fiecărui produs la petru 
învelişuri de car.too|

; DESPRE--DRAGOSTE . /

•  Cum este dragostea ? Oarbă.
•  Cum te îndrăgosteşti ? Nebuneşte:
•  Ce fac îndrăgostiţii ? Se căsătoresc.
•  Ce este căsătoria ? O loterie.
•  De ce se căsătoreşte fata cu băiatul ? Să-l schimbe 

în bine.
•  Şi reuşeşte ? Rareori.
•  Ce urmează după nuntă ? Luna de miere. •
o Apoi ce vine ? Vine barza.
•  Şi dacă nu se mai înţeleg ce înseamnă? Nepotri

vire de caracter
•  Unde ajung apoi ? La judecătorie.
•  Ce urmează după aceea? Divorţul.
•  Ce fac apoi divorţaţii ? îşi caută fiecare altă soar

tă. *v.-;
N. ZAMFIR

li■■ - ,- J
2 A-;

n

5 ;
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ORIZONTAL: 1) învăţ sui-generis con
form obiceiului; 2) Viaţă risipită în pus

tiu -— Notat cu maximum la proba de 
tir; 3) Tovarăş de drum cunoscut la chef
— Ţip de fermă model; 4) Pşeudotetine 
pentru copii înţărcaţi — Recitare scurtă 
în scris; 5) Mai mult decât suficient — 
File de calendar în Cetatea Eternă; 6) 
Mugurel de cântec oltenesc — întreprins 
în vederea unor luări de poziţii; 7) Feţe 
de box la bocanci — Nedreaptă în cre
dinţă sa; 8) Curent de mare intensitate
— Explorator terestru împins de curiozi
tate; 9) Distins Ia parada eleganţei — în
cepe după terminarea cursurilor (pl.); 10) 
Repetiţie la o operă lirică.

VERTICAL: 1) Găsită într-o proastă 
dispoziţie; 2) Intervin eficient pentru o 
bună creştere — Post scriptum pus sub 
semnul întrebării; 3) Băiat de prăvălie 
(pl.) — Protagonişti ai cărţilor de mare 
succes; 4) Cuib de bibilică t — Trimis cu 
acte în deplasare; 5) Primii paşi după 
primele noţiuni t — Tocmai bune de dat 
cu bobii; 6) Tratamente eficace împotriva

pojarului — întâlnire cu o necunoscută!; 
7) Tip complet rupt de viaţă — A- 
dresă exactă pe calea intimităţii; 8) Po
ziţionare alăturată în orice împrejurare 
— Tras ca prin inel; 9) Prezenţe remar
cabile la proba de inele — Distribuitorii 
unor garnituri de mobile; 10) Caz tipic 
de dezrădăcinare.

VASILE MOEODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ANALECTE** APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) RABATABILA ; 2) ACOTILEDON ; 3) 
MA — APOI — CA; 4) APATIE — TAL; 
5) SAR AC — SĂLI; 6) ARAT — DEVIZ; 
7) GAL — CERATA; 8) UT — MILA — 
AB; 9) ROTOCOLIŢI; 10) IREVOCABIL.

Soluţia problemei din nr. trecut: 
t. Rd6! R : b6 ' *
2. Gc6 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei: 
alb : Rhl, Tg2, Tc4 Na 4 
negru: Rfl, Tdl. pc5
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Fondul Jtesrâx) de In vestiţii D acia F© £x ad m in istra i d e  P ro  Im c& l S J \. anunţă urm ă
toarele perform anţe financiare :

V aloarea la  z i  a titlu lu i d e  participare 3 2 3 0 0  le i. r  ,
C reşterea  fa ţă  d e 1  ianuarie 1995 coresp u n d e unei dobânzi bancare anuale d e  cea  9®̂ %.
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(Urmare din pag t )

pârlit în două etape dis
tincte şi total diferite. 
Prima etapă este nea 
de acumulare, în eşue 
beneficiarul face depui 
nen zn , contul personal

beneficieze de pensie.
înainte de final, aş 

dori să aduc ta  cunoş
tinţa cititorilor ^  ziarului 
dv, cât şi a  investitori
lor SAPI că, încă din 
această lună, în licoare 
sâmbătă, pe prima pagi. 
nă a cotidianului " JPu.

fP A P  pe o 
rioadă de ani — dar ou 
mai mică de 5 an i ş i 

10O8O de iei tu-

\
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1
i
w- ■

t
--■%

I
■«

1% - •
I■ir"-.-
I8
I%
Im __
|  ma" capitaîiaafeS sau să

ţa sumei capitalizate, a . 
dică - mărimea pensiei 
viagere este direct fa» , 
portionsdă cu  durata in  
ani a contractului de â- 
ciansilare şi suma ratei 
lunare. Cea de a  doua 
etapă a contractului es
te  «etapa pensiei viage. 
ce -— o a  doua pensie 

.de care benefkăază pro. 
p ricftam l contractatul 

Titularul acestui con
tract, îa 

de

o- »

vântul liber** 
cemnmratnl e U  al 
SAFI privind evoluţia 
vatorii eertificat eter de 
investitor ta  ai şi a rata  
vrcşterS acestora fa|T 
de I  Ianuarie 1995.

— Unde vS pol con 
tarta «cetăţenii -pentri

- — Până la -această 
râ am reuşit să deschi
dem reprezentanţe la  
Deva. pe str. M. 
nescu nr. 1. Sn 
ra, pe Strada G, 
nr. 15 şi respectiv la  
Petroşani, pe strada A . 
Iasca. îa  nr. 1% urmând 
m  ta  S t a t e i  apropiat 
să deschidem wprezeo- 
tanţa ai ta  alte loealL. 
tsu  ’ăat ludetatui.

Informaţii din Brad
•  PLOMBE. Nu cit

Judeţeană de Drumuri şi Podeai Brad a  
deraparea covorului asfaltic deteriorat de pe tea- 1 
scul şosetei judeţene între "Grîştim — f t CBWşd — ) 
Curechiu. Concomitent cu ae tw B  aeţmee sjau «ar- • 
« ş l  plombe pentru astuparea g rapltar. s.au rădicat \ 
reziduurile provenite de ia dec apare. \<

•  AJUTOR ISOCIAL. » ! ing. Nteolae Mogu, fm - 
««—yf ’ tirapţW Brad. n e a  îdatat recent nă in  con- i 
foraoltatc eu lagep- 87/1995 privind acordarea aju. 
fondul social în cadrul locafităţii, până ta data de 
26 septembrie 1995 au fost fntocmitp an număr de 
553 de dosare. Dintre aceftea ÎT5 au Sast stdu^enate, 
dar numai 485 vnr fl plătite b i eurstrl hurii septem-

- brie. OHereala de TO dosare au fost respinse, căci 
’ SMBdtanţH sunt benrficiari an aîocs^ei de sprijin 
1 d e  iu  Oficiul d e  Şomaj. £ e  asemenea, un număr de

a* ___i83 potent vor intra "în' plata drepturilor, 
cu luna octombrie 1995.

D  Î’XIN’E DE BLAJENI. Rceent, Cooperativa de 
Consum din Crişciqr a redeaebis fcrsdăria p t a i e  din 
«oeaittataa Blăjeni. A id. aikdc, pe dană sebimburi, 

pâine albi şl neagră pentru cele 11 ma. 
JMoprii de .desfacere a pâinii din comunele 

iBucureşci şi BKilcoi, Beneficiind de făină 
de la  renumita şi apreciata moară ,,Mureşul" 

I d ie  Deva şi de un personal %îne pâinea se
| bu curii : rum ip  aprecieri unanime din jpartea eon.

de CLAUD1U COTA

PRIN ESBdiCŢSE. I’etra Ceas, de 24 de ani. 
Baia «de Criş, tatăl Biscaliţa, a fost eli

na de molt din penitenciar, ©ar In loc sădi 
de treburi stetaasc a  continuat să comită in. 

Astfel, in  noaptea da 29/21 august *995, 
prin efracţie a pătruns Intram magazia din satul 
natal de unde «a sustras diferite bunuri yi sume de 
im â . După ce a  tact ideatifirat ft jmi m ii  
de arestam preventivă, iar acum adeanftă ca 
xd-şi apaaă cinăntni.

IUBEA
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•  STBASBOlfBG. De 
la trimisul special al 
Rompres: în  cursul dez
baterilor asupra situaţiei, 
din Itosnia-Herţegevina, din 
ultima parte a şedinţei de 
miercuri a Adunării Par
lamentare a C.E., senato
rul Adrian Păunescu l-a 
acuzat pe Geza Jeszenszki 
că ar fi vândut arme 
Croaţiei, In timp cc era 
ministru de externe al 
Ungariei. In urma acuza
ţiilor lui Adrian Păunescu, 
de altminteri foarte ar
gumentate, membrii de
legaţiei ungare au solici
tat ea Intervenţia parla
mentarului român să nu 
fie consemnată în rapor
tul oficial al dezbaterilor, 
motivând că ar fi încălcat 
etica parlamentară. Pro
punerea delegaţiei unga
re a fost aprobată..

De menţionai că Geza 
Jeszenszki a luat cuvântul 
imediat după intervenţia 
lui Adrian Păunescu, pre
cizând că, intr-adevăr, gu. 
v e n a l ungar a vândut 
arme Croaţiei, insă înain
te de izbucnirea con- 
flicului în fosta Iugo. 
slavic.

în aceeaşi şedinţă. Adu. 
narea s-a pronunţat . iii 
favoarea intensificării co
operării cu Uniunea Euro
peană, pentru a trasa 
împreună „liniile direc
toare ale construcţiei eu
ropene". Se estimează, ia  
acest sens, pregătirea unui 
protocol adiţionai ia  Con
venţia Europeană a Drep
turilor Omului şt la Con
venţia culturală europea
nă. permiţând adeziunea 
Comunităţii la cele două 
instrumente. .

munifatea internaţională 
cu o ridicare unilaterală 
de către Rusia a sancţiu
nilor împotriva Belgra
dului, relatează France 
Presse.

„Trebuie să se pună de 
Urgenţă capăt sancţiuni
lor decretate la adresa 
Belgradului şi, dacă opi
nia publică mondială nu 
va ajunge la niei o  con
cluzie. Duma ar putea 
ridica, din nou, problema 
unei ridicări unilaterale a 
embargoului** »  spus 
Râbhin, vorbind joi - la o 
conferinţă de presă or
ganizată la Moscova, la 
revenirea d intr-Bn tur
neu in fosta Iugoslaviei

Potrivit estimărilor sale, 
prin participarea la re
gimul de sancţiuni, Rusia 
a înregistrat pierderi de 
aproximativ 500 miliarde 
dolari, care în -opinia şa 
sunt ,.uu lux inadmisi
bil pentru ţara sa". „Pai. 
tru a-şi face noi prieteni. 
Rusia nu trebuie să re- 

v nunţe la  foştii săi prie
teni", a estimat Râbhin,

rite construite pe terito
riul nord-ctrreean cu Spri
jin sovietic, Cernomăr. 
din a precizat eă se află 
în curs de elaborare un 
proiect de reconstrucţie a 
acestor unităţi, cu parti
ciparea specialiştilor ruşi, 
nord şi sud-coreeni.

„Această chestiune, ă 
precizat el, a constituit 
unul din subiectele ac
tualelor convorbiri de la 
Seul".

u MOSCOVA. Preşedin
tele Dumei de Stat, Ivan 
Râbhin, a ameninţat co-

•  SEUL. Rusia nu va 
prelungi tratatul de pric. 
tenie, colaborare şi aju
tor reciproc încheiat cu 
Căreea de Nord, ' docu
ment ce expiră anul vii
tor — a anunţat joi, la 
Seul, primul ministru al 
Rusiei, Vihtor Cerne, 
mârdîn, Citat de ITAR- 
TASS, Vorbind la o con
ferinţă de presă, el a 
precizat că „sub forma 
sa actuală, textul nu mai 
convine părţii ruse".

„fn anul care vine, vom 
decide ce fel de acord 
va leg» Rusia de Coreea 
de Nord", a menţionat 
premierul rus.

Referitor ia întreprinde.

•  MOSCOVA. Armau 
mental nuclear existent 
pe teritoriul Republicii 
Belarus va l i  retras şi 
transportat m  Rusia, nu
mai după adoptarea u- 
hei decizii politice cores- 
pauză toare, a apreciat 
generalul' Vladmnr Verho- 
veţ, şeful direcţiei opera
tive a  Statului Major al 
forţelor armate ruseşti. 
Vorbind la  o conferinţă 
de presă, el a precizat că 
parte» rusă dispune de 
mijloacele tehnice nece
sare transportării in 
condiţii de deplină secu
ritate a ogivelor nucleare 
spre unităţile de prelucra, 
r» a  acestora. -

fit virtutea acordurilor 
internaţionale, întreg ar
mamentul strategic nu
clear ce a aparţinut Uniu
nii Sovietice trebuie eva
cuat (fiu Ka/abstan. Ucrai
na şi Belarus şi trans
portat pe teritoriul Fe
deraţiei Rusiei După cum 
menţionează ITAR-ŢASS, 
dintre cete trei Ieste re
publici sovietice, doar 
Ucraina tergiversează a- 
cest proces, avansând noi 
condiţii suplimentare.

joi, tot - la Casa Albă, un 
acord conferind păleşti, 
menildr, pentru prima 
oară Iu istoria lor; coh- 
frotoî unei mari părţi dîn 
Cisiordania.

Regele JIussein al Ior
daniei şî preşedintele egip. 
tean Hosni Mubarak au 
asistat ta această cere. 
mon ie de semnare a a. 
cordului, al cărui mare 
absent a fost preşedintele 
sirian Hafez AI-Assad, 
fără care, a subliniat 
preşedintele- Bill Clintim, 
pacea in Orientul Mijlo
ciu- nu poate fi „complc. 
tă".

Preşedintele american, 
primul ministru israelian 
şi liderul Organizaţiei pen
tru Eliberarea Palestinei 
au subliniat ~ importanţa 
istorică a evenimentului, 
dar atât Rabin cât şi 
Arafat au recunoscut că 
pacea ace încă ^nume
roşi duşmani", ta primul 
rând terorismul şi extre
miştii palestinieni.

S.C. IMCOMEX S.R.L.
Î N D E

•  ISRAEL. — O.EP. La 
doi ani după primul a- 
cord istoric intre israel şi 
O.EJU, Titzhak Rabin şi 
Ynsscr Arafat au semnat

•  COMOKE. Un mer
cenar francez Bob Denaed 
a lansat joi în zori o  ten
tativă de lovitură de stat 
în Coma 
fruntărfle 
cursul 
lervenţie 
ceză nu este 
trivit 
ce»,.

Franţa a  anunţat joi 
plasme» So stare de aler
tă »  forţelor safe milita
re din Oceanul Indian.

Preşedintele cmnortana 
fost luat ostatic de către 
puriştii canduil de Bob 
Dcnard, In văntă de *6 de 
ani. deja autor al mai 
multor lovituri de stat la 
Moroni. Primul ministru 
Caatnbi El-Yachourte s-a 

la Ambasada 
Franţei joi dimineaţa.

li

pun macazului "CENTRAL" dmOrâştie, 
slî -ţl Băkesc«;rtt ff, telefon 647456-;

•  TELEVIZOARE COLOR: SE* GRIOY
' GOLDSTAR (90 programe, telecomand*. cu şl tă ii tcteKxt) 

f  TELEVIZOARE AI.B-NEGRU - Bucureşti
•  FRIGIDERE Şf CONGELATOARE - Gâeşti
•  ARAGA/.F. - Satu-Mâre t
•  MAŞINI UE SPĂ LtT /C ugir
• BICICLETE PORTOSA-18 VITEZE - 1'
•  COVOARE ŞI MOCHETE - Cisnâdie
•  GRESIE ŞI FAIANŢA - model Italia
•  VOPSEA CHIT Şi DILUAM AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUÎ.DK GĂINA

A i  «ALTE PRODUSE electroruecxşi. electioeasmcOtifrltic 
cafea,'rişniţc de cafea,minere electrice', .storcătoare defostg, 
aspiratoare, boilorc pe' gaz, plite pc gaz,butelif aragaz

La loaur produsele sc acordă
GAHANTIE între X -3  ani

GARANTAT CELE MAI VMCî PRE J URL* _
: W  " ’ 'Produsele sc vând şi eu

PIAŢA In 12 RATE (12 luni)
cu dobândi de numai 4,5% '§

p sibiu locuitorii judeţelor AH» şi Hunedoara •' »

!; SE ACORDĂ ÎMPRUMUTURI L% LEI.
PRIN CASA DE AMANET

. işap;

AUTO SHOP DEVA
SÎR 71 DECEMBRIE 717 «  HKWU AlHOStWîO

•

«  W PSRI 
ă  AUTO 
«  PENTRU PR0FfSK»fî<Ti

♦
PRODUSE IMPORT;PREJURt ROMANEŞTI! A
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care depăşesc această f i- | 
usifă s-au înregistrat ■  
doar în zona Uunedoa-I 
ra, în data de 19 sep. |
tembrie şi în zona Pară-1 
şeni în ziua de 23 sepu I 
tembrie; ■

Din determinările a- 
nalitice privind calita
tea fa d u & r  de mediu 
în judeţul Hunedbarş. in 
perioada 18—24 sept. e- 
fectuate Ia punctele de 
control pentru suprave. 
gberea calităţii aerului 
au rezultat că valorile 
medii pentru concentra
ţiile poluanţilor gazoşi 
(bioxid de sulf, bioxid 
de azot, amoniac, fe
nolii şi aeidit»te)_s-a evi. 
denţiat încadrarea tor 
IR" lim iteleim puse de 
STAS.

I
•  Pulberile sedimenta-■  

bile au înregistrat de-1
păşiri ale Urnitei impuse |  
în zona Teliuc de 9 o r ii
şi în zona Chişcădaga d e l  
9,4 o r i; ■

o  Valorile radioactiv I
vităţii Beta globale pen. |
tru ‘factorii de mediu 
aer (aerosoli filtraţi şi I 
depuneri atmosferice) pe ■  
ape curgătoare şi p o ta -|
bilă, sol şi vegetaţie, s-aii I 

d e lîncadrat în limitei? 
variaţie ale fondului |

•  Valorile medii pen
tru pulberSe î»  suspen
sie se încadrează in  li
mita impusă în toate zo
nele din judeţ. Valori

nataraL 
I»  ceea ee priveşte I  

calitatea apelor curgătoa.!  
re de suprafaţă, indica. I 
torii de calitate au fost |  
in  limitele impuse. I

Agenţia de Protecţia |  
Mediului Deva |

De ia Poliţia sanitară
NEREGULI CARE PERSISTA 

In ultima perioadă, spre sfârşitul acestei luni, 
controalele iniţiate organizate de Inspectoratul jude
ţean de poliţie sanitară au vizat şi unităţile şcolare. 
Bineînţeles că n-au fost ocolite nici societăţile .co
merciale de alimentaţie pu biteS frecventate în fiecare 
ai de numeroşi consumatori. Sigur, peste tot s-au 
constatat ţ i  lucruri bune. Cu -toate amenzile aplicate 
până acum, continuă să se înregistreze incă o seamă 
de abateri privind lipsa vizei controlului medical, 
neintreţinerea corespunzătoare a curăţeniei şi alte 
nereguli. în localuri de alimentaţie publică din Grăş- 
tie, Dobra şi Deva, cărora li s-au dat amenzi Intre 
50Q0S şi 100 000, lei. Tot in această situaţie s-au aflat 
şi câteva firme din Deva, care, deşi cunoşteau că nu 
este permis să funcţioneze fără aprobare sanitară, 
totuşi o fao. Drept urmare, S.C. Vertus S  A. din Deva 
a faşt amendată cu 200 000 lei şi cu câte 50 000 lei 
Conser SRL Hunedoara şi Romaldo SRL Deva.

DIVERSIFICAREA CONTRACTELOR 
Paralel cu aceste controale s-au intensificat şi cele 

privind modul in care se face distribuirea apei pota
bile, supravegherea iftecfiului — poluarea atmosferei —, 
condiţiile de Cazare publică şi colectivă, conform Le
g i  î8/94v La căminul de nelamiliştt a] minei Deva s.a 
găsit un număr mai mare de persoane cazate decât 
permite capacitatea prevăzută şi pe lângă amenda 
aplicată s-a luat măsura suspendării activităţii că
minului până la redresarea situaţiei.

Poliţia sanitară tşi îndreaptă atenţia şi spre ur
mărirea înfăptuirii măsurilor stabilite în salubrizarea 
teritoriului. Printre altele, dorim să informăm popu
laţia că s-au introdus buletinele de analiză eMmică 
şl ’ bacteriologică a apelor teritoriale, fâcându-se de 
acum încolo recomandările adecvate.

Poliţia sanitară Deva

—  DACIA 1310 cu  e lem en te de 1410 i
—  A R O ÎO  .

Casă —  3  cam ere +  2» grajd şi an exe  
gospodăreşti, curte şi grădină, v ie  —  1902 mp, 
în  satu l O colişul M are, mr. ST.

R elaţii la  te lefon u l 730522. intre orele I?  
— 22 ş i la  O colişul M a * , nr. 57.

*

S.C. VITICOLA S J L  ŞOIM UŞ  

Cu sed iu l în  Şoim uş, str. V iilor (slr.

*

ii
im m m  immmm-

i

•  M ust din  struguri so iuri superioare la  ' 
preţu l de 1520 le i  litru l ş i  rachiu din teseo- V 
vină d e  50 grade, la  p reţu l de 5000 Iei f iin d , >, 

P reţu rile  includ  T V A .
Vânzarea se face z iln ic , exceptând  dum i

nica, Ia sed iu l societă ţii, în tre  orele 10—>17.

RTV  „DOM US" C ĂLAN  
A n g a jea ză :

•  vânzător  
9  depanator rad io-tv . 
Inform aţii te le fo n  730942. (7703)
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ANIVERSARI
•  Cornel şi Ana cu fa- 

| miliile îi urează dragului 
l Iod frate Şina Constantin,

jcu prilejul . împlinirii 
| vârstei de 58 ani. multă 
; sănătate - şi fericire. „La 

mulţi ani“ 1 (357144)
.VANZARI-CUMPARARI
•  Vând casă, trei came-

: re baie. gaz, grădină. Vii
lor 16 A. 642115. (9654)

•  Vând Dacia 1300, sta
re bună. Informaţii Vaţa 
de Jos, telefon 201.

' . (6489)
- •  Vând ARO 10, stare 
bună de funcţionare, ne- 

: gociabil. Telefon 717129.
(7297)

•  Vând apartament 2 
camere, în blocul 5, ap. 
8, deasupra blănăriei, ma- , 
gistrală Tel. 723466.

(7288)
•  Vând apartament .trei

camere. Informaţii teL 
.054/721787. (7290)

[ m Cumpăr apartament 
k camere. Deva, exclus 
«te] IV, sau Micro 15,
ffeL 722126, 620001;

(7291)
•  Vând urgent talon 

caroserie, piese motor
: Peugeot 305 Oies41, teren 

intravilan 1200 mp. Tel. 
.721,224. ' (7292)

i « V â n d  apartament 2 
j camere. în Hunedoara. In
formaţii telefon 711510.

(7294)
«  Vând centrală elec- 

fepnică de încălzire pe gaz, 
preţ convenabil. Informa
ţii '  telefon 660330.

(6774)

•  S.C. HORTICOLA 
S.A. DEVA, ferma nr. 
8, Sântuhalm, telefon 
620973, vinde zilnic 
mere consum, preţ 
580 lei plus TVA, 
mere pentru borhot, 
preţ 300 lei plus TVA.

•  Vând apartament trei 
camere, Liliacului. Tel. 
625613, Deva.

■ ' r  ; .'V- (6768)
•  Vând urgent casă in

■ Deva. str. Aurel Vlaicu, 
nr. 186, preţ convenabil.
V* Vând apârtameiit' 2 

, camere. ; Deva, ţel. 611626, 
posibilităţi privatizare.

(6766)
•  Vând garaj, zonă

centrală, Deva. Telefon 
618833. (6759)

•  Vând casă cinci ca
mere. ; bucătărie, două

: b ă i,* garaj. Hunedoara, 
724510. .(6760)

•  Vând Mercedes Cobră,
model 1980, neînmatricu
lat, ireproşabil motorină. 
Tel. 617531. (6776)

•  Vând teren intravilan,
2 ha Simeria Veche,' KN

. 7. ..Telefon 627968.
(7695)

•  Vând mobilă, Deva, .
telefon 626167. (6755)

•  Vând teren intravilan 
3170 mp, Simeria Veche. 
Telefon 617327.

(6735)
•  Vând maşină de spă

lat automatic, hol stejar. 
Deva, tel. 618686.

(6734)
•  Vând apartament 2 

camere. Deva, liliacu 
lui bl. 19 A ap. 20.

j (6746)
•  Vând canapea şi două 

i fotolii, preţ convenabil.
[ Deva, telefon 618532

(6745)
•  Vând apartament 4

j Camere, parter. poziţie 
i privatizare, cartier Doro. 
|banţi, bdul N. Bălcescu, ,
■ bl. 25 se. C, ap. 30

(6718).
•  Vând canapea şi două 

fotolii pat, combină cu

compact disc „Daewoo1*. 
Deva, telefon 619325. ■

(6737)
•  Vând sobă teracotă,

3500 mp teren arabil. Tel. 
615089 ; 621486. (6712)

•  .Vând teren pentru 
conştrueţie pe malul Ia
cului Cinciş — 1000 mp. 
Informaţii tel. 738244.

(6724)
, •  Vând pătuţ demonta,
bil cu saltea, preţ avan
tajos. Deva, tei.- 619303.

(7684)
•  Vând garsonieră, bdul 

M- Kogălniceanu, bl. 56, 
sc. II, et. II, Deva. In
formaţii Teiuş, telefon 
068/851252, după ora 17.

*(6711)
•  Vând apartament 3 

camere, decomandate, zona 
Astoria. Tel. 628874.

(7693)
•  Vând videoplayer

Samsung (sigilat), aparat 
electronic „Jolly Card“ —r 
Point — 5 jocuri, masă 
video-tv şi două servante. 
Tel. 615209. (6776)

•  Cumpăr garaj, zona
Progresul, Deva, -Telefon 
614963. (6777)

PIERDERI
• '  S.C. Crişbus SA. 

Brad anunţă pierderea 
biletelor de călătorie seria 
A, de la nr. 184187 — 
184201 şi 193901 — 193950, 
gestionar Măreţi Ioan III, 
Se declară nule.

' - (6765)
•  Pierdut chitanţă va.

m ală pentru autotu rism
Mercedes, pe numele Căpă- 
ţână Alexandru. Se de
clară nulă. (6762)

•  Pierdut carnet sănă
tate, pe numele Alic 
Elena. îl declar nul. '

(7295)
OFERTE DE SERVICII
•  Angajăm vorbitor (vor

bitoare) de limba ucrai
neană, pentru deplasări 
la Kiev. Informaţii tel. 
613964 orele 9—15.

(6743)
•  Firmă particulară an

gajează în Hunedoara ti
nichigiu auto, condiţii 
deosebite. Tel, 711510.

: • ■ ■ ( 7 2 9 4 )
ÎNCHIRIERI

•  Caut penţru închiriat 
apartament două “camere, 
nemobilat, exclus f Micro 
15, Dacia. Tel. 615209.

■■■/ (6776) J
•  Profesoară caut gar

sonieră pentru .închiriat. 
Telefon '614963. (6777)

" •  Caut apartament dc 
închiriat, un an, plata 
anticipat. Tel 616322. *

(357145)

v •  Ofer pentru-închi
riat 'spaţiu comercial 
sau depozit e n . gros 
în Deva, Oituz. .In
formaţii tel. " 629231 
M ;622137:v:'--%:"'’ :r". L 
; : ... (7755):

•  Ofer pentru -închiri
at apartament ultracen
tral trei camere deco
mandate. Informaţii tel. 
614024. (6732)

•  Caut pentru închiriat 
garsonieră sau aparta
ment două camere (ne
mobilat). Tel. 621162.

(6748)
DIVERSE

•  S.C. Vonar Corn SRL
Eăileşti — Dolj, punct 
Hunedoara, anunţă prac
ticarea unui adaos co, 
mercial între 0—150 Ia 
sută, începând cu data de 
30. IX. 1995. (7298)

•  S.G. Prodimpex Ma. 
dora SRL Orăştie anun
ţă intenţia de majorare a 
preţurilor cu până Ia 40 
Ia sută, începând cu data 
de 28 octombrie 1995.

(9653)
•  S.G. Marc: —■ Gonsim- 

pex SRL Deva. bdul De~ 
cebal, bl. 23, anunţă in

tenţia de majorare a co
misionului; In sistemul-de...
consignaţie de la 10. la 15 
la sută,-Începând cu data 
de 1 noiembrie 1995.

/ , (6763)
• •  Asociaţia familială 
„Video Rim“ Deva in
tenţionează majorarea cu 
25 la sută la închirieri 
casete video, de la 1 no
iembrie 1995. (6741)

•  Cu autorizaţia nr. . 
10839 din 11 septembrie 
1995, eliberată de Consi
liul Judeţean Hunedoa
ra, a luat fiinţă Asocia
ţia Familială „Adiroxane‘“ 
cu sediul în Cinciş, re
prezentată prin Cornea 
Nicolae Adrian; cu obiec
tul activităţii comercia
lizare produse alimenta
re şi nealimentare.

(6736)
•  Societate comercială 

căutăm patiser — cofe
tar cu experienţă. In
formaţii - la cofetăria 
„Aura“, cartier Gojdu (la ( 
Cuibul Veseliei).

(6757)
COMEMORĂRI

•  Familia Dudaş a- 
nunţă cu tristeţe îm
plinirea a 6 luni d,e la 
trecerea îri eternitate 
a celei care a fost 
draga noastră soţie 
si mamă

DUDAŞ NICULINA
Chipul tău drag şi 

blând/ E cu noi p«va- 
cest pământ/ Acum, 
când pentru a câta 
oară/ Venim Ia tris- 
tul tău mormânt/ La 
crucea ta vom presă
ra / Covor de lacrimi 
înflorit/ Ca semn că 
nu te vom uita./ Cum 
ar putea să nu . ne . 
doară/ Că trupul tău 
zace-n mormânt/ Aş 
vrea măicuţă dragă ca 
să-ţi scriu/ Dar adre
sa nu ţi-o ştiu/ Poş
taşul din pământ nu 
vine/ Şi mi-e dor 
mamă de tine.

(6754)

•  Cu tristeţe şi du
rere comemorăm azi, 
8; ani . de ^  despărţi
rea de cel drag nouă,

profesorul ....
STANOEV

GHEORGHE
(GIURA)

I,aura, Silvia, Mar
cela şi părinţii.
, _ ' ;1 . ■ . (6758)

. •  Lacrimi amare ş i . 
o nesfârşită durere 
sufletească însoţesc 
împlinirea a 6 luni de 
la. trgcerea în eterni
tate ă celei care a 
fost '

ILEANA MIRELA 
PI.EŞOIANU

Dumnezeu să te o- 
dihneaseă în pace.

Dacă sufletul meu 
Doamne/ Prea devre
me tu l-ai vrut/ Mân
gâie tu Doamne Sfin. 
te/ Pe cei care m-au 
pierdut. ‘ Tata Petru, 
mama Elena, fratele 
Cldudiu şi bunicii.

(7595)

•  Cu adâncă du- 
—rere în suflet anun

ţăm trecerea â 6 luni 
de la plecarea în e- 
temitate a scumpei 
noastre soţie, noră şi 
cumnată

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU

lâsându.ne pentru tot
deauna cu sufletele 
îndurerate- Nu te vom 
uita niciodată.

(6779)

- ■ •  Duminică, 1 oc
tombrie, se împli
nesc şase săptămâni 

. de la trecerea în ne
fiinţă a 1 iubitului 
nostru sot şi tată 

IOAN BUSTAN
Nu te vom uita 

niciodată. Soţia Le- 
. nuţa, copiii Dacian şi 

Andy. .. .v
(6782)

•  Au trecut 2 ani de 
când ai pleca* pe drumul 
fără întoarcere. Lacrimi 
şi :¥ flori presărăm pe 
mormântul tău, scumpul 
nostru

•  Se împlinesc şase 
luni de la trecerea în 
eternitate a eelui care a

. fost -
RADU ARISTOTEL

Parastasul de pomeni- . 
re dumihică, i  octombrie 
1905, la Biserica Popa 
Şapcă. - puninezeu să-l 
odihnească ! Ariadna.

(7296)
•  Au trecut doi ani de 

jale şi lacrimi de la de
cesul iubitului meii soţ . ,

MARIN DINCA, 
plecat pe drumul veşnic 1 
la 28 septembrie 1993. So
ţia Minodora Dincă.

: v V.' : (6753)
•  Astăzi se împlinesc

6 săptămâAl de la de
cesul celui care a fost

IRBNIUC MIHAIL 
un soţ şi un tată bun. 
Parastasul de pomenire 
astăzi, 30 septembrie 1995, 
la cimitirul ' Călugăreni. 
Familia. (6778)

MIIIAIŢA MARIŞ.
Parastasul de pomeni, 

re — duminică, I oc
tombrie la Biserica Sf. 
Nicolae. Mama, tata, fra
tele si cumnata.

(357140)
DECESE

•  FamiKa îndoliată 
anunţă stingerea din 
viaţă a celei care a 
fost o deosebită ma
mă, soacră şi bunică 

ORMINDEAN ANA

înmormântarea va 
avea loc duminică, 1 
octombrie 1995, ora 
13, în satul Nojag. 
Dumnezeu s-o odih
nească 1 ; *

(6775).

•  Cu adâtreâ durere a- 
ntinţăm incetarea din viaţă- 
după o lungă şi grea sufe
rinţă a dragului nostru 
soţ, tată, socru, bunic şi 
străbunic

n is t o r  t r if u ,
în vârstă de 69 ani. în 
mormântarea va avea ioc 
duminică. 1 octombrie, ia 

■ Cimitirul Bejan. Corpul 
neînsufleţit so află depus 
la Casa Mortuară. Fami
lia. , (357146)

•  Cu lacrimi şi durere 
în suflet anunţăm înceta

rea din viaţă la 69 ani 
~a- celui care a fost un 
iubitor tată.) bunic şi soţ 

SCHMAKANZER 
FRANCISC

înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, 30 septem
brie 1995, ora 13, de la 
Casa mortuară Deva. Fa
milia. (6767)

•  Un ultim omagiu 
pentru

SCHMARANZER
FRANCISC

Personalul barului Bur
lac. (6767)

BANC POST S.A.
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA.
Ca sediul în Deva, bdul Deccbal, bl. p  — mezanin, 

Anunţă scoaterea la

In ziua de 2 octombrie 1995, ora 10, a urmă
toarelor bunuri :
•  Imobil, din Hunedoara, str. A. Iancu, nr. 6, 

bL H4, et. I, ap. 45 — proprietatea lui Pop Laura 
Bianca —, valoare 5 200 000 lei;

•  Imobil, din Hunedoara, str. I. Creangă, bl. 10, et 
2, ap. 22, proprietatea Iui Stoica Marioara —, 
valoare 6 900 000 lei;

•  Imobil, din Hutledoara, str. Oltului, nr. 1", bL 
El, ap. 4, proprietatea lui Cinpan Marcel — va. 
loarca 8 000 000 lei;

•  Autoturism ARO 101 — culoare roşie —, proprie
tatea S.C. „Comsilv Praduct" S.R.L. —. valoare 
4560000 lei; ,

•  Apartament 2 camere —■ Hunedoara, bdut Dacia,
bl. 27 V, et. 1, ap. 8 ; s

•  Autoturism OLTCIT CLUB ;
•  Bunuri casnice

—• mobilă dormitor ;
— bibliotecă -* , , ,
— TV Mcgavisiofi ; ;■
— frigider.

Licitaţia va avea loc la sediul Judecătoriei Hu
nedoara, biroul executori judecătoreşti.

Informaţii suplimentare la sediul băncii din De 
va, telefon 612680 ; la sediul băncii din O răstii, te. 
lefon 647473.

—.......  ■ ■ ■ -

TRAGEREA  
SU PE R  LOTO 5 /40  

DIN DATA DE 28. IX. 1995 
; 21. 29, 33, 12, 36, 38.

Fond de câştiguri: 113 287 295 lei.

TRAGEREA ^
m u l t i p l ă  "Ex p r e s

DIN DATA DE 28. IX 1995 
Extr. I : 22, 20, 54, 23, 7, 42.
Extr. a Il-a: 1, 44, 3, 14, 27, 16.
Extr. a Ul-a: 46, 9, 10 13, 47, 8.
Extr. a IV -a: 5, 16, 52 10, 33, 49.
Extr. a V .a: 46, 6, 24, 27, 44, 1.

Fond dc câştiguri: 41 548 530 lei.

*  C4^ / -
C U

vam a
;r- . V

Rentai o Drujba VECHE
pximiţt :< ■... 
un Motoferăstrău NOU 

H usqvarna 4 0

Pfeţuţ mQdeSuitaHusqvafna 40: 750 000 iei |365«U$ 
Plătim DerUm o Drujba veche 150 000 lei

. Rest de n'ată .000 000 le: 
PrefîfcluSiv'TVA ia cursul oe sQhimb jalnic lo.g/dplăf

Ofertă limitată 1 oct '95-31 dec. '95 
ia distribuitorul nostru autorizat! »
1 S.C. „StMAl. EXIM S.R.L DEVA

Tel.: 054/619301, 613799

^S^HusqvarnaB^
a* PĂDURE & GRADINA ■ i>.-

Anul VII •  Nr. 1480 Sâmbătă, 30 septembrie — Duminică, 1 octombrie 1093


