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Restructurare sau creştere 
a producţiei ?

\ Va fi un proces de amploare ?
i „ .
} Surse din • apropierea ţiiliw efectuate de către 
ţ R.A: „Activitatea" Orăş. regia din Orăştie, '  trec 
( tic şi â Primăriei muni- substanţial de i)00 000 de 
’ eipiului, care ne-au cervit- lei. _
ţ .anonimatul, nu exclud La asociaţiile 3, 4, 9, / 
1 posibilitatea deschiderii *Î3, şi lă — nu da un a- 
t- unui proces de amploare' l^n.ent de_ senzaţie, *i
ţ  la-Tlrăştie care să-Vize^' WSr ales sub aspect dra..

acţionarea în judecată ^ matic ce se acutizsază 
ţtrhirâr locatarilor care au vizibil — 56 de famil J 
debite la asociaţiile de aii da;«jrii ce însumează 
locatari. Aceleaşi per- un total de 12 184 590 do 
soane ne.au informat că lei, ceea, ce ,, ridică un

• se va strficita - instanţei mare semn de întrebare 
” de judecată «vacuhhîă la asupra situaţiei. r 
procedura de urgenţă, Starea economico-fi- 
întrucât debitele existente nanciară a regiei din O- 
- creează mari dificultăţi; răşţie, dublată de lipsa 
în derularea întregului presiunii la gaz, a avut 
pachet de servicii pe'ca- consecinţe imediate în 
re-1 prestează R.A. „Ac- oraş, agentul termic la 
tivitatea" Orăştie. plecare, spre exemplu la

tlltiniâ situaţie la ni. CT 1, avea doar 45 de 
- vel de regie consemnează grade, temperatura în
uit debit total de 48 930 394 locuinţe nedepăşind în

\ de lei. iar unele datorii dimineaţa zilei de 9 
i ’ individuale către asocia- noiembrie a.e, 12—14 
/ ţii, pentru neplata presta- grade, (C.P.) i

Şj»

REP.: Dle director, din 
câte ştim, d-Voastrâ sun
teţi, în cadrul R.A.H., „di
rijorul" aprovizionării cu 
materii prime, materiale, 
piese de schimb de pe 
piaţa internă şi externă, 
precum şi ; âl desfacerii 
producţiei către benefici
ari. V-aş ruga să prezen
taţi câteva dintre proble
mele cu care v.aţi ‘ con
fruntat în acest an pe 
„frontul" acestui sector al 
aprovizionării.

A.Ţ.: In 1995 ■ s-a simţit 
şi se simte în continuare 
o 'lipsă acută a -pieselor 
de schimb şi a echipamen
telor, ̂ ceasta penurie are 
o singură cauză; lipsa 
lichidităţilor. Subvenţia 
de la. buget vine greoi, 
fondul de redresare nu a 
fost încă primit, deşi este 
aprobat de mai mult timp. 
Pe plan intern lipsa ba
nilor o acoperim prin a- 
provizionările în compen
sare. Astfel, în acest mod 
reuşim, de bine, de rău, 
pc lângă aprovizionare şi 
o reducere a datoriilor care 
leau la noi agenţii eco
nomici cu care suntem 
parteneri. Prin aceştia rc-

Convorbire cu dl. ec. ADRIAN TODOR, 
director comercial ia R.A.H. Petroşani

uşim chiar şi aducerea, 
după cum spuneam, în 
compensaţie, a unor re
pere din străinătate. Aşa 
ar fi piesele de schimb 
pentru toate generaţiile de 
turbocompreşoare pe care 
le are regia. Valoarea a. 
cestor piese se ridică la 
500 000 dolari. v

REP.: Ce repere aţi a- 
dus din import pentru re. 
gie în acest an?

A.T.: De la începutul fi
nului şi până în prezent 
R.A.H. a aprovizionat din 
import „cabluri de tracţi
une în construcţie închisă 
(Anglia), becuri electrice 
pentru lămpile de • cap 
(Ungaria), capse electrice 
milisecundă, precum şi fi
ole monpxid de carbon şi 
bioxid de carbon (Cehia) 
şi acumulatori frentra lăm
pile de cap (Germania).

REP.: Cum reuşiţi , să 
plătiţi aceste importuri?

A.T.: Prin disponibilizări 
de fonduri şi participări la

operaţii bancare de fi- 
xing.

REP.: Care sunt, în pre
zenta creanţele şi datoriile 
R.A,H..ului? ^

A.T.: Sunt multe firme 
în ţară care ne datorează 
sume importante de bani. 
Aş aminţi aici Sidermet 
Călan (17 miliarde de lei). 
UNIO Satu- Mare.(4,5 mi
liarde de lei, Electrocon. 
tact Botoşani (3,2 miliarde 
.de lej) sau Mecanex .Va
slui (0,6 miliarde de lei). 
Adunate, creanţele regiei 
se ridică la suma.- deloc 
neglijabilă, de 40 miliarde 
de Ici. Vorbind despre.

datorii, acestea sunt cu 
mult mai-mici, ridicându- 
se la cca. 9 miliarde de 
lei. Principalele datorii le 
avem la furnizorii de lemn 
de mină (1,2 miliarde do 
lei), la combustibili şi lu. 
brifianţi, precum şi Ia 
explozibilii AGP.

REP.: într.un recent stu.- 
diu realizat de Institutul 
de cercetare, proiectare în 
urbanism - şi amenajarea 
teritoriului .şi avânej ca 
'temă „Plan de amenajare 
a teritoriului zonal . Valea 
Jiului (Cdnurbaţia Petro
şani)", au fost relevate o. 
serie de disfuncţionalităţi 
în sectoarele economice, de 
infrastructură şi în reţeaua

ADRIAN SALAGEAN

, CABINET STOMATOLOGIC
La Dispensarul medical din Şoimiiş se finalizează 

lucrările la Un modern cabinet stomatologic» Dotat 
cu aparatură de specialitate, în noul cabinet se vor 
efectuai tratamente, pentru care oamenii din localitate 
trebuiau să bată drumurile la Deva. Dna Nicoleta Sâr_ 
bu, medic stomatolog, îi aşteaptă. (Gb. I.N.)

(Continuare în pag a 2-a)
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IN ZIARUL DE AZI: UNA PE ZI
• Rezultatele unor

cercetări sociologice. e — Tatăl meu c
%V,«' Magazin.- poliţist. Al tău ce

• Sport. face ?
— Ce zice muma.„

13 NOIEMBRIE
5 •  1 dolar SUA — 2309 lei
> • 1 marcă germană — 1628 lei
< • 100 yeni -japonezi — 2268 lei
4 •  I liră sterlină — 3746 lei

•  i franc elveţian . -r- 2016 lei
5» •  1 franc francez ’ — 472 lei
4 • 100 lire italiene — 145 lei

4 , Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale
«* o României. • -
' — *-»-.*— *—*—*—*—h—

Casă, acareturi ea în gospodăria djui Parte nic Vasiu, din Sulighete 
se văd mai rar. Foto: PA VEL LAZA

t*»:054 647.572. Itx:e41.842 
vă oieri

RAFINAMENT (I CALITATE 
prin note familii de produse;
LADY M lichioruri crefkă 
(ciocolată, cacao, cafea) 
GIUUA lichioruri desert 
{căMuni, frigufe, chorry, 
maraschino, zmeuri)
ACCENT lichioruri

i irUţ zmeuri)

brandy-ul BROOS
Aromele naturii vâ aşteaptă

....

o  EXPOZIŢIE DE 
CARTE. Casa de Cultură 
Studenţească Petroşani 
şi S.C. Globo ABS S.R.L. 
Petroşani organizează la 
sfârşitul acestei săptă
mâni o expoziţie de carte 
franceză (şi nu numai!). 
Deschiderea va avea loc 
sâmbătă, 11 noiembrie 
0.c„ începând cu ora 
10, la sediul Casei de 
Cultură Studenţeşti. (G.B.)

o  SPECTACOL. Du
minică, 12 noiembrie 
1995, începând cu ora 
tS, ţa Casa de Cultură

din Deva are loc, tnpre. 
mieră, spectacolul intitum 
lat „Parfum de bârfă“ 
avându-l ca realizator pc 
Doru Ociavian Dumitru. 
(N.T.) :

© FOTBAL PE STA
DIOANE. Sâmbătă, la 
Hunedoara, de la ora 
11, începe partida de fot. 
bal dintre Corvinul — 
Foresta Fălticeni (Divizia 
Ah iar la Certe}, dumi. 
nică — de la aceeaşi oră
— întâlnirea Minerul — 
Petrolul ficlenl. Specia* 
tpril din Brad,' Orăştie,̂

Hunedoara, Simeria şi 
Haţeg pot să-şi . urmă. 
iească (duminică) favom 
riţii din Divizia C .(S.C.)

© FARMACII DE 
SERVICII.' Devenii şe 
vor adresa pentru onora
rea reţetelor sau cumpă
rarea de medicamente 

Farmaciei Sanofarm S.R.L. 
din strada 1 Decembrie, 
nr. 11, etaj 1.

La Hunedoara va fi 
deschisă azi, sâmbătă, şi 
mâine, duminică, farma. 
cia Qhizid din strada cu 
acelaşi nume. (E.S.)

© AFLUENŢA LA... 
BUNA DISIKIZ1Ţ1E. In
diferent de starea vremii, 
sâmbăta şi duminica ' (şt 
nu numai) moderna bază 
de agrement de la Şoi- 
muş, patron dl. Traian 
Creţ, cunoaşte o mare 
afluenţă de vizitatori. 
Specialitatea casei — pul 
la rotisor, stropiţi cu 
mujdei de usturoi, intr- 
uri anume fel' pregătit 
aici, muzică bună, bili
ard, bere de toate sorti
mentala etc, fac bună 
dispoziţie, reconfortantă 
după o săptămână dc 
iarnă. (Gh I.N.)
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I ONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

, DE AFACERI
! V aloarea certificatelor de investitor în j 
I săptămâna 11—17 noiembrie 1995, |
j Tip A — 598 800 lei; Tip B —- 149 700 lei; J 
I Tip C — 74 850 lei. I

Creşterea faţă de L I. 1995 — 101,5 la sută, |
I

i
î  Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! j 
J DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — J

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE j 
ŞI PENSII |

l
711430; PETROŞANI — 545302,
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în aşteptarea unui 1  
edificiu de culturii j

în condiţiile în care la nivel naţional, nelip. ■  
aproape In orice sătuc, sind, desigur, creaţiile în l 
un cămin cultural repre- proză şi poezie ale mem- ■  
zinte un punct de reper terilor săi. Membrii eena-1 
pentru comunitatea de clului, în vârstă de 16—60* 
acolo, e lesne de înţeles de ani, confirmă intere. I  
ca locuitorii unui oraş sul pentru actul culturali 
ca Simbria, de pildă, să spiritual, deopotrivă al I 
resimtă âcut absenţa u. tinerilor şi al-..celor căreS 
nei asemenea instituţii, au tre?ut Prima ttoe-J 
respectiv a unei Case de f®î®* Revelatoare sunt, ■  
cultură. Pentru ci, deşi în ?®®st scns- şi premiile J
lucrările la construcţia ,
viitoarei Case de cultură •■bristol de 

-au început cu doi ani 
în urmă, abia in ultimul 
an progresul a fost ceva 
mai Vizibil, In prezent 
lucrându-se la structura 
de rezistenţă a clădirii

festivalul |  
Armindeni" |  

a avut loc la î»onea, a 
In 28 mai a.c., de către! 
trei tineri membri aj ee-| 
naclului; Laura Medaj 
Stroe (locul I) şi Valeriaf 
Doina (locul III) — lai 
poezie; Marcel Anghel!

[te de sala cinematogra-1 
-'ului. Pentru o susţinere ■  

Marcel financiară corespunzătoare I 
In Con- * acestora s.a apelat la i

(cu un alt Constructor de- (locul'«) la muzică folka 
cat cel care a început (compoziţii şi" versuri pro.l 
construcţia) .Se speră ca prij) 1
bugetul alocat în conţi. şj' dacă şedinţele ce-l 
nuare să nu mai consti- naclului se desfăşoară I 
tiue motiv de poticneli intr-una din , sălile Con,! 
ş1 stagnare a lucrărilor, siliului local, alte mani-l 

In situaţia dată nu în- festărt cu caracter simi.l 
seamnâ însă ca în Sune. jar (spectacole, seri de| 
m  ftu mai ace loc nici muzica şa,) sunt gâzdu-i 
an fel de activitate cui- - 
turelă. Dimpotrivă. Stând 
de vorbă eu dl
Anghel, membru în Con- a acestora S.a apelat w .  
siliul local Simeria şi diferite societăţi ori fir-| 
director al căminelor cui. me particulare din oraş.! 
turale din satele aparţi- Şi se pare că, intr-o mare I 
nătoare (Şîntandrei, Să- măsură, după cum n e i 
uleştî, Uroi, Simeria Ve. spunea dl. Anghel, pa. I 
che şi Btrcea Stare), am Ironii acestor unităţi se a 
aflat că una din aceste dovedesc destul de rccep-1 
activităţi, iniţiată în 25 tivi, înţelegând importanţa I 
aprilie ax, a devenit a- unor astfel de acţiuni |  
cum cu caracter perma. pentru viaţa culturală a |  
nent. Este vorba de Ce. Simeriei. Viaţă culturală! 
naclul de literatură şi Căreia îi lipseşte încă e-1 
artă „Ion Budâi Belea- dificiul de bază dar care,! 
nu“, ce-şi desfăşoară şa, odată cu dobândirea a. I 
dintele — atelier din cestuia, va cunoaşte pro.l 
două în două săptămâni. - babil alte dimensiuni. 1 
marcând aniversări , lite- !
rare, evenimente culturale GEORGETA

Iama la ţară. Foto: ANTON SOC A Ci (J

Restructurare sau 

a
(Urmare «Uo pa» D

d« localităţi a Văii Jiului. 
Referitor la industria «t» 
trectivă ca disfurtCţionali. 
tâţi au fost prezentate scă
derea drastică ă produc
ţiei de huilă faţă de 1883, 
menţinerea aproximativă a 
forţei da muncă ocupaţi 
in exploatări miniere. Sâ 
dezacord cu producţia rea. 
lisată, acordarea unor tub. 
venţii şi alocaţii din fon- 
duţi bugetare îndreptate 
în special spre asigurarea 
drepturilor salariate şi, nu 
in uttknuL tind, tei - site, 

depăşite, 
d-voastră

. ...
de declarai ...
a c e s t e

s

A.T.i Cred *& nu sunt 
persoana cea mâi potrivită 
pentru a comenta astfel 
de aspecte. Teto*| simt te 
măsură sâ Vă spun câte 
ceva. £st« adevărat că 
producţia a scăzut 
mult raţă de 198 . 
gând un minim te 1991 
De atunci tetă ea a eres. 
cut continuu atingând un 
vârf chiar în acest an. în 
1995 producţia de cărbune 
a fost cu 10 la şută taai 
mare decât în anul prece
dent. ■ Din cp mî-aţi te® 
d,voastră, printre rân
duri", am înţeles că v-ar 
interesa existenţa unor oa. 
recare tendinţe de a dis. 
Bonibiiisa Oameni la 
K.A.H. Din Câte ştiu eu, 
atei până te Sfârşitul a- 
cestuj an ţi nka «Bar

apartamente

PENTRU TINERI

Dintru» discuţie pur. 
tată cu dl. Ilie Botgros, 
primarul oraşului Ani- 
noasa, am reţinut fap, 
tal Că in această loca
litate s-au dat în loto. 
suiţi 18 apartamente (eu 
3 şi 4 camere) pentru

căsătoriţi. Alte
20 de apartamente, cu

cu I 
Deva. j

I Ziar editat de
.  CASA DE PRESA ŞI EDITURA

!■  „CUVÂNTUL LIBER” DEVA
societate pe acţiuni Cu capital privat

tamaMCUiâtâ U Registre) Comerţ ului Dota.
nr. 3/20/618/1991, Cont î 4072613110 B.C-R. D 
Cod ftsc&l: 2116827. ,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: |
Dumitrei Gheonca, preşedinte (redactor şef), |  

Tiberto Istrate vicepreşedinte (redactor şef adjunct), I 
Sabin Certa. Sfintei Bodea. Niesîâe ttreob. ţ

ţntreaga răspundere peiUru conţinutul articolelor I 
B poartă abtori) '«testere. Adresă redacpe): Deva,! 
2î«0. m . I BrewiBHe. ar *3 judeţul Bunedmrs.! 
Telefoane : 61 Ifiîâ. 612157. 61126», 626904. Fa* Bl8061! |  

Tiparul executat Ia S.C. „Polidava" S A  Devă. §

până te sfârşind tei 1998
nu «mt prevăzute dispo- 
niblltelri de personaL S. 
teste © măsură a condu
cerii regiei prin «re w 
«isteaţă toate angajările 
până ia 31 decembrie ac. 
Sunt prevăzute. în acest 
context, reduceri de per
sonal doar pe cale natu
rală, prift pensionare la 
Urnită de vârstă. Sigur fap
tul că nu vor fi disponi
bilizări nu înseamnă şi «fi 
lucrurile merg fişa cum 
trebuie. Actuală conjunc. 
tună economică dominată 
de blocajul financiar ne 
face Sâ trecem prin fre- 
utaţi extreme. Pentru a 
putea continua ar fi nece
sară găsirea unor modati. 
lăţi care sfi ducă te # 
Creştere a producţiei, filă 
r e f e r  la punerea în va
loare a noi zăcăminte, A- 
ceâsta ar presupune efor. 
turl investiţionalef deci 
bani. Dar bani nu sunt 
şi cei care există tind să 
se împuţineze de te un 
an la altul. Lucrurile sunt. 
după cum vedeţi, compîi» 
cate, delicate şi schimba
rea, dacă va avea loc, va 
produce mari convulsii şi 
mutaţii în această zonă.

VÂRSTA A  TREIA 
' ÎŞI SPUNE 

DURERILE

„intre de 
care

lucrat te viaţa activă, 
te diferite epndiţii. Unii 
au lucrat te locuri de 
munet grele, având răs
punderea Vieţii prior <bn 
subordine, pentru ca a- 
ceşda sfi -poate realiza un 
salariu din care să.şi *- 
sigure cele necesare unui 
trai modest.

Greu ne-a fost şi ne 
«si® tuturor. Ttstuşl, 
care am lucrat te

giştP ne.a tete mult mai 
Stea decât celor care au 
ta rte  te tete medij $m 
te temiri, Pensia Intel ni 
«*te aproape «aUL O per 
scana care a lucrat 30 de 
ani în ior-tni de muncă 
încadrate in grupa I, are 
o pensie de 165098 de lei. 
Altul care a lucrat 35 de 
ani, dar la grupa a treia, 
are 135 000 de lei. i Nici 
unul nici altul nu au de 
ajtms, dar este echitabilă 
această situaţie? âe va 
spune că ia pensie fiecare 
persoană consumă egal. 
Este ceva adevăr, dar 
cum o duce cel sănătos 
faţă de cel cu sănătatea 
şubrezită, te anji de ser. 
viciu te mină, la furnal 
ori pţelărie? Ce şanse de 
viaţă după pensie are u. 
nul şi ee şanse are celă
lalt, de asta nu mai dis
cută nimeni.

O altă problemă. Sub 
regimul totalitar, se ştie, 
cine a vrut să muncească 
a putut să adune ani de 
pensie. Alţii nu s.au gân
dit că V in ®  bătrâneţea. A- 
cestora îi Se dă ajutor so
cial. Dacă li s.ar da doar 
ceh» cu adevărat ared- 
m  *t bolnavi, n-am zice 
nimic. Dar U primesc şl 
unîi tari ca beuţa (piatră

rotundă de râu — n.n). 
Sigur că le convine sâ 
primească, fără sâ facă 
nimic, câteva zeci de mii 
de lei, fără să fi contri
buit cu nimic la constitui, 
rea fondurilor din care 
se plătesc aceşti bani. A- 
dică vorba românului, dai 
cu biciul tot în calul care 
trage, iar celui leneş îi 
dai grăunţe — pomană.

Sunt sigur că am pro. 
vocat supărarea şi poate 
ura multora cu aceste vor
be, dar ele cuprind mult 
adevăr şi oamenii corecţi 
ted vor da dreptate, iar 
dumneavoastră, dacă cre
deţi că merită, găzduiţi.le 
te iubitul nostru ziar „Cu
vântul liber" care a tre
cut de «amărui 1500 şi 
Căruia îi Urez în conţi, 
nuare multe ediţii în a- 
ceîaşi spirit ca şi până 
«cum". (Cu stimă, IOAN 
H3REŢ, Dupăpiatră, co
muna Buceş).

NR. Am făcut.o, dîe 
Igreţ şi mulţumim pentru 
gândurile bune şi Vorbele 
frumoase despre „Cuvân
tul liberi". -

■ DOMNILOR 
PARLAMENTARI

în această perioadă când 
una din principalele pro
bleme care preocupă ma. 
joritatea persoanelor de 
virila a III-a, care for
mează cea mai urgisita 
categorie de oameni din 
această ţară şi care re. 
prezintă aproape un sfert 
din populaţia ţării, vă a- 
dresăm următoarea între
bare-: u"

Ce fac şi ce au făcut în 
cursul acestei legislaturi 
cei peste 150 de paria, 
mentori din cameră şi se
nat pensionari de fapt şi 
de drept pentru a susţine 
şi «pâra te organul legiste- 
tiv al ţării: interesele pen. 
sionarilor din moment ce 
acestea au fost lăsate la

cheremul guvernului spre 
a fi rezolvate ca  ̂nicăieri 
în lume prin ordonanţe?

Oare Pe pensionarii din 
parlament ii interesează 
numai legile care, să le a- 
sîgure privilegii . şi avan
taje pe viaţă in dauna 
restului populaţiei ţării şi 
în primul rând folosirea 
calităţii de „ales âl pop©, 
rului" pentru satisfacerea 
intereselor personale?

Un grup de pensionari 
din judeţul Hunedoara.

POŞTA RUBRICII
•  Elena Vlad — Brad:

Nu putem da publicităţii 
scrisoarfea dv. aşa cum aţi 
redactat-o, dşmrece ar în
semna să ne asumăm ris. 
cui calomnierii unui «ap. 
Scrisoarea am trimis-o spre 
cercetare Poliţiei Brad.

•  Maria Keregi, Gavrilă 
F®0 — Dev*: Facem deo
camdată precizarea că inen. 
ţionarea asociaţiei de lo
catari 25 din Deva, prin
tre marii datornica la tâ*e 
comune *1 RAG.C.L. nu 
vă implică pe dv. actual 
administrator şi respectiv 
preşedinte de asociaţie, 
prin afirmaţia „sunt şi ca. 
«Uri când cetăţenii Işi a. 
chita serviciile de care au 
beneficiat, dar cei ce ad
ministrează asociaţia, uită 
să plătească la RA.CCX. 
sumele teoasate şi le to. 
losese te scop personal, 
sau le depun la bănci 
însuşindu-şi dobânzile" De
bitul mare al asociaţiei 
dv faţă de R.A.G.C.I.. însă 
este o realitate, indiferent 
cine se face vinovat de 
crearea lui. Vă informăm 
că mai mulţi locatari ai 
asociaţiei 25' Deva ne.au 
sunat la redacţie deelarân- 
du-şi nemulţumirea pentru 
modul cum chiar dv ad
ministraţi finanţele aso
ciaţiei. Vom interveni deei 
cu o cercetare proprie.
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Rezultate ale cercetării sacioloalce oare oferă solide elemente de sprijin factorilor de decizie (I ) *—
în acest episod al seria* 

fulfEl^pe ■ marginea cerce» 
tării sociologice efectuate 
Şr; rândul şomerilor con* 
tânuăm fii- răspunsuri la 
întrebările referitoare la 
Opţiunile de a ieşi din , 
ăituşţţia de handicap şo- 
«iaL

Djjar l- la şută din ţel . 
intervievaţi' au. studill# 
şcolii generale terminate 
şi nici unui nu este he* 
şcolarizat. Pentru ceilalţi, 
structură pregătirii şcolare 
esţeţ. 2J ia, sută au. şcoala 
ţenerală terminată; 18 ia 
şută au aEisolvit un liceu 
teoretic; fS la sută — un 
liceu de .specialitate; 4 la 
«Uţă •-* O şcoală , postii-. 
cealâ; 7 la-sută — o fa- 
cuitate^ '

Structura pregătirii pro
fesionale se prezintă ast
fel: 23 la sută sunt neca- 
lificaţi, 61 la sută sunt 
muncitori calificaţi; 3 la 
sută — funcţionari, 3 la 
sută au calificare dş mals. 
tru, tehnician sau sub* 
inginer, iar 6 la sută au 
absolvit o facultate.

La întrebarea „Doriţi 
să vă calificaţi; Sntr-o altă 
meserie?" au răspuns da 
63 la sută dintre chestio
naţi, In timp ce 34 Ia sută 
nu doresc acest lucru. Mo
tivaţia răspunsului afirma
tiv sau negativ este inte
resantă, 4 la sută ar dori 
să se califice deoarece na 
au nici o meserie, 11 la 
sută ar dori acest lucru, 
deoarece nu au ajuns încă 
să-şi practice meseria în 
care s-au calificat anterior,
3 la sută sunt convinşi că 
în meseria pe care- deja 
o au nu vor găsi niciodată 
de lucru, deoarece mese
ria nu «nai are căutare, 13 
la sută au credinţa că a- 
vând încă d meserie, le 
cresc şansele de a găsi de : 
lucru iar 4 la sută dintre 
cel care au răspuns la 
întrebare, sunt convinşi că 
dacă urmează unul din 
cursurile de calificare or
ganizate de Oficiul forţă 
de muncă şi şomaj au 
şansa de a găsi mai uşor 
un loc de muncă.

Alţii nu doresc să se 
mal califice intr-o nouă 
meserie. De ce? Răspun
surile sunt variate. 6 la

Opţiuni, speranţe, deziluzii
sută dintre cei care au 
răspuns negativ sunt con
vinşi că şi cu o calificare 
în plus tot nu vor găsi 
serviciu; 3 la sută dintre 
ei nu doresc recalificarea,

pră acestor răspunsuri, ple* 
cândP de la constatarea pe ' 
care o făceam în finalul 
episodului trecut, - anume 
că se îngroaşă alarmant 
detaşamentul celor . care, •

s*-

sşmnal încurajator remis 
do societate, către‘ factori i 
de decizie. Românul, hu- 
nedoreanul în speţă, nu se 
împacă cu ideea de între
ţinut sete tal sub limita

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU „CUVÂNTUL LIBER"

dedarece au pregătire Su
perioară; t  la sută — deşi 
âr dori să urmeze un curs 
da calificăm, eu o pot 
face deoarece nu au stu
diile şcolare necesare. Tot 
un procent de 1 la sută 
au convingerea eă şl ca 
muncitori necalificaţi pot 
câştiga la fe) sau mai 
bine decât tm muncitor 
calificat.

Să ne oprim puţin asu-

âbsolvind 0 şcoală, nu gă
sesc plasament pentru a-şi 
vinde forţa de muncă.

Structura de pregătire 
p'tpâessiohală pe eare o a.u 
cei ce au exprimat op
ţiuni de ieşire din situaţia 
de handicap social în. 
dreptâţeşto această jude
cată.

Procentul mare al celor 
ce doresc să se califice în 
încă o meserie " este tin

demnităţii umane. El a 
înţeles, totodată, că în 
societatea modernă, .fie 
în compartimentul ei pro- 
ductiv, fie în cel social şi 
al serviciilor, nu mai mite 
de ajuns doar o singură 
ţneserîe; deoarece societa
tea evoluează, suferind ra
pid modificări structurale. 
-Motivele pentru care op
tează ei pentru încă o me
serie, sunt exprimate în

însuşi conţinutul întrebă
rilor, dar dominanta a- 
cesţor, răspunsuri — încre
derea îft viaţă — este 

- benefică pentru societate,: 
fie * ea -■ în tranziţie,-, fie în 
stabilizare. •; r

. Mai îngrijorătoare sunt 
motivaţiile celor ce nu do
resc Şă se califice într-o 
nouă meserie. Ele trădează 
deziluzie, blazare sau su
ficienţă. Ce mai poate 
societatea în căzui acesto
ra? Sâ-î convingă' pnn 
fapte despre justeţea spe
ranţelor optimiste. Este 
ceea ce încercăm şi no» 
prin ilustrarea acestui e- 
pisod, cu graficul privitor 
la numărul absolvenţilor 
unor cursuri de calificare 
şi al celor angajaţi dintre 
aceştia.

EUGEN MANIAC, 
sociolog 
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NUMĂRUL absolvenţilor unor  cursuri de calificare 
organizate de o.f.m.s . angajaţi de la apariţia
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•  Sf. Mc. Mina, Vie. \ 
l tor şi Vichentie: i
i •  1918. S-a înfiinţaţ i 
1 Consiliul Naţional Ro- 1
V mân din Vaioa Jiului; i 
i • Sja. născut, în 1994, l 
l scriitorul VASILE RE-
\ BREANU;
l| •  1784. Ţăranii din 
i Za rând cer desfiinţarea 
j nobilimii şi împărţirea
V pământurilor;
t •  Soarele răsare la 
l ora 7,06 şi apune te
V 10 53; ; ^
\ t  ' Au trecut 314 zile 
ţ din an ; au rămas 51.

\ - DUMINICA,
|  12 NOIEMBRIE

Î e Sf. Ioan cel Milos.
tiv. Patr. Alexandriei;- 

t •  S-a« născut: in
l 1862 VASILE GOLDtŞ 
1 (m. 1934). on» politic şi 
ţ publicist român; în 
ţ 1612, EMIL BOTTA (m, 
ţ 197ÎL poet şi actor ţ 
/ român; ' * , /
I •  A murit, in 1869, . / 
 ̂ GREOIiGUE ASACIII \ 

i (n. 1788) om de cui. I 
> tură Şi scriitor impor-: (
| tanf ai începuturilor lij 1 
1 tevaturii române mo. ţ 
i derne, - ţ
J f Soarele răsare ia 7
ţ ora 7,07 şi aptine la ţ 
t 16.52; ■ I
• - Au trecut 315 zile I

0- )idta*
[

an; . au rămas 50.

13
LUNI. : 

NOIEMBRIE

1991

l  
\ţ « Sf. Jerarh Ipan i  
7 Gură dc Aur; I»
V S-a născut, în 1909 7
\ EUGEN IONESCU, şcri-A 
ţ hor franceţ de oriei. 1 
} ne română; |
I * A murit, in 1914. j 
i poetul DIMITRIE AN- \ 
( G11EL (rt. 1872);
} # Soarele răsare
ţ ora 7.08 şi apune —, 
116.51; ţ
ţ • Au trecut 318 zile '
Y din an; au mai rămas

r  i

■■ f ■

S

» • •  * m * '* * '•  « T

■ J dus an; au mai răn*
199? 1#93 1994 1995 \ 49.
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..y-' ■■ protecţie medicament

UI p c d  n  a c  i  u n  - s r ssti; L U L n U A d A  III) sa nu™"* *
Printre măsurile care 

se iad în tratamentul bolii 
ulceroase, măsuri care 
vizează şi prevenirea eo®, 
pMcaţiilor, o importanţă 
deosebită o au corectarea 
moduiuj de viaţă şl re* 
gimui alimentar. Astfel, 
pe primul pian se situează 
eBminarea totală a aleo- 
oiului, fumatului şi redu
cerea consumului de ca
fea tso permite maximum 
o cafea pe zi, dar nu con
centrată şi niciodată pe 
stomacul gol). De aseme
nea, se impune eliminarea 
factorilor care conduc Ia 
influenţe psihice negative 
(evitarea stărilor confllc- 
tuale, odihnă activă în caz 
de suprasolicitare psihică, 
cură balneoclimaterică în 
staţiuni cu profil psihia
tric etc.). Totodată, dat 
fiind potenţialul ulcerogen 
al multor medicamente, 
bolnavul cu ulcer gastrie 
sau duodenal nu va utiliza 
din proprie iniţiativă nici 
un fel de medicamente, ci 
va apela întotdeauna la 
medicul curant. Trebuie 
menţionat că nu numai 
mf licamentele care se iau 
pe cale orală pot fi peri
culoase, ci chiar şi unei* 
ce se administrează injec-

B O A
tabil sau Pe cale rectală 
(supozitoare^

Pe parcursul perioadei 
dureroase, internarea tn 
spital nu este obligatorie 
decât In cazul apariţiei 
complicaţiilor sau la re
comandarea medicului când 
se vizează efectuarea u- 
nor investigaţii suplimen
tare pentru diagnostic ori 
se consideră necesară apli
carea unui tratament me
dicamentos supravegheat. 
Internarea mai este in
dicată ia bolnavii care, 
din diverse motive, nu pot 
urma ia domiciliu reco
mandările privitoare la 
regim alimentar şl trata
ment. Repausul la pat este 
necesar în situaţiile in 
care durerea este intensă 
şi se asociază starea do 
oboseală. în celelalte ca
zuri se recomandă doar 
evuarea efortului fizic.

Regimul alimente este 
una din principalele mă
suri terapeutice utilizate 
în tratamentul bolii ulce
roase. în primul rând se

are în vedere reducerea 
sau limitarea alimentelor 
eu volum mam {vegetate 

. fiferoasiă, pâine neagră, 
fructe eu un conţinut mare 
!h celuloză) şi $e reco
mandă fracţionarea me

oase, conserve) utiUzându- 
se ca tehnici de preparare 
grătarul, fiertul, coptul, 
prepararea la cuptor cu 
microunde. In perioadele 
dureroase se recomanda 
alimente ca; lapte, s®ân-

MEDICUL NE SFĂTUIEŞTE
selor, astfel ca aceeaşi 
cantitate de mâncare să 
fie divizată în 5—6 .mese 
pe zi. Pentru bolnavii care 
prezintă dureri nocturne 
este recomandabil să se 
alimenteze şl In cursul 
nopţii. în al doilea rând, 
se exclud alimentele care 
au compoziţie chimică mo
dificată (prăjeli, rântaşuri, 
sosuri, supă de cftrne şi

tână, frişoă, iaurt, brânză 
de vaci, paste făinoase, 

. griş, orez, pâine albă uşor 
prăjită, supe de zarzavat 
strecurate, carne slabă 

i fiartă (vită, pasăre, peşte 
slab), dar se utilizează pe 
o perioadă limitată, de 
maximum q săptămână, 
după care regimul alimen
tar *e lărgeşte, în funcţie 
de toleranţa bolnavului (el

ştie ce alimente îl pro
voacă durerea şi ie evită), 
în faza fără durere (de 
acalmie) regimul alimen
tar este mai larg, inclu
zând carnea şi mezelurile 
slab condimentate, brân- 
zeturite, leguminoasele us’ 
cate, Anteturile, salatele 
etc., dar cu respectarea 
fracţionării în 5—6 mese 
pe zi şi preferabil la a- 
celeaşi ore.

Pentru tratamentul me
dicamentos al bolii exista 
p gamă variată de prepa
rate farmaceutice, fie
care având indicaţii şi 
contraindicaţii specifice 
astfel că utilizarea lor se 
va face numai la recoman
darea medicului. De re
ţinut faptul că întrerupe
rea din iniţiativa perso
nală a bolnavului a trata
mentului sau chiar a ,U- 
nui sineur medicament 
°sţe extrem de periculoasă, 
chiar dacă durerile au 
cedat, deoarece vindeca
rea unui ulcer durează câ
teva săptămâni, iar fără

protecţie medicamentoasă 
pot apărea complicaţii gra
ve, dintre care multe »e- 
cosită intervenţie chirur
gicală.

Ca mijloace ajutătoare în 
terapia belîi ulceroase, dar 
numai asociate ţrataman- 
tului medicamentos, pat 
fi utile produsele naturale. 
Astfel sucurile de varză, 
morcovi sau cartofi pot fi 
benefice, mai ales primă
vara si toamna, pentru 
prevenirea apariţiei cri
zelor dui eroase (se iau câte 
4 Ungur» de suc obţinut 
prin . mârunţtrea şi stoar-' 
cere» legumelor cu a-ju
mătate de oră înainte de 
mesele principale. timp 
de 1—2 lunii, Mai pot fi 
folosite ceaiuri din plante 
medicinale ca: rădăcină da 
lemn dulce rădăcină de 
tâtâneasâ flori de găl
benele, flors de salcâm,' 
flori de sunătoare sau pre
parate combinate de plante. 
Cura de ape minerale se: 
recomandă numai la 4—8 
săptămâni de ia trei. («rea 
episodului dureros şi sunt 
indicate staţiuni ca. Bo,! 
doc, Malnas, OlăneşVi. Sân- 
ceorz. Stenic Moldova 
etc.

Dr. NI COLA E HRĂNESC
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Din lu m e a  la r g ă

1995 - anul atentatelor
Alţi Khaled Kelkal se 

vor manifesta în continuare 
pe teritoriul francez? Nu-i 
deloc exclus, dacă avem 
in vedere că teroristul u- 
cis recent lângă Lyon nu 
era, fără îndoială, decât 
şeful uneia dintre grupă
rile teroriste din cele multe 
care există în acest mo
ment în Franţa. In orice 
caz această opinie, se pare 
exactă, a fost exprimată 
nu abia acum, ei cu multe 
luni ţnainte, de o publica
ţie, în geiîeral bine infor
mată, „Lettre d’Afrique".

Aceasta în numărul său 
din "W decembrie 1994 
seria, negru pe alb: „E-

xistfi, din nefericire, mari 
şanse ca în 1995 Franţa 
să fie o ţintă privilegiată 
a comandourilor CIA". Şi 
editorialistul african se 
explica: .Aceste.echipe de 
sabotaj au fost formate 
după modelul faimoaselor 
„triade" chinezeşti. Fie
care din aceste grupuscule, 
care se ignoră între ele, 
şi-a văzut deja atribuite 
obiective precise: linii de 
înaltă tensiune, trenuri de 
mare viteză, centrale elec
trice, staţii de metrou, 
etc.“. Opinii care capătă, 
iată, o alură profetică în 
lumina ultimelor eveni. 
mente I

STORY FLASH

Lacrimi şi caşcaval

UN ANUME 
„REFERENDUM-

Pentru că a venit pe 
lume duminică, 16 octom
brie, intr-un birou de vot 
unde mama sa se pregă
tea să voteze pentru Sad- 
dam Hussein, nou-născutul 
va purta numele de „Istif- 
taa“ („Referendum" — 
în limba arabă). O mani
eră de a aduce omagiu 
preşedintelui irakian chiar 
dacă nu se ştie dacă nu
mele a fost ales de bună 
voie sau la sugestia ex
presă a reprezentanţilor 
partidului BAAS. Oricum, 
e sigur că la Bagdad eşti, 
deocamdată, cel puţin, bine 
văzut dacă îţi botezi pro
genitura Saddam. ■

BEATLES: ÎMPREUNA — 
NOI OBSCURI!

In curând vor putea fi 
cumpărate nouă albume 
inedite ale grupului Beat. 
Ies. In total 150 de cân- 
-tece. Evenimentul va avea 
loc în luna noiembrie.

Ştirea a fost difuzată de 
cotidianul britanic ,,The 
Observer" — ce relatează 
felul în care cei trei foşti 
componenţi ai formaţiei au 
lucrat ..în secret" la a. 
cest ambiţios proiect, vre
me de doi ani. . . '

Este pentru prima oară

din momentul destrămării 
formaţiei. în 1970, când 
George Harrison, Paul 
McCartney şi Ringo Star 
Se reunesc într-un studio, 
pentru a imprima cân. 
tec . între care şi două 
piese înregistrate de John 
Lennon, puţin timp îna
inte de a fi ucis.

BERNARD TAPIE ARE 
PROBLEME CU... BILA

In aşteptarea deschiderii 
la 24 octombrie a recursu
lui, . în afacerea Vallenci- 
enne — Olimpique Mar- 
seille, Bernard Tapie a 
fost operat la vezica bi-< 
liară. Operaţie reuşită. Du
pă cum se ştie, la 15 mai 
a.c. celebrul om de afa
ceri (şi de fotbal !) a fast 
condamnat la 2 ani închi
soare pentru trucarea unui 
meci de fotbal şi „cum
părarea" martorilor.

JUDECATA ANULATA

Patriarhul bisericii budh- 
iste unificate din Vietnam 
(disidente). Thlch Huen 
Quang, fusese aeuzat de a 
fi implicat în afacerea ce
lor şase budhişti condam
naţi in august trecut la 
pedepse cu închisoare pen
tru a fi „sabotat politica 
de solidaritate naţională* 
Autorităţile au renunţat 
la proces ca urmare a 
vârstei inculpatului şi a 
stării sănătăţii sale,

Cu ochii înlăcrimaţi vlce- 
premierul suedez, Mona : 
Sahlin, s.a apărat într-o 
conferinţă de presă împo
triva acuzaţiei de a fi 
„o escroacă". „Murdărită" 
de comentariile ziariştilor, 
care au dezvăluit publi
cului prostul ei obicei de 
a.şi folosi cartea de credit 
ministerial pentru cumpă
rături personale, tânăra 
doamnă (Mona are 38 de 
ani) a recunoscut faptele 
dar a precizat că „a ram
bursat totul". „Dacă par. 
tidol are nevoie de mine 
{este vorba de partidul so- 
cial-democrat) cred că aş 
putea fi un bun lider", 
în acest fel Mona Sahlin 
s.a înscris deja în cursa 
pentru succesiunea lui Ing- 
var- Carlsson, analiştii po
litici estimând că în ciuda 
ultimelor incidente ea râ. 
mâne totuşi favorită la 
ocuparea postului de prim-

ministru în fruntea unui 
guvern social-democrat în 
1996.

„Am nevoie de încrede, 
rea partidului" a mai spus 
Moha Sahlin, care îşi o- 
feră un timp de reflecţie, 
pentru a vedea dacă Klas 
Bergenstrand, procurorul 
regal, va decide continua
rea (sau clasarea) judiciară 
a cazului.

CUVÂNTUL LIBER J
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Fiica vicepreşedintelui 
Gore, amendată

Fiica, în vârstă de 16 ani ,a vicepreşedintelui 
SUA, Al Gore, a fost surprinsă de poliţie bând bere 
în cursul unui raid la o petrecere de adolescenţi. Sa
ra h Gore a fost reţinută de agenţi, chemaţi de câţiva 
vecini şi a fost amendată cu 500 de dolari. Părinţii 
săi au fost invitaţi apoi să o la de lâ comisariat. 
(Conform legilor americane tinerilor în vârstă de sub 
21 ani le este strict interzis consumul de băuturi al
coolice, oricât de „slabe" ar fi acestea).
■ - „Al Gore a ' fost indispus de cele petrecute, aşa
cum-ar fi îost orice părinte în locul său — a spus 
un purtător de cuvânt al vicepreşedintelui — aceasta 
e totuşi o problemă de familie şi va fi tratată ca 
atare".

Sarah Gore, elevă la National Cathedral Schobl 
din Washington, nu avusese niciodată până acun. 
probleme cu legea. Al şl Tipper Gore au patra co
pii. „Ei se bucură de o amplă libertate, dar există 
totuşi nişte limite precise Sg conduită", a subliniat 
purtătorul de cuvânt.

Revolta adâncurilor
Pericolul unei agravări 

a activităţii eruptive a 
vulcanului Ruapehu in 
Noua Zeelandă a deter
minat autorităţile locale 
să ia decizia de a închide 
traficului aeroporturile din 
Gisborne şi Napier, cursele 
aviatice fiind direcţionate 
către alte escale. Asta du
pă ce oamenii de ştiinţă

care supraveghează vul
canul au decretat o alar
mă de gradul 4, ceea ce 
indică o erupţie iminentă 
în următoarele ore (gra
dul maxim în materie de 
pericol — erupţie este 5).

Pe 23 septembrie, vul. 
canul a început să arunce 
în atmosferă mari cantităţi

de cenuşă şi pietre, zona 
de risc întinzându-se pe 
o rază de 100 km. De no
tat că, prin farmecul său 
şi posibilităţile de observare 
de la mare distanţă, vul
canul Ruapehu este una 
dintre principalele atracţii 
turistice ale Noii Zeelan- 
de. '■■■*'

*■*****»■**>********** *•**»**»»*«********»■« MrHHHHHHW »«♦*-♦-**•

O recrudescenţă a epi
demiilor, între care tuber. 
culoza, dania şi frigurile 
galbene, ameninţă sănă
tatea locuitorilor planetei. 
Semnalul de alarmă vine 
din partea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
odată cu raportul dat 
publicităţii pe 16 octom
brie.

„Pericolul epidemiilor a

şi SIDA. "Rezistenţa la an. 
tibiotîce a devenit o pro
blemă de sănătate globală, 
făcând 6ă devină dificil 
chiâr tratamentul unor in
fecţii dintre cele mai sim. 
ple. Şi. spre deosebire de 
anii ’50, când epidemiile 
erau pe cale de dispariţie 
iar antibioticele eficace, 
ţările industrializate pre
zintă acum aceleaşi riscuri

Recrudescenţa
epidemiilor

•  Rod Stewart are ne
plăceri Cu unul dintre in
ginerii săi de sunet care 
i-a intentat un proces a- 
cuzându-1 că l-a lovit în 
timpul unui concert în 
Germania. Stewart n.ar 
fi fost mulţumit de cali
tatea sonorizării. Afacerea 
riscă să facă mult zgomot

•  Julia Robcrts si Dan-

schimb fotografiile din a- 
ceastă comedie oferite gra
tuit la cumpărarea unei 
casete nu stârnesc nici cel 
mai mie interes. Poate 
dacă în locul lor s-ar fi 
aflat cele în compania lui 
/Divine", prostituata pe 
care a făcut-o celebră...

•  Buri Reynolds: pro
bleme fi»anciare. Celebrul 
actor american are neca.

•  • • • • • • • • • • • • • *  w m m * •  •  •  •

ART STORY

crescut acum enOrm dato
rită vitezei cu care aces
tea se pot propaga, de
terminat de numărul, 
concentraţia şi mobilita
tea fără precedent a popu
laţiilor", arată Hiroshi 
Nakajima, directorul gene. 
ral al OMS.

Cel puţin 29 de noi 
maladii s-au ivit în ulti
mii 20 de ani, între ele 
fiind virusul Ebola, hepatita

ca şi ţările în curs de 
dezvoltare. Suprapopularea, 
lipsa de apă şi de igienă, 
frecvenţa călătoriilor in. 
ternaţionale, deteriorarea 
obiceiurilor de sănătate 
tradiţionale, absenţa unor 
iniţiative adecvate, In 
ciuda numeroaselor aver. 
tismente din ultimii ani,, 
sunt citate de OMS drept 
principalei! cauze ale re
crudescenţei epidemiilor.

In Germania revine, 
din ce în ce mai apăsă
toare, atmosfera anilor 
*70, dominată de amenin
ţarea acţiunilor teroriste. 
Serviciile secrete interne 
au aproape certitudinea 
că un grup armat de ex
tremă stângă, „Celulele 
antiimperialiste" (AIZ). 
dispune de cel puţin un 
spion in Parlament, ceea 
ce ie permite accesul la 
documente secrete de ma
ximă importanţă, precum 
procesele verbal, ale Co-

Alarmă antiterorism
misiei pentru Apărare a 
Bundestag-ului.. Infor
maţia este difuzată de 
„Biid am Sonntag", edi
ţia duminicală a popu
larului cotidian editat de 
grupul Springer.

Ultimele manifeste ale 
organizaţiei ilegale ce 
invită la continuarea lup
tei armatg după exem
plul de tristă amintire al 
Rote Armee Fraction

(„Fracţiunea Armata Ro
şie" — RÂF) sunt aşa
dar privite cu toată seri
ozitatea. Nu se exclude 
nici existenţa unor legă
turi între AIZ şi orga
nizaţiile ilegale străine, 
precum PPK, partidul de 
extremă stângă al kur
zilor, scos în afara legii 
în Germania.

Detaliile care au fânvt 
să fie declanşată alarma

sunt conţinute în comu
nicatele difuzate de AIZ 
după atentatul incendiar 
din 17 septembrie a.c. 
care a deteriorat grav 
casa deputatului Paul 
Brener. expert în pro
bleme militare. Mani
festul prin care .teroriştii 
îşi revendicau acţiunea 
cita cu extremă precizie 
o dezbatere din Comisia 
de Apărare, din cadrul 
anei reuniuni desfăşurate 
cu uşile închise.

ny Glov r̂ au făcut cu
noştinţă }cu preşedintele 
Bill Clinton, invitaţi fiind 
la o petrecere dată în 
cinstea primei aniversări 
a restabilirii democraţiei 
în Haiti. Cele două vedete 
au vrut să-şi exprime sus
ţinerea lor pentru ideea de 
pace şi armonie. Cât pri- 

_ veşte dictatura, Julia nu 
pare a o aprecia decât 
atunci când o exercită ea 
însăşi asupra logodnicilor 
săi. . , . :

•  Dcmi Moore a asistat, 
la New York, la un con
cert dat în folosul copiilor 
abandonaţi ai oraşului. 
Actriţa era implicată în 
mod cu totul deosebit în 
această manifestare, deoa
rece ea este purtătorul de 
cuvânt naţional al unei 
organizaţii ce încearcă, 
între altele, să-i ajute pe 
micii vagabonzi dotaţi cu 
simţ artistic.

•  Ilugh Grant cunoaşte 
un nou succes graţie vân
zării pe casete video a 
filmului „Patru căsătorii 
şl o înmormântare". în

zuri cu banii. El are de 
'plătit o pensie alimentară 
fostei sale soţii, de îna
poiat o sută de mii de 
dolari pe care îi datorează 
fostului său agent publi
citar şi de acoperit dato. 
riile rezultate de pe ur
ma aventurii sale ca pa
tron de restaurant, localul 
său trebuind să fie grab. 
nic închis din lipsă de 
clienţi Singura ’ soluţie pe 
care o întrevede pentru a 
ieşi din corzile... credito
rilor: un rol bine plătit!.

• B'b Dylsn renunţă.
Bob, mitul în viaţă al 
Americii — folk, a pără
sit pe neaşteptate platourile 
pe care se turna filmul 
„Feeling Minnesota", în 
care era una dintre vedete. 
Retragerea a survenit în 
urma unei violente dispute 
cu producătorii. Bob nu 
era de acord cu portretul 
moral al personajului său, 
un individ stăpânit de 
violenţă şi criticând fără 
încetai e Bbl.a. Adică 
exact opusul idealului mo. 
ral pe care marele cân
tăreţ l-a urmărit în în. 
treaga sa carieră.

AGENŢIA STORY PRESS
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
\

■  „Munca este lucrul cel mai bun şi ţ 
cel mai rău ; cel mai bun dacă e slobo- ţ 
dă, cel mai rău dacă e înrobită... \

Omul e fericit de îndată ce-şi plimbă ) 
privirea pe urmele muncii încheiate, 
stăpân fiindu-l numai lucrul făcut, ale 
cărui învăţămine sunt mereu bine venite.

Şi mai grozav e dacă-ţi poţi construi i 
corabia pe care te vei avânta în larg; la j 
fiecare învârtire a cârmei îţi recunoşti r 
strădania şi fiecare migală ţi-e răsplătită... 
Strădania se contopeşte atunci cu plă
cerea ; şi nu-i om care să nu-şi aleagă 
mai' curând o muncă grea, unde născo- 1 
ceşte şi se înşală după poftă inimii, de
cât o muncă fără bătaie de cap, dar la 
poruncă

ALAIN
filozof şi profesor francez 

v ^  \  : (1868—1951)

CUVINTE ŞI EXjPRESII CELEBRE j

•  ALTER EGO („ALT EU"; „AL DOILEA EU").I
— Ephestion, aghiotantul lui Alexandru cel Mare şi !
prietenul său nedespărţit la treabă şi Ia petreceri, a |  
fost, cum s-a spus, un alter ego al regelui Mace- ■  
doniei. - { |

Filosoful grec Zenon recunoştea că fiecare disci-1 
pol din şcoala sa stoiciană „Porticul" e un alter ego I 

"al lui. ■' I
Scriitorul englez Walter Scott consideră eă Lei- ■  

cester, favoritul regine*. Elisabeta a Angliei, deve- I 
nise un alter ego al ei. !

Expresia se mai foloseşte şi in cazul când doi |  
prieteni inseparabili, tovarăşi de luptă şi idei, îşi ■  
reflectă exact părerile şi gândurile. I

• ANNO DOMINI LAnul Domnului") — ex- |
presic creată în Evul Mediu, spre a marca so- I 
cotirea anilor de la naşterea lui Iisus Hristos. Ea I  
a înlocuit vechiul mod de computaţie, caj^. începea I 
numărătoarea „de la facerea lumii** (anul 5508 I 
î.c.n.). Formula apare de cele mai multe ori expri- I 
mată abreviat prin iniţialele ei: A.D. ■

•  IPSO FACTO („PRIN ÎNSUŞI ACEST FAPT**) J
— formulă frecvent folosită, atât în scris cât şi în I
vOrbire, cu înţelesul de „Chiar prin aceasta** sau " 
„In virtutea faptului însuşi**. I

Selecţie de ILIE LEAIIU |
(După „Dicţionarul de cuvinte, ■  

expresii, citate celebre'*, I
.;.:;^'-de I, BERG) I

O „Viciile sunt expe
rienţele naturii pentru 
perfecţionarea speciei**.

© „Gelozia sinceră e o 
capodoperă: trăieşte din 
imaginaţie şi e ucisă de 
adevăr**.

© „Cât socotim oare 
cât avem de trăit ca să 
ne îngăduim luxul de ar 
fi altceva decât ceea ce 
ar trebui să fim ?*.

• • • • • • • • • • • • *

DICŢIONAR 

UMORISTIC 

de Tudor Muşatescu

•  Iad «= 'staţiune ter
mală cil băi de smoală sub 
pământ, pentru cei daţi 
dracului deasupra.

•  Ideal =  bărbat care 
aduce toată leafa acasă şi 
nu te întreabă niciodată 
de unde vii.

•  Leliţă =  difuzor cu 
mâinile în şolduri.

1 •  Madonă *= fată mare 
cu copil mic.

•  Mâncărime =  boală a 
limbii la femei.

•  Tăiţet «s= şpan de a-
luat. . .

•  Sărut =  după pri
mul, nu urmează nici
odată al doilea, ci urmă
toarele.

•  Scai =» femei care 
- insistă să meargă cu tine,

în oraş, ori de câte ori 
vrei să ieşi singur.

„ * Fă =  Bă, cu fustă.

•  Analfabet =  persoa
nă care scrie cu gura şi 
citeşte cu urechea.

Selecţie de 
ILIE- LEAHU

FĂRĂ OCOLIŞURI Semnal de oprire — Fără putere de cir
culaţie ; 4) Are un control bun la balon 
— Balada unui greier mic; 5) Joc de 
doi — Idei preconcepute! ; 6) Postfaţă
scurtă la o carte — Retur de serviciu j 
7) Piesă gen imbroglio — Tip de echilibru 
instabil; 8) Păstrează distanţa — N-are 
perspective de creştere ; 9) Urmărită 
pas cu pas — Vizitat în luna de miere; 
10) Sine-qua-non al cascadei.

VERTICAL: 1) Scăpat de căldură; 
2) Unitate în termen aflată la datorie — 
Vârfuri de producţie; 3) Elemente de 
bază la spalier — Termen de extremă 
urgenţă; 4) Formă de plată... cu faţa 
curată — Timpurile marilor transfor
mări; 5) Se dă în vânt după vânat — 
Semănat într-o oarecare măsură; 6) Cen
tru de calcul I — Bătută la cataramă 5 
7) Proces verbal de recepţie — Intrat 
în spaţiu ; 8) Scump la vorbă — Mate
rial rar aferent producţiei de război; 9) 
Produc fenomene de respingere — Vine 
cu soluţii de teren; 10) Exemplu de
fermitate.

VASILE MOLODEŢ

de FEUX ADERCA

0  „Femeile sunt nu
mai câteva clipe ale pre
zentului ; ele sunt, deşi 
actuale teribil, ale trecu
tului sau ale viitorului**.

© „Cu ură omul se a* 
runcă să distrugă singura 
Voluptate a vieţii : iluziile. 
Unii merg până îâ sinuci
dere".

0  ,jNu e absolut nece
sar să fii mare; e de- 
ajuns ca ceilalţi să fie 
mai mici".

© „Mi-a trebuit mai 
bine de un sfert de veac 
ca să uit înşelătorul temei 
al şcolii şi să bag de sea
mă că oamenii nu sunt 
toţi la fel".

© ,JŞi soţia lui Napo
leon îşi înşela bărbatul".

Selecţie de 
ILIE LEAHU

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

Anecdote ale celebrităţilor!

i
r
I

Margaret fuller
(1810—1850)

• ',;Accept universul",' 
spune că ar fi fost fra
za favorită a Margare
tei Fuller; iar când ci. 
neva i-a repetat-o lui 
Thomas Carlyle,, se zice 
că acesta ar fi comen
tat : „Doamne I De parcă 
ar avea de aleşi*'.

Poe era de părere, după 
ce o cunoscuse, că ” o. 
menirea ar putea fi îm
părţită în trei categorii: 
„bărbaţii. femeile şi 
Margaret Fuller".

JAMES ABBOTT 
MC NEIL WHISTLER 

(1834—1903)

La întrebarea : „Cre
deţi că geniul este eredi
tar ?“; se zice că ar fl 
răspuns : „Nu ştiu, doam
nă ! Cerul nu mi-a hă
răzit nici un copil".

HENRY JAMES 
(1843—1916)

James mergea adese
ori în Franţa, unde a le
gat multe prietenii. Când 
Guy de Maupassant i.a

. îiţtors o vizită la Lon-|  
avut loc urmă-» 

tdă'rea întâmplare : |
ţ^Matipassant cinând cu ■  
James într-un restaurant, |  
îi arătă acestuia cu de-5 
getul o englezoaică d e | 
la o masă vecină, ce- ■  
rându-i : î  - _ I

— Du-te şi invit-o la i
masa noastră, în numele l : 
meu. I

James i-a explicat cu ■  
mult tact că în Anglia I  
se punea problema Unei J 
prezentări „comme il I  
faut". Maupassant nu se 5 
dădu bătut. Arătând c u | 
degetul1 spre 6 altă eni " 
glezoaică, spuse :

— Să nu-mi spui 
n-o cunoşti nici 
asta! Ah, dacă aş 
englezeşte

!că 
pe
, a |

Când James îl refuză, I  
cu explicaţiile de, rigoa- ■  
re, pentru a cincea oară, I
se spune că . Maupassant * 
ar fi exclamat exaspe
rat

— Ce naiba ! Chiar nu 
cunoşti pe nimeni în 
toată Londra ?

Culese de 
N.‘ 2AMFIR

/
I
I
r

C L E P S ID R A

•  Din nou la monu
mentul Baress să vedem 
apusul Soarelui. Ţocmai 
când ajungem pe muchie 

- Soarele ca o imensă fla
cără se pregăteşte de 
culcare, cufundându-se 
în fâşia de nor de la 
orizont. Ca şi cum s-ar 
fi ascuns după o perdea 
transparentă, cercul de 
foc conturându-se acum. 
In fiecare clipă porto
caliul se transformă în 
roşii âprîns, pe măsură 
ce cade întunericul. Im- 

. pârâtul Cerului se pregă
teşte de plecare. Luna 
aproape invizibilă, la în
ceput ca o fină seceră, 
pe aceeaşi linie de ori
zont cu Soarele, reflec
tând culoarea acestuia 
devinei un roz pal, a - 
semenea florii de cais, , 
atât de firavă şi pură 
asemenea unei fecioare. 
Fâşia orizontală a no
rului devine roz-violaceu, 
doar câţiva norişori mai 
mici mult mai sus pe

f
cer sunt încă de un gal
ben luminos, păstrând 
ultimele raze ale Soare
lui, ce acum se gră
beşte spre alte ţinuturi. 
Luna firavă şi supusă îl 
urmează blândă şi mai 
rămâne câteva clipe după 
ce Soarele nu se mal 
vede, apoi se ascunde 
şi ea după linia violetă 
a orizontului. Iisus a 
plecat în plină glorie,

. urmat de blânda Sa Ma
mă — Maria, pururea 
fecioară. Stelele' apar pe 
cer, uaa câte una, şi în 
vale la fel se aprind lu
minile la fiecare casă,*" 
viaţa continuă. Acest 
mister ăl vieţii ce conti
nuă jos în vale, luminând 
întunericul nopţii, aşa 
cum credinţa a luminat 
sufletul omului, dând 
speranţa vieţii veşnice.

•  Şi nu a fost de-ajuns 
acest spectacol grandios, 
dar revenind spre Colină 
deîndată ce drumul a

ieşit din pădure, vedem 
Fecioara Maria, lumina
tă sus pâ ţurnul bazili- 
cil. Inima rrfea- cântă :

„Bueură.te Mărie, cea 
plină de har, Domnul 
este cu tine, binecuvân
tată eşti tu intre femei", i 
începutul rugăciunii ce: 
pentru mine sună atât 
de frumos în fim ba 
franceză.

•  Azi > la slujbă s-d 
citit pilda talanţilor. 
M-am gândit cu câte ta
lente şi posibilităţi ne 
copleşeşte Creatorul şi 
de câte ori nu le în- 
gropăm asemenea slugii 1 
netrebnice, apoi uităm şi I 
locul unde an) făcut ( 
groapa. Chiar această 
credinţă în Dumnezeu 1 
câţi nu am îngropat-o şi | 
ne e ruşine să mal 
credem în El, sau spunem 
că nu avem timp pen
tru Dumnezeu.

INA DELEANU 1
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ORIZONTAL i I) Reputat interpret 
pe plan internaţional; 2) înscrise la 
fără frecvenţă — Sunt bine văzuţi; 3)

Dezlegarea careului 

„Mură-n gură“, 

apărut în ziarul nostru 

■ de sâmbăta trecută :

1) APETISANTA; 2) DATOR —  
TRAP; 3) IZ — RAŢA — T I; 4) TACT 
— ASPIC ; 5) I — LAŞI — ACU ; 6)
ORA — EŞEC — L; 7) NARAV — STAT; 
8) AD — LEUŢ — MU ;. 9) LADA — 
DECOR; 10) ARITMETICA.

Soluţia problemei din nr. 
trecut :

. 1. Cb51 Rd5 
2. Cc3 mat
1............. Rf 5
2. Cd 6 mat.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :
ALB : Ra6, Dbl, Cc6 
NEGRU : Ra8, Nb2.
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IN V ESTITO
o f e r ă  o  ş a n s ă  r e a l ă  l a

fn urma su ccese lo r  realizate în im plem entarea programelor da  
privatizare în C ehia, Polonia, U n g a r i s i In Rom ania, C redttanstatt 
In v estm en t B an k  intenţionează înfiinţarea unui fond d e  investiţii. 
Administrat d e  C IR O , Fondul va fi bazat p a  acţiunile rezultate în  

urma procesului d e  privatizare,

C IR O  oferă investitorilor ia Fondul Rom an d e  Investiţia

acţiunilor d e  ia  societă ţile  indicate in noul Fond.
ie tp z e  talonul C W

b a n i l o r  d v s .

C ei ii

C IR O - d â

GARANŢII SPORITE PENTRU 
INVESTITORII LA

F O N D U L  R O M A N  D E

O  ŞANSA IN PLUS PENTRU 
VIITORUL DUMNEAVOASTRĂ f

$>RO INVEST S A  anunţa onorata cSenlafă asocierea cd

c e a i
Europa Centrata şid e E st

1 C I R O
CHEDITANSTAiT INVEST ROMAN»

• ,:V ■

 ̂f i

-CREDTTANSTALT INVEST

PRIN COMPLETAREA TALONULUI. INVESTITORII FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII VOR 
BENEFICIA DE INFORMAŢI) CONFIDENŢIALE tSRAJUI.TE*PRIVIND PRESCHIMBAREA 
CUPONULUI
Numele ___ '-----------—  . I t o m l c f l i ă t j r t ' s l f .
............................ nr ............... ...)ud .. .......................... .........posesor al carnetului de
Investitor, declaraţia de adeziune nr ------------- doresc să primesc informefU privind
preschimbarea cuponului în acţiuni ce vor ti preluate de noul fond de Investiţii administrat de 
-CIRO, la libera mea opţiune. Mă obllg să păstrez confldenţlalItateajţ^msţUtef primite.

'Şţa    ........... . Semnătura .-.."T’̂ sQrŵwrrf/.v
ecupaţi talonul, completaţi datele fi expediatl-HnsoţH de un 08e1ImHrel *1 »uîo«8f#Wf la» 

(pIRO S.A, Căsuţa poştală nr. 473. Oficiul poştal nr.phiaui-Napoca;-

SBEBmUISTALT IPfTEST R8HUM j

acestei
vor măsura efectele

t

1

C B tB U ISnU  INVEST M M M I f

BANKCOOP S.A. DEVA 
VINDE LA

LICITAŢIE PUBLICĂ

URMĂTOARELE;
►  Apartament două camere, situat în De

va, Micro 15, bl. 16, ap. 26. Preţ de
pornire 7 500 000 lei.

I Autoturism Dacia* 1310, nr, de circula
ţie VL-02-—CAR, an de fabricaţie 1993. 
Preţ de pornire 7 000 000 lei.

►  Casă, curte şi grădină situate în Brad, 
str. Cordineşti, nr, 7. Preţ de porni
re 7 400 000 lei.

• Casă, curte ţi grădină Minate in Brad, 
str. Crângului, nr. 23. Preţ de porni
re 17 500 000 lei.

► Casă, curte şi grădină situate în Băiţa, 
sat Soliste, nr. 80. Preţ de pornire 
8 500 0Q0 lei.

y*  Grajd situat în comuna Hărău, sat 
Bârsan (fost CAP BârsăuK Preţ de 
pornire 9 000 000 lei. 

î Casă, curte şi grădină situate în Brad, 
Str. Mesteacăn, nr. 223. Preţ de por
nire 22 000 000 lei.

•  Casă, curte şi grădină situate în Brad, 
str. A. Iancu, nr. 62. Preţ de pornire 
22 099000 lei. ,

•  Casă, curte şi grădină situate în Certej, 
sat Hondol, nr. 177. Preţ de pornire 
1500 000 lei.

Licitaţia are loc la sediul JUDECĂ- 
y TORIEI DEVA, biroul executori judecă- 

l y toreşti, în data de 16 noiembrie 1995, 
\ ora 9.

r
l

I
I
l

TRIBUNALUL HUNEDOABA

EXECUTOR JUDECĂTORESC 
A n u n ţ ă

l i mt

I in data de 15 noiembrie 1995, ora 11, 
localitatea Geoagiu, str. Calea Romanilor, la 

|  sediul S.C. Horticola Geoagiu, pentru vânzarea 
|  următoarelor bunuri care aparţin S.C. Bw- 
•  ticola Geoagiu:
1 •  l  tractor U 551 M

tractor U 548 UT | ' - i
cisternă motorină 
cisternă ECU 4 
autoturism ARO (defect).

, (2908)

I
I

H

#
i
t
i
i
i

.:,.v .. ... V v ■

I V L I Î V sShs
Organizează în data de 22, 11. 1995, ora 

10, la sediul societăţii din Deva, str. Horea, nr. 
12—14, concurs pentru angajarea pe post de 

I şofer de autobuz, 
i  Condiţii obligatorii:
|  •  domiciliul stabil in localităţile Deva,
j Boiu sau Ormindea;

I
Jcă;
|  0 3 ani vechime minimă în transport de I

I călători; I
•  apt medical şi psihologic pentru trans- 

I port de persoane cu autobuzul.
■  Informaţii suplimentare la telefonul 212160
I— compartimentul economic.

•  permis de conducere categ. „D‘‘î
•  cazier judiciar; '
•  caracterizare de la ultimul loc de mun-

!
i

i
i

i

i

i
i
i
i
i
i
i

ROMCEREAL HUNEDOARA — DEVA

Anunţă disponibilitatea de spaţii de depo
zitare In bazele de recepţie Mintia, Dobra, 
Brad, Hunedoara şl Haţeg.

Aşteptăm oferte din partea celor inte
resaţi, urmând ca licitaţia de închiriere să se 
facă conform legiL <2908)
: WWW!1»' ■ 'IjiTĵ liyihliiiliiX.âi»»» Iim—ii —■ l“— «imiHiHmi «.IO

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER0

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică $$ mare pu
blicitate in darul nostru, apelând la agen
ţiile de mbRdtatc d in :

•  DEVA ta  SEDIUL REDACŢIEI 
din str. I  Decembrie, nr. 35 fân clădirea 
Tribunalului judeţean) ; —~la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lănoă maga
zinul „Comtim" ; —  la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (ştaţiq de autobuz 
„Orizont").

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

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C. ,.MERCUR\

•  ORĂŞTIE, ta chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia*,

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
fân spaţiul secţiei foto). Telefoane ; 770367, 
770735.

Agenţiiţe ziarului nostru asigură, la  
ta x e  rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor Anunţurilor de 
mică şl mare publicitate.1
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In faza judeţeană a Cuftei României Ia fotbal

CASINO IUA -  DACIA ORĂŞTIE

La sfârşitul verii aces
tui an, din iniţiativa unor 
oameni de bine, inimoşi, 
cu largă deschidere spre 
binele concetăţenilor, a 
dezvoltării portului, dnii 
Nelu Ardelean, Radu A. 
drian şl Eugen Bulugoan, 
asociaţi la S.C Casino, 
Interprest S.R.L. Deva, 
având şi sprijinul Primă
riei din Ilia, au înfiinţat 
Asociaţia Sportivă • Casino 
Interprest • Ilia — Deva. 
Asociaţia are ca secretar 
pe Vasile Precup, ca an
trenor pe Mir cea Mu- 
rar, ajutat de V. Precup, 
iar ca organizator de com
petiţii pe Petre Petrica. 
(Un interviu cu dl Nelu 
Ardelean _privind raţiona
mentul înfiinţării asocia
ţiei sportive la Ilia, ©. 
biectivele promovării In 
Divizia C şi construirea 
unei baze sportive de ex
cepţie, vom publica In zia. 
rul „Cuvântul libert* de 
miercuri, 15 noiembrie a.c,}.

A fost într«a<Jevăr o 
surpriză plăcută IntâOiirea 
noastră cu echipj» Casino 
Ilia, ce activează în Cam
pionatul judeţean de fot. 
bal, seria Valea Mureşului. 
In prezen t ea ocupă pri 
mul loc In clasament, cu 
o „linie” de jnVidi^: 7 
isseiw j'stt tot atâtea wle- 
torii, 33 de goluri marcate 
şi 4 primite, acumulând 
21 de puncte, aflându-se 
la 5 puncte avans de prin
cipala sa urmăritoare, Glo
ria Bretea Mureşană, a. 
cum când mai sunt doar 
două etape până la înche
ierea turului.

Joi. în a doua «tapă a 
Cupei României la fotbal, 
Casino Ilk 4  întelnrc pe 
una dintre revelaţiile Di-

4 ■ 0 (3-0)
vixiel C din această toam. 
nă. Dacia Orăştie. E drept 
că din formaţia oaspete au 
lipsit câteva dintre piesele 
„grele** din angrenajul bine 
apreciat al meqanwmuloi 
Daciei — Asaftei, Sidorak, 
Căpuşan şi alţii dar şi 
tinerii lor înlocuitori. au 
Căutat să aibă o prestaţie 
cât mai bună. Echipa gaz
dă, In care evoluează câţiva 
jucători cu „nume" în fot
balul nostru din judeţ 
Murar, Sorin Popa, Ste. 
rie, Cârstoiu, Halg. dar şi 
câţiva juniori de real ta
lent, a început Jocul sur
prinzător de bine. etalând 
pe întregul parcurs a! păr. 
tidei frumoase cunoştinţe 
tactice şi tehnice, dove
dind siguranţă, eficienţă, 
creându-se ! o adevărată 
simbioză între experimen. 
taţii fotbalişti şi cei mai 
tineri. Sine pregătită fizic, 
cu o surprinzătoare aşe
zare .• teren, -. cu 3 
apărători, 5 mijlocaşi,
formaţia gazdă des.
făşoarâ un joc ofensiv, o- 
bligftndu.şi adversarul |a 
o apărare aglomerată.

Deşi gazonul a fost aco
perit de zăpadă, şi un frig 
pătrunzător, mingea mer
gea „ea pe aţă** la fotba
liştii din Ilia şi în min, 7,

•  - m  *  m m m *  d H »  » m m m * m m m

îa un atac pe dreapta, 
Sorin Popa înscrie primul 
gol: 1—0. După numai 9 
minute, la altă acţiune ra
pidă, spre poarta lui Du- 
mitrescu, de data aceasta 
pe stânga, Haiga finali
zează: 2—0. Cu toate că 
în min. 23 gazdele rămân 
în 10 oameni, Murar a fost 
eliminat pentru un henţ 
intenţionat aspectul .între
cerii . nu se schimbă, Ca
sa» î ’mâ r- sreu ia câri -.a 
jocului. Din jnin* 60 şi
oaspeţii au evoluat In 10 
jucător,, unul dintre fot. 
baliştii din Orăştie pără- 
sind terenul fiind acciden
tat fn min, 30, după - un 
alt atac prelungit gazdele 
vtez«fe«ea al treilea gol 
pno Steel», ţi tot «J, In 
mM M, stabileşte eăoi îl 
final: 4~-â, după o partidă 
alertă, desfăşurată în spi. 
rit de ~fair-play.

A arbitrat cu profesio
nalismul cunoscut brigada 
condusă ide. Lazăr K«P. 
BWte l i  Muateanu şi £. 
Pafko.

Casino Ilia: Adam, Dâr- 
voas (77 Dan), Murar, 
Sterie, Coman, Sas, Cftrşfe* 
Iu, Murar, Iacob, Kovacs, 
Haiga (84 Stanca).

SABIN CERBU

S TA R EA

■BHBMW
Din determinările ana

litice privind calitatea fac
torilor de mediu în jude
ţul Hunedoara în perioada 
30 octombrie ■— 5 noiem
brie, efectuate la punctele 
de control pentru suprave
gherea calităţii aerului 
au rezultat următoarele:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşî valorile 
medii (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac, 
fenoli şj aciditate) s-au 
menţinut în limitele im
puse de STAS.

•  Valorile medii pentru 
pulberi în suspensie s-au 
încadrat în valoare li
mită pentru toate zonele 
din judeţ. Valoarea ma
ximă pentru zona Mintia- 
Devâ înregistrată lă data 
de 30. 18. 19® a -fost' de 
8,10 mg/mc aer/24 ore, 
faţă de valoarea admisă 
de 0,15 mg/me aer/24 ore.

•  Pulberile sedimenta, 
bile au înregistrat depăşiri 
ale valorii limită . numai 
In zonele Cidşcidaga de 
•8 ©n şi In « M  Teliue ăe 
8,7 ori.

•  Valorile radioactivi
tăţii beta Mtaţaie.;. pentru 
facâttât tm mediu a* 1
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice), ape 
curgătefcre fe suprafaţă şi 
potabilă, soi ţi vegetaţie, 
sas . In limitele.
de variaţie ale fondului 
nâtural

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de

R>* fote %» §«Re- 
raî în limitele impuse. Pe 
râul Jiu materiile îa sus
pensii* provei te din eva
cuarea apelor uzate Indus, 
trial incomplet epurate au 
prezentat pentru perioada 
menţionat! o valoare mo- 
d»e de 3785 mg/1 şi o 
valoare maximă de 5325 
mgjl înregistrata la data 
de 1 noiembrie iu ,  .

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

LOTUL FOTBALIŞTILOR ROMANI PENTRU 
MECIUL CU SLOVACIA

Ieri, îa ora 12, la F.RF. s-a retmlt lotul fotba- » 
liştilor români pentra meclul de miercuri, 15 noSem. I 
brie, Siovac>a — Români*: Stele*, PnBt«a, D. Pc. , 
trescu, Prodan, MihaJi. Gl. Popesc», Smyntest, Do- I 
boş. Sabin. Dorinei MunteUn*, tosuţ Lopescu, XBe 
DwmRrescu, Gâlcă, Pandutu, Bagi, 1. tfawftt, FBI. 
pescu, Lăcătuş, V. Moldovan, Dună. I
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De la Politia Sanitară
CE ŞI CUM SE 

DEPOZITEAZĂ UNELE 
PRODUSE

Continuându-şî controa. 
tete, lucrători de la Inspec
toratul de Poliţie Sanitară 
şi Medlcinâ ţ  .îVenttvâ De
va s-au oprit şi la Săcă- 
râînb, unde la magazinul 
cooperaţiei de consum au 
găsH depozitată recolta 
de porumb care favorizează 
atragerea rozătoarelor. 
Pentru această abatere s.a 
aplicat o amendă de 
200 000 de lei •  La S.C. 
„Pardcor" &A. Călan, la 
magazinul de pâine, pro
dusele de specialitate au 
fost depozitate nerorespun- 
zător. Amenda: 50 000 de 
lei •  Pentru aceeaşi faptă 
şi îa S.C. împex general 
Călan s.a achitat o a- 
mendă tot de 50 000 de 
tei o La Magazinul nr. 6, 
din acelaşi oraş, n-a mai 
fost vorba de produse de 
panificaţie, ci de carne. 
| l  atei navetele cu ace. 
laşi produs erau „depozi
tate** alandala. Şi fără su
părare. au primit aceeaşi 
amendă.

regulile sanitare 
SUNT FĂCUI® SA FI* 

RESPECTATE

Respectarea regulilor sa- 
hteare **t~ feirrte- u icav 
tră prevenirea teafeeteâvi* 
rilor. Unii din repezeală, 
alţii din rgnrvanţâ «« ie 
respectă. î« piaţa din Pe. 
traţani, o Asociaţie Fami. 
lială «Alină** a desfăcut 
pâine In «ondiţii neadec- 
vatc. Drept urmare, a- 
menda s-a ridicat la 
180 000 de lei •  Tot pen. 
tru acest gen de nereguli, 
transport şi desfacere • a 
produselor de panificaţie, 
cu abateri de îa regulile 
prevăzute, au fost sancţio
naţi cu amendă între 50000 
şi 150 000 de lei S.C. „O. 
rion“ S.R.L Petroşani, 
S.C. Amazon Comimpex •  
Pentru că nu a-a deziru 
feetat cum e prevăzut ve
sela de la cantina Lice
ului economic din Călan, 
S.C. Maori» 'Dafe a fost 
amendată cu 150 000 de 
lei. Şi şeful cantinei (te la>

" I.CS.H. a . fost amendat 
cu 150 000 de lei pentru 
că spăb^ea feţelor de 
r*s*« şe făcea tet m  t'*t
eu*„ lenjeria de pat a co* 
piilor.

IM-tk. FOST- ; 
SUSPENDAT/ T1MPOEA*

agxtvetatsa '

Atunci când se Ir^raaşâ 
„gluma**, când se face 
rabat de la unele reguli 
fundamentate de igienft şl 
•curăţenie sau nu se res
pectă recomandările din 
contrastele precedente, se 
suspendă activitatea, cam 
a fost cazul SX3. Alin 
Agrocom S.R.L. Călan,
SC.. Bîrceanu Com împex 
S.R.L. Călan pentru cofe
tărie şi restaurant O.N. 
şi J.C.PJG, Com S.R.L.
Călan — magazinul de 
desfacere a cărnii şi a pro
duselor de carmangerie, 
peatra condiţiile : sanitare 
impn^n’ii.

POLIŢIA SANITARA 
DEVA
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SPIONAJ ECONOMIC 
IN PACIFIC

Cotidianul american „New 
York Times** a lansat o 
adevărată torpilă in Pa
cific, relevând acum câteva 
Zile că CIA îi spionase pe 
japonezi în cursul negocie
rilor privind piaţa - auto. 
mobilului. Conform jurna
lului, agenţia americană 
de spionaj şi-a folosit re
ţeaua din Tokyo pentru 
a procura zi de zi lui 
Mickey Kantor, reprezen. 
tarstul* SUA p- i-'î 
Informaţii privind discu
ţiile purtate între ei de 
membrii delegaţiei, nipone. 
CIA a acordat o’ atenţie 
„privilegiată" conţinutu
lui discuţiilor dintre tie- 
gociatorii japonezi şj con
ducătorii firmelor Toyota 
şi Nissan, ca ,şi revelaţiilor 
asupra orientărilor di
vergente exprimate de mi
nistrul Japonez al Comer
ţului interaaţianâl şi În- 
dustriei, Ryutaro Nashl- 
moto. Kantor şi Nashimoto 
ajunseseră la un acord de 
ultim moment teţ iunie 
trecut, la Geneva, ceea ce 
permisese Statelor Unite 
să nu recurgă la sancţi
uni împotriva maşinilor de 
luX Japoneze. Informaţiile 
0 A  ar fi permis america
nilor să ştie până la ce 
punct puteau merge cu 
ameninţările în dialogul cu 
interlocutorii de peste Pa
cific, fără să provoace o 
întrerupere a tratativelor. 
„Dacă acest lucru e ade
vărat, cred că el va consti
tui un subiect de gravă 
nelinişte ce va afecta mult 
negocierile noastre diplo
matice în viitor", a sub. 
Uniat secretarul adjunct 
*s guvernului japonez V 
royuki Sonoda. In vreme 
ce superiorul său, Koken 
Nosaka, a declarat că gu
vernul din Tokyo va cere 
explicaţii Statelor Unite. 
„Afacerea e gravă, dacă 
este adeyăraţă", a spus la 
f te l fi să» j» imul minis- 
teu nlpmt, TomlicM Mu- 
rayama, care a ţinut to
tuşi să liniştească opinia 
pubMcâ din ţara sa asigu

rând că, în ciuda faptului 
că acest caz de spionaj a 
avut loc, el „N.a influen
ţat rezultatul negocierilor",

scandal „geologic*
LA DELHI

Afacerea se numeşte 
„Gupta";. de la Viswa Mi 
Gupia. geolog al Univer
sităţii Penjab din Clian- 
digarth (nord.vestul In-j 
diei). La începutul anului 
1994 acest doctor in şti
inţe a fost recunoscut vi-j 
novat de a fi prezentat fo
sile furate, fâîşiîitsaiHl 
date şi revendicat desco
periri în localităţi ine
xistente. El pretinsese, de 
pildă, că- fosilele găsite 
într.o carieră de piatră 
din statul New Qelhi 
proveneau de undeva din 
nord-estul Indiei, ca şi 
nişte amonite care fuseseră 
găsite în Maroc.

Toate aceste falsuri ar 
veau ca scop să susţină o 
teorie revoluţionară pri_- 
vind evoluţia geologică a 
munţilor Himalaia, In spe
cial In regiunea Caşmlr, 
cea mai nordică a Indiei. 
Înşelătoria a fost descor 
perită de un geolog austra. 
lian care, după o contro
versă care a durat cinci 
ani, a demonstrat in a- 
’mânunt această escroche
ria „ştiinţifică". '

Ca urmare autorităţile 
universitare din Chandi- 
garth au luat atunci nişte 
măsuri de circumstanţă, 
reducând salariul vinova
tului, dâr menţinându.l la 
catedră, ceea ce este apre
ciat de-a dreptul scanda
los, de natură să afecteze 
grav prejudiciul oamenilor 
de ştiinţă indieni. De alt
fel, după cum preciza .a. 
cum câteva luni un comu
nicat al „Societăţii valo>. 
rilor. ştiinţifice" din New 
Delhi, o altă personalitate 
a lumii ştiinţifice indiencş 
celebrul imunolog TalvteB̂  
a recunoscut că vaccteitii 
împotriva leprei pe care 
îl concepuse, fusese tea. 
Uzat „printr-o activitate 
ştiinţifică' antietică şi ne
cinstită", î

iici*i<tisincâ

• • • * ■ • • ■ * * * • • • *

I

CINEMA

•  PATRIA — DEVA; 
Tărttălăul şi gt^omanul 
(10—16)-, '•  FLACARA — 
HUNEDOARA: Sperii (10 
13); Monstrul (14—18);

•  PARlNG — PETRO
ŞANI: Războiul iubirii 
(18—13); Specii (14—16);

•  CULTURAL — LU- 
PENT: Tommy Boy (10— 
12); Fără teamă (13—15), 
Cavalerul mesei rotunde 
(16 nov;); •  ZARAND — 
BRAD: Batman forever 
(10—12); Un comando în 
deşert (13—15); Fără tea-

, mi (16 nov); e PATRIA

— ORĂŞTIE: Cavalervl 
mesei rotunde (10—12);

şi arestaţi •- 
' ceastâ maimuţă (13—S5R 
Rob Roy (IS nov ); ♦
LUCEAFĂRUL — VUL
CAN : Monstrul (10—12); 
Neînvinsă-i dragosteâ 
(13—15); Casper <16 nov.R

•  DACIA — HAŢEGt 
Casper (10—13); RăzbriM 
iubirii (14*—16); •  MO- -j 
DERN — HUNEDOARA; I 
Specialistul (10—12); e l  
CASA DE CULTURA 
CALAN: Legendele toam
nei UO—12); e  MUNCI
TORESC — PETRILA: 
Fără teamă (10—12); #  
MUREŞUL — SIMERIAt 
Promontoriul groazei (10— 
12); •  LUMINA — ILIA: 
Dosarul Pelican (10—12).

Sâmbătă, 11 — Duminică, 12 noiembrie 199$
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ANIVERSARI

i « Cu ocazia zilei de 
j naştere îţi doresc „La 
«tiuiţi ’ ani!" dragă IovuţaV 

- . Gincl (2352)

VÂNZAR1- 

CUMP ARĂRI

'' .« Vând Renault 21 Me
dalion. informaţii' ■. tel- 

f 721030, după ora 18. 
r (822652)

■ • Vând Volkswagen Polo
; înmatriculat, carte identi
tate, informaţii Deva, str. 

•'"Dorobanţi bl. 22. sc. O,
> ap, 25, după ora 17. 

f \  ' (022653)

Vând laborator, bru. 
tărie — patiserie (cuptor, 
malaxor, dospitor). Infor
maţii Sibiu. Tel. 069/

:441774 ; 069/446488. . (2246) '

•  Vând piese Audi 100. 
din dezmembrări. Tel.

I '624590 (2920)j ţ f ' , V
■! ' # Vând banzic tip Ro-

olan. preţ negociabil. Miri’.
■ i'tia, nr 70 lângă stadion.

V v: - (2355)

• Vând televizor color 
liic.rom. , Informaţii tel. 
'624526, după ora 16. (2331)

Vând PC 283 , cu im
primantă. Tel 622441, după 
ora 20. (2037)

•  Vând sobiţă teracotă 
transportabilă, nouă, cazan 
încălzire centrală, com
bustibil solid. Tel. 661144.

(2335)

•  Vând Fiat Croata,
fabricaţie 1987, stare foarte 
bună. Tel. ' 614736, după 
ora 19. (2321)

v *  Vând VW Golf Die. 
şei. Tel. 617379. (2916)

•  Vând camion Gaz 120 
CP, an fabricaţie 1993. In
formaţii la tel. 222199, o- 

. rele 7—15 şi 623006, după
ora 16. (5330)

•  Vând urgent aparta.
«lent două camere, mobi
lat, cartier Gojdu. Tel. 
627223 ; 613352. (2337)

■ • ■ .» - ■
•  Vând videooameră 

marca JVC, Tel. 629913.
I (2033)
•  Vând casă cu etaj, 

dependinţe, str. Frunză 
Verde, nr, 46 B, Brad.

(2211)

,.,.« Vând Dacia 1310, ru
lotă comercială, chioşc de 
Ieftin. Tel. 629132. (2032)

, »  Vând mobilă sufrage. 
ţie iTopliţa, 12i. corpuri, în 
stare bună. Tel; 623861. :

' •' (2339)

•  Vând construcţii (fostă
clădire CAP) lângă şo- 
sdâua DN 68 A în Lă- 
puşnic. Informaţii tel. 
614407. (234Q)

,■ ,• Vând pădure. Văii.
şoara, case cu gospodărie 

; Ci r̂nău şl Bîrsău, aparta. 
i mont două camere. Hune- 
j"doajra. Tel. 627968. (2039)

Ur * Vând casă Călan, 
Lfâării, 34 şi transformator* 
[Ţsudură. Tel. 738194. (2038)

•  Cumpăr talon Dacia 
1300 sau 1310. Tel. 22751&

(2029)

•  Vând motor ARO, 
nou, convertor sudură CS 
350, compresor aer cu mo
tor 4 KW. fel. 770369, Ha
ţeg- (7097)

•  Spitalul orăşenesc Ha
ţeg scoate la licitaţie In 
ziua de 4 decembrie 1995, 
ora 10, spaţiul de 10 mp, 
pentru afrienajareâ unui 
chioşc • alimentar, Taxa de 
participare de 2000 iei se 
va depune la casieria uni. 
taţii, cu 5 zile înainte -de 
data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot ob
ţine la sediul unităţii şi 
tel. 770152. (7099)

•  Vând garaj în Hune
doara şi grădină cu coteţ. 
Tel. 717233 sau 056/188669.

. . .  (7911)

•  Vând cavou 2 . locuri,
cimitir Popa Şapcă, loc 
central, mobilă Bonanza, 
stare bună. Tel. 716368, 
714179. f, (7910)

•  Vând chioşc aluminiu 
.6/6, ..chioşc aluminiu 3/2,
. pământ 144 mp, plus pro.
iect, jocuri American Pus- 
her (trei. bucăţi). Tel, 054/ 
.716116. (7909)

•  Cumpăr garsopieră sau
apartament zona OM (blo
curile cu sobe). Tei. 718558 
- , V ; . I (7912)

•  Vând Opel Commo.
dore 2,5 S, ' înmatriculat 
1991, 155 000 km* fabricaţie 
1080, stare tehnică şi op. 
ţică foarte bună. Informa
ţii 642777. (2359)..

ţ OFERTE 

DE SERVICII

•  CU CAMÎOANE iNCHIŞG
DE 3-16.TONE • ,

•  GARĂNTAT PREtMtNIM

•  TELEFON 054/647529

PIERDERI

•  Pierdut ştampilă cu 
denumirea S.G. Sansere 
Sîntandrei, judeţul Hune.; 
doara. Şe declară nulă.; 
Pierdut Contract - livrare 
nr. 61591/26. 10. 1995 în.- 
cheiât cu Clauhan Project'. 
A./S. Danemarca. Se de
clară nul. (2338)

COMEMORĂRI

•  Lacrimi şi dor la
un an de lâ despărţi-
rea de mătuşa 

; tră'
noas-

PIENAR ELEONORA
Familia. Şincu.

— 1 : j ■■■■■■. „T
(7809)

•  lacrimi de neuitare 
pe mormântul tâu si a. 
mintire, veşnică in sufle, 
tele noastre, acum la un 
an de când ne-ai părăsit

PIENAR ELEONORA 
AURELIA LOLI - 

: Parastasul; duminică, 12 
■ noiembrie, la Biserica or
todoxă din Orăştie. Fa. 
milia, . (1716)

•  Se împlineşte un an 
de jale şi lacrimi de când 
ne-a părăsit pentru: tot. 
deauna la numai . 41 ani 
cea care a fost

j  .prietenilor şi vecinilor care 
4-ău condus pe ultimul 
4ruriu (2356)

•  Familia anunţă cu a- 
ceeşşi durere în suflet că 
sâmbătă 11 noiembrie se 
împlinesc 6 săptămâni de 
la dureroasa despărţire de 
cel care a fost

Ec. POPA PETRE
Parastasul de pomenire 

va avea loc azi ora 10 ia 
Biserica - Ortodoxă dih 
cimitirul de pe strada M. 
Emihescu.

Dumnezeu să.l odih
nească!' (2357)

•  Lacrimi ‘ amare şi 
6 nesfârşită durere sufle, 
tească însoţesc împlinirea 
a 5 ani de când prietenii 
i-au rupt firul vieţii dra.' 
gului nostru fiu şi frate, 
la numai 25 ani

DECESE

•  Angajăm şofer pro. 
fesionist. Reiaţii tel. 621125.

, , , (2333)

. •  Societate comer
cială . mixtă angajează 
şecretar(ă) cu bune 
cunoştinţe în limba 
germană. Salarizare 
deosebită. Ihîormaţii 
tel. 219310. (2314)

OPREAN VOICHIŢA
din Orroindea, Triştă . a 
rămas ziua de 15. noiem
brie. La ora 8 dimineaţa 
ai murit la mama în braţe. 
Nu te vom uita niciodată, 
cât vom , trăi- tê  - vom 
plânge. Părinţii Rozalia 
şi Gbeorghe, soFa Mari. î 
ana, cumnatul Nicu, ne. • 
poată Luminiţa.' Parăsta- ■ 
sul ’de" pomenire are loc . 
în 12 noiembrie la Bise. 
rica ortodoxă din .Ormin- 
•dea;. Dumnezeu să te 
odihnească. (2341)

| l •' ' '•
11. •  Cumpăr carburator cu 
jporp dublu pentru Opel 
ţlîecord. Orăştie, 642654.

(2336)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

« Schimb urgent apar
tament două camere, Mi. 
nerului, bl. 28, etajul, cu 
apartament 3 camerê  Băl- 
cescu, Emineseu, Oituz, 
zona Ceangăi, plus dife
renţă. Tel. 658982, 667194.

(2346).

ÎNCHIRIERI,
•  închiriez spaţiu co.

merciâl 25 mp. Tel, 623476, 
minim un an. (2342)

« închiriez . casă, - gaz, 
apă Tel. 614648., (2317)

•  închidem două lo
cuinţe în Hunedoara. In
formaţii. la tel 615550) 
711530, (2347)

« Soţia Silvia şi * 
familia, cu durere în 
inimă, anunţă că In • 
13 noiembrie 1995 se : 
împlinesc 4 am de 
când buhul nostru 
a plecat dintre noi,
samoilescu ioan
Morarul din Simeria 
Veche. (2334)

•  Astăzi, 11 noiem
brie 1995, se' împli. 
nesc 5 ani de la dis
pariţia din viaţă a 
celei care «ţa 

ELENA MANOIU 
Dumnezeu să o ierte- 

Soţul.' (2230)

•  In urmă cu o. lună 
a trecut hotarul veşniciei 
bunul şi Nepreţuitul nos
tru soţ şi tată

FLORIN ŞAPTELEI

La crucea ta vom presăra/ 
Covor de - lacrimi înflorit/ 
Ca semn că nu te vom 
uita/Şi pentru , noi tu n-ai 
murit. Parastasul are loc 
duminică 12 noiembrie 13 
B'serica ortodoxă din ora
şul Gălan la mormântul 
său. Familia mulţumeşte 
tuturor rudelor, colegilor,

•  Vă anunţăm cu
durere decesul celui 
care a fost . : _

CAZACU 
ALEXANDRU ,

Fiica Sanda, ne-
poţeii Alexandru şi 
Bogdan pe care i-a
iubit nespus. înmoi-.

. mântarea are. loc in 
data de 12 noiembrie 
1995, în cimitirul or
todox Deva. Corpul 
neînsufleţit este de- 

,, Xiş la casa mortuară 
din Deva/ * (2344)

,* Familîa îndoliată 
anunţă cu regret dis. 
pariţia prematură a 
fiului .şi fratelui

TOLGVI WILIAM 
- înmormântarea are 

loc azi, lă ora 14, - la 
cimitirul din str. M. 
Effiinescu. (2350}

•  Conducerea Spi
talului Judeţean Deva 
şi colegii de serviciu 
sunt alături de colega 
lor Tolgyl Aida la 
greaua încercare prin 
care trece,! pricinuită 
de pierderea fratelui 
său şi îi transmit sin
cere condoleanţe.

(2348)

•  Cu adâncă durere 
familia Cristescu Oc. 
tavian. anunţă înceta
rea din viaţă a bunu
lui soţ, tată* socru şi 
bunic

CRISTESCU
GRIGORE

în vârstă de 80 de 
ani. înmormântarea 

are loc azi, la ora 12, în 
cimitirul Bejan. Cor. 
pul neînsufleţit este 
depus la «asa mortu
ară. Dumnezeu să-l 
ierte. (2345)

AUREL RUS RiELUŢ

Dacă sufletul meu Doam- 
ne/Prea devreme tu ' l.al 
vrut/Mângâie Tu Doamne 
sfinte/Pe cei care m-au' 
pierdut. Dumnezeu să te 
şdihnească în ,pace, Pa- 
rastasul de : pomenire du.

’ minică 19 noiembrie, 'la 
Brănişea. (2315)

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi măi avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. C o s t u  l abonamentului 
pe luna decembrie este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de . 
apariţie. ^

Ziarul apare zilnic in 8 pagini i

Abonamentele se pot face la oficiile 
\ poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
\  decembrie puteţi face abonamente în tot 
|  cursul lunii noiembrie.

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 
din 9. 11. 1995

29, 5, 32, 15, 20, 40.
Fond de câştiguri: 90 347 423. lei.

TRAGEREA EXPRES 
din 9. 11. 1995

51, 38, 34, 29, 11, 36.
Fond de câştiguri: 29 434 761 lei.

S.C. „CETATEU SA . DEVA
Anunţă intenţia de majorare a adao

sului comercial începând cu data de 15. 
11. 1995, ca urmare a creşterii cheltuieli 
lor la chirii, combustibil, energie, apă, sa
larii etc. . (22917)

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA

VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PU
BLICĂ.

•  Autoturism Audi 80 TD înmatri
culat, turbo — diesel, an fabricaţie 1990, 
1588 cmc.

Preţ de pornire — 16 000 000 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 14. 

11. 1995, ora 12,1a sediul băncii.
Informaţii la sediul Băncii „Dacia 

Felix“ S. A. din Deva, str. N. Bălcescu, nr. 
34, unde autovehicoiul este expus sau la 
tel. 620196.

S.C. COMAT DEVA S.A.

OFERĂ
tuturor potenţialilor interesaţi o şansă în 
plus de a procura la preţuri accesibile un 
bogat sortiment de mărfuri, prin magazinul 
pe care îl inaugurează luni -13 noiembrie 
1995, ora 10, la sediul său social din De- 
va, str. Depozitelor, nr. 5.

Vizitaţi cu încredere acest magazin, 
creat pentru a răspunde cererilor şi pre
tenţiilor dumneavoastră.

Personalul nostru va fi onorai să vă 
stea la dispoziţie.

ip
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