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GAZ METAN LA UBOI ■
Seara de 5 decembrie a.c. va rămâne pentru lo

cuitorii satului Uroi un moment aparte, care nu va 
fi uitat prea curând. La ora 19, în ajunul lui Moş 
Nicolae, a fost deschis robinetul noii conducte de 
gaz metan de care beneficiază peste 150 de familii.

Primele lucrări ale actualei investiţii, care a a_ 
dus multă bucurie ţn rândul sătenilor, au fost de
marate în primăvara acestui an şi au vizat o lungime 
totală de aproximativ doi kilometri de conductă. Va
loarea totală a lucrărilor se ridică la 160 de milioane 
de lei şi a fost suportată din bugetul Consiliului lo
cal Simeria.

Primul sătean ce a aprins gazul metan în Uaai 
a fost Nicolae Irimie, maistru lavjlEVA Simeria, e_ 
venimentul reprezentând una dintre cele mai fru
moase surprize de Moş Nicolae.

Conducta de gaz metan, recent dată în exploatare, 
nu a fost dimensionată numai -pentru satul Uroi, ci 
şi pentru Cărpiniş — a doua etapă de extindere a 
reţelei de gaz metan.

Evenimentul, cu adevărat fericit pentru sătenii 
din Uroi, a fost sărbătorit cu şampanie, ţuică şi multă 
bucurie. (C.P.)

Luni, 11 decembrie a. c.

Grevă de avertisment la CFR
Eşuarea dialogului dintre 

sindicatele feroviare şi ad
ministraţia SNCFR va de
termina luni, 11 decern, 
taie a.c, între orele 7—9, 
o grevă de avertisment la 
ealea ferată. Aceasta a 
fost concluzia exprimată de 
liderii de sindicat de pe 
raza Regulatorului Deva, 
prezenţi miercuri, 6 de
cembrie la Depoul 0FR, 
la întâlnirea cu ziariştii.

Motivele declanşării gre
vei de avertisment, d opi. 
nat dL Voicu Sala, sunt 
date In principal de lipsa 
de ptrspe» tivi privind 
bilMstea locurile r dr a i W  
0 prOb&vamt In funcţii, 
degradarea condiţiilor de 
muncă şi distrugerea pa
trimoniului feroviar dsto- 
rată fieimplicării factorilor 
îndreptăţiţi in susţinerea 
financiară şl legislativă a 
avuţiei naţionale reprezen.

1000
de miliarde
Potrivit unei infor

maţii de la sursă demnă 
de Încredere, nivelul 
dobânzilor produse In 
bănci de fondul de şo
maj pe care agenţii 
economici şi salariaţii 
îl achită lunar st ri
dică pe ţară la circă 
1000 de miliarde de 
lei.

j Iată o sursă impor
tantă din care s-ar pu
tea susţine temeinic ac
tivitatea incubatoarelor 
de afaceri, adică spri
jinirea cu credite cu 
dobânzi preferenţiale, ’ 
a şomerilor care vor 
să dezvolte anumite 
activităţi pe cont pro
priu; cu absorbţie de 
forţă de muncă, tot 
din rândul şomerilor.

Anul acesta şi jude
ţul nostru a cheltuit 
circa un miliard de lei 
din acşastă sursă, pen-- 
tru creditarea unor a_ l 
genţi economici miei şi ( 
mijlocii, care au anga
jat şomeri. (I.G.)
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tată de SNGFR, precum şi 
de scăderea alarmantă a 
nivelului de trai al tutu
ror muncitorilor feroviari, 
scădere datorată necore- 
lăril salariilor cu condiţiile 
vieţii. La aceste trei mo
tive considerate principale, 
se mai adaugă alte câteva 
motive serioase, între , care 
nerespectarea de către 
Administraţia SNCFR a 
contractului colectiv de 
muncă, expirat între timp. 
Referindu-se la reformă, la 
disponibilizarea de perso
nal, in special, în calea fe.
- .tâ vorbitorii a subliniat 
că aceasta „s-a făcut hao
tic, fără a se analiza fie
care loc de muncă şi fără 
o înţelegere în prealabil 
Intre părţi**. Sindicatele au 
fost de acord cu restruc- 
turarea personalului nu
mai după ce administraţia 
s-a obligat să asigure o 
protecţie reală a salariaţi
lor, întrucât funcţiile la 
calea ferată nu-şi găsesc 
corespondent în restul e-r 
conomiei naţionale, ramura 
tracţiune (prin disponibili
zarea mecanicilor ajutori)- 
şi sectorul reparaţii fiind 
cele mai afectate de redu
cerea de personal.

Liderii de sindkat pre
zenţi >a întâlnirea cu zia
riştii au apreciat actuala" 
stare a căii ferate ca „fi
ind precară, fapt demon
strat şi de ultimele eveni
mentê ** deraierea la Zam, 
din Acceleratul 656 a două 
vagoane de călători în ur. 
mă cu o săptămână, incen-_ 
diul din trenul 2025 la 
Gerneie, unde două va- ’

goane au luat foc, iar pe 
5 decembrie la Strimbuţa 
din Rapidul 28 Petroşani 
— Bucureşti au deraiat, de 
asemenea, două vagoane.

Deşi cu ocazia nume
roaselor dialoguri cu ad
ministraţia şi cu factori gu
vernamentali s-au ridicat 
problemele de fond ale 
activităţii feroviare — Le
gea căii ferate, statutul 
disciplinar al muncitorului 
feroviar, ierarhizarea func
ţiilor — nu s-a întreprins 
nimic, cu toate că după 
greva din 1993, s-a men
ţionat că noul contract co
lectiv de muncă (pentru 
anul ’93—*94) se va nego- 
cia sub semnul acestor 
documente.

Lipsa acută de fonduri, 
Jlocajui te XI 

ciar, embargot ’ ,-î Iugosla
via şi nu in ultimă instan
ţă obligaţiile publice ale 
CFR-ului ce vizează redu- , 
cerile Ia tarif pentru di
verse categorii sociale •— 
obligaţii ce nu au fost com
pensate financiar de la bu
get — creează mari difi
cultăţi în întreaga activi, 
tate feroviară, societatea a* 
vând de încasat în prezent  ̂
peste 10 miliarde- de lei.
■ Ceea ce se petrece la 

calea ferată în prezent 
este „îngrijorător" s-a mai 
relk fat la întâlnirea de 
miercuri cu presa, iar în ’ 
viitor dacă nu se rezolvă 
problemele grave existente, 
securitatea transportului,. 
siguranţa acestuia pe ca
lea ferată 4ste sub semnul 
întrebării.

CORNEL POENAR

I 
I
I FESTIVAL — CONCURS

I INTERJUDETEAN DE 
MUZICA SACRA

I  Sâmbătă, ora 15,30, se

I* deschide la Orăştie Festi
valul — concurs interju-

Ideţean de muzică sacră 
„Cu noi este Dumnezeu**, 

■  aflată la a VI-a ediţie. 
|  Manifestarea, găzduită

(de Catedrala Ortodoxă 
„Sf. Mihail şi Gavriil**,

(continuă duminică, 10 
decembrie a.c., ora 12,30.

I Participă coruri din jude
ţele: Alba, Arad, Bacău,

I Brăila, Caraş-Severin, Cluj, 
Sibiu, Hunedoara (Brad,

IDeva, Haţeg, Hune
doara, Orăştie, Petroşani).

I Publicul va putea audia 
cântece cu tematică sa. 

I  eră ale unor cunoscuţi

I" compozitori, priceasne, 
precum şi neasemuite 

_ concerte de colinde, a- 
■ '  cum în preajma sărbă- 
I  torii Naşterii Domnului 
1 Nostru Iisus rfristos — 
« Crăciunul. (M,B.)

STUDENŢII 
HUNEDORENI IŞI 
ALEG— BOBOCII

Sâmbătă, 9 decembrie 
a.c., studenţii Facultăţii 
de Inginerie din Hune
doara organizează tra
diţionalul Bal- al bobo
cilor, de la care nu vor 
lipişi invitaţii speciali 
ce vor susţine momente 
de muzică şi bună-dispo- 
ziţie. Balul va- avea .loc 
la Clubul „Siderurgistul** 
din Hunedoara, începând 
cu ora 18. (G.B.)

FOTBAL LA 
PETROŞANI...

Sâmbătă, 9 decembrie, 
ora 11, Jiul Petroşani 
primeşte replica forma
ţiei F.C. Bucovina Su
ceava (Divizia A, seria 
a doua). După cum se

ştie, Jiul ocupă primul 
loc în clasament şi vic
toria nu-i poate scăpa 
nici în acest meci. (C.S.)

...ŞI LA DEVA

Duminică, 10 decem
brie, de la ora 11, Sta. 
dionul Cetate din Deva 
găzduieşte meciul de fot
bal dintre Vega Deva, 
şi Minerul Mătăsari, din 
cadrul ultimei etape a 
Diviziei B, seria a treia. 
(S.C.)

FARMACII DE 
SERVICIU

în intervalul 9—10 de
cembrie va fi deschisă 
în , Deva Farmacia „Me- 
dica“ S.R.L. din strada 
Violetelor, nr. 9.

Cei din municipiul Hu
nedoara se vor adresa 
serviciilor Farmaciei „A- 
ura San“, situată în 
piaţa Dunărea.

I
I
I
I
I
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uns pe zi
•  Jurămintele în dra

goste ţin până la căsă
torie.

Jurămintele in poli
tică ţin până la alegeri.

CURSUL VALUTAR
î
i

100
I
i
î

100

11 DECEMBRIE 
dolar SUA — 2551 iei
marcă germană — 1773 lei
yeni japonezi — 2520 lei
liră sterlină — 3924 lei
franc elveţian — 2190 iei
franc francez — 513 Iei
lire italiene — 160 iei
Cursuri de referinţă  

RomAnieL
ale Băncii Naţionale

Căminul Cultural din satul Mintia, comuna Veţcl, recent renovat
Foto: PAVEL LAZA

SAFI
soam nA  de asistfj-ta hnwxhba si isvEsmv

FNWOAL SOMCfi ANC MfSMfWCCSSWr

Hil. « a  COM. .Mai’ 3399 CAP. SOOM. i «BXOOXIC.) LE!

S A E I  -

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor în 
săptămâna 9 decembrie — 15 decembrie 1995.

.Tip. A 632 000 lei; Tip. B — 158 000 lei; 
Tip C — 79 000 lei.

Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 112,7 la sută.

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur nâine! 
DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302.
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CUVÂNTUL LIBER

I%
Sâmbătă, 9 decembrie j

* •  Zămislirea St Ie- |
I doare de către Sf, Â-

i
Onomastică: Aneta

I■ V
\

•  1865. Protestul de- j
Dieta Transilvaniei im- • 
potriva „uniunii" Trap-, *

I putaţilor români din J 
* Dieta Transilvaniei im- I

I silvaniei cu Ungaria;

r S-au născut: in
I

Din determinările ana
litice efectuata la punctele 
de control pentru supra
vegherea calităţii aerului, 
privind calitatea factorilor, 
de mediu în judeţul Hu
nedoara in perioada 27 
noiembrie — 3 decembrie 
a.c., au rezultat urmâtoa- 

' rele: ■ /  . .-■.
♦  Pentru concentraţiile 

poluanţilor gazoşi (bio- 
-xid de azot, bioxid de sulf, 
amonitl, fenoli şi aciditate, 
valorile medii s-au men-

24 h în data > de ZI no- 
iembrSe In *ona Chişcă- 
daga, D,15(ţ mg/me aer/ 
24 h ta ziua de 28 noiem- 
brie pentru zona Hune-, 
doara şi de 0,145 mg/mc 
aer/24 h în data de 27 

-noiembrie pentru zona C3- 
lan;

•  Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
şiri ale valorii limită da 
2,6 ori în zona Teliue 
şi de 3,7 ori in zona Cfaiş. 
cădaga. Valoarea medie 
Pe luna noiembrie eviden
ţiază şi pentru zona Bani 
Mare o depăşire de 2,6 
ori a valorii' limită.
: : •  ■■ Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depti-

* 1818, cunoscutul actor, J impuse neri atmosferice), la ape
t  nt'ndit—âiot* «sî retfizrtt- . de STAS, Ati er•T'i-'ifnt. producător şi regizor 
» KIRK DOUGLAS; in I 
» 1941, scriitorul şi pu. |  
I biicistul MIRCEA VAI- l 
' DA; *

* a Soarele răsare 
î ora 7,39 şi apune

la I 
ia ;

|  16,36; luna la apogeu; |

î •  Au trecut 342 de | 
I zile din an; au rămas «

I
numai 23. I

• Valorile medii pentru 
pulberi în suspensie s-au 
încadrat în valoarea li
mită de . 0,15 mg/mc aer/ 
24 h cu excepţia zonei 
Teliue. Valorile maxime ta 
acest indicator înregistrate 
ta această perioadă au fost 
de 0,046 mg/mc aer/24 h 
ta ziua de 27 noiembrie, 
pentru zona Mintia - i De
va, de 0.090 mg/mc aer/

dâ suprafaţă' şi potabile, 
sol şi vegetaţie, s-au în
cadrat în limitele de va
riaţie ale fondului satu
rai.
. . •  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare 
de suprafaţă % încadrează 
în general în limitele im7 
puse. Pe râul Jiu mate
riile ta suspensie preve
nite din evacuarea apelor 
uzate î.icomplet epurate

I I
I Duminică, 10 decembrie J

\«/
I

1857. începe con- *

i • Sf. Mc. Mina, Ef- 
J moghen şl Eugraf;

I

intre împliniri şi 
deziderate

Din câte s7a putut consta
ta in urma trecerii noastrei * . ,  7 ’ 7 " *  •. j  - i -  f  w :  U i u ţ f l  tK Ş îS ţl ie :

I struirea Uzinei de fier | prin câteva unităţi şcolare
I de la Hunedoara; pri- .
ţ  mul furnal modern a • 
(intrat- în funcţiune Oi * 
* 1884; |
i •  1933. Guvernul I
| l.C. Duca dizolvă or- *
4f":
| da de fier";
J ganizaţia fascistă, „Gar- j

cijn locantaţxie învecinate, 
se pare că noua măsură 
pusă în aplicare începând 
cu acest an, privind alo
carea fondurilor pentru 
întreţinerea şcolilor de la 
bugetele consiliilor locale, 
şi-a dovedit eficienţa încă 
de la bun început. Ceea

1
9  1948. Adunarea Ge- I

nerală ONU a adoptat ; doara, o şcoală cu 576 de

semnala dl. director încă 
un aspect care de aseme
nea nu pare să fie singu
lar In rând ui şcolilor din 
Hunedoara: dificultatea a- 
provizionârii cu sticlă, res
pectiv asigurarea corespun
zătoare cu . geamuri a Săli
lor de clasă.

Iar dacă şcoala dispune 
de cadre didactice califi
cate, de dascăli cu „un spi

ce xse confirmă şi la/Şcoala rit deschis, cooperant iată 
Geheralâ nr. 1 din Hune- de copii" - -

{. . ■ ■ ♦ V yvwuiu »■ M " , u W v ,
elevi, între cele 20 de

ţ a Drepturilor Omului;
'  i
|  •  S-a născut, în 1934, »
« la Tîmpa— Băcia, seri- 1 
j îtorul ION BUJOR PA- !

I*
1

DURE AN U.

Luni. II decembrie

'  •  Cuv. Danii] Stâlp- )
I nicul şi Luca; Sf. Mc. »
« Varsava; I
I !
« •  Onomastică: Da_ |
|  nielar ■ J

clase ale sale fiind incluse 
şi dotiâ clase de ucenici 
(zugrav-vopsitor). O» toate 
că o lucrare de reparaţie 
capitală (inclusiv exterioa
ra) rămâne principalul o- 
biectiv pentru următoarea 
perioadă de timp, directo
rul acestei şcoli — dl. A- 
drian Pădure — ne spunea 
câ ceea ce a fost de strictă 

' necesitate pentru «buna 
desfăşurare a' anului -şcolar 
s-a făcut, fii-' vara cestui

. nemulţumirea 
dl. director Pădure" se 
datorează faptului că ase
menea condiţii nu se re
flectă şi îtj obţinerea unor 
jăzultate competitive la 
nivelul olimpiadelor şco- 
tare. „Poate că, totuşi, nu 
ne implicăm cuni trebuie, 
neglijând activitatea de 
performanţă'1, este de pă
rere .dumnealui în această 
privinţă. Important rămâne 
însă că ceea ce se consti
tuie într-un fel de dezide
rat, am spune -(cej puţin

1
•  -1895. Se prezintă I 

în limba română pri- £ 
î  mul vodevil românesc 1 
I „Triumful amorului" * 
: de I A. VACHMANN; J

an, cu sprijinul material din partea conducerii şcolii), 
ăl Primăriei; locale- A fost este această deschidere şi 
adusă la parametri nor- apropiere de copii, în şpi-

I* •  S-au născut: îi. I
|  1810, poetul francez ' 
î ALFRED DE MUSSET j 
1 (m. 1857); ta 1950. poe- J 
J tul MIRCEA DINESCU. . 
t •

mali de funcţionare şi insta
laţia de termoficare, care 
de aproape 5 ani de zile 
n-a oferit mai deloc căl
dură elevilor şcolii. In 
schimb, o altă problemă 
ce pare să devină comună 
mujtor şcoli ar fi aceea a 
insuficienţei băncilor şco
lare, .ştiut fiind faptul că 
cele existente (reparate şi 
re-reparate) au o vechime 
considerabilă. Şi ne mai

ritul unei pedagogii pe care 
doar adevărata vocaţie de 
■dascăl o poate împlini.

g e o r g e t a  b ir l a

au prezentat o valottre ma
ximă de 4655,0 Big/1 fat- 
*tepistrc.iă în data de 28 
noiem) riâ. Şi p« răul 
Grisul Alb a fost eviden
ţiată o deverşare de ape 
uzate ««epurate, cu conţi» 
nut ridicat de materii Iu 
suspensie, urmare unei 
avarii la sistemul do 
transport hidraulic al rte- 
riluIuL
AGENŢIA DE PBOTECTfli 

A MEDIULUI DEVA

CLIPE DE BUCILE
Cei 57 de băieţei şi fe

tiţe de la Casa dg Copii 
din strada Bariţiu, Deva, 
au avut miercuri, de Sfân
tul Nicolae, o frumoasa 
surpriză. Elevi de la Şcoa
la Generală, nr. I  (clasa 
I a dnei învăţătoare 
Szanto Delia) au venit la 
el în vizită şi au adus 
penam fiecare O pungă cu 
daruri: dulciuri, cărţi* 
creioane colorate. Acelaşi 
grup de şcolari a adus 
pentru micuţii de la Casă 
de Copil un pachet măre 
cu obiecte vestimentare.

Pentru serbarea pomului 
d« iarnă, care va avea 
loc în 13 decembrie, la 
ora 16,30, copiii au con
fecţionat felicitări şi in
vitaţii. Sunt aşteptaţi pă
rinţii copiilor (exceptând 
pe cei orfani), ca şi oa
meni de bine . din oraş. 
Sub îndrumarea celor 16 
educatoare, copiii au pre
gătit — şi continuă să le 
perfecţioneze — cântece, 
poezii, colinde, dansuri 
populare . (E.S.)

INCA O PROPUNERE
Casa de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor din Călan 
a solicita, printr_a ce
rere,- Consiliului focal ai 
oraşului reducerea costu
lui biletelor de călătorie 
pentru pens-orari pe auto
buzele locale.cu 50 la su
tă. Ceierea a fost. soluţio
nată în mod favorabil. 
Dorim câ pe această cale 
să mulţumim, consilierilor, 
dlui primar Negesc pentru 
rezolvarea optimă a a- 
cestei doleanţe a pensio
narilor.

Am mai avea de pro
pus ca G.I.G.C.L. să pre
lungească traseul din oraş 
până la gara CPR, la o- 
rele ta care circulă ge
nurile accelerate din şi 
spre Bucureşti, respectiv 
la orele 7.32, 13,35, 22.07, 
23,27, 6,52. Aceasta deoa
rece distanţa parcursă pe 
j<s cu bagajele în mână 
este de 1 kilometru. (Cu 
stimă, Gheorghe Alexoi, 
pensionar Călan),

Stimaţi cetăţeni
■  1

r 1
I
I
I
I

Z ia r  edi tat  de
|  CASA DE PRESĂ Ş l  E D ITURĂ  
P  t ,CUVÂNTUL L IB E R "  DEVA  

societate pe acţiuni cu capital.privat

I
I
I
I

|  înmatriculată la Registrul Comerţului Deva, cu I  
I  nr. J/2 0 /6 18/1991. Cont: 4072613110 8.C.R Deva. {
•  Cod fiscal: 2116827 . • . - J
I  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE I
| Dumitru Gheonea preşedinte (redactor şef). Tiberiu |  
1  Istrate vicepreşedinte (redactor şet adjunct), Sabin ■ 
. Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Târcob. ,
* întreaga răspundere pentru conţinutul ■
| articolelor o poartă autorii acesteia. Adresa |  
i redacţiei; Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, I  
I  judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157* , 
I 611269, 625904. Fax 618061. *

Tiparul executat la S.C. ..Polidava" S.A. Dev?t Ii

I Vâ facem cunoscut că la Casa de Copil Nr. 2 |
! din Municipiul Deva, str. Scărişoara -» cartier Micro j  
I 15 — se află internate din tuna septembrie 1995 două |

t* minore cu identitate necunoscută. |
Rugăm pe acei dintre dumneavoastră care pot I

(da relaţii referitoare la identitatea fetiţelor, familiile I 
acestora saiţ aparţinători, să Se adreseze Poliţiei Mu- I

Inicipiului Deva, Biroul Evidenţa Populaţiei, deschis I 
zilnic între orele 8—16 — sau la telefon: 617730 (31) I

DE SAlffiATORILB CRĂCIUNULUI Şl 
ANULUI N<HJ 
in orice ocazie,

UN CADOU ORIGINAL, 
reftttzat cu o grafică

V
excepţională,

FIUCITAU CU INSERŢIA 
MUZICALA
de producţie americană,

în chioşculile proprii de difuzare ale 
ziarului „Cuvântul liber** dig 

Deva, Hunedoara, Orăştie

Telefon: 01/322 1915 
Telefon: 01/322 1850

întotdeauna sănătatea
\ ♦ ' M '

devine realitate cu

Unic, distribuitor a l produselor
A R  D O

pt. jud. Hunedoara, Alba 
s f Arad vinde E N  GROS

şi prii/ magazinul ECONOMIC, 
situat in cart. Dacia, bt. P rlO, parter;

Maşină de Spălat A 400 
Maşină de spălat A 500 
Maşină de spălat A 800 
Maşină de spălat A1000 
Maşină de spălat vase 
Frigider 2101 
Frigider 276 1

806 280 plus TVA 
857 916 plus TVA 

1 343 724 plus TVA 
1 033 632 plus TVA 
1162 920 plus TVA 
754 475 plus TVA 
899 281 plus TVA 
899 268 plus TVA• Congelator 190 1

•  Combină frigorifică 342 1 1 447 140 plus TVA
Mărfurile au garanţie 2 ani. Serviee-ul 

in garanţie şi post garanţie este asigurai de 
către firma noastră Nu uitaţi, practicăm şi 
vânzarea fir rate!
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Centenarul Şcolii din Aninoasa 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

A C A S A
\

minte.; Si.am - încercat* - 
*îjc; s\  iv iMcorin. ;

Am revenit acasă, plâns, ne-am îmbri^ţaf I 
Ne_a chemat şcoala, a- şi ne.am destăinuit. Mv ţ 
sezarea dintre dealuri. am căutat, iar unii ' 
«ude ' am copilărit ’ ■ — 
azi cel mai tânăr orăşel 
al Văii Jiului — localni
cii. Am revenit' cu nos
talgie, cu bucurie şi spe
ranţă. Jar Aninoasa oa
menii ei ne-au întâmpi
nat cu braţele deschise, 
aşa cum ştim noi. româ
nii. să ne aşteptăm fra
ţii de piiretwtindenl. Ne-a 
chemat şcoala s_o onorăm 
cu «recenta noastră. AZI. 
când şi-a pecetluit r' pe 
frontispiciu cifra tOO.

. tip «ocol ,4e' învăţământ 
în - acest... colt. de ţară !
Şi âm venit, mulţi am 
revenit acasă. Sute. D- 
scile ne-am bucurat şi-am

nu ne.am mal regăsit —! 
St le-am închinat un I 
moment de aducere a- ţ

? J
care am mai rămas şl \  
cri cărt <u<a s i iwu<ţl % 
vin, cu demnitate, ia ' 1 
urma noastră, 1

Au fost momente uni-1 
ce! Cum să vi le Im* |  
părtăşim. stimaţi citi- < 
teri, când pic au iest |
trăitei Jar vorbele UUl'  
attt d« sărace pe*tm * \  
le descrie! Voi b u r a ţ i  
totuşi. *3 vă s<Bpfet>“' |  

: aceste momeai® op*. . 
cat I*1: *

ÎNTÂLNIREA

f ■■ • rm
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Sluji

„Bine aţi venit!“ —
urarea de la intrare a fost 
însoţită de . uberanţa 
copiilor’ care ne-au în
tâmpinat cu flori, ne_au 

. prins în dreptul inimii 
emblema şddlii centenare, 

.ne-a înmânat pui -aţ > 
le aniversare, abia ieşite 
de sub teascul tipografia 
şi ne-au îndemnat să in
trăm în clasele devenite 
autentice expoziţii ale 
activităţii didactice, in
structiv — educative şi 
artistice ale elevilor şi 
slujitorilor şcolii de-a 
iungui unui secol de exis
tenţă. Şj acolo, intre cărţi 
de istorie unicat de ; la 
1680 şi 1877. ori intre 
lucrările de cercetare ale 
tnVSţătarilor şi profesori
lor cu gradul didactic 1, 
ori a numeroaselor di
plome — mărturii ale iz
bânzilor artistice, acolo 
In preajma expoziţiei de 
„Ex-Libris** (cu lucrări ale 
creatorilor genului din 
ţari), sau de icoane pe 
sticlă realizate de copii. - 
acolo* deci — ne-am în
tâlnit: „Tu eşti, Ioane ?“. 
loan Beserman, inginerul 
care timp de 20 de ani 
a  Condus cu profesiona
lizai şt demnitate câteva 
dintre «rinele Văii «<*w- 
lui, zâmbeşte, se imbră— 
fişează, Mărioari, ftti 
dragă f Tu predai copii. 
I»  de ruoţ:. de la Abrud, 
limba -noastră strâraoşeae- 
e§^L Morioara Bîstraia n 
vei* 4v. la Abrud 
rfă cu sera ei, Eugenia 
Jurca, de la Haţeg, iar 
aici au întâlnit-o pe E- 
]ena Maracu, cea de-a 
treia soră, de peste patru 
decenii respectată învă
ţătoare ia AninoasaI 

„Ara vrut să aduc o

locomotivă mică. eu aşa 
am înţeles din interviul 
doamnei directoare lana 
Stane, acordat ziarului 
nes r i judeţean „Cuvântul 
liber*', pe care-1 citesc 
şi , cu sufletuL Dumneaei 
spunea că putem - aduce 
ceva simbolic din cariera 
îmbrăţişată. Că eu, me
canic de locomotivă am 
fost o viaţă ! Dar n-am 
găsit locomotiva —. se 
scuză Costicâ Cibian, din 
Simeria. îndemnându-t pe 
fratele său, Petrică (şi el 
fost şef de tren la ca, 
lea î *i <', -4 scoată j ‘>. 
geamantan cămaşa ţără
nească. bătrână de peste 
70 de ani, adusă anume 
pentru a rămâne în expo- 
zi i permanentă *•
Iar când şi-a regăsit co
legii pe care nu i_a vă
zut de 47 de ani îmbră
ţişările n-au mai conte
nit „Mitică, te-ai regăsit 
pe tabloul premianţi
lor 7“; Mitică Zuza, fag. - 
zoo. la Lugoj, râde şi Işi 
prezintă familia foştilor 
colegi „Pe Rodica o %\m 
că aici a izsf ete<ea«»» 
şj aici te-al însurat cu 
ea*‘,

„Nelule, bine ai venit! 
Aşa-i că ai predat şi la 
şcoala noastră 7 - Dar." 0  
Deva,! parcă ai .. condds 
i1 .,** $*«. prinderi nu 7**, 

Nelu BaetnsAl, alături C" 
sOţia Patilina, răspunde 
s» bucură t*v-<stere, je
îmbrăţişează. j f »  Mii, 
Augustin ! Ţi-am citit cu 
interes şi ultima carte a- 
părută Ce nr mai pregă
teşti ?“ Augustin Guran, 
ofiţer superior în riezer-, 
vă, răspunde, alături, de 
fratele săt î-o* ;i soţiile 
lor.

ÎNCEPUTUL
Şcoala din Aninoasa este 

pentru mine începutul. 
Aici, dascălii mei mi-au 
sădit în suflet dragostea 
pentru limba strămor 
seascâ. M-au învăţat să 
fiu drept şi bun, să pre
ţuiesc istoria neamului, 
valorile culturii naţiona
la şi universale, credin
ţa străbună- m_au în
văţat ce este munca 
şi mi-au dat tăria de a 
străbate timpul prin ea 
— prin muncă.

ftu e nici o exagerare 
dacă afirm dl drumul In 
viată al primarului de 
azi al Aninoasei a în
ceput aici. în banca a 
W-a, rândul de ta 
fereastră, în dasa a că
rei dirigintă a fost prof. 
Maria Jovan Ciosa. Poa
te că tocmai de aceea 
mi-am legat destinul de 
oraş. familia mea fiind, 
de asemenea, strâns le
gată de scoală.

Generaţii de generaţii 
ne_am format atei Cei 
mai mult! am ales dru
mul mineritului, fie că 
am rămas la Mina Ani

noasa. fie că am pornit 
spre alte mine. Pentru 
că şcoala a fost dintru 
începuturi rampa de lan
sare a cadrelor mine
ritului românesc.

Şcoala a fost, însă, 
si elementul catalizator 
al vieţii culturale a lo
calităţii Ne amintim cu 
nostalgie şi respect • de 
formaţiile artistice care 
activau la Cazinoul mi- 
'nerilor. 1» clubul sindi- 
ca talar d. ® ti da
serbările şcolare de 
dz estici»

Privesc azi copiii 
noştri Un jur. Ei sunt 
viitorul. Avem mîsiu-r 
nea nobilă de a sprijini 
acest viitor, ajutând 
ra -V'n.f» njts', i  şcoala, 
O vom fâoe cu ajutorul 
lui Pumnezeu şi cu osâr
dia tuturor, ca în mi
leniul ce va să vie. Şcoa
la din Aninoasa să fie 
cât mai bine plasată la 
cadrul învăţământului 
din Valea fiului 
-  ILIE BOTGROS, 

primarul oraşului, 
fost «lev al şcolii

M E S A J U L
Şi am venit la Clu

bul sindicatelor, fa fosta 
cuină a minerilor. Era 
la prânz. Şi n-ana mai 
plecat până spre seară. 
Cum să -.poţi' pleca? Când 
acolo, pe scenă, nes ar. 
cat pe rând generaţii de 
elevi, de daseSUr de ar
tişti 1

Mai. întâi, ne-am în
tâlnit pe scenă cu o 
parte dintre directorii de 
feri şi de azi ai şcolii 
sărbătorite — profesorii 
ileana Sicbttfa, Apa 
Şerban, Clara Bujol. Şte
fan Deaieter şl. desigur, 
fana Stane, iniţiatorul şi 
adiatul manifestării. - 
Le-ara mulţumit pentru 
tot ce.au făcut, pentru 
ea şcoala ; din Aninoasa 
să-şi câştige şi «S-şi 

. menţină perseeiâRtâtea,
fi-au rostit medaje, 

pMhiri ţi urări dto «U- 
ttet. dăruite de oameni 
apropiaţi Aninoasei — de 
Ia aleşii In Parlamentul 
nmmBznku — deţidtatil 
loan Horiopan; şl sena* - 
torul Tmuia Vlatfeltv 
— la taţ. C#t»fl 

- vfeepreşedinte al Consi- 
lltdoi judeţean (cari a 
prezentat şi decizii) , 

*.'P®e'':''’'’i4C"1alribl0®i'' şcolii 
din AninoiSSa numele de 
„Sfânta . Vaevara4-', ocro
titoarea minerilor), de la 

• prbfesorijAurelia . 'Bur-

tec, Mir cea Munteanu 
(directori de şcoli şi ti. 
ceş din Petroşani), Ionel 
Pădureanu (inspector şco
lar) la studenta Danie
la Sfârloagă, edacatoar a 
Oltea Olaru. L-am as
cultat cu respiraţia în
tretăiată pe septuage
narul Victor Butca. „Eu 
am spus prezent şi azi, 
la apelul catalogului, ca 
şi in ’i l ,  câtid am iatrat 
ia şcoală, ţinând strâns 
la subţioară tăbliţa fi 
stilul. Mama n-a ştiut 
carte. Dar lumina ei 
mi.au dat.o - pentru 
viaţă dascălii mei de 
stane! eare-î elaslesc 
y s feueBi'e* .*5 vfefjsacîî 
Ss.- rn  •’l *e©lîl poartă ■ 
cu danpHate : făclia .. cu.

iştţşrfi. aprinsă aici
scam m  «■«**.

Cum să-ţi zSgăznîeşti 
lacrimile câitd Înşiri cri 
«t imvfcyt!...pd scena au 
•citii ' ■ srijăddţi.. fii test». 
mărg&ritarriâr. Nici prL. 
marttl.' file B ■ ■, nu
ţl,M  f
htOe. Nici când a des
chis manifestarea de ia 
«îi» pr<s rărim  jrîprit—

uitt său de
tbpH \n
sa, ' şl» nici' mai târziu, 
căci fiecare moment al 
manifestării a purtot en 
rine încărcătura de fru
museţe. .şi eifeţia; . '* 5

TROIŢA
încărcătura emoţiona

lă creată do Te-Deuin-ui 
de la Troiţa din centru! 
oraşului, de cinstire a ce
lor pleca*i dintre noi — 
mineri răpuşi In adân
curile de cărbune das
căli, elevi — nu poate 
fi redată. La oficierea 
slujbei de pomenire, 
părintele paroh Slmion 
Stane a fost însoţit prin- 
tr-o caldă participare 
de preotul Marin Gheor- 
ghe. venit anume din 
Tărtăria Albei, ia invi
taţia sorei sale, învă- 
- ţfttoarea - Eufroslna Ba. 
nyal. Iar corul de copii 
ai şcolii a susţinut În
treaga slujbă ca, apoi, 
să-şi unească vocile cu 
ale publicului bl Imnul 
Naţional, în timp ce in 
preajma Troiţei au fost 
depuse, cu pioşenie, co- 
roane de fiori din par-, 
tea sindicatelor, M.T.I.

I 
I 
I 
I
I Mulţumim, oameni buni

Aninoasa, BM. Llvezeni, 
Consiliului local şi Ad
ministraţiei > publice lo
cale 'a oraşului AninoaJ 
sa. Apoi, cu „Hai să- 
ntindem hora mare" am 
pornit spre şcoala cen- 
ţenarÂ Numai . dpa Olgal 
Uriţescu a mai rămas j 
lângă troiţă. A  «prins, 

'o lumânare şi a dat frâu 
liber lacrimilor: „penJ 
tru Tata şi pentru cei-: 
lalţi 20 de mineri din < 
Aninoasa. care au ars: 
txi fundul r ămAattduij 
ta explozia din S «u
rs«a ie i

C«. şcoală,
rea plăcii comemorative,! 
slujba de sfinţire a 
cesteia ţi de binecuvân-- 
tai^ s şc !ÎU cu noua de. 
numire - Varv'.ite**' 
— & i icurat îa suflete-. 
le cele» prezenţi pace, 
anoţie, iar bucuria a 
prins aripi când vocile 
tuturor participanţilor 
s-au unit cu ale micilor 
artişti in înălţătoare 
colinde. "

In aura de lumină şi 
emoţie a sărbătot 1 ra  am

%,n ‘.itk-i
cele />„? i ,:îde şi curate 
„A fost înălţător, âm 
simţit cum cresc spiritual 
'J sunt mândră că acum, 
as % tatăl meu, Ale can. 
dra Burlacu, a fost apre
ciat post.mortem. Colţul 
cu manuscrise de mare
valoare, organizat In şcoa
lă, e mărturia palpabilă 
a locului pe care tata îl 
merită In literatura şi Isto
ria noastră*1, mărturi-

I î

i Sponsorii !
j i
J Cei care s-au bucu- î

« rat de frumuseţea săr- | 
bătorii centenarului * 

I şcolii mulţumesc spon- |  
J sorilor, fără cate 5- 2 
* a*»asţS manifestare d1* I 
1 suflet n-ar fi putut ; 
! avea loc : Liga Sindi- 1 
|  satelor Miniere Valea * 
j  ,'SMyl, 'Regia. MimtţţmA :î 
I h 'j^A î Petroşani, EM. I 
« Aninoasa, Sindicatul l  
I M.TJ. al salariaţiior |  
J de la E.M. Aninoasa, « 
|  S.C ROTRANS Iscroni, I 
1 S.C. ’ UMIROM. ... Petro- 2 
! şani, S.C. REALCOM 1 
I Petroşani. S.C. Zori * 
î Noi Petroşani, ' S. (X f 
|  AGROCOM. Petroşani, • 
* S.C. Avicola Iscroni. J 
I S. C. Transport Local f 
2 Petroşani, Societăţile * 
I comereiale cu capital |  
* privat din Aninoasa. •

te-b- dna Lucia Rurtacti 
Surdea. jSimt îndemnul 
de a mulţumi celor tnm  
ml-au Îndrumat paşii p  
m-au format ca om — 
doamnele înv. Zolţa PrL. 
se'( ru şi prof, e.'-saşî?, 
Munteanu, .diriginta mea. 
Sunt în anUl III, ia Se- 
mirarnl . ‘f. Popasu* din 
1 beş ,* *n, *
am ajuns’ aici şl prfti 
munca dumnealor** •— r©* 
cunoaşte ; tânărul înalt; 
frumos* Dumitru Floria» 
Pietrar. „Mulţumim, dom
nule primar, mulţumim 

î.doa&ptL :dlŝ :ţ(>â.re, mul-. 
ţumim oameni buni pen
tru onoarea ce ne.aţi 
dat- 0  şi bucuria pe cara 
o vom duce acasă 1“ (fra
ţii C. şi P. Cibian). „Co-; 
pili sunt mândria noastră, 
minunea noastră — ra* 
cunoaşte di Teodor Cri-. 
şan, urmărind talentul 
sifosfelfir din revista tatt- 
zicală şi recit^td Gbtei 
Nistor, . de ' n o i.
noscutâ fn ţarA Midia 
cadra m  ţ»egâth«e 
sebită s-au ridicat dht 
Aninoasa i**.. $t printre A. 
cestea. se afli, eu rigu- 
-*>■. ă şl fiii -4 —
Gabriela, dt. tng. ta eM- 
r.A Iar Adrî» * — ta-ţA,
*2p pilot j.V *i»W.

„Să nu uitaţi de oa- 
. menii mine), pe care aici 
i-am amintit mereu Şi 
l-am avut tot’ timpul a- 
proape — mă îndeamnă 
dascăli, părinţi, elevi**.

Pagină realizată de
'■ . ..' . LL’CIA L1CIU -

■ew .
I
I G O N G U L
I* „Să bată gongul! Sim

ţim cum în sufletele 
- noastre, copleşite de e- 
I  moţia monţentului "ani- 
!  versar, picură bucuria 
I  revederii. Fie ca aceste 
5 clipe să rămână de ne. 
* uitat 1 Vom încerca să

Ii aducem ta sufletele dum
neavoastră gingăşia ver

sului, armonia cântecu
lui, graţia dansului In
tr-un buchet al bucuriei 
de a trăi** *— ne încre
dinţa frumoasa prezen
tatoare. Şi-au reverbe
rat In sufletele noastre 
aceste momente. Ni le-atl 
creat, prin harul şl dra

gostea lor pentru fol
clorul românesc, trei
interprete" din trei ge
neraţii de elevi —• de la 
7 la 66 de ani ■— Rodi- 
ca Nicoraş, Ilenuca lor- 
dache şl Ica Fodor. Dar 
momentele vesele ale 
talentaţilor Interpreţi şi 
creatori George Negraru 
şi loan Velica, desfăşu
rate In cascadele de râs 
Sănătos ale publicului 1 
Dar micuţele interprete

aninosence, premiate Ia 
cele trei ediţii ale Fes
tivalului „Voci de copii** 
— Adela, Gabriela. Oa_ 
na — şi pleiada de solişti 
ai aceluiaşi concurs, ve- 
jnîţi de la şcolile din 
Petroşani 7 Dar... Dar să 
revenim la cei din şcoa
la sărbătorită şi să ne 
ridicăm în picioare în 
faţa celor 20 de copii _ 
minune, din revista mu- 
zical-coregrafică „Un an

de şcoală**, prin care în. 
văţătoarele Magdalena- 
Farago şi Didinş Bot- 
gros au readus ,1a zi“ 
succesele de răsunet pe 
ţară de acum două de
cenii .ale jocurilor mu
zicale aninosene. Dar... 
Dar şă ne înfiorăm la 
momentul. literar prin 
care prof. Clarisa Ru- 
joi şi elevele sale au 
adus un tulburător oma
giu -„Dascălilor noştri*'.

Să bată gongul! Şi s-a ■  
înălţat Şi-a reverberat in § 
suflete cântul cu iz de |  
dragoste de neam şi de : fl 
vatră, cum nu s-a auzit . I  
de mult la Aninoasa. In- ; I  
tr-o superbă ţinută sce- : I  

f nieă* şi intr-o disponi- I  
bi li ta te artistică de zile I  
mari Ana Banda a > I 
copleşit prin frumuseţe. I  
A cântat Ana, a cântat ■  
sala, a lăcrimat şi s*-a I  
bucurat Aninoasa I ■
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Un Rommel — simbol 
al reconcilierii

Senzaţional! Kennedy îi promisese? 
Iul Hruşciov: „Voi retrage 

rachetele din Italia!“
Preşedintele John Ken. 

nedy promisese sovieti
cilor retragerea rachetelor 
americane din Italia şi 
din Turcia (două ţari care 
erau şi au rămas piese 
fundamentale ale siste
mului de apărare al 
NATO), dacă liderul co- 

* munrst Nikita Hruşciov 
. le-ar. fi retras pe i  cele 
; sovietice din Cuba.

Dezvăluirea, de senza
ţie, este făcută de săptă- 
mânalul american „IV 
me“, care precizează, că,

' dacă oferta retragerii ra
chetelor din Turcia era 

1 oarecum cunoscută, cea 
J privind Italia e o nou- 
l tate absolută.

Conform revistei ame
ricane, cel care a făcut 
dezvăluirile este o per
soană a cărei informare 
în problemă este in a- 
fara oricărui dubiu: -Fi
del Caştro! Liderul cu
banez a făcut, cu ocazia 
vizitei sale la New York 
la celebrarea a 50 de 
ani ai ONU, o amplă re
memorare a „crizei ra
chetelor". în cursul unui 
dejun de lucru cu câţiva 
ziarişti ai periodicului, 
Castro s-a oprit îndelung 
asupra momentului 1962, 
aducând în discuţie două 
episoade mai puţin cu
noscute.

Primul, acela că în e- 
pocă cel care avea auto
ritatea de a lansa rache
te nucleare împotriva 
SUA, era un înalt ofiţer 
sovietic şi nu liderul de 
la Kremlin.

Al doilea episod pri
veşte scrisoarea lui Ken
nedy ce i-a fost citită 
lui Gastro de către pre
şedintele sovietic. în a- 
cea scrisoare John Kenne
dy îi promitea explicit 
lui Hruşciov să-şi retragă, 
fără tam-tam, rachetele 
din Italia şi din . Turcia, 
dacă sovieticii vor pro
ceda la fel cu cele din 
Cuba!

I Pierzăndu-şi pentru, 
o jelipă calmul imper- j

i turbabil pe care îl im
pune conduita unui su- j

Iveran, prinţul Ranieri 
de Monaco l-a luat la 

fl palme Pe un chelner 
■  care l-a scos din fire

Iîn timpul unui ban
chet de gală dat în 

I onoarea defunctei prin- 
J cipese Grace. Scena 
I relatată de „Daily 
■  News" s-a petrecut la 
I  „Pomp, Duck and Cir- 
i  cumstance" din New

PRINŢUL RANIERI 
DE MONACO 

PÂLMUIEŞTE UN 
CHELNER 
INSOLENT i

Suedia. Hotelurile scumpe 
interzise miniştrilor

Guvernul suedez a de_ 
. clarat război miniştrilor 
care aleg hoteluri de lux 
atunci când călătoresc în 
străinătate în misiuni ofi
ciale, ignorând ofertele 

‘mai puţin costisitoare ale 
j hotelurilor obişnuite. In
tr-un aide-memoire intern 
guvernul propune aşadar 
ca miniştrii şi funcţionarii 

' iubitori de lux să „plă
tească din buzunarul pro

priu „diferenţa" dintre 
preţul hotelului ales, dacă 
e de cinci stele şi acela 
al hotelurilor convenţio
nale". Decizia â fost luată 
In urma scandalului de
clanşat de cotidianul 
„Svertska Dagbladet", care 
a prezentat cheltuielile mi
nistrului pentru Asistenţă 
Socială, Pierre Schori, în 
cele două zile petrecute 
la Londra. Demnitarul

care a stat la hotelul 
„Browns" s-a dovedit a 
fi un ..rău exemplu": o 
-cameră dublă, pentru el 
şi soţie, a costat echiva
lentul a peste 600 000 de 
lei. Şi. în plus, subliniază, 
ziarul suedez, mulţi ofi
ciali au luat prostul obicei 
de a-şi achita cumpărătu
rile personale cu cărţi de 
credit ministeriale.

FRANŢA 
pentru o 

şi-a
Justiţia franceză precum 

cea din Emiratele Arabe? 
.Întrebarea e justificată de 
o întâmplare ce aminteşte 

.de aceea — devenită de 

.notorietate — a lui Sarah 

. Balabagan (o slujnică li- 
lipineză care venită la 
lucru ta Emirate s-a apă
rat de stăpânul care o 
Violase uelgândo-l cu un 
cuţit de bucătărie. A riscat 
condamnarea la moarte* 
alegându-se în cele din 
.Urmă „doar" cu / închisoare 
pe viaţa. In urma unei tf- 
riaşe campanii internaţio
nale). ■-

Ei bine, Franţa drept»-

1 '

IMORTALIZARE

Rene Clair va fi |-
mortalizat prin premii 

• ce Vor fi decernate i 
«pentru prima oară in *
, februarie 1996 In cursul f 

„Festivalului filmului | 
de comedie a la fran- ? 
caise" de la Neuilly- * 
sur-Seine. Vor fi re- » 
compensaţi, a precizat 1 
preşedintele juriului, f 
Alain Poire, numai f 
actorii şi scenariştii de f 
comedie. „Depardieu a * 
declarat recent la ra- * 
dio că regretă faptul £ 
că acest gen nu este l 
aproape niciodată ono- f 
rat, spune Poire. I-am ţ 
înţeles mesajul". |

20 de ani închisoare 
slujnică violată, care 

ucis molestatorul
rilor omului s-a bătut cu 

* pasiune pentru salvarea 
vieţii tinerei filipineze. 

; Ceea ce nu ş-â mai în
tâmplat în cazul, similar, 
al unei alte tinere imi
grante, din Coasta de Fil
deş care, victima unui 
viol, s-a răzbunat ucigân- 
du-1 pe unul dintre autori 
şi rănindu-1 pe celălalt 
întâi fiul, apoi tatăl, în 

icasa cărora lucra.
• Fapta s-a petrecut la 
Cannes într.o noapte de 
august 1987, protagonista 
fiind Veronique Akobe. 
Violată întâi de Thierry 
Scharr, 22 ani, apoi de 
Georges, tatăl, 63 ani, ea 
s_a decis să-şi facă drep

tate folosind . un cuţit de 
bucătărie.

In faţa tribunalului dom* 
nul Scharr a declarat: „Jur 
pe memoria fiului meu 
câ Veronique a minţit”. 
Şi justiţia (cea franceză, 
nu alta!) l_a crezut pe 
cuvânt: tânăra a fost con
damnată la 20 de ani de 
închisoare, pe care acum 
îi ispăşeşte. Deşi, spun 
ziarele (franţuzeşti, nu al
tele !). violenţele suferite 
din partea stăpânilor erau 
indubitabile. Şi totuşi, ex
ceptând presa, nu se în
trevede nici-un fel de 
manifestaţie publică fn ve
derea revizuirii procesului- 
Cel puţin deocamdată.

York, un restaurant la 
modă unde este re
creată atmosfera unui 
circ. Ranieri era aşe
zat alături de fiul său; 
prinţul moştenitor Al 
bert şi de fiica sa Ca- 
roline, când un chel
ner costumat ca un 
clovn s-a apropiat şi a 
început să-l agaseze cu 
o serie de glume de 
prost gust. „Ei, Albert, 
eşti prinţ acum, dar 
dacă la voi s-ar face 
alegeri n-ai fl mai 
mult decât un insta
lator", i-a susurat chel- 
nerul-clovn Tim Ward 
moştenitorului, conti
nuând: „Uite, uite, prin
ţul purceluş mănâncă 
niţelus cu mâinile".

Ranieri a . suportat o 
vreme, ap6i, după ce 
şi-a încasat propria 
porţie de insolenţe şi 
după • ce un jongleur 
inabil a scăpat un o- 
biect lângă farfuria Ca- 
rolinei, a> luat în mână 
o fructieră şi a ar'un. 
cat-o spre chelner. A- 
cesta, luat prin surprin
dere, s-a întors, sufi
cient ca să, primească 
in plină figură o palmă 
răsunătoare.

Comentând momen
tul — total neplăcut — 
fondatorul restauran
tului, germanul Dieter 
Esch, s-a limitat să de
dare ci angajatul său 
ar.fi trebuit să fie mal 
prudent: „Â glumi e 
un lucru plăcut, dar 
când sunt oaspeţi de 
asemenea nivel e bine 
să fokweştjl creierul".

La 14 iulie, când sol
daţii germani defilau pe 
Champs — Elysees alături 
de camarazii din eurocorp, 
primarul de Stuttgart, 
Manfred Rommel, era în 
tribună, printre invitaţi. 
Şi bărbatul, cu un fizic 
impresionant, era vizibil 
emoţionat. Fiu al mareşa
lului Erwin. Rommel, cel 
mai celebru ofiţer al Wehr- 
macht-ului, Manfred a fost 
mobilizat la vârsta de 16 
ani. In 1944, ca auxiliar 
la apărarea antiaeriană, 
fiind luat prizonier de 
francezi în aprilie 1945. 
Cincizeci de ani mai târ
ziu, fostul prizonier de 
război asista la defilarea 
de pe Champs Elysees, 
devenind simbolul viu al 
reconcilierii istorice fran- 
co_germane. Pe 25 octom
brie a.c. Helmut Kohl i-a 
comunicat lui Jacques Chi- 
rac că Manfred Rommel, 
creştin-democrat ca şi el, 
a fost desemnat sâ-i ur
meze fostului ministru Ger- 
hard Stoltenberg în func

ţia de coordonator al re
laţiilor culturale dintre 
cele două ţări. între alte 
motive contând şi „naţio
nalitatea" suabă a luî 
Manfred Rommel, Kohl 
visând de multă vreme 
la o regiune europeană a- 
vând ca centru Strasbourg 
şi, incluzând Alsacia — 
Baden — Wurtemberg.

Jurist cunoscut pentru 
ideile sale liberale, Man
fred Rommel va părăsi 
primăria Stuttgart-ulul în 
decembrie 1996. Are o 
ideea proprie despre de
mocraţie care „constă In 
a avea încredere în cetă
ţeni dar a fi suspicios faţă 
de guvernanţi". El adaugă 
totuşi că „marele dezavan
taj al democraţiei este că 
presupune existenţa unor 
majorităţi". '

Fin cunoscător al limbii 
engleze, pe care o stăpâ
neşte miai bine , Ja oral" 
decât franceza, AăiBţfred 
Rommel este un ’ pasionat 
al lui Racine şi Celine.

•  • •
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Partidele de poker 
ale senatorului

Întâlnirea era fixată 
pentru toate zilele de joi 
seara, la 19,30 fix,. în; bi
roul senatorului american 
Al D’Amato, la etajul al 
5-lea al Hart Building. A- 
colo influentul parlamen
tar republican a găzdqit 
ani la rând un grup de 
opt — zece lobbişti, pen
tru lungi partide de po
ker care se încheia u in 
zori qu ospeţe bogate, ce 
urcau la multe sute de 
dolari. Intensa activitate 
de pokerist a lui D’Amato 
a fost reconstituită de co
tidianul „New York Ti. 
mes“, care, într-un articol 
pe prima pagină, a dez
văluit, cu o mulţime de 
detalii şi nume, desfăşu
rarea seratelor. Din ia
nuarie trecut, să nu uităm, 
senatorul de New York 
este preşedintele Comisiei 
bancare, competentă pen
tru toate legile care pri
vesc sectorul financiar şi 
bursier. (Intre altele D’ 
Amato conduce ancheta 
Congresului asupra cazului ■ 
Whitewater, In care este

implicat şi preşedintele 
Bill Clinton).

Partidele de poker au 
fost abandonate, spune 
D’Amato, în urmă- cu pa
tru ani, dar cotidianul 
new-york_ez e de altă pă
rere. Oricum, influen
ţa lui D’Amato asu
pra activităţii legisla
tive în Senat era rele
vantă chiar înainte de'* 
septembrie 1994, când 
„Grand Old Party", cum 
i se mai spune Partidului 
Republican, a cucerit ma
joritatea în Congres,

La masa de joc a sena
torului ar fi stat lobbişti 
reprezentând firme şi sec
toare foarte interesate In 
problemele de care se o_ 
cupa D’Amato, existând, 
se pare, o anumită- -.ten
dinţă a partenerii**- de a 
juca pentru a (pierde (se
natorul fiind un slab ju
cători de poker). în ceea 
ce-1 priveşte- pe D’Amato 
încearcă să minimalizeze 
întreaga afacere: „Sunt
acuzaţii ridicole: erau în
tâlniri între vechi' prie
teni, -în timpul cărora se 
spuneau mai ales bancuri".

i •, •  •  •  mm mmmmmmmmmr n  •  •  •

1

STORY-FLASH
INTERVIU— RESPINS

• '/.■ . - - v . >

S_a încheiat cu o a- 
gresiune petrecerea In 
cinstea celei de a 80-a 
aniversări a zilei de 
naştere a lui Arthur Mil- 
ler, dramaturgul ameri
can care a fost soţul lui 
Mârilyn Monroe. în 
cursul seratei, într-un 
local din New York, un 
ziarist de la „Daily News" 
s_a apropiat de sărbăto
rit pentru a-i lua un in
terviu. La întrebarea : 
„Mai visezi vreodată la

Marilyn Monroe?" Miller, 
care a declarat totdeauna 
tabu acest subiect a vă
zut roşu in faţa ochilor. 
L-a urmărit pe ziarist 
şf i-a tras un pumn, lo- 
vindu-1 In spate. Priete

nii prezenţi au remarcat 
că bătrânul autor părea 
tot atât de sprinten „ea 
in timpurile bune de 
altădată".

MANUSCRISE
RENASCENTISTE

Descoperite, la Fraga,

într„o arhivă, trei măr
turii autografe ale unor 
poezii de Lorenza Magni
ficul. Ar fi vorba de 
texte scrise între 1466 şi 
1474. .

. „Importanţa acestor re
cuperări e remarcabilă 

v -*■*■ a notat Paolo Vitti, 
de la Universitatea din 
Florenţa, autorul desco
peririi — chiar şi pe 
plan filologic". Origina
lele autografe, intr-ade
văr, prezintă deosebiri 
semnificative faţă' de 
textele cunoscute până 
acum, datorită modului 
de redactare al copişti
lor renascentişti.

în 1860 marele duce. 
Leopold al II-lea a făcut 
să ajungă scrisorile şi 
alte documente la Salz- 
burg. Apoi au fost trans
ferate la Praga până la 
sfârşitul războiului mon_

• dial.

INIMA „ELECTRICA"

Cercetătorii spitalului 
„John Radcliffe" din Ox
ford în colaborare cu ex
perţii de la „Heart Insti
tute" din Texas au dus 
la bun sfârşit inserarea 
unei „inimi electrice per
manente" în ventricolul 
stâng al inimii lui Abel

Goodman, 64 ani, pensio
nar din Londra, căruia 
medicii nu-i dăduseră 
mai mult de şase luni 
de viaţă.. .. .

Prea bătrân, şi prea 
bolnav pentru a fi trecut 
pe lista de aşteptare pen
tru un transplant, Good
man are acum 90 la sută 
şanse de supravieţuire, 
graţie organului artifi
cial, alimentat de o ba
terie externă şi dotat cu 
o pompă de aer. „Inima 
electrică" nu o înlocu
ieşte pe cea naturală, dar 
pompează sânge presuri
zat şi oxigenat.
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vx REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
.X

O „Fidelitatea, carş 'pare la cei mai 
mulţi dintre oameni că nu este decât o 
născocire a amorului propriu pentru 
a-şi atrage încrederea, este un mijloc 
de a ne ridica deasupra altora şi a ne 
face depozitarii comorilor sufleteşti ce
lor mai importante11.

La Rochefoueauld

GRONICA „OPTIMISTULUI" 

MI LA 23...

* P P mmm»mpm 9 .mm*m mmm * mmm* mmm 9 mmm■* mmm.9.mmm-9.mmm-.» .

DESPRE F ID E L IT A T E  !
j

• „Aminteştc_ţi că e o grea îndatorire să fii *
mereu acelaşi*** |

Seneca 1
•  „Cel dintâi care începe să se ferească de |

un trădător e tocmai acela în folosul căruia a- I 
cesta a comis trădarea**. J

J  Abenhazam de Cordoba |
•  „O, frumuseţea-i mai strălucitoare, |

Fidelitatea de-i este nestemat!“ |
- Shakespeare J

•  „Fidelitatea ? Virtute practicată de aceia |
pe cale de a fi trădaţi". - J

■ AmbroSe Bierce J
•  fidelitatea e fericire**. J
•  „Nu poţi să te plimbi cu; două barei în a- I

celaşi timp". - J
•  „Câinii nu-şi lasă satul lor, aşa cum peştii I

nu-şi lasă; râul*!. * J
Proverbe bengaleze |

televiziunea îmi aduce 
în casă o clasă cu 7 
(şapte) elevi.

Clasa înseamnă toată' 
şcoala. _

Suntem la MILA 23 
(Dumnezeu cu mila!), In 
Deltă, la capătul lumii, 
dăscăliţa celor 7 elevi e 
tânără şi cu aeţ spiritua
lizat

Reporterul, vizibil mar
cat de trecerea din Bu
levardul Magheru la Mila 
23, întreabă — aproape 
retoric — cum rezistă 
dăscăliţa, -aici, la capătul 
lumii. 'v-,:-;-;

Dăscăliţa noastră răs
punde dezarmant: 

„Trăiesc o experienţă 
unică",

„Dacă geamantanul va 
fi plin cu cărţi, lumea 
toată e a ta !“. ^

Ce fantastic, e să ştii 
a converti in experienţă 
de viaţă şi statul la o coa
dă, şi o călătorie lungă, 
şi compania unui gu
raliv, şi eternul recital de 
inepţii al celor din jur, 
şi întâmplarea de a fi 
aruncat de viaţă — sin
gur — pe o banchiză în 
derivă !

SFINŢII
ANONIMI CLEPSIDRAAs începe aşa . cum 

încep toate' poveştile: „A . . '. " .
fost, odată..." deosebi- tuşi. a avut un rost pe
rea este că intr-adevăr 3
ou ani în urmă a fost o
fată la - fel de frumoasă ,£ tiu
ca o zână din poveşti. *  "
una dintre fetele . ce ^ . d,a* .
cred în dragoste veşnică P?”*™ 1 hL?
şl ca orice femeie după

dor,, «n s‘UM“ “f S ;

nunat. nu-i aşa? însă ,stătaau
naşterea unui copil In- i

s n  " “ « î ' i r o S S 1 « « » < » “
. * & £ X r L J » P $ i  " V f *  r i “ cop";o»,.acest lucru Cn toa_ Le'a? a?eza Pe toate 
7  aceste?' a accenteT acestR Mame adevărate
î®, T X . ă  m m  între acei Sfinţi ano-nu doar sa dea naştere __ -̂„x*.****
unei viitoare fiinţe -dar P™1 ai cr^ mătaţnnoas-
să-şi dea viaţa pentru ^ ame?1 t r e b u i  1 7 "  I  
copilul ei, căci la scurt “ aale ,ar A f . ,!'. % , J f  
timp după naştere şi_a cage 51 acest 
în ch is  ochii pentru tot
deauna. fericită că to

ni ame necunoscute,
INA DELEANU

ILIE LEAHU ----

J Legea Iui Gumperson :
| •  Posibilitatea ca ce-
* va să se întâmple este 
i în proporţie inversă eu 

întâmplarea îmi rea- ( oportunitatea sa.

Selecţie de ILIE LEAHU j

— îmi închipui ce bă
nuială îngrozitoare ai a. 
vut atunci când am dis
părut două zile de aca
să. J 'Jy  r’

— Intr-adevăr, m-am 
gândit imediat că te vei 
întoarce...

•—Miarioaro, m-am să
turat de drumuri. Numai 
ce am ajuns acasă şi ia
răşi trebuie să plec. Tu 
ştii ce greu e să dormi 
in fiecare noapte în alt 
pat?!

— Mie-mi spui?!

■ ; *  I

Intr_o seară' pe la ora 
zece, uşa se deschide bnfcc 
şi soţul intră în dormi
tor, unde soţia sa petre
cea de minune cu un ne
cunoscut.

0 A

— Ei bine, spune so
ţia, fără să-şi piardă cunţ. 
pătul —, tu care găseşti 
totdeauna motive foarte 
serioase pentru a te scuza 
când vii târziu acasă, cred 
că vei găsi unui la fel 
de plauzibil pentru a te 
scuza că ai venit aşa de
vreme acasă...

—  Când o să-încetezi 
odată cu băutura ?

— Când vei fi o soţie 
f idelă! — răspunde soţul 
printre sughiţuri.

— Vai, nefericitul — 
conchide ea In faţa asis
tenţei —; n-o să sfârşeas
că niciodată î ...

minteşte de răspunsul 
dat de Constantin Noica 
acelui student de la filo
sof ie, care se plângea că, 
cu toată filosof ia lui, 
s_ar putea trezi repar
tizat şi, implicit, cobo
rând — cu un geamantan 
în mână — într- 0  gară, 
într-un colţ de ţară.

înţeleptul Noica a ştiut 
' să-i răspundă: .

• • • • • • • • • • • • • •

— Costele, nu asculţi 
niciodată ce-ţi spun I

— Am numai aerul că 
citesc ziarul, dar te ascult 
cu toată atenţia.

■ Nu cred. Te-ani în
trebat dacă aş putea să-mi 
cumpăr o haină de bla
nă şL tu ai spus „Dai**.

Un om de afaceri află 
dintr.o scrisoare anoni
mă că soţia fi Inşalfi şl 
o Întreabă de ce o face.

— Pentru bani, răs
punse ea.

•— In acest caz,, răspun
se soţul pe un ton im
pasibil, nu mai e vorba 
de adulter, ci de comerţ.

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU i .

J Legea termodinamicii
I lui Murphy : -
i •  Lucrurile merg mai
I rău sub presiune, 
î Legea lui Peer :
I •  Soluţia la o proble-
J mă schimbă însăşi natu- 
|  ra problemei

bine, dar este întot
deauna timp să renunţi 
la el.

Legea evoluţiei lui 
Pcier .•

o Competenţa întot- 
Legea lui Young: deauna conţine un sâm-
•- Toate marile desco- bure de incompetenţă., 

periri sunt făcute din Legea lui Dow : 
greşeală. , •  Intr-o organizare

Legea Iui Meskimens : ierarhică, cu cât este 
•  Nu este niciodată scara mai înaltă, cu atât 

timp să faci un lucru confuzia este mai mare.

M I N I A T U R I
•  PRIETEN —- Poate fi ca diamantul; veri

tabil sau fals.
•  ÎNSURAT — Om care şi-a luat adio de la 

libertate.
•  LIMBA — Instrumentul de luptă al fe

meilor.
•  PACAT — Moştenire pe care ne-a lăsat-o

Adam şi Eva. ,
•  SINCERITATE — A opta minune a lumii.;
•  TALlSMAN — Obiect care ascunde o taină 

penfŢU bărbaţii care nu 1-âu cumpărat.
•  RĂBDARE — O piatră foarte preţioasă.
•  LACRIMA — E Întotdeauna sărată, chiar 

şl-n culmea fericirii. *;
•  BARA — Salvatorul portarilor.
•  LUNATIC — Om căruia 1-âu luat-o înainte 

cosmonauţii.
•  FRAIER,— Nu moare, dar &e schimbă.
•  DEMAGOG — Una gândeşte, alta spune 

şi alta face.
•  PARLAMENTAR — Om care munceşte cu 

gura.
•  PENSIONAR — FiuL popii şi înger în de

venire.
•  CĂSĂTORIE — JugbenevoL .
•  ÎNDRĂGOSTIT — Om care şi-a luat ră

mas bun de j a  înţelepciune
•  MANIERAT —- Cel care răspunde Uneori

la salut. '
•  AMIC — Cel care te cunoştea când erai şef.

N. ZAMFIR

CÂND IŢI PLIMBiU 
PE STRADĂ 

CÂINII ;
— romanţă de periferie «si

Pe când purtai cosiţă ;
blondă

Şi iţi plimba» pe stradă i 
câinii.

Erai suspect de rubicond 
Şi te-admirau concitadin
Purtai o ie şi-o trăistuţă 
Şi te mândreai cu albul j 

pielii,
Încât păreai o ţărăncuţă 
Dintr-un tablou de

Botticelli.
Dăr uite că trecură anii — 
Dulăii' deveniră javre —, 
Iar foştii prieteni .sunt 

' duşmanii
Ce umplu lumea de

palavre.
Cândva te_asetnuiă*'eu -d 

. zee.
Sau susţineau că eşti din 

Troia ...
Acum nu eşti decât

femeie •—
Model intr-un tablou de 

DUMITRU 1IURUBA
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D I A D E M A

ORIZONTAL : 1) Spectatori solitari • la 
comedia erorilor; 2) Scrisoare de peni
tenţă pentru ispăşirea păcatelor — Trans
lator expresiv al ignoranţei mute; 3) In
gredient verbal pentru modificarea sen

surilor — Solia nefastă a tăcerilor de 
plumb —. Crisalidă sărbătorească pentru 
nimfe indigene; 4) Cerber galonat cu 
maniere de curtean — Exemplificare gă
lăgioasă a unei fecundităţi prolifice; 5) 
Farmecul suculent al grădinilor de vară 
(pi.) — Stimulator al apetitului prin teh
nica amânării; 6) Promenade în circuit 
pe trasee' cosmice — Mărturii elocvente 
invocate persuasiv; 7) Cuminte întoarce- 
re acasă după o impetuoasă pornire — 
Minimotiv folcloric inspirat din dămiciâ 
pământului; 8) Articole de lege apărute 
în culegeri! — Mirifică lacrimă de rouă 
împietrită — Focarul sideral al unei vechi 
culturi; 9) Pământul făgăduinţei îh cul
tura modernă (pl.) — Cornul abundenţei 
la dispoziţia gurmanzilor; 10) Cetate ines- 
pugnabilă la asaltul muritorilor.

VERTICAL: l) Boabe de mărgăritar 
amestecate în tăciunii invidiei; 2) Anacro
nism spiritual pe fondul nepăsării — 
Transfer de apartenenţă la răscrucea cu 
profitul; 3) His. master’s voice din buze 
de metal — Mărgăritar de suflet păstrat 
în scoica inimii — Probele finale la pa
ralele inegale!; 4) Piese de ţinută din

tezaurul nostru folcloric — Laboratorul 
de sinteză al albei energii; 5) Miraj car
navalesc. cU regină de circumstanţă1 — 
Buzunare vagabonde mângâiate de ta
lazuri; 6) Zăvor Cu găitane la porţile fri
gului — Cu unduiri alinătoare de fine 
catifele; 7) Zugrăvit pe din afară cu-n pe
nel muiat în smoală — Aperitiv abstract 
la un dineu de elită; 8) Coperţile unui 
album al amintirilor dintâi — Exemplu 
peremptoriu de tărie proverbială — Re
frenul optimist al promisiunilor de re
vedere; 9) Digresiune agreabilă într-un 
text monoton — Pornire altruistă în e- 
fuziuni verbale; 10) Tărâmul intangibil 
al speranţelor deşarte.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„FARA PROBLEME",

APARUT IN ZIARUL NOSTRU*
DE SAMBATA TRECUTA :

1) LEPĂDĂTURĂ; 2) EXPLICABIL; 
3) GA — ENOT — DI; 4) AMORŢI — 
RIT; 5) LISTE — PACE; 6) INIE — TA- 
NAR; 7) TAI — NOTATA; 8) AT Ă* PA- 
NA — UT; 9) TOROPITORI; 10) ERA-y 
DICATIE. i

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei: 
alb: Rht, Bffi,'Na3fCg5 
negru : Rh4, p : £7

Soluţia problemei din nr. trecut:
1 Dg2 ! 1 ------  Cg4
2 Dg6 mat 2 Dc2 mat.
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TRANZIŢIE •  AGRICULTURA ÎN TRANZIT!
Opţiuni pentru cumpărarea de acţiuni

După cum Se cunoaşte, 
fa baza art. ’IT din Le
gea nr. 55/1995 acţiunile 
societăţilor comerciale a- 
ferehte cotei de capital 
social care ny ©ste desti
nată transferului cu ti
tlu gratuit pot fl vân
dute de către F.P.S. 
pentru persoane fizice 
şi/sau juridice, cu capi
tal privat, române ori 
străine, după una din 
următoarele proceduri: 
a) oferte publice de vân
zare de acţiuni; b) viii*: 
zări de acţiuni pe bază 
de licitaţie deschisă sau • 
licitaţie cu participanţi 
preselecţionaţi; c) vân
zări de acţiuni prin ne
gociere directă şi d) o- 
rice combinaţie între a- 
ceste metode- De preci
zat că la cumpărarea de 
acţiuni de Ia societăţile 
respective pot participa 
şi asociaţiile salariaţilor 

•şi membrilor 'conduce
rilor societăţilor comer
ciale, constituite în con
formitate eu Legea nr. 
77/1994.

străine pentru efectua
rea operaţiunilor de 
vâa?aare a acţiunilor. ;

In conformitate . cu 
Normele. metodologice, se 
fac o scrie de precizări

cietăţi comerciale, ter
menul de depunere a for
mularelor găsindu-se însă 
aproape de expirare — 
data Urnită fiind stabi
lită la jumătatea lunii

Pe marginea Legii nr. 55/1995 pentru 
accelerarea privatizării şi a Normelor 

metodologice plivind vânzarea societăţilor 
comerciale cu capital de itat

| In- vederea vânzării de
Y —4 • ţ 1 r acţiuni către persoane
-ci?. ■ ,! ! fizice sau juridice stră-
T—î t ‘ | ine, F.P.S. în colaborare~ v * \'^4 •. . i i cu Agenţia Română de
•Y5- , | Dezvoltare organizează 

| acţiuni de publicitate în
.. *• străinătate şi Pot mari-

[ data persoane juridice 
iwvwvwvvw wvwvvwy

privind categoriile da 
societăţi comerciale, .-care 
sunt clasificate In func
ţie de mărimea capitalu
lui social astfel; până 
Ia 2,5 miliarde de lei, 
între 2,5 şi 18 miliarde 
«fa lei şl cu peste 18 mi
liarde de lei. în catego
ria a «fattS fiind cu
prinse şi societăţile co- 
mefoiale prestatoare de 
servicii pentru agricul
tură, respectiv cele de 
tîp Agromec, Servagro- 
mec şi Agroservice, pare* , 

: cum şi Societăţile comer
ciale care au ca obiect de 
activitate prelucrarea şi 
industrializarea produ- 
selor ; agricole,
■ Manifestând interes 
pentru realizarea priva
tizării societăţilor Agro
mec, au apărut, la co
misia judeţeană, o serie 
de solicitări, pentru par
ticiparea la cumpărarea 
de acţiuni la aceste so-

decembrie a.c. Luând în 
considerare şansele ce 
există pentru a revigora 
agricultura şi pentru a 
valorifica mai bine po
tenţialul ei de producţie, 
Legea 55/1995 are în ve
dere şi posibilitatea de
a se diviza Agromecu- 
rile, astfel încât să asi
gure potenţialilor investii 
torî condiţii pentru ca, 
prin măsuri şi acţiuni 
de «capitalizare a a- 
cesţOr unităţi, să creeze 
un nou cadru de. #şe_ 
zare şi funcţionare a 
întreprinderilor cu ca
pital privat prestatoare 
de servicii - pentru agri- 
culturăt FireşteL aşa 
cum an» mai arătat şi 
cu alte prilejuri, o în
semnătate aparte prezintă 
şi faptnl, că, pb baza 
raportului de evaluare, 
se va aşeza pe baze re
ale capitalul social al

Agromecurilor, proprie
tarii :de pământ având 
drept de preemţiune la 
subscrierea cupoanelor 
nominative de privati
zare şi a carnetelor cu 
certificate de proprietate 
De asemenea, reamin
tim că s-au creat unele 
facilităţi în vederea cum
părării acţiunilor scoase 
la vânzare, în sensul că 
achitarea acestora se va 
face în timp de zece 
ani, eu p dobândă g- 
nuală de doi la şută, pri
ma rată fiind, de minim 
20 la sută.

întrucât Interesele pro
ducătorilor agricoli şi ale 
proprietarilor de pământ 
sânt strâns legate de 
activitatea unităţilor 
prestatoare de servicii, 
rezultă că aceştia au 
toate motivele să opteze 
pentru subscripţie, in 
scopul privatizării, In 
favoarea acestor unităţi 
eu cafa au relaţii di
recte. Astfel, devenind 
acţionari la Agromecuri. 
producătorii agricoli vor 
avea posibilitatea ca, pe 
lângă participarea la di
vidende, pe măsura re
dresării activităţii, să ia 
parte şi ia deciziile ma
jore care vizează măsu
rile legate de executarea 
luprărilor agricole şi 
creşterea producţiilor la 
hectar.

Discuţia purtată cu dl. au fost însămânţate mai
Ioan Ţoma, viceprimarul co_ mult de MO ha cu co
munei Peştişu Mic, şi cu reale păidâse. în acelaşi
dna ing. Ileana Radu. de timp s-au făcut şi ogoare
Ia centrul agricol local, de toamnă pe majoritatea
ne-a edificat asupra fap- suprafeţelor destinate bi
tului; că, în ciuda unor sămânţărilor de primă-
neajunsuri car© mai per- vară.
sistă în privinţa aplicări» O - explicaţie a zbaterii 
Legii 18/1991 (care se pentru cultivarea cereale-
locâHzea’â Îndeosebi la lor păioase constă şi în
satul Mînerău), oamenii aceea că In zonă mistreţii

Oamenii îşi lucrează 

pământul
; v /rf/w M V /j’jvvvvvw w iA vw y»vw w vvw ift\w

Îşi lucrează pământul ce 
le-a revenit în proprietate. 
Interlocutorii au venit şi 
cu argumente concrete 
pentru susţinerea afirma
ţiei respective. Gel mai 
elocvent fapt care merită 
să fie luat în seamă fa 
acest sens 11. reprezintă 
şi insămânţarea in toam
na acestui an a unei su
prafeţe de peste 300 ha 
cu grâu, important . de 
sublipiat fiind că s-a fo
losit sămânţă de calitate, 
tratată şi condiţionată, 
provenită îndeosebi de Ia 
Semrojn. - Am notat că, 
deşi~ condiţiile sunt mai 
vitrege, în satele Ciul- 
păz. Dumbrava şi Cutin

DILEMA MARE

s.f

■v fntr-o scrisoare primită 
de la dl. Ioan M. Hăl- 
magiu din satul Băieşti, 
se pune o întrebare reto, 
rlcă legată de perioada de 
«tetanziţie a ©gricuKurii, 
petentul dorind să afle 
răspuns la ea. Făcând 
apel ,1a răbdare, autorul 
se întreabă şi li întreabă 
fi pe cei în măsură să 
decidă: până unde şi până 
când vor merge treburile 
fa agricultură aşa cum 
merg acum? Alifmând 
că prin partea locului cir
culă o zicală potrivit căi 
Ceia „Şapte, sate n~au 
ce-mi face, darii tac fi le 
dau pace“. dl. Hălmagia 
spune că. sub masca a. 
ceasta, se petrec tot felul 
de lucruri ciudate măi 
ales privind stabilirea şl 
respectarea dreptului de 
^proprietate asupra pă
mântului. Fără a- ne pre- , 
ciza însă cine. şi cu pe 
tt tulbură în posesie, auto
rul scrisorii consideră eă 
nu este bine să fie tole
rat nici un fel de, abuz.

In context, se arată că: 
„Din păcate, noi ţăranii 
âgri-ultori, printre care 
ţ |  cei din satul Băieşti,

nu ştim nic» acum, cu 
toţii, care ne sunt supra
feţele de pământ arabil 
şi ■ fânaţe, şi chiar ' dacă 
o ştim nu putem intra 
legai fa posesia lor, ca 
proprietari autentici. Se 
vede eă această star© de 
lucruri convine cuiva 
dintre autorităţii© de care 
depindem, pentru că nu
mai aşa • se poate explica 
de ce s-a amânat atât de' 
mult efectuarea măsurătou. 
rilor topografice". „Ca ur
mare, după cum se ex
primă în continuare auto
rul. n© vedem la o răs
cruce de drumuri, când 
înainte nu putem nterge, 
dar nici înapoi nu putem 
da, jucând ca îâtr-un 
ciur fără să„i atingem, 
marginile. întrebarea este 
însă; pâziă und© şi până 
când ?**

Credem, cile Uălipugiu, 
că semnalul a fost recep
ţionat" şi aluziile pricepute 
de către factorii de de
cizie care trebuie să facă 
luţaină cu pământul şi fa 
această localitate, pentru 
că astfel oamenii să poată 
ieşi din marea dilemă- fa 
care se găsesc acum. ■

ESTE SCUMP, DAR FACE 
Oricine {mate vedea în zonele Hunedoarei şi Căla- 

nului, fa mod deosebit, mari suprafeţe de teren de 
pe care nu s-au tăiat nici cel puţin cocenii de porumb. 
Atunci cum să mai fie şi arate suprafeţele respective? 
Este adevărat eă a crescut- substanţial preţul lucrărilor 
realizate cu mijloace mecanice, că şcumpirile respective 
constituie O frână în calea lucrării în bune condiţii a 
pământului, insă luând în calcul pierderile din produc
ţie Ce se înregistrează ca urmare a amânării efectuării 
arăturilor, până în primăvară, rezultă cu prisosinţă fap
tul că merită să fie făcut efortul de a elibera şi ara, 
fa ferestrele iernii, toate suprafeţele rămase neogorâte. 
Un acest mod fault mai uşpr se vor face în primăvară 
şi însămânţările pe terenurile programate, efortul de 
acum regăsindu-se, fără îndoială, şi în nivelul recoltelor 
viitoare.

Intcrevu! proprietarilor de pământ chiar şi pentru unelte agricole mal 
simple cu care să lucreze terenurile ce le-au revenit în posesie este după 
cum se poate vedea’ destul de marc, ■ Foto: PAVEL. LAZA

Mulţumiri adresate unui director 

de Agromec Y
pin partea unei familii 

de pensionari din muni
cipiul Hunedoara, respec
tiv a dlui şi dnei Bratu, 
art» primit o scrisoare in
titulată simplu „Un om 
deosebit**, în care sunt a_ 
duse elogii la adresa dlul 
ing. Io,an Cotuţiu, direc-

apelez© la prestaţiile lor.
Căutându4 pe directo

rul firmei, au găsit toată 
înţelegerea, acesta trimi
ţând în timp scurt toate 
utilajele necesare lucrării 
pământului şi îrisămânţărîî 
cu grâu a terenului  ̂ ce 
aparţine pensionărilor»

torul Agromec Călan. Pen- . Totul s-a realizat cu _ra- 
sionarli rt© spun că sunt- piditâte şi de calitate ire

proşabilii. De aceea — se 
spune în scrisoare: „Cu
vintele noastre aşternute 
pe hârtie sunt foarte pu
ţine pentru a mulţumi a- 
jutorului pe care ni l-a 
dat dl. Cotuţiu**.

Discutând şi cu alţi be
neficiari ai prestaţiilor fă
cute de către Agromec 
Călan despre părerea lor 
în legătură eu colaborarea

fără nici un sprijin şi 
bolnavi, iar prin aplica
rea Legii 18 au moştenit 
o suprafaţă de circa 2 ha 
teren arabii', care, până 
in această toamnă, a ră
mas în paragină. Ca abo
naţi ai ziarului nostru, 
ei au citit cele scrise 
despre activitatea meca
nizatorilor de la Agromec 
Călan şi s-au gândit să

ce o au cu. firma amin
tită, pensionarii în cauză 
au constatat câ şi aceştia 
se declară mulţumiţi de 
modul cum salariaţii uni
tăţii prestatoare de servi
cii înţeleg să răspundă 
solicitărilor, să aşeze re
laţiile ce le au eu pro
prietari» de pământ pe 
baze noi, din care să aibă 
de câştigat fiecare parte. 
„Considerăm — Se spune 
fa finalul scrisorii —* eă 
unităţile economice şi cele 
prestatoare d© servicii au 
nevoie de asemenea oa'- 
menl în conducerea tre
burilor lor, pentry că nu
mai aşa se poate merge 
spre rezultate mai bune, 
inclusiv în agricultură".

fac toari pagube la cul- 
tur/te prăsitoare. în legă
tură cu satele din zona 
montană unde proprieta
ri' de pământ nu pot pro
duce o cantitate suficientă 
de grâu pentru a încheia 
şl contracte cu statul (nu
mai aşa putând beneficia 
de prevederile Legii 83/ 
1993), ar fi de aşteptat să 
se acorde unele facilităţi 
şi producătorilor agricoli 
din aceste zone, în sensul 
de a putea procura se- 
miî~ele şi îngrăşămintele 
minerale la preţuri mai 
confanabiSfe .'YYY’;:i

Deoarece baza materială 
a secţiei Agromec din lo
calitate s-a subţiat drastic, • 
în funcţiune găsindu_se 
abia o treime din trac
toarele aflate în dotare, 
proprietarii de pământ din 
satele aparţinătoare co
munei şi-au cumpărat 35 
de tractoare, majoritatea 
dintre ei având şi gama 
de utilaje specifice, iar o 
bună parte dispun şi de 
atelaje în proprietate. Di
ficultăţi mai mari se sem
nalează In legătură cu 
combinele de recoltat, ţu 
tilaje mai scumpe' şi rriai 
complexe, pe care proprie
tarii de pământ nu au 
posibilităţi sâ le cum
pere.

Referindu-se la mersul 
lucrărilor agricole, dl. IU- 
lius Şerban, membru fa 
comisia din satul Nap- 
dra pentru aplicarea Le
gii 18, aprecia că in ă- 
ceastă toamnă numai cine 
nu a vrut nu a putut să 
facă înşămânţări şi ară
turi pe suprafeţele ce şi 
le-a programat. Important 
de subliniat este faptul ' 

i că, deşi mai sunt multe 
lucrări de îndeplinit până 

da Înmânarea titlurilor de 
proprietate În toate ' sa
tele comunei, iaf fastul 
lucrărilor' mecanizatei este 
destul de ridicat, pămân
tul arabii se lucrează, 
cu mici excepţii, existând 
însă Şi cazuri de familii 
lipsite de posibilităţi ma
teriale, câre ar ..grefata 
lucrul sub o formă aso
ciativa. In' legătură cu 
aplicarea Legii 18, am 
mai notaţ şl sprijinul 
acordat din partea ocoa
lelor silvic© din Hune
doara şi Simeria pentru 
ca proprietarii să intre 
şi In posesia pădurilor 
ce li se cuvin de drepţi.

> • • • • mmmmmmmmm  .

Pagină realizată de 
NICOLAE TlRCOB
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FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)
Având autorizaţia prealabilă nr. 180/15. 09. 1995 şi autorizaţia definitivă nr. 242/3. 11. 1995 
acordate de C.N.V.M. creat pentru a asigura prosperitatea oamenilor inteligenţi, realişti şi 
cu simţ practic.

Sediul; CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Mku,nr. 7; telefon: 064 — 194261; fax: 064 — 198266.

Administrat de

S.C. SPOR S.A.

NU 'UITAŢI: , • ■. ✓

Beneficiază de o reducere de 10 la sută la încheierea Poliţei de Asigurare de Viaţă 
„FelixM acei membri ai F.M.A'. care deţin cel puţin 300 T.I.A.

ARDAF DEVA, str. Dragos Vodă, tel. 054 -r* 222299, BDF DEVA, str. N. Bălcescu, nr. 4, 
ARDAF HUNEDOARA, bdul Corvin, nr. 2, tel. 054 — 712906.

! J OCAZIE UNICĂ I
I J DE ■ REORGANIZARE ŞI MODERNIZA-1 
j I RE A TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI, |
: |C t7  APORTUL DUMNEAVOASTRĂ /W |!  j CALITATE DE ACŢIONARI. . j

Autorizat dfe C.N.V.M. prin Decizia D ac. 158/15. 09. 1995.
Sediul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Mica, nr. 7; telefon: 064 — 414572; fax: ©64 — I 

145127.
Ş»-* incert «cavitatea In SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unui TJ.A.: 10 900 

lei.
VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIŢIE ARDAF (T.I.A.) în 8 decembrie 1995 este 

<te 1? 000 led.
F.M.A. ANUNŢA URMĂTOARELE PERFORMANŢE LA DATA DE 8 DECEMBRIE 

1995:
Număr de titluri de investiţie ARDAF (T.I.Aj) Jn circulaţie 4 976 376
Număr de localităţi" Unde se efectuează operaţiuni F-JUA. 61
Număr de investitori in F.M.A. (persoane fizice şi juridice) 22 847
Valoarea activelor nete 55,4 miliarde lei
Rentabilitatea pe luna septembrie . 6 °/o
Rentabilitatea pe luna octombrie 5,66 %
Rentabilitatea pe luna noiembrie . 5,36 %
Rentabilitatea pentru primele 3 luni corespunde unei dobânzi anuale simple de 72 %
Rentabilitatea la zi corespunde unei dobânzi anuale simple de 76 %

Participarea la Fondul Mutual ARDAF (F.M.A.) este deschisă potenţialilor investitori 
prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara.

i I
II

STAŢIUNEA DE CERCETARE Şl PRODUCŢIE 
POMICOLĂ GEOAGIU

Livrează din stoc la preţurile indicate ur
mătoarele:

•  Ţuică fructe dublu rafinat 
5 000 lei/1.

lei/1.

46 grade

Ţuică prune — 32—35 grade — 4000

9 Ţuică fructe — 35 grade — 3 500. lei/1.
9 Vin soiuri amestec — 1500 lei/1.
9  Vaci de lapte — 800—950 mii lei/buc.
9 Material săditor pomicol din toate so

iurile — 2 000 lei/buc.
9 Material ornamental —■ trandafir — 

2 500 lei/buc.
Preţurile de livrare sunt cu T.V.A.
Cel interesaţi se pot prezenta la fermele 

1, 3 şi 4 iar relaţii la tel. 648235, int. 110, 112 
şi 115 Geoagiu.

— Hunedoar* 
(centrul vechi);
— Ghelari;
— Brad :
— Băiţa;
— Baia de Cris ;

SUCURSALA JUDEŢEANĂ CEC 
HUNEDOARA — DEVA 
str. 22 Decembrie, nr. 90 :

Cumpără imobil sau teren construibil, si
tuate in zona zero (ultracentrală) d>n următoa
rele localităţi:

— Vaţa de Jos
— Ilia;
— Geoagiu-comună ;
— Goagiu-Băi
— Aninoasa ;
— Pui;

De asemenea, cumpără în zona Râul Mare
— Gura ZIata teren pentru construcţii cu ac
ces direct din şosea pentru autoturisme şi auto
care.

Ofertele se vor depune Ia sediul sucursa
lei până la data de 20 decembrie 1995.- - - - • •• - ..^

ROMCEREAL R.A.
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA 

BRUTĂRIA HUNEDOARA 
Anunţă modificarea preţului de vânzare 

Ia produsele de panificaţie, începând cu data 
de 1. XII. 1995.

I I  

i I 

I 

i

SUBSCRIEŢI CUPONUL . 
NOMINATIV IN ACŢIUNI LA | 
S.C. „ORAŞTIETRANS" S. A. ! 

ORAŞTIE

i i
! I
I I 
i I

I
9 Dumneavoastră, călătorii de pe mijlrţa- |  j 

cele de transport în comun din zona Orăstfe# I : 
I puteţi deveni şi proprietari ai acestora, caii- 1 j

Jtate în care puteţi dispune în legătură cu fb- { : 
losirea lor. |  :

I 9 Baza tehnico-materială pe care o tfc- I !

I ţinem asigură profitabilitatea în mod garanfât ¥ 
a acţiunilor. |l |

I 9 Cu dumneavoastră, in calitate de ăcţfb- | ,

Inari, vom asigura odată pentru totdeauna un * 
transportmodern, civilizat, de la sat Ia oraş |

J şi invers.  ̂ |

" |

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
m 

1 

I

M iQDEX
f

i
i
*

I
I

Cel mai mare ÎMBRĂCĂMINTE 
distribuitor en gros BALOTATĂ 

din ţară, de IMPORT VEST

. Vă oferă :
•  îmbrăcăminte sortată

—  ofertă bogată în sortimente de 
sezon;

® îmbrăcăminte nesortatâ, colectare ori
ginală în pungi intre 5— 15 kg
—  cantitate minimă de vânzare 

100 kg.
Oferta noastră specială !

TÂRG EXTRAORDINAR DE IARNĂ !
* Pulovere la preţuri excepţionale !

PROFITAŢI DE ŞANSA 
D-VOASTRA UNICĂ!

Adresa birourilor ; C lu j -Nstr .  
Iuliu Maniu, nr. 6. Telefon/Fax: 
064— 194030 (luni-vineri : 8— 16).
Orar depozit : satul Vlaha, între luni
—  sâmbătă, 8—16.

I

I

I

M INOLTA

O FERTĂ  SPE C IA L Ă
Im p rim a n tă  LASER

599 usd  |
imemora service s.r.l.

Hunedoara, Şd. Libertăţii nr.2 
tel./fax 713045, 716501 Za

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
i

I S.C. IMPRIMEX S.R L.
Execută la comandă:
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe aiUocolant;
•  reclame stradale;
•  .panouri propagandă vizuală şi a- 

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

strada Călugăreni, nr. 2.
Tel. 054/615062L
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER”

! I

IFILIALA DE REŢELE ELECTRICE J
Str. George Enescu, nr. 39. I

I
I

Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna ianuarie 1996, este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costă 4000 —  4200 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 500 
de lei, in funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini 1

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna
ianuarie puteţi face abonamente în toi 
cursul lunii decembrie. x

duce la comandă autotu
risme Dacia, orice tip, 
termen de livrare 14 zile 
de la data înscrierii. In
formaţii 647099. (1763)

•  Dorit! să vă vin- 
deţi apartamentul? So
cietatea Garant Con
sulting vă ajută. Tel. 
615800. (2548)

j* Societate comercială, 
punct de lucru Sintandrei 
(platforma CAP) vinde 
en_gros portocale, 2040 
lei/kg, ulei floarea soare- 

. lui, Oradea, 1/2 1, 1212 
Iei, preţurile includ TVA. 
Program 9—17. (7996)

D IV E R SE

•  SC TV Net SRL Hu
nedoara anunţă că înce
pând cu 1 ianuarie 1996, 
va majora abonamentul 
lunar la 3000 lei. (2704)

•  SC Tex Creativ Com 
SRL declară adaos comer
cial 0—100 la sută. (3813)

Organizează procedura cererii de o 
de preţ pentru investiţia:

. ..SPATII PENTRU PLATA ENER-f 
GIEI ELECTRICE ÎN  DEVA“. ' _ j  

Organizatorul este: Filiala de Reţele j  
Electrice Deva, str. George Enescu, nr. ■  
39, telefon 054/615750, fax 05&Z16648|  

Caietul de sarcini şi proiectul teh-1 
rup poate fi procurat de la sediul F .R .E .| 
Deva, str. G. Enescu, nr. 39, Biroul Inves- ■  
tiţii, etaj 3, camera 307, telefon 054 /1  
614636. U ;  _  I

Costul documentaţiei de licitaţie estef 
de 121 000 lei. I

Termenul limită âe depunere a ofer- ■  
tei este data de 20. 12. 1995, ora 10, Io J 
registratura F.R.E. Deva, str. George E-1  
nescu, nr. 39. |

Deschiderea procedurii cererii de o- ■  
fertă de preţ va avea loc în ziua de 20. J 
12. 1995, ora 11, la sediul F.R.E. Deva,u 
str. George Enescu, nr. 39. J

Garanţia de participare la licitaţie § 
este de 5 milioane lei. I

Pentru relaţii suplimentare coniac- 1  
taţi Biroul de Investiţii, telefon : 054/  |  
614636, între orele 7— 15.

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Renault 11 
Turbo Diesel, înmatricu
lat, an fabricaţie 1984, 
Ceva, tel. 214502, 218208.

(3024)
•  Vând Ford Escort

1989, înmatriculat, tel. 
«27927. : (3020)

•  Vând apartament de
comandat cu 3 camere. 
Deva, tel. 615525. (3810)

•  Vând traetbr 650, stare
excepţională, vizibil Co
şeşti, 34, comuna Lăpu- 
giu. (3931)

•  Vând casă cu depen
dinţe, grădină,; Bîrcea 
Mare, nr1. 24. - (3804)

•  Vând garsonieră car
tier Dacia, 3200 DM, ne
gociabil, bdul Decebal, 
bl 24, sc. J, ap. 54. (3807)

•  Cumpăr taion Dacia
1310—1300,. tel. 227518, la 
orice oră. ' ; (3809)

•  Vând casă şi grădină
Cristur, nr. 341, informa
ţii, tel. 660461. (3808)
. •  Vând videorecorder 
Naţional şi alarmă auto 
cu telecomandă, tel. 212902.

(3022)
•  Vând loc de casă 28 

ari, Bretea Mureşană — 
Crişan âJaria-Herbei.

(3812)
•  Vând Nissan Patrol

TD, 1985, înmatriculat, 
Chevrolet Caprice D, 1982, 
vama achitată, platformă 
auto Mercedes, neînmaţri- 
culat, Renault 5 Alpine 
înmatriculat. Relaţii ■ Deva, 
654/625325. (2646)

•  Vând apartament 2-3 
camere. Al. Crinilor, bl.
E 13, ap. 51, etaj 1 Deva.

(2638)
•  Vând cuptoare elec

trice industriale şi de la
borator pentru tratamente 
termice, gla?urări, emailări. 
Tel. 068/142109. (22959)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, zonă cen
trală, Orăştie, 642205, o- 
rele 10,30—16 sau ' după 
ora 20. (1761)

•  Vând apartament 4 ca
mere, 3 camere şi garsonie- ' 
ră, 647099, după ora 20.

(1762)
•  Societatea Maci ser 

cu sediul în Orăştie a-
"Vis
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FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA

W " f  Ă: mr t

In data de 18. 12. 1995, ora 12, va avea 
Ioc Ia sediul filialei, str. Şantierului, nr, 1, 
Mintia,' \

toentru prestarea de servicii „TRANSPORT 
PERSOANE DEVA — MINTIA ŞI RETUR**.

Documentaţia privind organizarea licitaţiei 
şi informaţii se pot obţine de ta Biroul Admi
nistrativ, tel. 211150, int. 115. /> f (582)

REGIONALA GAZ METAN DEVA 

A N U N Ţ Ă  f

Datorită unor lucrări în sistemul de 
distribuţie, marţi, 12 decembrie 1995, între 
orele 9—16, se va întrerupe furnizarea ga- 

i zelor naturale în oraşul Simeria — UroL ■ |

•  Anunţăm cu du
rere încetarea din viaţă 
a celei care a fost 
prof.
EL1SABETA GATEA

înmormântarea va 
avea loc astăzi, ora 
14, la Cimitirul Bejan, 
de Ia domiciliu. Fa
nţii^ îndoliată. (3029)

S.C. OCTAN PETROCOM S.R.L: 
D E V A i !

Organizează în data de 11 decembrie 
1995, ora 10, la restaurantul Octcm 
Petrocom din incinta staţiei de benzină 
(vizavi de ÎPSRUM), preselecţie pentru 
angajare în funcţia de t ospătari, bu
cătari.

Salarii foarte avantajoase. Informă• 
ţiî suplimentare la tel. 227543. (6387)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE POŞTA 
ftUNEDOARA

r
Cit sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr.

O FER TE
"7VTCT7

•  Angajez femeie îngri
jire copil doi ani. Ofer 
locuinţă, întreţinere, plus 
salariu. Clopotiva, nr. 10, 
tel. 717121. (3025)

ÎNCHIRIERI
•  Dau spre închiriere 

apartament cu 4 camere 
central, Deva. Relaţii tel. 
620375, după ora 20.

ţ;  (022685)

COM EM ORĂRI

•  Âu trecut 6 săptă
mâni de lacrimi şi dor 
de când scumpul nostru 
frate, cumnat şi unchi

POPA PETRU ; :
a plecat pe drumul fără 
de întoarcere şi ne-a lă
sat . nemângâiaţi - pentru 
totdeauna. Sora Anula cu 
familia, fratele Gligor, 
cu familia şi Prietena O- 
tilia. Dormi în pace suflet 
blând. (022686)

•  Cu nemărginită durere 
soţia Ileana şi fiul Glau_ 
diu anunţă împlinirea a 
şase săptămâni ;de- când

PEXRICA POPA
a trecut în nefiinţă. Pa
rastasul va avea loc sâm
bătă, 9 decembrie, ora 
12,30, la Cimitirul ortodo» 
str. Eminescu. Lacrimi, 
durere şi flori vor fi veş
nic pe mormântul tău.

Dumnezeu să te odih
nească! (022686)

•  S_a împlinit, un an 
de când a trecut în ne
fiinţă cel care â fost un 
minunat soţ, tată, fiu şi 
frate

IO AN ROŞIANU

•  Familia îndure, 
rată mulţumeşte ru
delor, colegilor, prie
tenilor, tuturor celor 
care l-au condus pe 
ultimul drum pe dra
gul nostru soţ, tată, 
bunic -

FODOR 
LAURENŢIU 

plecat de lângă noi 
In eternitate atât de 
fulgerător.

Dumnezeu sâ-î odih
nească In pace sufle
tul său nobil.

(022688)

ORGANIZEAZĂ

m

* TRAGEREA
I SUPER LOTO 5/40
IVV. "vf; vv v^vv ’ • 'A '■ ■■ ;v,-.

Din data de 7. 12. 1995.
I
|  8, 23, 30, 22, 3, 11.

|  Fond de câştiguri; 106 950 911 lei.

f TRAGEREA EXCEPŢIONALAj EXPRES

• Din data de 7. 12. 1995.
* 24, 21, 41, 45, 5, 37.
I 16, 13, 46, 14, 32, 52, 28, 27.
|  38, 7, 37, 6, 44, 35, 8, 26.

|  Fond de câştiguri: 42 338 528 lei.

în ziua de 18 decembrie 1995, ora 10, pentru 
vânzarea de mijloace fixe de natura obiectelot 
de inventar, propuse pentru casare.

licitaţia va avea Ioc Ia sediul direcţiei 
menţionat mal sus.

Listele cu mijloacele fixe .de natura obiec
telor dfe inventar supuse licitaţiei se poţ con
sulta la sediul firmei. Relaţii suplimentare, la 
telefon 617359.

Xn caz de nevânzare, licitaţia se reia în( 
zilele de 22 şi 29 decembrie 1995. ţ

I

I
I 
I 
I

S.G. RETEZATUL S.A. DEVA 

CONVOACĂ

pe toţi salariaţii, foştii salariaţi, pensionarii din 
cadrul S.C. Retezatul S.A. Deva, pentru a 
participa la adunarea generală în vederea 
constituirii Asociaţiei Salariaţilor şi Membrii 
lor Conducerii conform Legii 55/1995 si Legii 
58/1991.

ADUNAREA GENERALA SE VA ŢINE 
PE LOCALITĂŢI:

•  în data de 13 decembrie 1995, ora 8. la 
Hunedoara, str. Carpaţi, nr. 90.
. . •  ln .data.de 14 decembrie 1995, ora 8, la \
Petroşani, str. Oltului, nr. 1. f  (

. •  In data de 15 decembrie 1995, ora 8, la 
Deva (pentru cei din Deva şi Brad), strada De
pozitelor, nr. 11.

Numai până la 31 decembrie 1995, puteţi 
depune cupoanele la S.C. „RETEZATUL” S.A. 
Deva, nr. pe listă 1808, cod fiscal 2114788. i
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