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Din discuţia purtată cu 
di ing. loan Măniguţiu, 
director la D.A.Â, Hune
doara — Deva, am desprins 

âteva elemente esenţiale 
gate de pregătirea şi des.., 

făşurarea secerişului în a- 
ccastă vară. Pentru a so
luţiona problemele privind

G A L E L E  F O L K  

„OM B U N "

Sâmbătă, *2 iunie a.c., 
ora 18, la Castelul Gorvl- 
neştilor din Hunedoara au 
loc Galele folk „Om bun“ 
organizate de către Tele
viziunea Română, Fun
daţia culturală „Om bun", 
S.G. I.GJS.H. S.A. şl Pri
măria Hunedoara. Parti
cip^- formaţii ş i  interpreţi 
de marcă, între oare „Pă
sărea Colibri" (Mircea Vin- 
tilă, > Mircea Baniciu, Flo- 

-rian Pitiş, Vady Cnejevicl), 
Ştefan Hruşcă, Viqtor So- 
caciu, Vasile Şeicaru, 
Nicu Alifantis, Alexan
dru Andtieş ş.a.

Acelaşi concert are loc 
duminică, " 23 iunie a.c., 
ora 1% la  S.G. Eurovenus 
S.A’. (SîntuhaJm). Pentru 
iubitorii muzicii folk, 
transportul este gratuit. 
Plecarea din staţia „ O -  
pera‘‘ Deva începând cu 
ora 10. (M.B.X

-  VREMEA
Timpul probabil pentru 

intervalul 21—24. 06. 1996.
Vremea va fi caldă în 

prima zi Şi va deveni 
instabilă şi se ya răci 
treptat.

In prima parte a iriter- 
> vălului vor cădea' precipi
taţii sub formă de averse 
de . ploaie însoţite de des
cărcări electrice.

Sunt posibile intensifi
cări de vânt şi pe alocuri 
grindină. ■

Temperaturile - minime 
11 —la 'grade ®.

Temperaturile maxime 
22—29 grade G. (Lâscuţ 
Micloşoni)
; '■ '■(:' '$?• ■ .f'’: ; # ■ i . ■ ?

-şl racul, înior- 
cându-se cu lato . spre 
casa, plecă în'rume.

buna organizare a recoltării 
cerealelor, do curând a a- 
vut loc o întâlnire, la Casa 
Agronomului din Mintia. cu 
agenţii economici (Agromec 
şi societăţi comerciale cu 
capital de stat), specialişti 
de la centrele • agricole şi 
Iţi factori implicaţi în ac

ţiunea de strângere şi de, 
pozitare a recoltei. Cu acest 
prilej s.au prezentat şi 
obiectivele specifice res-

L
F

pectării normelor dc P.S.l. 
(susţinute de către dl lt’ 
col. Hie Marian, de la Gru
pul judeţean de pompieri) 
şi cele referitoare la pro
tecţia muncii (abordate de 
către di ing. Miron Câta.* 
de la inspectoratul jude
ţean; de profil.)

Dl ing. Romulus Tot, di. 
rector general al D.A.A., 
a prezentat datele cuprin
zând stadiul pregătirii uti

lajelor agricole ce se vor 
folosi în campania de se
ceriş. precum şi sarcinile 
concrete de rezolvat — su
prafeţele de pe care se 
face recoltatul, vitezele sta
bilite, termenele de încă. 
drare- şi condiţiile tehnice 
de respectat. în raport de

NICOLAE TlKCOB 

(Continuare in pag. a 2-a)

Ofertă specială de combine
Din discuţia purtată cu 

dl. ing7. Adrian Paţica 
şi cu dl. Comei Radu, 
Reprezentanţi ai Societăţii 
comerciale Semănătoa
rea S-A. Bucureşti, am 
reţinut că această firmă 
face o ofertă specială de 
ecrmbine - şF semănători 
necesare producătorilor a- 
gricoii tn ce eonstă a- 
ceastă ofertă?

Pe cei interesaţi in pro- . 
cărarea Onor astfel de 
utilaje îl informata . că 
oferta respectivă se . 'rt- 
feră la combine Sema 110, 
de medie capacitate (5 
tone boabe/oră) şi Sema 
P 12 (autopropulsată pen
tru paiţţâ, cu 4 tone 
boabe/oră). Preţul de vânr

zare la primul tip este de 
65 milioane lei, fără 
TVA, iar la cel de-al doi
lea este de 52 milioane de 
lei. tot fără TVA. Ca fa
cilităţi acordate în acest 
an amintim că procurarea 
combinelor se poate face 
plătind’ un avans de 6o 
la sută (negociabil), iar 
diferenţa se poate achita 
în termen de maxim un 
an de zile. De menţionat 
că există un stoc limitat 
de astfel de combine, iar 
pe flux, în faza de fini
sare, se mai găsesc circa 
100 asemenea utilaje. In 
aceleaşi condiţii se pot 
procura, şi semănători le de 
plante prăşitoare de tip 
Sema RP 6 şi de păioase, 
tip Sema RU 29.

Cum se face procura
rea? Cei interesaţi se pot 
adresa la Agroservice De
va (telefoane 622195 şi 
224785) sau la Direcţia ju
deţeană pentru agricul
tură şi alimentaţie (tele
fon 214612), dc unde se 
obţin orice alte relaţii. De 
menţionat că livrarea uti
lajelor respective se face 
la preţul de fabricaţie, fără 
nici un alt adaos din par
tea dilcrului, ele aducân- 
du-se de către firma pro
ducătoare, pe baza solici
tărilor, la reprezentantul 
din Deva, care le distri
buie cumpărătorilor. Este 
o şansă pe care producă
torii agricoli o . pot valori
fica in avantajul lor. (N-T.)

ieri io weva a. avut loc 
şedinţa de ' constituire a 
Consiliului judeţean re
zultat din alegerile de la 
2 iunie. La şedinţă au
/participat ea invitaţi şefi 
ai unor instituţii judeţene, 
manageri de mari unităţi 
economice, ziarişti;

Şedinţa a fost deschisă 
de prefectul judeţului, dl.
Coste! Alic . Cel' 41 de-
consilieri eu aprobat în
unanimitate ca prima şe
dinţă sâ fie condusă de 
un prezidiu format- din 
cel mai vârstnic şi doi, 
cei mai tineri consilieri.

Consiliu) • a .adoptat ur
mătoarea ordine de zi:

1. Alegerea comisiei de 
validare:

2. Validarea mandatelor 
consilierilor aleşi;

3. Depunerea de către 
consilieri a jurământului 
de credinţă;

4. Alegerea preşedintelui 
Consiliului judeţean şi a 
celor doi vicepreşedinţi;

5. Alegerea delegaţiei 
permanente- a Consiliului

La validarea mandatelor, 
dl. Petru Şteolea, de pe 

'lista RUNR, a optat pen
tru funcţin de,deputat in 

. Parlamentul României. 
Consilier din partea for
maţiunii respective a fost 
validat dl. Gheorghe Marc.

Tn funcţia de preşedinte* 
al Consiliului judeţean a 
fost ales dl Gheorghe 
Barbu (USD). Alegerea s-a 
făcut după un ■ singur tur 
de scrutin ’ •

Cea- vdevd doua oarte a . 
şedinţei , s-a desfăşurat sub 
preşedinţia dl. Gheorghe 
Barbu, preşedintele ales 
al Consiliului judeţean.

Ca vicepreşedinţi au fost 
aleşi dnii; Gheorghe- Dre- 
ghtei (PDARx ibariv' Bădn 
(CD). In finalul şedinţei. 
Consiliul a ales delegaţia 
permanentă. ; ; .

TON ClbCLEI

S P E C l d L â  I
S C, POLIDAV A S..A DEV A

"Vă oferă prin depozitul en-gros JLAPTE ) 
PRAF, IMPORT, la preţuri care sfidează orice ) 

ţ concurenţă. V
..M-:, ■ ■>S

•  Vă oferă;

($ *  R A F I N A M E N T  ş i

pritj.prodiisele sale: (  t L /7  ‘1 /  /',

tfcHitiriiritf crema - hADY M
( cimvhalkt, ciocolata cn vişine; ciocolata cm cocos, citcotatv 
cm alune, cacao, cafta, banane, cocos, vanilie )
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BISERICA „SFANTA TREIME" DIN DEVA ESTE BATA
Locuitorii Devei care

trec pe DN 7 şl str. M. 
Kogălniceanu observă, la 
intersecţia acestora, o 
clădire impunătoare, care, 
de o vreme, prinde tot 
mai mult contur. Acum,, 
ea a ajuns la faza finală, 
la dimensiunea prevăzută 
în proiect. ' Este Biserica 
Greş tină Baptistă „Sfânta 
Treime", care va - sluji 
celor peste 700 de ' mem
bri şi mai mult de 200 de 
aparţinători (copii, tineri, 
oameni vârstnici) al â- 
cestui cult din munici
piul Deva.

De ce a fost nevoie de 
un ‘ locaş de închinare de 
asemenea mărime şl când 
a început construcţia lui?

Ne-a dat detalii ample, 
•la faţa ; locului, pastorul 
Timotei Rusu, care a 
trudit, alături de su|g. de 
credincioşi, pentru zidirea 
edificiului; . i

— Biserica baptistă ve
che din Deva, de pe strada 
Petru Rareş, construită eu 
peste 40 de ani- în u r - ’ 
mă, şl care acum poate 
adăposti circa 350 de per-

A

soano. devenise neincăpă- 
toare pentru numărul de 
credincioşi în continuă 
creştere — ne spune tâ
nărul pastor. Şi atunci 
ne-am consultat toţi cei 
ce avem această credinţă 
şi „am hotărât să ridicăm 
o biserică nouă, frumoasă, 
încăpătoare. Am vrut să 
facem aceasta mai dc 
mult, însă regimul 
dictatorial nu ne-a 
permis să ne punem pla
nul în aplicare. După 1990 
am discutat din nou şi 
in 1991 am demarat lu
crările aici, după ce am 
fost pasaţi pe mai multa 
terenuri.

Ziarul „Guvântul liber" 
a scris. in câteva rânduri 
despre înălţarea obiecti
vului, despre cel care-l 
dădeau contur, despre «- 
fortul credincioşilor şi spri
jinul primit — din Inte
rior, din afară —, despre 
micile neajunsuri ş! în
târzieri tn finalizarea a- 
difîclulul.
, fc-am întrebat pe păsto
rei Bimotel’ Rusu

nu li s-a părut pica cu
rajos şi prea costisimr de
mersul, prea grandioasă 
construcţia.

— Necesitatea ne-a con
dus la decizia edificării 
acestei biserici — a rele
vat domnia sa. Gândul

nostru primordial a (ost 
şă.facem 'ceva pentru su
fletul oamenilor, al celor 
care şi-au exprimat op
ţiunea de a împărtăşi cre
dinţa noâstră. Prea au a- 
părut multe construcţii — 
mai mari sau mai mici —

in care fiinţează bodegi 
sau -alte activităţi. care 
întinează spiritul, strică 
la nivelul moral al so-

DFJVliTRL' GI1EONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Îb  pregătirea
(Urmare din pag. I)

suprafeţele cultivate- cu ce
reale pâioase, sunt prevă
zute măsurile de distri

buire pe zone a combinelor 
şi a altor maşini agricole 
ce contribuie la lucrările 
dirt fluxul secerişului. Po
trivit datelor centraliza
te la nivel de judeţ, rezultă 
că, în medie, revine o 
suprafaţă de 46 de ha cu 
grâu pentru fiecare corn. 
bină ceea ce, practic, în
seamnă că secerişul aces
tei culturi se poate face 
în circă 12 zile bune de 
lucru în câmp.

Referitor la nivelul pro
ducţiei estimate, se apre
ciază că- la' orzoaică, orz 

şi grâu- recoltele se vor 
situa înţre 2060 şi 2700 kg 
/ha. 1.

Ca o cerinţă formulată 
de către participanţi, am

'notat făptui că proprietarii 
de pământ, respectiv cul
tivatorii de cereale păioase. 
sunt solici taţi să-şi exprime; 
faţă. de unităţile Agromec 
din zonă opţiunile ce le 
au pentru balotarea paielor 
şi eliberarea terenului, ast
fel încât aceste firme şă-şi 
poată procura din vreme 
cantităţile necesare de sâr
mă sau. de sfoară, în  ace
laşi timp este de notat 

faptul că atât Comcereal 
cât şi Filiala A.N.P.A. sunt 
pregătite să preia toate 
cantităţile de Cereale care 
se oferă acestor agenţi eco
nomici.

Iată doar câteva din con. 
siderentele ce fac dovada 
că ta apropiata campanie 
de seceriş există posibili

tăţi ca întreaga producţie de 
cereale păioase s ă » fie 
strânsă în termen scurt şi 
fără pierderi.

# •  •  •  •  •  •  •  * * •  •  • *  • •  *  • * • • • * • « * * • « .

Muzica vechilor burguri, 
cetăţi şi castele

Ambaeada Republicii’ 
Slovace, Institutul slovac 
din Bucureşti, în colabo
rare cu Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane din 
Deva, Muzeul Brukenthal 
din Sibiu şi Casa ctoeul- 
tură din Nădlac organi
zează -în aoşaştă peşăjwdâ 
manifestare^^ltusâ: 'r  Lu- 
dens‘‘ : rrinfţjfipfe. ; i muzica 
vechilor- jafipurt,: V cetăţi 
şi castele. Bt ivor da con
cursul artlş^ica; Jan Pipta,.

Ludmila Piptova, Zuzana 
Piptova, Lucia Piptova, A- 
Ieha Piptova, Ştefan Sle- 
zak, Igor Pasek. Unul din
tre spectacole ya avea ioc 
în judeţul nostru la Hu
nedoara. Castelul Corvi- 
neştilor, în ziua de 24 iu
nie a c . ora 17. Alte spec
tacole, iă  vor p r e ^ i  ta fa 
Btfdo ţBiserie», Catolici), 
Sibiu (Muzeul de Isţbrig^ 
Ariceşti — ’(Rahtivani). Bu
cureşti. Nădlac. (M.B.)

| SORTIMENT BOGAT Dlfc PRODUSE ALIMENTARE j
I ln rândul producătorilor de conserve <je legume, I 

conserve de fructe, de siropuri, nectaruri şi muştar, J

I* un loc de seamă revine, pentru aprovizionarea con- I 
sumatorilor, Societăţii comerciale Haţegana S.A. din * 

j Haţeg. Conducerea firmei ne-a informat că oferă b > 
| gamă variată din aceste produse ’ celor Interesaţi să I 
' le desfacă, raportul calitate ■— preţ fiind în favoarea J 
| cumpărătorilor. In prezent pe fluxul de producţie |  
« se găseşte fabricarea conservelor din mazăre. (N.T.) *

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGlU

Organizează concurs de admitere în liceu şi 
şcoala profesională pentru anul şcolar 1996/1997 pen
tru următoarele meserii:

I. CLASA a IX-a — INVAŢAMANT LICEAL DE ZI;

I. Meseria contabil, planificator, statisUcian
«w 25 locuri

2. Meseria horticultor — 25 iecqrl

3. Meseria topograf pentru agricultură şi 
amenajarea teritoriului — E5 locuri

|  4. Meseria operator în industria cărnii

5. Meseria veterinar

6. Meseria silvicultor

25 locuri

— 25 focuri

— 25 focuri

II. CLASA a Xl-a — INVAŢAMANT LICEAL, SE
RAL;

1. Meseria horticultor — 25 locul

III. ANUL I ŞCOALA PROFESIONALA, ZI:

I 1 . Meseria mecanic exploatare tractoare 
, şi maşini agricole .*» 25 locuri

înscrierile se fac conform graficului transmis 
de către Ministerul InvăţSmtafului, Ia secretariatul 
liceului* telefon 118* - (491)

•  Silaghi Gheorghe, de 
22 de ani, din Oradea, 
muncitor la S.G. Super- 
market S.R.L. Deva, avea 
până în urmă cu puţin 
timp alte preocupări de
cât cele fireşti, în special 
noaptea. Gândindu-se la 
faptul că ar putea să 
facă rost de un leu in 
plus a sustras In noaptea» 
de 27/28 mai a.c. din de
pozitul Coca-Cola Timi
şoara — Filiala Deva am
balaje în valoare de 600 000 
de lei. Intervenţia poli
ţiştilor devenf P a  oprit 
însă afacerea, acum fiind 
cercetat în stare de afest 
pentru a da socoteală.
_ •  Pentru că furtul ieste

o practică uşoară şi adu 
cătaai* de venRi^ ime» 
diate, IKrcea JMtruţ, J*'- 
Lttncoiu de Jos; s-a-' 
d» că n-ar fi r|»Mâ 
rost de deva bani. 
a sta prea mult pe 0 M  

duri, s-a deplasat la lo
cuinţa unm cetăţean <Bn 
Mărtineşti, de unde a  
sustras bunuri în valoare 
totală de 1 065 000 de 
lei. Este cercetat în stare 
d eârestd e Către Poliţia 
Municipiului Brad,

Rubrică realizată cu

I.JA*. IlL sf^ W K A  
m v A  ,

w

din Deva este gata
(Urmare din pag. 1)

cietăţii. Iar azi, mai mult 
ca oricând, nimeni nu se 
mai ocupă de sufletul - o- 
inului la muncă, la 
şcoală, acasă, pe stradă. 
Grijile mari îl împovărează 
peste tot- Şl este nevoie 
de un loc în care să se 
liniştească, de unde să 
plece edificat spiritual.

Părintele ne-a vorbit 
multe despre principiile 
cultului baptist, despre 
unitatea credincioşilor, 
despre multiplele preocu
pări ale Uniunii Baptiste, 
ale pastorilor şi ale -mem
brilor bisericii, pentru lu
minarea spiritului şi li
niştirea sufletului cre
dincioşilor. Am discutat 
suficient de mult şi de
spre edificiul în sine. Aşa 
am aflat că acest impu
nător locaş de închinare 
este, prin arhitectură şi 
mod de execuţie, unicat 
in ţâră, şi poate în lume 
— îndeosebi prin acea i- 
mensâ cupolă metalică e- 
xecutată la Bocşa, trans
portată cu dificultate, înăl
ţată cu două macarale 
gigant şi aşezată pe opt 
piloni de rezistenţă, că 
la execuţia lui au contri
buit, timp de cinci ani, 
fără . întrerupere, sute de 
Credincioşi — prin bani 
şi muncă tenace, zi de 
zi

— Se vorbeşte — şi cu 
siguranţă că nu este un 
zvon — că aţi fost foarte

mult ajutaţi din afară, 
cum se zice. _

- • Nu negăm faptul că 
am Driroit oarecare spri
jin material şi financiar 
şi de la credincioşii de rit 
evanghelic de peste ho
tare, de la românii din 
diasporă, însă, rfepdt, ; cel 
mai mult ara făcut cu 
banii şi cu braţele eno
riaşilor noştri, economisind; 
considerabil din costul 
total' al construcţiei. O
subliniere: tot cş este 
obiect din lemn în acest 
locaş este făcut de noi, 
aici. Cea mai mare parte 
a cheltuielilor materiale 
le-am efectuat, am pri
mit şi unete donaţii şi.
iată. cu ajutorul lui Durp- 
nezeu, ara ajuns aproape 
de sfârşitul obiefHdvUlul- 
Vom mai' avea de execu
tat unele finisaje, 'dotării" 
amenajări. Am cam obo
sit, şi? fizic şi financiar. 
Important este ca noul locaş 
al Bisericii CreştineBaptis- 
te din Deva „Sfânta Trei
me" este funcţională,Işl peş
te primi de acum credtocâo* 
şii la slujbe, în marea saîă 
de închinare de 1300 de 
locuji, pentru a citi. a 
eârfta, a învăţa împreună, 
a ne linişti sufletul, Şt 
încă un lucru; noL— nu 
facem prozelitism, ci mi
sionarism, Este jpj “,mare 
diferenţă. **

O nouă Şi impunătoare 
construcţie întregeşte pei
sajul arhitectural a l tau» 
nicipiuhif Deva. \St .

I
SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM 

■ judeţul Hunedoara ?*? ;<•

de LICITAŢIE PUBLICA ■  
pentru achiziţionarea d e |

Anunţă Organizarea

■deschisă fără preselecţ
medicamente, a

■  §  Unitatea achizitoare — Spitalul de Psihiatrie |
|Zam;

I Î  Sursa de finanţare — Bugetul de stat; 
Condiţii de participare — contractanţii care.

de Ordonanţa nr 
1995 şl Normele |  

licita-1

I

Iîndeplinesc condiţiile prevăzute 
12/1992, Hotărârea nr. 979/XIi 

■Metodologice nr. 45184 privind organizarea 
■fiilor elaborate de Ministerul Finanţelor nr. i

t| Licitaţia va avea Ioc în data de 4 iulie 19 
a  10, h  Direcţia fianîtară Deva.

Informaţii suplimentare şl documentele de Hel- 
ţie pot iB cumpărate de la Spitalul Zam, începând |  
leu  dala de 24 iunie 1996. I

s .  Predarea ofertelor se va face ia Spitalul d e l  
ihiatrie Zam până ig data de 1 iulie 1996, ora 12.1 
Preţ documentaţie — îoooo lei. E
Garanţie — 10 Ia sută din valoarea produsului. > 
Taxă participare — îoooo lei. * (490) |

Nereguli pentru care
amenzi

tr#r?
iflOă 6— ^  :

control al unităţilor de in
teres turistic, de cazare, 
agrement, ştranduri, unităţi 
de alimentaţie publică

Ij» Câmpu lui Neag e- 
xistă o cabană cu resta
urant şi cazate» Condiţiile 
de cazare şi serviciile sunt 
corespunzătoare, de calita
te. Din păşato- însă nu 
«vea, autorizaţie aauţtară 

-de funcţionare, fapt pan^ 
' * « « «  «  aplicat o a- 
mendă de 150 OOO de lei.

Nu aşa au stat lucru
rile Ia cabana Valea de 
Peşti, unitate a S.C. „ŞMi- 
crocomputer Service" SRL 
Craiova. Aici s-au găsit 
abateri de Ia normele de 
igienă, unitatea necesitând 
lucrări «anplexe de igie
nizare. S-a aplicat o sanc
ţiune în valoare de 200 000 /  
de Iei.

Şi la cabana Căprioara 
— Vulcan s-a aplicat o 
sancţiune de 100 000 de 
1« pentru depozitarea in
corectă a produselor ali- 
mepţare şi pentru lipsa 
substanţelor dezinfectante 
din unitate. Tot pentru 
asemenea fapte a  fost sanc
ţionat cu 100 OM de lei 
şi Administratorul' de la 
cabana Jieţ, /iar - bucătă
reasa tot cu 100 (MO i de

Jei pentru nepăstrarea de 
jirobe de alimente din 
mâncarea gătită.

La restaurantul de la 
IMa al SG Uesîm Prodim- 
p es  s-au aplicat amenzi 
In va loare de 150 000 de  
lei pentru dezordinea din 
Unitate. Totodată, i s-a 
emis şi decizia de suspen
dare temperam de acti- 

> vitate.
Pentru punerea în con- 

. sura d f  alimente care 
|  p ree^ ţfu  senine vădite 
ş de fsţt^are, şefa de Ia 

Alimentara nr. 25, unitate 
a SG Mercur Corvinex SA 
din Hunedoara, a fost 
sancţionată cu o amendă 
de 1 000 006 de lei. Pen
tru nereguli constatate de 
poliţia sanitară la Coley 
tăria „Mac» Roşu" (labo
rator patiserie) din Teliuc 
s-au aplicat amenzi de 
150 000 de lei şi, respec
tiv, 300 000 de lei, iar la 
Cinciş, la SG Joco Exim 
SRL şi la SG Com Impex 
SRL s-au aplicat amenzi 
de peste 200 600 de lei.

Lista societăţilor comer
ciale sancţionate este 
lungă. In total, în, săp
tămâna ce a .trecut s-au 
aplicat un număr de. 53 
amenzi contravenţionale, 
însumând $  800 000 de lei.

POLIŢIA SANITARA 
■ De v a
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ral. fa toţi factorii de me
diu. '*

Din determinările ana
litice ' privind calitatea fac
torilor de mediu în ju
deţul Hunedoara^, în peri
oada 10—16 iunie efectu
ate în punctele de con
trol al. calităţii aerului 
du rezultat următoarele:

•  Valorile medii şi 
maxime pentru concentra
ţiile poluanţilor gazoşi 
(bipxid de suH, bioxid 
de azot, amoniac şi fenoli) 
şi pulberi în suspensie 
se menţin şi pentrtr a- 
ceastă perioadă tn limi
tele impuse. Valoarea ma- 
xfimă fa pulberi fit sus
pensie s-a înregistrat în 
zona Hunedoara la data 
de 10 iunie. - ■

•  Pulberile sedlroen- 
tabile înregistrează de
păşiri ale valorii limită în 
zonele Teliuc de 7,7 ori 
şi In zona Ghiscădaga de 
9,57 ori.

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale se înca
drează fii tmutrie de va
riaţie ale fondului natu-

•  Materiile In suspensie 
pe râul Jiu prezintă pen
tru această 'perioadă o 
valoare medie de 1623 
şi o valoare maximă de 
2802,0 m g/1  înregistrată 
ja  data de 12 iunie.

Pentru rezolvarea pro
blemelor de protecţia me
diului agenţii economici 
•au avut prevăzut pentru 
anul IMS un plan de in
vestiţii de 303065 mii. 
lei din care suma de 
17721.9 m ii le! a fost a- 
locată de la buget şi
12584.6 mii» iei din surse 
proprii. Din valoarea' to
tală pentru protecţia ae
rului a fost prevăzut pen
tru  199 un plan de in
vestiţii de 23189,2 mii. 
lei din care s-hu realizat 
lucrări îri valoare de
8452.6 mii, lei, d«8 o 
realizare de numai 36,5 
la sută. Aceste lucrări au 
fost efectuate în principal 
de RENELVîL Electroccn- 
trale Paroşeni şi Mintia — 
Deva, incliisîvla electrofil- 
tre, în vederea creşterii e- 
ficientei de reţinere a 
pulberilor îri suspensie şi 
a pulberilor sedimenta- 
bile.

AGENŢIA De  protecţie  
a  MEDIULUI DEVA

I

• * • • • * • •- * • * • • • » • * • " •* •
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FIRMA DE CONSTRUCŢII 

DE URGENŢA

•  Zidari, dulgheri, fierar-betoniştl.
Informaţii la tel. 226149, luni, orele 16—20.

<330630
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imagine «ie • sezon «Hi» Piaţa centrali ar Devei.

de sa localnic
Un trăitor pe aceste 

meleaguri vorbeşte cu 'l*ţ-, 
d ignare despre o  realita
te locală, fiind in asenti
mentul consătenilor săi. 
Se ştie Că In Chîşeădag» 
fiinţează o puternică forţă 
u industriei dtnewttilui, 
atât de necesar în con
strucţii '— S;C. „Gasiai" 
ti.A. Dar „Casiafal". pe 
lângă importanţa sa #* 
conomică, produce şi po
luare cu efecte negative 
»n , zonă. Astfel, fenome
nul este resimţit puternic 
atât in Chişeădaga: cât şl 
in satele învecinate — 
Păuliş. Lunca, J’arnădie, 
Camei. ..Poluarea ipoad* du 
dinţi de fier nevăzuţi, trep
tat şi sigur, in timp tot 
re întâlneşte în cale. spu
nea dl losif N'eeru, din 
satul Ohişcâdaga». Mă fete 
mesagerul năpăstuiţilor de 
aici in a sublinia nişte 
lăţite palpabile te  se pe
trec constant sub privirile 
noastre îngăduitoare ş» 
neputincioase. Solurile au 
■ievenit prea alcaline şi 
decr tot mâi Puţin-- pro
ductive, iar pădurile su 
feră un prnceş eonu nuu 
de degradare din cauza 
contaminării cu praful 
'■re clinchpr emanat -ţj|»  
atmosferă, <-e se ţteţiupe 
sub formă de crusta .peste 
tot ţstejaful. de exemplu, 
s-a distrus deja in _pro- 
tx.-rtîe de 32 fn sut^f tir  
dudul în procent de 100 
la sută). Clădirile, ca să 
nu mai vorbim de facto
rul om, cef mai imj*Br- 
tant» a« aceeaşi soartă 
tristă: tfegrariarea şi bo-
*<ie specffloe generate de 
acest flagel*.

Domnul tosif Negru în
trevede «fduţH plauzibile 
d« ieşire din impas priri- 
tr-o Hniicieasă ordonare 
Si executare de lucrări 
edilitar — gospodăreşti de 
Interes tocai Unele din 
ele ar f i  impăduririte ma
sive. eu inveaăiţil de la 
stat, cu copaci cu vege
taţia dintre cele mal 
productive (salcâm). A- 
ceastă acţiune ar înlătura 
într-a bună măsură si
tuaţiile nefaste, când ig*, 
renuri degradate, acope
rite de spini» pe parteâ 
de nord a satului, nu pro- 
dwtf • nlfnia „Ar -trebui ţ i  
o comisie ecologică să vină 
1/ţ faţa locului sl s i con
sta!* pe viu aceste .stări 
de lucruri anormale, de
gradantă pentru fiinţa 
umană", spunea acelaşi 
interlocutor, indignat de 
neglijenta totală a  unor 
foruri competente In ma
terie Şi eu atribuţii res
ponsabile In domeniu.

Extinzând discuţiile in 
perimetrul satului, dl

losif Negru sub lin ia  o do
leanţă a sătenilor: „Ome
neşte ar îi  ca  domnii de 
la „Casial" să ne s c u 

tească d e  m ilionul pretins 
pentru tnsralarea gazu- 
hi- metan, în detrim entul 
poluării, şa să « o  p lă 
tească co tă  de gaz mo
tan gratuită încă 3  an* 
după instalare'*

Despăgubirile cerute do 
săteni ie-ar uşUra întru
câtva viaţa, dacă s-ai găsi 
în ţelegere tn  această pro- 
blemă d e  care Icfcalnicii 
nu su n t ăeloci răspunză
tori. Totodată se cere de 
către tacairteS ca toate 
casele ear« #*ă suferit con
secinţele poluării, în 
special ia  acoperiş, să 

'fie rem ediate d e  ■ către 
„Casiai**. pe cheltuiala sa. 
Acelaşi lucru  este dorit 
în priviţi ţa scutirii de 
impozitul agricol. Chiar 
dacă terenul se afla  în 
zona a patra de cultură» 
iar dacă, MfiilsterilJ ■■& & # 

"Culturii nu poate rezolva  
onorabil această probi*»- 
mă; s-o' rezpivşe tot JCa* 
siahrl**.

S t e n i i  t ţf  Încheie ne- 
mirfţumiriie, prin glasul 
dlui Iosif Negru» astfel;. 
„Cu ce suntem  noi de 
v in i  oft ne-ani născut p e  
acesţ m eleag vitregii d e  
soartă, pe care ' epoca 
centristă  a instalat uri 
m astodont poluam  în  „gră
dina" satului

VALENTIN BEETOfEAN

Adevărul este că întoar
cerea ţaraniloy la pământ 
sau» mai bine zis, .în
toarcerea .acestuia la stă
pânii fui. de drept nu este 
un proces simplu şi nici 
ţ îsă'. Faptul se explică, 
în principal, prin două 
cauze. P rim a: Legea 18/ 
10!) 1 ..:rde con
fuză Şi are multe ambi
guităţi. a  douat In anii 
totalitarismului, foarte 
multă lima* a plecat din 
satul natal — unii chiar 
la mari distanţe —, iar 
cei rămaşi acasă sunt de 
vârste înaintate.

Aplicarea Legii fondu
lui funciar a fost fii este 
dificilă în comuna Bretea 
Română; întrupat, In cp* 
nţună - au existat rinei 
GAP-uri şi mute cele 13 
sate au  fost cooperativi- 
Ziţte, Dar să vedem care 
este stadiul înfăptuirii 
actului normativ la  oare 
nfc refeream. în momen
tul de faţă. 0  Practic, Le- 
gea . fondului -. funciar s-a 
tradus in tăPt Ini satele 
Huş*. Butea Strei, Bretea 
Româno. Ocolîşu Mare, 
rţâuhţgo ’/âb-elele Bune şi 
Hăţăiar « Măsurarea pa- 
raâmulm se apropie de 
final în Plopi şi Vâlcelele 
R**®* <* înaintată est# a- 
cftafttă lucrare şl îă  Co- 
vraRiu ţi in c e le  două câ
time. * La Măceti mă
surarea terenului s-a în
trerupt. la cererea oa
menilor, întrucât sunt 
foarte otupaţi cu lucrul" 
eămpfilui. Dna Aiirica 
Guşe primarul reales încă 
dur. primul tur de scrutin 
al alegerilor locale» con
sidera

— Cred că aplicarea Le
gii fadulu i, fundlar merge 
bine în comuna noastră. 
Am ajuns în această si
tuaţia întrucât ne-am mo
bilizat puternic, iuerăto- 
r li primăriei, centrului a- 
fii-icoi topometriştii OCOT 
şi». ’

. • Cei ce au primit pă
mânt sunt mulţumiţi? , 
i--* Jţiv marea lor ftiaje- 

t ritater da. şi îşi {jucresză 
tşrertbl cu pricepere, cu 
•teagafite chiar. Ca tfyffi. 
(bt. avem in câmp ăjfiS*' 
tari foarte frumoase. Au ■ 
fost Şi sunt şi Unele ne* 
nţulţumiri. dar ne-am ydMş:̂  
întotdeauna la faţă

lai şt - Je-am soluţionat.
fn  lunea, Streiului am 

întâlnit un om ocupat cu 
încărcarea unei căruţe cu 
fân de lucernă. Am in - 
trat în vorbă şi am afîat 
că se numeşte Dom inie 

' Martin şi locuieşte în sa
tul Bntălar. Am zis:
- — Frumoasă cultură de 
lucernă 1

-*• Da, e faină. Aici, In 
luncă est* pământ foarte 
bun. Se fac foarte bine 
şi grâul, şi cartofii şi po
rumbul

— _ Cât pământ trebuia 
«ă primiţi, dle Martin 7

-** Şase hectar*.
— Câţi aţi primit ?
— Exact cât aveam 

dreptul.
— îl munciţi tot 7
— Bineînţeles. La mar

ginea satului * ain fiite- 
meiat o livadă ca 250 de 
pomi de Mată frumu- 
seţes»

■— Toţi ■ oamenii dift 
Băţălar au primit pământ 
Cât aveau dreptul ?

—- Eu aşa ştiu. N-am 
auzit să fie nemulţumiri 
mari . Se m a i' ivesc ne
cazuri intre oameni, dar 
se ameliorează.

Pe cealaltă parte a şo- 
■ relei dintre Băţălar şl 
Bretea' Rop&nă am înt®- 
nfţ ' trei oameni lucrând 
la cea de a doua prăşită 
â porumbului. Era familia 
Creg — tată. mamă şi 
fiu — dlh satul Vâlcelele 
Bele: Dna Viorica Creg
a acceptat să ne răspundă 
la câteva' întrebări.

— Pământul este al ta
tălui meu, dar el nu-] 
poate lucra — ne-a spus 
Interlocutoarea. Oricum, 
eu sunt singurul lui Co
pil, aşa că ...

— Cât pământ a primit 
tatăl dumneavoastră ?

—r Vreo patru, hectare, 
atâta cât avea dreptul. 
Ara vrea sS: s6 termine 
odată Şi odată măsura- 
mi, terenului,’ ca . să ştie 
precis fiecare om cât 
pământ ape şi unde. Din 
daSrză că treaba asta nu 
se încheie !n satul nostru, 
este mult păraânt nelu- 
crât. Şi e  păcat, că e 
pământ btăt. ■....

La Primăriei
n*-am teâfe|lnit cu dna 
Leontftxa fiiicoi, de la 
Centrul agricol din locali-

la pământ şl
• tate. .îţra grăbită. Am 

întrebat—o:
— încotro, dna ingi

ner ?
— M-a rugat dna pri

mar să merg, să rezolv 
o neînţelegere îvitâ în
tre doi oameni.

— Sunt multe neînţele
geri între oameni ?

— Na, «u  sunt.
—» Colegele dvs — driele 

Letitia IoneScu şi . Ale
xandra Roman — unde 
sunt ?

—ţ l.ucrează la întoc
mirea • proceselor verbal*, 
la celelalte acte p re -. 
mergătoare completării 
titlurilor de proprietate.

— Cum colaboraţi cu

Erimaria in aplicarea 
egli fondului funciar ?
— Foarte bine»
In ziua prezentei noas

tre la Bretea Română 
erau în plină activitate 
topometriştii Tatiana
Oltean. Dorel Ardelean, 
Arpad Kaitar, Aurel Bfi- 
clean, Kode Stan şi Ma
riană ' Constantinescu. Cu 
primul dintre dumnealor — 
Tattana O — am slat 

.puţlh de vorbă. I-am re
produs spusele dnei 4*n 
Vâlcelele Rele. cu privi
re la' măsurarea pămân
tului. Ne-a răspuns:

— Aşa este. Din cauza 
unor oameni care ntt se

mulţumesc cu nimic, mă
surăm o tarla de câte 
2—3 ori, ba chiar mai 

■ de multe. Se întâmplă 
ca, la un moment dat,

- oamenii să fie de acord 
cu cât teren au primit şi 
unde, pentru ca a doua— 
a treia zi să şe răzgân
dească. Sau unii intră In 
suprafaţa altora. Atunci 
trebuie să mergem din 
nou la faţa locului.

— Este fireasca treaba 
asta ?

— Este, fiindcă cei ce 
lucrăm la aplicarea Le
gii* 18/1991 vrem Să facem . 
o lucrare de bună calita
te, sâ-1 mnlţtimtm pe Cei 
mai mulţi) dacă pe toţi 
nu-i putem.

In fittaltil anchetei -de 
faţă; să consemnăm afir
maţi» «teri Aurica Guşe, 
primând comunei: 4

— Avem toate - esepăiţu-
Ie să încheiem aplica
rea X.egii fondului fun
ciar ., ,îi* toamna acestui - 
an. A fost şl va fi fn 
continuare greu, dar vrem 
să atingem -acrit obiectiv. 
In acest sens ne rugăm 
lui IDumnezeu să ne dea 
sănătate şi putere de 
muncă. -

.— Este ceea "ce vă do* 
rim «fin toată tefma f

TBAIAN HONBOR

p m j$ f m , ■>

0 poveste cu 5 (cinci) tei impozit pe ta
— In anul 1993 ara cum

părat garsoniera In care 
locuiesc, fn baza Decretu
lui Lege nr. 61/1990, sunt 
scutit de plata impozitelor 
pe timp de 10 ani. Totuşi, 
Circumscripţia financiară 
din Braif mi-a fixat un 
impozit anual fn valoare 
de '5 lei, pentru terenul — 
cota parte --  cuvenit, pe 
care este construit blocul, 
în luna septembrie 1994, 
am cerut scutirea de acest 
impozit, în bază Legii nr. 
44/1994, fiind veteran de 
război şl anexând In copie; 
xerox legitimaţia dovedi
toare. Şeful de la circum
scripţie mi-a pretins o co
pie a legitimaţiei mele de 
veteran de război, auten
tificată de notariatul de 
stat, sau de către dânsul, 
pentru suma de 70 lei (aşa 
zis timbru fiscali, Am ară
tat că nipi Poşte, nici Te
lefoanele şl nici Renel 
n-au pretins copil autenti
ficate de noţaiîjî de stat, 
pentru acordarea drepturi
lor prevăzute de legea 44/ 
1994. Ba mal mult Rene- 
lul nici n-a reţinut “bopii

j0e#e*ate'dâjSâ legRimăţii- 
1* de veteran - de război, 
ri şl-a notat in registrul 

" de abonaţi această caii"
-• tete. Bravo lori Se vede 
* că due* lipsă de „biro-' «r. _

: In  această 'situaţie' am 
întrebat dacă aduc o con
firmare din parte» prima-, 
rului sau ă  Oficiului Ju
ridic al primăriei (nota* 
riât neflind organizat. fii
că Ia Brad) este bună sau 
nu. Mi-a răspuns că nu 
este valabilă şi că „dacă 
îndrăzneşte cineva să fa
că asemenea confirmări sau 
certificări, le trage nişte 
amenzi că nu se văd". 
Numai dânsul şi notarul 
de stat au dreptul să a u 
tentifice" asemenea acte. 
Mi s-a refuzat şi înregis
trarea cererii mele pentru 
scutirea de impozit (drep
tul de petiţionare fiind ga
rantat de constituţie).

Am plecat, urmând să 
fac „autentificarea’' cerută. 
Gând Mn revenit (mat târ
ziul ctt m ere»  şi .copia 

veteran de 
Ia hte

tarlatul de stat, pentru un 
ţitebru fiscal de 20 lei» mi 
g-a comunicat că împozi 
tul pentru terenul ocupat 
de garsoniera mea s-a 
majorat de la 5 lei la 1080
let anual»

Considerârsl diferenţa 
între cele două sume exa 

. Serată, am făcut o cerere 
Ia Ministerul de Finanţe 
rugând să-mi comunice da- 
că acest impozit a fost bl 
ne calculat Cu nr. 213062) 
1,995, Ministerul de Finan 
te  îmi tace cuntacuţ' Că 
cererea mea a fost trimisă 
la Direcţia generală a fi 
iianţeloi publice şi con 
trolului financiar de stat 
Hunedoara din Deva, „so 
luţionarea fiind : de eoni 
petenţa acesteia*. Direcţia 
Deva,, la rândul său. îmi 
comunică: „Cererea D-voas- 
tră a fost trimisă spre so 
Iuţionare'1- Circumscripţiei 
financiare Brad (nr. 5686/ 
1995). v-y; ţ;

Cu alte cuvinte, cererea 
mea a  ajuns de unde a 
plecat, problema urmând 
a fi „soluţionată* de cei 
care alt DsoIuţîonat-ofi pri-

• DL Domin ic Martin din satul ttftţătar a primit 
pământ exari căt a «rai dreptul m  6 ha.

Foto: BAVK3. LAZA -

•  „PATRIA" DEVA: Uri 
mafiot la Hollywood f2î— 
24); Trei fraţi păguboşi 
(25—27);

• •  „FLACARA* KU- 
NEDOAHA: Legături ris- 
cante <21—27)5

m JPARANGUL" PE 
TROŞANI: S abrina (21— 
24); C rim ă contra crono
m etru  (25—27):

•  „CULTURAJU LU- 
KSNIf Crimă cpntra, cro-

, nometru (21—24); Poliţia 
n-a văzut nimic (25—27);

•  „ZARAND* BRAD: 
Judecătorul.(21—24); Ob
sesia (25—27);

•  „PATRIA" ORAŞ*
TlE: Păienjenişul cri
mei (21—24); Judecătorul 
(25—27):

#  „LUCEAFĂRUL* 
VULCAN; Poliţia n-a 
văzut nimic (21—24); Sa
brina (25—27);

•  „DACIA" HAŢEG. 
A tracţie explozivă (20— 
23); Jade — Obsesie pe
riculoasă (24—26):

•  „MODERN" HUNE
DOARA: înfruntarea (21 
_24);

•  ' c a s a  d e  c u l t u 
r a  CâLAN: Intre lege 
si destin (21—24):

•  „MUREŞUL” SIME- 
RIA; T-Force (21—23);

•  „LUMINA* ILIA: 
Ace Ventpra — Un ne
bun  în  Africa (21—23);

9  „RETEZAT" URI- 
CANl: F ă ră 'te a m ă  (20—
23); V '

•  „MINERUL" GURA-
. .BARZA: Reţeaua (21—23).'

ma dată (şi ştim cuml). E- 
xact ca pe Vremea iţncte- 
turii lui Ceauşeseu. Când 
cineva scria forurilor su
perioare. sub semnătură, 
despre potlogăriile unoi 
activişti, hârtia respectivă 
ajungea în final exact In 
mâna potlogarului» Ce ur-, 
ma apoi, se ştie.

Până una-alta înainte d» 
a primi răspunsul, cuvenit 

. am găsit în cutia poştală 
; de Ia bloc o somaţie de 
' plată (pe care o alătut 

în copie) a unui impozit 
pe clădiri, în sumă de 
1190 Iei, cu menţiunea „f.f 
urgent!" în caz contrar sc 
va trece la executare sl 
litâ (Dec. 221/1960).

După asta, am primit şt. 
răspunsul cu „soluţionarea"

. că impozitul in cauză a 
fost bine calculat (nr. 5430/ 

- 1995). Des; scutit de im
pozite prin 2 acte norma 
tive cu putere de lege, sunt 
totuşi somat sâ plătesc 

. Oare pe care anume pe 
cel pentru teren sau dă-1 
diri? Te pul cu fiscul? 
(MiMi PopovlcI, veteran 
de război. Bradt
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Spiritualitatea Orientală
IV. BUDISMUL 

ESOTERIC

Budismul este una din 
marile religii ale lumii, 
alături de; Creştinism, Is
lamism şi Mozaism, fiind 
predominant în sfera o- 
rientală a globului.

Prezenta carte are ca 
subtitlu „pozitivismul hin
dus" şi astfel suntem edi
ficaţi ’ asupra celor' două 
laturi ale conţinutului ei:
1. b u d is m u l  e s o t e -
EK5“ înseamnă că vom lua 
cunoştinţă de valorile de 
credinţă budiste ee_în tre
cut erait cunoscute nu
mai de iniţiaţi, credin
cioşilor de râhd âparţinân- 
du-le „BUDISMUL POPU
LAR». 2. „POZITIVIS
MUL HINDUS» ne desco
peră că beneficiem de 
Budismul exoteric, trans
parent, deschis cunoaşterii 
tuturor şl susţinut prin- 
tr-o argumentare la nivel 
ştiinţific. Drept rezultat, 
prezenta lucrare este cea 
mal edificatoare dintre 
numeroasele . altele, ce 
le-am consultat, fiindcă, de 
exemplu, ea clarifică dacă 
Budismul e sau nu o re
ligie, contestat de dogma
ticii creştini pe conside
rentul că-I lipseşte cre
dinţa în Dumnezeu.

E adevărat că Dumnezeu 
nu este conceput personi
ficat. comunicând chiar 
direct cu oaminji, dar Se 
crede Intr-o torţă divină 
supranaturalii „®ăci pen
tru asiguri»*» ducerii la 
bun sfârşit a ciclurilor 
de evPhfţie, este de la sine 
înţeles eă trebuie să mai 
intervină ceva tn afara 
acţiunii oamenilor", şl 
.acest ceva trebuie 
aibă 9 Influenţă conside
rabilă asupra evenimen
telor care vor afecta socie
tăţile pe parcursul evo
luţiei lor". (Pag. 168).

Alături de acest „ceva" 
ce numim Dumnezeu, mai 
sunt şi „marile fiinţe", a- 
dică sufletele ce au reuşit 
iluminarea în viaţa teres
tră, care „conduc desti
nele lumii dintr-un plan 
divin" (pag. 169), adică 
din ceea ce noi creştinii 
numim „ceruri", unde să
lăşluieşte „Tatăl nostru".

'Credincioşi autentici 
budişti sunt cei ihiţiaţi 
cărora 11 se mai spune şi 
..iluminaţi", ca bucurân- 
du-se de harul luminii su- 
nreme, de 'fire ne bucu
răm şi noi creştinii, fiind 
„lumina cea .adevărată, 
care luminează pe tot omul 
ce vine In lume". (Ioan, 

% 9). Budismul are , ca 
temei de credinţă această 
„Lumină1, pe care o are 
în germene, rămânând la 
libera alegere de a o cul- 
riva. apropiindu-se astfel 
de cea • supremă şi a se 
realiza ca iluminat.

Prototipul desăvârşit de 
iluminat l-a realizat religia 
loutama sau Siddarta Bud- 
dha: „născut cu 643 de 
ani înainte de Era creş
tină, la Kapila — Vastu, 
aproape de Benares", el 
fiind „cel de-al IV-lea din
serie", (pag. 128, 129), ceea
ce înseamnă .-că orice 
credincios poate năzui a 
se apropia sau a se rea
liza la nivel de Buddha, 
adică omul perfect, desă
vârşit moral. Cum se

reuşeşte această înălţare 
spirituală nu se prezintă 
în volum, dar se men
ţionează că meditaţia este 
calea sigură, cuprinsă în 
cadrul exerciţiilor prevă
zute în practicile YOGA.

Valoarea excepţională a 
volumului constă în expli- 
eitarea celor doi termeni 
fundamentali: Karma şi 

„Nirvana, prin care Bu
dismul se defineşte şi 
se cunoaşte în esenţa şi 
specificul său, fiindcă a- 
sigură înţelegerea eter
nităţii vieţii sufleteşti, 
echivalând cu nemurirea 
omului.

Pentru Karma, reţin ur
mătoarele: „La începutul 
unei vieţi noi, Karma, 
creată într-o viaţă obiec
tivă anterioară, este cea 
care determină tipul de 
personalitate pe care şi-o 
va asuma individualita
tea, la venirea ei pe 
Pământ. Karma hotărăşte 
unde si "e fel urmează 
să se nască fiinţa reîncar
nată" (Pag. 63).' In mod 
normal, când o persoană 
moare, lunga evidenţă a 
faptelor bune şi a celor 
rele acumulate în Karma 
se blochează de la sine şi 
este Înmagazinată în pri
mul principiu durabil. în 
termenii noştri occiden
tali, Karma asigură pre
lungirea existenţei, a 
vieţii omului după ’ moarte, 
prin vitalizarea fapte*or 
ce devia tui potenţial ce 
susţine reîncarnarea, supra
vieţuirea şi implicit viaţa . 
veşnică. >
■ NIRVANA este Califi
cată drept „STAREA E- 
TERNA" sau „STARE SPI
RITUALA CU TOTUL A- 
PARTE", de care autorul 
ie minunează: „Ce se 
poate face pentru a înţe
lege Nirvana ale căror su
blime «Mîhunăte !ş l ' ine
fabila- cpndiţii spirituale 
nu pot fi în nici Un 
fel comparate cu nimic 
altceva". (Pag. 142)., '

Petre Ţuţea—definiţii
ăştia,

i
GÂNDIRE
„Dumnezeu a făcut lu

mea şi pe om; şi cu 
omul a încoronat creaţia 
sa. Si l-a însărcinat să 
cunoască lucrurile. De- 
acolo vine denumirea
lor. — Originea primor
dială a capacităţii de a 
determina numele lucru
rilor, care este o ope
raţie logică; originea
mistică a gândirii logi-. 
ce“

GEMU 
„In faţa lui Dumnezeu

n-ar „fi prezenţi 
idioţii \

INTELIGENŢA t
„Inteligenţa, oricât/ 

de mare, nu e suficientă ţ 
pentru a te curăţa de ( 
prejudecăţi. Cu cât inte- i 
ligenta e mai mare, cu I 
atât prejudecata e mai } 
voinică, fiindcă ai aparat 
s-o justifici" 

LIBERALISM .
„Liberalismul te duce ) 

cum te duce trenul la I 
destinaţie. Liberalismul } 
favorizează corpul sortai: 1

.. uJ"nezeu te instalează în- sistem ţ nu exista gemi, Dumne- „. „ -__
zeu lucrând nil cu genii, 
ci cu oameni".

IDIOTUL
„Mare noroc că există 

oameni care sunt idioţi! 
Funcţia idiotului e po
zitivă, pentru că fără 
el n-am înţelege nici ge
niul. nici normalitatea. 
Păi cum am cunoaşte 
noi un om pe care-J 
numim desăvârşit dacă

şi n-ai încotro 
LIBERTATE 
„Unde e omul, în ima- 1 

nenţă, absolut .liber? ( 
Intr-o bisericuţă de i 
lemn din Maramureş, ; 
unde Sacerdotul creştin V 
vorbeşte de mistere, de l 
taine, şi se lasă învă- - 
luit de ele ca şi credin
cioşii". :

Selecţie de 
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VICTOR ISAC
I) A.P. Sirmett* BUDIS

MUL ESOTERIC sau.PO
ZITIVISMUL HINDUS, 
Ed. Herald — Bucureşti, 
1996, 192 pagini. Desen de DELIA CIO ROBEA

ŞTIAŢI CA ?
•  Actorul JEAN-PAUL - 

BELMONDO nu permitea 
dublarea în scenele peri
culoase, ‘ socotind o. jignire 
faptul ca un semen al 
slău să-şi nişte viaţa 
pentru ei ? .

mână pe regina Cleopatra, 
In filriiul „Qaesar and ' 
CÎeopatra" — ’ 1945, regia ■ 
Gabriel Pascal 7

•  Actriţa JAMIE LEE 
CURTIS este fiica actori
lor Tony Curtis — Janet 
Leigh ?

•  Aetorul CIIUCW NOR- 
R1S a învăţat Artele 
Marţiale în Coreea de Sud, 
în anul 1962, pe când era 

.dislocat cu unitatea sa de 
aviaţie, în această ţară ?

•  Actriţa: BETTE DA- 
VIS una din firile „vul
canice" ale Hollywood- 
ului avea dese certuri şi 
altercaţii pe platou cu re
gizorul WILLIAM WY- 
LER şi că se ducea să 
se „plângă" lui Louis B. 
Meyer, „bossP-ul fui „Me
tro — Goldwyn-Meyer", eu 
„ori eu, ori ei" şi răspun
sul era invariabil EL?

•  Actorul RONALD REA- 
GAN — viitorul preşedin
tei -american, a turnat • 
între 1936—1964 55 fil
me, din care, doar în 
ultimul „The Killers" 
(Ucigaşii) — 1964, regia 
Donald Siegel, a interpre- 
tat un rol negativ %

•  Actriţa AVA GARD- 
NER a debutat în film 
deoarece soţul ei actorul 
MICKEY ROONEY a ştiut 
să pună o „vorbă" unde 
trebuia?

' •  Actorul JAMES 
STEWART a fost singurul 
„locuitor" al Hollywood- 
ului ajuns în anii războ
iului la înaltul grad de 
general de brigadă în 
„U.S. — Air Force" şi a 
deţinut funcţia de coman
dant a l unei Escadrile 
Aeriene?

•  Actorul ROGER MO- 
ORE, alias „Sfântul" şl 
Agentul Majestăţii, Sale 
„James -Bond" şi-â început 
cariera cinematografică 
într-un rol de figuraţie1, '  
păzind-o cu halebarda în

•  Actriţa SHIRLEY 
TEMPLE — BLAKE a in
trat în diplomaţie în 
anii ’60, iar în 1992 a fost 
numită ambasadoarea ţă
rii sale 'la P raga?

ADRIAN CRUPENSCHI

Din „Cartea 
recordurilor" 
(ediţia 1988)

Recordul audienţei

JR La un festival rock, 
[ desfăşurat în iulie 1973, la 

Watklns Glen, în Califor
nia, în aer liber, a fost 
atins recordul * audienţei : 
600 000 de participanţi, pe 
un câmp, fără intrare plă
tită. ;

75 685 085 unităţi edito
riale; din care 18 930 805 
VOlMh de cărţi, l i  370 919 
manuscrise, 10 013 241 
stampe, 441 663 mape cu 
hărţi, afişe sau foi volan
te.

•  Cea măi mare
tate

proprie-

•  Cea mai mare bibliotecă 
din lume -:’r

■  Gea mai mare biblio
tecă din lume este „Li- 
brary of Congress" din 
Washington, fondată la 
24 aprilie 1800. Ea se află 
pe colina Gapitoliului şl 
conţine rafturi însumând 
peste: 50. mile lungime, 
800 de ferestre, 35 de ser
vicii şi secţii. La 31 de
cembrie 1987 ea deţinea

|  Clădirea cea mai 
mare din lume este pro
prietatea fraţilor George 
şi William Cecil, nepoţi 
ai lui dSeorge W. Vander- 
bilt II (1862—1914). „Casa" 
este de^a dreptul un palat 
cu 250 de camere, aer. con
diţionat, pădure înconjură
toare. A fost construită 
îhtre 1890—1895, la Băl- 
timore, statul New-York,

Grupaj de 
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Principalele măsuri ge
nerale de prevenire şi re
ducere a atacurilor de boli 
şi dăunători în grădini se 
referă şi la s cultivarea 
celor mai rezistente soiuri, 
iar semănatul sau planta
tul să se facă în epoca 
ODtimă; ' aplicarea aso- 
lamentului (rotaţia cultu
rilor). Aşolamentul lui. 
Hcward, de 3 ani, poate 
duce la rezultate bune. 
Prima zonă destinată le
gumelor m ar consumatoa
re de îngrăşăminte (var
ză. cartofi, tomate, ardei, 
vinete, ţelinăj se îngra
şă toamna cu gunoi ori 
compost în stare proaspă
tă sau semides compusă. A 
doua zonă rezervată le
gumelor cu cerinţe mijlo
cii (morcovi, spanac, ustu
roi. ceapă, ridichi, salată, 
sfeclă roşie), sau a treia 
zonă stabilită pentru le
gume cu cerinţe mici

AGRICULTURA ECOLOGICĂ (IV)
• (fasolea, mazărea ş.a.) se 
îngraşă cu gunoi sau com
post descompus, primă
vara. In acelaşi timp, 
practicarea culturilor aso
ciate eti efecte poziti
ve în prevenirea atacuri
lor de băi şi dăunători 
are efect asupra creşte- 
sti şi rodirii plantelor.

Trebuie subliniat şl fap
tul că unele specii de 
legume oferă protecţie 
împotriva dăunătorilor ce
lor învecinate cu care 
s-au asociat. Astfel, cim
brul apără fasolea şl 
sfecla împotriva păduchi
lor negri, mazărea prote
jează castraveţii de vânt 
şi curenţi reci, iar vrejii 
de castraveţi menţin umi
ditatea din sol | salata 
protejează ridichile împo

triva puricilor de pământ; 
conopida este ferită de 
albiliţâ prin vecinătatea 
tomatelor; ceapa- prote
jează salata împotriva ml- 
cozelor, şl astfel de e- 
■xemple ar putea continua.

Combaterea buruienilor 
periculoase (pirul, volbura, 
pălămida, izmă, troscotul, 
măcrişul, piciorul caprei, 
spălăcioasa, pătlagina) se 
realizează insuficient prin 
prăşit. Este necesar des
fundarea solului la două 
eazmare şi eliminarea ri- 
zomilor. Mal eficientă 
este însă metoda chi
mică de combatere a a- 
cestor buruieni, fn acest 
scop, ia sfârşitul lunii 
august se sapă _ toată gră
dina, eu cazmaua, la a- 
dâncimea de 15 cm, mâ- 
runţind pământul eu gre»

bla de fier, după care se 
stropeşte solul cu erbicidul 
Nata (7 kg la 100 1 apă), 
în cantitate de 10 1 so
luţie la 100 mp, folosin- 
du-se pompa de spate.

Udarea raţională a ‘ cul
turilor de grădină se face 
cu apă moale, de ploaie, 
iar dacă nu o avem, o 
putem realiza cufundând 
în butoaie un săculeţ cu 
turbă roşie sâu humus din 
afinişuri. în  cel * mal 
rău caz este bine să fo
losim apă stătută. Cel mai 
bun timp de udare este 
dimineaţa, până în jurul 
orei 10, administrând apa 
în sol, fără să udăm- 
plantele, aplicând cel pu
ţin 30 1/mp.

In fine, grădinarul na 
trebuie să uite că una 
dintre cele mal Impor

tante măsuri generale 
de prevenire şi reducere a 
atacurilor de boli şi dău
nători în grădini este i- 
giena fitosanitară. Iată 
câteva reguli importante 
de ■; igienă fitosanitară : 
achiziţionarea de sămânţă 
şi material săditor rezis
tente la boli şi dăunător] 
care trebuie dezinfec
tat în prealabil; dezinfec
tarea răsadniţelor, «ola
nilor şl a spaţiilor de 
depozitare. în timpul vege
taţiei plantele bolnave se 
înlătură şl se ard. Mâi
nile şi uneltele se dezin
fectează cu fosfat triso- 
dio 3 la sută. pupă re - 
coltarea culturilor, restu
rile vegetale se introduc 
în silbzurlle de pre- 
compostare.

(Va urma).

Ing. TRAIAN IACOB, 
Orăştie
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IciEPSiPRA) Flori de tei

Braţul tău ocrotitor în- 
conjurându-mi umerii mă 
făcea să fiu doar o mică 
pasăre cuibărită pe un 
ram de tei.

Flori albe şi înmires
mate cădeau peste noi, în
cet vălul serii ne acope
rea trupurile înfiorate şi 
a răsărit o stea... O pri
veam împreună şi fiecare 
îşi dorea să o privim aşa, 
mână în mână, pâită 
la moarte. O pasăre ne-a 
încântat cu trilul ei, ve
nise atât de aproape că 
ne era teamă să rostim 
un cuvânt, să nu o spe
riem. Era pasărea dra
gostei.

Dacă iubirea ar face 
trupurile să lumineze, 
spune-mî cât de înstelat 
ar fi Pământul în serile 
când miresmele teilor

înfloriţi cheamă, îndră
gostiţii Ia plimbare?... în 
noapte, fiecare stea nu 
ar fi decât oglindirea u- 
nei iubiri în albastrul de 
cerneală al cerului. - 

„LUCEAFĂRUL** e trist 
şi stingher acolo sub 
coroana teilor înfloriţi, îşi 
aşteaptă încă iubita şi 
ocroteşte cu versurile sale.’ 
sufletele tuturor îndră
gostiţilor ce se plimbă pe 
alei. Mai recită-mi o 
poezie şi mireasma teilor 
să-mj îmbete sufletul. lu- 
beşte-mă cât mai e timp, 
cât încă ne- putem plimba 
mână în mână. Şi vino 
să-i mulţumim că a ştiut, 
El, să pună în cuvinte 
IUBIREA. '

Vino să n e . iubim. E 
timpul florilor de tei.
• Luceâfăruj/â răsărit.

INA DELEANU

t
I4 ■i
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\ REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII j

■  „Când sunt trist, sau când nu sunt trist, când \ 
sunt inspirat, sau când sunt bleg, sau numai,obosit, 1 
— când sunt vizionar, sau când mi-e somn de mine ' 
însumi, — toate acestea le gândesc şi le formulez în 
minunata limbă română**.

.... t

I CU NICHITA STĂNESCU

! •  „Cea mai de seamă activitate gânditoare a u-
j manităţii: filozofia**. j

•  „Păcatul, spre diferenţă de vină, nu este în
tâmplător, accidentai.

Vina, spre deosebire de păcat, poate fi iertată. 
Ea nu murdăreşte, fără să spele nimic, totuşi**.

•  „Doinele, care nu sunt altceva decât colinde de 
vară şi colinde de toamnă (să remarcaţi cât de puţin 
se doineşte iarna), mută ninsoarea în tristeţea pier
derii unui an“.

•  „Lacrima lui Eminescu a spălat nu numai 
trupul Veronicăi, ci şi toate trupurile femeilor iubite 
din această ţară**.

Selecţie de ILIE LEAIIU
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I
CITATE ŞI LOCUŢIUNI STRĂINE

I( A F O R I S M E
DESACKALIZARE: - |

I Desacralizarea poate fi definită drept procesul |  
trecerii de la politeismul religios la polilogismul laic.

I . . I
Kevoluiionarea societăţii , şi desacralizarea spiri-Ş

I tul ui se situează printre cele mai dăunătoare' procese I  
din istoria-omenirii. |

— O —
I  în VIDUL SPIRITUAL generat de procesul <le-J 
|  sacralizării, cultura laică devine obligată şi respon- J 
!  sabilă de elaborarea unor noi precepte,, apte, a sel
■  impune la nivelul de notorietate şi autoritate al ex-J 
Jpresiilor sacrale de genul: „A creşte şi a trăi în frica I
■  lui Dumnezeu**.
I  - o -  |
|  DES AVARŞIItE: ,

I Istoricul Heredian îl caracteriza pe îm păratul| 
filosof Marc Aureliu : „A fost singurul dintre îm-

•  „Fugit irreparabile tem- 
pus" (Timpul fuge fără să 
se mai întoarcă).* Vergilîu.

•  „Omnia vincit Amor** 
(Dragostea învinge totul). 
Vergiliu.

•  „O, temporal O, rao- 
res!“ (O, timpur}! O, mo
ravuri!) — expresie a unei 
maxime indignări şi, în 
aeelaşi timp, constatarea a. 
mară a' degradării mora
vurilor. Cicero.

•  „Urbi et orbi“ (în o- 
raş (Roma) şi in lume) —

ştiread|că a răspândi o 
pretutindeni.

•  „Sine die“ (Fără a 
boturi ziua) — fără ter
men, proces amânat sine 
die.

•  „Rara avis“ (Pasăre 
rară) — de obicei se ci
tează pentru a se arăta că 
ne aflăm în faţa unei per
soane sau situaţii cu totul 
neobişnuite.

Selecţie de 
ILIE LEAIIU

păraţi care nu a adeverit filosof ia în cuvinte şi nici |  
„prin  cunoştinţe cu caracter de dogmă, ci printr-o

I.fire demnă şi o viaţă cumpătată". t)e aici un adevăr 
major: Transpunând ideile filosofice în acte corn-

I I

I

I
1 * „Schimbu-te în cuvânt ca să nu te roadă vier- | 

mii". *

* ■ i
|  •  „Aidoma ochiului, cuvântul vede lumina, dar, *
» spre deosebire de ochi, cuvântul o reţine în el". j

! •  ..De zburat, zboară tot globul, toate ’ stelele, J

I timpul. De stat locului şi în lucrare, mi se pare a I 
fi măreţ".

I

— . . .  ,  — — — -          w 8

Iportamentale, omul poate întruchipa DESĂVÂRŞI-1 
REA. I

VICTOR ISAC I
I

Poem sentimental
(Lui Iago, românul...)

Iţi înţeleg durerea, dragul meu,
Şi îţi deplâng inteligenţa lipsă —
Că nu e Vorba doar de o eclipsă,
Ci de prostie — ceea ce-i mai rău!

‘ Nefericirea e că nu am timp 
Să-ţi demonstrez, aşa, o zi întreagă 
Ce orişicine poate să-nţeleagă,
Dar nicidecum o minte de om tâmp.

Degeaba mârâi şi te dai Ia toţi, 
Degeaba-ţi dai atâta - importanţă —
Eşti nulitatea cea mai cu prestanţă 
între escrocii lumii şi-ntre hoţi...

' DUMITRU IIURUBÂ

C UMOR ]
Meteorologie

•  Din diverse reportaj# 
rezultă că începuturile me
teorologiei au fost încura
jate prin acordarea de 
premii. Un astfel de pre
miu a fost conferit unui 
oraş din Suedia, cu urmă
toarea menţiune: „Buleti
nele meteorologice conţin 
o sensibilă imaginaţie poe
tică, dublată de o fantezie 
remarcabilă şi au ‘ fost 
perfect coptrarii faţă cu 
adevărata stare a vremii"!... 
La frizer

•  — Mi se pare că am 
avut odată onoarea să 
vă rad, stimate domn.

— Nu. Cicatricea am 
căpătat-o în timpul răz
boiului...

•  Logodnicul: Nu am 
curajul să-i mărturisesc 
tatălui tău datoriile mele.

Logodnica; Ce laşi sun
teţi voi, "bărbaţii! Nici tata 
nu are curajul să ţi le 
spună pe ale Iul...
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„MURPHY S.A.“

•  Mujica. în grup este ideală; îţi per
mite sâ dai viha pe altcineva.

•  Omul care zâmbeşte atunci când ceva^
merge prost, s-a gândit deja la cirfeva pe 
care să dea vina. . *
- •  Prietenii vin şi pleacă ; duşmanii ră
mân.

•  Cel care sforăie,, adoarme primul.

•  Probabilitatea de a te întâlni cu un 
cunoscut creşte atunci când eşti însoţit 
de cineva cu care nu vrei să fii văzut.

•  Telefonul sună întotdeauna când îţi 
cauţi cheile ca.să descui uşa de la intrare.

•  Durerile de dinţi încep întotdeauna 
sâmbătă seara.

•  Să greşeşti este uman; să dai vina 
pe altcineva este şi mai uman.

•  Nu forţa: ia un ciocan mai mare.

•  Acţiuni directe provoacă reacţiuni di
recte.

•  Propunerile, aşa cum sunt înţelese de 
cel care le face, vt>r fi judecate altfel de 
către ceilalţi.

•  în compartimentul u- 
nui tren intră un vânător 
şi-şi aşază arma pe ge
nunchi, cu ţeava îndrep
tată spre vecinul său, ca- 
re-j atrage atenţia:

— Luaţi seama să nu se 
descarce!

— Nici o problemă. Pot 
s-o încarc din nou!

•  Regret, dar nu DOt sa 
pun diagnosticul maladiei 
dumneavoastră. Cred că 
de vină este alcoolul.., — 
spune medicul pacientulUî.

— O, vă înţeleg, dom
nule doctor. Nu vă faceţi 
probleme, am să vin când 
■i să vă treziţi...

•  Tatăl mergea cu bă
ieţelul lui. în vârstă de 
4 ani, pe stradă. La un 
moment dat trec pe lângă 
un buldog.

— De. ce te strâmbi şl 
scoţi limba la câine? — 
întreabă sever tatăl.

— Dar el a început pri
mul...

•  Când Albert Einstein 
a fost; întrebat dâeă estfe- 
de părere ca energia ato» 
mică să fie folosită numai 
în scopuri paşnice, el a 
răspuns:

— Fireşte că sunt de 
această părere şi p ajşâr 
cu orice ocazje. în  fotÂă, 
în domeniul electrîtdtS^, 
nu se limitează nimeni ; a 
utiliza curentul numai p£h- 
tru scaunul electric*';.

•  O tânără a cerut pă
rerea lui Bemard Shaw 
(iacă să se mărite curând. 
La care scriitorul i-a» fl 
răspuns:

— Eşti prea inteligentă 
să te poţi mărita cu un 
bărbat care să fie atât 
de prpst încât sâ se că
sătorească cu dumneata..<
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EURO ’96 ÎN ACTUALITATE

ORIZONTAL: 1) Marcaj strict remar
cat în faţa porţii — Se pregăteşte cu asi
duitate la antrenamente’ 2) Punct marcat 
în urma unei lansări... ca din puşcă — 
Acţiune eficace realizată după jun atac 
pidosnic: 3) Beneficiarii unul loc privile

giat ■ la tribuna oficială — Operează cu 
suc s in cadrul manevrelor tactice; 4) 
Tip predispus structural pentru pătrun
deri - r  Are intervenţii Salutare pe teren; 
5) Acţiune finalizată - cu un gol total ne
dorit — Replay aplicat în caz de reci
divă: 6) întrebuinţare serioasă pe par
cursul evoluţiei — Acţionează prin întoar
cere pe teren în deplasare (pi.); 7) (Sele- 
bru jucător în formaţia... Barcelonei — 
Vârfurile de atac ale formaţiei napolitane!; 
8) Valoarea unanimă recunoscută a unor 
jtţpători — Arbitru imparţial la o .partidă 
oficială; 9) , Degajare normală într-o fază 
periculoasă — Evoluează în deplasare cu 
o .formaţie de categorie inferioară; 10) 
Remarcat la joc în urma Intervenţiilor cu 
capul —: Năvală în valuri pe teren în 
deplasare.

VERTICAL: 1) Maeştri ai unor acţiuni 
de pătrundere,,, în. esenţă — Atacuri ne
regulamentare , ce provoacă serioase ră
niri} 2) Evoluţie în deplasare cu trageri 
flagrante de timp — Stop aplicat cu fer- 

-mitate la o încercare de depăşire; 3) Ti. 
pic pentru marile ocazii — Elemente pri
mordiale în finalizarea unor scheme tac
tice i 4) Jocul în viteză al formaţiilor sco
ţiene — Intrat în gol dintr-o lovitură cu

spiţul!; 5) Foarfecă pe spate la înaintare
— Selecţionat în vederea verificării pe 
teren; 6) Mentor consecvent al unei dis
cipline de fier (reg.) — Evoluează în ex- 
tremis la o acţiune prin învârtire) 7) 
Numitor comun într-un raport de egali
tate — Se remarcă la unele atacuri indi
recte; Ji) Distincţie obţinută după califi
cări — Tehnică de performanţă în atin
gerea obiectivului; 9)* Protagonistă de
zinvoltă pe terenul alunecos al bârfelor
— Goluri marcate în cadrul partidelor 
oficiale; 10) Mijlocaşi ai formaţiei noastre 
naţionale — Cadrul limitat de activitate 
pe teren.
DICŢIONAR: SIN. ;

VASI LE MOLODEŢ■
DEZLEGAREA CAREULUI 

„IARĂŞI LA FOTBAL"
APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBĂtA TRECUTA :

1) TALPA — NARA: 2) AGA -  TRATAT; 
3) TASATA — AŞA; 4) AT -  SAPAT — 
T; 5) ABA — AMARA; 6) STANA — 
ATA; 7) T — RAC AN — FS; 8) AVA — 
APARAT; 9) RATATA -  ALA; 10) TRAG 

STRAT.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:

Alb : Ra5, Dbl, Na2, Nb6.
Negru: Ra3, Tc3, pb7.

Soluţia problemei din nr'. trecut. 
1. Rb2 ! 2 Dc3 mat
I . ------- Ra5+ 2 Db5 mat
I . --------D : efi ' Db3 mat

î , ----- —' C4 D'i3 mat
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Sancţiuni, contravenţii, infracţiuni
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Pregătirea populaţiei pentru apărare
pesigur, Legea privind 

pregătirea populaţiei pen
tru apărare cuprinde multe 
chestiuni de larg interes 
vizând atribuţiile autorită
ţilor administraţiei pu
blice, alb instituţiilor pu
blice $1 agenţilor economici,

- obligaţiile ţi drepturile ce- 
ttţenBor. asigurarea m r

- tortăSă Şi financiară efe.
- vom OC1JR» ft«»ă 
a» napi toi al VII Care se 
referă fii laptele pentru

■ m w  Umerii chemaţi la 
recrutare, recruţi!, execa- , 
fanţii serviciului militar 
alternativ sau rezerviştii

i i  sancţionaţi.
cu amendă de 
de tei la  400 000 

Iid se sancţionează ne- 
«tarea, înaintea pic

ii! din ţară* ia organul 
evidenţă militară, pen- 
a  preda livretul mili- 

' tar. adeverinţa de ■ recru
tare si ordinul de diemare 

"Sa mobilizare Tot cu 
r această amendă se sarţc- 
ţ^cafeazi pierderea adeve-

■ ritttef de Recrutare, a îi.
. vrutului militai; a ordinu
lu i i e  chemare la mobili
zare, precum şi a însem
nului distinctiv.

Urmează amenzile de la 
75 OfiO de leL la 700 000 
d« lei. Acestea se aplică 
pentru neprezentarea re- 
servistului ia data, ora şi 
locul prevăzute în ordinul 
de chemare pentru clari
ficarea situaţiei militare; 
neammţarea ia  organul de 
evidenţă militară de eătre 
recrut sau wzervist a ab- 
« n  tării m te dorafciliu ori 
reşedinţă tfi termenul şi 
perioada prevăzute de le
ge. Tot la acest capitol 
mai intră neprezentarea 

‘ fn termenul legal a re
zervi* tului pentru primi
rea său viza livretului mi* 
lltar şi fiscredinţarea Oriei 
alte persoane a  livretului 
militar sau a ordinului de 
«ttexnare la mobilizare, dacă 
aceasta nu fe* tăcut cu 
scopul ea documentele să 
făt folosite fără drept 

Ana ajuns la ultimele 
dotri sancţiuni ţ i  cele mai 
drastic sancţionate, cu  a- 
mendă de ia 500 000 de 
lei, la 3 000 000 de lei! 
Beci atenţiei Aceste a- 
menzi se pot aplica pen
tru  neprezentarea la co
misia locală de reerutare- 
fncorporar» conform or-

0 scrisoare „uHată“ 
ie sertar

$crisoarre dlui loan  
ţjtndroi d&» ţtertaju d e  
W Şt a  ajuns m ai d e  m ult 

- tă ' © d i Am  făcut-o „ui
tată" ta seri»':'-1»»  dfts 
comoditate, rtfci' pentru  
că autorul ar f i  scris iu -  

«rirtferesanfe. P i-  
oarecum  In coatra- 

fâcândud projla- 
electocaJă primaru

lu i de atunci a l Certeju--' 
Iul; loan  Vinţan.

Nu ne îndoim de d e -  
«drut spuselor dlui Cîndfoi 

. ta  legătură eu primând 
Cartelul ui. dar momentul 
b  care se ajunsese cu 
nunrireiiia electorală nu 
permitea vreo propagandă 
unilaterală sau părtinitoare.

„Ionică Vinţan zice 
dnul Cîndroi. 'folosind uit 
prenume de alint — este 
unul din primarii ajunşi 
fa  fUnctie. după revoluţi* 
din decembrie când chiar 
in  zBrie revoluţiei. un 
grup d e ' oameni din sat 
t-au adus In puterea nop
ţii |a  primărie.. Oare de 
ce f-au eus oamenii în a- 
cest mod primar? Pentru 
că pe  unde a trecut acest 

s-a produs o scliim-

tid lui de asemenea s-au 
renovat toate căminele 
culturale ale comunei, şi 
aceasta a fost dotată cu 
piaţă.

Că nu-1 prea interesează 
politica, astă. este cu to
tul altceva. Bine ar fi ca 
peste tot fa fruntea obştii 
să se afle măi curând buni 
gospodari decât butii b°“ 
liticienL

Pentru alegerile locale 
din acest an au umblat 
mult# partide după el. A 
optat spre a  candida pe 
listele PUNE dar putea 
candida din partea ori
cărui partid, eă tot câştiga 
alegerile".

Alegerile de primar au 
venit şl au trecut Certe* 
jenH au un nou primar, 
adică fet pe cel vechi, 
pe dl. Ioan Vinţan. Â 
fost ales după primul tur 
de scrutin.

Românul arm acea zi
cală Înţeleaptă potrivit 
căreia ofnul sfinţeşte to
cul; Se vede că prin fap
tele sale; de-a lungul câ
torva ani de primariat post
revoluţionar, primarul Cer
te juiui a  sfinţit locul în
dreptăţind încrederea oa- 

bare în bine. Ca director - menilor. Şi încă ceva:
Ia Şcoala generală din 
Vărmaga n-a avut odihnă 
până ce şcoala n-a fosţ 
renovată In întregime. La 
fel cea din Certej. Ca pri
mar a făcut tot ce a de
pins de el până când s-a 
asfaltat drumul Certej — 
Săoărâmb. Sub primaria-

semnatarul scrisorii sus 
citate nici măcar nu este 
membru al partidului pe 
listele căruia a candidat 
primarul din Certej ci al 
altui partid. Fair-playul 
este posfbil şi în politică.

ION CIOCLKI
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dinului de chemare, iar 
în cazul când nu au. pri
mit ordin de chemare, cel 
mai târziu până Ia sfârşi* 
tal anului în care 'Kttpiî- 
nesc vârsta pentru a  : II 
recrutat. O a doua se re
feră la neprezentarea re
crutului sau a rezervistului 
la organul de evidenţă mi
litară pentru a fi Hiat 
sau sens din evidenţă, ori 
pentru a  comuni®» schim
bările survenite fn situaţia 
personală

Legea prevede însă şi 
sancţiuni pentru conducă
torii tătt angajaţii agenţi
lor economici, instituţiilor 
publîde, Organelor ş t auto
rităţilor administraţiei pu
blice. desemnaţi pentru 
ţinerea evidenţei militare.

Este birje <fe fiuft ara in te 
ţâ  ■ necomtinicarea în ter
men ia centrele militare 
a datelor personale ale 
tinerilor admişi in învă
ţământul superior civil, 
precum şi ale elevilor şi 
studenţilor exmatriculaţi 
care au întrerupt studiile 
— se sancţionează cu si
men dă dp la 20® 800 de 
lei, la 700 000 de hă- Cu 
aceeaşi sumă se sancţio
nează şi neprezentarea per
soanelor stabilite- pentru 
încadrarea comislllar lo
cale de recrutare-încorpo- 
rare.

Când es.%3 însă vorba 
de neîntoefnirea şi netrimi- 
terea, in termenul stabilit, 
a tabelelor nominale cu

tinerii care urmează a fi 
recrutaţi sau omiterea U- 
nor tineri de pe aceste ta- 

, beleţ de ne comunicarea în 
termenul stabilit a schim
bărilor survenite In datele 
da evidenţă a recruţilor şi 
rezerviştilor — amenda 
este de la 360 688 de tei 
te  i  086 600 de tei.

Urmează o altă catego
rici de contravenţii cai® 
se sancţioneazâ cu amenzi 
de ia 400 000 de lei la 
I  500 0Q0 de Iei. Ne refe
rim fa neactualîzarea evi
denţei militare a recruţi
lor S> rezerviştilor; nefa- 
mânare» în tenaen a ordi
nelor de chemare a tine- 
rSor, recruţilor şi rezer
viştilor» precum şi netri- 
miterea la centrele mili
tare -a dovezilor de pri
mire o ordinelor; angaja
rea jta Serviciu a recruţi
lor şi a rezerviştilor fără 
a  fi iuati in evidenţă de 
către organele de evidenţă 
militară. în a căror rază 
teritoriala domiciliază sau 
îşi au issedinta. necomu- 
nicarea In termen de 3 
zHe l» centrul militar că 
executanţii serviciului mi
litar alternativ şi-au pier-' 
dut aptitudinile pentru 
îndeplinirea atribuţiilor 
stabilite, m i că întreprih- U.ÎJRA.M, cu o
derea respectivă nu mai indolenţă, anunţă că nu
poate, respecta 
contractuale.

clauzele

VALENTIN NEAOL 
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unit dentar defect, 
pacienţi bulversaţi

Pe uşă unuia din cabi
netele stomatologice , afi
liate Dispensarului co
masat 2 Deva, de o buni 
bucată de vreme se poate 
citi următorul anunţ: „A- 
parat defect?11. O  jjadehtă 
mai vârstnică, nemulţumi
tă, ne spune Că situaţia 
aceasta durează de câteva 
săptămâni. Cabinetul în 
cauză a ţe  ca titulari pe 
dnii dr. Emil Mârgineanu 
şi dr. Mircea Dobre. Dis
cutând cu dL dr, Mărgi
neanu am  aflat că defec
ţiunea unitului dentar 
duresază de aproape o lună

Acestea, făcând eforturi 
suplimentare, au reuşit sâ 
achiziţioneze sârma de 
bobinaj. Cu toate acestea 
nici în prezent motorul' nu 
funcţionează. In acesta 
condiţii este de . înţeles 
indignarea dlui dr. Măr- 
gineanu: „U.I.R.A.M. are 
ca 6biect ,de activitate, 
primordial, întreţinerea 

, profilactică a aparaturii 
medicale şl abia apoi ur
mează remedierea defec
ţiunilor ce apar la acesta 
r# e re  Or, dacă şi O a- 
varie este atât de lipsit 
de vlagă tratată, ce mâi

A p e la i  U ispensaru lu l eornasat 2 D eva 
peoţru meseriaşii de la U.I.B.A.M.

de zfie. La momentul pro
ducerii avariei a fost se
sizat ftnediât U.Î.E.A.M.- 
ul, instituţia abilitată să 
execute, In exclusivitate, 
service pentru aparatură 
medicală. Meseriaşul d e  Ia 
U.I.HA.M. a venit, a de
montat; motorul ars şi a 

. plecat lăsând, „galant", în 
sarcina uneia dm cadrele 
medicale transportul ele
mentului propulsor la ate
lier. Din. acest moment a 
început un veritabil „val» 
lent11 peste care meseriaşii 
de la U.X;ll.A.M„ poate 
pentru a domoli şi mai 
mult ritmul; labsau slo
ganuri de genul: „Nu a- 
vem materiale 1“ sap „Mai 
reveniţi!'’ şi nu în ultimul 
rând, „Nu ştim când va 
fi gata motorul!". Cert 
este că la două săptămâni 
de când s-a produs de
fecţiunea, atelierul

superbă

are sârmă de bobinat so
licitând cadrelor medicale 
ce deservesc cabinetul sto
matologic să o procure.
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întâmplarea redată jn 
rândurile de mal jos a  
avut toc In noaptea de 17 
spre 18 iunie a# . Bjn tre
nul oe ajimge fa  gara 
Simeria la  ora 23,36 a «o- 
borât un grup mare dle 
oameni care tm  fa t- t)  la 
picior spre marginea ora
şului dinspre Călan. Când 
au ajuns la locui unde 
şoseaua se desparte fa 
două au părăsit-© şl au 
pătruns te  cultura de car
tofi a fermei din apropierea 
satului Preia a Societăţii 
sere S'nisndrel. :

Ajunşi acolo s-au apu
cat iute- de ţreabă: Simtl- 
geau vrjjiirlle cartofiku*, 
ap<Ji «oui lă iau  cu dege
tele in perr.Snt. Strângeau 
ce puteau şi puneau erum- 
pele în sacii cu care ve
niseră de acasă. „Munceau" 
pe; întuneric, muţefte. Deo
dată 0 voce i-a făcut să 
îngheţe: •

— Sus mâinEei ,
Razele a mai multor lan

terne i-au prins în miezul 
lor»

Câţiva dintre hoţii de 
cartofi au reuşit să dis
pară, dar' câţiva au fost 
înhăţaţi de poliţişti şi 
paznicii fermei. Au fost 
duşi la postul de poliţie 
unde i-am găsit şi noi a 
doua zi dimineaţă. lată-i 
în poza alăturată. - Erau 
Cl.mdiu Dascălu. Luţa 
Mărea Stoica, Ramona Te- 
glaş, Rodlca Tismănaru şi 
Elena Muresan.

HOŢII DE CARTOFI
. — Am fost sesisaţi că 
Ia ferma din Bâda a  în
ceput să se fure Cartofi, 
ştiam din ami trecuţi cu . 
ce tren vin hoţii şi uţide 
acţionează — ne-a spus dl. ; 
plutonier adjutant Costel 
Turculeţ, şeful Postului , 
de poliţie din Băcia. E . 
drept c i unii âu dispărut,

aflăm pe toţi. Bănuim că 
erau vreo l'G—17.

— De unde au venit?
— Din Hunedoara. Ţi

gani, dar nu numai i nte- 
resant că se organizetizâ 
din vreme, când sunt mulţi 
devin periculoşi, -aruncă 
cu pietre în paznici

Sigur, hoţii de cartofi 
cărora li se fac fa pse-

dar prin cei prinşi o să-i zent dosare — îşi 'vor

putem să spunem despre 
• profilaxie şi întreţinere 
sistematică, unde este ce
rut un efort susţinut? Este 
ca şi inexistentă. Ştiu că 
există o conjunctură ge
nerală nefavorabilă, dat 
cred că în ciuda acestui 
fapt, trebuie păstrat uft 
minim de tefere» şi se
riozitate". Nemulţumirii 
dlui doctor i se însumează 
nemulţumirea pacienţilor 
deserviţi de cabinet, pa
cienţi Care reprezintă nu
meric o treime din popu
laţia Devei, Imposibilita
tea folosirii unitului den
tar a generat perturbaţii 
în aplicarea tratamentelor, 
a programărilor şi a gene
rat un ritm infernal ia 
susţinerea serviciului \  de 
urgenţă. Sperăm că acest* 
rânduri sunt în măsura 
să sensibilizeze personalii 
de la UJ.ILA.M. de aşa 
manieră încât problema 
apărută să fie rezolvată 
cât mai repede.

ADRIAN SALAGE.VN

* • • • * * © * • * • * ©

primi pedeapsa ce li . s# 
etivine. Problema carie sie 
pune este organizarea pa
zei culturilor de * cartofi 
şi, în general, a recoltei 
Poliţia singură n-o poate 
face şi nici nil eSta trea
ba ei. Se poate apela Ia 
gardienii publici, pot ii 
angajaţi un număr măi 
mare de paznici, pot li 
luate şi alte măsuri care 
să le  taie pofta de fu r t ' 
a hoţilor de orice fel.

TRA1AN s o n d o r

Câţiva dintre hoţii de
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S.C. "BR0KER" S.A.
SUCURSALA DEVA cu «udiut in DEVA 
•Ir. libertăţii, Moc: J, scara: D, ap: 87, 
t a l :  2 3 0 2 9 3

A p s^ in in d  d .  S C  'U tO K E R ' ClUJ-MAFOCA 
so c ie ta te  de  valori m o b it if ţ f  ţ v  un captle i eociel 
** pmi« 1 .MO. 094-'900 l*i f* cu eueitreete mi 
nw nic ip iilt. Att>*-4utie, Ased. Bate-M ere. Bistriţa.

; .> Braţov. iuciH »ft1, Cloi-Mapoc«, O ava. topi. OraUaa.
. PIOMfti, Satu-M are, Sibiu. Ş iatim i, Timişoara.
T*r*«-Mure.#, Zalău -• '

•  Cum pără fi vinde acţiuni (certificata da acţionar) te societăţi 
C&*erci*fe p riy ftiz ite  prin o fertă  publică cum sunt:
COMAT * Deva, Chimica Orăştie, Favior Orăştie,
Ursu» Cluj • Napoca, Apuium Alba lulia, etc.

•  Preia ordine de vânzare / cum părare de acţiuni tranzacţionale  
la b u r ta  de Valori Bucureşti pentru  societăţi cum sunt: 
CONDOR • Deva, A20MUREŞ Tg. Mureş, SANEVIT Arad. 
ARTROM - Slatina, UAMT • Oradea, etc.

•  Formează şi adm inistrează portofolii individuale de valori 
i mobiliare ale clienţilor;

în tocm eşte  docum entaţia necesară societăţilor com erciale 
pen tru  a fi adm ise la cota Bursei;

în tocm eşte  docum entaţia pen tru  realizarea unei oferte 
publice /p riv a te  de m ajorare a capitalului, pentru 
societăţile  care doresc să se capitalizeze;

Pentru  ofertele pubMce, asigură plasarea titlurilor de 
valoare prin sucursalele proprii şi prin sindicatul 
realizat in aces t scop.

E fectuarea de analize diagnostice a situaţiei financiare 
a societăţilor in vederea:

• cuantificării rentabilităţii capitalurilor ei;
« stabilirii condiţiilor de echilibru econom ico-financiar; 

jk  •  evaluării gradului de risc;
W  * fundam entării eventualelor politici de investiţii şi a 

perspectivelor societăţii tn diferite va/U nte a structurării 
capitalului utilizat.

MARSCHALL REISEN S.R.L. {

Agenţie de turism, intern şi internaţional,l 
cu sediul în Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 8. |

Prin filiala Deva, str. Andrei MureŞanu, nr. I 

1, în colaborare cu „TOURING DOUBLET“. j

O Efectuează curse regulate pentru Ger-1 
mania, Franţa, Olanda, Belgia, Anglia, Dane-| 
marca, Suedia, Spania, Norvegia. |

•  închirieri de autocare pentru transporţi 
intern, internaţional şi asigurări medicale pentr ■ '  
străinătate. ■

Informaţii şi rezervări de. locuri zilnic în* I 
tre orele 9—i2 şi 13—18, la: Tel./Fax: 2312911 
Deva: Tel./Fax: 717035 Hunedoara. (330538>|

BANCA AGRICOLĂ S.A.

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

Bdul Decebal, bl. B — parter.
Scoate la licitaţie publică două autoturis

me ARO 244, în stare de .funcţionare.
Licitaţia se va organiza in data de 28 

unie 1996, ora 9, la sediul Băncii Agricole 
Ş.A., Sucursala judeţeană Hunedoara — Deva.

Autoturismele pot fi văzute la Filiala 
3.A.S.A. Orăştie, str. N. Bălceicu, nr. 4 şi 
Agenţia B.A.S.A. Baru-Mare, comuna Baru,
Si. J, parter, iar începând cu data de 25 
iUnie 1996 la sediul sucursalei,

Ofertele de participare la licitaţie se vor 
lepuue la bancă cu cel puţin 48 ore înainte 
Ie data fixată pentru organizarea acesteia, 
Secare ofertant achitând la casieria băncii o 
urnă egală cu 10 la sută din valoarea fixată 
jentru începerea licitaţiei.
; Informaţii suplimentare Ia tel. 216265.

“ AERUL CONDIŢIONAT ESTE "CONDIŢIONAT' DE UN 
Un produs FUJITSU GENERAL SINGUR NUME î  •

• Mode in Japan
Tel: 01 - 311-3175 © G E N E R A L  
Fax :01 - 410-0825 ft€R CONDIŢIONAT

CREDIT BANK DEVA

Vinde la licitaţie publică, ce va avea loc 
în data de 26.06. 1996, Ara 9, la Judecătoria 
Deva,- Biroul executor judecătoresc:

B imobil 4 nivele Deva, str. Branişte, nr. 7;
•  'cabana „Căprioara" Deva, str. A. Vlai-

eu; • .
B casă, curte şi grădină, situată în Orăş

tie, str. Vînătorilor, nr. 9;
•  distilerie, strada Unirii, nr. 1;
•  casă şi anexe Deva, str. 1 Deeembrie, 

nr. 27;
B autoturism Mercedes 280 (an fabricaţie 

1984);
B autoturism Mazda 626 Lx (an fabrica

ţie 1985);
•  autofurgon Ford 130 (an fabricaţie 1986);
•  autoutilitară IFA W 50 L /A  5 tone;
B autoturism tip microbuz VW Diesel;
•  autoturism Volkswagen kombi;
t  autoturism ARO 10; ^
•  autoutilitară IFA L60;
•  hală producţie Geoagiu Sat (fost sediu 

CAP);
B jocuri mecanice — 10 buc.;
B spaţiu comercial (parter — etaj) Deva, 

Al. Crişului, nr. 5;
B maşină de şlefuit;
•  maşină de frezat circulară;
•  maşină găurit verticală.
Informaţii suplimentare la sediul băncii

din bdul Decebal, nr. 8 sau telefon 054/211853.
(468)

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA

i

I

\ I

Cu sediul iii Hunedoara, str. Piaţa Iancu \  

de Hunedoara, nr. 1. ţ
Organizează LICITAŢIE PUBLICA în ţ 

data de 17 iulie 1996; ora 10, la sala CFU din ţ 
cadrul unităţii, pentru vânzarea instalaţiei 
Montâgne Russe (instalaţie cu maşinuţe pen
tru agrement amplasată in incinta stadionului 
F.C. Corvinul).

Participanţii la licitaţie vor depune la ca.- 
sieria societăţii o garanţie de 10 Ia sută din 
valoarea de începere a licitaţiei.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 054/ 
716121; 716131; interior 2526 — serviciul me
canic — birou plan. (493)

CONSUMCOOP ORĂŞTIE

cu sediul în Orăştie, str. N. Bălccscu nr. 8 1
Scoate la licitaţie publică în vederea în

cheierii de contracte a spaţiilor situate în Orăş
tie şi anume:

B Restaurant parter complex „Mioriţa" ;
•  Restaurant Roti-Bar;
•  Restaurant, str. Unirii, nr.. 49;
•  Restaurant „Izvorul Rece" D.N. 7.
Licitaţia va avea loc la data de 3 iulie a.c.

ora 11, lş sediul cooperativei.
Informaţii suplimentare la telefon 642393. 

_____________________  . (486)

ATCOM HUNEDOARA — DEVA

Vinde prin LICITAŢIE PUBLICA; auto- 
camionetă Dacia 1304. Faza I a licitaţiei va 
avea loc la 28. 06. 1996. Participă numai or
ganizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti.

Faza a Il-a a licitaţiei se va ţine la 12. 
07. 1996. Participă şi alte persoane juridice
şi fizice. In caz de neadjudccare licitaţia se 
repetă in fiecare vineri.

Informaţii Ia sediul ATCOM din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 1. Tel. 054 — 214320, 
fax 054 — 215447. (330550)

S.C. SCORPION COMPANY

Vindd Mercedes 207 dubiţă, an fabricaţie 
1986, în stare perfectă de funcţionare: motor, 
telescoape, arcuri, cauciucuri noi şi cu posibi
litate de recuperare T.V.A.

Relaţii Ia tel. 717439 sau 718293, intre 
orele 8 — 17. (488)

|  S.C. „GOMAR LUX" SJLL. BISTRIŢA
'% '• '■ • •, —

I Vă oferă prin depozitul .din Devâ, stf. I 
|  Depozitelor, nr. 1 (incinta cooperativei ^Caii- |  
I ciucul"), zilnic între orele 7—15; J
j *
! B cabluri si conductori electrici; j
j B ţevi P.V.C.; I

B piese auto. i
Informaţii suplimentare la tel. 054/613441, !

J după ora 17. (330543) |

lă n c ii i t

I i
I i
S l
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I
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PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA 
FACULTATEA DE MEDICINA „VICTOR PA- 
PILIAN" DIN SIBIU.

In vederea susţinerii examenului de admitere in 
sesiunea din • septembrie 1996 ia  Facultatea de Me
dicină „Victor PapiHan’* (facultate de stat, autori- 
zaiăji ri-t fijir-sl T , *.• Blaga" SlkUi, i
la specializările MEDICINA GENERALA ŞI - 
MATOLOGIE, tematica' examenului va fi, conform 
legislaţiei în vif-fire, după .următoarele manuale «ce- i 
Iare: .■ ’ ' ' - ■ • 'tv I

— BIOLOGIE (clasă a Xl-a, ediţia 1994, ţ99&). !
— FIZICĂ (fizica moleculară "şi cri»'ură -ţi^Iasa I

a X-a, ediţia 1994, 1995, electricitate — 8 :
X-a, a Xl-a, a XH-a, ediţia 1994, 1995, - opttdT4i i |  
clasa a Xl-a, 1994). ■’ ■>

— CHIMIE ORGANICA (clasa a X-a, ediţia j 
1994, 1995, Integral, clasa a Xll-a, ediţia 1994/1496, !

■ ■ ; ' ‘ 1
în acest scop, facultatea a editat „TESTE PI2N--1 

TRU ADMITEREA l a  fa c u lt a tea  d e  m edi- I 
ClNA SIBIU" lă disciplinele BIOLOGIE şi CHIMIE ; 
ORGANICA. I

■ Examenul de Fizică va avea. ca orientare testele, ' 
de Fizică editate de UMF Tg, Mureş din apel 3994. I

Testele se pot procura de la secretariatn) F*~ ] 
cui taţii de ţledidnă „V Icter PapHian*4 Sibiu, din |
strada Babluiului,. nr. 16, începând cu data de Zi \ 
iunie 1996. (489)  i

S.C. IMPRIMEX S R L,
Execută la comandă:

•  firme şi reclame;
•  reclame şl sigle pe autocolant; !
•  reclame stradale; |
•  panouri propagandă vizuală şi a-j

vertizoare pentru protecţia m unăi;
•  imprimerie textilă. j
Informaţii la sediul firmei din Deva, J

strada Călugăreni, nr. 2. j
T el 654/615062.

mmm . —  ' ; ; - ■ /  —
MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA 

(zona Casei de cultură) - 

Telefon 054/216160, fax 054/227582.

' ' VA OFERĂ: I
;

♦  vopsele politmrianice metalhate >i | 
metalizate executate la comandă în orice nu- ; 
anţă; I

B vopsele pentru tâmplărie executate la j 
comandă in  diferite nuanţe; |

B  paste de zugrăvit tiesse şi mural «88a» j 
lavabile şi semilavabile; coloranţi şi role 
tru zugrăvit;

B izolanţi acriMci antimucegai;
B vopsea ep ' ‘ că pentru căzi de

chiuvete, aragaze în nuanţa dorită de dvs.; i 
B tapet iavabii şi uhralavabil — adeviz J 

pentru fipit tapet şi fototapet; I
B chituri auto, chit cu fibră de sticlă, lemn ! 

şi zidărie, lacuri pentru lemn, dîluant, şpriţ | 
chit, autovapant; '

B produse cosmetice import S .U A . I
B flori, plante naturale şi artificiale im- 

port Italia şi Olanda; (
B executăm, la comandă, aranjamente fio- i 

rale pentru diferite ocazii, precum şi amena- , 
jări interioare.

NOU, OFERIM:
B vopsele pentru ţiglă şi tablă zincata;
B vopsele fosforescente pentru marcajul j 

drumiuilor. ■ ... I
Mărfurile se vând cil gros şi cu amănuntul, i 

Zilnic la dispoziţia dvs., între orele 7—19 — j 
Magazinul Valentin. ftBS) I
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PSJBLICiTIBTC-
VÂNZĂRI 

CUMPĂRĂ R1

•  Vând Citroen BX
Diesel, înmatriculat. fa
bricaţie 1988.' stare ■ per
fectă. 715242. (399739)

•  Vând apartament 4 
camere, Liliacului, tel.

• 219478. (279)
' •  Vând Opel Kadett. ma

şini de cusut industriale
. plus triploc. Vând carose
rie Opel Kadett, 2 uşi, 
plus’ accesorii, tel. 325632.

(260)
m Vând garsonieră şi 

apartament, tei. 2279G8.
(229)

•  Vând apartament două 
- camere cu îmbunătăţiri,

ocupabil imediat, tel. 
218306. ' (30067)

•  > Vând casă, şură, a-
nexe, grădină mare în sa
tul Rişcullţa, nr. 65, com. 
Baia de Griş. Informaţii 
Arad: 057/259107. (30076)
;*  Cumpăr garsonieră în 

Deva, exclus parter . sau 
ultimul etaj neacoperit, 
tel. 622106. (30077)

.•  Vând convenabil boxe 
trei căi 2 x 109 WA, tei. 
v -t'it)

•  Vând urgent mobilă 
' tineret «tare foarte bună,
• rhăsuţâ topii două fotolii ' 
— pat', cuptor cu micro
unde Samsung, tel.' 225627.

(220)
•  Vând apartament două

camere decomandate, mo- 
biiat-nemobilat, zona Ul- 
pia. Dacia 1300 fabricaţie 
1980, tel. 219045. (199)

•  Vând casă. apă, gaz,
tel. 223221. (248)

•  Vând Dacia 1310, anul
fabricaţiei 1990, informa
ţii tel. 624640. (251)

•  Vând Lada 1500 1980, 
.stare perfectă de funcţio
nare. tel. 612873 seara.

(247)
Vând urgent compu

ter 386 Phoenix complet, 
preţ 2 milioane, negocia
bil, tel. 225661. (270)

•  Gumpăr apartament 
trei camere ş i . garaj zona 
Oituz (Dallas), tel. 617792.

(273)
] •  SG Herta SA Deva
eu 'sediul pe str. A. Vlal- 
«M, nr. 25, anunţă licitaţie 
publică în {lata de 1 iulie 
1996 pentru închirierea de

spaţii de producţie, r de
pozite îa fermele Gâlan 
si Sarmizegetţisa Licitaţia 
va avea loc în fiecare zi 
de luni, la ora 9, respectiv 
12, de la data anunţată 
până la epuizarea spaţii
lor. Informaţii Ia tel. 
216055 sl Ia sediul socie
tăţii. _ (711»)

•  Vând garsonieră Geoa* 
«iu Băi, - etaj I, cu gaz 
metan. Informaţii 648192.

(9638)
•  Vând . combină ce

reale, Epple Mobil. cu 
motor: Mercedes, tractor 
Steyer 20 CP, cu cositoare, 
C42078. (9639).

•  Vând garsonieră etaj
I, îmbunătăţiri şi Dacia 
1310, unic proprietar O- 
răştie, tel. 641133. .,(9649)
- » Vând două Ford 
Fiestâ, stare de funcţio
nare, preţ 2500 DM, in
formaţii Geoagiu Sat, bei
lor, nr. 49. (9641)

•  Spitalul ‘Neuropsihia-
trie Infantilă -Pâelişa, Ju
deţul Hunedoara, anunţă 
organizarea de licitaţie pu
blică deschisă fără pres
cripţie, pentru achiziţio
narea de medicamente gra
tuite. în data de 3 iulie 
1990, Ia Direcţia Sanitară 
judeţeană Deva, ora 10. 
•Informaţii suplimentare 
şi documentaţia de licita
ţie se găsesc lâ Spitalul 
Neuropsihiatrie Infantilă 
Păclişa, până* la data de 
24 iunie 1996. (7077)

•  Vând ioc ele casă i000
mp, în Bîrsău, 5 milioane 
lei. Informaţii tel. 6674Î52, 
715380. (9911)

•  Vând convenabil chioşc 
metalic, 27 mp. Tel. 728370.

(9912)
•  Vând urgent • Opel 

Manta, 1980, înmatriculat, 
piese schimb, stare foarte 
bună. 2000 mărci, nego
ciabil Tel. 72471C. (9913)

•  SG Transvil SA Vâlcea 
vinde sau închiriază prin 
licitaţie publică, în fiecare 
miercuri, începând cu 26. 
06. 1996, mijlâbce de trans
port marfă şi călători, în 
funcţiune, cu capacităţi 
între 7,5—2? tone şi 37—50 
locuri. Informaţii la tel. 
056 — 714102, 717448.' (274)

PIERDERI

•  Pierdut Gl pentru 
WV Derby seria B nr. 
3O0564. Se declară nulă.

(252)

- OFERTE 

DE SERVICII

•  SC „PremagranL SRL 
Sirneria sit Biscaria, *-x 
1, angajează muncitori ne
calificaţi, bărbaţi, vârstă 
22—26 ani. Prezentarea , 
pentru discuţia prelimi
nară la sediul societăţii, 
în 25 iunie a.c., ora 8.

.(249)

•  Handicapat posesor 
autoturism caut şofer , pen
tru conducere în anumite
ocazii. - Rapolt 100, tel. 
«60277, - . . (254)

DIVERSE

•  SC Aura Gomal SRL
Deva . intenţionează să 
majoreze adaosul comer
cial de la 30 la sută până 
la 200 la sută, cu data de 
5 iulie 1996. - (253)

j] i: . ..***.■
•  Cu autorizaţia nr. 

11999 a luat fiinţă activi
tatea independentă re
prezentată prin Por Ro
dită din Simeria cu ac
tivitate de comerţ, (256)

•  Cu autorizaţia nr.
12001/28. 05. 1996 a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
Groza Aurel Vlaicu a- 
vâncF'oa obiect de activi
tate comercializare pro
duse alimentare, nealimen
tare, transport, alimenta
ţie publică. . (257)

•  A luat fiinţă Asocia
ţia Familială ,;Borza“ A- 
nrei Vlaicu ou autorizaţia 
nr. 1195.1 din 28. 05. 1906 
cu activitate de  ̂ comerţ 
şi reparaţii" mecanice,

(258)

•  SG „Mahis“ Prod SRL
anunţă majorarea preţu
rilor începând cU' 20 iulie 
1996. , '709G>

•  SG , AMD Atelier 
Mecanic SRIs Deva, 
str. Portului, nr. 2. 
angajează Urgent lă 
cătuşi confecţii m eta
lice (ctg III—IV). 
muncitori nernlificaţi. 
'n form etii ia telefon 
22219? (255)

m i i  SPECIALA CALCULATOARE!
Numai pe perioada EURO *96 !

C O L O S S E U M ™  - 1 0 0  M H z

kJ j i î .  

e i i r o 9 6
Enp la ru J

l a t ă  “ 1 1 ” - I e  d e  b a z ă :

{TVA inclu s)

24 luni
garanţie

• j î :

Software licenţiat MICROSOFT Windows 95 (manuai ic 
Smba români) programei antLirjs RAV 4.0

Stareo Speakers Metise MITSUMI &
8CW AcSv ... Moiise pad SPRINT- togo

Monitor cotor J  V Tastatura SPRiNT WIN 95. ■
• ' 0.28. .1024x768, LR/NŢ toi keys. US iayout' ’

’• ' H0D63GMB
CD-ROM 4x speeti FDD 3 5*.'1.44 MB

MB ATLANTiS, IŞAftl. 256KB PBCacre.
-Sotnd Blasîer 16 * Video ÂTVWach-64 on bcaro

Procesor /  \  16 MB EDO RAM
INTEL Pectium*lCO MHz _ ] INTEL Ori.

Livrare

COMSER T e l :  2 3 0 5 2 7  

H U N E D O A R A  F a x : 7 1 6 7 7 3

d i n  s t o c  !

• COMEMORĂRI .

■- *  Flori şi lacrimi amatre 
presărate pe mormântul 
tău drag '

8ĂZVAN
la împlinirea unui an de 
când ne-ai părăsit. Come
morarea în ziua de 23 
iunie 1996, la Cimitirul 
din ' Mesteacăn. -' Părinţii, 
Gigi şi Mariana. (9205)

•  Colegii de 4a EM- lîe- 
va '..'i, alături J. î im 
lia ing.- Boţiei-Iuan In 
decestoi pănnţelui. drali 

CONSTANTIN PÂSCU 
şi exprimă cu această . 0- 
cazie .sincere , condoleanţe. 
Dumnezeu să-l ierte. (267)

-  - - ♦ G eiegii—d e  facultau. 
promoţia 1967 - |K|ijUjUjtăţi; 
:d«5«toi^usti1HUMe» a  bem - 
muîuiiBraşdV» «ŞiC Un ui 
tim omagiu, 1 :

EUGESWt I a l  
şi transmit condoleanţe 
familiei îndurerate. $0078)

•  Mama Mărioa'ră. 
sora Dana cu familia 
mătuşa Reghina, un- ~ 
chiul Pascu anunţă , 
împlinirea unui an 
de când

PETRTJ DROJ 
din Birsău ne-a pă
răsit. Scurtă ti-a fost. 
viaţa numai ca un 
vis, tristă ţi-a fost 
moartea aşa cum 
ţt-a fost scris. (266)

•  Gu mult regret 
anunţăm că au trecut ■ 
şase săptămâni de la 
dispariţia directori]- . 
lui nostru

ing. AUGUSTJN 
BUSUIOC

II vom păstra veşnic 
în amintirile noastre. 
Colectivul SG - Prod 
Construct Deva. (276)

DECESE
JL

•  Cu sufletele în 
veci nemângâiate so
ţul Mircea, fiul Sorin 
şi «ora Pupi anunţă 
decesul dragei lor 
ELEONORA TABACII 
în vârstă de 62 ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc ia cimitirul 
ortodox din Brad, azi 
22 iunie. 1996, la ora 
14. Dumnezeu să-i 
odihnească. . sufletul 
nobil! (265)

S.C. VIOLETTE PROD COM S.R.L. 
'-HtrNEIK)4RA'

Vând maşină pentru paste făinoase nouă, 
Italia, tip P 12.

Informaţii telefon 034/718035, între orele 
9—15. ■ ‘ (330545)

A G E N Ţ I IL E  D E  P U B L IC IT A T E

C U V Â N T U L  L IB E R «

Pentru  o economist t im p  şt bani.*pu-  
l  te ţi publica a n u n ţu r i  de mică  şt m are  pu~ 
{ blicitate în z ia ru l nostru, apelăntf la apen- 
t tiile de publicitate d in  :
S •  D E V A  —  ta S E D IU L  R E D A C Ţ IE I  

din  str. I  Decembrie, nr. ,35  (In  clădirea  
T r ib u n a lu lu i ju de ţean ) ;  —- la chioşcul d in  
C E N T R U L  M U N I C I P IU L U I ,  lângă m aga
zinul .,C o m t im * \  —  ta chioşcul d in  C A R 
T IE R U L  M IC R O  15 (stadia de  autobuz  
. .Orizont").

•  H U N E D O A R A ,  pe bdul Dacia (tel. 
?169?6).

•  B R A D . strada Republic ii ( t e l  
fi50 W ; .  la sediul S .C . „ M E R C U R " .  
r  •  O R Ă Ş T IE .  la chioşcul de lângă ma- 
qazinul „Pa lia" .

. •  H A Ţ E G , pe str. Progresului, nr. I 
On spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
770735.

A genţiile  z ia ru lu i.n o s tru  asigură, la 
u x e  rezonabile, publicarea cu m ax im ă  
prom ptitud ine  a tu tu ro r anu n ţu r ilo r  de 
mică si m are publicitate.

'  ___________ ____________
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* [ ’a rs la  lu i t.u m a  A  a m

f^tngiiil niiUhn i-utixfticut
•C itu e ien te r  al unei limbi străine tic uri iitalie internaţionala

(engleza,,german.1 )
•Ltoniiutiul 111 m um apuil I ’.vu  

*b;7lanul nceaeiabtl

iivL'im.ili) '.-upluncnt.«-re l.iscdui! Aiţentn-i K(.>M 1 KAN> Ardii 
str. F. le i'doriiţu  nr i, .corţip. W .nujjf rivn i < l'csiir-i; jUnmivî 
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