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In ultima vreme,- mai sivele importuri de prof- \ 

exact în ultimele două duse — de ia gaz şi căr- I 
săptămâni, moneda na- bune şi până ia ţigări, / 
ţională a sărit toate pra_ calea şi băuturi de toate 1 
gurile psihologice, alun- gradele şi culorile, im- \ 
gând ca în raportul leu/ bogăţindu-i uşor şi ra- l 
dolar să se consemneze pid pe o serie de aface- J 
2548 lei/dolar, cea mai rişti—, dacă nu guvernul? V 
vertiginoasă cădere a Nu el dă licenţele de, l 
leului, atât de năpârlit import? Cine trebuia săi 
după 1989. Această si- vegheze la repatrierea în I 
tuaţie dramatică a pro- timp optim a valutei şi I 
dus nelinişti deopotrivă să stopeze cererea ma- ( 
în rândul populaţiei, ca sivă de valută a angro- 1 
urmare a ' majorării pre- siştilor jiuşi pe căpătu- V 
ţurilor la o serie de ială şi a întreprinderilor l 
produse, cât şi al paria- nerentabile, care : produc 1 
mentarilor, care i-au în voie, pe stoc, dacă nu ! 
chemat, „la bară" pe, guvernul? Nu el acordă ţ 
responsabilii cu finan- credite? Cine trebuia săi 
ţele ai guvernului, res- urmărească şi să nu / 
pectiv pe dnii prim-mi-.admită tezaurizarea va- 1

- IN VIZOR ,

nistru Nicolae Văcăroiu, Iutei şi să adopte m a-1 
Florin Georgescu, mi- suri de deblocare finan- 
niştru de stat, mi- ciară (blocaj ajuns la 
nistrul finahţelor, Mu- 16 600 de miliarde de 
gur , Isărescu, gu- lei) dacă nu guvernul? 
Vernatorul Băncii Na- Cei care au aurit- toate 
tionale şi Emil Dima, acestea la radio sau le-au 
preşedintele F.P.S. -citit, în presa centrală,

Explicaţiile auv fost ca şi parlamentarii, carp i 
multe, unde judicios s-au oţărât destul de tare 
formulate, altele băl- la guvernanţi, nu ne vom 
bâite, pasându-se răs- sătura şi nu ne vom în- |  
punsurile de la unii la Calzi cu scuzele ministe- t 
alţii, inclusiv la orga- riabililor şi nici CU mă- i 
nisme internaţionale. S-au şurile anunţaţe de ăi în ) 
adus în discuţie, ca mo- plenul parlamentului. 1.... ’■ ’ ‘ rlf» )

LIBER
Anul VII •  Nr. 1520 Sâmbătă, 25 — Duminică, 26 noiembrie 1995 8 PAGINI •  200 LEI

1X1
Că mulţi dintre semenii trezit că datoriile la aso_

noştri abia îşi duc viaţa cîaţîa de locatari au cres-
de pe o zi pe alta este . cut vertiginos , atingând

tivaţii ale decăderii de- Populaţia aşteaptă _ de ţ

miftuarea 
creşterea preţului

V
I zastruoase a leului, im- la ‘guvern şi de la par- 

porturile în exces de > tidttl care-1 susţine nu \ 
anumite produse şi di- doar măsuri de austeri- i 

exporturilor, tate, ci mâi ales acţiuni î 
ben_ de stopare a corupţiei şi \ 

zinei, stocarea valutei a hoţiei, de, aplicare- a l 
de către unele bănci şi legilor la toate nivelu. 
solieitSriie' mari de va- rile de organizare şi con- 
lută de către anumiţi a- ducere, de diminuare a 
genţi economici acum, cheltuielilor excesive cu 
spre sfârşitul anului, deplasările în străinătate 
nerepaţrierea in cuantu. ale parlamentarilor şi gu- 
mul corespunzător ’ şi la vemanţilor. cu luxul şl 
timp a valutei în urma cu privilegiile lor, de 
unor operaţiuni corner- aşezare ne masa romă- 
ciale, depăşirea substan- nilor a .brânzeturilor şi 1 
ţială a consumului în mezelurilor româneşti, a ţ 
raport cu produeţîa, blo_ vinurilor şi băuturilor - 
cajul economico-financiar răcoritoare făcute de noi, 
ş.a. aici, pe acest pământ mS-

Unele argumente au nos, a fructelor, ciocola- 
fost clare, credibile. Par tei şi biscuiţilor eu nume 

, ele nu ajută redresa- şi etichete indigene 
t rea situaţiei şi nici nu şi mai' puţin a unor pro- 
/ scuză politica defectuoasă duse de pe aiurea, aduse / 
I , a guvernului în instala, pe bani grei, care îm- J 
i rea şi menţinerea acestei povărează continuu leul 
i stări de fapt. Cine tre- nostru naţional.
) buia să stimuleze expor- Opreşte-te, leulel 
ţ tul şi să diminueze ma- ■ DUMITRU GHEONEA

"c o n s f ă t u ir e  
REGIONALĂ A MMPS

Clubul oamenilor de 
afaceri din Deva (Hotel 
„Sarmis") — ne-a infor
mat dl Eugen Maniac, 
director la Direcţia Mun
cii şi Protecţiei Sociale 
a judeţului Hunedoara — 
va găzdui în ziua de marţi,
28 noiembrie a.c., începând 
cu ora 10, o consfătuire 
regională. Organizată de 
M.M.P.S. şi PHARE, con
sfătuirea are ca obiectiv 
informarea asupra pro
iectului de lege privind 
înfiinţarea Agenţiei Na
ţionale de Ocupare şi 
Formare Profesională.
. Vor participa reprezen

tanţi ai organizaţiilor pa
tronale, sindicale, prefec
turilor, consiliilor judeţene, 
direcţiilor de muncă şi 
protecţie socială, parla
mentari din judeţele Hu- 
ngdpara, Arad, Timiş, Ca- 
ra,ş Severin, Bihor, Gorj,
Mehedinţi. Informaţii , se 
pot obţine la telefonul 
015521.

CONFERINŢA 
DE PRESA

Marţi, 28 noiembrie 
a.c., conducerea Organi
zaţiei judeţene Hune
doara a P.D.A.R. orga
nizează o conferinţă de 
presa la Hotelul „De- 
cebal" din Deva.

ceva care aproape nu ne 
mai impresionează, face 
parte din (a)normalitatea 
perioadei noastre de tran
ziţie. Dar ne găsim ade
seori în faţa uhor situa
ţii ieşite' din comun, că
rora nu li se întrevăd so
luţii imediate.

Dna Viorica Benkovits 
este într_o astfel de situa
ţie. Una critică, disperată 
chiar. Are 35 de ani şi e 
suferindă de peste un de
ceniu. Boala — mîastenia 
gravis — în absenţa me
dicamentelor o anchilo
zează pur şi simplu, o 
împiedică- să mai lucreze. 
Iar pensia de boală, de 
78 000 de lei, să recunoaş
tem e o sumă din care nu 
este posibil * să trăiască 
posesoarea sa şi cei trei 
copii pe care.i are. Pen
tru că tatăl copiilor, cu 
care nu e cununată, este 
pentru a '  tareia oară Sn 
puşcărie şi i-a scris că gi 

-are haine şl mâncare asi- 
’ gurate, pe când ea şi co
piii nu. „Ultima condam
nare a primit-o pentru că 
a spart un magazin, a 
luat 200 000 de lei şi a 
rămas pe loc. ca să-I prin
dă ş? să-l închidă iar”, 
spune dna Viorica.

Numai cu pensia şa de 
boală şi fără sprijinul ma
terial ai celui cu care 
a adus pe lume 3 copii s-a

o voi numi şi eu pentru 
. că a refuzat categoric 
să-mi spună numele de 
familie căci nu vrea „să 
apară la ziar" — iubeşte 
mult copiii. Declară că 
n-p- obosesc ci o destind 
şi în plus l-a crescut pe 
fratele lor. Nu are con
diţii deosebite locuieşte 
într-o garsonieră unde o 
creşte şi pe nepoata sâ, 
orfană de mamă, de care 
tatăl (fiul dnei Livia) nu 
se interesează.

Nu am văzut cum arată 
garsoniera deoarece ne_am 
întâlnit pe stradă şi do
rinţa mea de a discuta 
la domiciliul dumneaei a 
fost respinsă. De altfel 
abia după ce am convin
s-o pe „tanti Livia" că

300 000 de lei, iar amenin
ţările- cu evacuarea din 
spaţiu pentru neplata lor 
se înmulţeau. A renunţat 
la garsonieră in SGhimbul 
unei sume care să-i aco
pere datoriile şi să-i mai 
rămână ceva, şi_a vândut 
lucrurile din casă. Dar 
banii s-au dus repede. în 
chirie a fost acceptată sin
gură, fără cele două fe
tiţe (băiatul mai mare este 
la bunici). A ajuns să lo
cuiască pe deal într-o ba
racă, până când fetele au 
fost luate de o doamnă de 
peste 60 de ani şi bol
navă. Bar „tanti Livia"
—- cum îi spun feţele şi s-o pe „tanti Livia" că (Continuare In pag. a 8-4)

intenţia mea nu este de 
a face demersuri să le 
ducă pe fete la casa de 
copii am ' reuşit să stăm 
de vorbă. Dumneaei sus
ţine că nu-i este greu, 
că fetele sunt cuminţi, 
că nu au nevoie de haine, 
că are grijă să le hră
nească şi. şă*şi facăfec- 

. ţiile. Şi, cihstit vorbind, 
cea pe care am cunoscut-o 
arată bine, curăţică, aste 
vorbăreaţă şi isteaţă. De 
altfel amândouă — şi Car
men care e în clasa a 
Il-a şi Ramona, din clasa 
I, — învaţă bine. Carmen

VIORICA ROMAN

O

— Gigele, ec_ai vrea tu să te faci când vei 
fi mare ?
■, — Girafă! Să nu mă mai tragă tata de 

OrechL ' -

„STELELE CETĂŢII" JURAMANT MILITAR

După o zi de repetiţii 
şi prese lecţie, la Casa 
de cultură din Deva con
tinuă Festivalul de mu
zică uşoară „Stelele ce-

liderul clasamentului, se
ria a Il-a. Divizia A, 
Jiul Petroşani.

Un meci important 
pentru gazde are loc' 
duminică de la aceeaşi 
oră, între Minerul Gertdj 
şi Parângul Lonea, din 
Divizia B, seria'® Hl-a. 
(S.C.)

FARMACII DE 
SERVICIU

în zilele libere ale

Astăzi, 25 noiembrie 
a.c., ia ora 11, la Cen
trul de Instrucţie Jan
darmi Orăştie, are loc 
depunerea jurământului 
militar al Chiui mai tâ- 

tăţii", aflat la a XlII-a năr contingent de tineri 
ediţie. în prezenţa juriu- oştaşi. La festivitate sunt acestui sfârşit de săptâ- 
lui alcătuit din cunoscute invitate personalităţi din mână în Deva este des- 
personalităţi muzicale riaţa politică şi admi- chisă farmacia „Iris" 
debutează întrecerea pro- nis‘trat‘vă a judeţului S.R.L. din strada M. Vi- 
priu-zisă în care evolu- Hunedoara, cadre m*B- teazul, bloc 9. 
cază cei mai buni solişti *are' Părinţi ai militari- •  La Hunedoara, cum 
ce vor candida la mult or e*c- aflăm de l®. dna farma-
râvnitele premii ale festi- FOTBAL PE STADIOANE
Vălului. Duminică, 2<î no- Sâmbătă de la ora f ^ f ^ S T  JcSfiiţ 
iembrie a.c., este progra- la Hunedoara se dispută situată în cartierul Cean- 
mată Gala laureaţilor, o atractivă partidă de găi (vizavi de Fabrica 
(M.B.) fotbal dintre Corvinul şi de încălţăminte). (E.S.) -
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Valoarea certificatelor de investitor In

I 

I 

I
I Tip. C — 77 000 lei.
■  Crfeşţerea faţă de 1.1.1995 *— 107,3 la sută. I 

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE

LA PACLIŞA NU E
. FOAME Şl FRIG

In ziarul „Cuvântul li
ber" nr. 1516, din 21 no
iembrie a.c., a fost publi-. 
.cată însemnarea „Apel 
de suflet", sub semnătura 
redactorului nostru Gh. 
I. Negrea, după o scrisoare 
trimisă la redacţie de 
Nicd Sbuehea, din Haţeg, 
pensionar. Datele din scri
soare, potrivit cărora „con
ducerea Spitalului de ne- 
uropsihiatrie infantilă din 
Păclişa face un călduros 
apel ca să-l sprijine, do
nând haine pentru copiii

şi precizări

I

I

I

----------------  --  ------------  --  uauu miuc u typj.ii
de aici şi chiar haine".

Tip. A — 616 000 lei; Tip B 154 000 lei; ■  îost infirmate de
|  directorul respectivei insti

tuţii, dl. dr. loan Ban, 
care s-a prezentat la re
dacţie vădit emoţionat şi 
nemulţumit. -

mult. conţinutul co
respondenţei a fost com
pletat cu exagefărî nea
venite de către redactorul 
nostru, privitoare la sta
rea spitalului din Păclişa,

punând în seama condu
cerii sale acuzaţii la a- 
dresa unor instituţii şi 
organisme pe care, însă, 
respectiva conducere nu 
le-a făcut, ci, dimpotrivă, 
le mulţumeşte şi pe a- 
ceastă .„cale pentru spri
jinul material şi moral 
acordat, prin care „inter
naţii" de la Păclişa nu su
feră de frig, de lipsă de 
mâncare, de alte condiţii, 
de îngrijire.

Faţă de aceste erori de 
documentare şi de redac
tare, consiliul de admi
nistraţie al S.C. Casa de 
presă şl editură „Cuvân
tul liber" S.A. Deva a 
hotărât excluderea din 
rândul colaboratorilor săi

a pensionarului Nicu ŞbU- 
chea — care ne-a trimis 
şi în alte rânduri ştiri ne
adevărate din zona Ha
ţegului — şi sancţionarea 
redactorului Gh. I. Ne
grea.

MAGISTRAŢII ŞI 
SALARIILE

Intr-un recent interviu 
pe care redactorul nostru 
Cornel Poenar l-a luat 
dlui Ovidiu Băluconi, co
misarul şef al Gărzii 
Financiare Hunedoara, zia
ristul formulează următoa
rea întrebare: In prezen*. 
prin diferite acte norma-

(Confinuare în pag. a 2-a)

IŞI PENSIT
« Investind azi, «veţi un viitor sigur mâine! I 

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

A iNCET/yT GREVA FOAMEI

Dl. Valeriu RSdos, din satul Groşi, aparţinător 
municipiului Hunedoara, a renunţat la greva foamei, 
încă din ziua de miercuri, 22 noiembrie a.c. (Tr. B.)
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Destine In derivă
(Urmare din pag. 1>

îmi povestea chiar cât 
de bine se distrează OH 
„tanti Livia", de aseme
nea că pe mămica lor o - 
pot găsi la Hotel „Bule
vard" Deva, unde a „ca
zat-o" dl. prefect Coste! 
Alic de vreo trei săptă
mâni. : ""

Am căutat-o şi am dis
cutat despre situaţia dis
perată în cane se află. 
Deocamdată aşteaptă un v 
semnal din partea dlui 
prefect. Nutreşte speranţa 
că poate va primi- o lo
cuinţă unde să poată sta 
cu fetele, a căror soartă 
nu-i este indiferentă. Plă
teşte cotă parte din ta
xele comune, le cumpără. 
mâncare, le-â luat ghetuţe 
noi. La sfârşit de săptă
mână ar vrea câ fetele 
să stea la hotel, dar cum 
sunt departe de actualul 
tor domiciliu şi nu le .. 
poate asigura mâncare 
gătită „tanti Livia" nu le 
prea lasă să vină. Acolo 
unde stau sunt aproape 
de Şcoala Generală Nr.
3 din Deva. La şcoală, de 
la dra Georgeta Mitar, 
învăţătoarea lui Carmen,

am înţeles că feteje au 
pierdut bursele pentru că 
mama n-a prezentat de
claraţiile necesare. Dar 
mama spune că n-a re
uşit să le legalizeze din 
cauza bolii şi a aglome
raţiei de la fostul Nota
riat dg Stat. De la Iiispec- 
toratul Şcolar judeţean 
am înţeles că aici mâi 
pot fi depuse aceste acte, 
întrucât nu s-au discutat 
încă bursele şcolare. Sunt 
totuşi nişte venituri bine
venite pentru o familie 
cu asemenea; resurse ii» 
nanciare.

Cum spuneam Ia înce
put, astfel de situaţii sunt 
ieşite din comun. In faţa 
tor se nasc foarte multe 
întrebări atât asupra mo
dului tn care s-a ajuns 
aici cât şi asupra viito
rului. Din păcate întrebâ- 
rile nu pot soluţiona si
tuaţia. Intenţia articolului 
nu este de .a da cuiva 
sfaturi, ci aceea de a face 
cunosţulă o tristă poveste 
de viaţă, in speranţa că 
semeni de-ai noştri, gene
roşi şi care pot s-o facă, 
să le dea o mână de aju
tor în găsirea unei lo
cuinţe.

îh ziua de 14 noiembrie 
a.e„ Biblioteca comunală 
din Rifciţa a fost gazdă 
pentru Întâlnirea metodi
că a bibliotecarilor comu
nali de la Vata de Jos, 
Tomeşţi, Bulzeşti şi Baia 
de GSrtş- Cu această ocazie, 
dna Olimpia Cioară Trlf 
ă prezentat instituţia care 
este deosebit de primi
toare şi foarte bine orga
nizată din punct de ve
dere biblioteconomie, pre
cum şi activitatea desfăşu
rată până în prezent. Prin 
contribuţia Bibliotecii Ju
deţene „Ovid Densosianu" 
Deva s-a prezentat tema

Replic! şi precizări
(Urmare din pac I)

tive, unor funcţionari — 
magistraţi, po.iţîşti, pro
curori ş.a. şi familiile lor 
•— Ii se conferă o anumită 
protecţie. De asemenea, 
'Salariile acestora au fost 
majorate. Se înscriu şi 
comisarii Gărzii Finafidu 
»re în categoria celor 
semnalaţi?

Lucrători din justiţie 
ş-au simţit alezaţi de afir
maţia care precede între
barea propriu-zist. con
form căreia magistraţilor 
şi procurorilor li s-ar fi

majorat salariile, conside 
rând-o neadevărată şi ten
denţioasă şi ne solicită să 
inserăm; în ziar această 
precizare.

lată că o facem, cu 
menţiunea câ redactorul 
nosţru a recunoscut uşu
rinţa' respectivei afirmaţii, 
neputând-o argumenta fap
tic, dăr că nu a intenţio
nat să aducă prejudicii 
cuiva ori să avantajeze pe 
altcineva.

fi mai fură condeiul şi 
pe ziarişti, după cum pe 
alţii li mai .ia gura pe 
dinainte.

•  „PATRIA*1 DEVA: 
Apollo 13 (24—27); Leon 
(28—30); * „FLACARA" 
HUNEDOARA: Tăntălă- 
ul şi gogomanul (24—30); 
* „PARÎNGUL* PETRO
ŞANI: Lumea apelor (24— 
27); Şi soarta poate fi 
învinsă: (28—30); « „CUL
TURAL" LUPENI: A- 
manta nevestei mele 

. (24—26); Războiul iu
birii (27—29); Lumea a- 
pelor (30 nov.);" •  „ZA- 
RAND" BRAD: Cavale
rul mesei rotunde (24— 
26); Războiul este me
seria mea (27—29); Don 
Juan de Marco (30 nov.); 

ţ •  „PATRIA" ORAŞTIE:

înfruntarea (24—26); Don^ 
Juan de Marco (27—29); \ 
Când dragostea ucide i 
(30 nov.); «.• „LUCEAFA- ? 
RUL" VULCAN: Inimă S 
neînfricată (24—26); A- \ 
manta nevestei mele i 
(27—29); Apollo 13 (30; 
nov.); •  „DACIA" HA- \ 
ŢEG: Don Juan de Mar- 4 
co (24—26); Apollo 13 1 
(28-29); Profu* de en- J 
eleză (30 nov.); •  CASA l 
DE CULTURĂ CALAN: \
Alerta (24—26); * „MO- l 

HUNEDOARA: *DERN“ _______
Promontoriul groazei \ 
(24—26); •  „MUNCITO- 1 
UESC" FETRILA: L e -1 
gendele toamnei (24— ? 
26); * „MUREŞUL" SI- \ 
MERIA: O cauză dreaptă t) 
(24—26); •  „LUMINA" i 
ILIA: Only You (# -2 6 ) . j

- ^̂ 9 bsb wib . pŞpr '̂ 889 9SfP
|  Ziar editat de |
|  ~ CASA DE PRESĂ Şl EDITURĂ j 
|  ** „CUVÂNTUL LIBER" DEVA $ j 
|  societate pe acţiuni cu capital privat |
Y înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I 
! nr. J/20/618/1991. Cont; 4072613110 B.C.R. Deva, j  
■  Cod fiscal: 2116827 1 «
I CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE I
|  Dumitru Gheonea preşedintê redactor şef), Tiberiu | 
|  Istrate vicepreşedinte (redactor şet adjunct), Sabin I 
! Cerbu, Minei Bodea, Ntcolae Târcob. ,
I întreaga răspundere pentru conţinutul ■ 
| articolelor o poartă autorii acestCha. Adresa |  
|  redacţiei; Deva, 2700, s tr '1 DecemSn», nr. 36, ■ 
1 judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157» . 

611269, 625904, Fax 618061, r . !
Tiparul executat la S.C. „Potidava" S.A, DevaP I

!
!

„Premiile literare — cri
teriu valoric în activitatea 
de informare — documen
tare a cititorilor" şi s-a 
lucrat practic la descrie
rea publicaţiilor în vede
rea organizării. cataloage
lor. In continuare biblio
tecarii au asistat la o în
tâlnire a membrilor cer
cului literar de la Şcoala 
Generală Ribiţa, eOndus 
de dna prof. Maria Anca, 
cu elevii claselor II—IV, 
prilej cu care s-a testat 
parcurgerea lecturii supli
mentare de către aceştia, 
in mod deosebit operele 
marilor scriitori Mihai 
Eminescu şi Ion Creangă.

Lax Biblioteca comunală 
Şoimuş s-au întâlnit bi- 
biiotecarîi comunali din 
zona Devei în cadrul unui 
schimb de experienţă, b_ 
cazie cu care dna biblio
tecar Lansa Henţ a înfă
ţişat activitatea instituţiei 
in care lucrează. A orga
nizat, în acelaşi timp, 
un concurs cu elevii cla
selor a III-a, a IV-a şi a 
V-a pe baza lecturii su
plimentare. De asemenea, 
prin contribuţia Bibliote
cii Judeţene „Ovid Den- 
suşianu" Deva s-au pre
zentat expunerea „Enci
clopedii... enciclopedii", 
medalionul literar „Ser- 
ghei Esenin—  100 de 
an) de la naştere", pre
cum şî descrierea publi
caţiilor şi organizarea ca
taloagelor.

TERGIVERSĂRI

Praf, SILVIA MATIEŞ.
Biblioteca Judeţeană 

jQVtd Densusianu" Deva
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Mă numesc Ciro Ioan, 
locuitor al comunei Te. 
îiucu Inferior, satul Cin- 
ciş, str. Albinei, nr. 3. 
Locuiesc în partea efe sus 
a satului de 4 ani de zile. 
Tot de atunci' se simte o 
criză acută de apă la 
reţeaua de aprovizionare. 
Practic în partea de sas 
a satului, 80—90 la sută 
din timp nu primim apă 
De la casa mea în sus, 
la circa 50 de metri, este 
spartă conducta din re
ţeaua de aprovizionare şi 
curge apa ca Pe un ro
binet sub presiune. De 
nenumărate ori am a- 
nunţat R.AM.G.C.L. Hu
nedoara să vină să repare 
această conductă. Au Ve
nit anul trecut, au făcut 
o groapă şi au astupat-o 

' la loc, dar apa curge în 
continuare.

La insistenţele noastre, 
au venit şi în acest an, au 
săpat o ‘groapă fără să 
găsească conducta şi au 
vrut să o astupe fără să 
repare, dar noi nu i-am 
lăsat. Ej au plecat şi nu 
s-au mai întors. Aceasta 
a fost în august â,c- De 4 
ani apa curge încontinuu

Pe această conductă şi nu 
se repară.

In luna octombrie a 
venit o comisie să pună 
sigiliu pe robinete ia cei 
ce nu au plătit apa (men
ţionez câ eu, deşi nu am 
avut apă, am plătit-o în 
mod curent şi sunt la zi). 
Am discutat cu această 
comisie despre scurgerea 
din reţea şi răspunsul a 
fost că jiu ne interesează 
pe noi această scurgere 
deoarece ăsta nu o plătim 
noi. Eu am lucrat la mi
nă, am fost maistru mi- - 
nier şi şef dg sector. îşi 
închipuie aceşti oameni 
că nu' ştiu cum se calcu
lează un preţ de' cost? 
Au vrut pe urmă să taie 
robinetele de pe străzi- 
fără să se gândească că 
noi nu mai avem de unde 
lua apă, deoarece oamenii 
au apometre şi nu te lasă 
să iei din gospodăria lor.

Menţionez că în satul 
Cinciş este o singură fân
tână — că satul nu-i tra
versat de nici jpn fel de 
apă curgătoare. Dacă se 
întâmplă un incendiu de 
unde să luăm apă pentru 
Stingere? Să nu se reme
dieze o defecţiune timp 
«le peste 4 ani de, zile este 
de neconceput!

ORGANELE CĂRORA 
NjS-AM ADRESAT 

PENTRU PROBLEMA
dumneavoastră

RĂSPUND

•  La reclamaţia doam
nei Maria Pirvuceanu din 
Deva făcută în audienţă 
la redacţia Ziarului poliţia 
Deva răspunde:

„Susnumlta a fost vic
tima unui accident de cir
culaţie te ziua de 13 iu
lie 19?5. In care a fost an
gajat conducătorul auto 
Traian Barbura. Lucrarea 
a'fost înregistrată sub nu
mărul 139983/1995 urmân“ 
a se efectua o expertiză 
în scopul clarificării cât 
mai 'obiective a tuturor 
aspectelor , legate do ca
uză. Expertiza a fost ce
rută de către Traian Bar
bura şi pentru o mai. bună 
documentare sunt nece
sare multe acte medicale 
care vor fi puse la dispo
ziţia experţilor.

Partea vătămată a de
pus ultimul certificat me- 
dico_legal numai la data 
de 27 octombrie 1995,- iar 
acesta a fost contestat de 
Traian Barbura; Cauza se 
instrumentează cii priori
tate, termenul de soluţio
nare fiind legat de efec
tuarea expertizei".

Manifestări aniversare l

Pentru Casa de Cul
tură din Deva, săptă
mâna care se încheie a 
stat sub semnul sărbă
toririi celor 20 de aii» de 
existenţă a sa* eveni
mentul prilejuind o serie 
de manifestări cultural- 
artistice ce s-au des
făşurat, practic, în fle
care zi a săptămânii. A- 
şa cum aminteam tatr- 
un număr anterior al 
ziarului, duminică (19 
nov. a.c.) a avat tec 
spectacolul aniversar pro- 
priu-zis, asupra cănii a
revenim cu câteva con
sideraţii pe care, din 
lipsă de spaţiu, nu le-am 
putut face la momentul 
respectiv.

AvânduJe ca realiza
toare pe doamnele Ma- 
ria Costea şi Elis Ursu 
(referenţi ai Casei de

Cultură), programul ar
tistic (pe un libret sem
nat de Maria Costea) 
Sr» constituit prin mo
mentele sale de poezie, 
dans şi teatru de păpuşi 
intr-un mesager al cre
zului artistic care a re

unit până astăzi (şi continuă 
să o facă) pe toţi cei 
ce şi-au legat destinul 
dş această instituţie./ Cu 
ajutorul teatrului de pă
puşi au fost emoţionant 
evocate figurile a trei 
dintre marii artişti dis
păruţi: Liviu Oros,, Ti- 
tus Burducea şi Ion Bor- 
dari, în' timp ce momen
tul „Mioriţa" (o armoni
oasă împletire de cân
tec, vers şi baladă) s_a 
vrut a fi expresia păs
trării tradiţiilor şi a va„ 
terilor* spirituale precum 
şi a transmiterii tor ge

neraţiilor următoare. Re
citatorii Felieîa Trifan 
şi Gheorghe Costea au 
fost protagoniştii recita
lului de poezie de dra
goste, iar foşti şi actuali 
membri ai ansamblului 
„Silvana" au predat, 
la rândul lor, ştafeta 
celor care vin din urmă.

Aş© .cum menţionam 
anterior; în zilele ce au 
urmat (luni, marţi şi 
miercuri) manifestările 
dedicate momentului a- 
niversar, au continuat cu 
spectacolele noii pre
miere a Teatrului de pă
puşi („Cipi — piticul u- 
riaş") apoi, joi, cu „Am
fiteatrul artelor", pentru 
ca la sfârşitul săptămâ
nii să se desfăşoare Con
cursul de muzică uşoară 
„Stelele cetăţii".

" : G. BlRLA

Comerţ, dor nu oricum.
Inspectori din cadrul 

Corpului de control co
mercial al Consiliului ju
deţean ,s-au deplasat re
cent în unităţi din loca
lităţi urbane şi rurale ale 
judeţului. Au fost efec
tuate in cursul tenii oc
tombrie 197 controale co
merciale (33 la unităţi cu 
capital de stat şi 164 la 
upităţi cu capital privat). 
S-au constatat 226 con
travenţii, fiind sancţionaţi 
85 agenţi economici; din
tre acestea 42 au fost 
avertismente aplicate ca 
urmare a încălcării pre
vederilor ■ Legii 32/1668,' 
iar 43 au fost amenzi con
travenţionale în valoare 
de 14 300 000 de lei. Fiind
achitate pe loc,-..conform
Legii 32/1968, s-a încasat 
jumătate din minim.

Au fost de asemenea e- 
fectuate, în aceeaşi peri
oadă, 66 de controale co
mune cu alte organe de 
control.

MAI SUNT UNITĂŢI 
NEAUTORIZATE?

S-a stabilit că mai func
ţionează unităţi comerci
ale şi de prestări servicii 
fără a "li autorizate de 
către consilii!# tecafe P? 
raza cărora funcţionează. 
Câteva exemple: Bufetul 
Cristur .(S.C. Transilvania 
S.A.), barul de zi PeftSşu 
Mare (S.C. „Dana & Tăvi 
comimpex" S.R.L. Deva), 
magazinul mixt Cnstur 
(Federalcoop), Popasul 
Gristur (S.C. „Super Bldo 
Simcon" S.R.L.), bar de zi 
staţia Peştişu Mare (S.C«- 
Presso S.R.L.), restauran
tul ,3astion“ —• Lupeni 
(S.C. Voss S.R.L. Arad), 
Librăria 45 Urteani (S.C. 
„Bibliofor" Deva), unita
tea legume-fructe Lupeni 
(S.C. „Suicon Budu" S.R.L, 
Lupeni), restaurant „Bu
levard" (S.C. „Bulevard 
Univers" S.R.L. Lupeni), 
magazin mixt Romos (S.C.

Melo corn — S.R.L. Lu
peni), popas „Izvorul Re
ce" DN 1 (S.C. „Itai"
S-R.Ii, Deva), cabana tu
ristică Zam (SG. „Cabana 
Alex. Frodenom" SJt-L* 
Zam), restaurant, punct de 
sacrificare animale, cari 
mangerîe, chioşc incintă 
spital Zam (S.C. Comimpex 
Adrian — S.R.L. Zam).

Continuă să funcţioneze • 
unităţi care au obţinut 
autorizaţiile de funcţionare 
dar care nu au fost vizate 
pe ariul 1995. In toate a- 
ceste situaţii, au fost date 
termene de remediere pre
cum şi sancţiuni In unele 
situaţii.

CALITATEA, 
PROSPEŢIMEA NU TREC 

NEOBSERVATE

S-a stabilţt. cu prilejul 
controalelor că mărfurile 

, coinercialiMite sunt- co
respunzătoare din punct 
de- vedere calitativ, â- 
cestea fiind te cadrul ter
menelor de valabilitate,

iar pe ambalaje sunt tre. 
cute datele de identificare, 
conform prevederilor art. 
1, litera d din Legea nr. 
12/1990. Au test totuşi gă
site în vânzare, mărturi al 
căror termen de valabi
litate a fost depăşit 
— ponderea deţinând-o 
preparatele din carne şi 
dulciurile, precum şi cos
meticele pe care nu este 
specificat de către unii 
producători termenul la 
care expiră, eventual data 
de fabricaţie şi durata 
valabilităţiL în, asemenea 
situaţii, mărfurile au fost 
scoase de la vânzare, în 
luna octombrie valoarea 
acestora fiind de 1 246 591 
de lei. Au fost aplicate a- 
menzi contravenţionale şi 
au fost avertizaţi cei în 
cauză. S-a interzis vân
zarea te continuare a a- 
cestor mărfuri, menţio- 
nându-se denumirea şi 
valoarea acestora, pentru 
a putea fi verificate şi de 
către alte organe de con
trol. (E.S.)
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OŞANU
DL Gheorghe Mihali a ,r 

placat din Ţara Oaşului 
din cauza sărăciei, când 
avea şapta ani. A lucrat 

, o: vreme la pădure, apoi 
s-a făcut şofer. S-a căsă
torit şt a cumpărat o casă 
in «atul Zeieani, ' comuna , 
Sarmizegetusa. După e- 
venimen'tele din Decem
brie 1989, a deschis In 
casa sa un magazin de 
mărfuri generale, combi
nat cu: bar şi restaurant. 
Societatea a înregistrat-o 
pe numele soţiei, dna 
MarOaca, din motive ce 
nu interesează. Ne-a po
vestit - că atunci când a 
înregistrat societatea nu 
ştia ce nume sâ-i dea.

appi şi-a adus aminte că 
este din Ţara Oaşului şi 
i-a zis „Oşanul” — aşa 
cum a rămas până astăzi.

— Cum a fost începutul, 
dle Mihali? — l-am în
trebat. ; \ ;

PATRONUL — 
ACEST OM 

ÎNTREPRINZĂTOR

-t- Foarte greu. N-aveam 
maşină, de aceea aprovi
zionarea o făceam- cu 
geanta. Luam din Deva 
marfă $1 o duceam cu Că
ruciorul până la autogară 
unde o urcam ta autobu-

I

pacienţii diabetici din Judeţul Uuoedaaa, l
• -  j

ta

I

DE LA CENTRUL ANTIDIABETIC 
JUDEŢEAN DEVA

Toţi

prezinte la Centrul antidiabeţie — Policlinica Deva 
— pentru a ir ni grâtui| -seringi pentru insulina.

Cel care nu sunt în evidenţa centrului, vor adu
ce buletinul de identitate şi adeverinţă medicală de 
la dispensarul te. itorial de care aparţin.

Pentru pacienţii imobilizaţi se pot prezenta alte 
persoane din familie cu documentele respective.

V

Sâmbătă, 25 noiembrie
•  Sf. Mare Mc, Ecate- 

rina (Odovania praznicu
lui Intrării în biserică):

•  A murit. In 1885, 
Gr. ALEXANDRESCU (n.

• 1814) scriitor:
•  Soarele răsare la ora 

7.24 şi apune .la 16.41;
•  Au trecut 328 de 

zile din; au mai rămas 
37.
Duminică, 26 noiembrie

•  Şf. Aiipie Stâlpnicul; 
Cuv. Steliân Paflagonul;

•  Onomastică: Agata;
• S-au născut: în

1901, MIHAIL DRUMEŞ,. 
scriitor; în 1929. ION 
VLAD, critic literar;

•  Au murit: In 1855,
ADAM MICKIEWICZ (n. 
1798), poet polonez; în \ 
1970. - VLADIMIR STRE- i 
INU (n. 1902), critic şi / 
istoric literar. ’ |

Luni, 27 noiembrie t
•  Sf. M. Mc. lacob ? 

Persul: Cuv. Natanail; 1

Şte_ VSf. Onufrie;
•  Onomastică: 

fania;
•  S-au născut: în 

1827, AL. PAPIU ILA- 
RIAN (m. 1877); în 1885, 
LIVIU •’REBREANU (m. 
1944):

•  Au murit: în 1889, f 
IOSIF HODOŞ (n. 1829); > 
în 1940. V1RGIL MAD- 
GEARU. asasinat de că
tre legionari.

zul ce venea jpe vremuri 
Ia Zeieani. . .

— Acumav cura merge 
treaba?

— Dine. Lucrez la Fa
brica de bere din Haţeg 
şi ta  timpul liber mă o- 
cup de aprovizionarea ma
gazinului. Am cumpărat 
un Trabant cu care' aduc 
marfă de pe unde găsesc.

— lese câştig ?
— Ies». Bşoara Elena 

Samoilescu, gestionara ma
gazinului. realizează zilnic 
Vânzări ta valoare de 
39—40 000 lei.

— In Zeicanj este şi un 
magazin al cooperaţiei de 
consum. Vă face concu
renţă?

— Da. dar nu ne de
ranjează treaba .Noi avem 
clienţii noştri, care vin 
frecvent la noi. Aducem, 
de pildă, pâine de două 
ori pe săptămână, dar nu
mai la ce| ce se înscriu 
din timp.

— de orar are magazi
nul?

— Funcţionează Sn pro- ■ 
gram de non-stop. Dacă 
tin om vine noaptea Şi 
ne cere ceva, ti servim,

r— Sunteţi mulţumit de 
câştig? Y

— Nu ne plângem. Ori
cum, câştigăm destui ca 
să putem trăir eu. soţia 
şi cei cinci copii pe care-i 
avem.

TRAIAN sondor

PROGRAMUL DE 
COMBATERE A 

ŞOMAJULUI

In scopul înfăptuirii pri
mei etape a programului 
de măsuri pentru comba
terea şomajului au fost 
prevăzute fonduri însu
mând peste 203 milioane 
de lei din care 52.2 la 
sută contribuţie locală, 
iar 47,8 la sută contribu
ţie. PAEM.

Din aceste fonduri ac
tivitatea Centrului de in
formare şi documentare â 
fost susţinută cu 20.8 mi
lioane Cea a Clubului şo
merilor cu 30,7 milioane, 
iar Centrul de câlificare- 
recalificare cu peste 152 
de milioane.

Etapă a doua a acestui 
program prevede ea sursă 
de finanţare alocarea su
mei de 300 milioane de 
lei.

Rezultatele măsurilor a- 
piicate ta prima etapă în
seamnă: furnizarea de in
formaţii despre piaţa lo
cală a forţei de muncă 
unuiv număr de peste 
4800 de persoane din care 
peste 2600 şi-au exprimat 
dorinţa de a urma o for
mă de pregătire sau per
fecţionare: au fost înca
drate In muncă 205 per
soane. Dintre acestea — 
78 au urmat cursuri în 
cadrul Clubului şomerilor. 
(IC.)

Abundenţă de produse, preţuri acceptabile Ia ma
gazinul propriu al S.C. Comat S.A. Deva. '

Foto: PAVta, LAŞA

Din dosarele

Ne vom ocupa ta rân- şi trimişi In judecată j 
dunle de faţă de câţiva pentru furt calificat în 
tineri care au rătăcit câ- dauna avutului privat, 
rarea firească a existen-
ţe: lor. LĂNŢIŞORUL DE AUR

o adresa Cunoscuta
— A POLIŢIEI

Să mai spună cineva 
că ta Deva nu sunt ti
neri săritorii Ne referim 
la cei care vor să ajute 
pe cej mai vârstnici. Aşa 
s-au pretins şi Eugen 
Panta, 20 de ani. Ludo
vic Fuîop, 19 ani şi to
nei Seleşan. tot 19 ani 
în faţa. lui D.V. s-au dat 
mari cunoscători ai mu
nicipiului. Omul căuta 
O anume adresă. Nu-i 
nimic, vă ducem noi a- 
colo, au spus băieţii. 
Toate bune şi frumoase 
până înţr-un Ioc când, 
profitând de întuneric, 
tinerii noştri săritori au... 
sărit pe bietul om lă- 
sându-1 fără bani şi ve- 

■ righetă.
Tâlhărie ta dauna avu

tului privat se numeşte 
gestul lor. Acum, una 
dintre adresele pe care 
probabil o cunosc precis 
este cea a poljţiei.

VAJNICII FUMĂTORI

Putem să le spunem 
oare altcumva, din mo
ment ee de la o tutun
gerie din Deva au furat 
bunuri în valoare de 
600 000 de lei ? Este vor
ba de Ctaudiu Malea de 
15 ani şi Andrei Motoc, 
de 18 ani. La şcoală nu 
mergeau, altă ocupaţie 
nu aveau. Aşa tă s-au 
apucat de ..fumat”. Care 
„meserie” nu a ţinut prea 
mult. Ambii sunt arestaţi

Sturt. Lănţişorul de 
aur a aparţinut lui D.A. 
din Deva Pe el a pus 
ochii Dorin Ieran. Parcă: 
la 26 de ani altceva mai 
bun de făcut nu avea, 
decât să se apuce de 
tâlhărit. Chestiune de 
opţiune?

TREI DE 23 Şl UNUL 
DE 10

O zi de noiembrlg cu
rent. Marţi, ta jurul o- 
rei 14.30 a fost depistat 
şi reţinut minorul An
drei Xrfeîar. Copilul are 
10 ani. este elev ta clasa 
a IÎI-a la Şcoala Gene
rală Nr. 5 din Deva. 
Sustrăsese 170 000 de lei 
din poşeta Anei Moldo, 
van, în timp ce apeasta 
se afla în incinta, unui 
magazin din Deva.

Din cercetările Poliţiei 
municipiului Deva s-a 
stabilit' că Andrei a fost 
determinat să comită 
fapta, fiind acoperit de 
trei tineri de 23 de ani. 
Este vorba de Ioan Mi. 
ele fără ocupaţie. cu 
antecedente penale, Ioan 
Cuciata ia fel de pe ţi
pat" cu antecedente pe
nale şi Dumitru Huzum.

Ce» trei de 23 de ani 
au primit între 100 şi 
3000 de lei pentru ..aco
perire”." '  YY;-.-.

Femeia şi-a recuperat 
banii, iar. împotriva ce
lor patru Parchetul de 
Pe iftngă Judecătoria , De
va a emis mandate, de 
arestare. (V.N.) *

poate fi

lătoare a evenimentelor, 
iacă este ta cauză perspee- 
iv_ morţii devine ' clar 
ă omul nu este interesat 
ă evite (doar) încetarea 
tacţiiior vitale ale corpului, 

tuturor

individ, acesta este atât 
de şocat încât nu poate 
accepta adevărul, nu se 
„împacă” cu neşansa. Cum 
na poate refuza realitatea, 
devine deprimat şi ostil. 
Suferă şi regretă pentru 
nenorocirea care U  lo
vit şt resimte furi» fi 
revoltă pentru „nedrepta
tea" destinului. In a treia 
fază, depresia creşte: «e 
instalează sentimentul ta-

bandonaţi de familie, mar- 
glnalizaţi sau'" respinşi de 
societate) amplifică acest 
stress câtă vreme frica 
de moarte a populaţiei se , 
împleteşte cu lipsa in- > 
formaţiilor corecte şi com
plete şi ctt diverse preju
decăţi despre SIDA.

Cunoaşterea marilor 
frustrări şi suferinţe ale 
infectaţilor HIV şi bolna
vilor de SIDA este bene-

fiageluL Trebuie subliniat 
că bolnavii de SIDA sunt 
depistaţi, se află sub con
trol şi îngrijire medicală, 
«ursa. majoră de infecţie 
reprezentând-o, după esti
mările O.M-S., cei cea, 
15 milioane *de seropozu 
tlvi aparent sănătoşi ne
depistaţi din lume. Ei 
sunt doar ,vârful aisber
gului”. la fiecare dintre

Grija celor sănătoşi ex
clusiv pentru ei înşişi şi 
norCspectarea drepturilor 
celor atinşi de boală îi 
conduc pe cei din urmă 
la concluzia că viaţa lor 
nu are nici o valoare Ast
fel, societatea riscă să le 
stimuleze sentimenţe de 
răzbunare, sâ-i determine 
să nu-şi protejeze seme
nii.

Conform legislaţiei in
ternaţionale la car» Ro
mânia a aderat, şi Poau- 
mentului O.M.S. de la 
Geneva din februarie 1990;
.Cetăţenii, inclusiv cel 

eu HIV — SIDA, trebuie 
să aibă următoarele drep-

Cât timp nu există ud 
vaccin împotriva virusului 
HIV şi nici medicamente 
car® să vindece SIDA 
boala provocată de ei —. 
educaţia este singura cale 
de prevenire- Deoarece 
modalităţile de contami
nare cât şi ceie de evi
tare a infecţiei HIV suht 
perfect cunoscute, educaţiâ 
aati SIDA poate fi foarte
eficientă, -  ->.

Informaţia înseamnă pu
tere. iar Când este vorba ci Şt prăbuşirea
de SIDA ignoranţa poate proiectelor majore ale vieţii:
însemna ntearte: ceea ce dragoste, căsătorie, copii, ca
ri u ştim ar putea să ne rieră profesională, reuşită
Ucidă. Oamenii trebuie să socială. Criza emoţională — 
ştie cum se pot infecta cp dramatică prin care trec
HIV, ca şi adevărul că cei diagnosticaţi seropoel-
viretsul distruge sistemul tivi confirmă, prea târziu
Imunitar şi astfel deter. pentru ei, enorma suîe-
miriă inevitabil moartea, rinţă pentru pierderea a
Mai trebuie să cunoască tot ce reprezintă edificiul
comportamentele de pro. vieţii sufleteşti. Chiar de
tecţie contra, infectării, cât ropozitivii tineri, aparent
şi faptul că discriminările sănătoşi,. care' m ai. au In
sociale faţă de seropozitivi faţă un deceniu şi 1—2 aai
şi bolnavii de SIDA sunt in plus (maximum timpu-
neştiinţifice şi injuste mo- lui de supravieţuire^
ral. ^renunţa la vechile pro.

Problema cheie este daca iecte şl speranţe şi îşi var
putem stopa acest flagel reface altele adaptate con.
al secolului prin difuzarea diţiiior de supravieţuire,
minimului necesar de cu- Rigorile stării tar da s&~
noştinţe-' medicale? Per- nătate H obligă să-fl fi.
soana umană este puter- mi teze nevoile, relaţiile
nlo afectată de Impactul interpersonale, statuari
viitorului său asupra pr«- social şi drepturile d v ta
zen tulul , t.feed-before”). deşi societatea trebui* să
Ceea ce se va întâmpla te respecte dresurile ftîft.
cu sine rezultă din con- damentate. >■' 
fruntarea proiectelor de Imediat ea testele coa» 
viaţă cu realitatea scfiîm- fermă infecta HIV 1# tai

frângerii şi gustul" amar fieă pentru ei. Numai aşa
al inutilităţii vieţii A- pot să le controleze şi sâ
ceastă depresie este aii- le depăşească grăbind
mentată, ta plus, de senti- schimbările pozitive de
mentui vinovăţiei proprii comportament ee te îm-
pentru ratarea şansei de piedică agravarea bolii, e.
8 nu se infecta. Sfârşitul vîtând riscul sinuciderii
crizei emoţionale est» mar- sau manifestarea dorin-
cat de acceptarea situaţiei ţei de răzbunare pe cei
şl restructurarea motiva, sănătoşi. Cunoaşterea lor
ţiei de a continua viaţa este necesară şi pentru

Calvarul nu se încheie cri sănătoşi deoarece,
prin depăşirea crizei,, se- pe de o parte, constituie
ropozitivii fiind supaşi motorul cel mal puţernic
la un stress psihic con- al motivaţiei de a învăţa
distra. SI este generat de şi respecta eomportamen.
perspectiva morţii şi * trie preventive şi, pe de
pierderii imunităţii — •- altă parte, ti determină la
chivalentâ eu neputinţa o autentică Înţelegere şi

ei putând adăuga ’tatre turi: dreptul te libertate
10—1 000 persoane pe care şi securitate personală;
ie poate infecta. dreptul la confidenţă, drep-

Fiecare dintre „părţi” tul ia circulaţie (călătorie)
poate şi trebuie să-şi a- liberă;, dreptul la muncă;
sume responsabilitatea mo- dreptul la spaţiu, hrană,
rală care îi revine. Cine securitate socială, asistenţă
»e suspectează că a avut medicală şi bunăstare;
un contact infectant are dreptul ia protejare Im-
obligaţia morală de a potriva, unu# tratament u-
oere sâ fie ţestat medical, militar (degradant! Sau
Orice persoană declarată inuman: dreptul la prenec-
infectată HIV rămâne, ţie, prin lege. împotriva
conform Ordinului nr. 912/ discriminărilor; dreptul
1992 ai Ministerului Să- la căsătorie: dreptul la a
nătăţii, anonimă şi poate Întemeia • o familie; drep-
păst'ra , secretul asupra tal la educaţie”.

apărării împotriva a mei 
25—30 de boli sau infecţii 
suprapuse. Teama de a  ff 
supuşi discriminărilor so
ciale (culpabilizaţi sau a-

bunătate faţă de victimele 
SIDA- Doar în acest cli
mat se Stabileşte încrede
rea şi solidaritatea morală 
a „părţilor" în lupta cu

stării sănătăţii. Seropozi. 
tivii trebuie să fie res
ponsabili că pot transmite 
HIV şi că au obligaţia 
respectării măsurilor per
sonale de a nu-j infecta 
pe alţii. . y

Psiholog IOAN CIHŞAN, 
Laboratorul de Promovare 

a Sănătăţii şi Educaţie 
.'Sanitarii '■

I.P.S.M.P. Hunedoara —
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KOZLODUI—reactorul „de risc'
din nou în funcţiune

Unitatea nr. 1 a centra
lei atomice bulgare de ' la 
Ko?lodui funcţionează din 
nou la întreaga capaci
tate, în ciuda avertis
mentelor experţilor occi
dentali privind lipsa de 
siguranţă a reactorului. 
Repunerea în funcţiune 
anunţată de directorul ad
junct al centralei; Ivan 
Ivanov, a început în urmă 
cu mai multe săptămâni, 
deşi Bulgaria primise o 
recomandare oficială din 
partea celor şapte ţări 
cele mai industrializate 
(aşa-numitul G_7) . să re
nunţe la această decizie. 
Experţii lui G-7 pun la

îndoială fiabilitatea în
cercărilor privind rezis
tenţa metalului din corpul 
reactorului, efectuate vara 
trecută de trei institute 
bulgare şi de producăto
rul rus. De asemenea,

, Parlamentul European a 
cerut printr-o rezoluţie 
votată pe 12 octombrie 
oprirea imediată a Unităţii 
Nr. 1.

Centrala de la Kozlo- 
dui, care asigură Bulgariei 
30—40 la sută din ener
gia electrică necesară, 
are patru grupuri de 440, 
MW fiecare şi două uni
tăţi mai modeme de 
câte 1000 MW. Pusă în

faţa faptului împlinit, A- 
genţia Internaţională a 
Energiei Atomice (AIEA) 
acceptase ca reactorul Nr. 
1 (de 440 MW, cel mai 
vechi dintre toate) să
funcţioneze în timpul a- 
cestei ierni şi până în
iunie viitor.

Unul dintre reactoarele 
noi (şi puţin periculos) 
rămâne oprit din lipsă de 
combustibil; deşi costul 
acestuia a fost achitat că
tre furnizorul sovietic, 
Bulgaria^ nefiind. în măr 
şură să plătească dreptu
rile de tranzitare pe te
ritoriile Ucrainei şi Ro
mâniei.

Un cuib de spioni în M inisterul
de Interne al Franţei

Ministerul de Interne din 
Franţa este pe cale de a 
lichida una dintre cele 
mai neverosimile şi mai 
neplăcute afaceri ale is
toriei sale,

Pe scurt, în interiorul 
instituţiei exista un grup 
de autentici spioni care, 
de ani de zile, îşi supra
vegheau îndeaproape şefii, 
cu scopul de a-i destabi
liza şi, la nevoie, a-i eli- s- 
mina. îh acest scop erau 
întocmite dosare minuţi
oasê  asortate cu o- mul
ţime de documente, care 
făceau să devină vulnera
bile persoane cheie ale

ministerului, precum di
rectorul central al Infor
maţiilor generale, Yves 
Bertrand, sau prefectul 
de poliţie al Parisului, 
Philippe Massoni. Prin
cipalii actori ai acestei 
acţiuni de subminare sunt 
un anume comisar Rou- 
gelet şi acolitul său, 
inspectorul Vavrand. A- 
cesta din - urmă implicat 
deja, în 1989, într-o altă 
afacere dubioasă, datorită 
legăturilor 'şale cu un re
cunoscut traficant de ar
me. Alături de cei doi 
artizani ai operaţiunii de 
spionare a colegilor şi

Bătălia „cuiburilor  

de rândunele“
In largul coastelor de 

la Patthâlung, în sudul 
Thailandei, se v găsesc 
vreo cincizeci de insuliţe 
nelocuite, ‘ ale căror gro
te adăpostesc şute de 
mii de cuiburi de rân- 
dunele. O adevărată co
moară, â cărei adminis
trare a fost încredinţa
tă de autorităţi lui 
Bird-Neşt Leamthong 
Corporation, o firmă par
ticulară constituită în 
jurul unei familii thai- 
landeze de origine chi
neză. Căci, pe piaţa nea-; 
gră, un kilogram de 
cuiburi: de rândunele se 
negociază între 30 000 — 
50 000 bath (cca 1 200— 
2000 dolari !). O avere, 
dacă avem în vedere că 
un pescar din partea 
locului nu poate spera 
să câştige mai mult de 
20 000 bath pe an. Aşa 

. încât tentaţia este mare 
şi miburile dg pe inşu. 
le trebuie păzite cu ar
ma în mână. După es
timările presei locale, în 
ultimii patru ani, mai 
mult de o ; şută de per
soane ar fi fost omorâte 
în tentativele acestora 
de jefuire a cuiburilor. 
Cazul cel mai sângeros 
datează din vara lui 1993

când ... într-o şingură 
săptămână au fost îm
puşcaţi nu mai puţin de 
14 păseari \  «lin. • saţul 
Chong Fuen. Iar cel 
mai recerif, de. la ju
mătatea lui septembrie 
anul acesta, ■ când un 
tânăr din portul Phayun 
a fost doborât în timp 
ce încerca să debarce pe 
un atol.

Şi „războiul" conti
nuă, stimulat şi de
faptul că pentru fie
care jefuitor ucis su
praveghetorii primesc de 
la Leamthong Corpora
tion 50 000 bath. ,

N.B.: „Cuibul de
rândunică" este una
dintre cele mai rafinate 
şi mai scumpe mân
căruri ale bucătăriei 
chineze. El s« prezintă 
sub forma unei sub
stanţe albe, gelatinoase, 
care nu este altceva 
decât salivă uscată, pe 
Care rândunica asiatică 
o foloseşte pentru a-şi 
construi adăpostul. Cui
bul, cules de pe faleză, 
este fiert, până când, 
capătă „reflexe de jad“. 
Apoi se adaugă ouă de 
porumbel, jambon şi 
zahăr.

şefilor, ancheta în curs 
vizează şi două înalte 
personalităţi ale poliţiei 
franceze, controlorii ge
nerali (cel mai înalt grad 
în profesie) Jean Paul 
Musy şi Jacques Delebois.

Veritabila bandă ce o- 
pera din interiorul Mi
nisterului de- Interne în
treţinea legături nu nu
mai eu importante frac
ţiuni ale lumii interlope, 
ci şi cu o serie de oa
meni politici şi din-, viaţa 
economică, spre care 
mergeau o serie de in
formaţii confidenţiale de 
cel mai mare interes 
practic.

Câţiva călugări orto
docşi au reuşit să-şi câş
tige, pentru • comunitatea 
lor, drepturile In disputa 
Cu guvernul grec.’ Acesta 
din urmă va trebui ca, 
până în decembrie, ' sâ 
restituie câteva mii de 
hectare de terenuri con
fiscate unor ordine reli
gioase. Călugării au a- 
vut câştig de cauză, după 
ce au sesizat Curtea Eu
ropeană va drepturilor ; o- 
mului, care, apreciind că, 
într-adevăr, drepturile lor

Restituire

fuseseră violate, a fixat 
un termen de două luni 
pentru ca autorităţile de 
la Atena să-i despăgu
bească sau să redea te
renurile proprietarilor le
gitimi. „Nici nu poate 
fi vorba de a accepta 
despăgubiri, noi ne cerem 
pământurile", a declarat 
părintele Nikiphoros, sta
reţul uneia dintre cele 
cinci mănăstiri care au 
depus plângerea.

Călugării greci deţineau 
cea 1.50 000 ha de podgo
rii, culturi de măslini şi 
păduri. In , virtutea "unei 
legi adoptate de un pre
cedent guverft al actualu
lui prim ministru ,Pa- 
pandreu, în 1987, ei; fuse
seră obligaţi şă cedeze 
aceste ..suprafeţe, statului. 
Şi acum au toate şansele 
să Ie reprimească în 
posesie, eu atât mai mult 
cu Cât actualul guvern 
„nu-şi mai poate oferi 
luxul unei noi dispute cu 
Biserica",, după cum .a. 
precia o sursă oficială.

ALCOOL -  MICA 

DOZA DE VIRILITATE
COTIDIANA

Influenţa mediului fa-" 
milial este determinată 
în ceea ce priveşte con- 
suimarea de către tineri a 
băuturilor alcoolice. A- 
ceasta este concluzia u- 
nei anchete europene 
..Tinerii, alcoolul şi viaţa 
de familie", la care au 
răspuns 4836 de adoles 
cenţi între 11 şi 16 ani, 
din Marea Britanie, 1504

La 17 ani consumaţia 
masculină ajunge la 14 
pahare pe săptămână, fa
ţă de doar 3 găbare 
băute de fete. '8- 
ceastă diferenţă devine tot 
mai pronunţată pe mă
sura înaintării în vârstă, 
şi pentru că alcoolul 
este văzut ca un adjuvant 
ce face să sporească vi
rilitatea nativă. „Pretu-

Un studiu comparat privind tinerii şi băutura

în Marea Britanie, Franţa şi Spania

din Spania şi 966 din 
Franţa.

Cu cât tinerii aparţin 
■mei familii Unite, struc
turate şi comunicative, cu 
atât ei sunt mai puţin 
vulnerabili. Şi dacă tine
rii englezi beau mai mult 
decât francezii şi spanio
lii de aceeaşi vârstă, 
faptul se datorează mai* 
marii libertăţi de care se 
bucură. Numărul părin
ţilor care interzic copii
lor lor să bea este de 
trei ori mai mare în Spa
nia decât în Marea Bri
tanie. Franţa ocupând o 
poziţie intermediară. Re
zultatul : în Spania pro
centajul d<j abstinenţi este 
mai ridicat (de altfel cel 
mai ridicat din Europa). 
In ceea ce priveşte re
partizarea pe sexe a „bău
torilor" băieţii sunt mai 
atraşi d,e alcool decât fe
tele, mai aies după de
păşirea vârstei de 14 ani,

tirideni băutura este un 
mijloc de a fi perceput 
socialmente ca aparţi
nând lumii adulţilor", 
estimează studiul. Şi mai 
ales în ţările din nor
dul Europei, unde multă 
vreme consumul de alcool 
a fost sever controlat. Chiar 
dacă. atunci când sunt 
întrebaţi asupra motivelor 
care îi determină să bea. 
adolescenţii mărturisesc 
rareori că o fac pentru 
a-i imita pe cei mari, 
preferând să spună că le 
place ‘ gustul alcoolului 
sau că o fac pentru a-şi 
uita problemele.

JOACĂ

UCIGAŞĂ

U« copil de 10 ani, 
WilUam Munford, din 
Baltimore, a murit ca 
urmare a unui foc de ar
mă. tras de un vecin, un 
puşti de aceeaşi vârstă. 
Copilul ucis găsise arma 
abandonată într-un un
gher şi vorbise ime
diat despre a s t a 
mamei sale. După cum 
scrie cotidianul „The
Sun" din Baltimore, • fe
meia, Ednă Munford, îi 
sfătuise pe copil să nu se 
apropie de armă, dar nu 
se gândise să anunţe po
liţia. Ancheta nu â lă
murit dac%, mai apoi,
împuşcătura mortală a 
fost rezultatul unui acci
dent sau a fost trasă în 
mod intenţionat. Căci, 
cei. doi copii, prieteni în 
fond, ajungeau deseori, 
conform declaraţiilor1 u- 
nui martor, locuind în 
apropiere, la dispute ter
minate cu lovituri de 
pumni. • ■■

O RATĂ

CONTRA

GERMANIA. Castelul de la Meritzburg

UN JET

Un avion Boeing 727 
al TWA, cu 112 pasageri 
la bord,' a fost obligat la 
o aterizare forţată, pe un 
aeroport din New York, 
cu o gaură de 60 cm în 
bot; provochtă de ciocnirea 
cu o pasăre, probabil o 
raţă sălbatică.
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J -  REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII |
■  «Nu înţeleg de ce se tem oamenii aşa ! 

I de mult de moarte. Moartea când păşeşte pra- | 
|  gul I! găseşte doar pe cei mai mulţi morţi deja j 
* de mult şi nu mai are ce să le ia.,.M.

' LUCIAN BLAGA !
1 _  I

HR 555!<• • !  ■' |  /  •*V A W .W .Vm m s s

â i& i i***

CU LUCIAN BLAGA

•  „Nici un pepor nu e atât de decăzut şi de pă
cătos să nu fie vrednic să te jertfeşti pentru el. 
dacă ii sparţii".

•  „Inimile de piatră se încălzesc, dacă le loveşte 
des, foarte des, ciocanul sorţii1'.

•  „După ce apune soarele, orice licurici crede 
că el îi e locţiitorul".

•  „O singură rugăciune am: „Doamne, să nu.mă 
laşi niciodată să fiu mulţumit cu mine însumi !“.

•  „Numai cu ceva ne putem sătura duhul: cu 
avânturi, cu vreri, cu năzuinţi, care nu se Pot sătura 
niciodată".

•  „Cât timp trăim, noi ne asimilăm lumea. Mu
rind — ne asimilează lumea pe noi. Procesul al doi
lea trebuie să fie tot aşa de complicat ca şi întâiul".

•  „fn limba noastră, printre cele o sută de mii 
de cuvinte, cuvântul INIMA nu-şi găseşte nici o 
rimă. Să fie pentru noi, românii, inima o realitate 
fără seamăn?".

•  „Cele mai multe din gesturile şi actele noastre 
cotidiene sunt rămăşiţe din rituri ancestrale, rămă
şiţe Ce ne rămân neştiute".

Selecţie de IUE LEAHII

•  Nu există limită la 
cât de prost pot să meargă 
lucrurile.

•  In caz de dubiu fâ 
ca îndoielile să devină con
vingătoare.

•  Istoria se repetă. A- 
cest lucru este defectul ei.

•  Nici o faptă bună nu 
rămâne nepedepsită.

•  Secretul succesului 
este sinceritatea. Odată ce 
poţi să te prefaci, ai re
uşit.

•  Secretul de a fi plic
ticos constă în a spune 
absolut tot ce gândeşti.

•  Când consideri că e- 
ducaţia este scumpă în. 
cearcă ignoranţa. ,

•  Cei care pot da sfa
turi, nu dau sfaturi.

Selecţie de ILIE LEAHII I

CAMIL PETRESCU ÎMPROPRIETĂRIT
Documentele timpului ne restituie o interesantă 

informaţie: scriitorul Camil Petrescu a fost împro
prietărit, în judeţul Timiş, în calitate de invalid de 
război. Intr-o scrisoare, datată 23 octombrie 1930, i 
se comunică de către C. Bogdan, un funcţionar ju
deţean, că s-au luat măsuri „pentru întocmirea de
bitelor,'aşa că d-voastră veţi - plăti la stat preţul lo
tului de împroprietărire, iar trecerea d-voastră la car
tea funciară se va face din oficiu, odată cu celelalte 
lucrări de împroprietărire".. în acdlaşi sens, într-o 
altă scrisoare, datată 1 august 1929, N.G. Dobrescu, 

l corespondent al scriitorului din Timişoara, îi corau- 
7 nica: „...ţi-am rezolvat ohestiunea la timp, adică ţi 
) s-a rezolvat un lot, rămânând să-ţi faci actele ca să
\ ti-1 iei îh primire". Şi iată-1 pe scriitor împroprietâ- t ş Mă socotesc o Di 
\ rit în octombrie 1929 îp comuna Bulgăniş, tntr-una.» j cătură de a ă într_ ^
l fmtre cele mai fertile zone ale. judeţului „pe un lot } |  ocean fără Margini.
) în suprafaţă de 5 îugăre şi în valoare de 5850 lei", ţ » Voltaire
ţ conform adresei Comitetului agrar nr. , 6051/1929 şi / I Acolo unde se gă
i a procesului verbal de intrare în posesiune. ) J ^
j Prof. ION FRAŢILA

! CU G ETĂ RI
{ •  ftu vezi bine decât
I cu inima ta.

Samt-Exupcry

I* •  Soarta este scuza
celor slabi şi opera 

J celor tari.
|  Nicelae Tituiescu
* •  Apăraţi timpul,
I viaţa nu se dă a doua 
* oară.
|  Zakani

I
I
I
I
I

DIN RESPECT CLEPSIDRAîn urma unei conferinţe 
ce s-a terminat cu un 
coctaU, cineva m-â doje-
nit că am zâmbit prea , . 1 sa_1 arat eu a~ 
mult atunci când am «ie, persoane care pe
salutat şi am schimbat somitate întrun a "   ̂ •  Cercetând hotarele
foaUneVOSuseousâ° PerS°ană domeniu, Oare cum I  |  sf f ulu*> jW? Puteafoarte sus pusă. eK . ■  |  să le găseşti, oricare

seşte izvorul cu apă 
I dulce, se adună şi oa- 
. meni, şi păsări, şi fur- 
I nici...

«• ,  Saadi •
|  2 •  Natura nu trădează
I I niciodată un suflet care 

î o îndrăgeşte.,

I I Margareth
} :,; 7Kennedy

| |  •  Destinul omului
< este nepieritor.

“ '* Nicolae TituIcscU

Nu înţeleg de ce tre- s®7' resPectul Şi ad- _ ; ar fj cărarea pe care ai 
buie să-ţi fie teamă de toiraţia • ce i-o port daca |  * .

I

•*

•  — Azi a fost un cer
şetor şi i-am dat o farfurie 
de supă şi un dolar, spuse 
soţia.

— Şi a mâncat supa? 
o întreabă soţul.

— Da, pe toată.
— Atunci înseamnă că 

merita să-i dai un dolar,:.

•  Un deputat se în
toarce de la Bucureşti la 
sfârşitul săptămânii 'acasă.

Soţia,. numai ' ţzâmbeţ, 
plină • de farmec, de doi. 
rmţi fără moţiuni de cen
zură,, de interpelări şi alte 
democraţii îl întreabă:

-L-Mie .ce mi-ai adus de 
la Bucureşti?

— Un costum de dansa
toare de strip-tease.'..

Z'j » Un scoţian aflat pe 
patul, de moarte simte în 
“dări mirosul (4 vine de 
lâ bucătărie. •

— Ce pregăteşti acolo? 
o Întreabă el pe soţie.

— Rumenesc friptura I
— Rupe-mi şi mie o

bucată! ~N
— Nu se poate! E pen

tru pomană!

•  — Iubitule, după ce 
mor, să te însori cu Nuţa...

De ce numai cu ea?

— Numai dup£ ea să te 
ducii Nimeni alta jnu mi-a 
făcut atâtea greutăţi câte 
mi-a făcut ea l

•  — Tanti Mioara, ce
înseamnă cuvântul „ero
tic"? . - *

— Nu ştiu, dragă. Eu 
am avut de crescut 7 co
pii. N-am avut tinţp şă 
învăţ asemenea- Cuvinte 
rare— . . ... .

•  Şi totuşi, draga 
mea, cum te-ai hotărât

să te căsătoreşti cu mine?
— Pentru că ffl-am gân

dit că până şi o pbveste 
de dragoste cum era a 
noastră nu poate să ţină 
o veşnicie !...

•  — Vreau pe măgar,
vreau pe măgar! -p se 
smiorcăie micuţul • Gigei, 
aflat cu părinţii în parcul 
de distracţii. 1 •

— Ia, dragă, copilul in 
spate, să nu-j mal aud 
plângând! '"J- răbufneşte 
soţia nervoasă.

•  — Un soţ intră în 
casă ca o furtună şl, în 
timp c« dă drumul la te
levizor,. se interesează:/,

~  Ce avem de mâncare? 
Ce arş cel mic?

La care soţia răspunde 
sec: - - " ''£*>-■ ■

•  tocăniţă şi gtipS! ■

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

| merge. Atât de adânc 
* logos are.

Ileraclit
•  Adevărată din tot 

timpul care fuge este 
secunda.

munist când acelor oa- „pilă", pentru că nu era* J Tudor Arghezi
meni de vază le puteai cazul, zâmbetul meu a l  |  
răspunde doar cu DA fost doar din respect. ■  * Culese de
sau NU, fără a schiţa I I  N- ZAMFIR
măcar un zâmbet? INA DELEANU j  * ,

un om aşa important, de uu zâmbindu_i şi vor- ■  
ce nu poţi, să-i Vorbeşti bindu.j -politicos ?! Zâm_ |  
simplu şi firesc... Oare betul meu cald nu a fost ■  
nu a rămas în noi acea n'c' pentru a-1 cuceri, |  .
teaniă a regimului co. nici pentru a.mi pune o |  I

Un exponat de sea mă ai expoziţiei deschise în incinta Casei memoriale
, ‘-jpiy- î:a.-/, 1 ...- ........ . .....— . ..— ......—---------------- — Aurel Vlaicu din satul ce azi poartă cu mândrie nu mele fiului său, marele

«- a  * * '  * ♦  » « « » > * * * • • ' * *  *  • •  « •  » •  ; - inventator, pilot şi patriot Aurel Vlaicu. Foto: PAVEL LAZA
W^yyVVVyWSW>WSVWVVrtVVWWtfW»fWVWV«VVVVVAVAWW»MIWia W » ^ ^ W W lW <w  'MWVWJWVVUVAWVWrtVrtWVWyVWiV(VV»Vrr. ̂ .v r . . .  »VWW
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ORIZONTAL: 1) Aflată în stare de diz. 
graţie; 2) Pus pe muncă de lămurire; 3) 
Gărgăuni la cap! — Producător dobro

gean de hamuri — Stimulator la drum; 
4) A deveni nepăsător şi rece — Atribu
tul unui tipicar; 5) Prezentate cu numere 
de ordine Tip de hună înţelegere; 6) 
Apă rece cristalină — Cu puţin timp în 
urmă; 7) Iţi dă dreptul la proprietate 
— Menţionată în scris; 8) Se întinde la 
curse Cameră cu ieşire la stradă — 
Uvertură la o veche suită; 9) înaintaţi 
In grad; 10) Caz tipic de dezrădăcinare.

VERTICAL: 1) Trecută în lumea drep
ţilor; 2) Judecător de instrucţie; 3) Cupe 
în cuplaj! — Mijloc de circulaţie <pl.) ~r 
La .dractţ^n praznic!; 4) Acţiuni desfăşu
rate în ritm alarmant -4» trecut adesea 
la cursuri; 5) Se-hflge'primUi\la'ihasâ 
Şprecialitâţi >dă porc; 6) Upul mar mare 
împins la lucru — Generator de forţă; 
7) Luat într-un ansamblu... popular — 
Dovadă a întinării morale; 8) Capăt de

şurub! — Tamponată în unele cazuri — 
Tip de amuzament; 9) Depăşiri de plan; 
10) Mijloc de reproducere a unor sunete.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„Scăpărări “

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

1) PATALAMALE; 2) ARAMA — AFIX; 
3) PARE — STERP; 4) AŢAŢAT — TIL, 
5) G — FINAL — CI; 6) AC — TUNEL 
~  C; 7) LAN — NAVETA; 8) INERT — 
AGAT; 9) TATA — STĂRI; 10) ALITE
RAŢIE

Soluţia problemei din nr. trecut :

1. Tga8
2. T :a2 mat

MAT ÎN DOUĂ MUTĂRI:
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IN ATENŢIA MEDICILOR S
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA S

Comfcia Electorală Centrală constituită S 
eonform Legii nr. 74/1995 anunţă că in peri- ţ 
oada 21 noiembrie — 21 decembrie 1995 se ţ 
vor desfăşura alegerile pentru constituirea . |

COLEGIILOR MEDICILOR DIN JUDEŢE ( 
şi alegerea delegaţilor pentru Adunarea ţ 

Generală. i
Neînscrierea în registrul medicilor atrage |  

excluderea de la dreptul de a exercita prefe- I

la secretariatul \
sia de medic.

Informaţii suplimentare 
spitalelor municipale, orăşeneşti şl al Spitalu- ţ 
lui Judeţean Deva. 1

DE LA DIRECŢIA GENERALA 
A FINANŢELOR PUBLICE 

ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
DE STAT DEVA

i

I
I

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 

Organizează în data de 29 noiembrie 1995

I « 3

I

I
I
1
I

pentru ocuparea unui post de

1

1

•  electrician automatist.
Concursul are loc la sediul $4? „Decebal“ 

I  Deva, din Piaţa Unirii, 8, iar locul de mun-

Ică va fi la Abatorul Deva.
Informaţii suplimentare la tel. 054 — 

1611760, 1,2, interior 37 sau 38, biroul me-
jcanic şef.

I  GRUPUL ŞCOLAR DE CHIMIE 
i  INDUSTRIALA ORĂŞTIE

Având în vedere numeroasele întrebări privind. 
parafarea registrelor contabile «Aligatorii, primite de ţ 
la agenţii economici ca armare a publicării In ML O. * 
nr. 226/2. X. 1995 a H.O. nr. 627/1995 privind im- / 
banătătirea disciplinei depunerii fatenţ«rf?Mr conta. 1 
bile ţi a altor documente cu caracter financiar- J 
contabil fi fiscal, de către agenţii economici şi alţij 
contribuabili, precizăm următoarele :

Aşa cum s-a precizat şi prin adresa B4LF. nr. 
11973/05. 1994, agenţii economici trebuie să pre
zinte la organele fecale teritoriale pentru inwgistra- 
re Registrul — Jurnal ţi Registrul — Inventar oa- 
merotate şi şnuruiie. *

în ceea Ce priveşte Registrul — ju.nal general, 
menţionăm că acesta se completează manual, ta  ca
zul unităţilor care pentru obţinerea automată a re- 
glstrelor — Jurnal auxiliare utilizează calculatorul 
electronic, vor completa Registrul — Jurnal ma
nual prii) preluarea la finele fecărei luni a totatu- 
rilor registrelor — jurnal auxiliare, pentru fiecare 
cont utilizat.

tn cazul in care sc obţine cu ajutorul calcula
torului electronic un singur registru—•jurnal, fa fi- 

i nelc fiecărei luni, se vor înregistra manual în Re
gistrul—jurnal, înregistrat şi parafat fa organele 
fiscale pentru fiecare conţ utilizat, totalul sumelor 
debitoare şi creditoare, după caz.

Regim obligatoriu de evidenţă şi parafare, de 
către organele fiscale teritoriale, arc f* registrul— 
jurnal de încasări şi plăti tcod 14—1—1—/a>, utili
zat potrivit pct. l l  din Regulamentul de aplicare a 
legii contabilităţii de către asociaţiile familiale şi 
persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi 
independente.

Numerotarea filelor acestor . registre obligatorii 
•e va facc fa ordine crescătoare, iar după comple
tarea integrală se deschide un nou registru Înre
gistrat şl parafat, care se va nmnerotp In ordine 
crescătoare.

Înregistrările fa registrele Contabile se fac fără 
«naţii libere, fără ştfcrsători, urmărindu-se să nu

CmOmsm mA> m  « î f t t f i  tmmtş&am
M u  riabă iit m  către ■ organele. fiscale «msfifaie
iţliitilfiTlilpi ţţ i ţ  jpiifţionrflTţl ca . aateftââ

i
i
i
i

l
I
I
I
l
I

I;
I

I pentru ocupareb următoarelor posturi :
J 9. un post muncitor calificat;
* • un post îngrijitor curăţenie 
| in ziua de 12 decembrie 1995.
I Relaţii suplimentare la secretariatul Uni
tăţii. telefon 64389.

Începând cu  data de
21 NOIEMBRIE 1995 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

CREŞTE DOBÂNDA
la disponibilităţi şi depozite după cum ur
mează:,

1. La disponibilităţi la vedere ale persoa- 
' nelor fizice şi juridice, dobânda este de 20 la 
sută pe an;

2. La depozitele pe termen Constituite de 
| persoane fizice şi juridice pe perioada de:

— o tună — 40 la sută pe an
— 3 luni — 40 la sută pip an
— •  luni 41 la sută pe an
— 9 luni—41 ia sută pe an 
—<■ 13 luni — 42 la sută pe an
3. La depozitele pe bază de certificate de 

I depozit'*—■ cu scadenţă de 3 luni — 42 la sută 
i p ră ş i  cu scadenţă ia 6 luni — 40 la sută pe 
I an. Predzăffi că pragurile minime ale dispo- 

Jnlbilităţilor şi depozitelor nu s-au modificat, 
f  Banca Comercială Română venind astfel în 
|  întâmpinarea dorinţei dleiffHor săi.
«

S.C. ARDEALUL S.A. DEVA 
cu sediul în Deva, str. Piaţa Victo

riei, nr. 8.
ANUNŢA '■

Vânzarea prin licitaţie publică a ur
mătoarelor bunuri disponibile:

•  compresor bere;
•  cameră frigorifică;
•  maşină de măcinat carne şi mala

xor;
•  magazie metalică (lângă laborator 

Patiserie, str. <6. Goga, nr, 1);
•  magazie metalică (Restaurantul Fa

vorit, strada 22 Decembrie, bl. 11, parter, 
Deva);

•  magazie metalică (Patiseria Aluni
ţa, strada 22 Decembrie, bl. 11, parter,

\ Deva);
j •  magazie metalică (Restaurantul 
» Transilvania, strada Piaţa Victoriei, nr.
» 8, Deva). ^
\ Vânzarea acestor bunuri se orgam- \ 
\ zează în fiecare zi de luni -a săptămânii, \ 
i ora 10, începând cu data de 27 noiembrie S
S a-c. . j
V Lista bunurilor disponibile poate fi j 
i consultată la sediul societăţii noastre în J 
» fiecare zi de luni până vineri între orele j

‘S

I
I ....... . .
I ■ t z l 2- 
I 
I

rs?6i

AP.C.A. BUCUREŞTI COMUNICA
ASOCIAŢIA PENTRU 

PROTECŢIA CUMPĂRĂ
TORILOR DE AUTOTU
RISME Bucureşti, cu se
diul pe str. Pădureţii, nr. 
1, bloc 51. sc. 1. et .3. ap. 
20, sectorul 6, face cu
noscut că procesul auto- 
turismetor (dosar 2006/ 
1995). aflat Pe rol la 
CURTEA DE APEL Bu
cureşti cu termen Ia 2 
nov. 1995. S-A AMÂNAT 
PENTRU ZIUA DE 7 DE
CEMBRIE 1995, deoarece 
intimatele' recurente (Gu
vernul României, Minis
terul Finanţelor şi Corn- 
aatosport) nu au. achitat 
taxa de timbru pentru 
recursurile depuse. 
'iAJ'.CA. Bucureşti nu '

mai face înscrieri de noi 
membri, aşa cum s-a ho
tărât fa adunarea gene

rală din 8. VII; 1995. Mem
brii înregistraţi până fa 
9. VII. 1995 să-şi veri
fice actele de plată a coti-, 
zaţiitor, iar cei care sunt 
restanţicri să le achite până 
la data de 15. XII. 1995 
(400 Ici pc anul 1992. 500 
lei pe 1993. 700 lei pe 
1994 şi 1200 -lei Pe anul 
1995). in caz contrar îşi 
vor pierde calitatea de 
membru A.P.C.A.

Cei care nu au trimis 
copii xerox după fila 
C.E.C. de- plată a auto
turismului, înştiinţarea de 
fa fostele I.D.M.S- pre
cum şi copiile de pe chi
tanţele de plata cotiza
ţiilor, să fa trimită de 
urgenţă fa sediul A.P.C.A. 
Bucureşti. (Preşedinte 
ŞARPE CONSTANTIN).

« « f g g j i i i *  ..

a i* m m m m . m m m

Orgamtoaztt ta dala de 14 de-!
cembrie 1995, ora 9, »

C O N C U R S

j»entru ocuparea următoare
lor p o c iri:

2 posturi de funcţionar

Condiţii : studii medii, dac- 
tilografie;

#  1 post director cămine cul
turale

Condiţii : Studii medii.

Informaţii suplimentare şi 
bftdto&tofia se obţin de la  sediul 
Consiliului local al comunei 
fbimto,

înscrierile se primesc până la 
data de 11 decembrie 1995. '

w . v . w vw w w v w w y v v v v w w .

& W 5A  U 7 * r i j 9 x $ M . m

RAFINAMENT #! CA1JTAT6 
prin fiold f armii do orodut#
LADY M lichioruri cremă 
(ciocolata* cacao, cafea) 
GIULIA lichioruri desert 
(căpşuni, Jrâgufâ, chorry, 
maraschino, zmeura)
ACCENT lichioruri

aperitiv
(căpşuni frăsvje, cherry, 

fhamschino zmeură)
si pentru prima daţi

trn irtd y -U h ti$ tO Q &

Aromele.naturii vă aşteaptă 
tn produsele noastre.

. : • v-.v ' U-.v

r S â - Q I R O
1 VA OFERĂ 0 SANSA REALA 

LA PRESCHIMBAREA CUPONULUI
CredltaiKtnft Bank intenţionează

fedUntarea unul nou fond de tavraţftN.fidmWstrat de
Fondul va B constituit pc baza acţiunilor 

rozuftate In uimn încheierii proeesufu] de 
priurtttznre.
Cel tntcroţatl în obdmrtvi de informaţii privind
cportuntt&Ue de glorificare superioara a cuponului 
sunt rugat! să trimfo un pilc autmdreut si timbral 
la Cv̂ suţa Poştală nr. 473, Offohjl Postai ne î,Cluj* 
Napoca sau sA nc corttacfoTe ia fol. OGQ/lW&tâ- 
ClflO garantează ptoluarpa actiunlior rnritcfo la 
urma prpscMmbArft cupoandtor in socfotâtBe 
indicate-,

GIRO-dă valoare banilor d v s .  I
m m I
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Sc C U V Â N T U L  L I B E R  M f g

S T A R E A

MEDIULUI
Din determinările «na» 

litice efectuat^ la punctele 
de control privind călită, 
tea factorilor de mediu 
în judeţul Hunedoara în 
perioada 13—19. noiembrie 
a.fc* pentru supraveghe
rea calităţii aerului au 
rezultat următoarele;

•  Valorile medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazofi (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac, 
fenoli şi aciditate) s-au 
menţinut In limitele im
puse.

•  Pentru pulberi vala
bile medii In suspen sie 
s-au încadrat in valoarea 
limită pentru toate zonele 
din judeţ. Valorile ma
xime determinate în a_ 
ceasta perioadă au fost de

.0,00 mg/mc aer/24 h în 
zona Deva — Mintia, de 
0,13 mg/mc aer/24 h 
pentru zona Chişcădaga, 
de 0,125 mg/mc în aer 
24 h in zona Hunedoara,

de 0,134 mg/mc aei/24 
h şi de 0,060 mg/mc în 
aer în zona Zlaşti faţă de 
valoarea limită de Q.15® 
mg/mc aer/24 h.

•  La pulberile sedimen- 
tabile au fost înregistrate 
depăşiri în zona Teliuc 
,de 9 ori.

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

. potabilă, sol şi vegetaţie 
s-au încadrat în limitele 
de variaţie ale fondului 
natural.

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare 
de suprafaţă au fost în 
general în limitele im
puse. Pe Mul Jiu, mate
riile în suspensie provenite 
lin evacuarea apelor ezate 
industriale incomplet 
epurate au prezentat 
pentru perioada' men
ţionată o valoare me
die de 2501,0 mg/1 şi o 
valoare maximă de 3600 
mg/l înregistrată în ziua 
de 15 noiembrie.

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

De la Politia sanitară
TRATAREA CORECTA A APEI POTABILE —

O PROBLEMA MAJORA

, Iu acţiunile sale, Inspectoratul de Poliţie Sanitară 
şi Medicină Preventivă Hunedoara — Deva acordă o 
mare grijă modulul de tratare a apei potabile. Orice 
abatere de la regulile igienico-sanitare stabilite poate 
deveni o sursă de îmbolnăvire în rândurile consumato
rilor. La E.M. Luponi, factori Iresponsabili au efectUat 
un racord la conducta de apă potabilă, cu una de apă 
pentru necesităţile industriale ale minei (!) ceea "Ee a 
condus la apariţia îmbolnăvirilor în rândurile oamenilor. 
Sancţiunea aplicată celor vinovaţi a fost Pe măsura fap
telor : 1 milion dc lei.

ŞI IN UNELE UNITĂŢI SPITALICEŞTI SE 
CONSTATA NEAJUNSURI

Prin excelenţă, în dispensară, spitale şi policlinici 
trebuie să domnească o stare ireproşabilă de ordine 
şi curăţenie. Dacă totuşi se mai întâmplă (e drept mai 
rar) unele abateri de Ia regulile Igienico-sanitare se 
aplică legislaţia. O parte dfa» personalul secţiei Interne 
a Spitalului din Petroşani a încălcat unele din aceste 
reguli şi i s-a aplicat amendă de 50 000 de iei. Tot Ia 
nn control, dar de această dată in şcoli generale din 
Hunedoara, amenzile date de Poliţia sanitară pentru ne- 
respectarea curăţeniei au fost în valoare de 90 000 dev 
lei.

POLIŢKA SANITARA DEVA

Consideraţi eă investiţia dumneavoastră 
de cea mai mică valoara 
merită să fie protejată? . *

i i i m i l H / ' A S T R A S . Â
prin Ajaiţi* Dem j

* din au. Snfuuacu tă.Q/4 
tel -ftţc Cb4-62b321 (

Vă oferă p ro tec ţia  p rin  n u m ero ase  
form e de a s ig u ra re  (incend iu , auto, 

ră sp u n d e re  civifă) d e s tin a te  a tâ t 
p e rso an e lo r fizice câ t ş i  c e lo r  

furidiqe.

S O C IE T A T E  D E , 

A S IG U R A R E -R E A S IG U R A R E  

CEA M A I P U T E R N IC Ă ,  

C E A  M A I S IG U R Ă !

_ # - LONDRA. . Acordul 
parafat marţi laţ Dayton 
(SUA),. având drept scop 
să pună capăt războiului 
din . fosta Iugoslavie, va fi 
armat de o intensă acti
vitate diplomatică şi mi
litară, iii următoarele săp
tămâni. Potrivit agenţiei 
Rcnter, până acum s-au 
conturat următoarele! etape, 
despre care sc crede că vor 
face ca acordul de pe 
hârtie să devină realitate.

Se aşteaptă ca preşedin
ţii : Serbiei, . Croaţiei şi 
Da»- v& »*,**»«#* n;-o>- 
dnl de la Dayton oficial 
li» cadrul unei ceremonii 
ee va avea loc la Paris, 
In prima săptămână a Ju
nii decembrie.

Semnarea documentului 
Va fi ’ Urmată de 
o conferinţă la Lon
dra, a miniştrilor de ex
terne, care îşi vor ' con- 
centra atenţiâ asupra di
ficultăţilor aplicării acor
dului, care include în
deosebi probleme de re
zolvat in legătură cu forţa 
multinaţională din Bos
nia, sub comanda NATO.

I a  o săptămână după1 
ceremonia semnării de

la Paris. Germania va fi 
gazda unei conferinţe (la 
Bonn) chemate să elabo
rez U t, comprehen
sibil de contest rf vm ihf 
pentru foste It^nslâvie. La

Suspendarea de către 
Consiliul de Securitate al 
ONU a sancţiunilor eco
nomice impuse republici
lor din RFI (Serbia şi 
MuntenegrU).

conferinţa de h  Bonn vor 
participa oficialităţi *l*n 
Bosnia. Croaţia, Serbia. 
SUA, Rusia, din aite ţări 
europene, precum şi din 
partea Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în 
Europa (OSCE). '

Comisia Europeană din 
Bruxelles are în cUrs de 
pregătire o conferinţă ce 
va avea Joc cât mai re
pede posibil fă la care gu
vernele vor examina îm
preună detaliile unor pro
iecte de reconstrucţie a 
regiunii, evaluate la câteva 
miliarde de dolari.

Alegerile din Bosnia 
se vor desfăşura într-un 
interval de 6—® foni de 
la semnarea acordului de 
pace de la Paris.

Ridicarea pe etape, de 
către Consiliul de Securi
tate al ONU, a embargo
ului asupra armelor im
pus rejreblicitbr de pe te
ritoriul fostei Iugoslavii.

O parte din tei 60 000
oameni ai forţei interna
ţionale de pace, sub ; co
manda NATO, urmează 
să fie desfăşurată in Bos
nia, în decembrie. Primele 
trupe vor pleca spre Bos
nia în mai puţin de 100 
de ore de fo semnarea, la 
Paris, â acordului de pace. 
fn price caz, specialişti' 
din domeniul comunicaţi
ilor şi logisticii sunt aş
teptaţi să intre fn Bosnia 
in această săptămână.

Înainte de desfăşurarea 
NATO in Bosnia, Consi

liul de Securitate al ONU 
trebuie si dea o aprobare 
oficială privind preluarea 
de Ia ONU a conducerii 
în teren de Către NATO. 
Membrii NATO urmează 
şă se reunească la Bru- 
xelles, pentru a da mili
tarilor „undă verde" pen
tru a acţlonav

•  MOSCOVA. Oficiali 
ruşi au exprimat jaf re
zerva Rusiei după votul 
Consiliului de Securitate 
al ONU privind ridicarea 
treptată a embargoului la 
armament în favoarea te
ritoriilor din fosta Iu
goslavie. informează Fran
ce Presse.

„Am susţinut mereu că 
anularea acestui embar- 
gou nu ne place", a . e_ 
clarat purtătorul de cu
vânt al MAE rus, Gfigori 
Karasin. „Dar. în calitatea 
noastră de parte a proce
sului de negocieri, trebuie 
să facem tot ce depinde 
de noi pentru ca regle
mentarea paşnică U con
flictului bosniac să meargă 
înainte" — a adăugat di
plomatul rus, intervievat 
de postul de radio Eho 
Moskvî.

HBCIRO
CREDITANSTAJLT INVEST ROMANIA

0  BANCA OCCIDENTALA ORIENTATA SPRE 
EUROPA CENTRAU SI DE EST, SE FACE CUNOSCUTA ACUM SI IN ROMANIA
Credltanstalt « ifg  ce* mal m âr* bănci guvernamentală din 
Austria.

Credltanstalt «  participat Im două împrumuturi sindicalizate, im
valoare dc ISO  mtttcam dolari, acordate Băncii Naţionale, pentru 
echilibrarea balanţei de plăti.

Credltmnstmlt, m  sediul central In Vlena, are reprezentant* 
deschise la londra, Hem York, Frapa, Verse*!*, Budapesta.

Credltanstalt este tea mat mare berna de kcvestltll din Burepu 
Centrală il  de Ost.

Credltanstalt Intenţionează să eenstltule sl alte fonduri de 
Investiţii, ta  îmi canltal kt valoare de peste 300 milioane dolari.

Credltanstalt s-a hnpMeat, în calitate de censattaut ml FFS, in 
Implementarea programului de privatizare prin InvestitII străine

Credhmnstătt» adus statalul remăn peste IOO milioane dolari, prin 
vânzare* fobrtcM d* detergenţii PCVO Ploieşti, către Unltever, a 
fnbrlell de deterpentl Timişoara către Procter O Oămble sl a  
pmchetyM majoritar de acţiuni al fabricii de bere Pltber către 
Brâu und Brunam». ■ ■ . .. . . .

CREDITANSTALT A PRELUAT ADMINISRAREA FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 
PRIN CREDfTANSTALt INVEST ROMANIA ( CIRO)

Creditanstah, si-a asumat o mart responsabilitate probând administrarea FondvM 
Bmnân de Investiţii, ale târâi dispembilrtiti băneşti vor fi astfel, gestionate profesional.

OOP 0  m im at (oatractoi do admiahtrare m fondat Somon do investiţii m toafotmrtate ca 
f romano, fiind aprobat doXHVM prin decizia nr. 216/ 19. 10. 1*9S.

O «ANCA AL CĂREI TRECUT ASIGURA 
VIITORUL CLIENŢILOR SAI
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VÂNZARl-

CUMPARARl
•  Cumpăr garaj, zonă

centrală, sau teren con
strucţie 100 mp. Telefon 
«11041. (2498)

•  Vând talon Trabant 
601, preţ negociabil. Infor
maţii telefon 227215.

(9997)
•  Vând casă, aneXe, gră

dină, Burjuc, teren arabil
(ţarina Glodului), tel.
622022 (2520)

0  ‘Vând apartament trei 
camere, parter, ideal pri
vatizare, sediu firmă, zona 
pieţei, 10 000 dolari. 618028.

(2519)
•  Cumpăr talon Citro

en B X 16 RS. Tel. 615765, / 
după ora 17, ' (2068)'

:# ; • Vând convenabil 
drujbă americană nouă, 
fel. 629278. (2515)

•  Vând Renault Rapid;
Înmatriculat, an 1988, tel. 
437927. v (2514)

•  Vând — închiriez 'a -
partament două camere, 
tel. 629033. (2507)

•  Vând talon şi motor 
Opel Kadett 1,2, an fa
bricaţie 1980,, tel. 616580.

(2505)
•  Vând Dacia 1310, 1985,

stare foarte bună, tel. 
629186 (2522)

•  Vând videocameră, 
marca JVC, tel 629913.

(2071)
•  Vând frigider ZiU, 

cuier perete, măsuţă eu 
doi tabureti, tel. 613634.

(2068)
•  Vând Volkswagen Golf

neînmatriculat, stare de 
funcţionare, sau piese. Tel. 
229092. (2072)

•  Cumpăr apartament
trei camere, zonă cen
trală. Vând lemne de foc, 
tel. 628254. ' (2066)

» —«—• —«—» —•—»

-S.C. Confort Plus 
Construct S.R.L. Tîm- 
pa vinde gresie şi fa
ianţă Jtalia, covoare 
mecanice Belgia. In
formaţii, tel. 661066, 
661626. (2503)

•  Vând teren extravilan, 
1,78 ha la Şoseaua Na
ţională. Vând apartament 
4 camere, central, Shne- 
ria. Informaţii tel. 661626.

(2503)
•  Vând. societate comer

cială Deva, Al. Romanilor, 
bl 18 ap. 48. (2528)

•  Vând cazan şi boiler 
diferite posibilităţi de 
funcţionare. Tel. 647291.

(1748)
•  Vând Renault 5, stare

bună, înmatriculat, 1200 
DM. Tel. 714446. (7962)
; •  Vând garsonieră Mi
cro 3, K 5, ap. 36, ţel. 
721607. .. - (7944)

Vând sau schimb Mi
crobuz TV, 8—14 locuri, 
motor Braşov şi multiple 
piese. Tel. 713117. (7957)

•  Vând casă Hunedoara,
str. Doctor Marinescu, nr. 
22. Tel. 721450, (7958)

•  Vând Trabant, caro
serie, fabricaţie 1990. Hu
nedoara, tel. 720209, fa
milia Stanciu. (7959)

•  Vând drujbă nouă 
Metrom având lamă, lanţ 
canadian. Tel. 712544.

(7960)
LICITAŢII

» S.G. Cernafruct S.A. 
Hunedoara cu sediul în 

. municipiul Hunedoara, Str. 
Carpaţi, nr. 92, organi
zează în data de 11 decem
brie 1995, ora 10, licita
ţie publică pentru închi
riere de mijloace de trans
port: dubă frigorifică 10 
tone; autoizotermă 22 tone 
şi tractor 650 cu remorcă. 
Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 054/ 
715482 sau la sediul so
cietăţii, (7961)

PIERDERI
•  Pierdut certificat în

matriculare nr. 20/398/ 
1991 din 18 06. 1991, voi. 
IV cod sirues 201423493, 
se declară nul. (2518)

•  Pierdut autorizaţie
asociaţie familială cu nr. 
2337/22. 10. 1990. Se de-* 
clară nulă. (2509)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament
sau garsonieră mobilată, 
exclus Micro 15. Telefon 
620790. (2502)

•  închiriez spaţiu co
mercial 25 mp, tel. 623476.

(207©

Kt

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL

„CUVÂNTUL LIBER j
|  . Abonamentul este calea cea mai siau- I
| râ şi mai avantajoasă de procurare a zia- |  
|  rului nostru. C o s t u l  abonamentului j 
! pe luna decembrie este de 2 500 lei, * 
I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- j 
|  rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar | 
|  costa 4000 — 4200 lei, prin abonament j 
' se economisesc lunar aproximativ 1 500 * 
1 de lei, in funcţie de numărul zilelor de ! 
|  apariţie. j
|  Ziarul apare zilnic în 8 pagini î I
I Abonamentele se pot face la oficiile I 
|  poştale şi la factorii poştali. Pentru luna | 
5 decembrie puteţi face abonamente în tot j 
! cursul lunii noiembrie. !
I_______________________________________|

DIVERSE

•  Caut rezident pentru
înmatriculare, maşină, tel. 
054/626964 (2513)

•  S.C. Criş Corn S.R.L. 
Deva anunţă majorarea 
adaosului comercial de la 
zero la 300 la sută. (2506)

•V Centrul de sănătate 
Ilia organizează concurs 
în data de 30 noiembrie 
1995, pentru un post asis
tent medical la Dispensa
rul medical comunal I- 
lia. Condiţii: pot parti
cipa la “concurs numai 
absolvenţi ai şcolilor 
postliceale sanitare, pro
moţia 1995. Informaţii la 
tel. 210 Ilia, (022668)

QFERTE 
DE SERVICII

•  Societate particulară 
de construcţii angajează 
urgent: zidari, zugravi, 
mozaicari, falanţari. In
formaţii Ia tel. 616793, In
tre orele 7—15.

(2504)

j» RA1F Bucureşti, 
Sucursala Hunedoara 
—• Deva, str. Depozi
telor, nr. 6, telefon 
623421, scoate la con
curs postul de direc
tor economic. Condi
ţii : studii superioare 
economice; vechime 12 
ani ţse. poate aproba 
reducere de 2 ani).

(2508)
• . t—t —

COMEMORĂRI

•  Cu oca2ia împlinirii 
a 6 săptămâni de când 
a plecat dintre noi scumpa 
noastră soţie, mamă şi 
bunică —

HUNA NAN
Parastasul va avea loc In 
cimitirul Bejan în data de 
26 noiembrie, ora 12,30. 
Aducem mulţumiri doiri- 
nului director general 
Dorin Drâgoesai şi între
gului colectiv fie la Metal 
Expres. Familia îndoliată. 

vV * (21*67)
-•„‘ Se împlinesc patru 

ani de când ai plecat de 
lângă noi dragă 

: LUCIAN URSU 
Neputând să te salvăm/

Ne-ai lăsat cu amintirea/ 
Unui suflet cald şi blân<ţf . 
Te visăm, te plângem zii- 
nic/Cât trăim pe-acest pă- 
mânt/Nu te vom uita. 
niciodată. Părinţii. Pa
rastasul va avea loc în 
25. 11. 1995, la Biserica 
Buna Vestire Deva. (2511)

•  Au trecut şapte luni 
de când ne-a părăsit pen- - 
tru totdeauna scumpa noas
tră fiică şi sora mea dra
gă

VV *XXlC*>X>Qp<2<.*

I  « B E R
.... , ,

DE SFANŢUL NICOLAE, DE 
SĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI ŞI 

ANULUI NOU,

în orice' ocazie,

UN CADOU ORIGINAL, 
realizat cu o grafică

excepţională, \

FELICITĂRI CU INSERŢIE 
MUZICALA

de producţie americană,
în chioşcurile proprii de difuzare ale 

ziarului „Cuvântul liberi* din 
Deva, Hunedoara, Orăştie.

ILEANA MIRELA 
PLEŞOIANU

Depunem o floare înlăcri
mată pe mormântul său 
acum când ar fi trebuit 
să-i sărbătorim 25 ani ai 
vieţii. Tata Petru, mama 
Elena, fratele Claudlu şl 
bunicii. (251©

•  Lacrimi şi dor 
la doi ani de la des
părţirea de soţul şi 
tata,
col. IOAN MUREŞAN 

(MURI)
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace. Fa
milia (7948)

BANCA AGRICOLĂ S.A. 
FILIALA CĂLAN

Anunţă vânzarea la

DECESE

•  Un ultim omagiu 
din partea soţiei Lu_ 
creţia, fiicei Liliaiha, 
ginerelui Ghiţă, ne- 
poatelor Monica şi 
Adrfănă, fiului Elo- 
rin, pentru oel care 
a fost

ARON LASCUŞ 
trecut fulgerător în 

_ lumea .veşniciei.
înmormântarea, du

minică, 26 noiembrie, 
ora 12, la cimitirul 
din Zlaşti. (2530)

a spaţiului comercial „Popas Turistic — par- 
care“ DN 66 comuna Pui, sat Băieşti.

Licitaţia se va desfăşura In ziua de 29 no
iembrie 1995, ora 11, la sediul băncii agricole, 
filiala Călan. . >

Informaţii suplimentare se pot obţine Ia 
sediul băncii sau la tel. 731076 sau 731063.

S.C IMPRIMEX S.R t.
' .* ‘

Execută la comandă:

•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale; . ’ ., '
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.
Informaţii la sediul firmei din Deva, 

strada Câhigâreni, nr. 2.
Tel. 054/615062.

TRAGEREA MULTIPLA EXPRES 
Din 23. 11. 1995.* '
40, 41, 26, 50, 19, 29. „ . ,

:sa^tL v f  I
54. 50, 40. 4, 43, 3.
33, 35, 10, 17, 54, 26.

; 38, 55, 1, 25, 48, -47. '  ♦
, Foni de câştiguri: 54 977 438 lei.

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 
Din 23. li. 1995. “
4, 17, 6, 25. 34, 9.
Fond de câştiguri: 109 410 j)00 lei.

FACULTATEA DE INGINERIE 
DIN HUNEDOARA

Organizează în perioada 12—13 XII 
1995

CONCURS DE ADMITERE 
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE LUNGA 

DURATA

pentru continuarea studiilor absol
venţilor cu diplomă ai învăţământului 
universitar de scurtă durata (subingineri). 

înscrieri: până la 8. XII. 1995.
Relaţii suplimentare la secretariatul 

facultăţii.
Telefon: 711919.

S.C. TALC — DOLOMITA S.A. HUNEDOARA 
(fostă Exploatarea Minieră Zlaşti) v .

Intenţionează să constituie*,.Asociaţia sa- < 
lariaţilor“ In vederea privatizării, conform Le- \ 
gii 77/1994. (

Foştii salariaţi care sunt interesaţi în ve- \ 
derea privatizării să se adreseze la sediul so- { 
cietăţii din Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121, tel.: i 
712216; 711526. (6356) (

BANKCOOP S A. DEVA 

Vinde la licitaţie publică următoarele:

•  Casă, curte şi grădină, situate în loca. 
litatea Călanu Mic, nr. 12. Preţ de pornire: 
30 000 000 lei.

•  Apartament două camere, situat in Că
lan, str. Policlinicii, bl. A, etaj 2, sc. A, ap. 7. 
Preţ pornire: 4 500 000 lei.

•  Apartament trei camere, situat în HU-
• nedoara, str. Cerbului, nr. 12, ap. 10. Preţ por-
* nire: 4 000 000 lei.

•  Automobil Oltcit Club, înmatriculat, 
HD—01—AJP, an fabricaţie 1989. Preţ pornire; 
1 500 000 iei;

Licitaţia are loc la sediul judecătoriei Hu. 
nedoara» Birou executori judecătoreşti) în data 
de 30. 11, 1995, ora 10, t
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