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PE LUNI, 16 OCTOMBRIE

începe subscrierea cupoanelor nominative
•  Subscrierea propriu- 

zisă nu se poate face de
cât în judeţul de domici
liu •  Taxa de subscriere 
este de 2000 de lei •  Pen
sionarii şi minorii ce au 
moştenit cupoane sunt'scu
tiţi de taxă •  Lista cen
trelor de subscriere în 
judeţ.

Acţiunea de subscriere 
efectivă a cupoanelor no
minative de privatizare în 
judeţul Hunedoara începe 
de luni, 16 octombrie, prin, 
intermediul a 24 de cen
tre, organizate de către 
Direcţia Judeţeană de 
Poştă.

Numărul acestora se in
tenţionează a fi cel puţin 
dublat, ne-a 'informat dl. 
Victor Iffan, directorul ge
neral al Prefecturii Jude
ţului Hunedoara, prin în
fiinţarea de noi centre de 
subscriere la filialele din

teritoriu ale Banc Post şi 
B.G.R. — o parte dintre 
acestea fiind deja abilitate 
de către F.P.P. Se speră 
să fie abilitat şi CEC-ul, 
pentru a se pătrunde în me
diul rural, unde nu sunt 
centre de subscriere.

Fiecare centru pune la 
dispoziţia cetăţeanului, gra
tuit. o cerere — care poate 
fi luată acasă, studiată şi 
completată numai cu litere 
mari şi foarte corect, pen
tru a fi evitată orice gre
şeală sau neînţelegere. Op
ţiunea de subscriere poate 
fi luată pentru oricare din
tre unităţile din ţară, cu
prinse în lista de privati
zare, dar operaţiunea în 
sine (de subscriere) nu se 
poate face decât într-Unul 
dintre centrele deschise în 
judeţul de reşedinţă. (E. 
xemplu: Un cetăţean din 
Petroşani poate să sub
scrie la un centru deschis ' 
la Deva. Brad etc pentru

oricare societate din judeţ 
sau din ţară, dar nu poate 
să subscrie in  judeţele 
Alba, Arad etc.

Pentru a veni în spri
jinul cetăţenilor ce doresc 
să subscrie la alte socie
tăţi, din afara judeţului’ 
nostru, la fiecare centru 
se află liste întocmite, pe 
judeţe, cu unităţile ce se 
privatizează, liste în care

Pentru unităţile ce nu 
sunt cuprinse în liită, 
subscrierea este nelimitată 
în timp şl se face la Fon
durile Proprietăţii Private 
de care aparţin societăţile, 
comerciale — salariaţii so
cietăţii, foştii angajaţi, pen. 
sionarii, şomerii care au 
provenit de la societatea • 
respectivă.
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jj •  1 dolar SUA -» 2156 Ici
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îUnt cuprinşi şl 
de referinţă ai

indicatorii
unităţii. CORNEL POENAR

LISTA CENTRELOR DE SUBSCRIERE 
A CUPOANELOR NOMINATIVE DE 

PRIVATIZARE ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA

Localitatea Nr.
centru

Adresa

Băiţa ' ■ Oficiul poştal.
Brad 3 Str. Republicii, nr. 2
Călan 3 Str. Bradului, nr. 2
Deva 1 4 Str. Libertăţii, nr. 2 

Oficiul poştal
Deva 3 • 5 Aleea Păcii, nr. 4
Cteoagiu 6 Oficiul poştal
Hota*. 7 Piaţa Unirii, nr. 6
Hunedoara 1 8 - S tr .2 2  Decembrie, nr, 7
Itia 9 Qfltritti poştal
Lupeni 18 Str, Republicii, nr. 33
Orăştie 11 Str. Armatei, nr, 2
Pestriţă I 12 Str. Republicii, nr. 72
Petroşani l 13 Str. 1 Decembrie, nr, 86
Pui 14 Oficiul poştal
Sarmâzegetusa 15 Oficiul poştal
Simeria : 16 Str. A. Iancu, nr. 23
-Ţe|îiic> 17 Oficiul poştal
Uricani 18 'Str. Trandafirilor, nr. 6
Vata de Jos 19 Oficiul poştal
Vulcan sd Str. M. Viteazul, nr. 19
Dobra u 'Oficiul poştal
Crifcior 22 Oficiul poştal
Gertej 23 Oficiul poştal
Ghelari -. 24 Oficiul poştal

1

SFINŢIREA UNUI 
MONUMENT

Duminică, la ora 12, 
în centrul comunei Mâr- 
tineşti va avea loc sfin
ţirea unui impresionant 
monument Închinat eroi
lor din toate satele co
munei căzuţi pe câmpul 
de luptă în primul şi al 
doilea ” război mondial. 
Monumentul, ridicat ta  
iiuţiativă consiliului lo
cal, a primăriei, cu spri
jinul unor inimoşi spon
sori, va. fi sfinţit de qă- 
tre un sobor de preoţi, 
în prezenţa reprezentanţi
lor autorităţilor judeţene, 
ai Asociaţiei veteranilor 
de război. (M.B.1)

COMEMORARE 
Duminică, la Brad, va 

avea loc comemorarea 
protopopului Vasile Da- 
mian de j a  a cărui naş- 
tere se' împlinesc 140 de 
ani. Personalitate "  reli

gioasă şi politică, Vasile 
Damian a fost protopop 
al Tractului Zarand — 
Brad, a funcţionat ea 
director al Gimnaziului 
brădean. deputat în Par
lamentul de la Buda
pesta unde a militat pen
tru drepturile românilor. 
De numele său se leagă 
reorganizarea secţiei lo
cale f,Asţra“. Duminică, 
în memoria sa, la Bise
rica ortodoxă din Brad 
va avea ioc un parastas, 
sfinţirea unei cruci, un 
simpozion, iar la Liceul 
..Avram Iancu‘‘ va fi 
dezvelită o placă come. 
morativă. (M.B,) 
SIMPOZION ŞTIINŢIFIC 

Aniversarea a 75 de‘ 
ani de învăţământ supe
rior minier în România 
a prilejuit Universităţii 
din Petroşani organizarea, 
încă. de ia începutul anu 

lui în curs, a nu
meroase acţiuni dedicate 
acestui eveniment. Apro- 
piindu-se de finalul ma
nifestărilor, instituţia a- 
mintită organizează în 
aceste zile — 13 şi 14 
octombrie a.c. — simpo
zionul ştiinţific aniversar 
cu tema: „75 de ani de 
învăţământ superior mi
nier în România", cu 
participare internă şi in- 
ternaţională. (G.B.)
FOTBAL LA DEVA Şl 

CERTEJ
Duminică, ambele di

vizionare B de pe Valea 
Mureşului joacă pe te
renurile proprii. Vega 
Deva primeşte replica U- 
nirii Alexandria, iar Mi
nerul Certej a ocupantei 
locului II în clasament, 
Precizia Săcelei Ambele 
meciuri încep la ora 11.
(S.e.)

SERVICII
La Deva, farmacia de 

serviciu în zilele sfârşi- 
. tului de săptămână este 

unitatea ,.Humanitas"* din 
Aleea Viitorului, nr. 4, 
cartier Gojdu (tel, 622219).

In acelaşi interval, la 
Hunedoara va funcţiona 
farmacia „Teafarm", si
tuată în strada Viorele, 
nr. 6 (tei. 722870).

TELEFOANE DE '
UTILITATE PUBLICA 

DIN DEVA
Agenţia de voiaj G.F.R. 

618887; Autogara 613033; 
Getax 953; A.S.R. 612345; 
Deranjamente instalaţii 
sanitare 616376; Deran
jamente instalaţii elec- 

- trice 611805; Deranjamente 
gaz metari 627091; Infor
maţii C.F.R. 612725; Ho
tel Deva 611298; Poliţia 
municipiului Deva 611331; 
Pompierii 981; Salvarea 
961; Urgenţa 615865.

Astăzi Ortodoxia Ro
mânească prăznuieşte pe 
Sf. Paraschiva, cea care 
a strălucit în . lume cu 
viaţa ei sfântă, cu fapte 
alese şi bune, împodobită 
fiind de Dumnezeu, o- 
crotitoare a Moldovei. 
Sfânta Cuvioasă Paraschi
va s-a născut în satul 
Fpivat aparţinând Tra- 
ciei, nu departe de 
Gonstantinopol, din pă
rinţi evavlioşi şi de neam 
ales. în sufletul ei, ale

mara şj săpându-i-se mor
mântul aproape de ţăr
mul mării, groparii a* 
fiară la o adâncime mare 
un trup neputrezit. Senine 
neîndoielnice arătară că 
acel trup este al Cuvi
oasei Paraschiva. Apoi 
sfintele ei oseminte fură 
aşezate cu mare cinste 
în biserica Sf. Apostoli 
din satul Epivat. •

Faima moaştelor Cuvi
oasei a determinat pe 
Ioan Asan II, împăratul

S(-ântCL 
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cărui adâncuri erau scăl
date în oceanul cerului, 
ardea puternic flacăra 
iubirii de Dumnezeu şi 
a dragostei faţă de a- 
proapele. încă din fra
gedă vârstă îşi găseşte 
fericirea vieţuind în post 
şi rugăciune şi făcând 
acte de milostenie. Pă
răseşte casa părintească 
şi se îndreaptă spre lo
curile sfinte pentru a um
bla pe urmele paşilor lui 
Iisus. In drum se opreşte 
la Constantinopol. Tră
ieşte mai mult timp în 
sihăstriile Traciei şi do 
acolo trece la Iraclea din 
Pont şi, în sfârşit, se 
duce în pustiul Iordanu
lui, după ce mai întâi 
vizitează Cetatea Sfântă. 
Spre sfârşitul vieţii, Cu
vioasa Paraschiva, în ur
ma unei întâmplări mi
nunate, se reîntoarce în 
ţinutul Epivatului. După 

’' moarte, trupul ei a fost 
înmormântat Intr-un loc 
necunoscut, aproape de 
ţărmul mării. Sfintele ei 
moaşte au fost descope
rite în chip minunat. Mu
rind, un corăbier în că
lătorie pe marea Mar-

româno-bulgarilor, să le! 
transporte în capitala im
periului Tîrnovo. Mal 
târziu turcii ocupând pe 
la 1393 cetatea, sfintele 
moaşte au fost date de 
sultanul Baiazid domni
torului român Mircea cel 
Bătrân. După lupta de 
la Nicopole, din 1396 unde 
voievodul român se îm

potrivise turcilor, moaştele 
Cuvioasei Paraschiva au 
fost date cnezei Anghe- 
lina şi duse la Belgrad. De 
aici ele au ajuns la 
Constantinopol. In anul 
1641 bi necredinciosul vo
ievod şi domn al Moldo
vei Vasile Lupu le-a 
primit de la Patriarhia' 
ecumenică plătind dato. 
riile acesteia faţă de sul- 
tanul Murad al XV-lea
— 3® pungi de galbeni
— şi le-a aşezat cu mare 
cinste în biserica Sfinţii 
Trei Ierarhi din Iaşi, în 
ziua de 14 octombrie 1641. 
Astăzi, moaştele Cuvioa- 
Sei Paraschiva se a f lă în  
catedrala metropolitană. 
din Iaşi.

Preot dr. IOAN 
OCTAVIAN RUDEANB

l

NUMIRE
De la 1 octombrie 

a.c., la Direcţia Jude
ţeană de Statistică a fost 
numit un nou director: 
dl. ec. Traia n Laslău.
Festivitatea' de învesti
tură oficială a avut 

- loc ieri. (Gh. I.N.)
|  mmm * mmm * mmm r  mm  t  mmm /  mmm

MAX ESTE... 
dar, lasă, veţi 
afla sâmbătă, sea- 
va

(021801) 
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor în săp
tămână 14—20 octombrie 1995:

Tip A — 567 760 lei; Tip B  — 141 940 lei; 
Tip C — 70 970 lei.

Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 91,1 la sută. 
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, aveţi uii viitor sigur mâine ! 

DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302.

, ,  K j •  « •
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Romică Gabor 
retrăieşte a doua tinereţe 

la Cor vinul
De câţiva vreme. Ga. 

bor e sinonim cu Corvi- 
nul. Din 1975, când a în
ceput să joace la această 
echipă, Romică s^a legat 
trup şi suflet de ■ Hune
doara şi oamenii acestor 
meleaguri. Născut în Ţa
ra Haţegului, după ce a 
trecut câteva luni pe kt 
juniorii Jiului, « venit 
în „oraşul flăcărilor 
unde Mitici Pătraşcu, 
"Mircea Luceşeu şi alţi 
, antrenori au ^tefuiC  a. 
cest talent al fotbalului 
nostru, care este acum 
căpitanul echipei Corvi- 
nul, Gabor Romulus.

Romică Gabor retră
ieşte a doua tinereţe în
tre mal tinerii săi co
legi de echipă de la Cor- 
vinul. In presă, sau 
radio, numele său este 
remarcat aproape după 
fiecare etapă. Făcând 
parcă un legământ cu 
mai vechii săi Coechipi
eri, Neluţu Petcu, Florin 
Nicşa şi loniţă Marin, 
Romică s-a angajat cu 
toată puterea şi profesio
nalismul său in lupta 
grea, pentru scoaterea din 
anonimat a Corvinului, 
devenind un adevărat li. 
der de echipă. Tehnician 
desăvârşit. „mintea lim
pede“ a echipei, Gabor

este nu numai un iscusit 
conducător de joc, dar şi 
un creator inventiv şt fi- 
nalizator de marcă. Este 
maestru în executarea lo 
niturilor libere sau 
colţ — unele direct

gol. El se 
reu în ataş 
bordante spre poarta 
versă, centrează sau 
nallzează cu precizia 
dezinvoltura ce i-o 
nu numai experienţa şt 
măiestria sa recunoscută, 
de când a uimit fotbalul 
jucat in Australia, ci şi 
siguranţa sa ieşită din 
comun. Siguranţa fotba
listului model, care se 
pregăteşte cu conştiincio
zitatea unui cadet şi duce 
o viaţă sportivă de... ju 
niori

Azi, Romică împlineşte 
M de ani şi se bucură 
de mare cinste şl respect 
din partea spectatorilor, 
susţinătorilor Corvinului, 
a locuitorilor Hunedoarei, 
şi nu tn ultimul rând 
a minunatei sale familii 
— soţia Gabi (profesoară 
de biologie) şi băieţii 
lor Vali (8 ani, clasa a 
două) şl AUn (cinci ani). 
Redacţia ziarului „Cuvân

tul liber" se alătură tuturor 
acelora care azi, 14 oc
tombrie 1995, sunt alături 
de Romică şt-l transmite 
„La mulţi ani)“ cu cele 
mai curate gânduri de 
bine şi sănătate!

in SABIN CERBU
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DUMINICA, 15 
OCTOMBRIE

SÂMBĂTĂ. 14 
OCTOMBRIE

•  +  SI. FarascM- 
vaţ Si. Naxaria ţ i  Ghcr- 
vasie; . . .

•  1469. Prima menţi. 
«ne documentară a Bucu
reştilor ca reşedinţă dom
nească, făcuţi de Radu 
cel Frumos;

•  S.a născut, în 1890, 
actorul C. NOTTARA (m. 
1951);

a Soarele răsare la ora 
«5»  ţi apune te 17,54;

ă Au trecut 286 de zile

lai
cei

a Sf. Sfinţit Mc. 
chian; Cuv. Eftimie 
Nou; |

*  1611. Apare' la OrSş-1  
tle revista „Cosăwzeana**, 
sub redactare* lui Se- 
bastion Bornemisa.

LUNI, 16 
OCTOMBRIE

a ;  m  4 Mt

•  Sf. Mc. Longbin Su-
taţul; Ost. Mal;

a  1945. Crearea Orga
nizaţiei Naţiunilor Unite i 
Pentru AU tor Mafie fi A- 
gricultură (FAO), instito- 
fie  a i m ONU, I 
cu sediul la Roma.

SSar edi tat de
CASA DE PRESA ŞI EDITURA 

„CUVÂNTUL LIBER" DEVA

societate pe acţiuni cu capital privat *
înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I  
ar. J/20/6I8/I99I. Cont: 107261311» B.C.R. Deva.S
Cod fiscal: 2U6627.
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Pentru Claudia Găman 
d in , Petroşani, nenorocirea 
a venit intr-o duminică. O 
zi In care. do la domiciliul 
socrilor a luat ua cuţit, 
pentru a o sjperia pe cmti- 
dubtoa soţului el. Atât 
doar, pentrU ari trage o 
Sperietură, Lucrurile au 
degenerat f f i s i ,  Claudia 
fiind trimisă W prezent In 
judecată pfeaţrti Infracţi
unea de tentfitivă de ©Mor. 
91  cftt de uşor puteau fi 
pretotâmpinoSe toatei Cu 
deosebire dacă cineva s-ar 
fi gândif'căt de’ âftt la ceea 

v* urttd. Aşâînâă...
Un copil dd un an şl 

două lu a t va R lipsit pCn- 
tra o bună bucată de tfflip 
dfe căldura maternă. O 
tftaâră mămă de 2» de ani 
aşteaptă să fie Judecată... 
CtC. Toate, întrucât, viaţa

■ i :
tSlaudiu, pruncul celor doi.
- *■' Numai că lucrurile nu 
Shi decurs deloc aţa Dim
potrivă, odată cu trecerea 
timpului. relaţSte dintre 
soţi s-au deteriorat'*' tot

tai mult. De C* f  Iată ce 
une Cţatmec durşul 
apestui an. soţul'a.tnfcepuţ 

să aibă reiaţii dXtră'dbnju. 
„gale cu altă femeie, Cit 
paniela Sima, de 16 ani.

domiciliul socrilor pentru 
a-şi lua. ceva haine. Este 
ziua far care avea să se 
întâmple nenorocirea. Şi 
acest lUCru, întrucât, pe 
lângă haine, femeia mai 
ia de ia socri şi un cuţit.

P e  soţ. îl întâlneşte la 
un bar aflat la parterul 
blocului unde locuieşte. De 
aici pleacă împreună spre 
Petroşani. In drum ajung

de familie este • privită 
1. îndeobştede prea mulţi, 

tineri, cu uşurinţă şi su
perficialitate-, Iar de aici, 
drumul spre năcaz şi ne
norocire este scurt. Exact 
ca în cazul ClaudieL

Pentru a înţelege mai 
bine cam ceea ce s-a în
tâmplat este nevoie să dăm 
timpul o clipă Înapoi şi 
să spunem următoarele.

Una dintre familiile în
temeiate Ia Petroşani în 
anul 1996 a fost şi aceea 
a tinerilor Constantin şi 
Claudia Găman. Oameni 
la Început de drum  în 
viaţă şi căsnicie. Constan. 
tin are 18 ani, iar Claudia 
19. Au motive serioase pen
tru a duce un trai decent 
şi fericit. Mai ales că nu 
după mult timp în sânul 
familiei a venit şi Răzvan

nenorocirea 
s venit 
duminica

Am aflat de acest lucru 
In urmă cu mai multe luni. 
Am Început să ne certăm, 
cerându-i să întrerupă a- 
ceastâ relaţie".

Constantin nu ia în sea
mă spusele nevestei, aşa 
câj după » vreme, Claudia 
părăseşte domiciliul con
jugal şi se stabileşte • la  
Petroşani, la o sară a ei» 
A doua zi, Constantin vine 

: aici. Nu pentru a se îm
păca, ci pentru a-i aduce 
copiluL

După aproximativ - o 
săptămână, soţia revine la

fi Ia barul „Pisica Nea-

uşa Danielei bate Claudia. 
Ii cere să meargă până 
la bar pentru discuţii şi 
îi reproşează că întreţine 
relaţii cu soţul ei. Apoi...

„In momentul fei emu ne 
aflam pe casa scărilor, mp 
sdos cuţitul de la spatele 
pantalonilor, şi am încer. 
cat să-î aplic 6  lofitură. 
Daniela m-a prins de mâ
nă şi a deviat lovitura, ast
fel că lovitura a  juns în 
piciorul meu drept. După 
aceea a fugit". Fuga nu 
i-a folosit fetei. Cu cuţi
tul în mână, Claudia o 
urmăreşte. O ajunge, ; o
prinde de păr şl o fcştoarce
cu faţă ea. Apoi
loveşte, „l-am aplicai mai 
multe lovituri de cuţit.

gră“. Este locul unde 
Constantin o aşteaptă pe
Claudia. care a  plecat să 
o cheme pe concubină pen
tru  a sta de vorbă şi a 
lămuri lucrurile. Fata_ de 
16 ani stă In gazdă, fiind 
alungată de acasă din cau
za acestei relaţii. In con
text, poate nu ar strica 
să mai amintim că în ul
tima v rea»  Constantin 
începuse să lipsească de 
la serviciu şi să-şi bată
soţia, Cam asta era sittla*
ţîa în momentul când Ia

Reţin că o lovitură i-am 
aplicat în partea din faţă 
a corpului, altele in spate. 
Nu.- reţin eâtew,;--

Astea sunt faptele până 
la un punct al existenţei 
celor pe care i-am am in
tit, Fente» a  le întregi, 
sg dăm puţin cuvântul şi 
Iul Constantin: „După vreo 
15 minute de la plecarea 
soţiei asm văzut-o venind 
în fugă. La nivelul coapsei 
drepte avea sânge. Am  în
treb a t-o  ce s-a Întâm plat 
şi m l-a spus, Am omorât-o. 
După aceea am ajutat-o să 
m eargă la spital".

La spital aveau să a- 
jungă am ândouă femeile. 
Viaţa Dantelei a  fost p u s ă 1 
în  ,pericol, ia r 'a c e s t  lucru  
înseam nă ten tativă de o- 
mor.

Şi. toate astea, pentru 
ce ?!

VALENTIN NEAGU
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pentru ocrotirea 
sănătăţii sătenilor

LA DISPENSARUL MEDICAL DIN COMUNA ROMOS
la vreme. In cazuri ex
treme chemăm salvarea.

•«- Avem In -evidenţă 30 
da copii de Ia 0—1 ani şi 
patru gravide a conti
nuat <£r. Alina Crăciun, 
medic pediatru.

— Anul acesta s-au în
registrat nai cetăţeni pe 
raza comunei ?

Aar ţ |  — Până la 31 iulie ani 
teren, pe înregistrat opt nou năşeaţi, 

din Aşteptăm in continuare.
Aveţi ş l mulţi elevi

Am trecut adeseori 
prin sa tu l. Mihâileni. 
în drum spre inima 
Ţării Moţilor ■** Abrud, 
Câmpeni. De fiecare 
dată ne*»m oprit In 
faţa sfintei biserici din 
sat, ne-ara închinat la 
crucea de piatră ce 
străjuieşte chiar de la 
intrare peste «ceste pâ- 
mânturi din c ă »  «or
besc sângele şi oserain- 
tele martirilor moţi 

De data aceasta am 
ţ  stăruit mal mult. Am 
I citit cu pioşenie slo- 
? vele dăltuite in piatră 
1 sfintei crud: «In btoeu 
|  rica de aici au botezat 
t lănceril lui Crişan fit 
* 3 nov. 1784 p« contese 
1 Csicsar Cătălină In la- 
i  gaa românească şl au 
|  cununat-o eu ţăranul 
I rumân Ciej Teodor.
I  Aici au zdrobit In 
i roată «semeţii unguri 
■ a  patra paria din tru- 
t pul eroului nostru Cri- 

şan la 17 febr. 1783.
Tot aici Ja 22 aprilie 

1849 s-au ţinut tratati-; 
vele Intre Avram lancu. 
însoţit de tribunii _$t- 
mion Balint, Ioan Bu- 
teanu, Vlăduţ Dotata. 
Moldovan Boier» şl fil
tre Dragoş, omul lui

tire a sănătăţii sătenilor 
— ne spunea d l  Nicolae 
Cătăniciu. primarul como. 
nei Rotnos. Lucrează atât 
Ir modestul nostru dis
pensar comunal, C. 
foarte mult „ 
la casele oamenilor 
cele daci sate ale cotau-

Cu această .primă tefor- 
maţie ara ajuns la dispen
sarul medicoL D l Andrei 
Son, medicul coordonator 
al dispensarului, era In 
plină activitate de consul
taţii. La uşă aşteptau « a i  
mulţi pacienţi. Ca fiecare 
avea răbdare, explica. 
<$Mea sfaturi* tecofHanda 

i ; medicamente, regim . a». 
I mentar «ta

— în  medie, câte con- 
? sultap acordaţi, stimate 
I dle doctor?
-  —  Peste treizeci aici. |a
/  sediu, dar gând iţi-vă că 

avem pe sate oameni în 
A vârstă, bolnavi netranspor- 

tabill cazuri neprevăzute, 
i accidente etc., ta care tre- 
- 1 bule ajuns de urgenţă, 

viaţa fimdu-le în periccS.
— Ctt ce vă deplasaţi ?
— Cu şareta din dotare, 

dar adeseori cu maşina 
personală. Nu mi s-a în
tâmplat să avem necazuri

l cu cei ajunşi In suferinţă, 
din cauză că n-am ajuns

HBţmiâg Odamaft» transform ându-ne a te t
! ■ ■ ’ . - firea  - «fit şl • aprinzănd

• înd răgesc a tâ t de tm ilt ta tr-u »  loc flacăra v ieţii 
i z iaru l dvs, pe redactorii şf r ita g ân d  fn tr-a lt loc ar- 
, lui, pentru  proferion a- fiere* ei.
I  lismul lor, îneftt am  ajuns P entea «tenyingerea cum
• să-i consider ca pe nişte Ştiţi să treziţi în oameni, 

tanti vectaf d e  p a lie r  sau  
p rieten i de familie. iitfr- 
a tâ t d e  dezinteresat Şl de gDstem optimismul. ieşi

rea « ta  ftaraU* doriaţa 
de a  tace tarte, vă aduc 
omagiu! meu şi va «feresc 
sănătate şl putere de
m m m

Na mi-a» fi putut în*

Rosturile unei şcoli

un singur scop: asigurarea Trecătorule, opreş- 
cefer mal bune condiţii te-te. Inchină.te ta- 
pentru desfăşurarea muncii tru cinstirea memoriei
de Ocrotire a vieţii şi sâ- acelora care n-au avut
nătâţii sătenilor. nimic mai sfânt decât

As' dialogat pe Dunmezott şl bine-
â k . ’t. K E G taâ, • f cuvântat» glie rmnâ- 

TRAÎAN SONDOR neascăî Gh, f. NBGWS/

O zi cu soare pe 
malul Mureşului

De poate t i  mai frumos speciale pentru priffiul 
decât să poţi «feri câteva peşte prins pentru cel mal 
clipe de destindere şi a- mare peşte prins, cei mal 
ceasta în mod deosebit mic peşte prins, cel maţ 
pentru cei ce rar se pot ghinionist pescar, cri n a i 
bucura de d e  I O zi eu 
soare, de toamnă târzie, 
care a făcut să - apară 
surâsul bucuriei pe obrajii 
fiecăruia care a  participat 
la această minunată Ieşire 

in natură. Este vorba despre prezentanţa „COCA-COLA", 
reuşitul „CONCURS DE filial» Hunedoara — Deva, 
PESCUIT", orgânîzat de căreia asociaţia noastră 11 
Asociaţia Handicapaţilor aduce pe această cale sin* 
Neuromotori din judeţul cere mulţumiri.
Hunedoara, cu membrii săi. Filiala de CrUce Roşie a 
In data de 7. X. 1995, pe judeţului Hunedoara -.şi-a 
malul Mureşului. Un grup adus o contribuţie însem- 
de 1# tineri şi adulţi au nată în ceea ce priveşte 
luat parte la concurs, ală- acordarea de premii hv o* 
turi de alte 20 de * per- biecte. căreia, la fel, aso- 
soane care fac parte din eiaţia îi aduce mulţumirile 
asociaţia noastră. Toţi s-au cuvenite, 
simţit ea fiite-o familie Filialei de vânători şl 
unită, uitând măcar pentru pescari din judeţ aceleaşi 
o perioadă scurtă de neca- mulţumiri calde , pentru 
zorile pe care le are fie- înţelegerea şi sprijinul pe 
care In parte. care l-au acordat cu acest

Concurenţilor le-a» fost prilej, 
acordate premii în bani 
şi obiecte. S-au «m ânat 
In acelaşi timp şi premii

naşte .«teri aresta 24 de 
'gat. vârstă pe care o au 
dhter «I băncile din sălile

sunt pe parcurs cete «nai 
degradate fiind înlocuite 
cp mese confecţionate In 
atelierele şcolii. începând 
cu acari an, din fondurile 
arignrate de --)it bugetul 
Primăriei municipale Ia 
şeaeta din Micro 6 se e- 
feetttttmS lucrări de repa
raţii ample, deocamdată 
fiii. J  definitivată refacerea 
■wpspBWtritetee.a acoperi- 
şulul clădirii Vor con
tinua lucrările de reparaţii 
la grupurile sanitare, ur
mând ea tencufelHe şl zu
grăvelile exterioare să fi* 
tt&Uaeze aceste activităţi, 
după cum ne spunea dl. 
Adrian Belea, directorul 
Şcolii.

Elevii claselor I—VIII 
beneficiază. In procesul 
instruirii, de aportul unor 
cadre didactice calificate, 
mai puţin ia limba engleză, 
disciplină Sa «are o ase
menea situaţie tinde să se 
generaHuese, ea apărând 
şi fit cazul altor unităţi 
de învăţământ. Calitatea 
cadrelor didactice de ht 
această şcoală este pro
bată. c dată ta  plus, fl 
de repercusiunile cadru
lui social din care provin 
majoritatea elevilor din 
şcoală. Colaborând mai 
grea sau aproape deloc 
cu părinţii acestora, care. 
In « a re  măsură, nu con
ştientizează rolul şl impor
tanţa educaţiei în creşte

r i  dacă la  începutul a* 
cestui articol aminteam de 
vtechimea * băncilor din 
şcoală ca de un neajuns» 
trebuie precizat că ele vor 
fi înlocuite deocamdată de 
36 de mese «soi, din fon
durile provenite de ta 
Inspectoratul Şcolar Ju- 
deţean. Rămâne, însă, ca 
tu» semnal de alarmă, pre- 
blema încălzirii acestei 
şcoli: deşt punctul termic 
se află doar la câţiva 
paşi depărtare, deşt calo
riferele au  fost verificate 
şi curăţate, ele rămân» «a 
şi în alte dă ţ l  complet 
reci. Pentru că Asociaţia 
de locatari din zonă, din 
cauza rău-platnlcilor, nu-şl 
poate achita datoriile către 
R.A.G.C.L., aceasta sistând 
furnizarea agentului termic 
In zona respectivă, printre 
cei afectaţi aflându-se, a .  
şadar, şi cal 659 de elevi 
at ŞcoUi Generale nr, 10.

intr-o

Biserica din Ocişor. Foto : IOAN ANDRUŞ

Când Bfiroea Moldovan. 
de 25 de a ri din Alba ta 
lia, a  feri oprit de poliţie 
pe drumul judeţean Geoa. 
giu — Orăşfie. avea iot 
cerat ce r a  este Indicat 
pentru Ua conducător auto, 

ta  primul rând condu
cea o  maşină forată . din

municipiul Alba talia. Do, 
dar nu oricum, ci beat.
% pentru c t  rea sub in
fluenţa alcoolului, a con. 
sideral că nu are nevoie- 
de permis de conducere, f  
Far şi simplu nu avea 
aşa ceva! CVJG.

BEREY ELISABETA, 
BOGDAN OCTAVIAN
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Story flash
CAMPIONATUL

c ă u t ă t o r il o r
DE AUR

La Limoges, în Fran
ţa, s-au desiăşurat cam
pionatele mondiale ale 
căutătorilor de aur, 
organizate de „World 
Goldpanning Associa- 
tion“. Câştigător: ita
lianul Armando Pas- 
qualini. Participant! : 
400. :VV
v Nu e o surpriză, ita
lienii câştigând deja 
cinci din cele şapte 
campionate desfăşurate 
din 1989 încoace, adică 
din anul în care acest 
nou sport a fost recu
noscut la nivel inter
naţional. ' Practicată în
că din timpuri stră
vechi, cu un vârf de 
remarcabilă spectacu
lozitate în vestul ame
rican al secolului tre. 
cut, „goldpanning“.ul 
este o activitate foarte 
răspândită cândva şi 
pe vechiul continent, 
mai ales în Transilva
nia şi în regiunile din 
nordul Italiei, Piemont 
şi Lombardia.

BUNURI
CONFISCATE

MAFIEI

Bunuri în valoare 
de 112 miliarde de 
lire au fost confiscate 
întreprinzătorilor pa. 
lermitani Gactano şt 
Giuseppe Sansone, în 
vârstă de 54, respectiv 
45 ani, consideraţi foar
te apropiaţi lui . Ţoto 
Riina. Patrimoniul con
fiscat e constituit din 
sute de hectare de te
renuri, zeci de aparta
mente, magazine, bi
rouri, participări în 
acţiuni la diferite so
cietăţi imobiliare şi 
depozite bancare. Imo
bilele se găseau toate 
în provinciile Palcrmo 
şi Trapani

DREYFUS
NEVINOVAT

A fost recunoscută, 
definitiv, şi din partea 
serviciului istoric al 
armatei franceze, ne
vinovăţia căpitanului 
Dreyfus. Istoricul ofi
cial al armatei, gene
ralul Mourrut, în 
timpul unei serate or
ganizate de concistoriul 
israelit din Paris a de
finit condamnarea că
pitanului Dreyfus drept 
aceea a unui nevino
vat

Căpitanul Dreyfus, 
condamnat in 1894 la 
deportare pentru tră
dare în favoarea Ger. 
maniei, a fost reabilitat 
după 12 ani de pole
mici care au pasionât 
Franţa, impărţind-o în 
două tabere.

In 1994, totuşi, o re
vistă a Ministerului 
Apărării şi-a exprimat , 
e  serie de îndoieli pri
vind rolul căpitanului 
in afacere. Ca urma
re a acelui articol, pre
decesorul 1h1 Mourrut, 
generalul Gaujac, a 
fost demis' din func
ţia sa.

Procesul Ândreoftl: 516 martori
Avocaţii iui Aiulreotti, 

fostul lider al Partidului 
Creştin-Demoerat clin Ita
lia. în mai multe rânduri 
priin ministru, senator pe 
viaţă, al cărui proces a 
început recent, au anunţat 
că au acceptat să depună 
mărturie în favoarea a- 
cestuia personalităţi de 
marcă ale vieţii publice 
italiene şi internaţionale. 
Intre aceştia sunt citaţi 
fostul preşedinte al Re
publicii, Cossiga, fostul 
secretar general al ONU, 
De Cucllar, fostul mi
nistru de externe al Ger

maniei Genscher. Şi lis
ta martorilor pro-An- 
dreotti (în total 116) con
tinuă cu numeroşi foşti 
şi actuali parlamentari 
(Vitalone, Mattarella, F u - 
magalli; Carulli), ex-mi- 
nişţrii de Interne (Rog- 
noni şi Scotti), de Jus- 
tiţie (Vassalli), judecătorul 
de la Curtea de Casaţie 
Sgroi etc.

în replică, în procesul 
împotriva lui Andreotti a- 
cuzarea va aduce în spri
jinul său 400 de martori, 
între care şi cei 70 de 
anchetatori care au con

dus investigaţiile. Vor fi 
apoi prezenţi 24 de „cola
boratori ai justiţiei1*, între 
care se vor afla „pentiti" 
celebri ai Mafiei, precum 
Buscetta, Calderone, Man- 
noia, ■ DiMaggio, Canoe- 
mi, Marchese, Spatola, 
Pulviunti etc. Pe care, 
la rândul său apărarea 
i-a citat şi ea. Tot pen
tru acuzare vor depune 
mărturie şi fostul chestor 
al poliţiei din Palermo, 
Epifanio, fostul ministru 
Ruffini, fotografa Letizia 
Battaglia şi văduva vice- 
chestorului Cassara.

FBI—ul sub ancheta!

SA IEŞI „LA AER“ LA -135 GRADE I
James Voss şi Mi- 

chacl Gernhardt, doi 
dintre cei cinci astro- 
nauţi aflaţi pe orbită la 
bordul navetei ’ „Endea- 
voitr", att ieşit pe 16 sep
tembrie la o „plimbare** 
îp spaţiu. Scopul mi
siunii a fost experimen
tarea comportării unei 
noi serii de „îmbrăcă
minte" (pantaloni, chiar 
şi chiloţi!), proiectată 
pentru a rezista la tem. 
peraturi foarte scăzute.

•Totul a funcţionat per
fect: timp de o oră 
fiecare dintre ei a ră
mas nemişcat la tem
peraturi oscilând între 75 
şi 135 grade sub zero. 
Nici măcar nu şi-au dat 
scama că e atât de frig. 
„Nu puteam să mă 
simt mai bine**, a de
clarat Gernhardb in 
timp ca se găsea aşezat 
pe un braţ al robotu
lui la nouă metri deasu
pra navetei.

/ALARMA „OZON**

Ministrul american al 
justiţiei a ordonat o an
chetă privind activitatea 
FBI, după numeroasele 
acuzaţii aduse poliţiei fe
derale din S.U.A. cu pri
vire la falsificarea re
zultatelor a ‘ sute de exa
mene de laborator. Intre 
care şi acelea privind a- 
tentalul de la World Trade 
Center din New York. In 
acest sens Frederic White- 
hurst cel mai mare ex
pert în materie de explo
zibili al FBI a declarat că 
a fost -obligat în mai

.multe rânduri să confec
ţioneze practic probe pen- 

’ tru a' susţine tezele acuzării 
în cazuri de notorietate. In
clusiv în atentatul de la 
Oklahoma City şi în ce
lebrul proces al starului 
de fotbal american, O. J. 
Simpspn, bănuit a-şi fi 
.ucis fosta soţie şi pe a- 
mantul acesteia.

Intr-unui dintre cazu
rile incriminate procu
ror a fost chiar Louis 
Freeh, între timp deve
nit şef al FBI. White- 
hurst, care este încă a- 
gent al poliţiei federale, a

declarat că a denunţat 
superiorilor săi, într-0 
lungă serie de rapoarte, 
falsificările rezultatelor a- 
nalizelor de laborator 
„ajustate** pentru a fa
voriza acuzarea. Specia
listul în explozibili se 
află acum la cuţite cu 
şefii săi, după ce a re
fuzat să ratifice rezulta
tele analizelor unor sub
stanţe chimice întrebu
inţate pentru confecţio
narea bombei folosite.de 
an,tentatori la World Trade 
Center.

ÎN GOLF, AMERICANII INTENŢIONASERĂ 
SĂ FOLOSEASCĂ ARMA NUCLEARĂ !

Loviturile nucleare îm
potriva Irakului fuseseră 
avute în vedere în timpul 
războiului din Golf, în 
1991. Dezvăluirea, s _
prinzătoare, aparţine şe
fului statului major a- 
Hjerican, Colin Powell, şi 
ea a fost făcută in re - r 
vista „Time**, care pu.
blică un fragment, dintr-o 
lucrare biografică dedi
cată generalului ameri
can. Powell, acum în 
retragere,. povesteşte că 
Dick Cheney, pe atunci 
ministru al apărării, ii 
ceruse să întocmească un 
raport secret privind po
sibilitatea de a folosi 
lovituri nucleare tactice 
împotriva armatei ira
kiene. Concluziile la care
ajunsese erau „înspăimân
tătoare", relatează Po

well. „Pentru; a lichida 
fie şi o singură divizie 
dispersată în deşert, ar fi 
fost necesară folosirea u- 
nui număr considerabil de 
mici arme nucleare tac
tice, Nu iie puteam per
mite să îngăduim duhu
lui rău să iasă din sticlă", 
adaugă el, făcând trimi
tere la cunoscutul basm 
arab.

Intr-adevăr Cheney ac
ceptând concluziile lui 
Powell a renunţat la idee, 
raportul a fost distrus şi 
ultima bonibă atomică 
folosită într-Un război a 
rămas cea de la Naga- 
saki, din august 1945. Să 
ne amintim că o decizie 
asemănătoare luase şl 
preşedintele Truman când 
în timpul războiului din 
Coreea (1950—1953) a res

pins propunerea gene
ralului MacArtur, care 
îi solicita dreptul de a 
folosi „arma supremă".

Stratul de ozon din 
stratosferă devine tot 
mai subţire datorită fri
gului şi a compuşilor 
chimici. Acest lucru este 
afirmat intr-un raport 
al „Unităţii de coordo
nare a cercetării eu
ropene asupra ozonului**.

Reducerea nivelului 
ozonului deasupra Arcti. 
cii in iarna' trecută, u- 
na . dintre cele mai reci 
din acest secol, a fost, 
conform raportului ci- 
ta t , . „cea mai impor

tantă observată vreodată 
bl ultimi» ani**. Pusă in 
faţa acestei situaţii a- 
larmante ,Uniunea Eu
ropeană a finanţat o se
rie de campanii de cer
cetare, dintre care ulti
mă, „Sesame", a an
trenat 300 de oameni de 
ştiinţă din 21 de ţări. A. 
cestei probleme îi este 
dedicat şi al Ill-lea 
Simpozion european pri
vind ozonul polar, or
ganizat la Schliersee 
(Germania).

REDESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ 
-L.'v - LA MADRID

Una dintre cele mai dicată studierii cele- 
— şi specta- brei dinastii antice. Mu.norocoase

culoase'— descoperiri ar- mia ajunsese în Spania 
heologice a avut'Ioc re- în 1884. dar în 1976 ea
cent într-un spaţiu re
zervat depozitării vechi.

dispăruse în condiţii con
siderate atunci misteri-

turilor fără valoare, de oase. 
la o universitate spa- Iside a fost cântăreaţă
niolă din Madrid, Acolo, in templul lai Amon. 
după 19 ani de c&nd în Tebar ea murind de
dispăruse fără urmă a 
fost regăsită mumia 
prinţesei Iside, fiica ma.

tuberculoză pe . când 
bia împlinise 13 ani. 

După legpndă, tatăl
relui faraon Ramses al ei. faraonul Ramses al 
Il-.lca. In . acest fel, II -lea a avut 56 de : soţii
egiptologul Llangostera îşi 
încununează o viaţă de

şi nu mai puţin de 200 
de copii.

SOSEŞTE SUPER C.D. g
Cele mai mari corn- simfonii ale lui Beetho-I 

panii electronice din ven. J
lume au ajuns la un Şi utilizarea noului P
acord privind formatul disc nu se va opri lâ |  
unic al viitoarei gene- muzică. Pe el vor pu- ® 
raţii de compact discuri, tea fi înregistrate ş il  
Noul C.D. va avea ace- programe pentru compu-J 
leaşi -dimensiuni ca şi ter şi filme (un lunga 

.cel actual, dar va putea metraj va intra pe un 5 
conţine o cantitate de singur C.D.). Noua teh-J
informaţii de opt ori nologie va putea per-» 
mai mare. Un singur mite, de asemenea, as-1 
disc, de pildă, va putea cultarea şi a discurilor ■  
conţine toate cele nouă folosite astăzi. |

SPIONUL SE ÎNTOARCE
John Cairncross, cel de 

al „cincilea om*‘ al ce
lebrei reţele de spioni 
din Cambridge. care a 
lucrat în folosul Uniunii 
Sovietice în anii '40, s-a 
întors -în Marea Brtta- 
nie. După 40 de ani dc 
exil în Italia şi în Fran
ţa, el se consacră de 
acum înainte redactării 
memoriilor sale, într-0 
mică fermă din ^Ud- 
vestul Angliei, apreciază 
săptămânalul londonez

„Mail of Sundây". Acest 
fost înalt funcţionar al 
Majestăţii Sale, azi în 
vârstă de 82 ani, fusese 
recunoscut în mod formal 
în 1991 de către colo
nelul Iuri- Modin, fostul 
său ;,controlor*‘ din par
tea KGB-ului ca fiind a 
cincea piesă componen
tă a reţelei din care 
mâi făceau parte Sir 
Anthony Blunt, Kim Phil- 
by. Guy Burgess şl Do- 
nald MacLean.

I
I

GERMANIA — Vedere din Drcsda.

I
I li
I
I

Vladimir Jirinovski — un om cu ţaână grea
şi inimă zburdalnică

Cititorii au asistat 
poate, in faţa televizoa
relor, la momentul de 
atracţie de sâmbătă, 9 
septembrie, când sala de 
şedinţe a Dumei (paria- • 
mentul rus) a fost trans
formată într-un ring de 
box, cu ocazia unor 
dezbateri privind Bosnia. 
Deputatul ultranaţiona- 
list Jirinovski (49 ani) 
l-a tăbăcit bine atunci 
cu pumnii pe un vechi 
disident, Gleb Iakunin, 
care s-a declarat contrar 
unei Intervenţii ruseşti în 
favoarea sârbilor.’ O 
deputată, Evghenia . f i - ,  
kovskaia, a intervenit 
pentru a-i lua apărarea-

lui Iakunin şi i-a aplicat 
viteazului Vladimir o 
puternică lovitură în 
plex. Acesta din urmă 
nu a rămas dator şi a 
replicat cu o ploaie de 
pumni, sub „ochii" plini 
de interes ai camerelor 
de luat vederi ale te
leviziunii. ,’h,  • \

Dar, ceea ce cititorii 
noştri ne îndoim că au 
aflat, este ceea ce a ur
mat după ce mica bătă
lie , parlamentară a luat 
sfârşit. Vrând parcă să 
arate că de fapt este 
un tip manierat şi curier 
nitor cu femeile 
mai ales atunci c&nd a- 
cestea prezintă garanţia 
unei anumite comunităţii.

de idei, Jirinovski şi-a 
petrecut, restul serii în
tr-un club de noapte din 
Moscova. în compania 
cui? Aici e aici, parte
neră i-a fost nimeni 
alta decât Cicciolina, ce
lebra vedetă a filmelor 
"porno, italiene, aflată 
In . vizită în Rusia, 69- ' 
reia politicianul mosco
vit i-a propus „să-i 
facă un copil**, propu
nere ce pentru a  ne 
exprifna în termenii di
plomaţiei universale „a 
fost acceptată cu plă
cere", * Drept care cei 
doi, după cum asigură 
cotidianul francez „M- 
băration", s-au retras 
într-un salon privât
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

O „Călcarea de jurământ — cea mal 
mare necinste, cea mai mare nelegiuire, 
cea mai spurcată faptâ“. ■ ■ •

j- ; PROVERB ROMÂNESC : Filozofia lui Diogene (I)
(404—323 în. Hr.)

I 1

|  FIDELITATE — INFIDELITATE \

I •  „Jupiter râde din înălţimi de jurământul fals |
J al îndrăgostiţilor". *

OVIDIU |
J «>. .. ■ *
|  •  „Chiar în cele mai fericite căsnicii nu trece |
* o zi ifiră să existe o mie de clipe de infidelitate". »
|  GEORGE BERNARD SHAW |
!  ' ' ■ - ; 
I •  „Nu este credincios faţă de nimeni şi de nimic I
î cel ce-şi poate trăda tovarăşul de trudă". »
j ANTOINE DE SAINT-EXUPERY j
|  •  „De obicei, femeile îşi inşeală bărbaţii şi băr- |
! baţii femeile- cu simţurile şi cu imaginaţia, nu cu * 
I inima". |

GARABET IBRAlLEANU ^

•  „Când vei auzi o  femeie dând bărbatului ei » 
I porecla favorită dintr.o tinereţe îndepărtată, să ştii I 
I că-1 înşeală".' ' '  *
j EMINESCU j
? •  „Regii din Egipt sileau pe judecătorii lor să |
I facă pe altar următorul jbrământ: „Nu ne vom a- I
* bate din calea cugetului nostru, nici la porunca re. ,
I gilor". |
* Selecţie de ILIE LEAHU

\ I

•  Un cetăţean vine la
serviciu cu un ochi um
flat. <-•

— Ce-ai păţit, Costele ?
Am sărutat o mi

reasă şi soţul ei. s-a scan
dalizat. » -

— Dar se obişnuieşte să 
săruţi mireasa. Ai dat de. 
un soţ exagerat de gelos.

— Ştii. eu am sărutat-o 
la o lună după nuntă...

•  E miezul nopţii. Ea şi 
amantul sunt în pat. Deo
dată sună soneria la uşa 
apartamentului.

'  —- E bărbatul ; meu, • 
vstrigă femeia' speriată. IL 
. cunosc după cum - sună. 
Şi apartamentul nu are 
decât o singură ieşire. 
Sări pe fereastră!

— Cum o să sar, pro
testează bărbatul. Doar 
suntem la etajul 13 !?

■— Ei şi tu, acum ţi-ai 
găsit să fii superstiţios ?

•  La un «restaurant din 
New - York era afişat ur
mătorul anunţ: „Acordăm 
o sută de dolari recom
pensă clientului care va 
comanda o mâncare pe

i »
care să n-o putem servi:

— Vă rog up sandviş 
cu ureche de elefant afu- 
mată, comandă un client."

După câteva minute ri 
se aduce- pe tavă o Sută 
de dolari, cu precizarea:

— Aţi câştigat! Tocmai 
ni s-a terminat pâinea!

•  — Da. domnule, am 
nevoie de un servitor care 
să facă de toate în casă. 
comisioane în afara casei, 
să nu mă contrazică nicio
dată, să fie ascultător şi

Diogene i-a cerut odată 
lui Platon vin şi apoi câ
teva smochine uscate, .iar 
Platon i-a trimis un ulcior 
plin. Atunci Diogene li 
spuse: „Dacă cineva te 
întreabă cât fac doi şi cu 
doi o să-i răspunzi „două
zeci" ?. Pe când se în
călzea la soare în Cranei- 
ion, Alexandru cel Mare 
veni şi, stând în faţa lui, 
îi spuse: „cere-mi , orice 
favoare vrei", la care Dio
gene răspunse: „Nu-mi lua 
lumina soarelui". Câţiva 
şoareci se urcaseră .. pe 
masa lui ,iâr 61 exclamă 
astfel: „ba te uită I şi Dio
gene întreţine: paraziţi". 
Platon, făcându-1 odată 
câine, e4 spuse: „E foarte 
adevărat, fiindcă şi eu 
m-am întors ia cei care 
m-au vândut".

Platon definise omui 
„un animal biped şi fără 
pene" şi fusese aplaudat 
Diogene jumuli un cocoş 
şi-l aduse în sala de con
ferinţe, spunând: „Acesta 
este omul lui Platon".

La întrebarea care-i 
timpul nimerit pentru a

supus... Intr.un cuvânt, 
să nu-mi refuze nimic! *

— îmi pare rău, doamnă!
Dumneata cauţi un soţ, 
nu un servitor 1 .  *-

•  La un banchet al mag
naţilor petrolului, unul 
dintre ei s-a înecat cu un 
os- de - peşte., w---. - ■■

Şufocându-se, înroşin.' 
du-se la faţă, strigă:

— Repede, repede! Să 
alerge cineva să-mi cum
pere un spital I...

m —  Tăticule, matale 
şi cu mama tot ziceţi că 
domnul' Pândele de la 17 
e un om bun.
• — Aşa este, puişor. E 
un om tare cumsecade.

— Atunci de ce-1 în
chide mama în dulap când 
vii matale acasă pe ne
aşteptate ?! -

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

lua masa el răspunse t 
„Pentru b o g a t  când 
vrea, pentru sărac când 
poate". Odată văzând pe 
preoţii (păgâni n.n.) paz. 
nicii templului ducând pe 
un servitor care furase o 
cupă din tezaur, el spuse:
„Hoţii cei mari duc pe 
hoţul cel mic".

Intrând irttr-o baie pu
blică murdară în trebă:
„După ce oamenii s-au 
spălat aici, unde se duo 
să se cureţe ?“. După în
toarcerea sa de la Olympia 
fu întrebat dacă era acolo 
multă lum e: „Da — răs
punse el — lume multă, 
dar puţini oameni".

Consemnată de 
PETRIC AVRAM

W M M M M W A W W /A  ——-

Dacă vi se spune ■■■
•  „La trecerea cortegiului cu rămăşiţele 

pământeşti ale şefului nostru, toţi sala
riaţii au izbucnit în lacrimi..."

•  „O singură vorbă le-am spus. Atât... 
Şi-au îngheţat pe loc",

•  „Conştiinţa mea e nepătată !“

•  „Nu-ţi dă nimeni nici cincizeci de 
ani !"

•  „Intuiţia mea nu mă înşeală nicio- 
dată". - - -

Durerea împărtăşită e decât atunci când îm- 
mai uşoară şi dragostea părtăşind problemele m d#' 
în doi e mult niai mare, anUj om, care prin meu 

mărturisit serja iuj ap fj trebuii 
să fie de încredere, ţun 
aflat mai târziu de la o  
terţă persoană că pro
blemele mele personal#

păcatul doar 
poate fi iertat. Pe lângă 
toate acestea confesiunea 
presupune încredere din 
partea celui ce mărturi
seşte şi loialitate din par- au devenit publice.

Din fericire eu am luai 
această întâmplare^ ca 
învăţătură de minte pen
tru mine. astfel încât

............ . ..... . ..... orice confesiune făcutai
*'.u Obligativitate acestea mie va rămână penjr#- 
— preotul, medicul, ju. totdeauna îngropată în 
decătorul — şi sunt oa- mine. 4

Confesiunea e un lu
cru sfânt, să ne puriăilt

tea celui ce ascultă, fără 
acestea tot ceea ce are 
loc. între cei doi se poate 
transforma în bârfă: Sunt 
meserii care „presupun

meni cărora le spunem 
„demni de încredere".

Nu ţin minte o jignire deci ca atare ! 
şi o mâhnire mai mare INA DELEAN'U

•  „Fetiţa mea nu a infrat la facu£ta49>
din pricina unui sfert de punct.-*« ţ

•  „Îmi pare rău, da» domnul d ita i»
tor încă n-a ieşit din şedinţă". i

•  „N-am mers pe căi ocolite; i-am sp#ş 
îri faţă şefului tot ce-am'gândit".

•  „Cu talentul dumitale în orice 
ment poţi scrie o carte de mare si

•  „Vă rog să mă credeţi..."

■a a IUI
Prelucrare după Pierre Daninos 

~ de ILIE ti] '

Aforisme despre femei
•  Femeile care iubesc 

iartă mai degrabă marile 
indiscreţii, decât micile 
infidelităţi. (La Roche, 
foueauld)

ş  Primul lucru pe 
care-I fac două femei 
când se întâlnesc e .. să 
caute una defectele toa’- 
letei celeilalte; al doilea 
lucru, să se compiimen- 
teze. (Jean Burnet)

j» Femeile sunt mai 
fericite prin fericirea pe 
care o d ă r u i e  
decât prin cea pe care o 
primesc. (P. Rochepedre)

•  Femeilor le plac 
două categorii de băr
baţi: cei care le adoră 
şi cei care le detestă. 
(Louis Desnoyers)

•  MinciUna e arma şi 
arta femeii. O femeie 
ideală e deci una care 
minte cu sinceritate. (G. 
de Foucherchiere)

•  Femeile mint cu a- 
tâta graţie, încât nimic 
nu le stă mai bine ca 
minciuna. (Lord Byron) -

•  Pentru a fi Iubit 
de femei, un bărbat tre
buie să le dea impresia 
că nu lc cunoaşte; ele

şi-aşa nti-şi pot Închipui 
că ar putea fi şi cunos. 
cute şi iubite, in acelaşi 
timp. (Chamfort)
' •  Ceea ce flatează cel 

mai mult vanitatea fe
meilor e să fie iubit# 
iii tâină; cu condiţia CS 
taina să nu dureze o veş
nicie. (Louis Desnoyersj 

* Pierderea frum useţi 
e lucrul care împacă 
Pe o femele cu toate 
celelalte semne ale ei. 
(Diderot)

Selecţie de 
N. ZAMFIR
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AUTUMNALA ■

ORIZONTAL: 1) Precursor al simbo
lismului românesc (Alexandru, 1854, — 
192Q), autorul poeziei „Vânt de toamnă"; 
2) Liric contemporan (Sergiu), semnata
rul versurilor intitulate „Autumnală" — 
Autoarea poeziei „Fragment de toamnâ" 
(Maria); 3) Pictor rus (Isaak I„. 1861— 
1900) căruia îi aparţine tabloul „Toamnă 
aurie" — Apă de ploaie made In italia; 
4) Baladist maghiar (Janos, 1817—1882), 
autorul volumului „La clacă de porumb"

— „Poveste de toamnă" se intitulează una 
din creaţiile acestui poet' contemporan 
(Tîberiu); 5) Unul remarcat-la... culesul 
nucului! — Tip comensurabil, dinamic în 
mişcare — Gură de vin pentru o gură 
arsă; 6) Autoarea.poeziei „Greoi, autum
nal" (Nina) — Protector de drept, laco
nic exprimat; 7) Fratricid notoriu cres
cut în pădure — Măsură exhaustivă pen
tru hrănirea lăcomiei; 8) Premiu râvnit 
la tombola căpătuielii — Pete de rugină 
pe boabele de struguri ! — Poet român 
(Ştefan, 1905—1977), autorul versurilor cu 
titlul „Intr-o seară de toamnă"; 9) Liric 
al zilelor noastre (Dumitru M.), semna
tarul poeziei „Vânătorile de toamnă" — 
Poet rus ‘ (Serghei, 1895—1925), care ne-a 
lăsat o „Toamnă" în versuri; 10) „...toam
nă", roman de Haralamb Zincă — „A- 
utumnală" este una din creaţiile acestui 
poet contemporan (Eugen). , 

VERTICAL.; I) Autoarea versurilor: 
„Să intre toamna liniştită-n crâng/ Şi să 
mă ducă vântul spre pământ" din poe
zia „Am semănat cu frunza" (Ileana): 2) 
Liric contemporan (Felix), semnatarul poe
ziei „Toamna"—Fluture cu zbor dirijat spre 
tărâmuri străine; 3) Expresie lexicală lip
sită -de copţinut — Ariergarda unei for
maţii tipic muzicale.—  Neamţ obişnuit, 
într-un fel la n o i!; 4) Luceafărul poeziei 
noastre care ne-a lăsat sonetul „Âfară-i 
toamnă"; 5) Localitate ta  . sudul Nnrve- 
g ţe f— Dulcea evocare autumnală a aro

melor de fructe; 6) Cort transportabil la 
tătarii dobrogeni — Popasul imuabil al 
unui măr legendar — Colectivul restrâns 
al unei societăţi anonime; 7) Poet român 
(Dimitrie, 1873—1943), autorul unor „La
crimi de toamnă" — „...de toamnă", poe
zie din creaţia lui George Talaz; 8) Se
zonul de-astă dată, în limite precise! — 
Simbol definit cu greutate Ia început de 
toamnă! — „Un poem de toamnă pen
tru".", poartă semnătura lui Petre Stoica; 
9) A lăsat liricii bieloruse poezia „Toamnă 
târzie" (Ianka, 1882—1924) — Tratament 
de întărire prin acupunctură; 10) Ecoul 
anonim al unei voci de prestigiu — Cu
noscut om de litere (Tudor), autorul poe
ziei „In vie".
DICŢIONAR: TYRI, OBA.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„GIUMBUŞLUCURI" APARU.T IN 
ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTĂ 

-'•'TRECUTA;;

1) COLESTEROL; 2) INIMA — DALA ; 
3JCCO — INŞI _  AT; 4) ARAR — CLARI; 
5J ® — LIŢA — MIT; 6) ROB — RIMA
— U; 7) IVARE — IROD; 8) ZI — ANIN
— Bl; ăl ANUŢ — VAGON; 10) TEME
RITATE. i : ,  • r .

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei: 
alb: Ra6, Dc4, Nb8 şi 08 
negru: Rd8, Ce7 şi g6 

Soluţia problemei din nr. frecate k
1. Nb7 Rd3 î
2. Na6 mat j
1. —---- Rc5 -  , r
2. Dc6 mat *
I. — ------  d3 t

Dd5 mat-
1. ——  c2 ţ :
2. Dc2 mat
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' Discutând despre preo
cupările actuale ale me. 
tanlzatoriîor de te S.C. 
Agromec Baia de Crlş, 
4B tog. Remus Tabacu, 
managerul firmei aminti, 
te. ne spunea că. deşi 
f r â n a  este destul «*e 
înaintată, prea mare ta- 
cru nu m  Best in pri- 
viata Insâmtaţftritor de 
toamnă. De altfrt. privind 

CiS3Spdttî* IW-3JR 
convins cu destulă op* 
' ţă că se mişcă destul 

greu . lucrările din 
agricolă de

(te lângă fapta! că sunt 
i făcute arături pe atpca- 

fete reduse; abia de 
puitori zecilor de hecta
re, că mal sunt tocă pale 

, grâu nestrânse din 
part, iar p e  unele tere
nuri destinate toKâi&âa. 
fftrifer porumbul se «nai 
p f»  tocă la  vegetaţie. *e 
constată lsce--cări timide 

i;dte a  se face aprovizio
narea cu seminţe şi în
grăşăminte. Se ridică, deci, 
m afie sctnne de Întrebare 
«O legătură eu eearia 
producţiei de grâu din 
a su l viitor, ţinând seama 
A s faptul că lucrările pre
gătitoare bat pasul pe loc. 
deşi se cunoaşte bine 
Că îaterzierea tnsămân- 

" fărilotv după decada a. 
: f f c n  a  acestei M L  eon. 

âuce, cu siguranţă. la 
diminuarea drastică a 
producţiei 'te  această cui.

Pefltru a-şi asigura re
sursele financiare nece
sare supravieţuirii firmei, 
mecanizator» ue te Agro- 
m c  Bai* de  Criş şi-au 
găsit teren de lucru fn 
afara judeţului, unde fac 
diverse presta?! to agri
cultură. ..

. Reţinerile proprietari -
I m  de pământ de a trece 
m a i  hotărât la urgentarea
fasămân ţări lor îşi au,

r te. una din explicaţii.
imposibilitatea de a 

face o rotaţie corespun
zătoare a culturilor, a- 
Vftnd In vedere că Insă - 
mânţarea grâului după

grâu mai mult de al 
an nu d ă  «m l! 
scontate. Pe de altă par
te, an alt impediment 
constă te întârzierea ve
getaţiei la unele euPuri 
de toamnă, ’ in special la 
porumb. Pe lângă aceşti 
factori pe carete putem 
numi obiectivi, mai In
tervin şi alte cauze ce 
determină Întârzierea în- 
sămânţărilor, între Pare 
lipsa b ăn ite  pentru ''Iu
ta lucrărilor agricole, a 
seminţelor sau tegrSşă- 
mintclor. nu  s  tete fl ne
glijată. Ca urmare, unu 
proprietari de pământ şi 
producători m iraO  ore. 
feră să lucreze cu stela, 
jele, asta în dauna caii. 
tăţii prestaţiilor şl 9  a- 
plicării tehnologaior Iha. 
intate. ceea re  se reflectă 
şi In nivelul producţiei 
ce se vă realiza.

Situaţii nesatisfăcătoare 
privind mersul lucrărilor 
agricole de toamnă, te 
special stadiul tosâmân- 
ţărilor. am tntâteit si In 
alte zon ; ale mdeţuiui 
nostru, inclusiv In loca. 
lîtăţi din Lunca Mureşu
lui. ceea ca denotă că 
recolta de cereale păioase 
din anul viitor stă sub 
semnul întrebării

Ieşirea din impas nu 
n»ai îngăduie cGpe de 
răgaz. practica dove
dind * că prelu îirea pe. 
rioadei de insămânţâri 
până în luna noiembrie 
are repercusiuni negati
ve asupra producţiei, care 
şi aşa este destul de 
mică pentru a acoperi, 
îh toate Cazurile, chef. 
tuieliîe ce se fac. Un pro. 
fi+ cât de cât rezonabil 
obţinându-se abia la re- 
coîte de 4000—4509 kg
g^âu la ha. Dar obţi
nerea unor asemenea pro. 
ducţii necesită eforturi, 
bani şi aplicarea cu ri
gurozitate a tehnologii, 
lor specifice, culturii res
pective.

NICOLAE TBtCOB

‘U V A P Î LIBER

sociale ale agricultorilor
întrebările dlui Emil 

fiandru, din comuna Zam,
care este pensionar de la 
S tat dar a avut pământul 
înscris In fastul C A P . 
Clodgfiîleşti. fără să pres
teze Insă muncă ia a. 
coastă cooperativă. Işi g ă 
sesc răspuns fo Legea nr. 
81/1992, modificată şl 
completată cu Legea u t. 
1/1994 privind puriB e şl 
alte drepturi de asigu
rări sociale ale agricul
torilor. Cu diverse alte 
prilejuri, la  ziarul nostru 
s-a mai scris despre a- 
ceste probleme, sohtfcmn- 
du-sc că -  aşa coz# 
stipulează legile amintita 
- f f iS  ae poate acorda 
pensie şi nici n a  benefi
ciază de alte forme de 
asigurări sociale persoa
nele care a u  *a prestat 
muncă efectivă te  coope. 
rativele unde teu avid 
pământul g  idei nu aU 
avut o perioadă asigu. 
vată. - '

Aşa cum prevede Legea 
80/1992, pensia ae sta- 
bileşte la cernea persoa
nei în cauză înregistra

tă  la Ofictad de pensii 
pentru agricultori din
cadrul Direcţiei de mun. 
că şi protecţia aorială 
In raza căreia solicitantul 
domiciliază. Dosarul în 
vederea pensionării va cu
prinde şi carnetul de a- 
Sigurare cu înregistrările 
la zi, precisa şl «d te 
acte necesare stabiliră 
dreptului ta pensie. Sta
bilirea pensiei sau respin
gerea cererii de pensio
nare se face prin decizia 
emisă de oficiul respec - 
tiv, care va cuprinde te. 
meiurile de fapt şi de 
drept ce  au condus la  ad. 
miterea sau respingerea 
cererii de pensionare.

Cum te  legile amintite 
nu  se face nici o  referire 
expresă la acordarea unor 
drepturi de  pensie legate 
numai de pământul adus 
te  cooperativa agricolă, 
şe înţelege lesne c i  te 
eazut de faţă nu ppaţe 
fi vorba despre stabili
rea unei pensii doar pe 
aceste criterii şi nici a 
altor drepturi de asigurări 
sociale. (N. T.j,

•  „PATRIA" DEVA: 
Specii (13—15); Tomy 
Boy (16—19);

•  „FLACĂRA" HUNE
DOARA: Casper (13—19);

•  „PARÂNGUL" PE-
TROŞAN1: Inimă neîn
fricată (13—161; Creatorii
de coşmaruri (17—19);

•  „CULTURAL" LU- 
P8NI : Prindeţi ţ i  ares.

ace&stâ ymftnuţft 
(13—15p Specii Q M » .
Inimă neînfricată (19
oetm

•  „ZAR AND" BRAD: 
Intre lege şi destin (13— 
ISh Răzbunare forţată 
(16—18); Casper (19 oct.)*,

\  A;.: „LUCEAFĂRUL"
VULCAN: înfruntarea

- V :  4
,  , . v r  -
(13—15); Prindeţi şl a- \ 
restaţi această maimuţă ţ 
(16—18); Biete Rich- (19 ţ 
oct.); ţ

•  „PATRIA» ORAŞ. | : 
TUS*. Numele de cod: 1 • 
Răzbunare (13—13); Ver. )
d k t sub ameninţare (16 ţ 
—18); Intre lege şi destin
(19 oct);

•  „DACIA" HAŢEG: *•
Alerta (13—15); Rlcte |  
Rich "Hărţuire J
sexuală (19 oct.); 1

•  CASA DE CULTU.'
RA CALAN
la Paris (13-

u n
-15);

indian

# „MUNCITORESC» { 
PETRILA: Sdperpoti- 1
«stele (13—15); 4

«  „MUREŞUL" S f. { 
MERI A : Rob Roy (13— \  
15); |

»  „LUMINA" ILlAs V 
Alte 48 de ore (13—ÎS* \

\

.■■Liijen. ii%mn~irri

AI

Ôbtinercţi unui câştig sigur 
e 'Şîsulfiecăruia intr-o lume a 
Tra iulukiiaUa q zi lâ alta.

acţionar la Fondul 
Proprietăţii Private 
I "Banat-Crişana"

îndeplini
cest vi$ £  _ -ten.-
£ in £  iţij)pa1& fiferi un câştig  

^ îr f ic a  tu sărlj QŞumi nici un

Dilemâ^^^^rezolvam ' s o l u ţ i a  c a r e

E V I T Ă  R I S C U L , ! I
294)0 Arad . C alea V ictoriei 33-35  Tel..057-234465 Fax 057 - 250165

Durerea d ş  cap, de
numită şl cefalee sau 
ccfalalgie. este simptomul 
cri mai des întâlnit. Ea 
poate apărea la persoanele 
sănătoase. In anumite con
diţii de viaţă, dar face 
frecvent parte din tabloul 
clinic al multor boli. mai 
mult sau mai puţin grave.

Circumstanţele în care 
poate apărea durerea de 
cap, fără o legătură cu o 

. boală anume, sunt extrem 
de variate. Astfel expu
nerea prelungită la lumi
nă  puternică, la zgomot, 
atmosfera viciată, consu
mul excesiv de alcooL ca
fea, tutun pot declanşa şl 
Întreţine fenomenul. Aceste 
condiţii pot fi întâlnite în 
ansamblul lor In cadrul 
unor petreceri, soldate la 
un anumit interval de 
tim p de la Încheierea lor 
cu durere de cap puterni
că. puţin influenţată de 
calmantele obişnuite In 
asemenea situaţii se reco
mandă evitarea zgomotelor, 
cameră cu lumină estom
pată. comprese cu gheaţă 
pe frunte şi ceaiuri de 

- plante (tei. ■ soc, păducel, 
măceş), îndulcite cu mie
re de albine, la care le

adaugă 10 mililitri (2 lin. 
guriţe) suc de lămâie. Mai 
sunt utile plimbările te 
aer liber, !n zone nepo
luate (parcuri, păduri) şi 
regim alimentar axat pe 
consum de fructe şi legu
me proaspete, cu evitarea 
consumului de alimente 
greu digerabile (pră'eli, 
grăsimi, maioneze etcÂ 
pe o perioadă de 1—3 zile.

Alte condiţii care pot 
induce fenomenul sunt e- 
forturile fizice mari şi, 
mai ales, eforturile inte
lectuale prelungite (învăţă, 
rea pentru examene, con
cursuri. teste etc.). In con
diţiile de suprasolicitare 
nervoasă se recomandă ea 
programul de studio să 
fie întrerupt la intervale 
de 40—50 de minute, timp 
de 10—20 de minute, pe
rioadă în care subiectul să 
efectueze plimbări scurte 
In aer iiber. exerciţii fi
zice uşoare, gimnastică 
medicală etc. Fructele 
proaspete, sucurile natu
rale de fructe, polenul de

albine (1—2 linguri gra. 
nule pe zi, după-mese) sau 
preparatele eu iecitină pot 
fi utile in  creşterea per. 
formanţelor intelectuale şi 
evitarea durerii de  cap.

La persoanele care sunt 
sensibile la modificările 
meteorologice, poate apă

rerea nu cedează sau se 
accentuează, este necesar 
consultul medical, deoare
ce condiţiile enumerate 
pot fi factori favorizanţl 
pentru declanşarea unei 
boli mai grave, in care 
durerea de cap poate fi

Medicul ne sfătuieşte
rea durerea de cap la modi. 
fîcările bruşte ale vremii, 
expunerii la vânt, umezeală, 
frig sau căldură în exces, Ia 
schimbarea de altitudine. 
In aceste situaţii, trebuie 
evitate condiţiile date. să 
nu- se expună cu capul 
descoperit, iar la nevoie 
să utilizeze aspirină, algo. 
calmin. paracetamol etc- 
In funcţie de toleranţa 
personală (dar niciodată pe 
stomacul gol I). Dacă da .

doar un simptom al aces
teia.

O alimentaţie bogată 
cantitativ şi calitativ poa
te» induce dureri de cap 
supărătoare la -o .parte 
din populaţie. Persoanele 
care reacţionează in acest 
mod la mese abundente 
trebuie să se alimenteze 
fracţionat (aceeaşi • canti
tate de mâncare consu
m aţi te  3—4 prize, ca

interval de 3—4 bre 
intre ele) şi să evite
alimentele care conduc
constant la apariţia simr>. 
tomului. Unele dintre a-, 
eestea sunt alimentele cu 
potenţial alergizant ca I 
ouă, peşte, mezeluri, cio
colată. căpşuni, 'rustacee, 
conserve etc. şi ele sunt 
bme cunoscute de către 
persoana afectată, deoa
rece provoacă şl alte 
simptome: dureri de sto- 
mat, erupţii pe piele etc.

La persoanele cu un sis
tem nervos mai reactiv, 
durerea de cap poate apă
rea in anumite condiţii 
de suprasolicitare ner
voasă : veşti rele, certuri, 
enervare bruscă sau su
părări repetate,, excitaţie 
sexuală cu nerealizare, 
eşecuri sexuale repetate, 
conflicte familiale şi pro
fesionala etc. ' î n  toate 
aceste situaţii, durerea de 
«ap poate Îmbrăca aspec
te  diferite «a localizare, 
caracter şi intensitate, mai

des întâlnită fiind dure. 
rea localizată In creşte, 
tul capului ce se extinde 
şi la nivelul părului capu
lui, care devine sensibil 
la atingere, caracterul este 
de arsură sau constricţie 
C,strângere"). Durerea este 
Însoţită, de regulă, şi de 
alte fenomene psihice: o- 
boseală nejustificată de 
efortul fizic sau în afara 
acestuia, ameţeli, senzaţia 
de «od în gât, nervo
zitate, insomnii etc. Ca 
tratament de moment se 
pot folosi ceaiurile cal
mante (flori de tei. flori 
de levănţică, conuri de 
hamei, fructe de cătină 
albă, frunze de talpa 
fiâştli etc). oţeturl aroma
tice (levănţică, maghiran, 
mărar etc), (stilizate ea ma
saje uşoare pe tâmple şl 
frunte sau inspiraţii pro. 
funde, iar ca preparate 
medicamentoase: extra-
veral, sedocalm, sedinstant 
etc. Dacă tratamentul nu 
dă rezultate imediate şi 
fenomenele persistă sa 
recomandă consultul me
dical şl tratamentul spe
cific. (Va urma).

Df. NICOLAE BRANESO
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•  NAŢIUNILE UNIT*. 
Trimisul special al Agen- 
ţie* Naţionale de Presă 
Ilompres, Victor Martalo. 
gu, transmite: Pe agenda 
dezbaterilor Comisiei a treia 
(pentru probleme social», 
culturale fi umanitare) se 
află în această săptSutână 
punctele MM? şi f04, refe
ritoare la eliminarea ra
sismului fi discriminării 
rasiale; ţ i  respectiv, la 
dreptul popoarelor la auto
determinare: . '

Intervenind in cadrul 
dezbaterilor, adjunctul re
prezentantului permanent 
al României la ONU. 
Gbeorghe Chiriiă, remarca 
faptul că guvernele $i co
munitatea internaţională se 
confruntă Încă cu mani. 
testări de discriminare ra
sială. intoleranţă, xenofo
bie şi violenţă pe motive 
rasiale, de natură să cre
eze încordare şi conflicte, 
ameninţând stabilitatea şi 
securitatea regională şi 
internaţională.

Stăruind asupra politicii 
României în domeniul u- 
manitar, delegatul român 
a subliniat calea ireversi
bilă a ţării noastre spre 
democraţie, p r in ţu l  legii * 
şi protecţiei drepturilor 
universale ale omului. Ea 
se preocupă constant de 
crearea unor posibilităţi e- 
gale tuturor cetăţenilor ei, 
indiferent de rasă, naţio, 
nalitate, origine etnică, sex. 
Km bă sau religie, intr-un 
climat de toleranţă şi res
pect pentru demnitatea u- 
mană. Astfel, drepturile

minorităţilor sunt privite 
ca parte integrantă a drep
turilor fundamentale ale 
omului, condiţie de bată a 
edificării unei democraţii 
autentice şi a unei socie, 
lăţi civile solide, fu Consti

tuţia României se stipulează 
că normele internaţionale 
privind drepturile omului 
prevalează faţă de legisla
ţia naţională în materie.

Continuând ideca, el a 
reamintit recenta iniţiativă 
lansată de Preşedintele 
României privind reconci
lierea istorică cu Ungaria.

•  NEW YORK. Preşe
dintele cubanez, Fidel Câs. 
tro, nu este Invitat să 
participe la nici una din 
reuniunile organizate de 
oficialităţile americane, la 
New York, cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de la 
înfiinţarea Naţiunilor U- . 
uite, informează agenţia 
EFE, Potrivit declaraţiilor 
directorului executiv d  
Comitetului organizatoric 
al oraşului New Yorfc 
pentru celebrarea semi
centenarului ONU, Jean 
Sţafford, la reuniune orga
nizată de oficialităţile a- 
merieane cu acesta prilej 
nu vor participa liderii 
statelor pe care SUA nu 
le recunosc sau cu care nu 
întreţin relaţii de colabo
rare. Preşedintele Castro 
va rosti, la 22. octombrie, 
un discurs — al treilea în 
35 ani — în faţa Adunării 
Generale a Naţiunilor U- 
nite,: menţionează AFP.

DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE —  HUNEDOARA 

CLF.M. —  DEVA
SITUAŢIA LOCURILOR DE , MUNCA 
VACANTE LA DATA DE 10. 1995

Meserie Nr. locuri Meserie Nr. locuri
Agent asigurări 75 Îngrijitor fermă 13
Arhitect 2 Instalator 4
Asistent medical l Lăcătuş construcţii
Automacaragist 1 Lăcătuş mecanic. 13
Baby Sitter 4 Macaragiu 3 '
Bucătar 3 Maistru constructor 3
Casier auto 2 Manich.; pedich. 1
Coafeză 2 Mecanic auto 22
Cofetar patfeer 1 Menajeră - 4  vi
Corsfecţ. încălţăminte 10 Modelator pâine 1
Contabil 12 Montator marmură 2
Contabil i Mozaicar 7
Contabil şef 3 Optieian 2Cosmetician i Ospătar 6
Croitor 27 Revizor contabil 2 ■
Decorator ceramică 5 Şef depozit 2 • b
Director 1 Şofer 8
Dulgher 13 Strungar 2
Electrician 3 Sudor cu gaze 8 i
Electromecanic auto 6 Tâmplar M
Excava torist 2 Ţesător 1
Fierar-betonist v4 Tinichigiu auto 6
Fochist 3 Vânzătoare 15
fYezor 4 Vopsitor ■ i
Frigotehnist 3 Ziarist *
Frizer 2 Zidar 7
Ing. construcţii 5 £idar 25
Ing. electronică 1 v •; • '■ '
Ing. mecanic 2 TOTAL \ 375

Ş.C. „CARO COMEXIM“ S.R.L.
2700, Deva, str. Sîntuhalra, or. 3. .

Telef on/fax 054—626301.
.Unic distribuitor în judeţele Hunedoara şi Alba 

al produselor SŢ. „EXTRA SIB“ S.A SIBIU oferă 
Ip preţurile producătorului Următoarele predate:

— Tăieţei de casă — 0,150 kg — buc. — 5CM lei 
inclusiv TVA. ■

buc — 519,2

MEDIULUI

Determinările analitice 
privind calitatea factori
lor de mediu in judeţul 
Hunedoara In perioada 

,2—8 octombrie a.c., efec
tuate la punctele de 
control pentru suprave
gherea caBtăţii aerului 
au rezultat următoarele:

•  Valorile medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazoşi (bioxid de sulf, 
bioxid de azot, amoniac, 
fenoli şi aciditate) s-au 
încadrat în iimiteîe im
puse de STAS.

•  Pentru pulberi în 
suspensie, valorile medii 
s-au încadrat In limitele 
impuse. Valorile care au 
depăşit limitele impuse 
au fost înregistrate în

data de 5 • octombrie în. 
zona Chişeădaga şi în 7 
octombrie la Hunedoara;

o  Valorile Ia pulberile 
sedlmeritabile au depăşit 
limitele admise în zonele 
Chişeădaga de 8 ori şi 
în zona Teliuc de 29 ori;

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru, 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi de
puneri atmosferice), ape

.curgătoare şi potabile, sol 
şi vegetaţie s-au încadrat 
in limitele de variaţie _ 
ale fondului natural;

•  Indicatorii da cali
tate pentru majoritatea |  
apelor curgătoare de tu- ' 
prafaţă s-au încadrat în 
limitele impuse. Pe rfiul * 
Jiu însă se menţin va
lori ridicate de materii 
în suspensie (provenite 
prin evacuarea de ape 
uzate incomplet epurate).

AGENŢIA I »  
PROTECŢIE A 

MEDIULUI DEVA

FIRMA ROMÂNO-AUSTMACA 
Angajează agenţi comerciali cu experienţă 

(bărbaţi), în Bucureşti şi reşedinţele Judeţene, 
30— 45 ani, posesori auto şi telefon. Oferim 
salariu fix, plus comision. Trimiteţi autobio
grafie Ia C.P. 53-26 Bucureşti, până lă 25 oc
tombrie 1995. (522)

omser XEROX
Distribuitor
Autorizai

Noi nu avem nevoie 
r“ de reclamă

\
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REGIA AUTONOMA MUNICIPALA DE
GOSPODĂRIE COMUNALA ŞI LOCATIVA 

HUNEDOARA
Aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului Hu

nedoara Şi agenţilor economici că începând cu data 
de 15. 10. 1995 începe încărcarea instalaţiilor interi
oare de termojicare.

In acest sens, rugăm ca orice deranjamente 
instalaţii să fie aduse la cunoştinţa regiei — tel. . . 
721562 ; 711976. \

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele j

...
ti.-: )

inundaţii ce pot apărea în apartamente.

DE LA
AUTORIZAŢIA 

SANITARA, BAT-O VINA

Aproape, nu este ru
brică să nu apară exem
ple de societăţi comerciale 
care funcţionează fără 
autorizaţie sanitară. Drept 
urmare, se plătesc a- 
menzi, se fac promisiuni-.' 
A.F. „Cami Company" din 
Deva a fost amendată cu 
100 000 lei pentru lipsa 
cuvenitei autorizaţii, iar 
S,C. „Venus“ S.A. ■> Deva 
a primit o amendă ase
mănătoare. pentru că 
nu a  solicitat de la 
Inspectoratul Poliţiei Sa
nitare judeţene revizuirea 
condiţiilor sanitare de 
funcţionare. S.G, „Silva 
Iiţipex" S.R.L, (Fabrica 
de lapte) Petroşani a fost 
„taxată" tot cu 100 900 
de lei fiindcă „a uitat" 
să solicite viza autorităţii 
sanitare pe acest an.

PENTRU CA NU SE 
RESPECTA CURĂŢENIA

întrucât Ia Hotelul 
„Sarmis" din Deva nu . 
s-au dus la împlinire j 
măsurile stabilite de 
Poliţia sanitară la un j  
control anterior, s-a apli
cat o amendă de 100 000 
de lei. Tot pentru neapli- 
carea măsurilor de cură
ţenie şl dezinfectare in
dicate. la S.C. Sarmis 
S.A., conducerea societăţii 

a fost amendată cu 100 000 
de lei.

Şi S.C. Ţranseom Im- 
pex Unirea. Brad a tre
buit să achite o amendă 
de aceeaşi valoare pen
tru că nu s-a preocupat 
de întreţinerea curăţeniei, 
ridicarea containerelor 
de gunoi.

„Curg" amenzile pen
tru  că e mai uşor să 
nu-ţi faci treaba, să a- 
chiţi amenzile? *Nu se
găseşte nimeni -sâ-i tragă 
la răspundere?

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

* S.C. VITICOLA S A. ŞOIMUŞ
I Cu sediul în vŞoim«s, str. Viilor (str.
|  Şcolii).

% -9
! n s t jmr  W t e

•  Must din struguri soiuri superioare la 
|  preţul de 1520 lei litrul şi rachiu din tesco- 
j vină de 50 grade, la preţul de 5000 lei litrul. 
I  ‘ Preţurile includ TVA.
, Vânzarea se face zilnic, exceptând dumi- 
I nica. Ia sediul societăţii, între orele 10—17.

\Lj- (518)

buc. — 542A lei

/ — Paste extra simple — 0,250 kg
) lei inclusiv TVA.

— Paste extra simple — vrac — kg — 1593 lei
inclusiv TVA. ! -

—Biscuiţi Dumbrava — 0,060 kg — buc. — Ş77 
lei inclusiv TVA.

— Biscuiţi Dumbrava — 0,250-kg — buc. — 620,6 
Iei inclusiv TVA.

— Biscuiţi Dumbrava — vrac — kg — 2194,5 lei 
inclusiv TVA

— Biscuiţi Sibiu — 0,060 kg — buc. — 1593 lei 
inclusiv TVA.

— Biscuiţi Sibiu — 0,250 kg 
inclusiv TVA.

— Biscuiţi Sibiu — vrac — kg — 1840,8 lei in
clusiv TVA.

— Biscuiţi Păltiniş — vrac — kg — 2265,6 Iei 
inclusiv TVA.

— Biscuiţi cacao ~— 0,250 kg — buc. — 731,6 Iei 
inclusiv TVA.

—* Biscuiţi cacao — vrac — kg. — 2832 Ici incfu- 1 
siv TVA -,

— Eugenia — 0,030 kg. — buc. — 118 lei inclusiv
TVA - . A r

Divertis Crem — 0,030 kg — buc. 106,2 leiiiin- 
clusiv TVA. *? }

— Biscuiţi Citro — 0,030 kg — buc. — 106jblei
inclusiv TVA •- ''i

— Biscuiţi Păltiniş •— 0,060 kg — buc. — 200,6 
. Ici inclusiv TVA.
i — Biscuiţi Crekers — săraţi — 0,200 kg. — buc.
\ — 472 lei inclusiv TVA.
 ̂ — Biscuiţi Crekers — chhncn ■— 0,200 kg — buc.

495,6 lei inclusiv TVA. (021816)

FILIALA REŢELE ELECTRICE DEVA

~ÂAl £/ Af ţ j f

! i

i

ţ în ziua'de 19 octombrie 1995. ora 
\ 10, va avea loc la sediul FRE Deva exa- 
( men pentru autorizarea electricienilor.
\ Detalii privind examenul de autori- 
i zare se pot primi de la FRE Deva, serv. 
\ Marketing, telefon 615750, interior 126 şi 
l 226, zilnic între orele 7-^15. '; \ . (510J >:■

- 1 S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA î 
* (FNC) j

cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 26 
Organizează licitaţie publică pentru 

vânzarea unei Dacii Break, an fabrica
ţie 1986, şi a 3 (trei) remorci cereale, 
in data de 26. X. 2995.

înscrierile se fac zilnic la sediul uni
tăţii, până la data de 25. X. 1995, ora 
12,00.

Informaţii suplimentare se obţin la 
tel. 625880 sau 616625. (1806)

I
fa.

\•fa ■
-*

I

I s

SNCFK
REGIONALA CF TIMIŞOARA 

DIVIZIA TRAFIC 
Cu sediul m Timişoara, strada Gării, nr. 

2, scoate la

TiuMT.rC.'.OT.y / ,v. (mi ;ţ̂ v.,;v

activitatea de salubrizare din staţiile de cale 
ferată: Timişoara Nord, Arad, Deva, Caran
sebeş.

? Documentaţia pentru ofertă se poate ridica 
] de la Divizia Trafie Timişoara, fad.: 191701, 
S 191702, 191703, 191704 — interior 3123 sau
* 2276.
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ANIVERSĂRI
—*— *—+

•  In cea mai fru- 
moaşă zi pentru Mi- 
haela şi Andrei care-şi 
unesc destinele Feri- 
cire şi Gasă de Piatră.
Din partea părinţilor 

* Arii, SImion, Eleonora 
... şi Romulus. (D.P.) 
*—*—*—*—*—*—*—«—*—»—•

, VÂNZĂRI —  
CUMPĂRĂRI

•  Vând • urgent aparta
ment 2 camere, decoman
date, zona fiălcescu, sau 
schimb cu garsonieră. Tel. 
629691. ' ■ ' (1692)

•  Vund Dacia 1310. stare
bună. Informaţir’Deva, tel’. 
«28703. (7732)

•  Vând mobilă 'sufragerie 
rie, Orăştie, tel. 642454.

(1677)
•  Vând apartament două 

camere, str. Progresului, 
bl. 88/25, zilriic 19,30—22.

'V.//.V-V” (1661) '
•  Vând apartament două 

camere, Deva, Gojdu Al. 
Lalelelor, AB 1/35. (1663)

•  Vând casă cu grădi
nă Deva (peste linie). Tel. 
614334. (1647)

•  Vând Dacia 1360 ava
riată şi talon. Tel. 628958.

(1612)
•  Vând âpartament două 

camere, tel. 628363. (1688)

•  S.C. Super Com 
Sibiu reprezentanţa 
comercială Deva, în
cepând cu luna octom
brie a.c., vinde en 
gros prdduse din câr- 
rie de pasăre, pulpe 
cttrcan, ficat, pui şi 
burtă vită preamba- 
late. Toate din im
port cu ritjieare din 
depozit Devii Deva. 
Solicitanţii pot apela 
la tel.: 613133; 620509, 
Deva. (1673)

•  Vând mobilă cameră.
Tel. 627684. (1675)

•  David Betea din Baia
de Criş, Lunca. 76, vinde 
casă, pământ. (J669)

•  Vând Fiat Ritmo Gfl L 
p.entru piese de schimb. 
Maşina este în stare de 
funcţionare. Tel. 661415

. (1668)
•  Vând Skoda S 100 în

stare bună la un preţ con
venabil. Informaţii tel. 
627042. (1671)

IhllUilUHflft'
Va oferă 

din stoc produse 
import G.S.l..

W, —■ profil cornier..
■ laminat 
di rin. 50x50, 45x45,

35x35. 25x25

■  plăct ondulate 
azbociment 
d im ,1150x1750xG

■  PC-52: 
d!am> 10 4 25

Livrarea mărfii se 
face din depozitele 
_ noastre din Iaşi.

•  Vând rulotă germană 
Knauş înmatriculată, ame
najată comercial, şi cham- 
ping, tel. 627807; 617256.

(1609)
•  Vând casă cu gră

dină, central, Baia de Criş. 
Informaţii tel. 615478.
i ; ; (ifioo>

ş  Vând loc de_ veci du
blu în cimitirul protestant 
din Deva preţ convenabil. 
Tel. 622989. , ' (1665)

•  Vând VW Golf II Die
sel Deva, tel. 617379

: (1664)

•  Vând teren- pentru
casă in Deva, 1500 mp, apă, 
gaz, 2138*0. (1644)

•  Vând Dacia 1300. Tel. 
G17515 după ora 17.

; - - (1643)

•  Vânzare: urgent! Gar-;
sofiieră mobilată în Gojdu,- 
Deva. Relaţii 054/777551 ; 
J770520, • " ■ (1634)

•  Vând casă, Deva. zonă 
centrală. Informaţii Alba 
Tiilia, tel. 811019.' > (7723)

•  Cumpăr scândură ste
jar uscat (peste 3 ani) O- 
răştie, tel, 641268. *(1599)

•  Vând mobilă bucătă
rie. masă plus - patru sca
une. Deva, tel." 624634.

(1655)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, două ga
raje, căbănută. Tel. 623560.

(1654)

•  Vând apartament trei
Camere Deva, central, tel. 
650293. .18—22. (6500)

•  Vând maşină îngheţată,
stradală, Italia, Orăştie, 
tei. 642790. (9667)

•  Vând urgent Ford 
’ Granada, Diesel, 2100. în-
'matricuîat, tel. 642020, O- 
răştie. (9671)

•  Vând .Mercedes 290
D, 1975 înmatriculat, 1900 
mărci, tel. 641133. (9673)

•  S.G. Banc Post, Filiala 
Orăştie, scoate la vânzare, 
prin licitaţie publică, casă, 
curte şi grădină, situată în 
Orăştie, strada Dealu Mic, 
nr. 42. Proprietatea dnei 
Toma Aurora. Preţ de 
pornire 18 milioane lei, 
licitaţia arc loc în data de
18 octombrie 1995, ora 9, 
la sediul Judecătoriei O- 
răştie, biroul executor ju 
decătoresc. Informaţii su
plimentare* la ' tel. G47473.

; . (9672)

•  Vând âpartament 4 
camere, Bălcescu, lei
19 Q00 000, tel. 054/624461, 
Plugaru Traian, str. Zam- 
firescu, nr. 11, Deva. (6503)

•  Vând apartament 3 
camere, Gojdu Aleea Pă
cii, K i A/30. Tel. 617646.

rs,............ (6954) ;-

•  Vând ferăstrău meca- . 
nic (drujbă) suedeză, abso
lut nou. Tel. 717431. (7345)

•  Vând Opel 'Record, 
2,3 Diesel, avariat, 1984, 
înmatriculat. Tel. 711383.

(7344)

. •  Vând garsonieră Deva, 
Dacia, bl. 6, .sc. 4 ap. 10.

(1652)

•  Vând casă cu grădină, 
Veleţ, nr 48 (preot Vaşiu).

(1679)
'ast str. Tâtarasi nr. 5 

tei/fâx 032/172799, 
270499, 

tel 032/173025

•  Vând VW furgonetă 
Diesel 4,6 tone înregistrată 
si Turism Mercedes 200 

f D. Ţel. 660796. (1683)

•  Vând cărucior trans
port, zdrobitor struguri/ 
storcător crom, şi smicu- 
rător porumb,'manual: Tel. 
616848, (1690)

v  ÎNCHIRIERI

•  Caut să. închiriez a-
partament două camere 
(garsonieră) nemobilat. Tel. 
621162.. (1662) 
. •  Caut pentru închiriat 

garsonieră nemobilată. In
formaţii tel 613535, între 
orele 17—29. ,{7731)

DIVERSE

•  Caut administrator 
firmă. închiriez spaţiu 
comercial, Deva. Tel. 
612535. ; . (1657)

•  Societate străină cau
tă agenţi pentru . comer
cializarea substanţelor de 
curăţat . şi a sprayurilor 
industriale. Relaţii tel. 
0,57/273095. : (1619)

•  Câştiguri substanţiale
lucrând acasă.. Relaţii la 
C.P. 2, Cugir. (1625)

SCHIMBURI *
DE LOCUINŢE ..

•  Schimb apartament 2 
camere, cu garsonieră. O- 
răstie, tel. 647313, seara.

.V* - (9069)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie tâm
plar pe numele Ţigu Va. 
sile Bucium O declar 
nulă. (9674)

COMEMORĂRI

•  Cu aceeaşi durere în 
suflet anunţ împlinirea a 
şase luni de la decesul 
soţului meu

SA VIN SPIRU 
A fost un om cinstit şi 
bun. Rog pe cei ce l-au 
apreciat să-i dăruiască un 
gând frumos. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. 
Soţia Valeria. (7343)

•  Cu durere în suflet 
soţia, copiii, mama, fraţii, 
sora şi cumnaţii anunţă 
împlinirea a 6 luni de j a  
trecerea în nefiinţă a dra
gului nostru

RUNCAN SIMION 
Parastasul în ziua de 15 
octombrie 1995. la biserica 
din Dobra, (1651)

# Au trecut 6 luni 
de când ne-ai părăsit 
draga noastră 

GOIA FLOIUCA 
lăsându-ne sufletele 
îndurerate. Amintirea 
ta jămâne veşnic vie 
în inimile noastre. Nu 
te vonţ uita niciodată. 
Părinţii Preliar Român 
şi Marja, fratele Nelu, 
Marloara şi Flavius.

(1686)

•  Fiica Neli, gine
rele Vali, nepoţii Clau
dia şi Dani împreună 
cu familia Dorobăţ 
reamintesc că se îm
plineşte un ân de la 
decesul celui care a 
fost '

MARIN MANDA
Parastasul de pome
nire,- duminică. . 15 
octombrie, ora 13, la 
cimitirul din str, R- 
minescu, Deva. ‘ (D.P.)

•  Soţul Goia Petre şi 
' copiii Marcel ş’i Măfcela 
anunţă împlinirea a şase 

! luni -de lâ dispariţia dra
gei lor

-GOIA FLORICA
Nu te vom uita nicio

dată! (021511)

. •  Luminiţa ş i . An- 
gela anunţă cu adâncă 
durere că slau scurs 
6 . săpţămâni de la 
stingerea din viaţă a 
celui care a fost .* 

prof. MUIAT 
GIIERMAN 

Parastasul are loc, 
azi,, sâmbătă, 14 oc
tombrie, ora 13,30, la 
cimitirul ortodox Be- 
jan. (1685)

DECESE

•  Soţia Smeurâ şi 
fiul Flavius anunţă 
cu profundă durere 
trecerea prematură in .. 
nefiinţă a celui care 
a  fost uri minunat soţ 
şi tată -

Sing. FLORIN 
.-.ŞAPTELEI, 

în vârstq de numai 
49 de ani. - înmormân
tarea, azi, 14 octom
brie ora 12. la cimi
tirul din Călan. Nu te 
vom uita niciodată.

* :• (D.P.)

•  Consiliul local şl 
primarul oraşului Că
lan îşi exprimă regre
tul pentru trecerea 
prematură în eterni
tate a celui care a 
fost

Sing. FLORIN 
ŞAPTELEI

viceprimarul oraşului 
: şi transmite pe această 
cale sincere condo
leanţe familiei îndo
liate. Dumnezeu să-l 

^odihnească. {D.P.)

•  Familia anunţă cu 
adâncă durere înceta
rea din viaţă a dra
gului lor

ŢEPES NICOLAE \
în vârstă de 69 ani, 
un bun soţ, tată şi 
bunic. - : î/V v 

înmormântarea — 
azi, 14 octombrie, ora 
13, de la capela ro
mano-catolică la ci
mitirul ortodox de pe 
str. Eminescu.

Nu te vom uita 
niciodată! (021514)

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN I 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

FILIALA CNSLR — FRĂŢIA I
PRECIZEAZĂ: I

Referitor la afirmaţia domnului senatori 
IO AN DINIŞ, făcută în ziarul dvs. din 3 octom- |  
brie 1995, în articolul „Conferinţa judeţeană a l  
P,D.S.R.“, Uniunea Sindicatelor Libere din ■  
Judeţul Hunedoara — afiliată la CNSLR — |  

j FRĂŢIA, îşi rezervă dreptul de a arăta că sin-1  
dicatele afiliate nu sunt aliate nici unui partid" 
politic, singura politică a acestora fiind socio-1 

j economică. I
- Preşedinte, *

r . ’;' ...,' ■ PĂS GHEORGHE - |

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE POSTĂ 
HUNEDOARA

•  Un ultim omagiu ce
lui care a fost un om deo
sebit

ŢEPES NICOLAE
Din partea rudelor: fami
liile Puia şi Nan. Dumne
zeu sări odihnească!

(0.21513)

•  Suntem alături de 
familia greu încercată prin 
decesul celui care a fost

ŢEPEŞ NICOLAE 
Dumnezeu să-l odih

nească !
Familia Băţălan (02J512) 
O Colectivul de muncă 

de la Atelierul mecanic 
S.C. B.A.D.P.S. S.A. Deva 
este alături de colegul Ţe- 
peş Marius. la greaua în
cercare pricinuită de moar
tea tatălui său

ŢEPEŞ NICOLAE 
şi transmite sincere con
doleanţe familiei- greu 
încercate. ■ • ' (021516)

71.
Cu sediul in Deva, str. M. Emineseu, nr. 

ANGAJEAZĂ

•  Familia îndoliată 
mulţumeşte colecti
velor firmei IMSAT 
Dacia Hunedoara, Su
cursalei Băncii --Naţio
nale, Grupului Şcolar 
nr. 3, APM Deva, prie
tenilor, vecinilor şi 
tuturor celor care au 
fost alături de noi la 
suferinţa produsă de

pierderea iubitului nos
tru’ - '

ŞTEZAR VALER
(1678)

•  Cu adâncă durere 
şi compasiune, suntem 
alături de familie 
Şaptelei la greaua 
suferinţă pricinuită 
de trecerea . în ne
fiinţă a prietenului 
nostru
FLORIN ŞAPTELEI
Dumnezeu să-l odih
nească !

Familia "Dan Mitoai- 
- V (1693)

•  1 instalator pentru întreţinere instalaţii 
sanitare, instalaţii încălzire centrală şi punct 
termic.

Concursul va avea loc in data de 23. 10. 
1995, pra 11, Ia sediul unităţii.

Condiţii: ' ’ " ’

— domiciliul stabil in Deva.
Informaţii suplimentare la tel.: 619439.

(538)

ASOCIAŢIA TRANSILVANIA - PROGRAMUL 
ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR

Invită pe toţi «foştii salariaţi ai societăţii, 
pensionarii cu ultimul loc de munca la S.C. 
„Transilvania** Sri\. Deva (I.C.S.A.P.) să devină 
membri ai asociaţiei, calitate în care pot să stib- 
scrie cumpărarea acţiunilor aferente la 40 la 
sută din capitalul social al S.C. „Transilvania** 
S.A. Deva, aşa cum rezultă el din lista socie
tăţilor comerciale aprobate.prin H.G. nr. 626 /y 
1005> unde este înscrisă la poziţia 1849.. i j

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE j
ADMINISTRAŢIE j

S.C. „SIDERMET** S.A. CĂLAN 
Cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 

17; -judeţul Hunedoara; -«'ja
Organizează în data de 19 octombrie 1095 

LICITAŢIE PUBLICĂ pentru instalarea unei 
reţele de calculatoare cu minimum 20 posturi 
de operare. *

Relaţii suplimentare la telefon 054/730560, | 
interior 606. .1

•  Centrul de Sănătate 
Călan transmite sincere 
condoleanţe familiei Sapte- 
lei., la decesul - celui care 
a fost vieepfrimar 

FLORIN ŞAPTELEI
(921515)

V

VINDEM EN GROS ŞI EN DETAIL J
Piese de schimb pentru IFA W 50 L 60. Dcpozi- V 

tul nostru sc află în localitatea Gyula (Ungaria), str. i 
Olah Gyorgy, nr. 20, la ieşirea din oraş spre Sarkad î 
(înainte -de podul Crişului Alb). Informaţii Ja tel. .' 
0036/66/463621. Se poate vorbi şi în ţimba română. |  
în cursul săptămânii, de la ora 7 la ora 16. (1592) ţ
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