
(Din MESAJUL ADRESAT DE |
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,

DOMNUL ION ILIEŞCU,
cu ocazia celei de-a 13%i-a aniversări 

a Poliţiei Române)
„Intr-o lume în care infracţionalitatea tinde să.lj 

devină un pericol ce ameninţă însăşi esenţa demo-,|! 
cratică a statelor, existenţa unor forţe instituţiona- ■! 
Uzate care să se opună escaladării acestui feno
men este nu doar utilă, ci de-a dreptul vitală. 
Instituţiile chemate să asigure ordinea publică şi, 
in cadrul acestora, în primul rând poliţia — re-1 
prezintă un garant al dezvoltării statului de drept, S 
al asigurării libertăţilor democratice ale cetăţeni- '  
lor. Să nu uităm că orice naţiune care se respee-! 
tă trebuie, mâi presus de toate, să asigure tuturor; 
fiilor săi, în mod egal, acele drepturi imprescrip-' 

$ tibile, definitorii pentru statul de drept, . in mod j 
deosebit dreptul la viaţă, la siguranţa existenţei, la • 
împlinirea propriei vocaţii, - intr.un ' context so- [

[ î cial, de ordine, de linişte, de armonie".
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DE ZIUA POLITIEI ROMANES

Anul acesta la 4 noiembrie se împlinesc 135 de 
ani de ia crearea Poliţiei Române, instituţie cu vechi 
şi îndelungate tradiţii in slujba ţării şi a cetăţenilor 
săi. '

tn acest moment aniversar, exprim in primul 
rând întreagă recunoştinţă acelora care, alegând no
bila‘profesie de poliţist, printr-un efort permanent, 
curaj şi dăruire, s-au distins prin demnitate şi ab- 
negdţie pentru apărarea idealurilor sacre ale po
porului nostru, de libertate, Ordine, legalitate, 'drep
tate şi unitate naţională.

ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE reprezintă momen
tul cei mai adecvat de a medita asupra rolului 
poliţistmiui' româii in"condiţiile statului de /drept, 
asupra modului prin care poliţia trebuie să răspun
dă aşteptărilor fireşti ale cetăţenilor ţării, de a se 
constitui intr-un autentic garant al securităţii vieţii 
oamenilor şi a bunurilor lor.

în'amplul proces de înnoire şi democratizare a1 
societăţii româneşti, poliţia hunedoreană se ' pre-i 
zintă ca un organism riguros şi competent, fiind 
angajată cu profesionalism in apărarea legalităţii, a 
vieţii, a avutului public şi privat, a climatului de 
ordine şi siguranţă civică.

In condiţiile în care ne confruntăm cu o pro
blematică deosebit de complexă, suntem încreză
tori în forţele noastre şi ne consacrăm întreaga ca
pacitate- şi inteligenţă pentru îndeplinirea \ .misiu-l 
nilor încredinţate de societate. s • .. . * ■> V.

Evoluţia fenomenului infracţional tn cele 9 lunii 
ala a confirmat că poliţia hţsm$oreu*i
«ii s-a confruntat, aşa după cum am arătat «» ■</ 
situaţie OSPtrem de dinamică şi complexă, fapt re-y 
zultat din constatarea a 7324 infracţiuni, cu I271Î 
mai multe decât in aceeaşi perioadă a anului trecut,) 

.prin săvârşirea acestora prejudiciul produs fiind 1 
de peste 6 miliarde lei. Faptul că am descoperit şi it 
deferit justiţiei 4987 de infractori, cu 982 mai mulţi l 
decât în cela 9 luni ale anului 1994, denotă că * 
poliţiştii, cu sprijinul de necontestat al cetăţenilor, 
au dat un pius de eficienţă muncii.

Asigurăm cetăţenii uf poliţiştii vor acţ ona şi 
tu ci ntinuai % cu abn gaţi si fermitate, pentru a-şi 
îndeplini cu credinţă şi onoare sarcinile pro
fesionale şi a contribui la creşterea prestigiului, 
instituţiei.
’ ■ Cu prilejul sărbătoririi „ZILEI POLIŢIEI", mite-
m fu ,î, i , diţiştilor din udeţul Ht ed ca calde 
feti ităi şi mulţumiri pentru actlt tatea desfăşu- 
rată şi le urez, atât lor, cât şi familiilor, sănăta
te şi viaţă lungă.

De asemenea, adresez sincere şi respectuoase 
mulţumiri tuturor celor care au fost alături de noi, 
ne-au sprijinit şi ajutat să ne îndeplinim cu cinste 
misiunile revenite. ■■

Colonei ARSENIE IOAN-DUMITRU, I 
şeful Inspectoratului de Poliţie j 

al judeţului Hunedoara

CU VÂNT UI 
LIBER

Capcanele autonomiei locale
Din capul locului ţi

nem să precizăm că nu 
avem nimic Împotriva 
autonomiei locale, ba chiaa? 
am militat şl vom mili
ta consecvent pentru în
făptuirea ei, în primul 
rând în aspectul său bu
getar, în sensul că toate 
sursele prin care o ioca- 
litate alimentează buge
tul să se întoarcă, în

cotele prevăzute de legi, 
la localitatea respectivă. 
A nesocoti însă în nu
mele autonomiei locale 
ceirinţe impuse într-un

vom ocupa in cele ce 
urmează.

Prin Hotărârea nr. 35/ 
1993. actualul Consiliu 
local al municipiului De
va a aprobat Planul 
urbanistic general al mu
nicipiului reşedinţă de 
judeţ.domeniu sau altul de legi 

în vigoare, înseamnă a 
cădea în capcanele a. 
cestei autonomii. De o 
asemenea problemă ne (Continuare în pag» a 2-a)
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♦  Comunicat privind |  

modificarea unor j|
tarifa de 
municaţii

unor | 
teleco-

• Catastrofă energe- |
tică în Valea Jiu. I 
lui |

•  Bronşita cronică j[

•  R.A.G.C.L. 
mcază

infor- 1

•  Publicitate

•  Din lumea largi

Caleidoscop
minical.
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Fabrica de pâine 
din Brad. încă o şar
jă de pâine albă, ru. 
menă va porni spre 
consumatori.

Foto :
PAVEt CAZA
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Lâ ghicitoare :
— In această toamnă, poate la începu

tul iernii, văd o creştere a pensiilor cu 
jumătate de procent ...
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RAFINAMENT ş! CALITATE 
prin nole lamiiK da produse: 
LADY M lichioruri cremă 
(ciocolată, cacao, cafea) 
GIUliA lichioruri desert 
(căpşuni, frăguţe, chdrty, 
maraschino, zmeură)
ACC ENT* lichioruri

aperitiv 
tjrâgăfejhern, 

zmeură)'
intru prima dată

nmm&mtuifi Vă aşteaptă 
Mpfoduaolonorstre,

• LANSARE DE CA- 
SETA, Duminică, 5 no
iembrie a.c. la. ora 10, 
în sala ASTRA din mu
nicipiul Orăştie va avea 
loc lansarea casetei de 
muzică pop, interpreta
tă de copii solişti din 
cinci oraşe ale ţării, 
„Cântece pentru copii, 
cântate de copil". Lan
sarea casetei; este ur
mată de un frumos spec
tacol, în care va evolua 
şl Iulia Maria Gotâr- 
lea, din municipiul Orâş- 
tie, cu două melodii pro
prii, înregistrată pe a. 
ceasta casetă. Participă, 
de asemenea, realizatori

de la studiouri de râdio 
şi televiziune. (G. P.).

•  IN DIVIZIA C, LA 
FOTBAL. O etapă cu 
două derby-uri în Divi
zia C la fotbal. La 
Vulcan, Minerul — Da* 
c*a Orăştie, • şi la Ani- 
noasa, Minerul — A.S.A, 
Aurul Brad. Meciuri 
tari, ce aşteaptă spec
tatori mulţi. Dar şi iu
bitorii fotbalului din Gă- 
lan, Haţeg, Orăştie (Fa-

vior) pot să-şi urmă
rească favoriţii, în me
ciurile acestor echipe pe 
terenurile proprii, du
minică, .de la ora 11. 
(S. C ).

9 FARMACII DE SER
VICIU. Azi şi mâine 
este deschisă în muni
cipiul Deva Farbtacia 
„Sâlutaris", situată în 
strada Libertăţii, nr. I. 
Telefon 218291.

•  In acelaşi interval 
de timp va funcţiona în 
municipiul Hunedoara 
Farmacia „Lulcâ", din 
zona Pieţei, tel. 717194. 
(E. S.).

SÂFI
societatea p e  asistenta financiara si iNVEsrrni
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S A F I
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Valoarea certificatelor de investitor în 

săptămâna 4 — 10 noiembrie 1995.
Tip A — 590 800 Ici; Tip. B — 147 700 lei; 

Tip C — 73 850 lei.
Creşterea1 fată de 1.1. 1995 — 98,9 la sută. 

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! 
DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI - f>45"02.
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sambata. ;
4 NOIEMBRIE /

•  Cuv. Ioanichie cel 
Mare; Sf. Mc. Nican- 
dru Ep. şi Ermeu pr. 
(Pomenirea morţilor);

•  S-au născut, te 
1903, compozitorul ro
mân 'ION VASILES- 
CU (HI. 1868); te 1807, 
scriitoarea CELLA SER- 
GHI;

•  A murit, te 1870,
, dramaturgul TEODOR 
MU#ATESCU <n. 1903);

■0  (Soarele răsare la 
ora 6,56 şl apune la 
MMX

•  Au trecut 307 zjle 
din an ; au mai rămas
sa

DUMINICA, '
5 NOIEMBRIE

•  Sf. Mc. Galaction 
şi J^aistimia;

•  191& S-a constituit 
Consiliul Naţional Ro
mân din oraşul Hune
doara. având ca pre- 
şedinţe pe Gheorghe 
Dubleşiu;

•  S-au năs.cut: în
1680, scriitorul MI- 
HAIL SADOVEANU 
(m. 1961); în 1921. cri
ticul literar ADRIAN 
MARINO; te 1935, la 
Brad, scriitorul hune- 
dorean RADU SELB- , 
JAN. ’

NOTE * OPINII
PROPUNERE

Mai mulţi cititori ai zia
rului nostru ne-au sesi
zat faptul că la noul se
diu al Direcţiei judeţene 
de ppştă. din Deva. nu 
se găseşte nici o cutie 
pentru corespondenţă, fă
când totodată propune
rea că ar dori să fi se 
îndeplinească această so
licitare. Credem că este 
nu numai posibil, dar ti 
wsşesar să te fie îndepli
nită această cerinţă.

INS UNDE ÎNSEMNE 
REFLECTORIZANTE 7

înţelegând obligaţia şi 
necesitatea de a avea 
montate însemnele re
flectorizante pe mijloa
cele de transport, te spe
cial la remorci, numeroşi 
şoferi şi rutierîştl se a- 
dresează cu întrebarea; de 
unde se pot procura, bine
înţeles din Judeţul nostru, 
asemenea însemne î

LUNI,
• NOIEMBRIE

•  S t Pavei Mări • 
Patriarhul Constantino- 
polului; Cuv. Luca;

•  Onomastică: Lazâr;
•  6—7 nov. 1784. Are 

loc atacul nereuşit al 
răsculaţilor, conduşi de 
Ifiwea; Cloşca şl Cri- 
şan, asupra Devei. 44 
de ţărani luaţi prizo
nieri sunt executaţi fă
ră Judecată;

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„METCOM" S.R.L. DEVA 

str. împăratul Troiannr. 34, 
judeţul Hunedoara 

_ Anunţă intenţia de majorare a preţu-\ 
iilor la produsele fabricate, aceasta ca! 
urmare a majorării tarifelor ta materiile; 
prime, combustibil, indexări solarii ele. 
începând eu data de 4. XII. 1995.

(2140) ^
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C I N E M A

•  „PATRIA" DEVA: 
Lumea apelor (3—9);

•  „FLACARA" HUt 
NEDOARA: Cavalerul 
mesei rotunde (3—9);

•  „PARÂNGUL- PE
TROŞANI: Cavalerul me
sei rotunde (3—6); Răz
boiul este meseria mea 
(7-9);

•  „GUTURAL" LU- 
PENI: Batman forever 
(3—5); Blink (6—8); Tom- 
my Boy (9 nov.);

•  „ZARAND" BRAD : 
Monstrul (3—5); Poliţiş
tii violenţi (6—8); Bafe- 
man forever (9 nov.):

•  „PATRIA" ORAŞ- 
T1E f Legendele toamnei

Prin. determinările ana
litice privind calitatea 
factorilor de mediu fa ju
deţul nostru, te perioada 
23—29 octombrie, .efec- - 
tuate la punctele de con
trol pentru supraveghe
rea calităţii aerului, vă 
informăm: , , /

•  Valorile medii pen
tru concentraţiile poluan
ţilor gazoşi (bioxid de 
sulf, bioxid de azot, a- 
moniac, fenoli şt acidi
tate) s-au menţinut te li
mitele impuse de STAS.

•  Valorile medii pentru 
pulberi în suspensii s-au 
încadrat ta valoarea li
ntiţă pentru zonele Deva
— Mintia, Chişcădaga, Hu
nedoara, valori uşor de-

(3—5); Vânătoare de ; 
femei (6—9); I

•  LUCEAFĂRUL" î 
VULCAN: între lege şi |  
destin (3—5); TomnriyBoy J
(9- 8) ; ' v „  |

•  „DACIA** HAŢEG:* 
O cauză dreaptă (3— > 
5); La, răscruce Intre I 
dragoste şi moarte (6 !
-  8)4

•  „MODERN'1 HU- *
NEDOARA : Scenariul I 
ucigaş (3—5); '

•  CASA DE CULTU-|
RA CALAN: Singur * 
împotriva preşedintelui j 
(3—5); I
e „MUNCITORESC" î 

PETR1LA: Un indian |  
la Paris (3—5); »

•  „MUREŞUL- SI- I
MERIA: iUte 48 de .
«te <3—5); I

•  LUMINA* ILIA: * 
Hărţuire sexuală (3-5). j

M E D IU L U I

năşite 
Va) ea

înregistrându-se în 
Jiului;

IGIENA IN
SUFERINŢA

Toaleta patiseriei „Ga- 
rofiţa" din Deva se află 
tatr-o stare jalnică. Pe 
lângă faptul că la WC no 
este capac şi apa curge 
te permanenţă din re
zervor, lipsesc săpunul şi 
prosopul, igiena fiind, deci, 
In «sare suferinţă. Na 
se pot înlătura oare a- 
ceste neajunsuri 7

DISPAR POMII v

Vedete carii zilnic dispar 
o mulţime de pomi, unii 

.fructiferi, de pe margi
nea drumurilor ce se mo
dernizează !h judeţul 
nostru, O parte dintre ei 
ar pitea fi transplantaţi 
te alte locuri, însă ni
meni. chiar şi ecolo- 
gişti fiind, nu «gândeşte 
să facă ceva pentru a 
salva aceşti ponti de la 
dispariţie.

T, NICOLAU

riaţie ale fondului na
tural; . ■; '■['

•  Indicatori! de cali
tate pentru apele curgă
toare de suprafaţă au fost 
în limitele impuse. O 
excepţie s.a înregistrat pe 
râul Jiu, unde materiile 
în suspensie provenite din 
evacuarea apelor uzate 
industriale incomplet e- 
purate au prezentat va
lori ridicate până la 
4011 mgfl, valoare reţi
nută îrt ziua de 25 oc
tombrie a.c. Toate cazu
rile de abateri au fost 
aduse şi Ia cunoştinţa 
celor vizaţi, pentru a lua 
măsurile ce se impuri.

Agenţia de Protecţia 
: Mediului Deva

' /

In controalele ce le 
organizează, Inspectora
tul judeţean de Poliţie 
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă manifestă un in
teres deosebit pentru 
respectarea riguroasă a 
regulilor de igienă sani
tară, a calităţii produse
lor ce se pun te văn-

De la
ABATERI DE LA 
RESPECTAREA 

'  REGULILOR 
DE IGIENA

•  La pulberile sedi- 
mentabrte au fote depăşi
te valorile lintiţă în zo
na Chişcădaga de 9 ori şl 
de 23 de ori te zona 
Teliac ;  ̂ 7 *

tru factorii de mediu în 
aer (aerosoli filtraţi şi 
depuneri atmosferice) ape 
curgătoare şi potabile, sol 
şi vegetaţie s-au înca
drat te limitele de va-

Abaterii^ nu se 
trec cu vederea. •  Pen
tru neintre ţinerea te 
condiţii corespunzătoare 
de a pieţei agro.
alimentare a oraşului 
Brad. S. C. Transcom 
linpex SRL a fost sanc
ţionată cu o amendă de 
106 000 Iei. •  S. C. Mi- 
raceti Com SRL Hune
doara a fost amendată 
cu 300000 tei fiindcă a 
pus In consum alimen
te cu semne vădite de 
alterare «Si R.A.M.G.CL 
Hunedoara a primit o 
amendă de 200660 lei 
fiindcă a livrat popu
laţiei apă - nepotabilă. •  
S.C. Robcom SRL Pe
troşani a desfăcut pen
tru consumatori bău
turi răcoritoare la pahar 
fără să aibă asigurate 
condiţiile cerute de spă
lare şi dezlnfecţie. 75 000 
lei a fost amenda a- 
chitată de această firmă.

FARA ACTE 
IN REGULA

S.C. „Timofte" SNC 
Petroşani a fost găsită 
comercializând produse 
alimentare fără să fi e- 
feetuat cuvenitele exami
nări medicale. în total 
amenzile aplicate aici au 
fost de 130 000 lei. La

sanitară !
Deva, Ş.C. „Bianca An- 
drieş" SRL funcţiona, 
bine mersi, fără să ‘ po
sede adeverinţă sânt* 
tară de funcţionare. A- 
menda a fost Pe măsura 
faptei: 500 006 lei. Pen
tru aceeaşi faptă; S.C. 
„Marel-Bojin" — tot din 
Deva, a primit o sanc
ţiune de 200000 lei. SC. 
Balintoni SNC — staţia 
PECO de la Bretea-Strei, 
funcţionând fără A.S.F., 
a fost' „premiată" cu su
ma de 200 606 Iei. La 
S. C. Comintex „Auro
ra" Ban) Mare lipseau 
vizele examenelor me
dicale. Amenda 7 500 300 
tei. -

SE STABILESC
PENTRU A SE . V 
ÎNDEPLINI -»

Cum e şi normal, în 
urma controlului ce se 
exercită de c ă t r e  
.LPJ5.M.P. Deva, pe 
lângă amenzile ce le a. 
plică te cazul unor ne- 
regularităţi, se stabilesc 
şi măsuri pentru eli
minarea neajunsurilor 
constatate. Societăţile co
merciale, agenţii econo
mici sunt Obligafl să în
făptuiască punct v  tu 
punct măsurile luate. Nu 
s-a întâmplat aşa la 
S.C. Chimica 
S. A., neîndeplimndu-se 
cele stabilite la un con
trol anterior. Sancţiu
nile date s-au ridicat la 
409 000 tei. Tot pentru 
neîndeplinirea măsuri
lor prescrise de Poliţia 
sanitară, Complexul „De- 
cebal" din Deva a achi
tat amenda de 100 000 
lei.

A

Poliţia sanitară 
D e v a

~ r
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O dată aprobat în Con
siliul local, Planul urba. 
nistic GENERAL (P.U.G.) 
devine lege pentru loca
litatea respectivă, In toate 
detaliile luL Se pare că 
dnii care alcătuiesc Con-. 
siliul local Deva nu j au 
înţeles bine acest lucru şi 
iată de ce.

Potrivit prevederilor 
P.U.G. aprobat, actualul 
bulevard Nicolae Bălcescu 
— prin care ar urma să 
afluiască spre zona in
dustrială a oraşului toată 
populaţia activă care face 
serviciu In această zonă 
şi locuieşte te două din 
cele mai mari cartiere 
ale oraşului, Dacia şi Mi
cro 15 — trebuie să se 
racordeze în linie dreaptă, 
la strada Depozitelor, tra
versând Calea Zarandu- 
lui (linia de centură a 
oraşului). Pe porţiunea ra
cord cu str. Dorobanţi, 
întâlnire cu Calea Za- 
randului, bulevardul face 
o uşoară abatere spre 
stânga, abaterea mărin-
du-se Pe măsură ce dă In 
continuarea străzii Do
robanţi, prin care se face 
acum racordul cu str. 
Depozitelor.

De ce este importantă 
continuarea te linie dreap

tă a bduluj Nicolae Băl
cescu, până la racordul 
cu Depozitelor, poate ju
deca orice conducător au
to, nemaivurbind de ur
banişti. | -, f  .

Realizarea ;|i, ta- linie 
dreaptă a acestei porţiuni 
presupune intre alţele ex
proprierea pentru cauze de 
Utilitate publică a Unor

robanţi, adică cu o aba
tere semnificativă de la 
linia dreaptă. Să nu fi 
ştiut onorabila comisie că 

asemenea f ţrtodîficare 
.fţresupjtee un nou P.U.G. 
pentrU care trebuie fă
cută altă cheltuială, de
loc neglijabilă şi parcur
gerea întregului traseu ăl 
aprobării lui ? Ne în
d o i m . . . ' V '

*- 3 * ̂ 5 i • - m m — - -
terenuri particulare, din 
faţa Ţesătoriei de măta
se, şi rezervarea doar 
în anumite scopuri de 
construcţie, dictate de 
Planul urbanistic zonal 
(anexă a P.U.G. aprobat) 
a celorlalte terenuri.

Oficial, pentru a evita 
exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică; pre
cum şi pentru alte mo
tive abil mascate în 
haina economicităţii, Co
misia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a 
Consiliului local Deva — 
alcătuită din consilieri — 
a hotărât să propună Di
recţiei de specialitate a 
Consiliului judeţean mo
dificarea P.U.G. te sensul 
continuării bulevardului 
Nicolae Bălcescu, pe ac
tualul traseu al străzii Do*

Scopul abaterii de lâ 
prevederile P.U.G. este 
abil mascat Zona res
pectivă de terenuri pro
prietate privată (din fa
ţa Ţesătoriei de mătase) 
surâde probabil cuiva, cu 
putere de influenţare a 
deciziilor. Cui? Rămâ
nând la. statutul actual, ce 
mai speculaţii cu tere
nuri de construcţie ar face 
cel care ar achiziţiona 
.aceste terenuri, prin cum
părare de la persoane 
fizice!

Că astfel de intenţii 
există cu aceste terenuri', 
este deja vizibil. Am tre
cut cu câteva zile în 
urmă prin această zonă. 
La extremitatea ei sudică, 
cineva deja a început tol
erări de nivelate a am
plasamentului, în vede-

rea unei Viitoare corv£ 
stmeţii. - v„

.Domnilor consilieri, rea
lizaţi vă rugăm, că prin- 
tr-p eventuală decizie 
a dumneavoastră de mo
dificare a traseului bu
levardului, luată în nu
mele autonomie: locale, 
faceţi jocul cuiva.

Atunci când s-a elabo
rat P.U.G. pentru Deva 
—- pe care dumneavoastră 
l-aţi aprobat, zona res
pectivă' din faţa Ţesăto
riei de mătase, acum li- j 
berâ de construcţii, - era 
şi este rezervată pentru 
prelungirea în linie dreap
tă cu supralărgirea la 
patru benzi de circulaţie, 
a bdului N. Bălcescu, pen
tru zonă liberă plantată 
aşa cum stă frumos în 
faţa celei mai reprezen
tative construcţii indus
triale .din zonă şi pen
tru construcţii cu carac
ter de agrement pe par
tea opusă, aşa cum mai 
sunt" de altfel te zonă. 
De exproprieri pentru 
scop de Utilitate publică 
oricum nu se va scăpa, 
chiar în cazul continuă
rii pe-patru benzi de 
circulaţie a bulevardului 
pe amplasamentul pro
pus de dumneavoastră. 
Nu faceţi oraşului un 
deserviciu te numele auto
nomiei locale, căd sigur 
nu doriţi nici dumnea
voastră acest lucru.

I
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Cuvântul liber, spiritul liber !

Mai toţi scriitorii hunedoreni îşi datorează de
butul, cândva, în coloanele publicaţiei judeţene. 
Când, la răscrucea din 1989, ziditorii acestui ziar 
de viaţă lungă au ales numele de „Cuvântul li
ber**, au exprimat categoric cea mai scumpă aspl' 
raţie, crezul oricărui om care Scrie, care citeşte, 
acela de a-i reda libertate cuvântului românesc 1

Am constatat cu bucurie şi respect" că a dispă
rut nu doar cenzura, dar şi autocenzura, fantoma 
ei subtilă, eterică, devastatoare. A dispărui şi hu
litul „limbaj de lemn*, Jar actualul cotidian este 
exemplar ca profesionalism, echilibru, pasiune şl 
talent In jurul său, gravitează tot ce are mai bun 
condeimea hunedoreană. La ceas de Sărbătoare, cele 
15009 de zile şi nopţi sunt pentru noi, toţi, Însem
ne pe răbojul inimii şl memoriei.

De aceea bat şi eu la uşa mereu deschisă oa
menilor, in curatul gând de a vă felicita şi a vă 
dori sănătate, pasiune, spirit deschis ş! aplecare la 
durerile şi bucuriile oamenilor, rostind cuvenita!

arai# ani“ i ;
Kgdijdtâesc să ajung şl bucuria unei publica

ţii complementare ca numele „Cosînzeena* I

EUGEN EVU, 
scriitor, publicist

Alături de dumneavoastră

Ne face « deosebită plăcere si fin 
dumneavoastră fa cea de a 1560-a apariţie a 
tulul nosjru cotidian, prin sentimentele noastre de 
apreciere fi stimă faţă de ce» care fi scriu.

Apreciem strădania, dorinţa de dreptate şi adevăr 
ce-i animă pe aceşti inimoşi mânuitori ai condeiului 
de la ziarul „Cuvântul liber". " - -

NICOLAE JURCA, 
Preşedintele Federalcoop Hunedoara

Catastrofă energetică in Valea
Unul din scopurile con

ferinţei de presă organi
zate de Sindicatul ener- 
geticienilor de la F.R.E. 
Deva — despre care zia. 
ful nostru a informat la 
vremea potrivită — a fost 
Şi acela de a cunoaşte şi 
face cunoscut modul cum 
se realizează distribuirea

îiel electrice In Va
lea Jiului şi In special, 
cum se utilizează ea.. Pe 
această idee s-a axat, de 
altfel, şi discuţia ce am 
dvut-o cu ing. Andrei Sa- 
muel, şeful Centrului de 
distribuţie din Petroşani şi 
ing Sorin Stoica, liderul 
4  sindicat din unitate.
- T l i m  - . m i t m i* i i i  I ş t i * ! —Vv» ipio» , i î  -inwnocMwn*1 •
lor an* reţinut o seamă 
da lucruri inedite; nemai
întâlnite in alte localităţi 
din ţară. Iată câteva: a 
Consumul casnic se ridică 
R  »  treime din totalul a- 
eestola. Vara, acesta mreă 
ia «0 milioane KW. iar 
Iarna la peste ML a 
Ia Valea Jiului există 
53 OM da abonaţi casnici, 
realizându-sa o mare în- 

pe unitatea de 
•  Lucrătorii 

secţie* sunt sclavi» deran
jamentelor, acestea fiind 
foarte dese, iar cu minerii 
nu sa poate glumi. Nu de 
puţine ori au fost ame
ninţaţi şi chiar sechestraţi, 
până au Înlăturat defec
ţiunile. a N-au fost puţine 
cazurile când indivizi sub 
influenţa alcoolului au

spart cu toporul tablouri 
de siguranţă, contoare, au 
tăiat, cabluri şa •  Se în
registrează foarte multe- 
furturi de energie elec
trică, « Sunt instalate ca. 
bluri peste tot, de către 
oameni neautorizaţi, cre- 
ându-se astfel condiţii (de 
alţfel au fost multe ase
menea accidente) de e- 
lectrocutare, incendii etc.

rate catastrofe energetice 
stau câţiva factori asupra 
cărora vom stărai în con
tinuare. Cel mai important 
dintre aceştia este situaţia 
asigurării cu căldură şi 
apă caldă, care este în 
toate oraşele Văii de-a 
dreptul dezastruoasă. Căi. 
dură nu este, apă caldă 
curge numai din când în 
când. Oraşul Uricani, de

t  Cel mai mare consum casnic din ţară 
•  Cu toporul la tabloul electric •  Furtul de 
curent ■— fenomen general •  Factorii ce deter
mini situaţia actuală •  Soluţii de vii tur

Siguranţele de la tablourile 
principate ale blocurilor 
şi-au pierdut d« mult ro
tai tmrudrt ori sunt o- 
coiite, ori supradimensio
nate.

Pentpu a ne conving» 
de realitatea crier de «nai 
sus, gazdele ne-au de- 
plasat la blocui din strada 
Saturn, ar. 13, din cartie
rul Aeroport, al Petroşa- 
niolul. Spusele interlocu
torilor noştri s-au confir
mat întocmai. Coridoarele 
blocului erau înţesate de 
cabluri, Întinse peste tot, 
tabloul era plin de sârme, 
dozele nu mal aveau ca
pace, întrerupătoarele lip
seau ş.a.

La baza acestei adevă-

pildă, de circa 4 ani n-are 
strop de eftldură şi apă 
caldă. Şt atunci cum au 
pot trăi ir» frig şi fără si 
se spele, oamenii apelează 
la energia electrică pentru 
a-şi încălzi apartamentele 
şi a obţineai» caldă, cu 
reşouri improvizate» ce 
consumă enorm. Un pra
de pildă, şi-a instalat sub 
cada da baie Un reşou 
artizanal, de ISarte mare 
putere. Se Ştie că minerii 
plătesc KW cu 0,25 lei, 
restul supertându-1 minele. 
Iată de ce consumă foarte 
mult curent în blocuri, 
cineva susţinând că mai 
mult chiar ca în Japonia 
unde *e folosesc Instalaţii 
şi aparatură foarte sofisti

cate. Iarna, cum am aflat, 
cablurile electrice, insta
late In pământ, se încăl
zesc atât de mult încât 
topesc zăpada de deasupra 
lor şi cresc ghioceii. Trans
formatoarele şi alţe apa
rate se defectează foarte 
des, •!,

La cei doi factori se 
adaugă şi uu ai treilea: 
gradul scăzut de civiliza, 
ie a unor locatari din 
locuri te Valea Jiului 

au venit oameni din toată 
ţara, de aceea, populaţia 
este foarte eterogenă, iar 
alcoolul, mai aţe® Jth tilti- 
ma vreme- curge gârlă. 
Gând se întâmplă ceva la 
Instalaţia electrică, oame
nii unii dintre «i, na a- 
pelează la meseriaşi auto
rizaţi —- cant şl aşa sunt 
«testul de solicitaţi. — ci 
fa electricieni de mină. la 
colegi du muncă, la vecini 
sau pun chiar ei mâna. 
Aşa sa explică de ce apar 
tot felul de improvizaţii 
toarte periculoase.

te tete, asta este 'situa, 
ţi» distribuirii energiei e- 
lectrfce tn Valea , Jiului 
şi an se întrevăd soluţii 
de îmbunătăţire- Iată de 
ce considerăm că trebuie 
grăbit^ construcţia noii a- 
dacţiuni de apă şi intro
ducerea gazului metan. 
Când cele două lucrări se 
vor finaliza, poate ca
tastrofa va fi diminuată, 
ori chiar depăşită.

TRAIAN SONDOR

Capodoperă de oţeI ?» beton, noul pod peste Mureş, de ta Gelmar, aş
teaptă clipa tăierii panglicii de dare în folosinţă. Foto: PA VEL LAZA
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Pe strada Oituz, colţ CU cut un pas însemnat în Tot la preţuri reduse, bine-
strada Eminescu, peste sprijinul clientelei, mai înţeles. Nici nu-ml Inchi-
drum de Policlinica veri» cu seamă al celei cu bu- puiam că sunt atâţia oameni
din Deva, dna patron zunarele mai... subţiri: a nevoiaşi în Deva, în loca-
(dumneaei Jşi zice admi- pus în vânzare o diversă Iităţile din împrejurimi,
nistrator), Dorina Achim gamă de confecţii din im- Zeci. sute se aprovizionează
a deschis o unitate cu port, pentru femei, băr- de la mine zilnic. Este
profil mixt: „Intim** se baţi şi copii, la preţuri bine ca şi noi, comercianţii,
chfeamâ» într-un salonaş reduse. Cămăşi, pulovere, să ne gândim mal des la
Intr-adevăr intim, cu 12 din lână, sacouri, tricotaje, ei.
locuri ia mese de brad, scurte îmblănite, costume Experienţa din micul 
aici se pot servi mâncă- etc. etc., de cele mai di- complex comercial „Intim**
rurl alese- ciorbă de burtă verse culori mărimi cro- ar trebui îmbrăţişată şi
unicat în" alimentaţia pu- irii la preţuri de nu-ţi de alţi comercianţi. Cum
biică deveană, escaiop cu V»ne să crezi se află zii- ar veni, să se gândească
cidpercl caşcaval pane, nic te îndemâna cum- când pun preţurile mai
clătite etc., apoi răcori- părătorilor, întâi Ia buzunarele celor
toare, diverse sortimente de — In curând voi aduce ,mulţi şi nevoiaşi şi în
nectar şi sucuri vinuri a- şi încălţăminte pentru doilea rând la propriile 
lese, renumita bere Kal- femei bărbaţi şi copil buzunare, unele pe zi ce

, tenecher* ia halbă etc. Pentru început încălţă- trec» tot mai neincăpă-
De curând, dna patron minte de iarnă — ne spu- toare...

Dorina Achim a mai fă- nea dna Dorina Achim. GH. L NEGREA

Este o afecţiune cro
nică a bronhiilor mari 
şi (aici cane sg ca* 
racterizează clinic prin 
tuse Şi eliminare de secre
ţii bronşice, cel puţin 3 
luni , pe an şi 2 ani conse
cutiv. . Cu alte. cuvinte, 
pentru â suspecta o bron-

S'tă cronică, simptomele 
usea şi expectoraţia) tre
buie să dureze cel puţin 

3 luni pe an iar fenome
nele să aibă o vechime mai 
mare de 2 ani. Bronşita 
cronică este net mal frec
ventă la bărbaţi decât ia 
femei, se manifestă mal 
ales după vârsta de 40 de 
ani, timpul de apariţie fi
ind direct proporţional cu 
expunerea individului la 
factorii ce declanşează 
boala. >

Printre cauzele care con
duc mai frecvent lâ apa
riţia bronşitei cronice pe 
primul loc se situează fu- 
matuL Boala este cu atât

mai frecventă cu cât fu
matul este iniţiat la vârste 
mai tinere, riscul de apa
riţie a bolti creşte propor
ţional cu numărul de ţi
garete fumate zilnic şi este 
puţin influenţat de tipul 
de ţigarete fumate (se con
sideră totuşi că ţigaretele 
din tutun fin şi prevăzute 
cu filtru de cărbune sunt 
mai puţin periculoase. Mai 
trebuie subliniat că există 
un risc de apariţie a bolii 
şi la nefumătorl dacă a- 
ceştia lucrează sau locu
iesc în mediu poluat cu 
fum de tutun, cei mai a- 
fectaţi fiind copiii Polua
rea atmosferică ocupă lo
cul al doilea ca impor
tanţă în geneza bronşitei 
cronice. Astfel există o 
serie de profesiuni care 
expun organismul la pul
beri şi gaze generatoare 
de boală: industria mate
rialelor de construcţii In
dustria materialelor pias-

Bronşita eronieă
tice, Industria textilă, fer
mierii măturătorii etc„ 
riscul de apariţie fiind 
mai crescut dacă se aso
ciază fumatul. Poluarea 
atmosferică este responsa

zare a unei bronşite cro
nice preexistente, dar la 
copiii miel astfel de in
fecţii repetate şl netratate 
corect pot fi cauze gene
ratoare de bronşită cro-

MEDICUL NE SFĂTUIEŞTE

bilă mai ales de agravarea 
fenomenelor la cei afectaţi 
deja de boală. Tot ca ele
mente agravante sunt ex
punerile la noxe respira
torii casnice (praful de 
casă, substanţe chimice 
volatile, insecticide, sub
stanţe cosmetice sub for
mă de spray etc.). Infec
ţiile repetate ale căilor 
respiratorii produc la adult 
mal ales crize de acuţl-

aică la vârsta adultă. Se 
remarcă, de asemenea. In
tervenţia unor factori ge
netici ce favorizează apa
riţia bolii; astfel copiii 
proveniţi din familiile în 
care există cazuri de bron
şită cronică prezintă un 
risc crescut de a dezvolta 
boala, mai ales' dacă se 
adaugă prezenţa factorului 
major de risc (fumatul!

La majoritatea cazurilor

tabloul clinic al bronşitei 
cronice aflată te taxa de 
început este puţin zgomo
tos, de aceea foarte multe 
persoane II ignoră sau ii 
tratează cu uşurinţă şi sa 
adresează medicului numai 
în momentul In care au 
apărut complicaţiile, dar 
când terapia este mai 
puţin eficientă, te funcţie 
de calitatea simptomelor, 
bronşita cronică are mai 
multe forme clinice. Ast-, 
fel în bronşita cronică 
simplă, tuşea şi expecto
raţia sunt simptomele prin
cipale. La început, tuşea 
este mai frecventă dimi
neaţa şi se însoţeşte de 
eliminarea unei secreţii 
bronşice de culoare albă, 
în cantităţi variabile (u- 
neori expectoraţia în can
titate mare poate provoca 
senzaţia - de vomă sau 
chiar vărsături). Cu tim
pul, tuşea şi expectoraţia 
se manifestă şi în cursul

zilei sau seara,* uneori 
pot apărea dureri dp piept 
uşoare după" accesele de 
tuse. te bronşita cronică 
purulentă tuşea este mai 
frecventă, expectoraţia este 
de culoare galbenă sau 
galben-verzuiev poate ai- 
părea o senzaţie de greutate 
in respiraţie, de Intensi
tate redusă, dureri de 
piept, oboseală. scăderea 
poftei de mâncare şi une
ori creşterea temperaturii. 
Apariţia acestor simptome 
trebui* să reprezinte un 
semnal de alarmă pentru 
bolnav şi, In acelaşi timp, 
o invitaţie de a se pre
zenta la medic, deoarece 
ele semnifică prezenţa u- 
nei infecţii suprapuse bron
şitei cronice şi care nece
sită un tratament de spe
cialitate.

(Va urma)

Dr. NfCOLAE 
BBANESC
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După atentatul asupra 
trenului Los Angeles — 
Miami, soldat cu un mort 
şi 83 răniţi, preşedintele 
Clinton a avertizat: „în 
S.U.A. avem toate mij
loacele necesare pentru a 
menţine în siguranţă po
porul american. Vom 
merge până la capăt cu . 
investigaţiile, îi vom pe
depsi pe vinovaţi". Şi, 
pentru a face o demon
straţie spectaculoasă a- 
supra faptului că nu vor 
fi cruţate forţele, agenţi 
FBI au început o opera
ţiune de mare anvergu
ră, explorând centimetru

După atentatul 
din Arizona-FBI 

pe urmele teroriştilor
cu centimetru câţiva kilo
metri de cale ferată în 
Arizona, în care se află 
şi porţiunea de şase me
tri, pe care şina a fost 
deşurubată de pe traver
se şi unde atentatorii au 
lăsat un manifest sem
nat „Fiii Gestapoului".

Documentul găsit avan

sa ameninţări de repre
salii pentru rugul de la 
Waco (în care au pierit 
membrii sectei Davidţeni- 
lor) şi pentru interven
ţia poliţiei federale îm
potriva unui rasist alb la 
Ruby Ridge, în Idaho.
. Arizona a fost dintpt- 
deauna o zonă de răscru

ce a organizaţiilor rasis
te, aici acţionând prin 
anii ‘70—'8# o miliţie de 
extremă dreaptă, „The 
Patriots", care organiza 
atentate împotriva guver
nului, şi societăţilor e- 
vreieşti pentru a afirma 
supremaţia' „naţiunii Aria- 
ne“. Conducătorii ei sunt 
în închisoare, dar alte 
formaţiuni neonaziste ac
ţionează sub numele de 
„National Alliance" şi, 
după cum se apreciază la 
Washington, misiunea a- 
genţilor federali în a- 
ceaştă afacere nu va fi 
deloc uşoară.

Lea, soţia primului 
ministru isrâelian Yitzhak 
Rabin, a oferit lui Zawha, 
fetiţa şefului O.E.P. (Or
ganizaţia de Eliberare a 
Palestinei), Yasser Arafat, 
o porumbiţă de argint, 
simbol al păcii. „Fie ca 
fiica ta să fie totdeau
na legănată în pace", a 
fost inscripţionat pe 
preţioasa jucărioară, des
tinată să împodobească 
leagănul fetiţei. în acest

fel, doamna Rabin a ţi
nut s-o felicite pe Souha 
Arafat pentru naşterea 
copilei sale. Cadoul a 
fost oferit în timpul 
întâlnirii dintre cele 
două . „prime doamne", 
la Washington, cu ocazia 
festivităţilor legate de 
ceremonia semnării acor
dului prin care se 
extinde autonomia pa
lestiniană şi asupra 
CisiordanieiC 4 u u i  JLaA: U U C i l i l v i *  m
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MIEREA DE LA OPERA... E MAI DULGECLOPOTUL DE LA MIEZUL NOPŢII
Preotul din San Flo- 

riano del Collio (Gorizia — 
Italia), Don Anton Lazar, 
a fost condamnat de pre
torul regiunii la plata U-- 
nei amenzi de 200 000 lire, 
pentru o contravenţie pu
ţin obişnuită la un prelat: 
tulburarea liniştii publi
ce. Căci Don Anton a- 
vea obiceiul întotdeauna 
inofensiv de a pune să 
se bată clopotele bisericii 

- în nopţile sale de insom
nie, făcând imposibil som
nul clienţilor unui hotel 
din vecinătate, ca de alt
fel al tuturor locuitorilor 
dih... zona de rezonanţă.

De altfel, nu este o pre-

“.iW»'.

Tot ceea ce are legătu
ră cu Maradona, în Ar
gentina se transformă în 
aur. După 15 luni de 
suspendare „El Pibe de 
Ord" („Butoiaşul de Aur"), 
35 de ani la sfârşitul lu
nii, şi-a făcuţ reintrarea 
triumfală în campionat, cu 
„Boca Juniors" împotri
va lui „Colon" din Santa 
FC. Şi legendarul stadion 
„Bombonera" a fost un a- 
devărat cazan în clocot, cu 
toate cele 60 000 locuri 
vândute şi cu încasări care 
au depăşit 500 000 dolari. 
Deja de la amicalul an-

unieră. Cu cinci ani în 
urmă, din acelaşi motiv. 
Don Lazar a mai fost 
citat în instanţă de pro
prietarul unui alt hotel, 
„Romantik Golf", şi atunci 
tribunalul dând c u r s  
reclamantului, contesa 
Isabella Formentini, dar 
procedând la suspenda
rea condiţionată a sen- 
tinţei.

De astă-dată însă lucru
rile sunt clare : prelatul a 
fpst somat să se abţină 
de la orice exerciţii so
nore, intre orele 22 — 07. 
Altminteri amenda, desi
gur modică, se va trans
forma în detenţie !

Pentru clienţii faimo
sului magazin de lux din 
Paris „Fouchon", unde 
se găsesc cele mai bune 
(şi printre cele mai scum
pe !) delicatese din lume, 
Se află în vânzare de 
mai mulţi ani o miere 
excepţională nu numai prin 
calitatea sa, ci şi prin 
locul cu totul insolit în 
care este produsă. Un loc/ 
Unanim apreciat, pentru 
rezonanţele sale lirice : a- 
coperişul Operei Garnier. 
Deasupra a ceea ce a fost 
timp dd secole sanctua
rul teatrului ~ muzical 
francez, şi care astăzi a- 
dăposteşte prima scenă a 
dansului din Hexagon, 
Jean Paucton, tâmplar al

teatrului, în orele de ser
viciu, şi „alpinist" ama
tor, în timpul liber, a 
descoperit două roiuri de 
albine ce-şi- fixaseră aco
lo domiciliul. întreprin
zătorul căţărător a avut în
drăzneala să testeze produ
sele înaripatelor şl con
statând că e „dulce", a 
trecut la exploatarea ai 
cestei avuţii picate real
mente din cer. Rezulta
tul : peste 200 kg de 
miere recoltate pe sezon 
(aproape dublu faţă de 
producţia obişnuită i), pe 
care le vinde cu 18 franci 
borcanul de' 125 grame. 
Evident, eu eticheta „Miel 
de l’Opera" („Mierea
Operei").

I

STORY FLASH
A reînceput războiul taxiurilor

Noi violenţe au izbucnit intre cele două compa
nii de taxiuri rivale din Johannesburg, soldâhdu-se 
cu doi morţi şi cinci răniţi în vestul oraşului. „Răz
boiul taxiurilor" a făcut p’este 150 de morţi de la 
începutul acestui an, determinând guvernul să cre
eze în luna septembrie o comisie de mediere. Ta
xiurile colective care transportă în prirfcipal negri 
cu ajutorul unor microbuze asigură cam jumătate 
din toate deplasările rutiere din ţară.

•■*»*»*»*« -*>*******-< »»»»»»« #+*■*++ +***+*+-

0 mină de aur numită. 
Maradona

terior, la 30 septembrie, 
contra Coreei de Sud, la 
Seul, „fenomenul Mara
dona" se făcuse simţit, 
societatea „Multimedias 
America" realizând din 
drepturile de retransmi
sie TV frumuşica sumă 
de 1,5 milioane de dolari, 
in vreme ce firma care a 
cumpărat aceste drepturi,

î * « • • • • * • • • * •

S-au rătăcit. . .  pe cer
Spectaculoasă „rătăci

re" deasupra cerului Euro
pei. Un DC—10 aparţi
nând ’lui Northwest airli- 
nes,' în zbor de la De- 
troit la Frankfurt, pe 5 
septembrie, a aterizat din 
greşeală la... Bruxelles. 
Experimentul a fost făcut 
public abia pe 1 octom
brie de cotidianul „Wa
shington Post". Asociaţia 
federală a aviaţiei civile 
(FAA) din S.U.A. şi func
ţionarii europeni efectuea
ză o anchetă pentru a 
stabili cum s-a putut 
petrece aşa ceva. Surse
le citate de ziarul ameri
can precizează că totuşi 
avionul nu s-a aflat nici- 
un moment în pericol.

'„Singurele persoane din 
aparat care nu ştiau unde 
se află erau cele trei din 
cabina de pilotaj", a de
clarat cineva din apro
pierea celor care efec
tuează ancheta.

Avionul, plecat din De- 
troit (Michigan) cu 241 
pasageri la ,bord, ar fi 
deviat de la traseul nor
mal din motive- necunos
cute, după ce au ieşit din 
zona de legătură a tur
nului de control al aero
portului Shanon (Irlanda). 
Conform celor făcute pu
blice, pasagerii şi asis
tenţii de zbor ştiau cu 
toţii că, se apropie de 
Bruxelles şi nu de Frank- 
furt, deoarece traiecto
ria avionului este per
manent prezentată pe hăr
ţile electronice afişate în 
avion.. Amuzant este că 
pilotul a anunţfit de mai 
multe ori apropierea de 
Frankfurt controlorilor de 
zbor de la Bruxelles, dar 
nimeni nu l-a corectat. 
După aterizare personalul 
din cabina de pilotaj a 
fost reţinut la sol, în 
vreme ce avionul a ple
cat după câteva ore spre 
Frankfurt, cu un alt e- 
chipaj.

#*.*.* • * •  * •  •:/

„Tournois et comp£titions", 
s-a ales şi ea cu un be
neficiu net de 500 000 do
lari, din renegocieri.

Cât priveşte drepturile 
de publicitate ele sunt 
estimate la 250 dolari/ 
secundă in timpul trans
miterii meciurilor cu Ma
radona.:
• In ceea ce îl priveşte 
pe celebrul, fotbalist; con
tractul pe care l-a sem-

. • • • • *  * mmmmmme

ÎMPOTRIVA 

PUILOR 

F R I P Ţ I
' „Marele Satan“ pentru 

acest politician ultrana- 
ţionalist hindus sunt mul
tinaţionalele americane, tn 
ordine Kentucky Frted 
Chicken, Coca-Cola şi 
Pepsi-Cola, Bal Thackeray, 
al cărui partid, Shiv Se
na, este lă putere îrt 
statul indian Maharasthra, 
a declarat pe 3 octombrie 
război puilor fripţi, în 
aplauzele militanţilor săi.

Noi ~hu vom permite 
lui Kentucky Fried Chic
ken (KFC) să pătrundă 
în Maharasthra". „Noi nu 
vom lăsa ca poporul nos
tru să fie otrăvit şi să 
sufere de cancer", a afir
mat pateticul tribun, con
vins că în această viaţă 
nu există pericol mai mare 
pentru om decât... frip
tura de pui. '

• mmmmmmmmm mmmm

nat cu „Multimedias A- 
raerica" (valabil până la 
3l decembrie 1997) pre
vede primirea - a 10 mi
lioane de dolari, cu obli
gaţia apariţiei în ‘ Unspre
zece meciuri amicale, din
tre care cinci alături de 
Claudio Caniggia.

Să recunoaştem, în ana
lele fotbalului mondial, 
şi chiar ale sportului în 
general, nu a fost întâlnit 
încă vreun - sportiv de 
înalt nivel, care să fi reu
şit să-şi păstreze o ase
menea cotă după , două 
suspendări de câte- • ' lS 
luni f C ** !

' Poligloţii au probleme

Parlamentul iranian a votat o lege prin care se 
interzice folosirea oricăror cuvinte sau expresii în 
limbi străine, in cadrul administraţiei de stat, vi- 1 
zându-se în special limbile occidentale. Practic toa- < 
te autorităţile, politice Şi religioase, apelează în civ- , 
Vântările şi chiar în textele lor scrise la termeni . 
străini, mai ales arabi. Sau citează versete în- | 
tregi din Coran, cartea sfântă a musulmanilor, re- 
dac tată nu in persană ci în arabă. Dar această 
limbă nu este vizată în recentul decret.

Interogatoriu... cu bătaie lungă .

Ofiţeri ai serviciilor antiteroriste greceşti vor in
teroga la 17 octombrie, în Germania, pe Johannes 1 
Weinrich, mâna dreaptă a celebrului Carlos. Welnrich ’ 
este bănuit a fi implicat intr-un atentat împo- 
trivâ  ambasadei 'saudite la Atena, în 1983. Grecia 
speră să obţină astfeL informaţii asupra celor două 
principale grupări teroriste locale, „17 Noiembrie" 
şi ELA („Lupta populară revoluţionară"), care au 
întreţinut contacte cu. Carlos şi cu colaboratorii 
acestuia. în anji.’80. } Amănunt important: nici unul 
dintre^membrH jcelo.r două organizaţii teroriste gre- 

^pyşţi nu a fost ‘prins vreodată.

r -----—  • — -------------— ---------------- - ,.STOP“ FEŢELOR

1 MARQUEZ INCITA COPIII 

LA REVOLTĂ
Destul cu supuşenia 

în faţa adulţilor, copiii 
trebuie să fie în măsură 
să-şi ia în mâini desti
nul, pentru a-şi realiza 
la maximum propria po
tenţialitate. Şj dacă pen- 

‘ tru a atinge acest obiec
tiv ar trebui să se 
revolte faţă de părinţi 
şi profesori, ei bine, să o 
facă ! Acpasta este pe 
scurt teoria dezvoltată 
de scriitorul columbian 
Gâbriel Garda' Marquez, 
care după ce a termi
nat ultimul roman a 
cărui acţiune se desfă- 

. şoară în lumea investi
gaţiilor jurnalistice pri
vind narcotraficul, a 
trecut la elaborarea unei 
alte cărţi cu titlul „Ma
nual pentru a fi copil". 
Premiatul Nobel ex
plică încă de la prime
le pagini că intenţia sa

este de a oferi copiilor 
un mijloc de a se apă
ra împotriva adulţilor. 
Pentru celebrul ,,Gabo“ 
„la o anumită vârstă şi 
în anumite condiţii, so
cotesc că unii copii au 
facultăţile înnăscute care 
să le permită să vadă 
mult mai profund rea
litatea decât adulţii. Ar 
putea fj vorba de ră
măşiţe ale unei puteri 
divinatorii, pe care spe
cia umană a pierdut-o 
în evoluţia sa, sau de 
manifestări extraordinare 
ale intuiţiei unor vizio
nari...".

în concluzie, . crede 
autorul celebrului „Un
veac de singurătate", 
„a face totdeauna ceea
ce îţi place, asta şi doar 
asta e formula magistra
lă pentru o viaţă lungă 
şi fericită".

' PALIDE !
O măsură care, fără în

doială, n-ar fi pe gustul 
unui... Michael Jackson. 
Chiar dacă ea priveşte 
doar doarnnelk din Gambia. 
Pe scurt, ' până la sfârşi
tul acestui an gambience- 
lc vor trebui să-şi regă
sească nuanţele naturale 
ale' tenului, conform de
cretului dat recent publi
cităţii ele guvernul militar 
al acestei ţări africane.

Prin această decizie se 
interzice femeilor din mo
tive de sănătate să-şi 
mai decoloreze pielea cu 
ajutorul unor produse 
chimice.

Decretul a fost piis ime
diat în aplicare pentru 
toate persoanele încadrate 
în sectorul public.

AGENŢIA 

STORY PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII

•  „Nu pot evita neplăcerile bătrâ
neţii şi nu mă pot supăra pe Dumnezeu 
că m-a ţinut până aproape la nouăzeci 
de ani. \

Când mă gândesc la suferinţele bă
trâneţii, îmi dau seama că în natura 
asta oarbă, cel mai mare geniu este ge- 

‘niul morţii. Faptul că murim, de cele 
mai multe ori la timp, este un semn al 
dragostei lui Dumnezeu pentru noi“

PETRE TUŢEA

DESPRE BĂTRÂNEŢE |

...Imai> •  „îmbătrânind devenim mai nebuni şi
■ înţelepţi". ■

La ROCHEFOUCAULD |  
t •  „Tinerii înfăptuiesc cele mai multe prostii! 

când fac pe oamenii în vârstă, iar bătrânii când I 
fac pe tinerii". t

FE^IX CHWALIBOG ■
•  „Caracterul rămâne la fel şi după ce tână- |

PROVERB ARAB |
• „Tinereţea proaspătă nu se potriveşte cu " 

bătrâneţea ofilită, după cum dimineaţa nu 
poate întâlni cu seara".

rul devine cărunt".

dimineaţa

DJUBRAN

cu
se I

Şelecţie de 
ILIE LEAHU

Ea şi el pe o potecă 
de munte, el, alunecând 
într-o râpă, strigă cu 
disperare :

— Dă-mi mâna !
Ea : ... presimţeam eu

de câteva zile că-mi vei 
cere mâna ! .

— O —
Ea: Dragul meu, ce 

ţi-a venit să reciteşti 
„Paradisul pierdut" ?

El: Am asistat azi
dimineaţă la o cununie 
civilă...

— Dragul meu, cu tine 
mă simt ca-n Paradis !

— Vrei să mă flatezi ?
— Nu. Vreau doar să

te fac să înţelegi că, 
asemenea Evei, nu prea 
am cu ce să mă îm
brac I - •• ' -• .■

-  O -
— Ascultă, Costele, tre

buie să fim atenţi ce şi 
cum discutăm : băiatul a 
început să pună între
bări nepotrivite.

— Hm'! Şi, ce-a vrut 
să .ştie, de exemplu ?

— M-a întrebat adi
neaori de ce te-am luat 
de bărbat.

_ — O —
Mitică se întoarce a- 

casă eherchelit şi se

răsteşte la consoartă ;
— Sucită mai eşti!! 

Omul îţi spune politicos^ 
„bună seara", iar tu îl ? 
întâmpini cu „bună di-î 
mineaţa"...

-  O:
Gei doi nu-şi mai vor

besc: Seara ea îi lasă un J 
bilet: „Mă scoli mâine ■ 
dimineaţă la ora şapte !“ I

Dimineaţa pe la ora j  
nouă se trezeşte şi gă- «ţ 
seşte, de asemenea, un 
bilet: „Este ora şapte, ]

‘ scoală-te 1".
:y- :F - " 0  -  GU
— Iar am pierdut, se;

plânge Costică, venind ‘ 
de la o cursă de cai. 
Calul pe care am pa
riat a fost întrecut doar] 
cu un cap de învingă
tor... ■ ' •

— Altă dată, îl sfă
tuieşte soţia, alege şi j 
tu un cal mai lung !..

O — .
— Gigele, vrei să-mi'

spui că nu te-a ajutat! 
tatăl tău la rezolvarea; 
problemei ? — întreabă;
învăţătoarea,

— Nu, doamna învă- ! 
ţătoare I V

— Pe cuvântul tău ? .
— Pe cuvântul meu, ; 

doamna învăţătoare ! Nu > 
m-a ajutat, a v făcuta! 
singur I

Culese şi prelucrate de!
ILIE LEAHU

Credeam că sunt plină 
de iubire, că pot iubi pe 
oricine, utopic am crezut 
că pot iubi Omul în 
sine, până într-o zi când 
am întâlnit în mod con
ştient femeia zdrenţă 
roasă ce căuta în gunoi, 
cerşetorul murdar şi co
piii străzii ştergându-şi 
nasul în mâneca harftei, 
doar ploaia-i spală... 
simţeam în suflet ames- 
tecându-se mila şi scâr
ba într-o pendulare de 
balanţă, în care dragostea 
nu-şi are locul şi s-a 
născut în mine aceeaşi 
întrebare rostită cu două 
mii de ani în urmă :

— „dar cine-mi sunt 
semenii ?“. \ U

..„ aceste deşeuri ale 
omenirii, semenii mei ? 
Cum să-i iubesc, cum să 
mă aplec asupra mize
riei lor cu dragoste, ce 
să fac pentru ei ? Mă 
simt neputincioasă şi 
mi-e ruşine că nu-i pot 
iubi... Dar asemeni pri
mei frunze în -primăvară 
se naşte în suflet gândul 
că şi Dumnezeu ar putea 
să facă între noi o dife
renţiere, atunci ' oare

SEMENII
MEI ' ti

câţi dintre noi am fi 1 1 
priviţi deşeuri ale spiri- I  j 
dualităţii, nu suntem «j 
oare cu toţii cerşetori ?, ■  j 
nu căutăm şi noi în con- i  I 
tainerele sufletului a- I 
cestei; lumi şi nu sun- i  i 
tem la fel de murdari Kj 
sufleteşte precum aceşti 5 ; 
copii ai nimănui, nu ■  ] 
suntem la fel de pier- S ! 
duţi pe străzile dragos- I  
tei ? Şi dacă în faţa": 
Domnului tocmai ei suntl 
cei curaţi ?... Şi dacăî 
Dumnezeu ne-ar lepăda 
precum şi noi vrem să neî 
lepădăm de aceşti oa-■  ; 
meni, care ne amintesc* 
că şi noi suntem ase
meni cu ei, că suntem 
egali în faţa morţii, şi ş  
lui Dumnezeu, chiar, de 
nu-i putem sinc«e 
iubi... ' ■ .

Privesc. cerul sufle
tului meu şi pot acum 
sincer să rostesc:

Doamne, r , ,
Ţi-ai pecetluit chipul 
în sufletul naeş. 
ca să Te recunosc 
întâinindu-mi semenii.

INA DELEANU

I ANECDOTE ALE CELEBRITĂŢILOR

i OL1VER WENDELL
IIOLMES (1809—1894)

: ... Pe când autorul 
'„Autocratului la micul 
dejun* mai trăia încă de 
pe urma practicării me- 
dicinei, întâlni odată un 
preot, care tocmai pără
sea casa unui pacient 
sărac, un băieţel pe 
care el venea atunci 
să-l îngrijească.

— Bună dimineaţa doc
tore, îi strigă preotul, 
pacientul dumitale e 
foarte bolnav, a r e s ă  
moară. U

— Da, spuse Holmes,
şi are să ajungă' In 
iad. : ' ■ ' ::

— Nu, tocmai i-arn-, 
dat ultima împărtăşa
nie şi nu-i cuviincios 
să spui aşa ceva!

'yŞ-tf.. Ei, veni răspurfsul, 
dumneata ţi-ai permis o 
părere medicală, cred că 
am şi eu dreptul să-mi 
exprim una de natură 
teologică. .

EZRA POUND 
(1885—1972) ' >
...Odată, intrând te 

conflict cu poetul L«s- 
celles Abercrombier • u», 
om mărunţel, timid, şi 
purtând ochelari, ii scriş: 

„Prostia împinsă din» 
colo de o anumită limi
tă devine pericol pyblic. 
De aceea, prin prezen
ta, vă provoc la duel. 
care va avea loc cât dt- 
cu rând vă va convefd 
dumneavoastră. Sgcu 
mei vă vor vizita 
momentul potrivit".f

Când un prieten i-a 
spus că Pound era un 
spadasin foarte priceput, 
phşnicul Abercrombîe fu 
îngrozit. Mai apoi, a- 
mintindu-r-şi că partea 

' proyocată- se bucura de. 
privilegiul alegerii arme
lor, a acceptat, şi i-a 
propus lui Pound să se 
bombardeze imul / pe 
altul ou exemplarele ne
vândute ale propriilor 
cărţi.

Culese de 
N. ZAMFIR

I
îi
i
!

„Toamnă aurie". Desen de PANTEA DIANA LO.REDANA, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Deva. • —  '  — « — — * — ' "
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ORIZONTAL : 1) O bucăţică bună ;
2) Pp^tsor de obligaţii — Se desfăşoară 
în pas vioi ; 3) Cuvânt de atmosferă —

Sămânţă de mac — Titan al chimiei !; 
4) Conducător de joc — Mediu rece pre
zent pe platourile joase ; 5) Contrava
loarea unui leu (pl.) — Ordin de execu
ţie fără amânare ; 6) Unitate în perioa
da de instrucţie — întreprindere fali
mentară ; 7) Rău .la învăţătură — Mă
surat la înălţime ; -8) Dă aprobarea pe 
verso ! — Stă în banca lui (dim.) — 
Limbă de Vită ; 9) Casă de bagaje — 
îmbrăcăminte de scenă ; 10) Teatru de 
operaţii.

VERTICAL: J) . indexată la o... ane
xare ; 2) Formă de apărare — Gen
de autocontrol; 3) . Agent al unei com
panii — Tip priceput la vorbă — în
demn la mişcare ; 4) Capete luminate 
(sg.) — Prevăzut pentru realizarea unui 
plan de anvergură ; 5) Fiongul cojoca
rilor — Concentraţii specifice de va
loare ; 6) Specialitate de limbă — Scoase 
din cursul de geografie ; 7) Supliment 
de viteză — îndrăgostit de formă ; 8)
Scurtă precizare a poziţiei într-un şir — 
Tratat cu înţelegere — Marchează un

dezacord; 9) Tip de alintare părintească
— Boală de nervi ; 10) Domeniu de ac
tivitate a omului cu mască.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„Gânduri, gânduri 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

■' ..V- :' - . "" • ■
1) ENUMERAŢIV; 2) LELE —

STANA; 3) ICURI — APEL ; 4) MACINA
— ICI ; 5) IZ — TALER — D; 6) N —
FERIT — CI ; 7) ALA — INELAT;
8) ŢARC — TRATA; 9) ODAIE — 
ATÂT; 10) RĂSPLĂTIRE.

Soluţia problemei din nr. 
trecut : -

1. Dd6! Rc4 
. 2. . Db4. mat
•• 1. :.,-;ke4-.

2. D f4 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :
ALB : Rb6, Dg3, Ne5, Cd4, p : b3. 
NEGRU : Re4, p : e6.
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R.A.G.C.L Deva inform ează
; La data de 31 octombrie 1995, datoriile 
asociaţiilor de locatari se cifrează ia 
ŢÎ3 085 208 lei, iar la agenţi economici 
1 021 753 700 lei. ■ v

Sezonul rece a sosit şi se constată cu 
îngrijorare faptul Că mai sunt asociaţii 
de locatari care nu au reuşit să recupe
reze sumele datorate, încă din iarna tre
cută, lucru alarmant In condiţiile în care 
taoi mal trebuie să plătim Ia F.E. Mintia 
suma de 1 583 666 861 lei.
. Tte aceea tei rândurile ce Urmează vom 
informa opinia publică din municipiul 
Deva despre măsurile ce vor fi întreprinse 
In perioada Imediat următoare, pentru 
Ua cetăţenii să poată avea ia lamă con
feri»! necesar In apartamente, fără teama 
«dstării agentului termic de către F.E. 
MifdSa la nivelul întregului ora

tfem susţine conducerile asociaţiilor de 
locatari de, a acţiona In judecată pe răii 
platnici ţi «găm organele judiciare să 
iişafeez; operativ aceste cauze pentru 1 
mm se ajunge ta reştanţ ce nu mal pot 
fi recuperate. Li o- ri->|n fati îi* **l doto 
rU la ,v laţi cu peste S milioane j’H» 
yes_.), feir peste Un milion sunt de ordl-. 
m l  tecilor (ex.: Olaru Alex., Subţirel 
Nic., Pantea Victor, bî 29, Chirciu. Vio 
rel şi Preda Ion, bl. 35» toţi din asociaţia 
47. Juriu ATghlt p  Mcrar Elena» bl. 60, 
asociaţia î i '.  Cristea Radu, IUi eseu 
Cristian. Sucită Ionel, Borz Ion, Kafi Ma- 
Ht, Cerdea Horvat Ion Sonifeic n 
Vîerica, Duma 1 m, Munt > > J Dorin, 
Boancă Dumitru, toţi din bl. 61, asociaţia 
H2 etc ).

Ştim că sunt familii cu greutăţi, dar 
R.A.G.C.L. Deva nu are cum să-i ajute, 
i*.- rsx&mandăm „ sc adresez Primă < 
şi Direcţiei Judeţene de Muncă şi Pro
tecţie Socială. Este foarte neplăcut să 
sufere cetăţenii din blocuri care şi-an a- 
chitat conştiincios serviciile furnizate din 
cattaa câtorva care cred încă In prestarea 
de servicii gratuite.

Chiar dacă înţelegem ca oameni pro- 
• bhKsele cil care se confruntă unele ca. 
tegorii ‘de cetăţeni), ca unitate de stat. 
teme se autofinanţează nu putem sub
venţiona datoriile lor şi ca atare suntem 
obligaţi de a lua măsuri care la prima 
Vedere par antipopulare, dar orke om 
de bună credinţă trebuie să înţeleagă că 
acei ce nu nu reuşit pe timp de vară 
să-şi achite restanţele, nu, o' vor putea 
face eâtid taxele comuni! vor creşte da. 
torltă căldurii.

S-au întâlnit situaţii când unii locatari 
refuză pur şi simplu plata serviciilor, a- 
meninţând chiar administratorii şi dele
gaţii R.A.G.C.L., Că dacă mai insistă să 

.plătească, îi vor agresa, Ex.: Mocanu 
Ghiţă, bl. E 13, ap. 71, asociaţia 13, mai 
mulţi locatari din bl. 81, asociaţia 29 şi 

. Iu special doamna Anton care în asocia
ţie are debitori între 800 008 lei şi 
1 230 000 lei. .

Dacă sunt blocuri care au mai mult de 
SQ-—60 ia şută datornici, cu părere de râu 
vom fi nevoiţi să sistăm atât căldura, 
făt şi furnizarea apei calde şi ultimul 
termen de recuperare a restanţelor este 
15 11. a.c., timp scurt dar suficient pen
tru locatarii acestor blocuri să găsească 
soluţii de achitare a datoriilor către a-

sociaţii, care la rândul lor. să. depună ba
nii operativ la casieria R.A.G.C.L. Deva. 
De asemenea» blocurile pare au defecţiuni 
în instalaţiile Interioare ce produc pier
deri ' prin reţele vor fi deconectate de fa 
reţelele de termoficare.

Sunt şi cazuri când cetăţenii îşi achită 
serviciiie de care au beneficiat, dar cei 
ce le administrează — asociaţia — uită 
să plătească la R.A.G.C.L. sumele Înca
sate şi îi folosesc in scop personal, sau 
îi depun la bănci, Insuşindu-şi dobânzile 
Fraude de acest gen au fost depistate 
sau sunt în curs de cercetare» exemple 
fiind asociaţiile 20 E, 25, 31 şi 421- In 
generM aceşti administratori instigă lo
catarii împotriva R.A.G.C.L..ului, încer
când să-şi muşamalize» sustragerile de 
fonduri. Aceste situaţii au apărut pe 
fondul lipsei de control, comisiile de ceti. 
zori nefăcându-şi datoria.

Dorim »  subliniem tocă o «tai i -î. 
asociaţiile de locatari nu sunt uutaade&ste 
decât locatarilor, care îşi aleg In mod 
•t-jv cratic conduce ea , administratorul 
cu condiţia ea toţi să se implice In buna 
organizare a traiului In comun. La ce
rerea membrii® asoc iţiilor de locatari, 
noi vom putea prelua administrarea imo
bilelor şi dacă nu am reuşit să convin
gem cetăţenii pentru înfiinţarea unor 
asociatei pe puncte termice» recomandăm 
asociaţii pe blocuri, iar informaţii deta
liate te pot obţine de la Primărie sau 
R.AOC.L.

Mai menţionăm că nu putem întrerupe 
fui-nizarea apei (reci şi calde) pe aparta
mente la răii platnici, datorite condiţiilor 
constructive şi a principiilor inviolabi
lităţii dreptului de proprietate, iar căl- 
' dura nu poate fi întreruptă in spaţii care 
se învecinează cu alte spaţii de locuit 
(lucru stipulat şi în Statutul asociaţiilor 
de locatari).

Recomandăm conducerilor asociaţiilor 
care au răi platnici majoritari in blocuri, 
sau pe scări, să ceară Regionalei de Gaz 
Metan sistarea gazului metan( dar nici 
aici nu este posibil-pe apartamente) şi 
să achite facturile de gaz şi curent nu
mai proporţional cu încasările de la lo
catari.

Un lucru foarte important pe care 
trebuie să-l cunoască locatarii aso
ciaţiilornr. 3, 33, 58, 76, 84, 109, 140 şi 
152, este acela că nu s-au încheiat con
tracte de termoficare cu conducerile a- 
cestor asociaţii şi îi invităm de urgenţă 
la sediul R.A.G.C.L., pentru conciliere, în 
caz contrar cerând arbitrajul Primăriei 
Municipiului Deva, până la data de 15 
noiembrie. După această dată îi, consi
derăm consumatori clandestini şi vom 
aplica prevederile II.G. 425/1994, prin 
taxare cu de 5 vori tariful sau vom trece 
la sistarea serviciilor. Acest lucru e vala
bil şi pentru agenţii economici care nu 
au încheiat contract  ̂ cu -noi.

In. final, informăm cetăţenii Devei că 
R.A.G.C.L. Deva nu răspunde de insta
laţiile interioare din blocuri, «fee de
fecţiune care ducş Iu rieasigurarea de 
căldură, sau lipsa apei reci şi calde, cade 
în sarcina locatarilor şi a asociaţi®» res
pective. (P). v

CONSILIUL DIRECTOR

SJWWWWVWWW*
DIRECŢIA MUNCII ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE — HUNEDOARA 
O.F.M. DEVA

SITUAŢIA

Macaragiu 3-
Macaragiu 1
Maistru constructor 4 
Manich.» pedich. t
Mecanic auto 25
Menajeră 4
Montator marmură 2
Mozaicar 9
Muncit necalificat 7
Operator cazane 1
Ospătar 4
Paznic 2
Referent asigurări 75
Revizor contabil 2
Şofer 8
Strungar 2
Sudor cu gaze 5
Tâmplar 17
Tinichigiu âuto 6
Vânzător ambulant 17
Vopsitor 3
Ziarist 1
Zidar 6
Zidar 25

TOTAL 361
VWWWWWWWWWWVVWHVVbVWVdVWWWWydVWVWVVWIVW . . . . . . . . . .

LOCURILOR DE MUNCA VACANTE, 'v'
LA DATA DE 31. 10. 1995

Meserie Nr. locuri Electrician auto I
Electromecanic auto 6

Arhitect 2 ' • ’ Electronist 1
Asistentă medicală 4 Excava torist 2
Baby sitter 4 Fierar-betonist 4
Bucătar 3 Frezor 4
Casier auto 2 Frizer 2
Coafeză 2 Gestionar 1
Cofetar patiser 1 Ing. CFDP 12
Contabil 1 îng. chimist I
Contabil 2' Ing. mecanic , 2
Contabil şef 3 Inspector personal 1
Cosmetician 1 Instalator electr. 2
Croitor 28 Instalator sanitar 5
Desenator tehnic I Jurisconsult 1
Dulgher 13 Lăcătuş construcţii 2
Economist 13 Lăcătuş mecanic 4

C O M U N I C A T  I
v . . 1

priv ind  m odificarea unor 

ta r ife  de te lecom un ica ţii
. SJL ROM TELECOM anunţă modificarea unor tarife de telecomunicaţii. în
cepând c« data de, ft noiembrie 1995.

Modificarea actualelor tarife şe face în condiţiile prevederilor ' ILG. nr. 216/ 
rmi completat! »l modificată prin KJG. iS’tyff ţţ a Indrumaruliii *1#
*»re4»*C prte Ordinul Ministerului FfatMt ţelor >T4,f'̂ CZ >1 201̂ 1994

- Kriie tarife sunt motivat* de alinierea indicelui de creştere a tariietOT pen
tru serviciile de telecomunicaţii cu indi cele de creştere a fitotHuţar. de 
pn rranomir ceea ce va duce la reducerea erodării valorii reale , tar Retor 
provocate de inflaţie.

Aceast! modificare permite asigura rea unui suport financiar parţial pentru 
continuarea lucrărilor de modernizare şl extindete a reţetei naţionale de tete» 
eswjjsâeatfi *

Tarifate au fost modificate în curii tUio w n ţiaerii u a i  protecţii social» • 
populaţieiln sen sad c! tarifele de abonamente şi impulsuri telefonice pentfl a- 
banalii d* domiciliu rămân nemoiNHnfa

Tarife io pentru convorbirile interna ţionale se aaj»RUt conform evdMN 
cursului N /faiar american.

Tarifate peniru serviciile de triere munlcnţii s-au modificat diferenţiat IM 
funcţie de cateeoriile de prestaţii» astfel: ■■ --

t. PERSOANE FIZICE
Instalările de posturi telefonice în centralele analogice (care an acces prin 

serviciul operatoare la reţeaua telefonie! internaţională) — 106800 lei.

2. PERSOANE JURIDICE
a) Abonamente telefonice in reţele automate*
— linie individuali in centratele digitale cu acces automat la reţeaua tele

fonică înieraaîionalâ — 40 000 lei: ^
— Unic individual! în centratele analogice cu acces numai prin serviciul 

operatoare (manual) la reţeaua telefonic! internaţională — 15 000 lei;
te Instalări posturi telefonice *

— in centralele digitale cu acces automat la reţeaua telefonică internaţio
nală — 500 000 lei:

— în centralele analogice cu acces prin serviciul operatoare (manual) la re
ţeaua telefonică internaţională —■ 350 000 lei.

3, TARIFELE PENTRU CONVORBIRI TELEFONICE INTERNATIONALE, REA
LIZATE prin operatoare Sau automat, atât pentru persoane fi
zice CÂT ŞI JURIDICE:

-Zona 1 (Bulgaria, Ungaria) — 1300 lei/minut 
Zona 2 (Germania. Franţa, Italia, Grecia, Anglia) — 2 000 lei/minut 
Zona 3 (Algeria, Maree) — 2 700 lei/minut
Zona 4 (Canada, S.U.A- Israel) —» 3 600 lei/minut 
Zona 5 (Japonia) — 4100 lei/minut

4. POSTURI PUBLICE
Tarifele pentru convorbiri telefonice de ia posturile publice automate : 
Convorbiri locale de la posturi publice/
— cu monedă (clasice) —• au rămas ncm^diţicate. 20 lei/3 minute convorbire;
— cu mulţi monedă — 50 Jei/3 minute convorbire ;
— cu cartelă — 50 lei/3 minute convorbire:
Convorbiri interurbane de la postu riie publice automate, in funcţie de du

rată şi distantă s
— cn monedă (clasice şi multimo ttedă) — 50 lci/impuis;
~  cu cartelă —> 50 lei/impuls;

-- Convorbiri internaţionale de la posturi publice cil cartelă:
— 270 lei/impuls.
Numărul de imptflsuri pe minut şi tariful pe minut în funcţie de «mă

sunt redate in tabelul de mai jos:

Zona de taxare Impulsuri /minut Tarif/minut (lei)

1. (BUlgaria, Ungaria) 5 1350

2. (Germania, Franţa, Italia, 
Grecia, Anglia)

8 ' ' 2 160

3. (Algeria, Maroc) 12 3 240

4. (Canada, SUA, Israel) ,16 4 320

5. (Japonia) 20 5 400

5. CONVORBIRI TELEFONICE INTERURBANE MANUALE <

S-a uniformizat metoda do taxare a convorbirilor interurbane manuale şi 
automate, tn acest sens s-a modificat principiul de taxare a convorbirilor ma
nuale interurbane, astfel încât zona de tarifare să fie determinată _ de distan
ţa dintre reşedinţele de judeţ, tn cadrul wuii judeţ, convorbirile telefonice 
interurbane sunt bucate cu tariful cores punzăter zonei I,

Informaţii complete asupra tarifelor de telecOnîHpicaţii se pot obţine de ia 
oficiile comerciale ale B.A. ROM TELECOM.

r

A
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CUVÂNTUL LIBER?AVWVWVW

S.C. MELKART PRODÎMPEX S.R.L. 
' D E  V A

DISTRIBUITOR AUTORIZAT 
AL PRODUSELOR

I

I

I

In judeţul, hunedoara
• A N U N Ţ A

Deschiderea îa MUNICIPIUL HUNE
DOARA, începând cu 6 noiembrie 1995, a 
depozitului en gros din STRADA TRAIAN, 
NR. 1 (iângă autogara).

SOCIETATEA VA OFERĂ:
•  întreaga gamă de PRODUSE COCA- 

COLA LA PREŢURI DE FABRICAŢIE.
#  Peste 490 produse alimentare şi neali

mentare la cele mai avantajoase preţuri.
Societatea onorează comenzi la telefonul 

716940.
Program de funcţionare: luni — sâmbă- 

|  t i, erele 8—16,36. (2138)

t

Curs pentru
/ĂSJSTENTf PERSONALI (SECRETAREJ

\

^  . organizai de 
temem de Comerţ si OndusUU Hunedoara * 

ifl colaborare cu Fundaţia C.LM.P. Bucureşti,, 
ta DEVA, tn perioada 20-24L oov. 1995 

Numă r limitat de locuri t
informaţii suplimentare s i înscrieri-lasetiktfC.G. I. 
WJNEDQARA-DEVA tel. 612924, 616792> fax. 

218973

S.C. SCORPION COMPANY
cu sediul în Hunedoara, str. C. Bursan, 

nr, 1

\

i
REGIA AUTONOMA 

A CUPRULUI

! l

\ I

t

•  Ulei floarea soarelui — sticlă 1/2 1 — 
1 200 lei;
— flacon 1 1 — 2 900 lei.
Preţurile includ T.V.A.

•  Zahăr
•  Făină albă
•  Făină mălai
•  Gris
•  Orez
•  Ţigări, cafea, dulciuri, băuturi indige

ne şi import
•  Fructe — banane, portocale, lămâi, 

gr apefmit, mandarine, kiwi.
Relaţii Za telefax : 71 74 39 ; te

lefon : 718293.
GARANTĂM PREŢURI FĂRĂ CON

CURENŢA /

I

cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 9, 
judeţul Hunedoara

Organizează concurs de ocupare a 2 
posturi vacante de jurisconsult, în cadrul 
regiei, în data de 20 noiembrie 1995.

Condiţii: vârsta maximă 45 am (băr
baţi).

Informaţii suplimentare la sediul re
giei sau la telefon 215922, interior 116.

{2137)

I
REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 1 

COMUNALĂ Şl LOCATIVĂ |
HUNEDOARA j

A n u n ţ ă  I
I

REGIA AUTONOMA 
MUNICIPALA DE GOSPODĂRIE 

COMUNALA Şl LOCATIVĂ 
H U N E D O A R A  

A N U N Ţ Ă  
în data de 7 noiembrie 1995 se sistea

ză furnizarea apei în municipiul Hune
doara, între orele 0,00—24,00, ca ur
mare a unor lucrări accidentale la re
ţeaua de transport şi distribuţie.

(561)

l

I

Organizarea licitaţiei directeţnziuam  
de 21 noiembrie 1995, ora 8, la sediul I 
regiei, pentru închirierea spaţiului c o - | 
mercial situat în Hunedoara, Piaţa Li-i 
bertăţii, nr. 5, având profilul de tfetit?i-| 
tate : comercializarea mărfurilor âgro-m 
alimentare (legume-fructe). 1 |

Suprafaţa totală a spaţiului este de I 
94,78 mp. |

în caz de neadjudecare, licitaţia se va i 
repeta in fiecare zi de joi, ora 8. i  

Relaţii suplimentare se pot obţine Zal 
sediul RAMGCL Hunedoara, bdul Repu-1
blicii, nr. 5, tel 711554 sau 712007. I

(560) j

A N U N Ţ  I M P O R T A N T  1
P E N T T tU IN V E S T IT O R IIF A D U L U I R O M A N  D E  IN V E S T IŢ II "
CIRO oferă o şansă reală la 
PRESCHIMBAREA CUPONULUI

In urma succeselor realizate in implementarea programelor da 
privatizare în Cehia, Polonia, Ungaria si în Romahîa, Crşdttansţaft 
Investment Bank intenţionează înfiinţarea unui fond de investiţii. 
Administrat de C lttO , Fondul va fi bazat pe mimmk» rezultate în 

urma procesului de privatizare,

GARANTEI SPORITE PENTRU 
INVESTITORII LA

fONDUL ROMAN DE 
INVESTIŢII

CURO oferă investitorilor ia Fondui Roman de investiţii 
infoimatfl confidenţiale si gratuite privind oportunftatiie da 
valorificare superioară a cuponului si garanţia preluării 

aefiumior de te societăţile indicate in noul Fond.
Cei interesaţi sunt rugaţi ,să completeze talonul C lflO

O ŞANSA MM PLUS PENTRU 
VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ I

PRO INVEST SA  anunţi onorata dientstâ asocierea Oi

C IR O - valoare bâtelor dvs.
cea mai importantă bancă (te investiţi din 

Europa Centrala şi de Est.

I 1SIB CIRO TALON
CREWTAMSTALT MVEST RQMANIA - 1

f PRIH COMPLETAREA TALONULUI, INVESTITORII FOWDuCiVjlOMAN OE INVESTIŢII VOR 
BENEFICIA DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE CRAJUIŢE«P3IVIND PRESCHIMBAREA 
CUPONULUI
Numele .......-...ea*.,,.,.     ~~ .. . .   str. '
.................. ......... m .......- ju d  posesor al carnetului de

I investitor, declaraţia de adeziune nr — ........ . doresc’sS prtmesc Informaţii prtvtnd
.preschimbareacuponului în acţiuni ce vor fl preluate de noulforid delnvestlţll administratele 
^IRO, la libera mea opţiune. Mă obli# si păstrez conlWentialllateajmormatlilor primite.

^  b a t a ...Semnaţurai«i®fcagr«**oK»ryi£sM*&

I  Decupat! talonul, completaţi datele $t expediatl-l însori dă'lRpJeflmSW ăl auîoadresat la:
£1 ro  Ş.A. Căsuţa poştală nr. 473, Qtlclul p o s U lj i t^ a S î^ a p o c a '

Specialiştii celor două institui urmează să administreze 
W iiM H A O iU N M IN V Em pipnn

s B c i i i o i s s ™ r n^ T*ivOT 1
CREDfnWSÎUT MVEST R8IMHI \

m

Investitorii Fondului ̂ wrân de Investită vor măsura etectete
acestei

oportunităţi prin beneficii superioare asigurate de

iS-ş, uaIaata hanilor dvs.
OBrnMSmT MVEST MUMA ♦

*
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ANIVERSĂRI
•  AUGURI amore mio,

sei la mia vita. Ti amo 
e ti amero per sempre. 
E. T. (2203)

- VÂNZĂRI- 
' CUMPĂRĂRI

•  Vând cărucior elec
tric i (străin), 3 roţi, pen
tru handicapaţi. Telefon 
626572. (021545)

•  Cumpăr talon Opel
Record (4 usi). Tel. 624537, 
18—20. (021547)

•  Vând casă în Luduş 
Mureş. Tel. 065/411748.

(2193)
•  Vând casă — grădină 

mare, Balata, aparta
ment 2,3 camere. Cumpăr 
garsonieră, apartamente 2, 
3, 4 camere, 626392.

' (2202)
•  Vând remorcă Dacia 

1300, stare bună. Hăsdat, 
77, telefon 716275.

(2022)
•  Vând VW Golf Turbo 

Diesel £1989), 4 uşi, turelă 
IGerpiania). Informaţii — 
iH. feminescu, bl. C I, ap. 
#, Micro 15, tel. 620424.

" (2023)
-• Vând apartament 2 

camere, tel. 628363.
A ,/ (2205)

•  Vând sau schimb a- 
partament 2 camere cu 
garsonieră. Tel. 620717,

;  ( 2 2 0 7 )

•  Vând Dacia ' 1310, 
(1988), neînmatriculată, e- 
ven'tual pentru piese de 
seMtnb. Tei. 661468.

V (2283) -
*' Vând TV color Phi

lips, pompă injecţie Golf, 
compresor şi betonieră, 
îăbricâţie germană. Tel. 
«14779. ; : (2285)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, etaj 2, zo
na Liliacului, informaţii 
tel. 614936, 625522.

(2265)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, cu ga
raj. Telefon 623500

■ ••V (2289)
•  Vând garsonieră. Da

cia, bl. 9, tel. 612349,
4 " V,v .2 // >: (2273) , ‘
■ »r *.*-■*«-••* —; /:/

•  Vând Renault 21 
Nevada Diesel, 58000 
km, servodirecţie, ex
cepţional, 9999 DM, 
054/212487. , ,

(2292)• .i.#— *-.*—*—-A—*-*—*-».
•  Vând rochie mireasă, 

deosebită, pentru persoană 
suplă- telefon 616399.

j  •  vancr apartament 2 
temere, ultracentral, la 
parter, bun pentru pri
vatizare şi casă, A. Vlai- 
«1, nr. 124, gaz şi grădi
nă. Telefon 616992.

, (2292)
•  Vând rulotă comer

cială, bdul Republicii, 
bloc 3, ap. 3, Hunedoara.

(92015)
•  S.C. Fiord SRL, str.

Eminescu, nr. 48, prin 
depozitul en gros, oferă 
bere Timişoreană, vodcă, 
rom, lichior Ia preţuri a- 
vantajoase. (2017)

•  Vând casă 2 ;amcre, 
grădină, Simeria, str 
Teilor, nr. 83, informaţii 
telefon 064/195118.

(2818)
•  Vând talon înmatri

culare Fiat Regata. Şoi- 
muş. nr. 143. după ora 17.

(2020)
•  Vând convenabil casă 

Simeria, strada 1 Decem
brie, 18, Tel. 660592.

(2021)
•  Vând, închiriez ru. 

Iotă amplasată, bară spa
te, nichelată, Dacia, tel. 
620681. (2214)

•  Vând dozator TEC,
maşină de îngheţată (ger
mană). Informaţii tel. 
612221, 612527. (2220)

•  Vând videorecorder 
Daewoo şi videoplayer 
Akai. . Telefon 226291.

(2215)
•  Asociaţia 172, bdul

Decebal, scoate la licita
ţie în 18. XI. 1995, ora 
10, spaţiu de 17,00 mp. 
Telefon 627596, (2274)

•  Cumpăr apartament 
2 camere sau garsonieră, 
zona pieţei. Tel. 618463.

(2224)
•  Vând Dacia 1300, la 

preţ acceptabil, cu îmbu
nătăţiri deosebite şi cu 
piese de schimb, sau 
schimb cu apartament cu

, două camere, plus dife
renţă sau cu garsonieră, 
confort I. Tel. 621558.

•  Cumpăr apartament în 
Brad, cu două camere, 
etaj 1—2. Tel. 651802.

(6522)
Vând urgent ’ maşină 

de îngheţată stradală, trei 
capete,' Italia. Tel. 642790.

(1708)
•  Vând chioşc metalic

co m erc ia l 4,20/2,20,* inte
rior fibră sticlă. Telefon 
649119. . . (1710)

•  Vând Dacia 1300, 
state excepţională, insta
laţie 'băuturi răcoritoare. 
Tel. 651644, 651517.

:;-/: . - //;//,■ (6524) ■ '
•  S.G. Atelierele Cen

trale S.A, Crişcior, cu 
sediul îţi Crişcior, str. U- 
zinei, nr. 1, judeţul Hu
nedoara, vinde la licitaţie 
în data' de 17. XI. 1995, 
ora 19, . la - sediul -socie
tăţii, mijloace fixe casate. - 
Informaţii suplimentare Ia 
telefon 656186.., . . - ®
"  • ' • ■ . ■ (6525) :

•  Vând pian viencz, 
coadă scurtă, placă bronz,

. 2 500 000,- • negociabil.:; Tel. 
715118/ .

(7889)
. •  Vând 4200 mp teren 

arabil, la Mânerău, preţ 
1200 mp. Tel. 715118.

(7838)
•  Cumpăr apartament 3 

camere decomandate, Hu
nedoara, relaţii % ■ tele
fon 718558.

(7886)
•  Vând Nissan camio

netă’ 1 tonă, Renault 5,
; convenabil.' Tei, 712173. ;

(7885)
•  C ITRO EN CSX 2,5 

Turbo Diesel, an fabri
caţie 1988, culoare albă, 
uşor accidentat pe faţă, 
în stare de funcţionare. 
Turelă electrică, geamuri

.electrice pe faţă şi spate, 
închidere generală a uşi
lor, frâne noi, suspensii 
noi,' pe faţă. Verifica
re tehnică la zi, trecută , 
şi în cartea tehnică. Ma
şina a circulat numai în 
Germania, până recent. 
Stare tehnică perfectă, 
preţ 5 500 mărci (vamă 
neplătită). Eventual schimb 
cu casă, teren intravilan, 
sau apartament şi // aduc 
completare la preţ. Tel. 
711731. (7871)

•  Vând casă în Bretea
Română, nr. 29. Informaţii 
telefon 058/827330, Alba 
Iul ia, (7093)

•  Vând apartament 3 
camere, parter, oraşul Ha
ţeg, posibilităţi de extin
dere şi privatizare. In
formaţii telefon 777287, 
după ora 18.

(-7092)
•  Vând casă, grădină, 

livadă, un ha teren agri
col, în Baru, sat Valea 
Lupului, teren construcţii, 
case de vacanţă pe malul 
lacului Valea db Peşti, 1,2 
ha, livadă, fânaţ, loc casă, 
în Uricani. Tel, 770043 
Haţeg după ora 16.

(7091)
•  Caut în Hunedoara,

zona O.M., apartament cu 
încălzire la sobe de tera
cotă. Telefon 711731.

(7871)
•  Vâncf garsonieră con- 

. fort I, sau schimb cu
autoturism. Tel. 721607. , 

(7870)
•  Vând Polo Fancy Die

sel, an fabricaţie 1990, 
culoare roşie, radiocase- 
tofon. geamuri cu filtru 
de soare, verificarea teh
nică la zi. Maşina a cir
culat numai în Germania, 
stare tehnică perfectă, preţ’ 
7 500 mărci (vama ne
plătită). Eventual schimb 
cu casă, teren intravilan, 
sau apartament si aduc 
completare la preţ. Tel. 
711731. (7871)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat 

apartament sau garsonie- ■ 
ră, mobilate, exclus Ori
zont Tel, 629527, între 
orele 19™--23, :/;■*'

- • (2209)

PIERDERI
•  Pierdut carnet stu

dent, pe numele Simoc 
Cosmina, nr. 674. II de
clar pul, (021546)

. Pierdut carnet depu
nere CEG nr. 96081836, 
pe numele Hodor Dohotar 
Gheorşhe, eliberat de Co
operativa de Credit Zam. 
îl declar nul.

:^  " (021544)
•  Pierdut legitimaţie 

serviciu, pe numele An- 
dreşesc Tiberiu, nr. 3314.
O declar ■ nulă. . . . .

'(2288)

‘r OFERTE 
DE SERVICII

' '  • '  CU CAMIOANE ÎNCHISE 
D E 3 1 S T O N E

•  GARANTAT PREŢ MINIM

• TELEFON 054/647529

•  Ş.C. Prestatorul' S.A.
Haţeg anunţă în .; data de 
25. XI. 1995 concurs pen
tru ocuparea postului de 
inginer chimist. Relaţii 
suplimentare la tel. 770651, 
777250/ (7094)

•  SOCIETATE COMER
CIALA angajează urmă
torul personal : opărâtor 
calculator; paznic pentru 
serviciul de noapte (in
clusiv pensionar); manipu- 
lanţi marfă. Cei interesaţi - 
se vor prezenta luni, 6. XI, 
1995, între orele 15—17, 
la sediul societăţii, din
str. 22 Decembrie, nr, 263, 
sau Hunedoara, str. l i 
bertăţii, nr. 24.

•  Caut traducător, tra
ducătoare, pentru limba
germană, "Bar cu cunoş
tinţe tehnice: în domeniul 
limbii germane. Eventual 
pentru angajare defini
tivă, Tel. 711731.

(7871)
• S.C. Blănarui SRL, 

str. Depozitelor, nr. 1, an
gajează blănari calificaţi. 
Informaţii la tel. 623277, 
între orele 18—20.

(2287)
•  Sucursala Regiei Au

tonome de îmbunătăţiri 
Funciare, cu sediul în 
Deva, str. Depozitelor, nr.
6, telefon 623421, scoate 
la concurs postul de di
rector economic. Condiţii i 
studii superioare econo. 
mice, vechime minimă în 
specialitate 12 ani (condu
cerea RAIF poate aproba 
o reducere a vechimii de 
până la 2 ani).

(2286)
•  Posibilităţi la domi

ciliu, locuri de muncă în 
străinătate, plic timbrat, 
la O.P. 8 G.P. 396 Arad,
2 909. (2297)

•  Ziarul color En- 
Gros„ cu distribuţie 
naţională, angajează 
reprezentanţi locali, 
persoane dinamice. 
Aşteptăm scrisoare de 
prezentare, însoţită de 
fotografie reprezen
tativă. Civio Trade — 
prelungirea Ghencea, 
nr. 28, sector 6, Bu
cureşti, tel. 3129195.

(M.P.)

DIVERSE
•  S.C. RAVEL Blanimex 

SRL Orăştie anunţă ma
jorări de preţuri şi tari
fe, la confecţii blană, în
cepând cu data de 10 de
cembrie 1995.

• (1709)
•  Solicit doctor cardiac'

specialist la domiciliu 
(Huituri, 20). Telefon 
711603. (7887)

•  S.G. Tibi Mex SRL
Orăştie anunţă majorarea 
adaosului comercial de la 
30 la sută la/200 la sută, 
începând cu data de 1. XI. 
1995.  ̂ (2300)

•  S.C.' Prodsercom SRL
Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului % co
mercial cu 50 la sută, în
cepând cu data de 5 XII. 
1995. (2208)

•  S.C. Altranscom Ge
neral SRL Orăştie anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial de la 
zero la infinit.

(2281)
• Asociaţia Familială

,,Ioana", cu autorizaţia 
nr. 10924, din 23. X. 1995, 
eliberată de Consiliu) Ju
deţean Hunedoara a fost 
înfiinţată în Popeşti, cil 
obiectul activităţii pro
duse alimentare, alimen
taţie publică. ///■' Ai'
' ;//-::.' (2206)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc!1 3 ani 

de la greaua despărţire 
de buna noastră prietenă,

tiţia, copiii Lucian, Cor
nel, Sorin, Mărioara, Anca, 
Cristina, ginerii Nicu, 
Petru, David, nurorile 
Chiva, Sia, Cati şi nepo
ţii. Dumnezeu să-l odih
nească ! (1711)

•  Cu ochii obosiţi 
,de lacrimi şi inimile 
mistuite de dor, a- 
nunţăm împlinirea în 
ziua de 5 noiembrie 
a 6 săptămâni de cum
plită durere, de când 
moartea ne-a luat ce 
am avut mai scump 
pe lume, mult ado
ratul şi inegalabilul 
soţ şi tată ■
Ing. DAKKO GAVRIL

îl vom regreta tot 
restul vieţii, căci-ne-a 
iubit şi ne-a ocrotit.
• Soţia Dia, copiii Ga- 
briela, Bete, Cristian 
şi Adişor, ginerele 
Iancsi, nora Dana şi 
soacra Katica.
- Pe această cale 
mulţumim tuturor ce
lor care au fost ală
turi de noi in acele 
triste şi grele mo
mente. (2212)

•  Cu lacrimi amare 
şi o nesfârşită dure
re în suflet, anun- 
ţăm pe cei care fc-au 
cunoscut că azi, 4 no
iembrie 1995, se îm . 
plinesc 10 ani de 
când dragul nostru 
frate şi unchi

•  A trecut un an de 
când ne-a! părăsit, dra
gul nostru,

TRAIAN DlNGA 
lăsându-ne sufletele zdro
bite de durere.

Nu te vom uita nici
odată. Parastasul de po. 
menire va avea loc du- 

. minică, 5 XI 1995, la 
Biserica din Veţel. Soţia, 
fiicele şl ginerii.

(2277)

DEfeESE
•  Cu adâncă durere

anunţăm dispariţia ful
gerătoare din viaţă a f 
dragei noastre v"

KULCSAR EVA 
■înmormântarea va avea 

loc în data .de 4 XI 1995, 
ora 14, la Cimitirul Re
format din Deva. Fami
lia. (2210)

•  Cu durere aducem un 
pio§ omagiu celui care a 
fost un prieten adevărat,

PETRICA popa 
Dumnezeu să-l odih

nească ! Familia Ullmann 
Feri, Marika, Janka.

(2225)

. IM CHIU MIHAI
din Haţeg ne-a pără
sit pentru totdeauna. 
Dumnezeu să te odih
nească I Nu te vom 
uita niciodată. Sora 

■ Lucreţia şi nepoata 
P.uşa cu familiile, din 
Simeria.

(2276)

•  Colectivul S. G. 
Transilvania S.A. De
va, unde a început şt 
şi-a desfăşurat «ea 
mai mare parte a ac
tivităţii, este alături 
de familia greu în
cercată de pierderea 
celui care a fost

POPA PETRU 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace î 
(2217) *

•  Colectivul Sec
ţiei' Maternitate Deva 
este alături de , dna 
dr. Demeter Rodica, 
la marea durere pri
cinuită de decesul ta
tălui său, şi transmi
te sincere - condo
leanţe.

(2219)

•  Familiile Micu şi Du- 
mitraşcu anunţă eu dure
re încetarea din viaţă a 
scumpei lor mame, soa
cre şi bunică

ZATU elena
de 73 ani

înmormântarea — du
minică, ora 13, de la 
Casa Mortuară Deva.

Dumnezeu s-o odih
nească;!-- (021548)

FAUSTINA SASU 
(născută DOMSA)

Dumnezeu să-ţi odih
nească sufletul tău bun. 
Costi, Olguţa, Adi.

(2 2 6 5 )
• Se împlinesc 3 ani 

de la decesul celui care 
a fost un suflet blând.

|  „LUMEA APELOR” ■

I Filmul american „Lumea apelor" rulează ini 
zilele do 4, 5 şi 6 noiembrie la Cinematograful!

I >JPatria“ Deva. Spectacolele vor avea Ioc de Ia orelel 
17,30, în 4 noiembrie, şl de Ia 10,00, in 5 şi 6 no-*

I iembrie, fiind însoţite de câte o tombolă pcntrul

I spectatori. Vizionând filmul „Lumea apelor** puteţi! 
fi şi fericiţii câştigători ai tombolei. (V. R.). I

I
I
I
I
I
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER»
Abonamentul este calea cea măi siau-

I
I
I
I
I

CIRCO IO AN
Parastasul duminică, 5 

noiembrie, în Ilârţăgani. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! _ , (2254)

•  Au trecut două luni 
de tristeţe şi durere de 
când a plecat din mijlocul 
nostru cel care a* fost 

STANCIU VIOREL 
Cărpiniş. îi vor păstra 
o vie amintire soţia Lc-

I a u iw u m e iiu u  eisre cutuu t r u  m ut otutt-■
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia-J 

|ru lu i  nostru, C o s t u l  abonamentului\ 
|  pe luna decembrie este de 2 500 îei,|

I plus taxele poştale, Faţă de cumpăra-m 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ari 

|  costa 4000 — 4200 lei, prin abonamenlt 
|  se economisesc lunar aproximativ 150(\ 
■  de lei, in funcţie de numărul zileldr deI 
I apariţie. ■ I
I Ziarul apare zilnic în 8 pagini! I
|  Abonamentele se pot face la oficiilel
|  poştale şi la factorii poştali. Pentru lunai

I* decembrie puteţi face abonamente în to t| 
cursul lunii noiembrie. ■
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