
Restanţe j
2. BIBLIOCIDUR. E pararea bibliotecarilor, » 

cât se poate de semnifi- desluşindu-le mal mari- I 
cativ — de 0 tristă sem- lor statului de drept ! 
nificaţie însă — faptul (comun) £um devine ca- |  
că, într-o ţară ce „se pre- zul cu cartea, cum anu- J 
tinde europeană, la sfâr- me, misterios şi incon- |  
şit de secol 20, mai e testabil,de carte şl de I 
nevoie de pledoarii întru bibliotecă depinde până ! 

apărarea culturii şi a cărţii. la urmă chiar soarta ce- |
Mai e nevoie de argu- lor ce nu deschid decât J . 
mente prin care să se cartea de telefon şi nu |  
demonstreze guvernan- calcă nicicând într-o bi
ţilor ce sunt bibliotecile, 
ce importanţă au ele
pentru' destinul naţiunii înţeles pentru o oficia- I 
şi ce statut social are litate. care cultivă în J

Gcwvjci iuutţtitu ?
bliotecă. Dar toate aceste I 
adevăruri sunt greu de î
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ÎNTÂLNIRI te Jiidecătoria Brad; „
t i  perioada 10—12 mai - Contestaţiile râspeptîve 

în judeţ se; afiş o dele- privesc toate clrcumscrip- 
gaţie a Gonsiliulul Naţio- ţiile electorale din raza 
nai i 1 P.DJS.R. formată de arondare «•

lideri a i" partidului, lor-instituţii judecătoreşti. 
Membrii delegaţiei vor Reamintim cilor inte- 
f»ce deplasări In locali- resaţj în contestarea de 
^ ţite  Judeţului,' vor avea candidaturi c$, potrivit 

u ca actei rî* '- prev< terilor a rticu la i te 
toral i voî usţint sIt, lin Itegea 70/1901 iu -  
bâtă i l  mai ,o conferinţă dificată, contestaţii se 
de presă. '  depune !n tehnen d
- -  CONTESTAŢII 5 zile de la data afişării 
Potrivit prevederilor propunerii de candidaturi 

Legii 70/1991 modificată, ni d expirarea tev- 
pari^dele. politice alianţele menulul de depunere u 
politice sau electorale şi cândictattiţîlte - 
cetăţenii .4 pot contesta , ELECTORAT 
candidaturile Repuse pen- Pcttrivit datelor '  sta- 
tru funcţiile de primar, tistice, electoratul 
consilier local ori con- ţului Hunedoara se «om- 
silier Judeţean. pune din 409 478 de po

li» baka acestui drept, sibili electori, La aceştia 
Nribuiudului Hunedoara, vor li. adăugaţi toţi cet 
Judecătoriilor Deva, Pe- care vor împlini vârsta 
troşaai, . Hunedoara şi de 18 ani până In data 
Brad . Ie fuseseră Jnain- de 2 iunie 1996, Inclusiv, 
tate până te date de 7 şi cetăţenii cu reşedinţa 
mai n a i multe axaştesta- In localităţile... jddeţulul 
^ K > 606$ese^eAe|»*rtva şt care potrivit legii %i 

| * at-Aev.eensl- pot exercita tb-w.tta- de
in iotaBtetea d ra» . 

M  âba& oarai # ^ i  eon- şedinţă.
»r» a ( |M  ctdl- Nu-Hrul total va ‘ fl

aaturii la tuaţţte - .de în ăctfaşi flmp M m M m  
iSimm-ifL trai-ăteeonai- cit decedaţii până la 
- ziua alegerllor şl cil eel
vâj irejt eonteitaţii . la , care şi-au pierdut prin: 

lălăiturile pentru justiţie -- . ul de a alege
ftwcfs ăf- conAţfer, la şî # fî ftizii
'fiămeŞafâ ' HU«i§oara r . R#pşrtlM3;;|W cele 438 
, -  testaţii la func- secţii de votare eăte vor 
|#  Ar consilier; Ia iu* funcţiona trt Judeţul n**- 
decătOŢla Petroşanii o tru, revin In medie 930 
contestaţie Ia candidatura de alegător! pe 'u secţie 
pentru, primar şl două de votare.
Ia cele pentru consilier, ION CIOCLKI

Alegerile locale înti$ 
speranţă şi pasivitate

După cum se ştie, a mai 
rămas puţin timp până când 
candidaţii la funcţiile de 
primari şi consilieri se 
vov confrunta la urne cu 
alegătorii. , - 

, Sare este starea de spl- 
rit a eletteraiulyl în prl- . 
vinţa participării la -vot?

Gum U percep alegătorii 
pe .viitorii edili ai locali
tăţilor, şl măi ales 6e se

alte probleme stringente 
ale oraşului. Pentru ţară 
cred că trebuie să se facă 
mai mult in privinţa creş
terii nivelului de trai al 
oamenilor, pentru că sunt 
încă mulţi care trăiesc sub 
limita de subzistenţă.

Petru- Vaidoş, preşedin
tele sindicatului Siderur- 
gistul Hunedoara: •  Gon- 
sider că fiecare cetăţean

I

aşteaptă de la viitoarele 
alegeri locale şl parlamen
tare — au constituit în
trebările anchetei pe care 
am realizat-o acum câteza 
zile. Goacret, cum sunt 
percepute alegerile, in răs
punsurile oe urmează.

Romulus Stoica, şef al 
Oficiului tlt Poştă Terito
rial # :f,ţi
merge la vot, in 2 iunie, 

•irnmmM 'tebuJe s i  se.. 
£Smm$c& o s. uţte pn .

in care se . găseşte- 9X3 
#  fmş necesar fa 

alegem ■ oâm«*)i pqtrtedţî, 
pentru -Ic euri potrivite* 
tel nu se vă ajunge să se 
stârpească corupţia din 
România.

* După :.4: “ei sr'â»» h  
Hunedoara ^  i s t*  >v 
mâna *aaii f4*
raşul e'ie destid 4* *urat 
% ora actuală. «4gtfer nu 
este npslt *’». <W-
a se găsi soluţii şi pentru *

-are o datorie civică de a ,
se prezenta la alegerile lo- I
cale şi parlamentare, pen- J
tru că nu trebuie să ne fie j
ipdilerent cine va conduce •
destinele oraşului, reşpec- '
tiv .ţîe ţării Personal: mă *
voi prezenta la alegeri şi |
conşider d  votul de 2 
Î%î:? v« trebui să întă | 
rească iaa î mult relaţiile ;
de brtee.; ftd- i
" .. ..............   H |

*W:'
i 
t

_ _ _ _ _  { 
{Cmdtmmm U ms- •  S.s»> ,»

„  , ca aleşi îs
:* «wJOTMrsa m s»b#ilită |ii 
să {-' asfift m d  «a^te 
- oft. 4? In Jlsu*-.::. ă, ăervi- 
* 1( v pentru a n îce rata 

şomajslui ‘ ift Hunedoara 
.

I

într-o ţară civilizată bi- mod obscur bibliofobia " 
bliotecarul. In .ţara noas- capabilă a genera • apoi ! 
tră „tristă, plină de u- bibliocidul. Nu se mai I 
mor“, tocmai asta Se în- ard cărţile -în pieţe pu- 1 
tâmplă acum: ae stră- blice, dar li se refuză bi--1 
duim săi alfabetizăm gu- bliotecilor orice resurse î 
vemanţii. Dacă în De- de existenţă, de conţi- | 
cembrie ’89 şi mai apoi, nuitate, de supravieţuire. * 
până prin iunie ’90, am Şi asta intr-un moment I 
fi fost mai lucizi, situa- în care e cea'mai ■ mare ! 
ţia s-ar fi putut prevedea, nevoie de biblioteci mo- J 
Găci bine a zis cine a zis derne, ackisb la zi, iri- | 
că înţelegerea evenimen- formalizate, pehtru că -> 
te l»  nu se poate face omului nu-i mai ajung |  
decât din perspectivă is- banii să-şi cumpere cărţi '  
torică. Abia acum, din şi în bibliotecă îi stă |  
perspectiva celor şase ani, nădejdea să găsească Ce-i J 
ne dăm seama că Revo- trebuie penthi a rămâne ' 
luţia anticomunistă a ora şi a nu decădea în 
pornit-o gu stângul, ni- tagma pitecantropilor, din . 
micind in primul rând ce în ce mai mulţi, din I 
valorile culturii dar lă- ce în ce mai agresivi. '  
sându-i teferi pe adevă- „Cultura poporului fără |  
raţii vinovaţi, ba mai cărţi pentru dânsul nu ' 
asigurându-le şi prospe- se poate, zicea N. Iorga. | 
rilatea. Primele „reali- Şi-făt#-: cultura poporului, . 
zări“ au fost incendierea oriee alsătujre economică, I 
Bibliotecii Universitare şi orice formă politică n-au J 
â’-Muzeului de Artă. Va-,nici o valoare* 1* Iorga i 
lori inestimabile şi ire- însuşi fiind up produs; al J 
cuperabiie s-au prăvălit bibliotecii. Ca orice ©m I 
în neant.'Treabă desăvâr- dâplin. Ca Mircea dîU- '  
şită apoi de ortacii care ade, de pildă, care, . la |  
au devastat .Universitatea, patru luni după ce, din- '  

„Alături-de inocenţii care tr-o întâmplare stupidă, |  
şi- t̂u dat viaţa, Biblioteca, i-a ars bibliotean, ..a mu- . 
Muzeul şi Universitatea au rit şi el. Fiindcă pentru I 
fost singurele victime toţi oamenii normali, chiar J 

i»’ ate ie  oluţiei Ro- Iacă nu-ş dau *  >?i „ «jfe |  
mâne Halal s t de < •'«*. biblioteca \ un ’ - *
rău augUr început! De toi» vital, ca aerul, ca a- j 
asta ne dăm seama abia pa. I
acum .când guvernul Vă- Ceva-ceva vor fi inie- J 
căroiu toacă mărimt tot Ies şi finanţiştli noştri |  
ce- a mai rămas întreg de vreme ce js-a ajuns » 
te ţară pe tărâmul cui- până Ia'urmă ta.o  înţe-J 
turii.' Inclusiv ■ tubliote- legere cu paşnicii bibliof*, 
cile. Asupra bibliQcidu- tecari. K însă o înţelegere I 
lui euvernamental ne-a în - obişnuitul stil vacă- V.- . . ■. | î lui guvernamental ne-a în - obişnuitul stil văcă-

0  Fotbal B şi C. Du-
‘ minicâ,' la Certej, în ea»

Cenaclul , „Totuşi 
iubireă^ din nou în Ju 
deţul nostru. După mai 
puţin de două 1 mi, c - 
naclul „Totuşi iubirea”, 
condus de poetul Adrian 
Păunescu, revine în ju
deţul Hunedoara cu trei 
spectacole: la Hunedoara 
— sâmbătă, îl-m ai; la 
Deva -— duminică, 12 
mai şi la Haţeg — luni, 
13 mai. Acestea vor avea
I e i'i c: sele <ic < uliu 1 
din cele trei oraşe, în-

' desfăşura partida Mine- 
din cadrul Oficiului te- rul — UiUirea JUexahdria. 
ritorial poştal Deva. (G.P,) în aceeaŞr zi, în Divizia

G are loo ultima etapă a 
0  întâlniri cu criticul campionatului, din care 

Vaieriu Râpeanu. fcuni, reţinem întâlnirile Dacia 
13 mai a.c„ ora 13, la Orăstie — Minerul* Ani-*

-

Şcoala Normală' „Sabin 
Drăgoi” ̂ din Deva, elevii 
şi . cadrele didactice se 
vor întâlni cu apreciatul 
critio literar Vaieriu 
RâpCanu. Tema abordată: 
„Evoluţia culturii, române 
în secolul al K32-leart.

noasa, Minerul GhelarI 
— Minerul: Ştiinţa .Vul
can, GFR Marmosim Gî-, 
meria Jiyl -' Petrila. 
(SG.) ;

{•I Farmacii ie serviciu 
Li Deva îr •*!» d» 41 
12 mai, va fl deschisăMarti, prof. unlv. Vale- 

cepând cu ora 18. (G.B.) rid Râpeanu se va întâlni 6.0. Farmacia Asclepios
© Marşul factorilor <!u elevii şi cadrele dl- S R.B., situată în str.

„ ‘1 etice o ' la Eiceu r £.'»■ î, Eminescu (dm *"r. -
ASWZ1’ CU m retlo „Traiân”, abordând rul Micro 15). Eocuitori-

în discuţii tenia: „Ten- lor municipiului Hune-
dinţe şl curente te lite- doara, In aceeaşi perioadă',
ratura română dintre le stă la dispoziţie S G.
cete doua războaie”, Iu*te - Farm S.R.B.'din str.

. Giocârliel, nr. 0. (V.R.)

cu în
cepere. de la ora 10, la 
Deva se vâ da start,. în 
etapa’S SEŞ-a a concursu
lui profesional sportiv 
„Marşul factorilor poştali*' 
— faza teritorială, Mar
şul se va desfăşura pa 
traseid Elena Văcărescu, 
Minerului, Gabana Bejân. 
Participă factori poştali

atras atenţia .cu câtva- roi, adică al jumătăţilor |
1 i i i  i  mm mmm |  timp în urmă greva bi- de măsuri», al cârpoceli- I
y r a A  p p  7 |  I I bliotecarilor, aceşti re- lor menite să prelungească !

**• prezentanţi ai celei ţnai penibilul tranziţiei. Avem I
Calme şl silenţioase pro- datoria să veghem asupra •[
fesiuni, de care atârnă integrităţii'şi prosperităţii |
însă iii ' impresionantă -bibliotecilor. Ele sunt *
măsură destinul naţiei şi ultima şi Cea mai eficace !
locul ciyre i »e cuvine la baricadă de pe cate ne
masa culturii universale, put >> împotrivi •’*
S-a ridicat mai toată iităţii ee ne împresoară, 
suflarea , culturală în a- RADU CIOBANU

i  Setgental, către I I 
un soldat neatent: , ,

— Când eu v i po- 1 I 
vestele despre- măgar, , *
nu '  trebuie s i priveşti I t 
afară prin geain^ cî J ] 
spre mine. | j

Iiaureaţil fazei naţionale a Olimpiadelor pe meserii — elevi ai Liceului 
de Artă Deva: Bence-Muck Cristian, Mifaaela Ruda,-Cătălin Dragomir,. Valenti
na Ioniţă, Crisiinâ Lazăr, Maria Pavel,” Ana Maria lancu, Marfa Gal. (Repor
tajul — O „agendă'1 încărcată pentru Licetrt de Artă, în pagina a Ul-a).

Foto: PAVEL LAZA
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Dl. Vtorel Begd&nesfcu, 
primarul comunei Oriş- 
tioara de Sos, ne-a invi
tat pentru data de vineri,- 
26 aprilie 1996, Jn zona 
cabanei Costeştt, unde ur
ma să albă toc w. eve
niment economic şl social 
In acelaşi timp: racorda
rea satului Costeşti Dea!

4 a  tft rla atv^ortin■ «v ■g-vnptşţţMŞK . gue a» « -
lectricâ. Am ajuns la 
Jocul faptei" înaintea o- 
rel anunţat® şi n-ara ".re
gretat Di. ffeadfeescu 
ne-a transferat In „Dacia“
ba horişi lifn Aa
pe care le bato cât e fete 
de mare, şi ne-a dus 
pa traaeete luminii ce 
avea sft. vini r -  t e  to 
cabana Costeşti «până la 
câteva din casele arun
cate peste dealuri şi văi 
din Munţii Orăştiei La 
3 kilometri t e  cabană 
coborâm in punctul 
.Scurtele", la poetul de' 
tmmtonmre de medie 
tensiune, t e  unde se ra
mifica reţelele «ie 220 fcV 
spre cele 27 te  familii 
din Costeşti Deal. una 

: de ta „Căprioare" şi alte 
12 de pe Valea, Bea.

Primând n* dâ amă
nunte lămuritoare despre 
investiţie Ca Inosput în 
anul 1892» cai cereri de 
to familiile din zonă că
tre RENEL. prin «are se 

•angajau să contribuie 
fiecare cu > fote 580 000 
de lei**), despre execu- 
fontul el (SC. *- „ELCO“ 

nS i|’.-îîevă» meseriaşi, har
nici şi serioşi'), despre 
«ostul lucrărilor # („până 

urmă nu i-a costat nl- 
I-. fele pe oameni, fotul fi. 

ind -suportat de la -bu
getul statului, primăria a- 
jptând cu stâlpii dih 
lemn, iar sătenii cu con- 
fecţionatul lor şi cu să
parea gropilor11), despre 
locuitorii din z«hă şi In-, 
deletnicirile tor ^.creşte
rea vitelor, a oilor şi 9

«rauxîşipẑ ;' - drumurile Şale 
pentru aprobări, bani, 
bunăvoinţă, intervenţii, 
alte probleme. Dar să 
nu-i facem publicitate e- 
lectoralâ primarului.

Am avut Ocazie să cu
noaştem Câteva persoane 
risipite prin coclaurile 
Costeştitor, să le vizităm 
la ele «casă, să le aflăm 
modul de existenţă, să

priză televizorul alb- 
negru adus de la Beripţ 
unde mai au o casă şl 
unde au maflocuit din: 
când în când. „Pentru 
mine şi familia mea este 
o imensă bucurie să a* 
vem curent electric afeî, 
spune tânărul, tţidit e- 
meţionat. Prade şl «U 
şl #lţ« ne vom w«ui 
viaţa şlcl, unde au trăit

•  Visul S

.ii «1 ţ i  «em
Şmţfod cunj- rî 

■ * >t a-a 
prin aosastâ

Ifipiiforttor 
un 
de

tete *»
ţla de a putea trăi la fel 
de. civilizat «1 m m m  
şl la oraş, pot să-şi t e *  1 
Vâlte o serie de activităţi |  
productive, soetăle. Sta I  
bucur muR perfora ' ei I  
şi n-ara- ai foi

tem  tem ut h r  rând cu lumea“ ; •  Lumina 
d e  la... cabană; •  Istojrie şi turism ; •  th  
Ia P e tru  Naşte —  ca la o r * ţ  •  „Să

-• şi n-an» w  un, un rai *

T »  ţ »

mtme

-*■ 1:» Z.tUăm

este şi 
trareur fete-wo dat 
mefotos de « f e lh u

I

1
î

Ifi

î
fi

\ •

I

I

\

I.:%• ’

1te
r•• »•
1

le fotei mai apei pulsul 
bucuriei când becul elec
tric li s-a aprins în; ca
mere, îft curţi, la graj
duri Şi poate a lest încă 
o întâmplare plăcută fap
tul că, zăbovind în dis
cuţiile cu oamenii, pe 
petec» şî te  casele • lor, 
n-am participat la mo
mentul închiderii sepa- 
ratorul ui de la ţJSstul de 
transformare «te ia ca
bana Costeşti — momen-* 
tul de finalizare a , lui 
«tei» Şi d« declanşare a 
kilowaţilor spre oasele 
oamenilor, te  acele clipe 
ne-am aflat într-o temi- 
iie de gospodar—  to 
pădurarul Fetru Nasta 

unde membrii ei au 
trăit momentul • sublim 
când primarul Vîorel 

- Bogdănescu a răşucit. 
comttedawteito. 4te . caf : 
mere, făcânU sâ imnjde 
iumina electrică şi ' bu
curia nestăvilită Intru 
, frumoasa* izbândte ; „A- 
ţum Credea izbucnit stă- 
şiâna caael. Mfotăi vreme 
n-am orezuţ ca vetn âvea. 
aici curens^electrit. Mufl ' 
fomim c«kw ctyre fli îl-aij , 
adus,; ^  dajnWterrajŞtrâ: '

( şi mai trăiese -  
bdniai Şi părinţii 
deşi cred efi tei 
încerca o dată la
ofiţeri" la Clmplna." 
5 Casa m  "

Bun)
«ei,
«ai

3 ib -

şi speranţă"), ?l . 
Ioana Mi&nmm

ţadm aru lu l' Pe- 
Hateh aşezată pe un 

fnanos platou, estte în- 
t e t e '

tru

călătoare şl cteatfi' ca 
un ou. Cete «a l' jos are 
gala jul, uade-şl adăpos
teşte „Dacia11. „ÎSste bine, 
sperăm, să se asialţez# te

: . , ., ...te

■i' :fiPte m :  ■■ ' - sf."-"'.. • Jt*t ;■ ■> .'■jrwtef: - IVIRII ■ ’iniffipi;:
bătrâni şi bolnavi, for 
pe m ite ari tateai e du
rerea de şale*.

îl  rugâra-, pe dl- sub
prefect ^ a l i  Budeanu, 
aflat rfe'" teza ''!  şoelfoaşi 

fo ora etocţri-,

, « g g

«**» wr.

m

fjctell .

*m m c%
jufo dot^ 
administrai 

-<ri fot xaw
■ m

|  ; păsărilor, unii fiind chiar
foarte Înstăriţi, având zeci 

I de' vite şl sute. de oi“),

Să trăiască d a te  primar11'
Primul luceu t e  Varo

l-a făcut Petru- ’ îţastâ 
juniof a fost. Să punfi în

trătt- alături de ei“.'
L a fel de efooţionat 

'  icitorul loan 
da- 

fomină 
ia 

Va
lea Re» 
trie primit azi 
cadou de «are  

'tru
meniîor .te nî l-au făeut 
fi Brandul Dumnezeu"), 
ca şi &. Ine IteM i Btf- 
« fo ,! director «fonte fii 
Filialei de reţete electrice 
Dê va, care a ţinut eă 

■ precizeze: 1 ■ „Mulffontoea 
. noastră este că te*am a- 

dus oaraenflor din 
ce « f u  «w t

f*iF
lumina etectrtoă, o 
diţie m m m : *  
ţîei şi confortului. Cu a- 
tât mei-tetoteasâ şl «ai 
necesară este această lu
crare, dacă avem In ve
dere importanţa 
şl turistică a 
Obârşie a 
mâniesc, 
deducere a 
elecWie'to^Lwtettl de 
Sus, apoi In-satu) Priho- 
âişte^s cae» vor fnsetraia 
tecOril la- tel rie mari I

< pentru locuitorii, din te- *
< r  florifle «te -̂ d«al fii de 
; thurŞe ate Judeţofol nra-

ine1. . ”  ; 
i S-a' focut lutnifotet «at, 
te  m fo ţa  m ş tiw v :  *- 
-zonă istorică şl turistică

'  t e  rara feumuraţen
DUMItmU GHBONEA

Alegerile locale între 
speranţa şi pasivitate

m m  *

f i  fefolicit pmtru a Sfiala 
Şt « k r u M iT  in prefira»! 
te  NZtruteBfoek . m m

a induştriei ro-

m m m
«fote 4D

Crapul

cate
«fii valoroşi.

. •  în  primul rfind peforu 
tocalitatea nfowtri, Deva, 
aştept de la noul primar 
şl de te < slllfo 1 *1 •« 
fie mat pragmatici, raat 
buni gospodari, efi ştle să 
«facă* bard, dar şt să-î 

l fitoe.
Ftiitr» 
trebuie să stea fe aborda
rea modului t e  » munci, 
Indiferent de ceea ce Iaca 
fiecare, începând de la
m m

dâririi oraşuluî nostru — 
Deva, De îă alegerile par
lamentare aştept ,o v mai 
bună reprezentare a inte
reselor cetăţenilor, sub 
toate aspectele.

Constantin Zărescu, S.O. 
„Macon" S.A, Deya: m 
Da, voi participa la 2 iu- 
nle te vot peste» «ă este 
Ufi drept al fiecărui cetă- 
ţean 8l ţărik lW Brin vp- 
tfo 'te t, împRcB «  meu, 
sper să im mai bine în 
rnfeînnari» -  

•  alegerile focale,
Şl la cele parlamentai.' 
sper ca aleşii Să facă 
‘ 1 “ "  M  tefi făcut

u  ' p m m i m e  &-
spe- 
local

şi prlroârul muntelpîfeui 
Devfi eş dori să se implice 
«fii mfot tn cnfoorizarea 

stefo«8«  către

«rit a m  rar ra»l (raroepe 
ce nu raprerintă va- 

' loatefi reală •

Voi
a

care
itru

S.C. BADPS Ş.A. DEVA 
VINDE DIN STOC =

— OŢEL BETON;
— PC — DE DIFERITE DIMENSIUNI.
Se asigură transportul la destinaţie, 
Relaţii la telefon : 227109, 227115. (9321)

I BANCA „RENAŞTERI-A CANTULUI 
[ROMANESC" S.A. — CREDIT BANK DEVA 
I Bdul Decebal, bl. 8, tel. 211854, fax* 211634. 

Vinde fo LICITA' 
v«fi- toc ia data de % 05. 1996 te 
turnătoarele!

I. ffool
ţ k k  $ituM

M i t e  o tel tem 
inî
-  2 buc.

a l t e ţ e . '  
bani — l  bttc.

Har a .v ; ,

—: frigider Beko •

9 ^oc, ' , .v. 
ra» dulap — 19 buc.
— fişier metalic 3 bttc.
— cuiere — 10 buc.
«— scaune — 23 buc.
— tnfiebetă —  803^2 tnps *
— copiator Canon — I b»c.
Informaţii suplimentare la sediul băncii.

DOI
mţ

HOŢI gfc.. O OAIE

1

din localitate,

Cura Viaţa este grea, Flo
rin ţTeianţţ de 28 de orii, 
împreună cu Edith Mfigda 
Be?ei, din AninefiSjfi Ş-au 
gândit, să şi-o uşurCie pen
tru moment. Astfel, 1 în 
naaptea ţie 9/lQ auţiiie a.c, 

*»1*[ ._ gospodăria * 
loan Crişan, 

Otjfiie în 
Vatoare de 180 Mo de lei. 
Insă» te puţin timp după 
comiterea furtfofo, viaţi 
'te 'te te n i şi mal grea perf- 
i*U Ori dfo, «feruefit vor 
t e  i i  - tea» pentru ; fapta

UŞA A FOST 
BECUPEBATA

■ t e

I Pentruru Mteen ieşi
m mmm, *
* fost UM a

Giur- 
zlua de

........  ̂ . _______v fi „mun
cii*. Fără a sta prea mult 
fto iteferţ a sustras din 
incinta unui cămin de ne»
familteti din oraş o uşă 
în valoare te  150 000 de
fel. A fost fesă oprit din 
„procesul muncii* de către, 
poliţişti.. Acum este cer—
f l f l f f l i . î n  r t l n i f o  A n 1 iE a r f n in  , •• .: "fl- ! “ra***?*'■ 'Slzţ; • -

UN FURT DE TREI 
/  IBttjClOAWB

Cfeesw^e: Eamb te  26 
de rad, din Petrîla, reci
divist, fără o c te te  a tofe 
identificat te pfoHfo ea 
fiind «uterfo stetefo  ov 
mise In noapte» te 90 
aprihe/l nud a.c. din lo
cuinţa lui Mihai Cătană 
din Deva. Prin Intervenţia 
operativă a poliţiştilor, bo
nurile în valoare te 4  
milioane de lei au fost 
reeupera»*, tor boţul 
cercetat în atare de 
CONSTANTIN P 

, FURA SCAU*®B1 
Constantin P&titu, de 25 

de ani, din Deva, imaicl- 
tor to Brutăria Neamţ, a 
furat în noaptea te 23/24 
riuurtie ;*,c. de fes terasa 
barului Boema, din Sîntu- 
halm, scaune de tle In- 
valoare te 24® 000 te  lei 
Pentru fapta coifes& «fe
ucfw€v3v I»i jSwiC PK;. 5|i wt>
De menţionat că hoţul te  
scaune nu se «fia la jprifea 
abatere, el mai fiind 000» 
damnat pentru 
legii.

UF?.

Deva: »  Voi partfeifei fe 
alegerile de la t  i u te  cu 
speranţa und vieţi «rad 
feine.' „  r

Ce-ml doresc de la vlî- 
toarea administraţie lo» 
«dă? SI fee mai «unt 
gospodari, totntoât oraşul 
m  este c t e  ce «r̂  putea 
ti Şl aceasta eu un mi
nim te

sper o foafl
un control 
preforfe», 

'fetea, 
ce 'v rsa . 
ar fe o 
Cred că 
se va gândi 
noi, fe 
vtoţâ a  
de la şl 
preţuri,

viitoare, 
bună, 

al

sub aspect edilitar-gos-

priraul rând 
o serie de *

♦  a t  p rlveşte^al^ ife  |

J rt, necesare 
ş |  terapii

4sg,asjrats£-
fee acestea nu sunt .com
patibile c» ceea pe se do- 
reşte a  se face fe Româ
nia. P« pite  extern, Par
lamentul — noul parlament 
«r. trebuie s& facă mai 
mfot pentru aşa-risa inte-

ia
nimănui.

ent 
mult la 
a căror 

grea, 
Faţă de 
« s t  în- 

rntoi, avflnd în 
Că Bfo, cei

a treia, 0 bună 
bani ii dâm pe

atâta timp.
Dorcl Rusu, Deva: a La

2 hm ie voi partiripa la vot 
în ideea de a alege pe cei 
mai torni dfefee. căi care 
ne cer votul,' să conducă'
oraşul.'.........; "

•  Sper ceva, mal mult, 
njai ales în

pen-
R H  c°n- 

slder câ fe fo te  sâ parti-
cipe la alegeri toată lu-
i»te; care are tefiptui de 
trot femtrti că altfel nu 
puteni să schfiteăra starea
de f ip t texwttfets. * De la 
alegerile locale sper, în 
prlfeuî rând, o fetinerire 
a celor care coifooc pen- 
ţru câ cei care supt acum 
te  vârsta • noasfe* nu au 
făcut prea mfotei ©e sper? 
Sper ea oraşul să devină 
mfif frumos, font de 
te de ani fe Deva, iar în 
ultimul timp administrarea
lui

•enşul gospo-

lasâ "de dorttl 
sub aspectul - 
al oferaetel.

licit
Şi

1

I S,C. AVICOLA DEVA S  A. I
I

( Anunţă constituirea Asociaţiei Salariaţilor, 
„Micla" Devfi, la vederea privatizării societăţii |

In ante
că toţi salariaţii cu 
coadttcerlV pensionarii cu tUtimul Joc de muncă V 
Ja societate, foşti salariaţi şi producători Bgri- j 
coli, persofiite fizice cat» an relaţii contractualei 
cu societatea ca furnizori de cereale, şi doresc I 
Să facă parte din asociaţie, vor depune opţiunile |  
la comitetul de iniţiativă din «fonti societăţii,!
până în data de 15. OS. 1996, ora 15.

COOPERATIVA BE  INVALIZI 
DEVA

prin unitatea „SfFONERIE" 
din str. Caza Vodă. ar. 37
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Liceul de Artă din Deva
Intre o primăvara cal

dă şi iih început, 4* pa
ct, fierbinte ai verii, nu. 
numele Liceului de Artă 
Deva continuă «fi rămâ
nă prezent, fie în palma
resul unor concufliurt de 
gen. for In programul 
tjdorv* , spectacole, ori 
recitaluri ai căror pro- 
tagoni.şti sunt elevîi «fiii 

hm nivel naţional, cu 
prilejui Olimpiadelor pe 
meserii, ce au avut tac 
în luna aprilie ta. m ,  
din cei nouă '•levi par* 
tictpaitţi, opt s-au întors 
cu premii ş! menţiuni 

- obţinute la arte plastice

ST'sysnâS
Buda - r  pr. I şi menţiu
ne. Matt» g a l '  |*atta 
Pavel, A«a mmg- foncu. 
Valenţtea fotaţâ, Cfită- 
lin bxVgogaU* şi
Laafir — menţiuni (am  
pldktaa) şi Cristian Ben*- 
ce — pr. î ta Vicari Şt 
teorie toKegii. to i  t a ’ 
cursul fum» trecute. două 
talentate eleve ale clip 
sei de pian fi dftet prot 
Doina Oria — Dianna 
Luminiţa .Vasiu (ci. a 
iX-fiţ flţ Monist Danie-. 
la Dăian {cl. a V-â) — 
au participat ta Con
cursul internaţional de 
muzică instrumentală

@ta dl Stressa» din 
a, fiind recunoscută 

eu această ocazie calita
tea Interpretărilor şi va* 
ioarea şcolii de muzică 
dever». ' Concurând ta 
Categoria C, alături de 
41 m  concurenţi, Mom
ea Dăian s-a clasat pe 
locul al doilea, iar Dian- 
Pa Vasiu a obţinut un 
punctaj foarte bun la 
categ B ţtatre 2» 4» 
participanţi), marele pre
miu şl premiul I nefiind 
acordate ta această cate
gorie. De altfel, cete două 
eleve vor participa in sile
le acestea (10—15 mai) la 
vn prestigios concurs irt* 
tcmaţinnal — „Jeunesse» 
Musicales*. ce se va des- 
fişMrs ia Bucureşti, lor 
ej^miBdp-St-sc câştigă
toare» tacutai n i  a rar- 
ţtel tta m ita  doi «ni — 
Anea- Pirita tel. a Vira) 
« , şl - - a g a / ,  Haita.

Humele Liceului de 
Attk i m *  fi. fost recent 
ceri» pe alte două di
plome de participare la 
Concursei Naţional de 
Interpretare Instrumen
tală „Tinere talente" de 
ta Oradea, ele aparţinând 
elevilor CSaudiu Hfid 
(cL a IV-a, vioară) .şi 
Anca Banta — eftştigâ- 
tnataa premiului III la

Impifartâ tot Httd.-miuit 
in acoperirea -eefMNRIt' «ta 
seminţe Şi u n e lte a i’ gră
dinărit pentru agricultori, 
în aed  : deosebit- privind' 
legumicultura. ’ ftriţtB S.C. 
Unisem din Orăşti* arv o 
part® inşemnată' de 
trifeiţta lâ realizarea pro
gramator de produce a*

■ griridă. Managerul firmei * 
respective, dl ing. Constan
tin Petec, spu nea că a o- 
ferit în acest- an la vân
zare, până acum, pesta ?0 
de sortimente şi soiuri dă

pentru
se menţin ’
ţiâ făcută. Trecând poşte 
handicapul lipsei de ~ bani 
la acest moment, rezultatul 
%  compensa în toamnă ptâ- 
fdfi efori material al pro- 
ducătorulai agricol.

ţţ» lângă cele arătate, 
reţin atenţia şl ofertele e- 
xistenta ţn privinţa desfa-' 
cerii accesoriilor . • pentru 
grădinărit. Colaborarea «ii 
firmă Augment din Bucu
reşti (care este distribuitor 
în exclusivitate pentru în- 

. fcreaga ţară a  produselor 
unot consacraţi producători 
din'Austria, Italia şi An
glia) «sta deosebit do be
nefică, «stfel fiind deschis 
accesul spre aparatură • 
grădinărit, cu caracteristici 
performante. între- apar*.
’ tale ce şanţ puse la dispo
ziţia, agricultorilor, îa spe
cial a celor ce se ocupa 
cu legumicultura, pomlcul- 
tura sau viticultura, pot fi 
amintite cele de stropit- (de 
tip Versiorel), din plastic 
sau cupru, dotate cu ptrî- 
verizotoare de mic'îitraj, 
având pompantul din «ee- 
leaşi materiale rezistente 
la coroziune, De precizat 
că, prin criteriile anatomi
ce de construcţie, aparate
le respective reduc simţi
tor efortul de manipulare 
depus do către operator, ga. 
rantând. totodată prestaţii 
optimale şi cu efect de lun
gă durată. Totodată,, meri
tă subliniat faptul că aşi* 
gurarea de garanţii, şi a 
pieselor de schimb, pre
cum şi practicarea unor 
preţuri accesibile, reprezin
tă oferte tentante pentru 
producătorii agricoli Inte
resaţi să-şi' diversificai in
ventarul agricol,

NICOLAE~~sîŞ.p?i;ţ

clasa â Il-a de pian 
(prof. Doina, Ona). Gpn- 

î firmarea şl chiar îmbu
nătăţirea unor asemenea 
rezultate ale elevilor şco
lii Se vor putea teama 
la sfârşitul acestei luni 
(30 mai — 1 iunie), când 
Liceul de Arii va -jă*- 
ddf O nouă ediţie fi Con
cursului naţional de in
terpretare instrumenta
lă şi arta plastice, ta 
care se anunţă partîci- 

■ pa«$ tain peste W • de; 
; judeţ* atar prii. ■ triata»
.* tea aepstui moment Insă 

(la *7 « a i a«A i» raem- 
bri ai corului liceului 

f  (dirijor Htaoiee Icobcscu) 
vov tar» ea ta Academia 
româno-italianâ din Ro
ma a» rftZbatâ «ceratele 
pieselor reprezentând ta 

-principal preltkrări da 
folclor din repertoriu) 
românesc, iaf w  reci
tal mâi amplu va fi cus- 
ţinuţi după numai «"tu
nă de aUe, pe scene «lin 
Franţa, «d. * cu ’ eirbă- 
torirea Zilei - Muzicii -. a 
acestei ţâri. .

Aşadar,. a «agendă de 
lucru" aproape plină in 
această perioadă pentru 
eîfvlî şj profesorii unu! 
liasm cate continuă să 
confirme...

Gazul metan 
„şovăie* să 

intre în. Valea 
Jiului

i4

i% :
I:n ■
l

I
Din informaţiile pe >

b* |

avxm airr*

1
'.M

I 
1.
IA
i
|  care te deţinem, In pre 
I  zfittt> fknt încheiate lu- J 
J crârile la reţeaua de a- |
|  llnieptare şt distribuţie ' 
; a gazului înrian, pen- |  
I tru municipiul Petroşani, o 
. cu toate acestea, de I 
|  combustibilul' gazos nu ' 
J se bucură decât loca- 4 
f tari! unui singur bloc { 
|  «Un oraş. Din relaţiile |

! obţinute de ta factori J 
de răspundere dl fie- , 

, gionaîel dc S lU dtU $tf 
LtOfia Metan Deva» ş te  l  
j înţeles că începerea |  
} dUtribulrit cer»s|»unzl- Ş 
* toare » gasului ae fin- 1 
t  ţcă de o simplă î 
! probtefoă administra- I 

tteă. Este vorba de fap- î 
IU ' m  rcgieaida- de gae 
te*®» i»  dtepune. In -« 

* e«, de un «fospecenri ta ţ 
|  m ir i Meejunsaf gravi* î 
• festei ht jurai spaţhi- 1 
t  U  nteşft Să edipeums- * 
. Că diSieceratui, spaţfs |  
1 «le W M  «MeMjaw» Ş

î s s i l ; * » !
* dată fiind create |fo »  1 
1 dlţiUe Ca salariaţii re- J 
f  glMttffer de gme să * » - f 
I tă unipa sfMdted’ vor fi » 
I raioritit» %, reţeaua de |  
* gas afte i f  bfociiri d i 4 
I locuinţe din zona Ae- î 
» reştori. (AJk) f
I •

■ :' ahmăjhgS meHaâm
« i a l w T V  | j F F w l 8 i e r H r i

necesare
H | i | ţ | 2 | | r J  f l  L i P
Ş # n  I V f f l Q  V #  e V p « iV * # f% . ■

{

Rste, Credem, bine cu
noscută cearta — unii ii 
zic scandal  ̂ dar pttfcâ exa- 
gerea/ă, — Intre dnii Lazs- 
k» Tăkes, preşedintele de 
onoare ţi Mărite Bdâ, pre
şedintele uniunii — deci 
între radicalii st. modera
ţi! din V.Î>MJR. Tocmai 
din această pfidhâ. nu ne 
vom referi la problema 
respectivă, cl la alte câ
teva aspeCţe —■. mal pre- 

■ ere două -w,' pentru a a- 
duce câteva clarificări .re 
« te  btae să fie mmdtmte 
şi de eei ce m  cuncsc 
limba minoritarilor dinţa
ră noastră. Menţionăm că 
aceste» au Izvorât (ai c- 
cazîa conferinţei de pre
să a dini Marito Beta, ou 
prilejul recentei tale pre- 

.zwţe I» municipiul de re- 
tedlitţă a judeţului nostru 

Primul «r f l  aceia «fi 
U.D-M.R nu «sta un par- 

. tîd poîitic, ci 0 uniune de ■ 
partide. După cffiî re cu
noaşte, maghiarii din Ro
mânia au şl partid soetaD 
democrat Şi creştin demo
crat şi’ al micilor proprie
tari ««,, toate acestea al
cătuind uniunea tic care, 
vorbim. Aşa că U.D.M.R, 
este precum Convenţia De
mocratică din România 
taU Uniunea Soclal-î5cmo*

erată. Din această pricină, 
existenţa UvDJd.R. este 
perfect valâbilă şi ta r poa
te fi reglementată prin 
aşa numita Lege a parti
delor politice.

Al doilea aspect ar fi 
acela eu privire la denu
mirea uniunii. Mulţi re- 
mini cred că VMMM. 
at  n Uniunea Democrată 
a Maghiarilor din Româ
nia .Greşit. U.D.M.R. este 
Uniunea Democrată Ma- 

‘ giiiarş din România, "tiirita 
ce înseamnâ ■ Că ea :« i-i 
«aprinde pe toţi maghft- 
rii din România şl f»u poa
te ajunge ta aşa oteM»* fu 
altă ordine de Idei, tfitat 
0  In judeţele Cu poptaa-
ţte predominânt maghiară
sus* «tawrel car» «-au

; luSCl »  Wl' - SitvC1 '•BVliviYltay'i m ' :»il iirri ■IfcW-' • lă'veaT'ite'Via rpOiif ice iw€ai etlu CUp?îîu
re in  U.D.M.R. u n  rea - 
ţean din Cluj-Mapore Imi 
spunea efi ta munlcfpiui 
respectiv s-au înscria mulţi 
maghiari t« partidul dlul 
Runar, conthteerea Parti
dului România Mare I! 
cuprinde şl pe dt Xuliu 
Rare rec, rec, 

tată deci două precizări, 
legate de U.D,W.R., pe ca
r e  le-am considerat nece
sare
' ' ••-■IM.. a.Wai . 'TTt AIAN BONDOR

legmne, precum şi btgră* 
rembttc chimice. Disponibi
lităţile se menţin la con- 
timtave, afiârteu-se ta stoc 

diferite cantităţi de seminţe, 
M pretează pentru

seminţele de 
firma a fost auto

rizată să distribuie şi se
minţe de porumb, clin hi
bridul Itaisa, produs de r e 

numita firmă Pioneer. dJis: 
cutând despre preţ, care' 
nu este subvenţionat (aşa 
cum . se întâmplă cu hi
brizii autohtoni), ni s-a 
precizat că orice producă
tor agricol, care doreşte să 
obţină producţii performan- 

‘ te cu adevărat, trebuie să 
înţeleagă că merită să fa
că o asemenea investiţie. 
Ca să fie mal plastic ta 
exprimare, interlocutorul 
afirma că „nu poţi cumpăra 
niciunde ta lume un Mer
ced» l â . preţ de ,Dacia". 
Adică dacă vrei să obţii 
producţii mari şi de cali
tate, eite necesar să şl 
cheltuieşti, oricum sporul 
de producţie obţinut pe 

- seama folosirii unor . «p- 
• minte valoroase acoperind 

cu vârf şi îndesat investi-
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fn-seteriîte «te la SXG jgOBBBU" SJh  Deva se întreţin culturile 
răsaduri necesare pentru această primăvară. Foto; PAVEL LAZA

.TURDAŞTEANA" — o  
PROSPERA

Dl Uviu Crtmciova, avem rezervate 120 de 
preşedintele Sodetăţll a- ha peftteu cuhara porum- 
gricole „Turdfişteana*. din buhd, lucrare încheiată 
comuna Turdaş, ne-a vor- ta  prima decadă a Iu
bit de curând' despre mo- nil mal: ax. 
dul Cum se desfăşoară — Calitatea lucrărilor 
lucrările pe og«Mure. cum « te ?

... — âpuitefi-Jte, tatăl de — Pregătire? terenului 
toate, ce aţi semănat t a  şi semănatul s-âU făcut 
toamna* trecută : şi cuâ * t a .  buile âdnditu agrotth- 
evoluează culturile res- niCe. Mecanizatorii „Agro- 
peCtive ? mec**, Conduşi de Cd

— Avem 220 ha arata- Constantin Fioroiu, un
nate cu grâu. Holda a ră- foarte bun meseriaş, s-au 
sărit untau-m şi frumos, străduit şî au reuşit să 
ia r în prezent lucrăm la facă treabă foarte bună. . 
erbicidarea ei. — Cine v-â dat bani ? )

— Cum se desfăşoară — N-am luat nici un l
Insămânţârile de primă- leu ca împrumut. Am pri- i 
vară? ' mit sprijin — seminţe,'

Eu consider că bine. îngrăşăminte, erbicide de \ 
Până Ia finele lunii apri- Ia 'firma cu care avan 
îie, ăm semănat 81 de contract să livrăm 260 
fia cu orzoalcăi cultura tone grâu, 1000 tone or* 

deja răsărită, 35 zoaicâ şi '20 tone porumb.

1-■ i H l i f l  « fT C
Consemnăm licitarea 1 şi 

adjudecarea Unor terenuri 
— amplasament, pentru |ii- 
ferite iniţiative investiţio- 
nale. ■ 'i<

La Orăştie, s-au licitat In 
vederea concesionării, tere
nuri pentru 0 locuinţe, un 
centru de recuperare, -şi 
un spaţiu comercial. S-au 
adjudecat pentru sume de 
.701 lei/rop pe an terenu
rile pentru locuinţe» pen
tru 630—650 lei/mp/an re
le pentrd zone ae agre
ment şt 4600 lei/mp/kn te
renuri pentru un- ş spaţiu 
comerciaL .

Tot la Orăştie s-a mat 
adjudecat prin licitaţie cens 
cesionarea unor terenuri 
pentru construirea a 33 de 
garaje.. Taxa. anuală , de 
redevenţâ pentru care s-au 
adjudecat; tatre 1506 şi 
25 0H iei/mp pe an. (I.C.)

iWVtVAWVAW W W A V .W W W V W  * ** " - '  - * ’

(10—13); Pădurile din Ma
ci ison County R4—16)5

■  „LUCEAFĂRUL* 
VULCAN: Dragosţea unui 
preşedinte american -{10 
—13); Elisa (14—16);

■  „DACIA* HAŢEG; 
Timecop (10—12); Aman
ta draîstii mele (13—15);

( ■  „MODKRN;‘ HUNE
DOARA: Răzbunătorul (10 
—12); - '

«  CASA DE CULTU
RA CALAN: Răzbunare 
infernală (0—12);

■  „MUREŞUL" SIME- 
RIA; Cavalerul mesei ro
tunda (10—12);

■  „LUMINA" ILIA: 
3 « P | ^  (10—12);

■  „RETEZAT* URI-

de ha cu caţtedt ^  de Am reiabmat btae şl cu i 
fia cu mazăre, 13 hâ cu jSratiran**, căreia îl vom '
âţeclă de zahăr şi 5 ha livra seminţe.
CU .sfgdă furajeră. Mai TRAîAN BONDAR

A  „PATRIA** DEVA:
Valul ucîgaş frO—13); Ca
zino (14—16);

■  „RLACARA" HU
NEDOARA: Mortal Kom- 
-bat (!0—13); Cazino (14
-1 6 ); . .

■  „PARlNGUL" PE
TROŞANI: Operaţiunea 
Broken Arrow (10—13);
Jade — Obsesia periculoa
să (14-16);

■  „CULTURAL" LU- 
PEN1: Minţi periculoase 
(10 —13); Operaţiunea Bro
ken Arrow (14—16);

■  „ZARAND“ BRAD:
Avfnash (10—13); Poliţis- CÂNI: Despcrado (10—12); 
tul electronic (14-16); H  „MINERUL" GURA-

■  „PATRIA" ORAŞ- BARZA: Batman Forever 
T1E: Poliţistul electronic '(10—12).
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Mierea şi propolisul au 
proprietăţi antitumorale

In revista „România a- 
picolă" din luna februarie 
a.c. este reprodus un in- 

< teresant articol apărut în 
<: „Journal suisse d’apicul-
• ture“ nr. 11-rl2/1994. Prin 

ce ne-a reţinut atenţia ar
ticolul respectiv? '

Pornind de la rezultatele
• cercetărilor obţinute în
• urma a numeroase studii 
de laborator de către oa
meni de ştiinţă americani, 
Care au fost confirmate 
şi de ruşi, s-au constatat 
o serie de proprietăţi anti- 
ţtţmorale-ale mierii şi pro- 
polisului, care anterior nu

'erau cunoscute şi puse» î» 
evidenţă! la adevărata lor 

. valoare. Potrivit studiilor 
întreprinse, s-a , dovedit - 
că produsele stupului — 
respectiv mierea şi pro-* 
polisul, prin elementele ce 
le- conţin, pot împiedica 
dezvoltarea cancerului şi 
pot distruge celulele can
ceroase deja existente.

Bazaţi pe probe de la
borator, C.V. Rao şi alţi 
cercetători de la Fundaţia 
americană pentru sănătate 
la Valhalla (New York) 
au descoperit că acizii ca
felei, care se găsesc în 
miere îtt proporţie de* 20—
25 kt sută, împiedică- creş- 

. terea. celulelor canceroase 
dft» colon. De asemenea, 
s*>a« dmaonstrat faptul *că 
ac»iji;!c«fe(ci din produsele 
ştupţtâ#! constituie- inhibi
tori aifoancerului de colori 
la aniMft̂ ie. îri cadrul ex
perienţelor făcute, şobola
nilor li' s-au injectăţţ ce
lule canceroase şi agenţi 
piţc^ţocatori der caneer. Din- ■ 
tre ceţi tpeii acizi cafeiei 
sintetici j şj diferiţi ! utili- 
sasjţfe.o^ntUBit PEG a fost 
neadte jjutfefe eficient înjpie- 
dfe&wtî cancerul, doar în 
proporţie; de 55,2 la sută, 
în VTethe ce ceilalţi doi 
au împiedicat dezvoltarea 
tumorilor în proporţie de 
81 la sută. (Totodată s-a.

MARCEL, PROUST,

— RĂSPUNSURI LA -CHESTIONARUL 
P R O U S T "

dovedit că acizii cafelei 
sunt mai eficienţi decât 
ehimioterapia, care distruge 
nu numai celulele maligne 
ei şi pe cele sănătoase. 

•T-a rândul lor cercetătorii, 
ruşi aU constatat că mie
rea are proprietatea de a 
împiedica apariţia metasta
zelor şi propagarea cance
rului şi în alte părţi ale 
corpului, ea ameliorând şi 
eficienţa chimjoterapiei.

tntrucât studiile între
prinse au rezultate promi
ţătoare, experienţele fă- 
cându-se deocamdată doar 
pe animale, se aşteaptă ea 
efectele beneficie ce le 
pot avea produsele stupu
lui asupra formelor de 
cancer să fie studiate în 
profunzime şi în cazul 
organismului uman.

NICOLAE TÎRCOB

! Ţara noastră se bucură
) de nenumăraţi factori 
‘ naturali şi de o mare 
\ varietate calitativă, re- 
J prezentaţi de munţi, pă-

I duri, izvoare şi lacuri tă
măduitoare care pot oferi 

I oamenilor rriijloace de 
I întărire a sănătăţii sau 
j de prevenire orj de vin- 
J decare a unor boli. Ma-* 
J rea, acest sanatoriu na- 
|  tural, completează a- 
I ceşti factori..
* Proprietăţile terapeu-
I tice ale aerului şi apel 
♦ mării au fost recunoscute 
|  încă din antichitate prin» 
, scrierile lăsate de filozo- 
I ful Plafero sau , marele 
; medic Hipocrat. Astăzi,

I- oamenii asaltează cti a» 
tâta aviditate litoralul

1* Măriţ Negre, atrăŞi parcă.
instinctiv de- acest mediu 

* natural. Helioterapia este 
I numai una dintre mulţi-' 
» piele faţete sanogenietice- 
I ale mărîj, la aceasta se 

.adaugă altele poate* mult

— Ce virtute preferi?
— Toate cele ce nu 

sunt caracteristice unei 
secte, cele universale-*;'

— Ce caljtâţi preferi la" 
un bărbat? \ .
1 — Inteligenţa, ■' simţul 
moral. * :

— Ce calităţi preferi la 
o femeie?

— Blândeţea, natura
leţea, inteligenţa. ,

— Care ,ţi-e *** ocupaţia 
preferată?

— Cititul, visarea, ver
surile, istoria, teatrul.

— Ce înseamnă pentru 
tine a fi fericit?

— Să tcăiesc în preajma 
tuturor celor pe care-J 
iubesc, în mijlocul farmece
lor naturii, să am. cu mine 
cărţi şi partituri, şi în. 
apropiere un teatru fran
cez,

— Ce înseamnă pentru 
tine a fi nefericit,?

— Să fiu despărţit de 
mama.

— Ce culoare şi ce floare 
preferi?

— îmi plac toate, iar 
cât priveşte florile nu ştiu.

— Dacă n-ai fi tu în
suţi, cine a l  Vrea să fii?.

— Netrebuind să-mi pun 
această întrebare , prefer 
să nu dau nici un răs
puns. Mi-ar fi plăcut 
totuşi mult să fiu Plîniu 
cel Tânăr.

— Unde ţi-ar plăcea 
să trăieşti?

— In ţinutul idealului,- 
sau mai curând în idealul 
meu.

— Care sunt prozatorii 
tăi preferaţi?
■ — George Sand, Ang. 

Thierry.
— Care sunt poeţii tăi

preferaţi? y
— Musset.
— Care sunt pictorii şi 

•compozitorii ,tăT preferaţi?
— Meissonier, . Mozart, 

Gourţod;
Selecţie si prezentare, 

ILIE LEAnU

MARE A (I)
mai importante. Dintre 
acestea enumerăm. ur
mătoarele:

— aemterapia repre
zentată ^e- respirarea U-

TERAPIA
NATURISTA

rjui aer de o puritate 
deosebită, fapt i  întâlnit 
doar pe creştete inontane, 
aer tîn continuă' mişcare 
ce formează O %iîză a- 
preape continuă;

— contrastul dintre
temperatura aerului. şi 
cea a apei de la malul 
mării; care-acţioneaz» be
nefic asupra * cP'CUlaţiei 
periferice, respiraţiei şi 
inimii; - ■

— masajul ritmic al 
valurilor de apă* sărată, 
exercitat asupra pielii,

a elementelor contrâcţile 
de la periferia organis
mului şi a musculaturii 
striate de *la acest nivel, 
care sunt solicitate şi puse 
în-acţiune prin rezistenţa 
ce trebuie să o opună 
valurilor;
( ~  inspirarea aerosoli
lor ca şi băile de nisip 
ce lei facem pe plaja 
contribuie la valoarea 
curei macine.

Nu ieste*- dp prisos de 
a reppta afirmaţiile fă
cute de - profesorul bal- 
neolog Denis Lerov, la 
un recent congres . dA 
medicină maşină», ce a 
aVut loc la Raseofft in 
Franţa, „Medicina- mării 
cu elementele sale to
nice, cu oligoelementele 
sale, cu microclimatele 
sale, reprezintă cu prio
ritate medicina epocii 
noastre". '  (Va urina)

Ing. IACOB> TRAIAN,
pi&tf*'

♦ — «—*—*—♦-“*-***— —*—*—*—* —♦ —# —a—
CUGEtARI

« Cine a înălţat munca-până la iubire, acela a 
coborât raiul pe pământ. - :

S. MEHEDINŢI
•  Faima se rugineşte dacă n-o cureţi prin muncă 

în fiecare zi.
• N. IORGA •

•  Munca este hrana sufletelor nobile.
SENECA

•  Munca este singurul titlu de nobleţe al omului.
P. COMARNESCU

•  Pentru odihna ta, să laşi în fiecare zi, până 
la moarte, tot ziua de mâine.

.-v;> n . io r g a  y ;;v.̂ p:*..y -
' •  Norocul nu poate fi găsit decât în casă în care 

se munceşte, se râde reconfortant şi se cugetă despre 
viată. - ’ ':'y'

- .'•„*' N. IORGA -y>r̂ -: ' y '
•  Cine refuză plăcerile pure ale muncii cinstitei 

nu mai poate simţi decât plăcerile teribile ale viciului.
BAUDELAIRE

•  Mai bine să te consumi decât să rugineşti.
D. DIDEROT

•  In muncă e sănătatea, cinstea şi întreg farmecul '
vieţii. *

‘ A. VLAHUŢA
Selecţie dc prof. PETRU ARDEU

I
V— . —  , —  . —  Desen de CONSTANTIN GAVHHU-

Emil Cioran este figura 
. cea mai interesantă a cul- 
; turii contemporane, prin 
bogăţia de probleme că le 
ridică, dar este şi „spiritul 

, cel mai diştrneri», prin 
negativismul sări, radical. 
Spre ilustţarr»' celor două 
atribute afdvgândirii sale, 
reţin modele explicitate 
din „Tratat de descompu
nere*1, consemnând şi 
pagina.

I. ÎNŢELEPCIUNEA:
Dezorientarea spirituală* 

şi pesimismul contempo
ran au o explicaţie: „E 
adevărat că fără ea (cre
dinţa), omul porneşte pe 
o infinitate de căi fără 
ieşire". (18)

Victimele fanatismului 
politic îndeosebi ale revo
luţiilor sunt compătimite 
în termenii: „Există oa
meni sacrificaţi, care plă
tesc inconştienţa celorlalţi". 
(75)

Criza spirituală este re
dată şi explicată, întrucât: 
„Adeyărata moarte nefiind 
putreziciunea, ci dezgustul 
faţă de orie* strălucire, re- 
.pulsia faţă' de tot ce este 
germene". (79)

Deplin adevărat este că:

„Problema libertăţii este
insolvabilă", (86)

O judecată istorică in
genioasă, autentic îndemn 
la înţelepciune, se dove
deşte consideraţia: . „Pri
viţi polemicile din fiecare 
secol: nu par nici moti
vate, nici necesare". (220) 
Este absurdul istoriei, ce-a 
provocat eninte suferinţe.

Ca avertismente pot fi

autorul însuşi;* La finele vo
lumului, aflăm destăinui
rea: „Şi pentru* că am 
vrut să fiu înţelept ca ni
meni altul, nu~s decât un 
nebun ’ între nebuni". (263) 
Evident-nu e vorba de o 
nebunie patologică, fiindcă
— din contactele personale
— l-am constatat drept 
blândeţea întruchipată a 
românului de omenie —

supra omului: „Animalul 
indirect prin excelenţă... 
Nimic în el nu-i sănătos, 
înger care şi-a pierdut 
aripile sau maimuţă care 
şi-a pierdut -părul". (41) 
„Oamenii nu sunt decât 
paiaţe pline cu globule 
roşii, ce şămislesc istoria 
şi strâmbăturile ei". (106) 
„Omul e un animal fără 
viitor". (265)

filosofiei. Dovezi: „Epicu- 
rienii şi stoicii,; euperţt în 
înţelepchurer nobili* şarla
tani iviţi *la periferia filo
sofiei".' (57) „Filoepfia, ne
linişte, irnpersnnsj*; refu
giu Înt preajpţftîunor idei 
anemice1*? (W  „Marile 
sistema nu* sunt decât 
strălucitoare tautologii". 
(78) De-a dreptul jignitor

reţinute şi următoarele ju
decăţi istorice: „Orice for
mulă salvatoare înalţă o 
ghilotină" (144), denunţând 
criminalitatea revoluţiilor, 
şi: „Fiecare generaţie înalţă 
monumente călăilor, gene
raţiei care a precedat-o", 
(158—159), detestând mi
turile istorice şi uşurinţa 
cu care se omagiază, tre
cutul istoric. .

2. NEBUNIA:
Pe lângă admirabilele 

sclipiri sapienţiale, se în
scriu \ şi gânduri ce figu
rează nebunia explicată de

cu defectul dureros de: a 
nu-şi face un examen de 
conştiinţă în redarea tul
burărilor intime sufleteşti şi 
a tuturor aberaţiilor anor
male ale gândirii ome
neşti. El se explică şl se 
poate justifica prin exce
sul de sinceritate, dar 
rămâne vinovat dc păcatul 
Iui Mefistofel din deda- * 
raţia: „Eu sunt spiritul 
care neagă tet timpul". 
Gloran neagă pe Dumne
zeu .şi prin El oamenii şl 
tot ceea ce au creat el. 
Dovadă stau referinţele a

Toată cercetarea ştiinţi
fică este nulă, cât timp: 
„Există mai multă înţelep
ciune în rânjetul unui i- 
diot decât în cercetările 
laboratoarelor", (81), ceea 
ce poate fi adevărat dacă: 
„Nimic nu dovedeşte că 
suntem mai mult decât 
nimic". (84).

Emil Gloran nu e filosof, 
ci un genial eseist.. El şi 
opera lui sunt creaţii ale 
gândirii filosofice. în loc 
de recunoştinţă, găsim 
ingratitudine. £1 este cel- 
mai violent calomniator'al

este un capitol prin titlul: 
„Filosofie şi prostituţie", 
în care citim: „Tot ce ştiu 
am învăţat la şcoala prosti
tuatelor, ar trebui să ex
clame gânditorul",- (124), 
implicit orice filosof. A- 
pol, deşi filosofia este re
cunoscută de la Aristotel 
ca „ştiinţă a Adevărului", 
după. opinia lui Gioran: 
„Filosofia discreditează A- 
devărul". (246)

Eupţa cea mal cruntă 
şl nemUoaai: 0( duce ®lo- 
raa înspptriva Iul Dum

nezeu» în termenii cei mai 
defăimători posibili, nu 
ca a-teu, cj ca anti-teu, 
adică Anticrist, dovadă, 
aprecierile: „Dumnezeu e 
rugina noastră, pieirea —  
pe nesimţite — a sub
stanţei noastre... Superstiţie* 
sinistră, cancer acoperit 
de aureole, care roade 

, pământul de, milenii". (202)
■ „Nfe temem de el ca de 
un monstru şi-l strivim 
ca' pe o insectă; îl idola
trizăm: este Fiinţa, '.îl
respingem: este'Nimicul...".

Greu de explicat cum 
a fost posibil ca rafinatul 
stilist* să decadă şi să se 
exprime atât de imperti
nent faţă de Divinitate, 
valoarea spirituală supre
mă, sprijin vieţii a mili
arde de credincioşi.

Opera Jui Emil Cioran, 
nu lipsită de valoare, ră
mâne totuşi grevată de 
judecăţi libertine, necon
trolate de conştiinţă, tur
bulente şi prejudicioase, ce 
n-atî altă-explicaţie decât 

‘ un gen de nebunie, obiş
nuită unora din geniile 
omenirii. ■

VICTOR ISAO

Anul VII I Nr. 1632
m m
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Cea mai subtilă dintre plăceri e 

aceea de a fi simplu, modest, naiv, supus, 
prevenitor, a avea aerul că înţelegi cât 
mai puţin sau nimic din ceea ce nu ţi se 
spune, dar în acelaşi timp a înţelege 

i tot şi *a privi totul cu d&taşare şi 
I cu, o liniştită ironie'1.
( ' GAKABET JBRAlLEANU

^ D i s P R E P i J c E R F ’ * I
'  O «Când nu ai ceea ce-ţi place,' trebuie să-ţi i
j placă ceea ce ai".   I
I '  PROVERB FRANCEZ J
j O  ..In legătură cu fiecare plăcere trebuie să ne I* 
I punem întrebarea: Ce avantaj va rezulta dacă• nu J:
• mi-o voi satisface?". % |
f EPJCUR
* O „Să fugi chiar şl de ceea ce-i dulce, dacă poa- |
I te să- devină amar*. ■ ■ »
'  SYRUS I
1 © „Cineîşi hrăneşte trupul prea mult, îşi hră- J
, neşte sufletul prea puţin?. : • »
j JEAN SYLt^IN BAILLY J
J ©t „Prin orice împlinire se pierde ceva din mi- j 
j nu nea. posibilă". I
i ■ ■ • • , L. LINO - |
' © „Durerea cea mai intolerabilă este produsă |
| prin prelungirea celei mai intense plăceri"'. . *

GEORGE BERNAKD SIIAW I 
I Selecţie de ILIE LEAHU ’
\rnm . f. mmm s . mmm m wmm » mmm * mmmm * «mm ;4ei»«;?y,' ’*»***■■:,, i.:,- mm ;■

tenul tău,. Haralambie ? 
f Foarte bine. Ii mer
ge extraordinar. S-a asi
gurat anul trecut contra 
accidentelor şi a fost Io -; 
vii^ între timp de frei ori 
de maşihă...

.© ' Doi vecini au câte o • 
fântână în curte. Vreo ze
ce zile la rând, Ortul dintre 
e i : îi cere celuilalt câte o 
găleată cu apă,

— De ce îţi trebuie a- 
tâţa apă, vecine ? Ţi-a se
cat fântâna ?
. — Nu mi-a secat, veci
ne, dar a căzut soacră-mea

Mnrphy S.A.
LEGEA LUI WEINBERG
Dacă constructorii şi-ar 

realiza construcţiile în fe- 
. Iul în care programatorii 

concep programe, atunci 
prima ciocănitoare care ar 
veni ar distruge civiliza
ţia.
^Corolar: Expertul este 

persoana care evită mici
le erori în timp ce se în
dreaptă spre marea eroare. 

LEGEA LUI WALKER 
Asociază-te cu persoane 

bine crescute şi maniere
le tale se vor îmbunătăţi. 
Mergi cu oameni cinstiţi 
şi propriile tale instincte 
bune se vor dezvolta. <3au- 
tă compania haimanalelor 
şi vei deveni haimana.

Corolar: Ai de-a face 
cu oameni bogaţi şl vei 
deveni falit.

LEGEA LUI LINO 
Reuşita unui simpozion 

internaţional depinde de 
proporţia de timp aferen
tă şedinţelor şi cea dedi
cată meselor festive. 

PRINCIPIILE LUI 
BOMBECK I
1.' O maşină veche care • I  

te-a servit foarte bine, va |
mm—  m mm—  •  — m  * «*■* m m m m  m m ^m   ̂ ^
faci prostii. Ştii vorba aia, |
că cine fură azi- un ou, > 
mâine va "fura un bou ! ]

— Cine-i ăla prost să s
fure doar un ou?! (I.L.) I

continua să te servească 
până în clipa când. îi pui 
cauciucuri noi; atunci se 
va prăbuşi.'

2. Un covor urât nu se 
distruge niciodată.

LEGILE ANALIZEI
(tot ale lui Murphy)

- I. In orice, colecţie. de 
date, cele care par evident 
corecte, vor conţine erori.

2. Este, firesc pentru o 
zecimală să fie aşezată 
greşit.

3. O eroare care se, poa
te strecura într-un calcul, 
se va strecura acolo şi 
astfel încât stP'bducă cel 
mai mare prejudiciu în
tregului calcul. (I.L;).

| Schimbare 
Ide -macaz?'
I- _ , ‘ astfel, tot m;*i artificial;*]

De la o vreme sunt mă întreb dacă voi puteai 
tot mai.' nemulţumită de „schimba macazul" ? |

I  mine. şi nu vreau să re- Pentru -ca un tren să|]

( cunosc acest lucru. Mi-e poată merge intr-o nouă! 
teamă să privesc în o- direcţie este necesară de-*

I glinda care mi-ar reflec- sigur schimbarea de ma-1 
ta adevăratele probleme. caz, înşă nu este şi su-«

I Mă plâng de singurătate, ficientă, trebifîe ca ecartull 
de prea multă muncă şi roţilor să fie acelâşi cuji

I prea puţin timp, dar nu ecartul liniei, altfel seva* 
vreau să accept cauza ce produce cr- deraiere: 6u ?

( produce aceste efecte.,.. De alte cuvinte, nu ajunge! 
fapt simt că mă plafo- speranţa, trebuie şi ta-!

i nez, simt că mă învârt lentul şi abilitatea de a l  
într-un cerc, nu pot să porni pe un nou drum. ■  

I  depăşesc un anumit stil Probabil că singurul mod |  
1 ce încadrează tot ceea de a afla este să pornesc**II  ce încadrează tot ceea ae a ana esţe să pornesc* 

ce fac, scriu şl gândesc pe acest druni atunci |  
într-o aceeaşi categorie, când. cineva sau e« !n - | 

I  In plus simt. acest stil sămi voi -avea curajul să |  
■  schimb, macazul". j

INA DEXEANU I
devenind tot mal facil 
de adoptat şi adaptat şi

I
I
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Au înflorit cireşii... I
Au înflorit cireşii din grădină, I
Şi toate' ne îndeamnă spre alean... I
Se-apropie alegerile, Coryntlnă I
Şi unii dau năvală spre ciolan. |
Şi mă întreb o dată, şi-ncă-o dată : !
De ce nu Ie încurci cu-n senator ? |
Că, poate, ajungi şi tu o deputată, *
Să nu te mai... prăjeşti lângă cuptor. |
A! fi un om politic plin de graţii * I
Şi te-ar vota orice concetăţean I.
Sătul de inşi umblând ca apucaţii I

- Să. pună labele pe un ciolan. . I
Au înflorit cireşii, Coryntină 1
Şi ni se prevesteşte-un an cu rod. !
Şi multe binefaceri-or să ne vină». |
Păcat că hâmesiti-termite ni ie rod.»! ■ ■

" DUMITRU HURUBA I
© — Este inadmisibil, 

iudă soţul furios în baie, 
lamă nouă şi nu reuşesc 
si mă rad cu ea. Nu 
taie deloc! '

— Nu fi caraghios, dra_ 
gâ — spune soţia. Doar 
nu ai barba mai tare * 
decât] margJriiRr de la sau. 
dalele mele? T ' - ••

© — Un pescar amator 
încearcă patru feluri de m o-• şi nu-i ajunge apa decât 

wmeală fără nici un succes, până la gât!
N-a * muşcat nici un ©  — Ei, şi acum să-mi 
peşte. Scârbit la culme, spu ide câte ori ţi-ai în- 
nmul «ş» strânge uneltele r>t̂ -cî ? — îl întref -

bă ‘ preotul pe credincio
sul venit la el.
• — Acum şi dumneata, 
părinte! Eu am venit aici, 
să mă spovedesc, nu să 
mă laud-!

© — Când am venit hi, 
orâşpî acesta nu aveam, 
deeât propria mea inteli
genţă.

•— Cu < alte cuvinte, ai 
psmit de la zero, nu ? ■
' © Noul angajat Infunc- 
ţie de gestionar este a- 
vertizat:

— Vezi, fii atent, să nu

ş t . taţ calabalâcul şi- a. 
(pncă- câteva monezi • in 
apă: ■ . ■*

— Nş! — strigă el. 
Dueeţi-vă şl • cumpăraţi.vă 
ee-«ă -jdaeel- . - •

O —- De mâine plec în 
concediu, spune şeful de 
serviciu: VTu o să-mi ţii 
locul. Nu-i nevoie să^ţi 
spun ce ai de~ făcut.
’” — Nu.- , Dar nu cred- că 
o şă pot dezlega iot tim- 
pu! integrame . '

© — Ce mai face prie-

Dacă vi se 
spune...

„Niciodată nu â’m mal 
întâlnit un bărbat ca ti
ne..." ;

„Nu ca să mă laud, dar 
în viaţa mea n-am întâr
ziat nici un - minut de Ia 
serviciu...":
„Sunt dezolat ! Regret ple 

carea ta de la firma noas
tră ca şi când ai fi frate
le meu..." ;

„N-am nici un - câştig 
.din afacerea asta. O f£ft 
doar pentru câştigul du- 
mitale... Pe mine mă' lasă 
rece acolo câteva milioa
ne..." ;

„Ai nimerit, probabil, *  
bucată. mai tare. Friptura 
'mea se topeştern giwfei..."|

„Asta nu i se- tKţggţ do 
la ai mei; în fabtflli*#nîew 
tră niciodată n-au ■. 
tat' asemene^ boli...*^;

„Dacă rni-ai fi 
cum. o lună' Iţi ‘ < 
orice sumă. • Dar, . RŞ- na» 
mentul de- faţă n-an* iM F 
un leu lichid.»*  ̂ :

„Sunt gata sâ -defpKF<ori- 
când- mandatul în. mâini
le alegătorilor, în ziua bl' 
care..."

...Să nu 
credeţi f

Prelucrare d in i 
P1ERRE DANINOS \

ESCHIVE

ORIZONTAL: 1) Lipsite structural de 
confortul domestic; 2) Gerc dansant de 
gimnastică ritmică — Portretul respectat 
al unui părinte imposibil; 3) Piesa^jpo- 
bilă într-un război paşnic — Organizaţie

obştească cu profil teritărial — Ecoul 
scurt al micilor despărţiri; 4), Normă mi
nimă în conformitate cu un anumit ba
rem — Opus cu vehemenţă mişcării de 
înviorare; 5) Măsura erudiţiei adminis-' 
trată cu pipeta — Soiuri obişnuite de poa
me timpurii; 6) Ţintă naivă pentru ti- 
Yul aluziei — Sporuri de vechime acor
date pe viaţă; 7) Mărinimia stăpânilor pen
tru mesele slugilor — Motivaţie presantă 
pentru construirea unei arce; 8) O lu
me de mijloc aflată ia umbră! — Mi- 
graţie după înmulţirea la nivel celular — 
Exprimarea succintă a identităţii; 9) Vi- 
deocasetă înregistrată pe teme de circu
laţie — Vârful semilunii plin de strălu
cire; 10) Prezenţe decisive la o 'între
prindere fruntaşă.

VERTICAL: 1) Acoperişuri tradiţiona
le din Ţara Soarelui Răsare; 2) Conven
ţie limitativă caracteristic interstatală — 
Producător muscelean de pânză rară; 3) 
Face aplicaţii cu masca pe figură — Fur
nizor de fructe cu sâmburi pentru dul
ceaţă — Pinten sonor pentru un Pegas 
fără aripi; 4) Refugiu citadin la ceas de

taină şi odihnă — Prins inspirat de un Wi 
curent înnoitor; 5) Ritmul obsedant al 
alergătorului de cursă lungă —. Termen , 
implicat în realizarea unui produs; 6) .
Orie de pescuit în ape tulburi — Diri
jor de seamă al unui grup de voci (pl);
7) Pregătit- pentru testare în interes de 
serviciu — Picanterie disidentă în alaiul 
bahic; 8) Agent străirt al unei companii 
— Trupă cazonă aflată suia comandă —
Boabă solitară dintr-un şirag sonor; 9)
Arme tradiţionale în războiul rozelor —
Prezentat în lume cu intenţii mizantropi
ce; 10) Scăpare inteligentă de sub con
trolul tutelar.

VASILE MOLODEŢ 
DEZLEGAREA CAREULUI 

„FLORI", APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA:
1) CEAPA — AMOR: 2) AŢI — RO- 

ZETA; 3) SINCER — SOS; 4) TO —
1TANI — E; 5) LOR — SUNET; 6) RA- 
GEM — FAR; 7) A — ASANA — IR;
8) ZUZ — CURATA: 9) OPRIT — NET;
10) ROIT — INIMA.

CONTROLUL POZIŢIEI *• Nf7, Rd3
Alb : Rh4, Dd2, Ng4, Ce8, p : 15 2. Dd2, mat

i Re4
■lu ţia  e m m -jm m  s m  

m .M â s m  trecut  
®t%T, tfv 2 MITSUMI

1 . ----------  Re3
2. Dc3, mat.

Anul V in Sâmbătă. 11 — Duminică, 12 mai 19W!



SOCIETATEA
METAtSTEX

riaţ* Vata», nr. fo tel, m m .  -  -

Organheeadl ftcitaţie pubHeţ t« v M im  tw ct*
LICITAŢIE PUBLICA deschis* cu 
0  H .4  nr. 546/1093, pentru râu-

r*, tar. *3 Decembrie, m . 4 parter, & 
StftftM» H.G. nr. m / W i ,  U.G. nr.

*fe*dtefr terenurilor uealru ceifcmcţw, tatuata h» tn-
• • . iul municipiului S m , pentru td R iu t»  *• ţ

tb r tto lte  prevăzute fa documeuteţia de n iM s *  i 
a»rt»itii In «uuMţUfe Leg» So/lWl, a ri iftHML' - ’

9. Aatatosament tatuat la  m m  t e )  Ceza V ed i,. 
în spatele Blocurilor: D 4 a p  D I  h, pentru O JCatal ' 
a Presei", In suprafaţă «te 326 «ap. Tara anuali «te* \  
nttni de concesionare ft.A M .C .y  este de 10 eoe taf/ »

Mfamtaiiu&reitinreaiiînMA' iaureamt̂ fom̂- tente H mfouinufc mmm • •• • te «ir' • ĵ? r - •' ■4Higyfte|EjjI». ■ AlU|rluJtl^Knif • tê KwWIl ■■ ' wmă-: ^
l l «  a Consiliului local '

2. Amplasament tatuat 1» ««te magazinului „If- *' 
pîa* şl ft sedtiiîfli «CEPROMrN", pentru Şa Sediu de 
banei, te  M prâfeb d *330 rttp. PAJ*® , esl« d e , 
«90 «a* tâ fm & m . Amplasament aprobat cu Hotă
rârea nr. 37/199$ a Consiliului fceat

3. Amplasament sitftat In mm* t e .  ă*. testeşdscuţ 
(cartodrom), în spatjşfatalscuhil 6 ,  pentru o baterie

.tea. « N M M *  u p t e i l  M t e t e  ş« ter«9>  f A M l. |
este de 8000 Wi/mp/ân. implnfnnifnl t e W W 4 n §  
Hotărârea nr. 41/1990 •  Consiliului local. ?

f  g a tee fnştaafţS, h  suprafaţă totali de M  mp. 
VAJUC. eter tea *8«* tm m m pm . Aretafeanuent *-
probat eu Hotărârea nr. 23/1996 a CoolUMkU toete. ,

5. Amplasament tatuat la bdul t  Decembrie, zona
pasajul dintre M. »  $1 M. C, pentru mt magazin des
facere produse electronice, tu Suprafaţă de 90 mp. 
tA JL C . este 4a 5» 00» lei/mp/an. Amplasament ft- 
prehoi cu Jtofârtrea ne. ;

6. Amplasament situat In str. 23 T&eeemlWfto, fitil* 
Mapei Jpwute*»*» PMtru 9  stane autobuse, cuplată 
«  te M  ,tetewrel de, In «uptafagă de MJ»:\teiţ'.:M0«H 
fttta  ̂coteercfls). TJLM.C, este £> S» OM *etAd|A»n. 
AmpiasMnent aprobat cu Hotărârea m . 1 9 » /l9 «  a

7. Amplavmient situat la str. $t Decembrie, «mat 
Spitalului fadeţţan şl Municipal pentru /ia -  efcio ĉ 
rnmrrrinttTirn răcoritoare. flori, fructe, produse de 
patiserie In suprafaţă de 10 mp. TAJV1.C este do 
|09 0(te leî/mp/an. Amplasament aprobat cu Ubtă- 
râreă nr. 43/1998 a  Consiliului local.

8. Amplasament situat in cartierul „Micro 15", 
zona Aleea Streiulul, pentru trei garaje in suprafaţă 
de 2» mp fiecare. TA.M.C. este te» l«  «00 leî/mpftm. 
Amplasament aprobat cB Hotărârea»'pr. 81/1995 A 
Consiliului local.

, 9. Două terenuri situate in zona Cotea (nr. top, 
2959 -  2978/1) In suprafaţă de 1500 mp şi respectiv 
700 mp cu destinaţta de fânaf. Preţul de pornim a 
licitaţiei chiriei etee de 10 lel/rap/an; închiriere #- 

i probata cu Hotărârea nr. 44/1996 a Consiliului tocai. 
l - Ofertele şe depnn până Ia data de 30 mal fPte^ 
ora UteO, ta sodi&l Constfiufui local, camera 9, ei. I.

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contra cost 
ten ta sediul Consiliului local, camera 26, parter. In» 
cepand cu data de 13 mai 1998. ,  , ;

l»  preţul de adjudecare a licitaţiei se va 
«MM nu ista «MfeteS valoarea terenurilor, urmâite 
nerea titlului; do proprietate de: către SC. MEIAfeO!

la Hcitaţlc pot fi procurata aMM ds D  «0*101 «ntatăitl (Biroul tehnic) între orele 8-12.

Activul Moara Aurel Vlxdcu «tte grevat de 6 cheltuială făcută de locatar în valoare de tS  500 
iute iei, respectiv ateivul Moara State CUM cStoţTtaM 00 »  cheltuială fleuM le  locatar în valoare de l6t 908 de 
MM tel, conform rapoartelor de evahrare făcute de experţi.. ‘ \

f  Alta relaţii privind activele cc urmează a fi Vândute se put tbţţnfl ta telefon: 004/216725, dl. 
ing. Osaci Sorin Constantin. . 1 <

Pentru selecţionarea particlppnţilpr la hcitaţlc, ofertanţii VOT dcpunO la  sediul societăţii până la 
data de 31 mal 1996 documentele prevăzute de legislaţia ia vigoare.

Lista ca ofertanţii acceptaţi pCntrd * participa la licitaţie va fi ofiţatâ ta sediul soetolăţU $1 la locul 
activelor cu 3 zile înaintea ţinerii fiecărei licitaţii.

Ofertanţii vor depune până la data de 6 Iunie «900 la casieria societăţii^* sta» fu contul .nr. 
30.71.28.191 deschis la B.C.R, filiala Deva, UrtH&toa rele:
*  ̂ : * v ' .

— laxa de participare, 400 mii lei

— "garanţia de participare «te 10 la Sută din preţul do pornire a licitaţiei
tn cazul în care lâ licitaţie nu suni cel puţin 2 ofertanţi, se va ţine faza a doua a licitaţiei la 15 

«tte do 18 prima fază şi j>especliv faza a treia la 5 zile de la faza a doua.

Garanţia şt taxa de participare l.Y licitaţie sunt 1  
obliaotorit şl vor fl prima egală Co tatxa anuală oai* y 
•Îm i de concesionare, cea de-a doua «5 000 Iei pi se t 
vor depune astfel: J

— prima în contul nt. 50084374393, aea do-a tetute V 
ta contai ar. 210382304:174393 pentru persoane fizic* i  
respectiv nr. 219802304371.193 pentru persoane juridice ( 
dreehtae ta Trezoreria Deva, până la data dn 30 mat j

Pentru poziţiile 3, 4 şi 8 vor participa ta licitaţi* l 
numai locuitorii blocurilor dta zonă, care au în proprie- i 
taie autotmisme, dar nu posedă garaje. I

Licitaţia va avea loc ta data de 31 mâl 1996, oră / 
9, la sediul Consiliului local, «ata «nare. . i

—. Durata de concesionare a terenurilor este ur- I 
mătaarca: ■ ’ r
-  — 50 »ni pentru poz. 1 şi 2

— 25 ani- pentru poz. 3, 4, 5 şi 8
— 10 ani pentru poz. 6
— 5 ani pentru poz. 7
— 15 ani pentru poz. 9

Execută, la comandă: ,
•  firme ţţ reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şl ar

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

strada Călugăreni, nr. 2: '
Tel Oăif615062.

. i?â ofefă prin depdaiituj Eft grfifş l t  
celte rtiai avantajoa$e preţuri un bogat 
i&SEinteftt de: ; - ^  ! vs ! . *
•  pungi hârtie* •  pungi nylonj # 0Tase 
?ţf> fBiyo; •  saci mente^eri î sabi pttestic; 
*9 hârtie ambalaj (toâti*5ortimentefe)‘î
•  hârtie $cris; •  plicuri; te marfă impOLt 
Franţa, calitate excepţională

Vizitaţi depozitul n<3$tru şi nţi;vfB  
regretai ■ w lA ff

Informaţii la telefon 621750: ini. 
sau la sediul societăţii din Deva "$ţ£,: 
21 Decembrie, nr. 257 ■

■b’iiiiÂâlri

Ş S.C. EL VILA INTERNATIONAL S.A. <
§  A N U N Ţ A  5
î  deschiderea unul magazia în Călan (mag. BIG), > 
via data de 13 mai 1996, comercializând urmă- i  
5 toarele produse i 2
S •  mobilă; g
S •  aparatură electronică şi electrocasnicăf > 
S flatai se  face in 8 rate lunare, cu un avant« 2  
îd e  teO Ia «^tă. (9320) g
'AfUtftetaAAAfWVtAAAruVAMhVVAArVVWteArtAAMVtelMMtnŢ

CONSILIUL LOCAL VEŢEB 
Anunţă CONCURS pentru ocuparea unui 

post -de tehnician urbanism, în data de 26 mai 
1996, Informaţii Ia tel. 665135. (9338)

•  Sâmbătă, I i  — puminieă, 12 mai

■ S f e l 1 ....
Obiectai prfneîpol de « Adresa 

activitate ^  activului
Preţul d» Data şl tocul
pornire .licitaţiei

MWtana Aure!

i .

Preluarea de la Comiteri a materia Saţul Aurel &  iw  m  tei i2  m »  W L  
' sediulprtato ^ f u  ţtl porumb) Şi transfor- viaicu, judelui

^ ţ b a r e  Strei-
p r ^ ^ â ^ ş f p m » m 4 âteN tl*eta.
marea 'ta juuduşe de morăftt. nedoara

5# «00 mii tal 12 taotee (916 
n-ffi* ■iiin ltp l

to m * ™

•' £ ' f !  £ : . ' ■ -: > t ;£•■£>■*£. .17 i&liiri i ii r> ta. . • :-â§ltiăLMă£;:- Afj-reidtaiî k.̂  -rfHV3rea m wBŞmSBmmm- ■ -«pBP--iv»pwi 
ptezpe (grâu «1 ■ . • şl transfor- judeţul Hune 
marea in produse tee eeariict tesera ;

52 »80 «nte tal id^tam to^o*^

% Moara ___ j a iii- •■itato.fidrvi'te*'’ iii iirr*̂:~ tedM6i-z.3t__•": Jr *CflreflrC3 wv -.tt. Şteire | tâ pSlrell 
rî'vfr ideta ri¥ aa-ritas Itetouilr '- vrA1 'di'diill laMMiita AreJlzdfied WtaM*P f B  (.g riu  l i  porureb) «i ţrearee*** . -m m m  m m -
marea in proause oe laoiaru. , ooara

.20 90# ® « tel «« «tata' « m
setehtl uek itefti.

5. Sfoara . Prelaarea de ‘la tm atom ij»  realmtad «tamxmMta 24 000 mii lei 14 luata MM
redhte «MtatSţS

.6. Kfoara V : 
Vaidte '

Prelaarea de la fumtstote a atateriel faţete Valdte, 
pteree (grâu şi pofttir*) «2 trtuufor. ţâteetul HtaBe- 

mdrea în produse te» morărit. doară

39 000 mit lei 14 fBMla Î990 
sediul s td ltt|tt
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Din determinările «m*. 
litiee privind calitatea fa»- 
toritoş de medău ta fiAto» 
tul nostru ta perioada $  
aprilie — § mal efectuate 
ta  punctele de dbptro) ale 
calităţii aerului au rezul
tai următoarele:

•  valorile medii pentru 
copeenţjaţiîle poluanţilor 
gazoţi (bioxid de azot,, bl». 
*id de sulf, amoniac, fe- 
noii fl aciditate) s-nu îiv 
eadrta f» pentru această 
Stataidâ In limitele impute . 
li» toate panelele de -««f. 
trol di» Judeţ S-a fo t#
0 singură depăşire la bio
xidul de sulf In munici
piu! Hunedoara ta ziua dr
1 mai.

•  Ca pulberi kt suşpety 
( k  valorile medii auifosţ 
ta ftmtteto Impuse.

•  pulberile sedim®ita- 
... ... -,ţ depăşiri

tona 
« 5l 

ori, 
Ctiyi»

• • trt|.

s®e valorii 
eiiîşcădâga i&

v t a f
tăţk .beta. giei

i  I
f BANCA PE  CREDIT COOPERATIST S.A. • 
, FILIALA ORĂŞTIE I
1 Setata* Ia |

Cuaoecând**- ■■ .
- kolf# meanizaţia va. acfioi 

*■' 4ta*atorîi tn vederea îngrij 
ta k i, rimase liră spijin.

.•to»» — - «te-» —«• —» «ut» ***»»<■**'**■*
! Abonamentul ta 
j .Cuvântul liber*
} Ahowincntul este calea ce» mal dfW Ăşfci
* mei avwt'r isă de procurare a ziarului «atent}
I peafiHâ informarea operative, bogată fi corectă* 
l S cltlîotllor. - I
* twp» 5*1

şl «parixea costurilor B a -f
Si abonamentelor, Piu tom» mai» p i  ,

30 feijll
. f eşwpliw (ei laic tn 
|  atentului de 3600 iei/mna, p
î Avantajul abpnasneaUtfuî ------—
r#8WPV 10 exemplare primite gratuit pe lună, |  
j faţă de cumpărarea cu bucata. ' 5

factorii âa mediu aer, apă,, 
sol $  vegetaţi» s-aa toca» 
'draţ î»  valorile fondului 
natural. 7

•  pentru a t a t t a  ape
lor te suprafaţă m ettio- 

-nfim depăşim» valorii ad
mite ia eianuri pa Cşrna, 
ţaovetdte t e  la t£ ta  Si.- 

. :ics &A. Hunedoara 
la date te  9 mai. De
versarea «prior uzate fiind 
te  acurtâ durată m> s-a 
soldat cu consecinţa rtega* 
tfVf SSMPna 3MT«iffeş|ilul. 
Ay fost stabilite nţftsţutle'

. ee f i  Ifltptat' ftaiIrU pre. 
venirea pe v«tor n  «m et»  
ărîlor de a»:«? urato . ta i 
coffiptet epurate. .. J

AGKMTIA&S PROTECŢII!
A MHOft&Vl DEVA f■ «* -te-to

DEVA — .UN
SfR IilN  ŢEHTRU DIABETICI 

. tate t e t e  ta teridtete Ifflta-telitato t e  templu j 
te - « tete taisteck gutata «tartte, etc.> a luat (Hfţă

l <»»>■teiil;mte • fjitfteflMfin afr n «
ăta pata. . di» România «- E ud ^ ip  tten*!

. Orfnnlm^s dmteşofră aclivltiţl mofitacflte nşn- 
tas tePUtate cu risc de diabet, wistten-ea de #*U-

medieatg mfttaită pentru U teavil diabetici -fia 
‘ ‘ pentru ee | n#-«aaptetab(%  testritaiirea î te  

> ţi alimente dteitelW'. echipamente tata*.* 
faUtetataH narea a | :» te ţr

1 «f moteae pntek diabefei- Din otaecinr te  iKttvUpte 
‘ HUI. sd «•* prjertter kdlintarea te

___  ______  _»e,;,»iţr< Mtiite #  w i t a
dtaa- ta;«ate teta«vH t e r« te e t' te  - ~

ii fi dietei prescrise

S, GetegHf Băl, str.
|  Vnnătosrelc:
.1 •  Caste, curta şi
i  BteJB, t e  B .
I Bre| pornire: 60 «60 W> i«E 
V te Casă, curte ?i grădina, Jtotnoo, nr, 241, 
j Preţ pornire: 15 ($0 000 Jel.
J - t e  CaaS, curte şl gteitaă, Gcoagiu Sat, str. 
|  MC01B , n», te
î  Preţ pornite: 7 OM «fit Ici.
1 #  « t e , curte şi grădină, Spini, nr, 13.
2 Fzeţ pornire: 12 00» 000 Ici.
|  te Casă, curte şi grădini, Oroştie, saţ Cri- 
î  şan, nr. 02 A,
1 itaeţ pornire: 17 360 ••§  lei. k

•  Saivan ni -*  zona fastului CAP.

I

Praf pornire: 5 500 000 lei. 
•  Caste eurt şl d* tdînă, Bomos. nr, 106. 
Preţ pornire: fi 000 000 lei.

: te Casă, curte fi grădina, Orăştie, str, Cfistă-
ului, nr. 2.

Preţ pornire: $5 00B 000 lei.
m m m » ' Str. Petrutatata f l  

Maior, nr. 68 B. j
Preţ pmnlre: 60 000 006 lei. 
tek it^ n  v* avea loc în ziua de: 20. 05.1996, 

or» IV, la stateet teideektotlei Orăştie »  Birou 
executor Judecătanesc.

s Alta relaţii ta Bankcoop S.A. Orăştie, tal. 
I *47565, 647563.

acttemi 
a upor 

itaave’de:,

I

* SLC. COMCEBEAL 3-A. ©EVA
Str, Ardeţilului, nr. 1,
•  î ocbiriem spaţii «temitare Ia. Debra, 5

| ftj ptţgin, Deva, Bafeg giPai- •
te Vindem Ingrtaămlnte chimice, erMcfde S 

mateHala de ••• : Bta’i Deva, Bara J
teaza Baţef şi m sa Pui contra produse i

ia fo n ite  Ia telefon 211335. (9328) f  -

i Producători agMi !
I UZINA MSCANfCA ORAŞTIE VA OFERĂ O 
I GAMA LARGA n* UTILAJE AGRICej-E EA ,FRE- 
JfUR l FOARTE AVANTAJOASE:

LOCURILE DE MBNCA VAGAlOT I! 
LA DATA m  7. 05. 1996

i twgrijnpare la nnMtg 
“eraţirc sociali $i 
sanitari 1

Instalator apă, canal $ 
Jurisconsult ‘ 2

mecanic ~ Î 5  
I 
4

Maistru în industria- |  
iiz. lemnului |  •'

M M t a t l a  maguii 
pentm terasamente V 
(ifronlst) |C

Mecanic auto ' 4
Mecanic static can- 

casare 4
Medic stomatolog 4 ■
Mine» la wipmlafi e
MancU, necaHGcai fO

-znic :^ir, , :0 .
- Preparator suc A

Revizor contabil A  
Şoler de autetotrisne y

-  t i  camtoneto ‘3
Şofer maşină de « UBV.

tonaj .  A
Strungar ta utafiui 

orieontaie ;>,B
Strungar la strung • '

Carusel
Strungar universal 
Sudor autogen 
Sudorelectric 
Supreveghet- fecuti

(Cazinouri) ,
Tâmplar manual 
Tâmplar mauuul ajHst» 

«M tatw  § 0
TAmptar universal iU

-Tinichigiu carosicr ; I
Topograf 5
Tractorist t
Vânzător 48
Vânzător-ambulant de.

produse alimentare : I 
Vopsitor industrial t
Vukauizate» de 

proci, industriale dhs 
cauciuc &

â£fd̂8ur pfiAU3ţp<r 1
' Zugrav, vopsitor â0
t o t a l  m
UMP& HUNEDOARA - 

Dev a

M eseria« Nr. . locuri

Agent de asig. 178
Asist, med. gen. . 1 .
Asist, med, şef , ‘ t  -
Barman 2
ţhtAto t

"Bucătar
Cioplit, în piatră

3

şl marmură 1
Comisloner 30
Contabil t
Croitor
milgber pt, con-

m

struotii
Economist în In

3

dustrie -
Electrician aparate 

măsură, control şl

I

automatiz. 
EtoctriciUii montare

«2

ft reparaţii echlp. 
electric 2

Electromec. auto ■ > '
Eiectmmec. cledro-

«tfmentare
. jwcc Wwiiicv.: repanifter

i

Obiecte de uz casnic 10
Faianţar 5
Farmacist - B
Fien» betonist 
Fochist la căldări 

pentru încălziri

4

centrate t
Forjor mecanic 40
Frezor aniversai 3
Gestionar depozit 
Inginer căi ferate,

(

drumuri «i podari t
Inginer eOnstruefil 

Civile, industriale
• «I • aivr îmlra .:y* ogiu-tiic

Inginer electromec. 
Inginer etoetronist, 

transporturi, tele

B :•
i

comunicaţii 
inginer în industria

1

alimentară i
Inginer mecanic 
iîsgrijltoaro la temi»

fi

. «Ah» 5

H

I
mirului ^Cnvintal Diva este de 230 

ţinl), tar i i  «*o»a-

• a»M
d»

CON^LIUL LOCAL URICAM 
Organizează LICITAŢIE pentru ejcectfia 

obiectivului de Investiţii: ,
Alimentare' cu gaz» naturale Valea Jiului' 

branşamente fi instalaţii dje utiMzare gaze 
-naturale Ja WocurUe existente In oraşul Uri» 
cant. !

te FORMA LICITAŢIEI:
Publică deschisă (pod participa mimat so

cietăţile cu agreere de b  BOMGAZ Mediaş),
•  OBIECTUL UCITĂŢIEI:
Executarea lucrărilor de branşamente şi

instalaţii utilizare gaze naturale la blocurile 
existente in oraşul  Urieani, judeţul Hunedoara.

te INVESTITOR, organizator şi finanţator: 
Consiliul local Uricard. judeţul Hunedoara, str. 
r  m  nr, 9, t t \  560859.

•  DEPUNEREA OFERTELOR:
Ofertele «c vor depune până b  data de

10 iunie 1996, ora 0, la sediul organizatorului. 
te GARANŢIA DE PARTICIPARE 

milioane lei.
•  DOCUMENTELE LICITAŢIEI se pot 

cumpăra de la sediul organizatorului cu 175 490 
lei exemplarul; începând cu. data de 14 mai

\‘ *.. 
I

i t

— Moiocositoarc „COSANA* 
Cu accesorii;
— Freză rotativi
— Plug plus adaptor
— Maşini de plantat cartofi

2 SOÎ 735 lei

te  LICITAŢIA va avea toc In «Iu» Ae 10. 
umie 1996, ora 11, la sediul Consiliului tocai 
Urieani. -

I
\%
!
ib 
»

«65 512 lei 
M l M l lei 

rânduri
t  MS Sta lei

— Semănătoare nntom al» SSM «8 3 335 IM  lei 
toi Semănătoare universală SEM 12 ? 360 146 lei

•»» Pta« purtat e l  2 trupiţe POT t  075 191 lei
— Fiug purtat c* 3 trupiţe f* J  1 » 2  002 lei
— Primitoare combinată pe 5 rânduri 1 495 847 lei 
to Grapă purtat» cu discuri,O BD  3J5 2 304 347 lei
— Grapă tractat» cu discuri GTD 3,2

s 4 429 347 lei
— Secţie prăfitoare 67 198 lei
_  Brăzdar 38 862 lei
— Disc grap» CU discuri 46 899 lei

Betonieră b  100 934 642 Iei

Această ofertă est» valabilă numai până 
ta data de 1 iunie 1996.

- V i aşteptăm la magazinul nostru din 
Orăştie, sta» N. Titulescu, nr, 60, te i 054641040 
şi fax. 6S4641131* ^

FONDUL MUTUAL ARDAF (F M A )
- V  — T

|
 ̂ aaministrut de ţ

% S c . SROR S.A, ;

ahunto
5? /u 1

. ' /

1 ALA A UN UI riHU O* •
E ARDAF (T . A ,

VALOAREA INI TI 
INVESTIŢII

10.000 LEI
Paloarea t.i.a . la zi calculai a pentru

DATA DE »
tSSMIRI M

10. 05. 1990 
11 834 LEI

•  Vaofm fi:

Ş  RAFINAMENT f i

prin produsele sale: CALITATE

crm iL A M
i cţ$ vjjj

im u iy - t t l  B R O O S

tors

* Operaţiuni FM A se efectuează la »
ARDAf Deva str.Drogos Vodă 18 
ARDAF H unedoara b-dul Corvin 7

«^VVVWVWVVV^ftW l̂/W W A>UW*NMiW ^WWV,̂ .̂

CURSUL V A L U T A R
13 mai 1996

•  1 dolar 8 IM
•  |  mană canaaoă
•  100 yeni Ja Penezi
•  I Ură sterlină
•  t f  «fl* «tataia»
•  t franc francez
•  100 lire Italiene

Cvrmri ie  referinţă ale Bănctt Naţional* 3 
i a României ' t
* WV<r.*.-»*.%,̂ ^VVVVlVWVWVWVVWWVVVVVWWVVVWi-

** 2910 lei
— 1925 lei
— 27M le i!
— «ter ţei:
— 2361 lei S
— 5«H el r-
— Ifîle» :

Anul VIII •  Nr. 1632 Sâmbătă, 11 — Duminică, 12 mai ÎS



aniversari
•  Lîi muţţi ani' pentru 

, scumpul nostru Sabău A. 
Mihai la împlinirea celor1 
4 anişori îi urează mama, 
■bunicii din Tisa si Horea.

• (8583)

VĂNZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Dacia 1300 stare 
excepţională, tel. (>11255.

■ ’ (8585.)

•  Vând urgent Talbot 
şi SKl. tel 020093. 616952.

(8578)

•  Vând maşină spălat 
Albă Lux, închiriez garaj

-zona pieţei,1 informaţii 
217501. " (8985)

•  Vând TV 1-4 izotermă, 
preţ 10 milioanei şi Mer
cedes 2400 D, 2500 DM.

*■ Informaţii tel.' 666659.
■ : ■' (8984)

•  Vând -garsonieră, “ a r, 
. parlament 2, 3, 4; 615800,
‘ 227968. (8574)

•  Vând urgent chioşc 
de alimentaţie publică, preţ

♦ avantajos, tel. 625989.
.2': r>' (8672)

•  Vând teren.în Deva, 
tel. 214423, 648251, 213479.
'• (8568)

* •  Vând 10 familii albine
saţ Tîrhavâ, nr. 4, corn. 
firănişca. (8521)

v •  Vând Dacia 1300 mo
tor spart. Deva, str. Bra
nişte, nr. 9, lângă stadion, 
-2'900 090 lei negociabil.
• (7189)

•  Vând apartament două
camere in Brad, relaţii 
tel,.fe55118. (8584)

•» Vând electrocompresor 
portabil nou, 220 V, 2,5 
*tn>„ tel, 229992. (8565)

«-'Vând combină recoltat 
pâiGâse marca KÎaas, in* 
formaţii Deva, tel. 216678.

. (8971)
«  Vând apartament două 

camere Geoaglu Băi. In
formaţii Petroşani, 544640: 

(8510)

I

•  S(J Carmen & Toni' 
SRL vinde PAL melami- 

. nat, placaj, panel, materi
ale construcţii, str. Pie
troasă, nr. 13, zona Cean
găi. (8981)

•  Vând casă ultra
central, Deva, str. A. 
Şaguna, nr. 8, tel. 
219042. (8588)

' •  Caut caroserie Fiat 
Ducâto 1,5 to, tel. 617926, 
613144. (8977)

•  Vând apartament • 4 
camere, Liliacului, eta j 2, 
îmbunătăţiri, 45‘ 000 000 
negociabili tel. 2lvf478.

(8589)

•  " Vând tractor şi re
morcă, pavilion albine, tel. 
655382. (9164)

•  Vând una presă tâm- 
plărie, preţ convenabil, 
Haţeg, strada Sorea, 30.

(7850)

•  Vând societate comer
cială SRL 1995, activitate 
neîncepută, tel." 777276, Ha
ţeg. (7056)

•  Vând loc .de casă, gaz, 
apă, -Deva, Aurel Vlaicu 
şi Fiat Croma, 1987. Tel. 
615957, după ora 16.

(9319)

•  Vând casă în Orăştie, 
tel. 842669, după ora 15.

(7954)

:: •  Vând Dacia 1310; O-
răştie, Cojocarilor, nr. 3, 
tel. 642093, -- : (7955)

•  ' ConsilluJ local Oraş*
- tioara de .Sus scoaţe lâ 
. licitaţie . o ' suprafaţă de
2160 mp în localitatea Lu- 

. deşti, în vederea concesio
nării pentru realizarea u- 
nor construcţii multifunc
ţionale. Licitaţia vâ- avea 
loc în data de 24. 05. 1996. 
Documentaţia se găseşte la 
sediul Consiliului local O- 
răştioara de Sus. (7956)-

'*  Vând apartament 4 
camere, Orăştie, str." Mu
reşului, bl. 1Ş A, âp. 169, 
ei. I (7951)

•  Vând casă. curte, 
grădină, baie, apă curentă, 
Gurabarza, tel. 656418.

(9165).

I
S,C. PĂLĂRII 

„CRISTINA“ S.R.L. j 

DEVÂ j

- I

I

I

! ; •  V INDE la prtxţuri jdeosebit'dc avânta- *
|  joase: " |

j — Autoutilitară 1,8 to Citroen C2, 5 D j 
|  turbodiesel, an fabricaţie 1902. J
j — Autoutilitară 1,2 to Fiat Ducato 14 die- |
s sei, an fabricaţie 1992. 
»
» — Autoutilitară — furgon IFA W50, ca- *
|  bina dfublă, an fabricaţie 1988. /  ' ţi
j Informaţii suplimentare la sediul firmei, j
J str. Aurel Vlaicu, nr. 21.

"• VINDE EN Al ROS import Germania: J 
I , -  material blugi, culoare bleumarin (Ut. I 
3-1.40)
J — materia] catifea raiată, culoare bei (lăt. I j 1.40) j
j Informaţii la tel. 230094; 213964. ^

'•  V ând caroserie Barltas 
tip microbuz,' pompă 'de 
apă submersibilă, tel. 
713841,714669. (8291)

•  Vând convenabil -în
călţăminte nouă import 
Germania, „maşini de Spă
lat pentru piese. Informaţii 
tel. 712339, (8296).

•  Vând antenă satelit, 
stare perfectă, preţ foarte 
avantajos. Tel. 728230.

(8297)
•  Vând Dacia 1310, stare

perfectă, preţ 6500 000,; 
Mintia, nr. 121, (9312) '

•  FG. Gorvinul organi
zează în data de 15. 05. 
1996, ora 9, licitaţie pentru 
fân din incinta stadionulîSi 
Corvinul. Licitaţia se va 
ţine la sediul clubului,

•  ✓Vând Renault 5, în?
matriculăt, motor 1300, 
excepţional, 3 800 000. Tel. 
714446. * <8298)

•  Vând casă mare, in
Răcăstie, nr. 15. Informa
ţii lă tel. 714363. (8299) '

-• Vând Dacia 1300, an 
fabricaţie • *1976, RK, ' tel. 1 
211149. _ (8529)

•  .Vând apartament 4
camere, zona Liliacului, in
formaţii tel. 625630 sau 
223595. , (8562)

•  Vindem mese. de: bl- .
liard cu componente im* 
port - ArigHa. -.plata şi -in 
rate, preluăm si- comenzi, 
tel. 673271. (8982)

•  importator direct, 
vinde haine . Import. 
Austria şi Germania 
nesortate, preţ . 4600- 
lel/kg.-Relaţii Sebăş, 
h-dul Lucian Blaga, 

nr. U, tel. 058/732296- 
- <8399)

•  Vând autocisternă,; 
stare perfectă defuncţlo- 
năre, marca Saviem, ŞŞ00 
1, calibrată. Informaţii ţel. 
641215,’ Orăştie. ■ (8533)

PÎ&lDfiRI

* « Pierdut câine- Lup 
tânăr! 'negru cu '  ma
ro, __ numele Bush, în 
zona; Grăştie — Săstău, 
— Gucuiş. Găsitorului 
recdmţieft’să, - Ofăştfe, 
teii 641093, (8553)

Of e r t e  -
DE SERVICII

•• Angajez şofer catego-' 
ria D, tel. 611618, Deva, 
N. Grigorescu, nr. 21.

(8979)

. ÎNCHIRIERI ■

. •  .Închiriez . apartament 
două camere ultracentral,' 
tel. 628254, 617997. (8986)

DIVERSE

•  In baza autorizaţiei 
rir. 11430 din 28. 02. 1996 
funcţionează activitatea in
dependentă „Brădăţeiul" 
în localitatea Hăşdău. î i.,
. ............................(8576)
. •  SG Bîmiran Prestomex

SRL Deva anunţă intenţia 
de majorare a preţurilor 
cu data de 2 iunie 1999, 

i (8564)
•  Facilitez înmatriculare

autovehicule indiferent de 
vechime, cu sau fără vamă, 
pentru 12 TM, 660576, după 
ora 17. ^  (39Q 117)

COMEMORĂRI ;
Dan Aurel,

fiica Cornelia, ginerele 
Doriri şi nepoata lulia a-^ 
nunţă. împlinirea .unui an' 
de la dispariţia celei mai. 
dragi fiinţe

VIORICA DAN 
Parastasul de pomeniră vă 
avea loc în data de 12|mai, 
1996: la IMsbrica Ortodoxă 
dîn Mihâieşti. (8581)

.•-Mama Olivia, .ţa ţa  
Ion, fratele Oliviu, cum-, 
nata Lia şi nepoatşle - Ra-_ 
mona şl Luminiţa copie? 
şiţi de durere, 'reamintesc 
scurgerea unui, an de la 
incredibila dispariţie ; a  
iubitei lor : .

VIORICA-DAN 
Bunul Dumnezeu să-i dea , 
odihnă veşnică ! (8581)

DECESE

•  Colectivul Tea
trului de Estradă De
va este alături de fa
milia îndoliată la ma
rea durere pricinuită 
de -decesul drage’l lor 
FELIClA SAFTENCU 

• (8583)

•  SC Quadrant
Westim Deva este a- 
lături de. domnul Saf- 
tencu Mihâl lâ mărea 
durere pricinuită de 
mparţeâ mafnfei . şl-l 
transmite pe această 
cale. sincere condo
leanţe. Dumnezeu s-o 

' odihnească în pace!
. • ,(8586)

•'.Soţia, fiica, mama, 
sora, cumnatul, soacra 
şi nepoţii' ahtihţă în
cetarea din viaţă, după 
o lungă şî grea sufe
rinţă, a dragului lor 

Ing. AUGUSTIN
b u s u io c  (PurU)

4n vârstă de 40 ânl 
Sorpul neînsufleţit 

este depus Ia capela 
.cimitirului catolic din 
Deva, ,' înmormântarea 
Vă aveă-loo duminică, 
12 mal, orar 14.

Dumnezău - să-l o- 
dihneaseă 1n pac®

VA (9341)

ş . @u adânci durere. 
ne luăni rămas bun 
de Ia dragul - nostru 
prieten * :
v-Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC (PUiD) 
Familia 6onţşa So

rin şl Graţieja. (9342)

.' f  Regrete şF lacrimi 
la dispariţia din viaţă 
a bunului nostru prie
ten

Ing. AUGUSTIN' 
BUSUIOC (PUIU)

. Familia V .iordache 
Mirce'a şi Vicky.

“ " (9340)

•  Familia Mărginean 
Vasile aduce un ultim 
omagiu finului lor. t

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pacej ̂  •* 

(9339)
f*.

•  Colectivul SG 
GGGF Filia& Deva este 
alături de Laura şl E- 
va Busuioc în marea 
durere pricinuită de 
decesul tatălui şi so
ţului iubit

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

Dumnezeu să-l odih
nească1 în paoeî

(399131)

•  După o grea su
ferinţă ne-a părăsit

: bunul nostru vâr şi 
prieten

PUIU BUSUIOC
îi vom păstra veşnică 
amintirea în inimile 
noastre. Iulia, Flori şi 
Petre Mărginean.

(9339)

( •  Colectivul SC „Con- 
• transimeX“ SÂ De

va deplânge moartea 
prematură â colegului 

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

şi transmite sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate. (399130)

•  Un ultim omagiu 
celui caşe a fost un 
om deosebit, un bun 
director

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

Transmitem condo
leanţe familiei îndure
rat®,

Colectivul S.G. Pod- 
Gonstroct Deva.

(399129)

•  Un ultim omagiu 
celui care a .fost . lin . 
deosebit coleg

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC :

Colectivul SDN Deva.
(399127)

•  Condoleanţe fer 
miliei îndurerate . la 
decesul celui care ; a 
fost

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

Familia ing. GhgpB- 
ghe Brânzan.

<399128)

.• Colectivul SC Si- 
mako Invest SRL este 
alături de Laura şi 
Eva Busuioc, în marea 
durere pricinuită . de 
decesul tatălui şi so
ţului Iubit 

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

Dumnezeu să-l. o- 
dîhnească în paeel

(9339)

Gn durere în su- 
flet Dorina şl Silviu 
Macra suntem alături 
de Eva la pierderea 
Irecuperabili a celui 
care a fost dragul 
nostru

- PUIU BUSUIOC
(8592)

' < . , - ‘ • s* > ■

•  Zguduiţi de du
rere, Ia pierderea ex
cepţionalului «ăeg şi 
prieten, ’ *ţ •

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

aducem omagiul nos? 
tru OMULUI care a 
fost, precum şl pioase 
condoleanţe colegei 
'Eva şi familiei greu 
încercate.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească!
' Salariaţii Direcţiei ; 

Judeţene a Drumurilor 
— R.A. Deva. (399120)

•  .Un om. excepţio
nal,'un profesionist de 
mare valoare, un prie
ten drag şi bun coleg,

- Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

ne-a părăsit pentru 
totdeauna. " -

Dumnezeu să-l odih
nească! '

Pios omagiu familiei 
îndoliate.

Familia Rozalia şi 
Titus Ionescu. (399123)

•  Durerea şi regre* 
tele la despărţirea de 
bunul şi dragul nostru 
prieten şi coleg

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

: ne vor urmări totdea
una. ‘ - • • -
; Fie-I ţărâna uşoară!

Condoleanţe. .fetjiP 
Mei în veci îndurerate. 
Familia Volcu Cojo
carii şi Tomescu Ma- 
rius. (399121)

• 'Creciît în nefiinţă, 
după o" suferinţA ne- 
cruţătoare, ne deSspâr- 
ţim cu durere de o- 
mill, eolegid, priete
nul nepreţuit, . con
structorul de drumuri 
şl poduri dăruit cu 
har,

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC 

(PUIU)
- Dumnezeu: să-l o- 
dihneâscăi-

Adio, dragul nostru 
prieten! Familiile Pe
tre Cureteanu, Remus 
Ioan, Nicolae Stanciu, 
Sorin Ispas, Gheorghe 
Palcanin, Marcel Hu- 
îeţ. (399128)

•  Suntem alături de 
colega Eva şl familia 
greu încercată, la des
părţirea crudă ’ de 
buhul nostru coleg, 
constructor de poduri,

Ing. AUGUSTlH 
BUSUIOC 

'(PUIU)
In numele salariaţi

lor de la Secţia de 
Drumuri Orăşţle, big. 
Petre ArapQ. (399124)

•  Ne despărţirii- cu
durere de colegul şi 
prietenul, profesio
nistul care a^iOsf ,  ?

Ing. A U G ^ IN
BUSUIOC *

Pioase condoleanţe 
familiei greu încer
cate. '

M htaţiele salarla- 
ţik>r de la Secţia de 
Dramuri Păuliş, Ing, 
Gelu Simina. (399125)

•  La despărţirea_de 
bunul coleg şi ţâfai 
ten,

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC

exprimăm întreaga 
noastră . compasiune 
familiei îndurerate.

în numele salariaţi
lor de la Secţia Vde 
Drumuri Hunedoara, 
sing. Lucian Negu- 
lescu.' (399126)

r

I  Timpul probabil pentru

I perioada 11—13 mai 1996. 
Vremea se menţine

I instabilă şi ie  va , răci 
uşor. Cerul va prezenta

t înnourări temporare, mai 
ales după amiază, când 

|  loeal ..vor cădea ploi cu

caracter de aversă, în- 5 
soţite de -descărcări e - | 
lectrice şi de intensificări Z 
ale vântului. Pe alocuri! 
cantităţile de apă căzutei 
pot depăşi 20 1/mp. |

Temperaturile minime |  
intre 11—16 grade G, ia r | 
cele' maxime între 19— I  
25 grade G  (Meteorologi 
de serviciu, LASCUf 1 
MICLOŞONI) -

Anul VIII •  Nr 163» , #  Sâmbătă, .11 — Duminică, 12 mai 1696


