
Metode de tratament
bioenergetic

Trei zile la rind, la siir. 
șitul lunii mai a.®, dr 
Alexander Tries Tcrscli din 
Austria a propus șaispre
zece exerciții individuale 
sau în parteneriat prin caro 
el a considerat cÂ pot fi 
eliminate energii negative 
din corp și asimilate ener
gii pozitive, benefice pen. 
tru sănătatea individului. 
Metoda de tratament bio
energetic, d< dcstresare a 
organismului pornește de 
la considerarea existenței 
unor energii Înalte, subti
le, care înconjoară corpul 
fizic uman , fiecare strat 
bioenergetic sau plan, sau 
corp cum le numește el, 
Învelind ca foile de ceapă 
— spus foarte simplist — 
corpul fizic uman. I’rin 
exersarea, dezvoltarea și

cunoașterea autocimpurilor 
bioenergctice și prin ușoa
re mișcări ale miinilor pe 
corpuri, prin sugestie și 
autosugestie, se urmărește 
relaxarea organismului, o- 
chilibrarea energiilor Yin 
și Yang pentru reducerea 
dezechilibrelor energetice, 
schimb de confesiuni între 
parteneri privind cauze de 
stres, imaginarea și concen
trarea atenției prin detașa
re. pe forme, culori, mu
zică, antrenarea în exerci
ții de respirație ca în prac
ticele yoghine, programare 
neuro-lingvistică etc.

NETA RADU, 
sociolog. Deva

Slujba de pomenire cu ocazia sărbătorii creștinești a înălțării Domnului și 
Ziua Eroilor, la Catedrala Sfintul Nicoiac din Deva.

Foto PAPEI, I.AZA(Continuare în pag. a 2-a)

CUVÎNTUL LIBER ANUL IV

NR. 634 

VINERI,
5 IUNIE 
1992

4 PAGINI • 10 LEI

FAX
■ NEW YORK. — în 

cursul vizitei sale în Sta
tele Unite, de la jumătatea 
lunii iunie, președintele 
Doris Elțîn va semna a- 
proximativ 15 tratate, a- 
corduri și documente im
portante, a declarat la 
New Y'ork, Iuri Petrov, 
șeful administrației pre
zidențiale. Cel mai im
portant dintre acestea, a 
adăugat el. va fi , Carta 
de parteneriat și priete
nie".

■ HAVANA. — Peste 
șase milioane de cubenczi, 
mai mult de jumătate din 
populația țării sînt antre
nați și org. nizați pentru 
respingerea oricărui atac 
împotriva insulei, a decla
rat șeful Marelui Stat Ma
jor al armatei cubaneze, 
Ulises Rosales del Toro, 
intr-un interviu acordat 
revistei „Cuba Internatio
nal".

■ WASHINGTON. Agen
ția Centrală de Informații 
(CIA) și-a intensificat în 
ultimul timp contactele cu 
oficialitățile militare ira
kiene in cadrul unei cam
panii mai active pentru 
subminarea lui Saddam 
Hussein, afirmă agenția 
Associated Press.

Aceasta e întrebarea 
pe care și-o pune acum 
omul necăjit. A venit 
vremea căpșunilor, frăgu- 
țelor și cireșelor și za
hărul „la rație" nu s.a 
dat de două-trei luni. Ce 
știu organizatorii comer
țului en-gros și en-dctaille 
despre acest produs dul
ce prin formulă și amar 
prin absență ?

La S.C. ,,Alimentara" 
Deva se știe că zahărul 
este in depozit la S. C. 
„Retezat" (fosta I.C.R.A); 
că ar fi niște divergențe 
pe seama cantităților în
tre aceasta și furnizor

Informațiile primite de 
la S.C. „Alimentara" Hu
nedoara sînt mai tran
șante : nu-i zahăr : și de 
unde nu-i, nici Dumnezeu 
nu cere. Doamna direc
tor Elena Criș.'in are însă 
alt „of* in legătură cu

ȘTIAI AȚI CETĂȚENI AI MUNICIPIULUI 
DEVA!

în scopul de a-i ajuta pe frații noștri din 
Basarabia, in aceste momente grele, Primă
ria municipiului Deva lansează un apel tu
turor acelora cc doresc să ia in întreținere 
copii basarabeni, fie pe perioada vacanței de 
vara, fie pină la stingerea conflictului din 
Transnistria.

Toți cei dornici a se angaja la această 
nobilă acțiune pot afla informații suplimen
tare și a-și anunța opțiunea, sunind la Pri
măria municipiului Deva, telefon 18021, zil
nic intre orele 7/10—15,30.

LUMEA TREBUIE SA ȘTIE 
Ne vom mai induici amarul 

cu zahăr subvenționat?
zahărul : „Toată lumea
care face comerț, inclu
siv Comtimul, poate să 
vîndă zahăr nesubvențio
nat, numai pe noi mi
nisterul ne-a atenționat 
că nu avem voie să des
facem zahăr cu două pre
țuri", Mare-i grădina ta, 
Doamne! Ministerul de 
resort nu c în stare să 
facă rost de zahăr sub
venționat (căci după cum 
se va vedea mai jos așa 
stau lucrurile), dar pe 
principalii organizatori de 
comerț cu amănuntul cu 
produsa alimentare îi o. 

prește să aprovizioneze 
zahăr nesubvenționat și 
să-l vîndă celor ce sînt în 
măsură să-l cumpere la 
prețul impus dc situație.

Dl director comercial 
Ioan Albu . de la S.C. 
„Retezat* aruncă o lumi
nă mal clară asupra 
problemei :

„în depozite nu avem 
zahăr subvenționat. De 
circa două săptămîni a 
intrat in țară vaporul cu 
materie primă din Cuba 
șl zahărul respectiv acum 
se rafinează. Se va da la 
toate județele cite ceva"

jae /? _
— Gigei, dc ce ți.ai pus ciorapul pe dos?
— I’cntru că pe față era rupt, mămico !

IN ATENȚIA
IUBITORILOR 
DE FOTBAL 

în ziarul dc simliă- 
lă, la rubrica „Săp- 
tămina la Televiziu
ne", sînt cuprinse și 

(la nevoia actuală de za
hăr, ceea ce se va da este 
ca o picătură într-un pa
har — n.n.).

Mai aflăm de la dl 
Albu că în privința li
cenței de import pentru 
zahăr, licitația organizată 
de Guvern a fost cîștiga- 
tă de o firmă care la 
plată s.a dovedit insolva
bilă. Cum se va fi or
ganizat licitația, ce ga
ranții dc solvabilitate li 
se vor fi cerut . celor ce 
au participat la ca, Dum- 
nezou știe. Deocamdată, 
asta-i ; așteptăm, și dacă 
ne trebuie și avem cu ce. 
cumpărăm zahăr nesub
venționat. Cine arc ! Stă 
scris undeva în Cartea 
Sfintă că celui ce are i 
se va mai da, iar celui 
cc n-arc i se va lua. Ce 
siT-i mai ia ?

ION CIOCI.EI

programările meciu
rilor din cadrul Cam
pionatului European 
dc- Fotbal, transmi
sului dire'le dc la 
Stockholm, Malmii, 
Giiteborg, Ncnkoping.

NOTA

Se atentează la 
sănătatea noastră!

Ne-a vizitat la re
dacții' <lua Elena Șei
tan, din Hunedoara, 
însoțită tie alți cetă
țeni din blocul in 
care locuiește, — str. 
Mureșului, irr. 14. „în 
fața blocului nostru, 
ne spunea dinsa, 
I.C.S.II. construiește o 
stație dc sudură cu 
raze gama. După cîte 
știm legea prevede o 
distanță apreciabilă 
între o astfel de con
strucție și clădiri dc 
locuit, înirucît ra
zele sini dăunătoare. 
Or, ni cazul nostru 
sînt doar vreo 10 me
tri. Am fost infor
mați dc la Primărie 
că fostul primar a 
autorizai construirea 
stației la Valea Sea
că, avindu-se în vede
re pericolul pe care 
■1 reprezintă. în nu
mele locatarilor blo
curilor C 1f>. C 15, al 
întreg cartierului Mi
cro I, protestăm ve
hement împotriva u- 
nui astfel de act care 
contravine legii și a- 
tentează la sănătatea 
noastră!". (M. II.).

■ BAKU. Agenția ITAR- 
TASS anunță că un grup 
dc medici din Azerbaidjan 
au adresat lin mesaj me
dicilor lumii în legătură 
cu folosirea de către par
tea armeană a gazelor to
xice in cursul operațiilor 
militare. în mesaj se afir
mă că acest fapt a fost 
constatat atit dc specia
liști azeri cit și de experți 
internaționali.

■ CHIȘINAU. în ulti
mele două luni, in raionul 
Slobozia, au fost arestate 
și maltratate mai multe 
cadre medicale care nu 
acceptă politica separatiș
tilor. Pentru a scăpa de 
urmărire, unii medici au 
fost nevoiți să-și' schimbe 
domiciliul. în urmă cu 15 
zile a fost arestat și a dis
părut fără urmă dl Alexei 
Conovalov, vicepreședinte 
al sovietului sătesc Cara- 
gas, fost lucrător de mili
ție. în toate aceste eveni
mente este implicat Iuric 
Zatica. comandant al găr
zii din raion și președinte 
al Comitetului Unificat al 
Colectivelor dc muncă din 
Slolwizia, din a cărui ini
țiativă și cu a cărui par
ticipare activă nu fost co
mise toate aceste fărăde
legi — transmite agenția 
Moldova-Pres.

• MOSCOVA. Sesiunea 
Sovietului orășenesc Mos
cova a decis să i se resti
tuie lui Aleksandr Sol- 
jenițîn vechea sa locuință 
din Moscova, in care renu
mitul scriitor a fost arestai 
la 12 februarie 1971 — re
latează agenția ITAR-TASS.
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o .SV,(/.//;/■; Dt: POMENILE, 
la memoria crailor ți martiri
lor neamului, in toate bisericile 
din județ au fost oficiate, teri, 
slujbe dc primenire. A fost oma
giul pe care slujitorii bisericii, 
credincioșii prezenți la slujbe 
l-au adu celor care șl-au jert
fit viața pentru llbcrtarea șl 
demnitatea neamului românesc, 
de ziua înălțării Domnului, deo
potrivă 7.1 a Eroilor

Tot Uri, la Cimitirul Eroi
lor din Deva, au fost depuse 
coroane da flori din partea Aso

ciației Veteranilor de Război, 
Prefecturii, Garnizoanei milita
re Deva, Primăriei municipiu
lui Deva, Poliției, S.R.I., Consi
liului Județean, Parttdulul Ro
mânia Mare și F.S.N. (M.lt.)

O SPONSORIZĂRI. Ințcle- 
gind semnificația deosebită a 
gesturilor umanitare pentru se
menii noștri aflați în suferință, 
salarlați dc la S.C. „Vinalcool" 
S.A. Deva au răspuns favorabil 
solicitărilor dc a-l sponsoriza pc 
handicapați și bolnavii din spi
tale, valoarea ajutoarelor ofe
rite acestora tnsumtnd 200 000 
lei. (NT.)

© Gaz metan i,a rivcA- 
TAlllI. fn acest an se va intro
duce gazul metan la bucătăriile 
a două blocuri din Hațeg. In

acest scop, R.A.G.C.E. Hațeg i-a 
fost alocată sumo dc trei mili
oane. de lei, necesară realizării 
lucrării. Odată finalizată ali
mentarea eu gaz metan, bene
ficiarii vor fi scutiți dc grija 
procurării buteliilor de aragaz. 
(V.R.)

Q IN FIN Al .1 CI PE1 RO
MÂNIEI la fotbal s-au calificat 
Steaua Dumirești șl Poli Timi
șoara. Ducureștcnii au pierdui 
cu 3—2 la Craiova, Iar studenții 
din Timișoara au învins eu 1—0 
la Constanța. Finala va avea 
loc în 21 iunie, pc stadionul din 
Reale al Sportului Studențesc. 
(S.C.)

© SERVICII PENTRC POPI 
I, t'JTE. Curățătoria rapida cu

sediul in Complexul rneșteșugă- J 
rase central din strada Unices- || 
cu, Petroșani, pune Ia dispoziția 
eliențllor detergenți, săpunuri și 
hlpoelorit, de o calitate foarte 
bună. Fiind dotata eu apa
ratura corespunzătoare. unita
tea reușește .să facă fața aflu
enței zilnice de solicilanțl. In ■ 
curind iși va extinde prestațiile | 
prin introducerea activităților | 
de curățat covoare și dc repa- ! 
rații obiecte vestimentare. (E.S.) |
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AMINTIRE DE COPIL

Copil fugit in munți odinioară 
gustam lumina fragilor pădurii 
și struguri chiri, cu sinii de fecioară 
sfielnici atirnind sub flama gurii : 
Ii atingeam cuin tremurau sfielnici 
să nu se scuture de-o adiere

cosiHzeaHa |
răbdind augurii-amiezilor, prielnici, 

să-și afle miiituirea-n pirg de miere... 
(Cu gindul vinovat acolo-11 scară 
cind piersicile-n două se desfac 
copil fugit in munți odinioară 
prin crîngul înflorit de liliac...) 
în nebunia blondă a luminii 
chiar singele-mi fugea desculț pe cer ! 
I’ictind cu gestul maiestuos al miinii 
eram zugrav ul norilor ce pier... 
Natura-și soarbe înapoi ce-i sfint ? 
Ai nopții fiind chiar noaptea ne dezvață 
de tot ce-a fost miracol pe pămint 
și ne recheamă spre trecuta viață ?

GEI.IJ STREI ANU

CINTEC DE INIMA ROZĂ

Ea s-a măritat cu teveul color 
și niercedcsul ; 

de Iu Run, la Stanibul. rumânul 
își poartă fesul.

Ce începură demult fanarij și otomanii, 
desăvârșesc astăzi romii, 

cu gologanii...
Nu mai apare poza toarșului

pe prima pagină a ziarelor — 
acum școlarii contemplă in pauză 
unghiul deschis și nud

al picioarelor.
l ung e drumul spre Europa, 
cit distanța dintre un carpați 

fără de timișoara 
și un kent fumat la sexy-bar, 

simbătă scara...
Simbătâ seara, cind vin gospodinele

de la piață, 
cu plasele pline de trandafiri și

însemnările de față ar 
putea purta ca motto cu
vintele Iui N. lorga: 
„Cel care uită nu meri
tă". In adevăr, nu ne-am 
merita libertatea de azi 
și de miine, dacă am 
uita anii de teroare în 
timpul cărora a zăcut în
cătușată, ca fi teribila 
temelie de jertfe pe care 
s-a înălțat, răzbind în 
lumină. Pentru a păși 
mai departe cu demnita
tea nepătată avem ne
voie de această ținere de 
minte. Chiar dacă, in
dividual, nu putem cu
noaște toate ororile la 
care a fost supus acest 
popor, avem nevoie de 
acea memorie colectivă 
la care să apelăm in 
clipe de cumpănă spre a 
face imposibilă repetarea 
lor. De acest lucru și-a 
dat seama Uniunea Scrii
torilor cind a luat iniția
tiva editării revistei 
MEMORIA. Realizată în 
condiții grafice deosebi
te și subintitulată ..revis
ta gindirii arestate", ca 
face o figură cu totul 
aparte in peisajul atit de 
pestriț al publicisticii ac
tuale, reunind intre co- 
porțile ci, într-o insolită 
dar fericită asociere e- 
leganța si sobrietatea cu

CONTRAPUNCT
senzaționalul și patetis
mul conferite de autenti
citatea unor inimagina
bile mărturii. Revista e 
dedicată unicului scop de 
a ne feri de crima uită
rii, contribuind la com
pletarea dosarului uni
versului conccntraționar 
comunist prin amintiri, 
mărturii, literatură, con
cepută in detenție, re
produceri de documente i- 
nedite. Rubrici tulbură
toare sînt cele intitulate 
„Unde sint cei ce nu 
mai sînt ", un lung po
melnic al celor uciși in 
temnițele comuniste, și 
„In căutarea omului pier
dut', un fel de tristă 
„mică publicitate" sui 
generis, prin care supra
viețuitori, rude, prie
teni îi caută încă pe cei 
dispăruți fără urmă in 
gulaqul roșu. Dar ME
MORIA e concepută ca 
o publicație modernă, 
deschisă larg schimbului 
de idei, de experiență, 
de suferință, de aspira
ție spre o libertate ire
versibilă. In editorialul 
primului număr, redac

torul șef al revistei, scrii
torul Banu Radulescu, 
precizează acest program: 
„Preocupindu-nc in mod 
priori tar de „gîndirca a- 
restatu" la noi, nu vom 
omite să luăm în consi
derare nici gindirea a- 
restată oriunde în lume. 
Cunoscînd faptul că me
moria nici unui popor nu 
s-a fundamentat în gol, 
ci în deplină concordan
ță cu memoria altor po
poare. vecine ori înde
părtate. De aici și obli
gația de a nu avea doar 
o privire restrictivă, li
mitată la perimetrul ro
mânesc, ci o privire ro- 
tindu-sc larg, peste lu
mea întreagă. Cu atît 
mai mult cu cît, uzi, oa
menii de pretutindeni își 
caută cu febrilitate drep
turile la o viață mai 
luminoasă care n» poate 
începe decît cu liberta
tea". Așa se face că, 
alături de semnăturile 
unor personalități ilus
tre ale spiritualității ro
mânești, întilnim în pa
ginile revistei colaboră
rile. memorabile ale unor

Carol Wojtyla {Rapa loan 
Raul al Il-lca), Arthur 
Kocstler, Giovanni Ra- 
pini, Soljcnlțîn, Mahatma 
Gandhi, Bcrdiaev. Vaclav 
Havel ș.a. Concepută ast
fel, revista ne oferă po
sibilitatea care nc-a fost 
pină acum inaccesibilă, 
interzisă, dc a ne con
tura o imagine autenti
că asupra universului 
conccntraționar ca una 
dintre cele mal crunte 
realități care pătează o- 
brazul acestui veac.

MEMORIA se află la 
al treilea număr. După 
cite știu, sa poate găsi 
doar la „Casa Cărții". 
Așteptăm cu nerăbdare 
numărul 4. Cu nerăbda
re dar și cu îngrijorare, 
aviud în vedere situația 
financiară precară a pre
sei și îndeosebi a publi
cațiilor culturale, Cel mai 
eficient mod dc a ajuta 
revista MEMORIA este 
s-o citim. N-o vom a- 
jut-a numai jn: ea, ci, poa
te, în primul ritul pe 
noi, păstrîndu-ne dem
nitatea prin asumarea lu
cidă a trecutului ME
MORIA c una dintre pu
ținele publicații care, 
neamăgind, nu pot deza
măgi.
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scriu și eu acest poem neo-trist,
Cil un final deloc optimist — 

cu gindul meschin să cîștig cinci parale, 
să-mj pot cumpăra tălpi noi la sandale 

și-o litră roșie dc vin. Amin !

*
IOAN EVU

ELOGII LIMBII ROMANE

fericit păstor de silabe 
orfice timpii colindind, 
cu răsuflarea gurii aburind 
filigranul viersului ; >

1 Poesia, — inel străveziu
l pe mina unei zeițe dc fum

care mă strigă mereu
din mereu alt veac și alt loc ;
din ornicul vechi, arhaica pasăre 
strigă orele serii in plină amiază. 
Semn că lumina poale împrumuta 
glasul privighetorii ;
Poesia. — catedrală dc aer
zidită după legi care încă ne scapă, 
prăbușindu-sc in zori
pentru ca din nou să se înalțe 
pină sub crugul cerului 
atunci eiird înflorește o anume stea 
cu chip dc zeiță zidită in silabe.

Motive populare din zona Orăștici,

Eolo PAVEL I AZA
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IONEL AMVRILȚEI

Deși a stat Închisă din 
februarie pină in aprilie, 
intrucit jumătate din spa
țiul sălii de lectură i.a fost 
sco' la licitație de către 
Primărie, fapt urmat <Ic 
lucrurile de amenajare a 
unui cabinet medical. Bi
blioteca orășenească din Si- 
meria și-a feluat activita
tea, numărind la această 
oră aproape 400 de cititori. 
Sînt speranțe, după cum 
ne mărturisea primarul lo
cal tăț.i dl Petru Păun Ju
ra, ss. de la rezerva bu- 
g.-ti'ă să se acorde o su
mă de bani pentru cum
părarea dc car'c in vederea 
sporirii f< ndulul care în 
momentul de față numără 
doar 17 000 volume, ceva 
•jiu bine J.-.ît la o biblio, 
te'ă comunală. Tn ciuda 
greutăților de tot felul

Respectul pentru carte!
intimpinate, instituția a- 
rată bine, este curată, to
tul indemninriu-tc să pe
treci aici momente plăcu
te în compania cărților. 
Aceasta, in ciuda părerilor 
mai puțin optimiste la a- 
rlrcsa bibliotecii, mai bine 
zis a bibliotecarei, oferite 
intr-o scrisoare trimisă pc 
adresa redacției dc către o 
cititoare locală. Caz. fericit, 
biblioteca posedă sală de 
lectură, cu gust amenaja
tă, cu mobilier nou pro
curat ia darea sa în folo
sință cu sprijinul Inspec
toratului Județean pentru 
Cultură și al Bibliotecii 
Județene. Nu este ușor să 
menții o instituție intr-o

astfel dc stare doar de că. 
tre un bibliotecar, dna 
Gherghina Arhip, și o fe
meie dc serviciu. Sigur, 
dacă ar exista fonduri, sa
la de lectură ar putea fi 
despărțită printr-un glaz- 
vand de sala cu acces li
ber la raft, oferind mai 
multă liniște. Dar, deo
camdată atit sc poate 1

Interesante sint și acțiu. 
nilc organizate cu cartea, 
intre acestea numărîndti-se 
medalionul „Conflictul li
terar in dramaturgia lui 
Mihai) Sorbul. 75 dc ani 
de la moartea scriitoru
lui", prezentările dc cărți 
„George Călinescu — poet 
și romancier", „Istoria

Franței în romanele lui 
Balzac", inițiate, cu spriji. 
nul prof. Aurelia Zsigmond, 
„Florile răului". „125 de anj 
do la moartea poetului fran
cez Ch. Baudelaire", lecturi 
selective, expoziții dc 
carte, audiție de disc „Lu
cian Blaga, marc poet al 
Ardealului și al României". 
Sc intenționează extinde
rea audițiilor muzicale șl 
literare, cu condiția pro
curării unui magnetofon 
cu căști. Și tot ca un glnd 
de viitor al bibliotecarei 
este reducerea numărului 
de cititori care returnează 
cu muie intlrzierc cărțile 
sau uită, pur și simplu, să 
le mai aducă înapoi. Din
colo dc orice, trebuie să 
rfimină resocctul pentru 
carte !

MINEI. 1101)1 )

Imposibilitatea omului — 
ca individ — de a comu
nica a fost și este o pro
blemă care frâinintă. în 
această lume grăbită a- 
veam să mă văd pus in 
fața unei analize a vieții, 
vizionînd piesa „Neînțele
gerea" de Albert Camus, 
intr-o splendidă seară de 
mai, piesă pusă în scenă 
de Teatrul Național din 
Tirgu- Mureș. A fost o 
seară a bucuriei, a întil- 
nirii cu oameni deosebiți, 
aflați pc scenă pentru a 
desluși amarul revoltei, îm
potriva unui adevăr. I/i h- 
dăpostul unui afiș întune
cat, mai degrabă modest, 
Teatrul din Tg. Mureș a 
făcut hunedorenilor, prin 
această dramă existenția
listă, o invitație incendiară 
la tăcerea reflexiei în o- 
glindâ, a cărei incontesta
bilă vioară întii avea să 
fie recunoscutul actor Ion 
Rițiu, fericit înzestrat pen
tru rolurile de anvergură 
și compoziție de caracter. 
Există in spectacolul oferit 
de trupa din Tirgu Mureș 
uit zguduitor moment al 
actriței Murinda Popescu 
— o tragediană, sc pare, 
nedescopcritâ de București 
(păcat) I „Urăsc lumea asta, 
unde nu ne putem întoar
ce decît oătre Dumnezeu ' 
Dar eu care sufăr pentru 
că nu mi s-a făcut drep
tate, lipsită de locul meu 
pe acest pămint, voi pără
si această lume, neîmpă
cată".

Am remarcat interpreta
rea mamei in persoana ac. 
triței Elena Jitcov ; darnic 
înzestrată cu acel parfum 
dc mister și bunătate care 
vorbește nostalgic despre 
școala marilor actori.. La 
polul opus, Diana Boboc — 
studentă In anul II, dar 
cooptată în trupă datorită 
unul talent dc excepție — 
a debutat in rol <>i pași 
nesiguri, cu sfială, Îmbră
cată de un aer de copii 
mult prea devreme deza
măgit. h'inalul spectacolu

lui avea insa să ne ofere 
o nebânuită profunzime și 
forță, o veritabilă dc. 
monstrațic de măiestrie. Ne 
bucurăm cu atit mai mult 
cu cit este huncdoreancă. 
Felicitări ei și profesorilor 
ei !

Nu nm putut pierde oca
zia de a-i răpi, in final, 
citeva minute actorului. 
Ion Rițiu. Nu sintem răs
făța, j prea mult cu pro. 
zența unor actori de cali
bru pc la Hunedoara, așa 
<‘ă :

— Dc ce ia Tirgu Mureș, 
domnule Ion Rițiu ?

— Pentru că sint din 
Tirnaveni și mă simt bine 
in Ardealul meu drag. Au 
fost și alte posibilități, in
clusiv Bucurcștiul, dar am 
preferat să fiu acasă.

— Spuneți-mi ceva de
spre Ion Rițiu — omul.

— Sint un actor de pro
vincie, fide) teatrului din 
Tirgu Mureș, teatru ce a 
avut „șansa" să fie desco
perit de un actor de film. 
Sint căsătorit, un un băiat
și o fată, sînt familist con.
vins,_ Dc virstâ, dcocam-
data, nu introbnti.

— Cum percepe omul
Ion Rițiu situația actuală
din țară și în < • măsură
este afect dă viat i nrtis-
tica ?

— Este ne .'Csarfi implica-
rea în politica pentru a 
răspunde ca un autorizat, 
iar cu nu am făcut și nu 
voi face politică. Ce să 
spun ? gryu, mult mai
tfrCai decit înainte de 22 
Decembrie ’R'l. Se observa 
un „hei-rup" pentru orice, 
cu excepția artei. Sălile 
sint umil mai goale, din 
Ce in ce mai goale. Spec
tatorii au alte preocupări. 
Păcat, și se parc că este 
fiacahii acestei perioade de 
rnnzlție pe care dorim s-o 

depășim in speranța unor 
vremuri in ii bune.
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Utilizarea cunoașterii me
todei de către un număr 
cit mai mare de concetă
țeni este subliniată și gi. 
rată de un grup de fizi
cieni .dintre care se dis
ting prof. univ. dr. ing 
Alexandru Măruța (despre 
.de cărui cercetări privind 
rețelele de radiații terestre, 
cîmpurile magnetice cu in
fluență pozitivă sau nega, 
tivă și diagnostice plecînd 
de la firul de păr ați 
putut citi multe pagini în 
revista Flacăra). Conside
rațiile și explicarea meto
dei și principiilor dr. Ale
xander l'ries-Tersch sînt 
cuprinse intr-o mică broșu
ră, care sintetizează expe
riențele -eminariilor ante
rioare ce au avut loc la 
București, Brașov, Călimă- 
nc-ti și Rimnicu Vilcea.

I.a seminarul de la Dc- 
•va au fost prezenți trei 

categorii de oameni. Unii, 
poate cei mai mulți, sufe
rinzi cu diferite maladii, 

I încercau să obțină o vin. 
decare miraculoasă, ,,pe 
ioc". Alți cîțiva. fiind te
rapeuți inițiați, doreau să-și 
verific- calitățile și să-și 
lărgească metodele. Aceș
tia, ca și alții care aveau 
mare în-redere in metode
le bioenergetice. notau con-
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De la începutul anului 
și pină in prezent, in ur
ma controalelor efectuate 
de Garda Financiară a ju
dețului Hunedoara, a'J fost 
sancționați Aproximativ 
300 de agenți economici, 
pentru eludarea legilor in 
vigoare. Tot in această pe 
rioadă valoarea amenzilor 
aplicate, a bunurilor con
fiscate, precum si a bani
lor rezultați din vînzarea 
lor însumează 1 : n.ia <tv- 

J d« lei tC.l’.)

OKUINE ÎN PI \ȚA

In ac- - op in Piața 
din Des a a fost instalată 
o stație de amplificare. 
Prin două difuzoare, mon
tate in 1< urile cele mai 

I aglomera», se transmit cu 
regularitate indemnurț la 
respectarea ordinii, disci- 

1 plinei și curățeniei, di- 
. verse anunțuri, se fac pu

blice unele abateri ce se 
I mai petrec. (Gh.I.N.)

tratament bioenergetic Cum „subtilizau" unii cuprul
știincios tot cc spunea ex
pertul. A treia categorie 
(mai puțini) cu interes 
pentru domeniile noi ale 
cunoașterii a venit la se
minar din curiozitate știin
țifică (printre noi și o 
doctorița). Toți partici
pant au exercițiile de
monstrate de expert. Cea 
mai entuziastă și conțtiin. 
cioasă era prof. Elena Ga- 
vriș, președinta Filialei ju
dețene Hunedoara a Socie
tății de biologie, și cîteva 
persoane care își descriau 
cimpul bioenergetic și evo
luția lui după exerciții. 
Ore îndelungate petrecute 
in exerciții bioenergetice, 
alternate cu pauze și foar
te multe întrebări puse atit 
de terapeut, cit și de noi, 
unora le-a dat o stare de 
deconectare și relaxare, 
altora o știre de bine și 
încredere. Unii au simțit 
căldură, alții furnicături in 
palme sau in vîrful degete
lor. Noi am cerut infor
mații științifice despre în
temeierea metodei și am 
înțeles din multe răspun
suri ceea ce prof. Măruță 
spune in loc de prefață la 
broșură : „este o metodă 
de sinteză a unor practici 
bioenergetice". în cadrul 
seminarului au fost orga
nizate, pe loc, cîteva de
monstrații practice cu gim
nastele lotului nostru olim
pie. Rezultatele spectacu
loase au determinat, se 
pare, solicitarea directoru
lui liceului sportiv și a an
trenorului lotului olimpic 
ca expertul austriac să-.și 
amine reîntoarcerea la 
Viena cîteva zile pentru a 
extinde exercițiile cu com
ponentele lotului olimpic,

•••♦•••••••• 

\utohasciilante grele pe drumuri de munte.
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S.C. SlîINPKOD S.A. ORĂȘTIE

(fost I.S.C.I.I*. Orăștie) j
Vinde tineret porcin in greutate de 15—50' 

' kg^eap, la prețul de 250 lei/kg, scroafe tarate I 
I la prețul de 16(1 lei^kg și carne porc în carca- î 
î să la prețul de 300 IeRkg, în zilele de- marți, I 
J miercuri și joi ale fiecărei săptămini.

Pentru informații suplimentare vă puteți» 
' adresa la telefoanele: 11610 sau 12501.
I (GIG) î
: I

urmînd să revină la Deva 
la finele lunii august pen
tru pregătirea Iotului înain
te de olimpiadă.

Curiozitatea dv poate fi 
incitată și de emisiunile 
TV Deva, care au meritul 
nu numai că au dat de 
știre despre prezența ex
pertului la Deva, dar pu
teți afla mai multe dacă 
veți urmări programele de 
sîmbătă, 6 iunie și dumi
nică, 7 iunie.

Meritorie pentru orga
nizarea și susținerea semi
narului de bioenergetică la 
Deva este sponsorizarea ac
țiunii de către firmele 
..Eurovenus" și „Comalma" 
din Deva. S.a exprimat 
dorința de către mai mulți 
curioși ai fenomenelor BSI 
și metodelor bioenergetice 
să se înființeze un club 
sau un cerc al prietenilor 
bioenergeticii. Medici, psi
hologi, cadre didactice de 
științe naturale, studenți 
ai Universității Ecologice 
din Deva, dar și alți con
cetățeni interesați în dez
legarea unor fenomene pe 
care încă nu Ie înțeleg, dar 
le pot cunoaște, trăgînd 
foloase personale din cu. 
noașterea acestora, se pot 
adresa Societății de biolo
gie. telefon 956/22441, care 
vu organiza și în viitor a- 
semenea acțiuni. Dacă se 
vor anunța mai mulți 
sponsori pentru susținerea 
lor, cu atît mai bine. Vom 
aștepta cu interes la Deva 
atit pe expertul vienez, dr 
Alexander Fries-Tersch, cit 
și pe prof. Alexandru Mă. 
ruță ale cărui cercetări le 
cunoaștem puțin și dorim 
să le vedem și demon
strate

în raza de acțiune a 
Procuraturii din Hunedoa
ra — cum am reținut din 
discuția ce am avut-o re
cent cu dl Tiberiu Hâr. 
șan, conducătorul sus-numi- 
tei instituții — pe primul 
loc în statistica infracțiu
nilor comise în 1991 și in 
perioada trecută din a- 
cest an se înscriu furturile 
din avutul public, mai pre
cis din unitățile economi, 
ce. Și nu este vorba că 
se fură piese mici, neîn
semnate, ci materiale de 
valori mari, în special cu
pru cuprins în cablurile 
electr.ce și telefonice care 
este scos noaptea, prin 
găurile din garduri și chiai 
pe porți, cu saci, cărucioa
re cu autocam oarie sau 
remorci trase de tractoare 
pt sub ochii adormiți, pro
babil, ai paznicilor și pre. 
dat la centrele de colecta
re de stat sau private. Tată 
un caz petrecut recent la 
Călan.

Radu Șuiogan, Alexan
dru Bojan, Costel Zamisni- 
cu. Victor, Nicolae și Do
rin Matei și Arpadie Ște
fan știau că Fabrica de 
ipsos din oraș nu funcțio
nează și mai știau că aco
lo se află valori impor
tante ce ar putea fi scoa
se și valorificate în folo
sul buzunarelor proprii. 
Așa că — în grupuri de 
cîte doi sau trei — au in
trat în incinta fabricii 
înarmați cu topoare, năpus- 
tindu.se asupra cablurilor 
de la instalațiile electrice 
pe care le-au ciopîrțit fă
ră milă. Bucățile tăiate 
le-au dus în pădurea Chi- 
zid, unde le.au pus pe foc 
pentru îndepărtarea izo-

*•*•*•»•••*• 

lației. După care, cuprul 
l-au dus la cei ce se ocu
pă de colectare. De patru 
ori au intrat hoți.’ de ne
feroase în Fabrica de Ipsos 
din Călan, sustrăgînd ca. 
bluri a căror valoare se 
ridică — conform prețuri
lor actuale — la peste 
un milion lei.

Evident, fapta mior e- 
numerați mai sus a fost 
depistată și cei șapte hoți 
au fost trimiși în fața In
stanței pentru a-și primi 
pedeapsa ce li se cuvine. 
Problema ce vrem s-o ri
dicăm in continuare este 
următoarea : Furtul din 
unitățile economice este 
facilitat și de modul cum

MINORI ȘI TÎLHĂR1E
Seară, ora 23. Dl l’etru 

Băd se îndrepta spre ca
să, pe strada General Va- 
sile Milea, din Brad. în. 
trecuse măsura la pahar. 
Mergea anevoie, cu potic
neli. Din întuneric îl 
pîndesc doi copii : Matei 
Marțian-Daniel, de nici 
19 ani și Tuțu Eugen-Ci- 
prian, de nici 15 ani. So 
reped asupra omului, îl 
lovesc peste obraz. Do- 
borît Ia pămînt B. P. este 
buzunărit. I se iau 200 
Iei, bricheta, alte obiecte. 
Tinerii tîlhari_ fug să-și 
împartă prada', lăsînd o. 
mul jos în neștire. Cum 
Matei Marțian-Daniel era 
la a doua ispravă de a- 
cest fel, legea a fost as
pră cu el.

Minorului Tuțu Eugen. 
Ciprian i s-a dat drumul 
acasă, la părinți. Dar du
pă nici o lună, avînd 
do-acum... experiență, îm
preună cu Bntki Raul- 
Alin, de 14 ani, îl urmă
resc pe dl Petru Ștefan, 
care mergea legănindu-sc 
spre casă. îl iau la bă
taie, îl trîntesc la pă- 
mint, apoi iau tot cc 
găsesc prin buzunare. 

conducerile acestora au 
grijă de bunurile ce le au 
în administrare. Gardurile 
de la „Siderurgica" Hune
doara și de la „Sidermet" 
Călan sînt ciuruite do 
găuri. Fabrica de ipsos 
din Călan, aparținînd S.G. 
„Casial" S.A. Deva, nu 
funcționează de multă vre
me. După cîte știm, chia» 
și în această situație, bu
nurile ce se află acolo tre
buie protejate pentru a nu 
permite ca indivizi de ti
pul celor ce i-am numii 
în aceste rînduri să se 
înfrupte din ele.

TRAIAN HONDOR

în primul caz vindeca
rea leziunilor provocate 
a necesitat 5 zile de în. 
grijiri medicale, în cel 
de-al doilea. 4 zile. Mi
norii au fost internați în- 
tr.o școală specială de 
muncă și reeducare.

Reflectînd asupra fap
telor tîlhărești ale aces
tor copii nu poți să nu-ți 
pui cîteva întrebări : Ce 
educație au primit de la 
părinți ? Dar de la invă. 
țători și profesori ? (A-
mîndoi sînt — erau — 
elevi în clasa a Vil-a la 
Școala Generală Nr. 1 din 
Brad). în dosarul penal 
am văzut și citit declara
țiile scrise cu mina lor. 
Niște hieroglife greu de 
descifrat. I.a elevi, repe. 
tăm, in clasa a Vil-a. 
Deci, alte multe semne 
de întrebare la adresa 
celor ce s-au ocupat de 
educația lor. Avem o 
mare îndatorire cu toții 
să stirpim germenii tîl
hărești. < >r. aceasta nu 
se poate înfăptui decît 
prin educație permanentă

GII. I. NEGREA
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Bl GETUL FfMRU SffllAT! - 0 „PM“ PRl A SCURTA ?
ci o pime" sau, ca mese
riași, sînt oameni de ca
să ai unor persoane cu 
influență in domeniu. La 
.Spitalul teritorial Qrăștic, 
care arc în administrare 
spitalul nou și cel vechi, 
policlinica, șapte dispensa
re rurale .și patru de car
tier, personalul acestora 
reprezintă cam 15 la sută.

Este mult, este puțin, 
domnule Gheorghe l'lopșo- 
reanu ? V ă rugăm să ne 
răspundeți în calitatea dv 
ile director economii- al 
unității.

Ai i st pcr-.onal mai 
poate fi redus, mai ales 
i-a o parte din .'1 am fost 
obligați să-l luăm, după 
revoluție, ca rezultat al u- 
nor masuri populiste lua. 
te de organele de moment 
ile puterii Cu toate a 
-ti a. noi nu lăsam pe 

nin iu ■ i ia bani deg-siba 
I’i• ling i bii-răt ile de in- 
trețini re a bazei materia 

le arondate, efectuăm, cu 
plată, unele prestații pen
tru terți. Tot cu ei între
ținem o gospodărie anexă 
eu porci <le carne și scroa
fe de prăsilă, ai căror pro
duși îi valorificăm la popu
lație pe bani, care intră in 
bugetul nostru dc veni
turi ; întreținem un ate
laj hipo pentru mici trans
porturi, ca să nu platiin 
transport auto pentru ori
ce, întreținem zonele verzi 
>i plantate din incintele 
instituțiilor sanitare, ba 
am făcut chiar și trans
portul gunoiului menajer 
la rampă, atunci cind ta
rifele Regiei de Gospodă
rie Comunală intrev.au li. 
mitele bunului simt eco
nomic.

Domnule subinginer 
Sieolie Munteanu, dv răs
pundeți in principal ile 
a tivita’, a mi .uriașilor in. 

ulrați la spital. Unde 
sin! și .o fac, dc pildă, 

la această ora instalatorii 
angajați ai spitalului '!

— Avem trei instalatori, 
din care unul face repa
rații la spălătoria dc len
jerie, unul a fost cerut 
in secții pentru remedierea 
unor defecțiuni iar unul 
este in schimbul doi. A- 
vînd capacități proprii de 
inm.igazinare a apei pentru 
cazurile de întrerupere a 
ci în oraș, tot cu insta
latorii noștri facem între
ținerea și repararea insta
lațiilor dc hidrofor. Pro
blema marc și complicații 
este Ia dispen-arcle sătești 
arondate De cinrl prima 
riile și-au luat mina d1- * * * 
pe ele, ne descurcăm four 
Ic greu in teritoriu.

F n ‘.ir pentru toată 
I ’urnei ca ai- ațiile de fon

duri d< dinate activităților
baza’.- exclusiv pe bu
ia tul statului sint depar
te de a sati-fa-i? nevoile 
reale. In .aceleași ape se 

1 aida și acti vitatea de 
| vânăt it- Sc umpirea ex’or- 
I bitant.î a medicamentelor, 
j aparatul ii. instrumi ntaru- 
I iui și alimentelor, cumula

te u revendicările la. 
] riale îndreptățite, fac din 
, buge tul alocat o pătura 

mult prea scurtă pe- care 
dacă o tragi pe.Mr cap, iți 
d'geră picioarele. Și a- 
tunci ca facem ? Ridicam
brațele spre cer sau in-

■ reăm sa dăm acestui 
buget de austeritate maxi 
mă folosință ? Un răspuns 
posibil în . rc ăm -ă of”, 
rim in an'di<-t.i de față, or- 
g.miz ită la Spitalul teri 
tnri.il Orăștie.

Pv lingă person did de 
i. iza din torul sanitar, 

etic, mi sint angajat) 
o 1 io : a’i' iiiari ; r

.11 1. ni "•!-• pu
' icd s' in in > I 0 -îri inn 

; ,, •. 1 e 1. jii.u urn i p

( Iar și concis : omul
plătit și responsabilitatea 
concreta Cum stau lucru, 
rile in a torul de b ’ a. col 
m< dical. ( Iielliiieli'e - i 
salariile in acest sector re 

prezintă circa 60 la sută 
din total.

— Domnule doctor loan 
Ivașcu, ca director al Spi
talului Orăștie, cum a. 
preeiați bugetul alocat ac
tivității de sănătate din 
teritoriul arondat ? E mic, 
e de ajuns, e cheltuit <u 
chibzuință și cu folos sau 
dimpotrivă ?

— Bugetul este cit este, 
și, deocamdată, țara nu 
prea are rezerve să-l spo
rească. S-ar părea că noi 
cheltuim mult din el cu 
salariile. Nu am îmbrăți
șat ideea disponibilizării a 
o parte din personalul de 
specialitate, deși este po
sibilă și această măsură. 
Reprezentăm insa un caz 
special. Noi plătim per
sonalul dc specialitate din 
sl.i'iunt‘,1 Geo.igiu.Bai. ba 
chiar și pe cel auxiliar sec
torului de sănătate, dar 
\ i niturile din turism il

o-.i |>ai o ă și chiar 
din prestații medicale u 

plata în stațiune le inca- 
seaz.ă societă'ile comer
ciale dc turc in Or, nil C 
deloc drept i unii să 
muncească și sa cheltuiască 
și alții sa încaseze veni
turi. Avem un volum 
mare de prestații medicale 
stomatologice dc protezare, 
dar în loc să ne aducă 
venituri, această activitate 
ne diminuează bugetul, de
oarece tariful aprobat în 
1991 pentru astfel de lu. 
crari este eu mult sub ni
velul cheltuielilor cu ma
terialele și munca pe caro 
le avem noi.

II >N <!«»<! I I

];itA dtrir doua cili sîgU*
perfect legale dc a

«spori blip,, till pi litru să-
notate lorl.it i sa ne fio
-ilare i inf i zicale d!n
popor. Hr <1 aza ..bou ară
>i caii m'inm • a . parca nu
c nici .1. 1 i nici mo-
ral. 1 b i .i;i r a spiritului
■ Io dl< • 1,11.’ i moralitate
in la uis i unele modi.
fie ;ri 111 H’t< normative,
nxi.î f ■ai ’.ii•o sint per-
f -ut a ■ b ■mina (liner
nuni

tindu.se
intrev.au
tnri.il
lorl.it
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PUBLICITATE

VÎNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND Dacia 1300, preț 
convenabil. Hunedoara, te
lefoane 16239 sau 13784.

(349(5)
• VÎND butelie aragaz.

Deva, AI. Păcii, bl. K 3, 
ap. 30. (41G5)

• Vi ND mașină înghe
țată, nouă ți caroserie 
completă Mercedes 220. 
Deva, telefon 16461, sau 
chioț eul (din aluminiu) 
pentru înghețată, piață.

(4176)

• S.C. PROCOM- 
SEftV MBM SRL De
va vinde en-gros 
sucuri cola 1,5 1, Gol
den și scutece cu fo
losință unică. Deva, 
telefon 15053, Consig
nația „Rouă", lingă 
magazinul ..Ulpița“.

(4177)

• Vînd Mercedes „Die
sel 2400", model 1976. De
va. telefon 11997. (4139)

• VÎND apartament 2
camere, et. 1, Deva, tele
fon 28618 (4H0)

• VlND semicursieră.
Deva, telefon 28723, infor
mații după ora 16. (4175)

• VÎND casă Băcia. In
formații Deva. telefon 
•0307, după ora 20. (4157)

• FIRMA ,.SANTA" vin
de convenabil Dacii 1300, 
simbătă și duminică. De
va, str. Braniștei, (lingă 
stadion). (4154)

• VlND microbuz Volk
swagen Transporter, ben- 
Eină, stare excepționala, 
înscris in circulație, fabri
cație. 1981, cutie viteze 
BMW 320. Orățtic, telefon 
<2114. (4139)

• VlND microbuz Volk
swagen Diesel. Deva, te
lefon 27479, orele 20—22.

(4044)
• VlND apartament 2 

camere. Deva, telefon 22422.
(1178)

• VÎND grădină 25UO
mp. Deva. „Dealul Cîm- 
pur. , zona intersecției 
drumului Almașul Sec-Co- 
zia. Telefon 17518, după 
ora 17. (4185)

• S.C. METALO ȘTEF
SNC Deva livrează seme- 
ringuri mașină spălat. In
formații Deva, telefon 
25872, orele 7—8. (4184)

• VÎND apartament 3
camere, ultracentral, b-dul 
Decebal. Informații, fami
lia Pangratie. Săvîrșin, te
lefon 960/57492. (4187)

• VlND Rcnault-Fuego,
fabricație 1983. Deva, te
lefon 24604. (4191)

• S.C. LURIAN AUTO- 
IMPEX Deva vinde cami
on Mercedes Diesel, 4 to
ne, Renault 20, microbuz 
Volkswagen 9 locuri șl 
Fiat Ducato Diesel pentru 
marfă. Informații Deva, 
telefon 956/16G78, după o- 
ra 20.

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
serviciu, eliberată de Re- 
nel Mintia, pe numele Pâ
rău Petru. Se declară nu
lă. (4180)

• PIERDUT carnet șo
mer, pe numele Lodoabă 
Roman. Se declară nul.

(4141)
• PIERDUT legitimație 

serviciu, pe numele Onea 
llăduț, eliberată de Rcnel 
Mintia. O declar nulă.

(4182)
• PIERDUT legitimație 

1415, eliberată de Renel 
Mintia, pe numele Muntean 
Marcel. Se declară nulă.

(4188)
• PIERDUT legitimație 

serviciu cu marca GG618-4 
eliberată de I.M. Hune
doara. pe numele Buzilă 
Virgil. O declar nulă. (3495)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere Deva, cu Cluj. 
Deva, telefon '*2422. (4178)

• SCHIMB Oltcit, nou,
cu garsonieră. Deva, tele
fon 1G893. (4173)

DIVERSE

• CU autorizația nr.
4127/25 martie 1991, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială, 
reprezentată prin Rădoni 
Ion din Hațeg, avînd ca 
obiect de activitate jocuri 
de agrement, bar și con
signație. (3984)

COMEMORARE

• SE împlinesc 6 săptă- 
mîni de cînd nc-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul 
nostru toț, tată și bunic

ADAM GIIEORGIIE
Comemorarea va avea 

loc duminică, 7 iunie, ora 
9, la cimitirul din satul 
Ormindea. Dumnezeu să-l 
odihnească ! Soția, fiii, nu
rorile șl nepoții. (3980)

• CU durere în suflet, 
mama Rozalia, soția Floa
rea, copiii Gabi și Marius, 
nora Viorica și nepoata 
Alexandra anunță pc toți 
cel care l-au cunoscut pc 

ION MOISA
că duminică, 7 iunie, se 
împlinesc șase săptămîni, 
de la dispariția bunului și 
preaiubitului nostru fiu, 
soț, tată și bunic, după o 
îndelungată și grea sufe
rință, care l-a răpus, Co
memorarea va avea loc 
duminică, 7 iunie, ora 13, 
la Cimitirul Ortodox din 
satul Fizeș. (4153)

• FAMILIA Buc 
Valeria, Petru, Dorina 
șl Lucian reamintesc 
cu aceeași durere că 
s-au scurs șase săptă
mîni de la decesul 
dragului lor

NTCOLAE IlAC.
Nu te vom uita nici

odată. (4106)

DECESE

• COLECTIVUL 
Stației Meteo al Sta
ției Hidro șl al Sis
temului Hidrotehnic 
Deva anunță cu tris
tețe încetarea fulgeră
toare din viață a 
bunului lor coleg și 
prieten, cel care a 
fost meteorolog

GIIEORGIIE 
SAVESCU

șef stație meteorologi
că. Condoleanțe fami
liei îndoliate. (CEC)

• UN ultim și pios 
omagiu pentru

GIIEORGIIE
SAVESCU (GIGI) 

din partea celui mal 
bun prieten șl vecin. 
Dumitru Topor șl fa
milia. Nu te vom uita 
niciodată. (4196)

• ÎMPĂRTĂȘIM 
durerea lui Râul la 
moartea tatălui său 

GIIEORGIIE 
SAVESCU.

Sincere condoleanțe. 
Diriginta și elevii 
clasei a Xl-a B, Li
ceul „Decchal" Deva.

(3983)

• CU mîhnită du
rere în suflet anun
țăm moartea fulgeră
toare, la numai 54 ani, 
a scumpului nostru 
soț, tată, socru și bu
nic

IOAN MOROZ.
îl vom păstra o veș

nică amintire. înmor- 
mmtarea va avea loc 
astăzi, 5 iunie, ora 16, 
de la Capela „Ghcor- 
ghe Apostol" Hune
doara. Familia îndo
liată. (3497)

*

Scoate la vinzare prin licitație descliisă in 9 iulie ț 
t#92. ora 10, la sediul unității, următoarele active : '

1. 
extracție d<- 
materialc dc 
lei.

2. Stație 
mre 2 100 000

3. 
activitate dc 
10 000 000 lei.

1. Atelier 
reșilor nr. 2.

S.C. METALOTEX S.A. DEVA
str. 22 Decembrie, bloc 4

*
‘iBalastieră, in comuna Vețcl, cu activitate dc 

agregate dc balast icră și producție dc • 
de pornire 26 000 000 1construcții. Prețul

de spălare auto ( 
Ici.

Autoscrvicc, Diva. sir. 
auto.reparații

ălan. l’rcțul de por-

11. cu 
pornire

_____________ 4

•Jcvo/at
incepînd cu data de 03 funie a.c. taxa 

de racordare la rețeaua de televiziune 
prin cablu este de 15.800 lei.

Cei care au achitat sau vor achita 
integral taxa de racordare, indiferent de 
valoarea ei, nu sînt afectați de 
majorările ulterioare.

De asemenea, din data de 10 iunie a.c. 
va intra în funcțiune și canalul de video 
pe care se vor difuza filme traduse, 
zilnic de la ora 21,00.

Va așteptam în continuare la sediul 
firmei pentru a deveni abonațil noștri.

Vă mulțumim !

Bd. Decebal bl.R parter, telefon 14453 
\_____________ —'— ---------------------- >

l
ȘANTIERUL 34 LR DEA A

ANUNȚA:
In perioada 1.06—31.07.1992, trenurile nr. 

2735 si 2714 se anulează pe distanta PETRO
ȘANI — LUPENI. (666)/
—

S.C. „SIGMA" S.C.S.

Organizează în DEVA cursuri dc formare 
ANALIȘTI PROGRAMATORI ASISTENȚI pe 
microcalculatoare compatibile IBM—PC.

• durata cursului este dc 10 săptămiui, cu 
150 ore pe calculator ; se organizează dc luni 
pină vineri, între orele 18—21 ;

• înscrierile — pină la data dc 15 iunie 
1992, data la care va începe cursul; sc pot 
înscrie și elevi din clasa a XH-a ; locuri limi
tate ;

• absolvenților li sc asigură diploma-cer- 
tificat eliberată de Ministerul Invățâmintului 
și Științei și de Comisia Națională de Pregătire 
în Informatică.

Informații suplimentare la sediul firmei, 
str. N. Iorga 7, sau telefon 15667 — orele 
8—15; 11067 — orele 15—22. (661)

SOCIETATEA COMERCIALA 
UTILAJ GREU S.A. 

cu sediul în orașul Basarabi, str. Ciocirliei nr. 1, 
Județul Constanța

Organizează în anul 1992, săptăminal, in fiecare 
zi de vineri, ora 10, licitație publică pentru vînza- 
roa următoarelor mijloace fixe: B mijloace de
transport • utilaje pentru construcții • mașini u- 
neltc # macarale £ automacarale B autoincărcătoa- 
re B excavatoare dc marc capacitate £ locomotive 
LDII și LDE 0 mașini electrice din dotarea excava
toarelor dc marc capacitate.

Dc asemenea, livrează la prețuri avantajoase ur
mătoarele tipuri dc demenți acumulatori tracțiune 
licență ..VARTA" — import BULGARIA :

• 3 l’AS .310—210 Ah
• 1 PAS 215—220 Ah
• 1 PAS 310—280 Ah
Relații suplimentare sc pot obține la serviciul 

tehnic-producțic. telefoane 912/31219 sau 912/34120, 
31121. interior 110, 114. 213, respectiv filiala depozite, 
telefoane 912/71063. 912/31120, uit. 131. (657)

NOU !

str. timetalice. Petroșani, : 
pornire 9 700 000 Ici. 
dc 10 000 lei și garanția 

pornire se vor depune 
in 8 iulie 1992.

ocupate dc active nu fac obiectul

confecții 
Prețul de 

Taxa dc participare 
10 la sută din prețul dc 
Casierie pină cel tirziu 

Terenurile 
Citației.

14i a< căștii 
Soarie fizice ți

Datele econom ico-financiare
COosult.'ilc la sediu

fază a licitației pol participa ți per- 
juridice străine in condițiile legii. ’ 

ale activelor pot li ț 
I societății — Serviciul Tehnic. I 

f’rcselccția ofertanților se face pe baza dosarelor
depuse la sediul vicictâții comercialii piuă in 291 ■ 1
1992. \

Itelalii la telefon 11851. telex 72237, fax 27890. .

S.C.CI TIMIȘOARA s. \.
ȘANTIER 32 ( ȚII TIAIIȘOAR \

A X U X Ț A :

Iii ziua <!<• simbălă 6.06. L992, S.C.C.l. Ti- ț 
mișoara S.A., Șantier 32 C-ții Timișoara, a- ț 
nunță anularea trenurilor tie persoane nr. 2I86, y 
2185, 2I88 și 2I8I pe distanța COȘTEII I. i>IA ( 
RE — l.l’fiOJ, linia fiind inclusă pentru cxc- / 
cutarea lucrărilor de repar iții la podeț, Iun ’ 
7G R1I. (666-0 ’

S.C. AGREMIX — S.R.L. DEA A 

cil. sediul la Balastiera Săiilești, orașul Simcria, 
telefon 60268,

Oferă spre vîii/.arc agregate minerale sor
tate, la următoarele prețuri :

SORT: • 0—3 — 625 lei/mc •/!—7 — 
530 lei/mc • 7—15 — 501 lei/mc • 15—30 
— .311 lei/mc • 30—70 — 250 lei/mc • BA
LAST : I 18 lei/mc.

De asemenea, pe bază de comandă și preț 
negociat sc pot executa diverse confecții meta
lice : • porți metalice • plase dc gard cu ra
mă • pâlnie porumb • lucrări de reparații 
pentru utilaje necesare gospodăriilor indivi
duale • transport materiale cu autobasculanR*. 

(670)

S.R.L. TIMIȘOARA
CONTACTEAZ/\ :
• pentru activitatea de ȘCOALA DE' 

ȘOFERI, categoria „B“ instructori au- | 
to autorizați din județul Hunedoara, J 
pentru deschiderea unei filiale în mu- I 
nicipiul Deva.

• colaboratori pentru activitatea de taxi ’ 
cu autoturism propriu.

Societatea asigură ceasuri de taxare omo- ' 
logatc și dispecerat non-stop.

INFORMAȚII la telefoanele 956/22381 sau ‘ 
96/1475G4. j

Intilnirca cu cei interesați în zilele dc * 
marți și miercuri (9—10 iunie 1992), la Liretll I 
Energetic Deva, între orele 17—19.

(3950) I

I
I
I*
I

.1/20/618/1991
< oul : 307050601 II.C. Deva

Itl I» \( ȚIA ȘI ADMINISTRAȚI \ : 
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35. 

județul Hunedoara 
telefoane: 11275, 12157, 11269 

Telefon Tipografii» 25901
Lax : 1R0G1

• aa^v • —

QI A If 4$.

* 9 9 •

T 11? A R U L 1
S <•. „POL1DAVA” S. ti.

Deva. str. 22 Decembrie. 257 
întreaga. răspundem pentru conținutul 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.
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