
împlinirea a 100 de ani de Ia moartea 
uneia dintre cele mai reprezentative per
sonalităţi culturale ale secolului trecut — 
George Bariţiu — a prilejuit organizarea 
la Deva a unui simpozion omagial de 
către Inspectoratul Judeţean pentru Cul
tură, Muzeul Judeţean şi Biblioteca ju
deţului Hunedoara. Au participat cu co
municări apreciaţi cercetători din Bra
şov, Cluj-Napoca, Sibiu, Deva. In deschi- 
.dere au luat cuvîntul dnul Ioan Sicoe, 
consilier şef al Inspectoratului Judeţean 
pentru Cultură. în continuare, au vorbit: 
Mircea Vaier Stariciu (Braşov), dr. 
Mihai Gherman (Cluj-Napoca), Mir
cea Dan Lazăr (Sibiu), Gheorghe 
Firczak, Adela Herban, Mioara Şer- 
bănescu, Ion Frăţilă, Maria Basarab, 
loachim Lazăr, Maria Eazba, Anghel Nis- 
tor, dr. Mircea Valea (Deva).

In cuvîntul lor, cercetătorii au eviden
ţiat aspecte ale extraordinarei activităţi 
desfăşurate de un mare patriot, istoric, 
publicist, om de -cultură deopotrivă. A

fost înfăţişată concepţia sa istorică, pro
gramul de „luminare'1 a neamului, efor
turile întreprinse pentru o lege comuna
lă în anii guvernării liberale (1860—1865), 
activitatea între 1867—1893, tipărituri, în- 
văţămîntul românesc în gîndirea Iul Geor
ge Bariţiu. S-a reliefat, în acelaşi timp, 
legătura lui George Bariţiu cu ţinuturile 
hunedorene, evenimentele politice, eco
nomice, sociale şi spirituale din comita
tul Hunedoara în ziarele editate de a- 
cesta.

Simpozionul omagial găzduit de mu
nicipiul Deva, in memoria lui George 
Bariţiu, s-a dovedit o manifestare de cer
tă ţinută ştiinţifică, de adîncă simţire ro
mânească, de suflet. Remarcabilă este, 
în acest sens, şl apariţia editorială în
scrisă în seria „Acta Musei Devensis", in
titulată „In memoriam — George Bariţiu 
(1893—1993)“, a cărei redactare ştiinţifică 
aparţine muzeografului Gheorghe Firc-

MINEL BOBEA

CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE INSTI

TRADIŢIE Şl PRESTK
JM E N T ^ A ,
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Soneursul naţional de 

interpretare Instrumen
tală, organizat de Liceul 
de Artă Deva, a ajuns la 
a cincea ediţie. Se poate 
spune că se Înscris între 
manifestările de gen cu 
tradiţie şi nu în cele din 
urmă de prestigiu. Cea 
mai bună dovadă este 
participarea mal nume- : 
roasă decît în anii pre
cedenţi, dintre cele 34 de 
şcoli cu profil de muzică 
din ţară, 27 trimiţîndu-şr 
concurenţi la această 
competiţie. Iar între cei 
aproximativ 140 de con
curenţi sînt şi nume ca
re au dobândit deja un 
renume, participînd la 
asemenea concursuri în 
ţară şi în străinătate.

Deci, din start, concur

sul s-a anunţat greu. Iar 
juriul, prezidat de dl Pe
tru Stoianov, compozitor 
şi inspector de speciali
tate al municipiului Bu
cureşti, ,şi-a anunţat de la 
deschiderea festivă In
tenţia de a ţine ridicată 
ştacheta întrecerii, pre- 
miind doar interpreţii 
foarte buni. Scopul de
clarat al concursului nu 
este acordarea unui nu
măr foarte mare de pre
mii, ci să ofere cadrul 
demonstrării pregătirii 
concurenţilor şi să le dea 
acestora posibilitatea să-şi 
îmbogăţească experienţa 
interpretativă şi compe- 
tiţională, urmărîndu-şi 
contracandidaţii.

Juriul este format din 
profesori de specialitate

care lucrează direct 
copiii, deci se va reali
za o apreciere mai obiec
tivă decît la ediţiile pre
cedente. In acelaşi scop, 
al evaluării cit mai rea
le a fiecărui candidat, s-a 
modificat şi programul 
anunţat iniţial. Astfel, 
în prima zi s-a desfăşu
rat întrecerea la pian, 
continuată şi vineri, în 
paralel cu concursul de 
vioară. Au urmat apoi 
instrumentele cu corzi 
grave şi cele de suflat, 
în acest fel fiecare con
curent a putut să-şi pu
nă în valoare calităţile 
interpretative, iar juriul 
să-l urmărească fără al-
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01 Rolf Toile Mersei», 
basadorul Norvegiei 

al i
Timp de două zile, joi şi 

vineri, dl Rolf Toile An- 
dersen, ambasadorul Nor
vegiei în ţara noastră, a 
fost oaspete al judeţului 
Hunedoara. Pe lingă în- 
tîlnirile ce le-a avut cu 
preşedintele Consiliului Ju
deţean Hunedoar;, şi cu 
primarul municipiului De
va, dl ambasador a vizitat 
o serie de societăţi comer

ciale şi firme particulare 
din Deva şi Hunedoara, in- 

. teresîndu-se despre posibi
lităţile de dezvoltare a 
relaţiilor comerciale şi cul
turale între România şi 
Norvegia.

Vom reveni cu alte de
talii desprinse din confe
rinţa de presă organizată 
cu acest prilej. (N.T.)

•  * • * • * • * • » •

DEMITEREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
PETROŞANI

Printr-o Hotărîre a Gu
vernului României, sem
nată de primul ministru, 
dl Nicolae Văcăroiu, dl 
Gheorghe Stoicuţa a fost 
demis din funcţia de pri
mar al municipiului Pe

troşani. Prin aceeaşi ho
tărîre s-a stabilit ca în da
ta de 4 iulie a.c. să aibă 
loc alegeri, în circumscrip
ţia electorală Petroşani, 
pentru funcţia de primar. 
(N.T.)
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Cine fuge după doi iepuri... se bifurcă.

Stela Popescu şi Alexandru Arşiriel, cu prilejul spectacolului susţinut 
la 'Deva, adresează cîteva gînduri cititorilor ziarului nostru.
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o  FELICITARE. Cu prilejul 
zilei de 1 Mal, ziua solidarităţii 
internaţionale a celor ce-şî cîş- 
tîgă existenţa prin muncă, co
mitetul judeţean Hunedoara al 
Partidului Socialist al Muncii 
felicită muncitorii, tehnicienii, in
telectualii şl funcţionarii, con
ducerile societăţilor comerciale 
şl sindicatele din judeţ pentru e- 
forturile ce Ie depun pentru re
dresarea economică a României, 
întărirea unităţii şi mîndrlei 
noastre naţionale! (Wr.B.)

O ASOCIERE LA GREVA 
DIN 5 MAI. Joi, 29 aprilie, la 
Deva a.avut loc şedinţa colegiu
lui director al Federaţiei Sindi
cale a Minerilor din România. 
Motivul central al discuţiei l-a 
reprezentat asocierea la greva 
generală de la 5 mai. Prin vot 
s-a hotărît de către reprezentan
ţii F.S.M.R., ca în situaţia ne- 
soluţionării punctelor cuprinse în 
buletinele de grevă ale confede
raţiilor sindicale Alfa, Frăţia, 
G.N.S.R.L., BNS, CERES, UNI
VERS şi al Camerei Federative 
a Medicilor afilierea FRMP să se 
treacă la acţiunea de grevă ge
nerală din 5 mai a.c. (G.P.)

O EXPOZIŢIE DE CARTE SU 
VÎNZARB. La sediul S.0. „Bi-

bliofor* S.A. din Deva s-a des
chis o amplă expoziţie de carte 
cu vînzare. Lucru deosebit pen
tru iubitorii de lectură, cărţile, 
apărute din 1990 încoace, se vînd 
Ii*, preţuri extrem de avantajoa
se. Sînt prezente titluri din li- 
teratnr., beletristică clasică, 
ştiinţifică, politică, pentru copii 
etc. (M.B.)

O ÎN SEMIFINALELE Cupei 
României la fotbal, în tur, se 
întîlnesc formaţiile : Universita
tea Craiova — Gloria Bistriţa şi 
Dacia Brăila .— F.G. Maramureş. 
Turul se va desfăşura în ziua 
de 12 mai, iar returul, la 19 mai. 
Ora de începere a meciurilor, 
17. (S.C.)

O PARC. In centrul oraşului 
Brad, parcul pe care îl ştie toa
tă lumea nu prea arată a parc. 
Spunem acest lucru întrucît în 
alara cîtorva alei din partea de 
către şosea, mina gospodarului 
nu prea se vede. In partea de 
către Crişul Alb există un loc 
viran, plin de gunoaie, pietre, 
resturi de plante uscate rămase 
din anii trecuţi, gropi de dife
rite mărimi şi adîncimi. Toate 
acestea, la 100 de m de primă-, 
rie ! (V.N.)

•  MOSCOVA. La re
centa întâlnire la nivel î- 
nalt ruso-americană de la 
Vancouver s-ar fi putut 
adopta unele hotărîfi in 
problema iugoslavă, a o* 
pinat Ruslan HaşbulatoV, 
preşedintele Sovietului Su
prem al Federaţiei Ruse. 
In cursul dezbaterilor a- 
supra situaţiei din Balcani, 
potrivit aprecierilor mai 
multor deputaţi, în Iu
goslavia este aplicat „pla
nul Genschcr" de dezbina
re a acestei ţari, în con
flict fiind interesate şi Sta
tele Unite, care „vor în
cerca din răsputeri să in
tre in Iugoslavia", relatea
ză ltar-Tass. Parlamenta
rii au cerut să fie utilizat 
dreptul Ia veto în privin
ţa oricăror decizii ale Na
ţiunilor Unite privind o 
posibilă intervenţie mili
tară în Iugoslavia.

•  WASHINGTON. O de
legaţie formată din şase 
lideri ai Consiliului Na
ţional Irakian (opoziţia i- 
rakiană) a fost primită de 
către vicepreşedintele a- 
merican Al Gorc, care a 
reafirmat politica fermă 
a Statelor Unite faţă de 
regimul de Ia Bagdad.

Potrivit France Presse, 
care il citează pe Jalal Ta- 
labani, secretarul general 
al Uniunii Patriotice din 
Kurdistan (UPK), vicepre
şedintele SUA a declarat 
.că Washingtonul cere, ' în 
continuare, Bagdadului să 
respecte toate rezoluţiile 
ONU şi este de părere că 
acest lucru este .imposi
bil" atîta vreme cit Sad- 
dam Hussein se află la pu
tere. Secretarul de stat a- 
merfean Warren Christopher 
anunţase antcrior, după în
trevederea avută cu delega
ţia opoziţiei irakiene, că 
Statele Unite vor recoman
da Consiliului de Securita
te al ONU crearea unei co
misii de anchetă asupra 
„crimelor de război, cri
melor împotriva umanită
ţii Şi a genocidului" de ca
re este acuzat regimul de 
la Bagdad.

ULTIMA ORA
Aflăm un fapt incre

dibil. Un individ a pă
truns în casieria Minei 
Dîlja. Cu un obiect as
cuţit a străpuns gîtul ca
sieriţei, pentru a lua o 
sumă mare de bani. La 
venirea unor mineri, a 
„zburat" pe fereastra 
de la etajul I, voind să-i 
dispară urma. Hoţul a 
fost prins şi va da so
coteală în fata legii. 
(N.T.)



sacoşa prin
Guvernul calculează 

nivelul de trai al cetă
ţeanului după „coşul zil
nic". După aceiaşi cri
teriu a hotărit şi acorda
rea compensaţiilor şi in
dexărilor, ca urmare a 
reducerii de la 1 mai a 
subvenţiilor la o serie de 
produse de bază şi ser
vicii. Dar cum „coşul zil
nic" este prea încăpător 
pentru punga omului de 
rînd, acesta merge la 
piaţă cu sacoşa. Şi tre
buie să scoată din bu
zunar cîteva mii bune ca 
s-o umple.

Cine a trecut în 30 a- 
prilie 1993 prin piaţa de 
alimente a municipiului 
Deva a putut consemna 
(în cinstea zilei de 1 mai
— data suprimării sub
venţiilor) o serie de 
preţuri ce merită reţinu
te (pentru mai fîrziu) 
litrul de lapte — 200 lei; 
brfnza dulce de vacă — 
700 lei/kg; brfnza tele
mea — 1000 lei/kg; ouăle
— 40 lei/bucata; cartofii
— 130 lei/kg; ceapa us
cată — M lei/kg; ceapa

verde — 10 lei firul (ca 
şi ridichiile, mari eît ci
reşele); spanacul — 160 
lei/kg; roşiile de seră — 
1000 lei/kg; castraveţii 
şi varza proaspătă — câ
te 550 lei/kg; făina albă 
— 230 lei/kg; usturoiul 
uscat — 1400 lei/kg; găi
na de 3 kg —  2 500 lei.

Vom vedea ce va fi du
pă 1 mai. în orice caz,; 
chiar dacă vom avea în 
portofel cîte 10160 lei 
mai mult pe lună, este si
gur că nu ne vom putea 
pune în sacoşe mai mul
te produse decît azi. 
„Coşul nostru zilnic" va 
fi tot mai încăpător, pun
ga tot mai goală.

Pentru că nu se vor 
scumpi doar cele şapte 
produse de bază şi ser
viciile subvenţionate, ci 
toate mărfurile, toate ser
viciile, întreaga noastră 
viaţă. Chiar dacă gu
vernanţii nu recunosc 
acest lucru. Bine-ar fi 
să fie cum zic dînşii...

DUMITRU GIIKONEA

De curînd, în lim a li
nul control-sondaj efec
tuat la Oficiul Farma
ceutic Judeţean Hune- 
doara-Deva de către spe
cialişti ai Inspectoratului 
de Medicină Preventivă, 
s-a constatat, prin determi
nări de laborator, infes
tarea unor seringi de u- 
nieă folosinţă, de 10 mi- 
iilitri, cu stafilococ auriu 
(Aureu Hemolitic).

Seringile provin din- 
tr-un lot de import - pro
duse de firma „Dispome- 
dic" din Israel, „Conco
mitent", în O.F.J. Ilune- 
doara-Deva au fost adu
se seringi de unică- folo
sinţă din Polonia, Ceho
slovacia şi Ungaria, care

au fost distribuite in te
ritoriu.

La data controlului e- 
xista dpar „lotul* de 100 
de seringi provenite de la 
firma israeliană — produ
se care au fost-scoase din 
uzul medical imediat.

Diverse surse medicale 
opinează că seringile fie 
că nu au fost sterilizate, 
fie că au fost trimise cu 
uşurinţă în România, de
oarece se pare că fir ţâră 
au mai fost depistate a- 
semenea cazuri, fapt ce a 
determinat Ministerul Să
nătăţii să emită telexul , 
nr. 630. din luna martie 
a.c., prin care se dispune 
organelor sale de speclâ-
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te impedimente, cum ar 
fi de exemplu oboseala şi 
să-l aprecieze corect.

Concursul naţional de 
la Deva continuă o tra
diţie în folosul mişcării 
muzicale româneşti şi 
constituie un prilej de 
bucurie. Cu atît mai mult 
cu cit nu sînt 1 prea nu
meroase şcolile care or
ganizează asemenea con
cursuri, cunoscute fiind 
cele de Ia Tîrgu Jiu, O- 
radea, Bistriţa, Braşov şi 
Constanţa. Această oază 
de lumină şi frumuseţe,

generate de acordurile 
muzicale şi în egală mă
sură de vârsta interpreţi
lor, a fost posibilă gra
ţie eforturilor Liceului 
de Artă Beva şi genero
zităţii sponsorilor: Ti
pografia Astra, R.A.G.C.L., 
Casa corpului didactic, 
Remat, Bibliofor, Prima 
şi Gutenberg, toate firme 
devene, Fares Orăştie, Si
derurgica" Hunedoara, şi 
„Casial" Chişcădaga.

Mîine, de la ora 10, 
la Palatul Culturii Deva, 
are loc gala laureaţilor., 
Succes tuturor concuren
ţilor !

Ce-ar fi dacă ar plăti stricăciunile?
Civăm dintr-o scrisoare 

sosită la redacţie:
„In ziua de 22 aprilie, 

între orele 10—16,30, doi 
cetăţeni bine făcuţi şi îm
brăcaţi serveau masa în 
furgoneta nr. 21—HD—233. 
Resturile de la masă — 
coji de ouă, de banane, res
turi de pîine ete. le-au a- 
runcat în stradă lingă ma
şină, deşi lâ 2—3 m distan
ţă  se afla coşul stradal în 
care se puteau depune a-
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litote din teritoriu verifi
carea materialelor de prac
tică medicală din import 
— seringile cu unică fo
losinţă.

Cât priveşte infestarea 
unui pacient prin injecta
re cu o seringă contami
nată cu stafileeocul Au
reu Hemolitic, aceasta 
poate genera infecţii acu
te ale aparatului respi
rator, derinatite etc.

Cu sau fără intenţie, 
faptul rămîhe trist, repre- 
zentind fiică o filă nea
gră între multe altele din 
istoria nescrisă a ultimi
lor doi-trei a n i!

CORNEL POENAR

cele resturi. Oare, ia ei a- 
casă, aşa fac ?

Pe bulevardele Bălces- 
cu şi 22 Decembrie, pe 
mijlocul străzii este insta
lat gard metalic să nu se 
poată trece de pe un sens 
pe altul. Dar ce fac româ
nii noştri lipsiţi de cel 
mai elementar simţ civie 7 
Forţează barele gardului 
pînă ce se desprind din 
suduri şi creează breşe de 
trecere. Cele mai multe se 
află în drepţul hotelului 
Deva şi al restaurantului 
„Mioriţa". Ce-ar fi ca toţi 
cel surprinşi că fac ase
menea fapte să fie obligaţi, 
pe lingă amendă şi să su
porte costul reparaţiei gar- 
dului sau pur şi simplu să 
fie obligaţi să-î repare ?“

NJfl. Domnul care ne-a 
scris aceste rânduri ne-a 
rugat insistent să nu-i di
vulgăm numele. Ii Înţele
gem dorinţa doar plnă ia 
un punct, deşi am decis să 
i-o respectăm. îl informăm 
că furgoneta cu numărul 
de circulaţie 21 HD 233 es
te înmatriculată pe numele 
Sucursalei de Transport 
Tehnologic şi Prelucrarea 
Primară a Lemnului Orâş- 
tie. Prin urmare cei doi 
„bine făcuţi şi bine îm
brăcaţi" lucrează la pădu
re.* Asta nu înseamnă că 
în oraş se pot comporta ca 
în codru.

Consecvenţi preocupării noastre de a-i ţine pe 
cititori la curent cu desfăşurarea procesului Iui 
Cosmin Enăşescu, din Deva, care a răpit-o, a vio
la t-o şi apoi a ucis-o, anul trecut, pe fetiţa Albia 
Mihăilă, am fost prezenţi în 28 aprilie, la Tribuna
lul judeţean. Fiind necesară deshumarea şi efectua
rea unor probe osoase şi Ia haine, înfăţişarea s-a 
amînat pentru data de 16 iunie. Dna Emilia *J1- 
benschi, avocata părţii vătămate, ne-a mai precizat 
că probele antropologice şi toxicologice vor fi e- 
fectuate la Institutul Mina Mihovici Bucureşti.

VIORICA ROMAN

După surprizele din 
Cupa României la fot
bal, cînd Dinamo şi Stea
ua au fost eliminate din 
competiţie, la ce ne . pu
tem aştepta în meciurile 
din campionat ? Dacă 
Steaua şl Dinamo nu se 
află în cea mai bună for
mă, unde au fost strînşi 
cam cei mai buni fotba
lişti, ce să mai vorbim de 
celelalte formaţii 7 Ori
cum, intre Steaua şi Di
namo se va da o luptă a- 
cerbă pentru primul loc, 
fiindcă de la Cupă şi-au 
luat adio ! Chiar in a- 
ceastă etapă, ambele e- 
chipe au două „hopuri" de 
trecut. Nici Oţelul, unde 
joacă Dinamo, nici Spor
tul Studenţesc, care se 
deplasează în Ghencea, 
nu sînt dinainte învinse. 
Dacă se joacă corect. Un 
„derby" al subsolului se 
desfăşoară la Bacău (Se- 
lena — Progresul) şi, poa
te, în sfîrşit, gazdele ob
ţin cele două puncte mult 
visate.

Comisia de disciplină a 
F.R.P. a hotărit 'după in
cidentele de la meelul 
Corvinul — F.C. Oradea, 
suspendarea pe 1 an a 
jucătorului D. Crăciun, 
suspendare» pe 2 etape a 
Iui Şumud -ă, suspenda
rea din viaţa sportivă a 
administratorului V. Ro- 
tăraşu, ridicarea dreptu
lui de organizare a jocu

rilor pe teren propriu de 
către Corvinul pe 6 luni, 
plat,, unei amenzi de 

. 250 000 lei de către club 
şi a cheltuielilor pentru 

tratamentul arbitrului. Re
zultatul partidei in cauză 
â fost omologat cu 3—0 
pentru F.C. Oradea. Gre
le sancţiuni !

Jiul întîlneşte pe tere
nul din Petroşani pe F.C. 
Drobeta şi victori^ nu 
poate să seape gazdelor. 
Din păcate. Jiul nu a a- 
dus nici un punct din 
deplasare in retur f A- 
tunci cum să se poată să 
se menţină fit lupta pen
tru primul loc ? E drept 
că şi Jiul are parte de un 
arbitraj... Este edificator 
iii această privinţă me
ciul de la Alba IuRa (du
pă cum s-a scris intr-un 
ziar cen#al).

Din Campionatul Di
viziei C — faza judeţea
nă —, la Siroeria are loe 
un meci cu miză mare 
pentru oaspeţi (Min. ŞL 
Vulcan), cărora te Sfiit 
necesare ambele puncte 
pentru a rămine cu şan
se în lupta pentru ocupa
rea primului loc fn cla
sament. Liderul, Parîn- 
gul — Petrila Lonea, a- 
re misiune uşoară acasă, 
cu Metalul Crişcior. O 
etapă relativ liniştită, dar 
să nu uităm că ne apro
piem de final...

SABIN CERBU

i

Primăvara e anotimpul 
primenirilor, al începerii 
unui nou ciclu de viaţă 
pentru natură. Fiecare gos
podar — în curtea proprie, 
în sat sau în oraş — îşi 
face curăţenie, sădeşte 
pomi şi flori. Anul acesta 
iarna prelungită, ploile reci 
care i-au urmat au Întâr
ziat lucrările de sezon. To
tuşi ele au început şi în 
municipiul de pe Cerna. 
S-au definitivat tăierile de 
corecţie Ia copaci, s-au fă
cut şi la trandafiri, s-au 
greblat, săpat şi parţial se
mănat cu iarbă zonele 
verzi. Au fost plantaţi 
trandafiri, gard viu şi ar
bori ornamentali, material 
apoi în bună parte „trans
ferat" în gospodăriile per
sonale. De pildă pe strada 
Revoluţiei unii arbori au 
fost plantaţi de cîte 5—6 
ori, alţii sînt „pansaţi" în 
urma agresării lor de către 
indivizi fără cea mai ele
mentară noţiune de com
portament civilizat. Mai 
sînt unii care împrăştie gu
noaiele pe alei şi zone 
verzi, ignorînd coşurile, 
mai ales în zona Cinema
tografului „Flacăra” Hu
nedoara, unde sînt şi mulţi 
vinzători şi mîncălori de 
„bomboane agricole". Pen
tru aeeşti oameni sau al
ţii care nu au simţ civic, 
distrug mobilierul urban, 
îşi lasă animalele să pă-

şuneze pe zone verzi sau 
în parcuri, distrug vegeta
ţia sau afectează prin ceea 
ce fac estetica oraşului — 
Consiliul local Hunedoara, 
prin Hotărârea sa nr. 21/ 
1992, a instituit sancţiuni 
contravenţionale. Dl ing. 
Solomon David, şeful Ser
viciului administrativ, do
meniu public şi gospodărie 
comunală, din cadrul con
siliului, ne spunea că s-au 
dat amenzi „multe şi mari" 
(doar în acest an s-au 
dat 20, în sume cuprinse 
între 10 000 şi 30 000 lei) 
dar că, din păcate, „le plă
tesc amărâţii', căci şmeche
rii se descurcă; la acest 
capitol ne-ar putea ajuta 
mai mult şi poliţia".

Din discuţia cu dl Dâ- 
vid am înţeles că proiec
tele gospodarilor oraşului 
sînt mari. Pentru realiza
rea lor ar fi necesare 522 
de milioane -lei. E puţin 
probabil că doar gospodă
ririi municipiului , Hune
doara îi vor fi alocaţi a- 
ceşti bani. Oricum edilii 
s-au apucat de treabă, pro- 
fitînd de timpul frumos. 
Cu prioritate preocupările 
lor se îndreaptă spre re
paraţiile drumurilor. Chiar 
în ziua documentării noas
tre, 26 aprilie, pe bulevar
dul 1848 şe înlătura prin 
frezare asfaltul deteriorat 
pentru a fi turnat altul. A- 
ceastă arteră ca şi altele

n-au mai avut parte de o 
reparaţie Serioasă de trei 
decenii. De aceea se vor 
continua lucrările pe bu
levardele Dacia şi Decebal, 
atât cit a mai rămas de 
efectuat din anul trecut. 
Dacă aici reparaţiile se fac 
după o tehnologie modernă, 
pe restul străzilor se a- 
plică doar plombe. Mai 
tragică e situaţia celor 40

de străzi nemodemizate din 
zona Chizid. Fiind în pan
tă, sînt spălate de ploi, ca
re le brăzdează cu şanţuri, 
iar materialul purtat la 
vale înfundă canalizările.

Alte probleme pentru ca
re se caută soluţii ? Cote
ţele din zonele Suituri, Mi- 
ero 7 şi 6, pe malurile Cer- 
nei sau chiar printre blo
curi, sau improvizaţiile de 
garaje apărute pe zone 
verzi. Ar trebui deratizat

oraşul, dar mai sînt fir
me ce se opun. Trebuie de- 
colmatat râul Cerna, care 
n-a mai fost curăţat din 
1989. Ar trebui, de aseme
nea, ca lucrătorii Sectoru
lui salubritate alRAMGCL 
Hunedoara să respecte gra
ficul de ridicare a gunoa
ielor. Iar dacă n-o fac, 
vinovată, după părerea dlui 
David, este nu absenţa car

buranţilor ori anvelopelor, 
ci lipsa responsabilităţii şi 
disciplinei cit şi neglijen
ţa în întreţinerea utilaje
lor. De altfel dumnealui se 
declară nemulţumit şi de 
activitatea ramurii zone 
verzi din cadrul aceluiaşi 
sector, coordonată de dna 
ing. Zoiţa Toma.* 

Declaraţiilor de intenţii 
sau recunoaşterii unor nea
junsuri din activitatea de 
gospodărire — aşa cum au

A N O T I M P U L
P R I M E N I R I L O R

rezultat din discuţiile cu 
dl David şi dna Toma —, 
am vrut să le opunem şi 
constatările făcute direct, 
Într-Q plimbare prin oraş. 
Dacă părculeţele de lingă 
primărie străluceau de cu
răţenie, zona de pe Elisa- 
beta Mărgineanu, unde tre- 
buia să se construiască 
blocul 47, arată ca un mai
dan. Dacă parcul de lingă 
Complexul Rusca, deşi în
că în lucru, arată frumos 
şi promite să fie un loc 
agreat de hunedoreni, în 
Micro 7 igienizarea de 
primăvară abia a început. 
G dovedeau grămezile de 
resturi vegetale, pămînt şi 
alte deşeuri neevacuate în
că. Despre amenajarea zo
nelor verzi aici nu se poate 
vorbi, locuitorii cartierului 
nefiind mari amatori de 
fiori şi copaci ornamen
tali. Şi tot aici am desco
perit şi două „izvoare", ce 
ţîşnesc direct din conducte, 
unul chiar în mijlocul 
străzii.

Zona Ciuperca a început 
să fie luată cu asalt de 
localnici, la sfîrşit de sâp- 
tămînă. Au la dispoziţie 
scrânciobul, trenuleţul şi 
cabana Firmei S.C.S. Ma- 
cavei N„ cîţ şi grădina zoo, 
aparţinînd de primărie. 
Aici s-au reparat şi vopsit 
cuştile, erau aşteptaţi oa
menii care să cureţe in
cinta de resturi vegetate

pentru deschiderea grădi
nii la j  mai. Pe fii f i  
Gheorghe Diaconu, admi
nistrator, am aflat câ sânt 
comandate şi alte animale 
care să se alăture urşilor, 
leoaicei, ,cîinilor, şoimilor şi 
porumbeilor existenţi în 
prezent. S-au făcut multe 
în această zonă, dar mai 
sint destule de pus la 
punct. Mai sînt mărăcini <ff 
tăiat, grămezi de pămîiit 
de Ia particularii ce-şi fac 
aici case, canalizări aco
perite... cu denivelări, cl»

■ te-o văcuţă ce paşte - ta 
voie unde n-ar trebui. Dar 
dacă aici, pe deal, există 
totuşi preocupare ca zona 
să fie curată şi primitoare,, 
mult mai jos, grădina Sec- ] 
ţiei de contagiaţi arată ca i 
O junglă, in care foarfeci- ; 
le, securile sau greblele de I 
mult n-au mai pătruns; ■ 

Aşa se prezentau lucru- j 
rite înţr-o zl însorită. de 1 
primăvară la Hunedoara. 
O zi în care am fintifciit r 
patroni preocupaţi de zona 
din faţa firmei, eter şi ma
şini parcate lingă scările 
catedralei, deşi peste drum 
parcarea era goală. Am 
văzut şi oameni măturând 
dar am aflat că sint fiică 
destui cei care fură ce alţii 
sădesc sau distrug pur şl ; 
simplu.

VIORICA ROMA!?, 
ESTERA SIN A
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CONTRAPUNCT

T i N A R U L  F R A N C I  SC

i

De curînd, poetul Adrian Popescu ne-a făcut 
surpriza unei cărţi de proză, Tinărul Francisc (Ed. 
Dacia). Mâ sfiesc s-o numesc roman. Termenul ml 
se pare oarecum prea frivol pentru ceea ce îşi pro
pune şi reuşeşte ea să fie graţie motivaţiei care a 
născut-o şt spiritului care o animă. Tinărul Fran
cisc este o povestire a vieţii Sfîntului Francisc de 
Assisi (1162—1226), întemeietorul Ordinului fran 
ciscan, cel ce a ales calea sărăciei şi smerenie! eris
tice, adînc iubitor al întregii creaţiuni, hărăzit cu 
darul de a vorbi păsărilor şi de a Imblînzi fiarele. 
Aşadar, mai exact spus, ne aflăm în faţa unei scrieri 
hagiografice, gen care părea revolut, dar care, iată, 
cunoaşte o neaşteptată resurecţie tocmai într-un 
moment eind viitura textelor subeulturăle amenin
ţă să sufoce adevăratele valori. Dar evoluţia lui 
Adrian Popescu înspre ipostaza de hagiograf este 
doar în aparenţă surprinzătoare. Cel ce l-a urmărit 
de-a lungul anilor, de la volumul de debut din 1971, 
Umbria, constată azi că, pentru poetul discret şi 
candid, delicat şi elegant, de un exotism supus Ur * 
nei rafinate stilizări, trecut prin subtile filtre li
vreşti, Tinărul Francisc reprezintă o etapă firească, 
aflată într-o relaţie de complementaritate cu opera 
poetică de pînă acum. Ea este în acelaşi timp în
cununarea unei fervori mistice, a cărei combustie 
a fost de-a lungul timpului stimulată şl întreţinu
tă de repetate şi rodnice popasuri italiene. Cum 
autprul însuşi mărturiseşte în Postfaţă, Tinărul 
Francisc este rodul unei pasiuni devenită obsesie şi 
materializată, mai corect spus: defulată, după a- 
proape două decenii, pe temeiul unei impresionan
te bibliografii parcursă la pas, cu migală şi totală 
dăruire de-â lungul acestor ani. „Simt — scrie el 
în încheierea Postfeţei — că am împlinit cumm-am 
priceput 6 promisiune din tinereţe, ce s-a maturat

lent douăzeci de ani. Aproape o viaţă, ai spune". 
Chiar aşa : o viaţă. Nu poţi privi decît cu respect, 
iar atunci cînd e o izbîndă şi cu admiraţie, o carte 
care s-a împlinit prin ani, odată cu creatorul ei.

Dar prin ce e Tinărul Francisc o izbîndă? în 
trebarea se impune fiindcă, evident, Adrian Po
pescu nu manifestă nici o ambiţie înspre inovaţii 
spectaculare de ultimă oră. Aspiraţiile sale tind 
spre esenţă. Povestirea sa urmează cuminte cursul 
săbiei naturale a cronologiei, fără nici o abatere. 
Marele merit al autorului, din care s-a născut şi 
izbîndă, este acela de a fi străbătut drumuri bă
tute, ştiind totuşi să rămînă el însuşi. Cu conştiinţa 
propriei valori şt cu discreţia care-i caracterizează 
poezia, convertită aici în smerenie. Poetul e sesiza
bil pretutindeni în filigranul naraţiunii, ştiind în
să, atunci cînd e nevoie, să-i dea pregnanţă cu mij
loacele prozatorului de cursă lungă : caractere, dia
loguri, detalii şi gesturi semnificative, peisaj, at
mosferă, scene relevante ca nişte mici tablouri de 
gen reînvie o epocă şi o personalitate a lumii creş
tine, creînd totodată o puternică impresie de via
ţă. Şi ce 1 se poate cere mai mult unei vieţi po
vestite decît viaţă autentică? Se adaugă la acestea 
tonalitatea genuină a scriiturii, de o seninătate şi 
candoare care o singularizează într-un context li
terar inspirat azi îndeobşte din realităţi crîncene 
şi angoasante. Reconstituind un destin exemplar 
prin idealul moral şi puritatea credinţei, Adrian 
Popescu a realizat în Tinărul Francisc o carte e- 
senţialmente tonică, ale cărei resurse intime se a- 
flă în dragostea profundă faţă de miracolul crea- 
ţiunii. O carte salutară, care împlineşte armonios şi 
firesc profilul artistului ajuns la deplinătatea dis
ponibilităţilor sale creatoare.

RADU CIOBANU

I mmm. MIHAI EMINESCU 
în  Australia

- Recent, am avut plăcuta 
să intrăm in po- 

revistei „MIHAI E- 
1U“, publicaţie ce 

In Australia, în lim
bă română. Editată de co
munitatea română din Syd- 
ttey, sub redacţia profeso
rului şi dirijorului George 
Ktţta Vărieşescu, născut pe 
plaiurile bănăţene, revista, 
ajunsă la nr. 4 (1993), este

dedicată sărbătorilor creşti
neşti de iarnă şi aniversării 
a trei ani de la revoluţia 
din 1989. Realizată într-o 
modalitate grafică de î- 
naltă ţinută artistică, pu
blicaţia este deschisă, în 
primele pagini, de mesajele 
unor personalităţi . politi
ce şi culturale de primă 
mărime din Australia : Paul 
Keating — primul ministru 
al guvernului, dr. John 
Hewson, liderul opoziţiei, 
John Fahey, premierul sta
tului Noua Galie de Sud, 
Philip Ruddock, ministrul 
departamentului afaceri
lor etnice, Rod Sawford, 
preşedintele Grupului par
lamentar de prietenie Aus
tralia—-România precum şi 
de doamna Felicia Călu- 
găru — preşedintele U- 
niunii Mondiale a Româ
nilor Liberi din Sydney.

Cum remarcăm, un spa
ţiu larg este acordat fol

clorului românesc. Sub e- 
moţionantul titlu „Slobod 
gazdă a corinda” sînt pu
blicate adevărate neste
mate ale colinzilor ro
mâneşti, în fapt o sintetică 
antologie de datini şi o- 
biceiuri. Secţiunea de et
nografie şi folclor cuprin
de valoroase studii de 
folclor literar şi muzical: 
„Colinda fetelor mari“, 
„Turca”, aşa cum apar în 
zonele etnofolclorice din 
Transilvania, studii sem
nate de prof. George Mo- 
ţiu Vărieşescu.

Impresionează o aşa nu
mită „Pagină bănăţeană" 
dedicată în întregime eve
nimentelor revoluţiei din 
Timişoara, o emoţionantă 
cronologie a luptelor duse 
de populaţia oraşului pen
tru libertate şi democra
ţie. Acest remember al 
sîngelui nevinovat, vărsat 
pe altarul revoluţiei, tre

zeşte în sufletul şi min
tea cititorului înălţătoare 
momente de mîndrie na
ţională.

Spaţiul literar al re
vistei nu putea să nu cu
prindă pe poetul nepere
che al literaturii noastre, 
Mihai Eminescu. De data 
aceasta sînt publicate trei 
emoţionante scrisori adre
sate de Ion Creangă ma
relui său prieten. Corelînd 
afinităţile sentimentale şi 
scriitoriceşti între cei doi 
corifei ai literaturii româ
neşti, scriitorul Mircea Şer- 
bănescu din Timişoara pu
blica un interesant • articol 
referitor la viaţa şi opera 
lui Ion Creangă.

Semnalăm, în finalul 
cronicii noastre, prezenţa 
unor dense pagini de is
torie naţională referitoare 
la Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918, studii de 
heraldică, evocări emoţio
nante ale supliciului unor 
personalităţi în anii pri
zonieratului de război în 
Rusia Sovietică.

Prof. MARCEL LAPTEŞ, 
Deva

Prof. univ. Sorin Comoroşan, membru de onoa
re al Academiei Române, director de cercetare în 
S.U.A„ la Interdisciplinary Technologies din Califor
nia, dînd autografe pe „Exerciţii de naivitate" la 
Casa Cărţii din Deva. Foto PAVEL LAZA

MAMEI MELE
Te-ai stins neconsolată, fiinţă dragă,
Lumină-n clipe de restrişte,
Gingaşă candelă a zbuciumului meu,
Chip drag şi sfînt;
Purtînd In tine aureola iubirii păminteşii,
Ai fost zdrobită pe nedrept 
De teascul vremilor trecute ; 
întruchipare a tot ce-i bun, frumos şi demn.
Tu m-ai purtat cu drag lâ piept,
Ml-ai dăruit onoarea *
Demnităţii tale
Şi m-ai făcut să cred în vremea cc-o să vină ;
Te caut şi-acum 
Dar nu mai eşti,
Şi vei trăi mereu,
Chiar dacă doar aducere-aminte;
O stea venită din neant 
Şi-apoi plecată în necunoscut.

AUREL MIRCEA OPREAN

IV UMBRA
Am auzit crescînd în mine 
Umbra unui arbore 
Ce mă copleşeşte;
Porţile sufletului cad ca fulgerate 
In plecăciuni de clipe frînte...- 
Prin apele molcome Şi întrebătoare'
Ale ochilor mei se zbat zvîrcolaci,
Nările freamătă adormite pe jumătate,
Buzele aşteaptă sărutul păcatului,
Mîinile se crispează într-o rugăciune mufă,
Trupul mi-a amorţit 
Şi rău-şi întinde crengile 
M-apasâ umbra şi-ndoiala seceră gîndul 
Cu braţele tentaculare ale arborelui 
Ce-a crescut pe neaşteptate în mine...

MONA JUŞCA

RUGA PENTRU BASARABIA 
Doamne, mila Ta coboară 
Peste noi şi peste Ţară,
Peste tineri şi bătrîni.
Peste cei ce sînt străini.
Dă, Tu, Doamne, cu putere 
Cit mai multă mîngiiere,
Fă ca Prutul să ne fie 
Punte, nu hotar de glie!
Şi mai fă, Tu, Doamne Sfinte,
Dacă Iţi aduci aminte,
Trupa! Ţării, cum era.
Neştirbit în matca sa.
Basarabia ni-e soră.
Nu putem s-o ştim ca noră;
Au trecut atlţia ani —
Fiind răpită de duşmani !
Trupul ţării sîngerează 
Ca o mamă ce veghează 
Cînd e inima rănită 
Şi de prunc e despărţită.

Doamne-ndură-te. de poţi 
Basarabia s-o scoţi 
Şi s-o duci ia Mama sa 
România, Ţara mea !

Preot CORNEL ILICA

Floare între flori
De-a lungul a  secole în

treg, In creaţia folclorică 
s-âu cristalizat structuri şi 
forme orale care s-au a- 
propiat de perfecţiune şi 
au fost transmise din ge
neraţie în generaţie a- 
prwtpe ca acte sacre de 
păstrat pentru totdeauna, 
mat ales într-o zonă ca 
a npastră, care a avut cul
tul, .oralităţii într-un grad 
mal mare decît în alte zo
ne, In patrimoniul crea
ţiei noastre folclorice, cîn- 
teceie populare sînt atît de 
spornice şl diverse, îneît 
numărul lor, mereu năval
nic, aduce o continuă îm
prospăta rff, deoarece ele au 
sămas' şl rămîn, chiar şl 
Jte zilele noastre, modali

tăţile cele mai la Inde- 
mînă de exprimare a tu
turor trăirilor sufleteşti, 
devenind astfel manifes
tări viabile, cu aspecte 
spectaculoase.

In peisajul cultural-spi- 
ritual al plaiurilor hune- 
dorene, solista de muzică 
populară MARIANA AN- 
GHEL s-a impus' de mai 
bine de un deceniu. Cu 
timpul, numele său a de
păşit graniţele judeţului 
şi chiar ale ţării. Cu o 
voce caldă, sensibilă, pre
dispusă pentru o interpre
tare da largă respiraţie 
melodieă, mînuitâ cu li
bertate creatoare şl pen
tru care melismele şi or
namentele proprii cîntecu

lui nostru popular nu mai 
constituie secrete. Maria
na Anghel s-a înhămat la 
o muncă frumoasă, deli
cată dar şi extrem de grea. 
îndemnată de o fierbinte 
dragoste şl preţuire pen
tru marile frumuseţi ale 
creaţiilor artistice pe ca
re poporul şi le-a făurit în 
decursul veacurilor, deşi 
nu este o cercetătoare a 
folclorului muzical în în
ţelesul strict, tehnic al 
cuvîntului. Mariana An
ghel a  cules, spre a-şi îm
părtăşi roadele publicu
lui larg, spectatorilor, au
ditorilor, fervenţilor Iu
bitori ai cîntecului popu
lar. Şi astfel şi-a adunat 
o zestre de cîntece din

mai multe zone folclori
ce ale ţării, şi-a primenit 
şl îmbogăţit fără contenire 
nepreţuitul său tezaur de 
bijuterii strînse şl păstra
te cu adîneă evlavie şi

popularizate cu generozita
te şi dăruire. Şi iată că, 
după 14 ani de muncă a-. 
siduă, de nenumărate cău
tări şi zbateri, Mariana 
Anghel îşi vede încununate 
eforturile prin apariţia pri
mului său disc intitulat 
„Tare-aş vrea floare şă 
fiu* care cuprinde cînte- 
cele : „Asta-i bătuta",, „Ce
ai crezut, bade, şi crezi", 
„Cin’ ne-o despărţit pe 
noi", „Arde-te-ai, lume, cu 
foc !“, „Doi ochi negri şi-o 
guriţă", „Pădurice mică, 
deasă", „Zi-i, măi lăutaş, 
din strune!“, „Auzit-am, 
auzit", „Tare-aş vrea floa
re să fiu“, „Ciudă i-i lu
mii pe mine", „Uite casa 
badelui", , „Asta-i Lina 
noastră dragă" şi „Pe un
de, bade, ’i umbla?". Toa
te aceste cîntece sînt din

vatra folclorică hunedo- 
reană, cunoscute iubitori
lor de folclor din emisiu
nile TVR, de Ia radio şl 
din multele spectacole sus
ţinute în judeţ şi în ţa* 
ră, dar care constituie 
doar o mică parte a re
pertoriului interpretat.

In felul ei, MARIANA 
ANGHEL este o floare în
tre flori, este floarea re
prezentativă a cîntecului 
popular hunedorean că
ruia ar trebui să-i acor
dăm, cu aceeaşi generozi
tate, consideraţia cuvenită 
şi aplauzele noastre.

Prof. VASILE MOLODEŢ, 
Directorul Centrului 

pentrU Conservarea şt 
Valorificarea Tradiţiei şi 

Creaţiei Populare al 
Judeţului Hunedoara.
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REFLECŢIA ZILEI 
„Unii oameni se trag din Socrate, alţii din! 

Ucigaaşii lui Socrate- Să nu uităm asta !".
a d r ia n  pau n escu
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•  Insoar3-te ca o fe
meie micuţă, fragilă, 
pentra că dintre toate re
lele trebuie s-o alegi pe 
eea mai mică.

•  Un bărbat decepţio
nat rn dragoste rămîne

G ÎN D U R I NEPIEPTĂNATE
de STANISLAW JERZI LEC

•  „Să trăim mai mulţi Decît alţii".
•  „Ştruţule, nu-ţi băga capul în nisipul din 

clepsidră I*.
•  „Putea fi şi mai rău. Duşmanul tău ţi-ar fi 

putut fi prieten".
•  „Omul învinge. Pe om".
•  „Nu ne mai putem întoarce în peşteri. Sîn- 

tem prea mulţi".
•  „Ce-mi poate spune fizica ? Răceala dintre 

oameni e o urmare a frecuşurilor dintre ei".
•  „Strîngeţi-vă mîinile cînd vă salutaţi. Va creş

te consumul de săpun".
•  „Unii îi depăşesc pe alţii. Cu capul pe care 

li l-au tăiat".
•  „Prostia niciodată nu depăşeşte graniţele. Ori

unde calcă, e pămîntul ei".
•>' „Unii îmi prorocesc o actualitate trecătoare.

? Cred, probabil, că scriu despre ei".
) Selecţie de ILIE LEAIIU

AFORISME

burlac. O femeie — se 
mărită.

•  Un prieten adevărat 
nu te părăseşte nicioda
tă, dar nici un duşman
adevărat.

•  Oamenii care nu au' 
timp niciodată, au _ cele 
mai puţine realizări.

•  Doi inşi pot ţine un 
secret numai dacă îl. ştie 
unul singur.

EFECTELE TERAPEUTICE ALE 

POLENULUI SAU PĂSTURII

Pc măsură ce înaintează 
în vîrstă, mulţi oameni 
prezintă tulbuVări urinare 
ca urmare a hipertrofiei 
prostatei, datorită unui 
adenom de natură be
nignă, fără gravitate ca 
re, uneori, mai rar, poa
te dube la o tumoare can
ceroasă.

Din cercetările efectua
te în Franţa, Suedia, Ro-

A, vitaminele B2, BG, PP, 
O, p  şi, în primul rînd, 
vitamina E, de reprodu
cere), putîndu-se astfel
evita intervenţia chirur
gicală. Cele mai biine re
zultate sînt obţinute dacă 
se iau zilnic una sau două 
linguri cu polen grăun-
cioare, cu puţină apă şi
o linguriţă de miere (de 
preferinţă de brad), în

VLrmm,

mânia şi în alte ţări, pre
cum şi din numeroasele 
observaţii medicale luate 
în clinici, rezultă efecte
le terapeutice binefăcă
toare ale polenului şi 
păsturii asupra tulbură
rilor prostatei şi, în spe
cial, asupra adenomului 
acesteia, datorită conţinu
tului acestor produse a- 
picole în aminoacizi, fer
menţi, hormoni, flavonizi 
şi vitamino (provitamina

fiecare dimineaţă înainte 
de micul dejun. Dacă so 
foloseşte păstura, canti
tatea poate fi redusă la o 
linguriţă zilnic. Eficien
ţa acestor produse apico
le va spori dacă comple
tează medicamentele in
dicata de doctor, faţă de 
care nu s-a constatat nici 
un fel de incompatibili
tate.

Ing. IACOB TRA1AN, 
Orăştie

Readucerea în stare de 
funcţionare a clădirilor şl 
terenurilor moştenite- de 
la Armata Roşie va cos
ta Polonia peste un mi
liard de 'dolari, multe din 
instalaţiile abandonate de 
vechii locatari nemaipu- 
tîndu-şi găsi vreodată vreo 
utilitate, a declarat un 
înalt responsabil militar. 
„Bunurile fostei armate 
sovietice sînt o mare pa
coste pentru ţara noastră,

„VARIANTA ZERO"

a afirmat generalul Os- 
trowski. In primul rînd, 
datorită marelui lor nu
măr: peste 7 000 de clă
diri, dintre care suficien
te instalaţii militare, de
vastate sau aflate într-o 
stare deplorabilă, şi în 
al doilea rînd datorită te
renurilor, poluate de in
filtrările de carburant ce 
au afectat inclusiv pînza 
de apă freatică sau în
ţesate cu obuze neexplo
date". -Toate aceste esti
mări, a precizat genera
lul/ citat de France Presse, 
nu au „un caracter re
vendicativ".

ANECDOTE
•  Băutura, predică un 

preot irlandez, este cel 
mai mare păcat pentru 
om. Ea te face să te cerţi 
cu vecinii, ea te face să-l 
finpuşti pe proprietar şi 
tot eâ te face să nu-I ni
mereşti.

•  — Ce simţi cînd apăs 
mina aici ?

— Nu Simt nimic, doc
tore, acolo-i portofelul !

•  — Doctore, un far
macist m-a sfătuit...

— Ştii, vă sfătuiţi mai 
Intii cu farmaciştii şi a- 
poi veniţi la medic. Şi 
fle prostii ţi-a spus farma
cistul ?

— Să vin la dumnea
voastră ?

•  — Doctore, sînt foar
te supărat, mă visez cli
ne !

— Şi de cînd se înlîm- 
plă treaba asta ?

— De cînd eram căţel ! 
; •  — Doctore este ade
vărat că somnul prelun
geşte viaţa?

— Desigur, dacă nu 
dormi la volan.

•  Soţia, trecută de vîr- 
sta a doua, îşi întreabă 
soţul:

— Acum, cînd m-am 
tuns scurt mai arăt ca o 
babă ?

— Nu, acum arăţi ca 
un moşneag,

PAVEL LEAIIU
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ORIZONTAL: 1) Petală frîntă din 
gingaşa floare a iubirii; 2) Pitoreşti cu
legători ai unor flori de colţ — Veche 
bază de acumulare la scară microso- 
cială; 3) Floare la ureche din grădina 
muzicii — Cultivatoare a unor flori de 
stil cu ghimpii ascunşi; 4) Floare arhi
tecturală a unei coloane zvelte — Flori 
de stil lipsite de conţinut! — Apă vie 
dătătoare de speranţă şi putere; 5) Flori 
de liliac cusute pe ilic ! — Floare a co
pilăriei cu miresme nepieritoare — Im- 
ne scrise din adîncul sufletului! ; 6) Flo
rile răului altoite maladiv pe arborele 
vieţii (sg.) — Termen adesea uzitat pen
tru o esenţă de... floare ; 7) Populaţie
de culoare în cîmpuP culturii — Buru
iană răsărită printre florile lumii; 8) 
Furnizor de flori cu parfum de roman
ţă — Albie unduitoare cu rezonanţă la
tină — Martora discretă a intimităţilor;

9) Formulă de prezentare în numele 
domnului — Oglinda matinală. a florii 
soarelui; 10) Delicată uvertură la sim
fonia petalelor,

VERTICAL: 1) Simbolice flori la
butoniera vredniciei; 2) Mod de a smul
ge florilor lumina — Mască de schimb 
din recuzita unui zeu; 3) Floare_ de fier 
peste o inimă de cavaler — Alai _ trud
nic pe înfloritele pajişti; 4) Primăve- 
rile copilăriei care aduc, cu timpul, 
ghiocei la tîmple — Explozie florală 
într-un spaţiu lunar — Puncte de reper 
pe parcursul raliului! : 5) Tip cu crinii 
sufletului pătaţi de noroi — Scurtă pe
tală din floarea dragă a cunoaşterii; 6) 
Sufletul rătăcitor al florilor mai vechi 
— Nuanţa cromatică a florilor din ma
rea aurie; 7) Călăuză perfidă în cău
tarea paradisului pierdut — Celebru 
trubadur şi poet epic german — Agrest 
covor de expoziţie cu flori naturale; 8) 
Floarea jie  nu-mă-uita a grădinarilor 
îndrăgostiţi — Diademe de smarald pen
tru floarea... florilor; 9) Buchete pre
vestitoare ale unor alte buchete ! — 
Titlu de nobleţe cu drept de succesiune;
10) Floare stropită cu elixirul veşnicei 
vieţi. ’
DICŢIONAR: IRAT, EON, AUE.

■ VAS1LE MOLODEŢ

-DEOCAMDATĂ,SINGURA LEGE APUCATĂ LA 
NOI, ESTE LEGEA JUNGLEI..

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PRO FORMA"

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SIMBATA TRECUTA:

Desen de ALEXANI) RURUGESCU

t) MARATONIST; 2) ASEMĂNĂ
TOR ; 3) MEGALOMANE; 4) ALE — 
IRONIC; 5) LENE — ALICA: 6) INE- 
LATI — AT; 7) -GIR — MATA — O j 
8) UZAŢI — ARMA; 9) TARARE —
CAR; 10) ATITATOARE.

ALCOOLUL ŞI PUTEREA 
LUI DE SEDUCŢIE
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Realizat în stilul par
curilor perisagere, ar- 
boretumul oferă vizita
torului o multitudine de 
compoziţii arhitectura
le unice, cu locuri şi spa
ţii cu apă, arbori gi
gantici, cu spaţii libere 
(poiene) judicios repar
tizate, cu o succesiune 
inedită a aspectelor, în
tr-o permanentă dina
mică fenologieă şi aro
matică în decursul celor 
patru anotimpuri. Cea 
mai pitorească şi ine
dită privelişte din par
cul nostru este perioa
da de înflorire a specii
lor de magnolia şi de 
creştere a bambusului 
cînd zeci de vizitatori 
admiră frumosul de ne- 
descris al peisajului.

Admirînd pe viu roa
dele unei colaborări în
delungate şi înţelepte 
dintre om şi natură, 
creşterile luxuriante, ca
litatea peisajelor şi ni
velul susţinut de între
ţinere, vizitatorul na- 
a vizat cu greu îşi poa
te imagina numărul ma-

ARBORETUMUL SIMERIA DIN 
NOU ÎN ACTUALITATE ( I I )

re şi intensitatea încer
cărilor prin care a tre
cut această oază de fru
mos şi sănătate. Si a- 
ceste încercări au fost 
foarte multe şi variate: 
inundaţiile catastrofale 
din anii 1970, 1971 şi 
1975 ; zăpezile moi din 
1958, furtunile violente 
din 1960, 1962 şi 1969; 
secetele prelungite din 
1946—1947, 1950 şi 1984— 
1990; gerurile din 1963 
(—31,6 grţide C la 24.01) 
şî din ianuarie 1985; us
carea ulmilor declanşată 
în 1959, care a distrus 
aproape integral această 
formaţie reprezentativă ; 
coborîrea vertiginoasă a 
pînzei apelor freatice şi 
— nu pe ultimul loc — 
poluarea industrială (ce
nuşă, gaze, pulberi), pro
dusă de termocentrala 
Mintia, de uzinele side
rurgice Hunedoara şi

Călan şi de fabrica de 
ciment Chişcădaaa.

Eforturi supraomeneşti 
şi o pasiune deosebită, 
manifestată constant de 
micul colectiv al staţiu
nii au făcut ca, după 
fiecare încercare, par
cul să-şi poată cicatri
za rănile şi să arate, 
încă uimitor de frumos. 
In ciuda greutăţilor fi
nanciare prezente şi a 
amînării din lipsă de 
fonduri a unor lucrări 
necesare (refacerea sere
lor. dotarea tehnică a la
boratoarelor, publicarea 
unor pliante şi a unor 
noi liste a taxoriilor, 
completarea etichetări
lor ş.a.), arboretumul de 
la Simeria se situează 
la nivelul unor obiecti
ve similare de prim rang 
din alte ţări.

Recent. _ rezervaţia 
dendrologică — arbore
tumul Simeria a fost In

clusă pe lista obiective
lor afiliate la IFPRA — 
Europa (International 
Federation of Park and 
Recreation Administra- 
tiori). Iată numai cîteva 
argumente care ne obli
gă pe noi, cercetătorii şi 
silvicultorii cărora ni s-a 
încredinţat îngrijirea şi 
dezvoltarea acestei re
zervaţii, dar şi pe alţi 
factori de decizie din 
ICAS, Regia Autonomă 
a Pădurilor şi Ministe
rul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţia Mediului, să 
asigurăm resursele ma
teriale şl umane nece
sare pentru refacerea şi 
dezvoltarea acestui o- 
biectiv unicat, pentru 
continuarea activităţii 
în acest domeniu, Ia co
tele actualului sfîrşit 
de mileniu. Pentru ca 
natura să nu degenere
ze, pentru ca dumnea
voastră, viitori oaspeţi 
ai noştri, să vă puteţi 
bucura de frumuseţea 
şi liniştea naturii.
Dr. ing. STELIAN RADU. 
Staţiunea ICAS Simeria

Peisajul citadin a fost 
invadat de tot felul de 
chioşcuri, cîrciumi, du- 
ghene. In goana după în
avuţire rapidă, unii pri
vatizaţi nu se sfiesc să-ţi 
pună paharul cu alcool în 
mînă la fiecare colţ de 
stradă şi cu predilecţie 
în pieţe. Rafturile încăr
cate cu sticle, care de ca
re mai - sofisticate, cu e- 
tichete în culori atrăgă
toare, îţi fac cu ochiul şl 
încearcă să te ademeneas
că. Un magnet ispititor 
au devenit toate acestea 
pentru tinerii în concep
ţia cărora pragul de tre
cere de la adolescenţă la 
maturitate se înfăptuieş
te prin turnarea cu abi
litate a cîtorva „tării" po 
gît şi savurarea unor pa
chete cu ţigări străine. 
Săvîrşirea acestor teme
rare „acte de eroism" dă 
adolescentului credinţa că 
este matur, bărbat ade
vărat. De obicei, acesta 
„bravuri" nu se fac fn 
semiclandestinitate său în- 
tr-un anonimat de Invi
diat, ci în cadrul unor 
grupuri sau colectivităţi 
de felul „cine se aseamă
nă, se adună*. Pentru ei, 
curiozitatea se transfor
mă în tentaţie, apoi de

vine seducţie, ulterior 
deprindere, şi în cele din 
urmă viciu, de care foar
te greu vor mai putea 
scăpa. Cînd patima pa
harului pune stăpînire 
pe om, întreaga lui fiin
ţă, încet dar sigur, se de
gradează.

Cu toate acestea, în 
plină zi, cînd majorita
tea oamenilor îşi vede 
demn de activitatea co
tidiană, cîrciumile şi 
bodegile sînt pline de ti
neri cu feţele radiind de 
sănătate, cu 'ţigara în 
gură şi paharul în mînă. 
Alcoolul a fost şi rămî
ne geneza celor mai mul
te rele ce se petrec în 
societate. Cînd aburii al
coolului întunecă raţiu
nea omului, acesta este 
capabil să comită cele 
mai abjecte fapte: tîl- 
hării, crime, violuri, 
grave accidente de cir
culaţia. Ajunşi în faţa 
completului de judecată, 
în momentul cînd pre
şedintele pronunţă sen
tinţa celor ce au săvîr- 
şit astfel de fapte, la
crimile şi regretele lor 
sînt tardive.

Prof. MVIU LUCACIU, 
Baia de Griş
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Viata noastră cea de toate zilele
Şomajul — realităţi 

îngrijorătoare
Discuţie cu dl EUGEN MANIAC, 

şeful Biroului Forţă de Muncă şi Şomaj 
al judeţului Hunedoara

Odată cu creşterea abe
rantă a preţurilor, odată 
cu multiplele greutăţi abă
tute asupra economiei ro
mâneşti în perioada de 
tranziţie, şomajul a atins 
cifre de-a dreptul îngrijo
rătoare. Fenomenul acesta 
nu a ocolit nici judeţul 
Hunedoara.

— V-aş ruga, domnule 
Eugen Maniac, să faceţi, 
pentru început, o scurtă 
retrospectivă a situaţiei şo
majului din judeţul nos
tru în perioada ce a tre
cut de Ia apariţia legii 
şomajului, adică din 1991 
şi pîriă acum.

— De la apariţia Legii 
privind protecţia socială 
a şomerilor şi reintegra
rea lor profesională, ofi
ciului nostru i s-au adre
sat peste 26 000 de persoa
ne, pentru a solicita acor
darea ajutorului de şomaj, 
un număr de 6 100 persoa
ne pentru a obţine aloca
ţia de sprijin la expirarea 
perioadei de şomaj şi un 
număr de 6 600 de per
soane care nu îndeplineau 
condiţiile prevăzute de le
ge pentru ajutorul de şo
maj sau ajutorul de spri
jin, dar care erau în cău
tarea unui loc de muncă. 
Deci, cn o cifră globală, 
putem estima că numărul 
total al persoanelor care 
s-au adresat punctelor 
noastre zonale în acest 
răstimp a fost de aproape 
40 000.
_ — Care. este situaţia la 

zi. aŞa cum rezultă ea din 
evidenţele ce le deţineţi ?

— Avînd în vedere că 
o parte din aceste persoa
ne s-au mutat în judeţele 
de unde au provenit sau 
au fost încadrate în mun
că ori s-au pensionat, în 
momentul de faţă . avem 
în plată un număr de 
12 721 de persoane bene
ficiare de ajutor de şomaj, 
4 443 de persoane care

beneficiază de alocaţii de 
sprijin, în total 17164 de 
persoane în evidenţele 
noastre. Dacă adăugăm la 
această cifră şi pe cei 
5 688 cu cereri de muncă, 
rezultă un total de 22 852 
de persoane fără un loc 
de muncă în judeţul nos
tru.

— Ţinînd cont că repar
tizarea industriei nu este 
proporţională în toate zo
nele judeţului Ilunedoara. 
v-aş ruga să faceţi o refe
rire şi la repartizarea şo
merilor pe zone.

— Paradoxal, dar struc
tura pe zone a şomerilor 
nu respectă deloc structu
ra economiei în judeţul 
nostru, motivele principa
le fiind că sectoarele de 
bază, respectiv mineritul 
şi siderurgia, nu au afec
tat prea mult situaţia şo
majului la noi. Astfel, pe 
primul loc se- situează zo
na Deva, cu 25 de procen
te, apoi zona Hunedoara, 
cu 17 procente, zona Ha
ţegului, cu aproape 12 pro
cente, urmate de zonele 
Orăştiei, Bradului şi de o- 
raşele din Valea Jiului.

— Aruncînd o privire 
spre viitorul imediat sau 
mai îndepărtat, întreve
deţi' o relansare economi
că în stare să ducă la scă
derea numărului şomeri
lor aici, în perimetrul hu- 
nedorean, sau dimpotrivă?.

— Din prognoza de care 
dispunem la ora actuală, 
din păcate, rezultă că nu
mărul şomerilor nu se vt 
diminua în perioada 'me
diat următoare. Totuşi, prin 
cursurile de calificare ce 
le organizăm, vom reuşi 
plasarea în muncă a aproa
pe 2 000 de persoane. Pen
tru acest an ne-am pro
pus peste o sută de ast
fel de cursuri, în tot ju
deţul.

IOAN VASIU, 
colaborator

Coafatul — un lux? i
După o „pauză** cam lungă în îndeletnicirea co

afezelor (vremea rece le-a făcut să „şomeze"), iată 
că timpul frumos a îndemnat doamnele şi domni
şoarele să intre şi pe la „laboratoarele de frumu
seţe". Multe au renunţat însă, datorită preţurilor 
percepute. La coaforul „Inţim" din Deva, spre e- 
xemplu, un permanent complet costă 1230 de lei, 
un coafat (cu fixativ) 258 de lei, un tuns 205 lei, un 
vopsit 300 de lei. Scumpirea materialelor — spun 
coafezele _— a atras după sine ridicarea costului 
manoperei. Preţul unui cromoplatin este de peste 
19 ori mai mare în prezent, o vopsea de calitate 
costă 800 de lei.

Se aşteaptă, de la 1 mai, alte scumpiri de ma
teriale, deci şi de manoperă. Va deveni coafatul un 
lux ? De fapt este deja un lux, de vreme ce foarte 
multe femei se coafează o dată, de două ori pe an, 
ori se descurcă singure, fiecare după îndcmînared 
proprie. (E.S.)

î l

Apel la dreptate
A fost în redacţia noas

tră, în audienţă, dl Hor- 
vath Tiberiu, şomer — 
cum declara dumnealui — 
locuitor în Simeria, str. 
Teilor, nr. 36. Ne'-a spus 
că dumnealui are „act de 
urmaş după. unchiul La- 
dislau Furca, din Cristur, 
nr, 41“. O anumită su

prafaţă de pămînt, care 
i se dă prin lege, nu i 
se asigură. Face dumnea
lui un apel pentru drep
tate la Consiliul Local 
Deva. Facem şi noi. Să 
se... facă numai drep
tate !

G1I. I. NEGREA

Deva avea faima unui 
oraş frumos şi curat. Era 
mîndria gospodarilor Iul 
şi a tuturor devenilor. Din 
nefericire, revoluţia a des
cătuşat în oameni nu doar 
setea de a se manifesta 
liber, de a spune ceea ce 
gîndesc, ci şi porniri u- 
rîte.

Credeam înainte că sîn- 
tem un popor disciplinat 
şi civilizat. Am descoperit, 
după 1989, că disciplina 
noastră era de fapt expre
sia fricii. Acum teama a 
dispărut şi, odată cu ea, 
şi respectul pentru aspec
tul oraşului, pentru mun
ca altora şi, în ultimă in
stanţă, pentru propria per
soană. Maşinile, chiar şl 
cele grele, circulă inclu
siv pe trotuare, peste zone

Pe malul stîng al rîu- 
lui Odovajniţa, locali
tatea Peşteana. este am
plasată casa de copii. 
Clădirea e împrejmui
tă cu un gard de sîr- 
mă înalt de 2 m. ' în 
acest gard se află o 
spărtură special făcu-

acoperite cu dale de mar
mură. Edilii fac încercări 
disperate să protejeze a- 
ceste zone. In anul trecut, 
de pildă, doar pentru re
pararea băncilor rupte s-au

nor amici de-al Iul Ba- 
chus. 6e să te mal miri, 
dacă nişte puşti din cla
sele primare strigă cit n 
ţine gura, pe stradă, că-şi 
iau ţigările la şcoală, că

Nu ne mai iubim oraşul ?
consumat 7 mc de lemn. 
Nu-i prea mult pentru, un 
oraş ca Deva ?

Intr-un oraş pînă mal 
ieri zis al pensionarilor, 
au ajuns oamenii să se 
teamă să mai iasă seara 
din casă de frica unor in
divizi turbulenţi sau a u-

Aşa se face că la co
titurile rîulul se formea
ză adevărate depozite 
de mizerie, de unde co
piii satului colectează 
ace, seringi, flacoane şi 
tuburi cu medicamente, 
pentru a fi aruncata în 
foc ca artificii sau poc-

„doar e democraţie**. A- 
tunci gîndeam „dacă i-ar 
auzi părinţii,..**. Nu peste 
mult timp mUa fost dat 
să văd alţi copii alergînd 
în plin centru peste iarba 
crudă şi printre trandafirii' 
de puţin timp săpaţi, iar 
părinţii stăteau liniştiţi

pe bancă. Atenţionaţi *3 
nu calce florile, nici nu 
s-au clintit, uitîndu-se in
sistent spre părinţi. Deci 
aveau binecuvîntarea lor 
în ceea ce făceau. Bine 
că nu-i băteau la cap cu 
interminabilele „de ce“-uri. 

Aceste manifestări şi al
tele — ţigani ce scormo
nesc prin containere, oa
meni care în loc să arun
ce hîrtiile şi ţigările în 
recipienţi speciali, care au 
înscrisă pe ei invitaţia 
„Folosiţi-mâ“ le împrăştie 
parcă în bătaie de joO 
peste tot — toate te fae 
să te întrebi: oare devenii 
nu-şi mai iubesc oraşul ? 
Nu mai vor să fie renii- 
mit pentru curăţenia si li
niştea lui ?

VIORICA ROMAN

Depozite de mizerii 
pe rîu

tă, pe unde lucrătorii 
din şcoală aruncă în 
rîu toate reziduurile,: 
sticle, cutii de conser
ve, îmbrăcăminte folo
sită, jucării uzate, pă
sări moarte (curcani). 
Dar ce este mal grav, 
în rîu sînt aruncate şl 
mari cantităţi de medi
camente primite ca aju
toare din străinătate, 
medicamente care nu 
au fost folosite, deşi u- 
nele au termene de ga
ranţie pînă in 1995.

nitori. Ghiciţi, locuitorii 
căror oraşe folosesc apă 
potabilă din acest rîu,- 
care este afluent al 
Streiului ?

Se va găsi, oare, un 
sponsor pentru construi
rea unor containere, 
astfel ca aceste mate
riale să fie distruse sub 
control ?

MARIUS DOBREI, 
student, 

Facultatea 
de Ecologic Prin ruptura din gar dul de sîrmă se arunci

gunoaiele în rîu.

Pămîntul — suferinţă mare
In loc să fie sursă de 

belşug şi bunăstare, cum 
este normal, pămîntul 
continuă să constituie un 
adevărat măr al discordiei 
în numeroase localităţi ale 
judeţului nostru. Spaţiul 
limitat nu ne îngăduie să 
intrăm în prea multe de
talii. Iată de ce, de aceas
tă dată, vom da curs, în 
rezumat, plîngerilor pri
mite în legătură cu pă
mîntul de la doamnele Ro- 
zalia Ciucova din satul 
Rîul Alb, comuna Sălaşu 
de Sus, şi Trina Hărăguş, 
din satul Cărăstău, comu
na Bai;, de Criş. Ambele 
sînt în vîrstă de peste 70 
de ani, şi nu le mai arde 
să umble pe drumuri pen
tru a-şi căuta drepturile 
pînă la capăt. Rezumînd 
prima scrisoare, reţinem 
că drepturile legale ale 
dnei R.C. au fost ciuntite 
cu 0,17 ha, petiţionara _ 
spunîndu-ne că nu poate 
înţelege un asemenea furt 
curat, din moment ce pre
dă acte şi este în drept să 
primească întreaga supra
faţă de teren. Ca urmare, 
solicită comisiei comunale 
de împroprietărire să re- 
analizeze situaţia si să o 
repună în drepturi. __,

Cea de-a doua scrisoa
re, care este însoţită de 
unele documente în copie, 
relevă — cum se justifică 
şi în răspunsul dat de 
Prefectură, cu adresa nr. 
1034/15.1.1993 — că din 
partea comisiei locale de 
împroprietărire nu a exis
tat corectitudine în pri
vinţa împărţirii pămintu- 
lui. Pe de altă parte, este 
contestată chiar şi buna 
credinţă a primarului co
munei, care este acuzat că 
s-a făcut stăpîn pe o gră
dină ce aparţinea peten- 
tei T.H. Satisfăcînd ru
gămintea autoarei scriso
rii, supunem acest caz a- 
tenţiei organelor în drept 
— pornind de la comisia 
comunală — să se pronun
ţe asupr;, soluţionării co
recte, în spiritul prevede
rilor Legii fondului fun
ciar, a problemei aflate 
în discuţie.

Acum, în prag de primă
vară, cînd trebuie lucrat 
şi cultivat, pămîntul de
vine o suferinţă tot mai 
mare pentru fiecare pose
sor îndreptăţit să-şi pri
mească tot ceea ce i se 
cuvine.

Servicii bancare
Banca Comercială Română — Filiala Brad, con

tinuatoare a tradiţiilor bancare în Ţinutul Zararv- 
dului, s-a încadrat din mers în condiţiile impuse 
de -economia de piaţă, îndeplinind un rol însemnai 
în reforma economică iniţiată de guvern.

Faptul că începînd cu anul 1990, pe lingă sec
torul de stat, a început să se dezvolte sectorul pri
vat — în domeniul producţiei, serviciilor şi comen- 
ţului — a impus şi o restructurare a activităţii băn
cii, în sensul sprijinirii acestui sector. Apariţia 
unor noi agenţi economici cu capital de stat şi mal 
ales înfiinţarea societăţilor comerciale cu capital 
privat au" determinat creşterea substanţială a nu
mărului de operaţiuni bancare — ne-a declarat dl 
director Coriolan Moldovan.

Pentru a face faţă, în condiţii de operativitate, 
creşterii numărului de clienţi ai băncii, s-a impus 
necesitatea construirii unui nou imobil al băncii 
care să satisfacă cerinţele unei serviri rapide şi ci
vilizate a clienţilor şi, în acelaşi timp, să fie şî O 
mîndrie arhitectonică pentru oraş.

Astfel, în 21 aprilie 1992, s-a pus piatra de te
melie a noului sediu al Băncii Comerciale Brad.

Execuţia lucrării a fost contractată cu Societa
tea Comercială „Condor** S.A. Deva, formaţia de 
lucru din Brad, condusă de ing. Avram Gancea, 
cu termen de punere în funcţiune la 30 aprilie 1984.

Faţă de stadiul actual al lucrărilor şi de modul 
cum se derulează graficul de execuţie, sînt premise 
ca investiţi^ să fie finalizată chiar înainte de ter
menul stabilit prin contract,

ALEX. JURCA.
Brad

NICOLAE TÎRCOB - •  — ------------—  '  —  ---------- -----------■
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S.C. COMIXT MASTERS

vă aşteaptă

La depozitul en-gros din strada floria nr. 
67, pentru a vă aproviziona cu produse alimen
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 la sută. (4499)

conţinuînd cu I
Turda, Lipova, Cuvin, , 
Ptacata, Şiria, Radna, I 

j  Q U onc, Păuliş, Oradea ; 
I ft mai departe, dinco- 1
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Varia, TUrkeve, Miş- | 
J fcelex, Vadva, Rîmoska, 1 
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IMuateanu, încheie cel |  
(ta r i  doilea război mon- *

S.C. COTURNIX IMPORT — EXPORT S.R.L.

Vinde en gros cu adaos 0 %
•  Produsele firmei COLGATE — PAL- 

MOLIVE ;
•  Produsele cosmetice de import : Rcxona 

Impulse, Denii*, Axe, creme CD, Pond’s 
etc.

şi cu adaos 3 %
•  Produsele firmei germane Schwarzkopf :

BAC (întreaga gamă), Kaloderma (cre
me, after shave, gel păr, spumă de co
afat, fixative, spumă de ras), gama 
TAFT, precum şi alte produse cosme
tice cu adaos maxim 10 %.

Sediul firmei este în Deva, str, Libertăţii, 1 
bloc A, scara E, parter (lingă UNION).

SOCIETATEA COMERCIALA 
CONFORT PROIECT S.R.L. DEVA

reprezentant al societăţii comerciale 
TIMCO ’jS.A. Timişoara 

. împreună cu
Camera de Comerţ şf Industrie a judeţului . 

Hunedoara 
organizează expoziţia

EXPOCONSTRUCT ’93
care va avea loc în perioada 4—6 mai 1993, la 
Complexul Central (hala pieţei), etaj I, Deva.

Se vor expune : scule, dispozitive şi uti
laje pentru construcţii, finisaje, instalaţii, pre
lucrarea metalelor şi a lemnului, utilaje de uz 
gospodăresc, instalaţii de ridicat.

Expoziţia va fi deschisă între orele 10—17
(289)
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VINDE N 
EXCLUSIVITATE:

S o c ie ta te a  C o m e rc ia l ă  
C râciu n  & C o m p  S .N .C .
Complexul „Radius", Piaţa Unirii, nr. 4 Deva

M A S Ă  B IL IA R D  P O O L  A M E R IC A N

Mesele de biliard ,de calitate america, 
nă, au dimensiunea de 225 x 111 x 78 
cm şi se comercializează de firma noas
tră la preţul de 1,4 milioane de tel sau 
2 0 0 0  de dolari, cu accesoriile cuvenite: 
2 tacuri; 2 crete; un set de bile; un 
triunghi; 35 de fişe. Costul se poate a* 
chita prin dispoziţie de plată vizată de 
bancă sau cash.

Totodată, se asigură accesorii pe bază 
de comandă fermă — tacuri, capete de 
tac. seturi de bile, cretă, postav special 
lămpi speciale pentru biliard, suporturi 
de tacuri.

IMPORTANT!
La etajul complexului „Bachus" din 

Deva solicitanţii cei care doresc să se 
destindă cit mal agreabil, au la dispoziţie 
renumita formă de distracţie a Cazino
ului (Casină). dotat cu mese de biliard.

jocuri mecanice, jocuri de şah, table şi 
remmy. A ici într-o ambianţă plăcută, 
antrenantă, se servesc băuturi fine, de 
calitate superioară, într-o gamă diversi
ficată, 4—5 sortimente de cafea aromată, 
produse ale artei culinare !a preţuri ac
cesibile. Reţineţi, Cazinoul (Casina) este 
deschis intre orele 14—6 (dimineaţa).

r e ţ in e ţ i  !
La Firma S.N.C. CRĂCIUN (Bachus) 

găsiţi pentru a cumpăra şl o seamă de 
produse alimentare şi industriale, prin
tre care t
' •  cinci sortimente de ciocolată de ch- 

litate superioară din Franţa, Cehia şi 
Slovacia:

•  uleiuri speciale pentru toate tipurile 
de autoturisme;

•  anvelope cu camere 155 x 13 ; 165 x 
13.

Pentru informaţii suplimentare, ADRESATI-VÂ la telefoanele 617240; 
617084 si la fax 617294 Deva.

S I L C O T U B u
ZALAU im. SAL AJ

4700-B̂ ul VITEAZUL fa x  r 92150326 «Telex 39266

TEL. 621132 
62144 2

VA OFERÂ DiN STOC IA 
PRETURI AVANTAJOASE

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE 
Şl CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA

Organizează concurs în data de 24.05.1993, pen
tru ocuparea următoarelor posturi l a :

L Direcţia trezorerie. Direcţia impozite şi taxe. 
Direcţia controlului financiar de s ta t:

— referent de specialitate gradul’IV — studii e- 
conomice superioare

— inspectori de specialitate gradul III şl IV — 
studii economice superioare

— şef serviciu constatare, impunere persoane fi
zice — studii economice superioare

— şef birou constatare, impunere persoane fizice 
— studii economice superioare

II. Circumscripţiile: Petrila, Vulcan, Lupeni, Că- 
lan. Haţeg, Orăştic:

— şef serviciu — studii economice superioare
— şef birou — studii economice superioare.
Informaţii la telefoanele 619544, 619560 sau Ia se

diul Direcţiei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30.

TEVi' PENRU CONSTRUCTl 
Şl UTILIZĂRI GENERALE
®H8.„..6î5)«<? .5)MM

' PENTRU CAZANE 
RGETlCE

W8 _S7i. I l  .SIMM *
'ŢEVI PENTRU SCi.. ‘_ _
DE CĂLDURĂ Şl ŢEVTPTR 
TEMPERATURI SCĂZUTE\

<»IZ0._ZSI- (z  ) J MM M
TEVI CONDUCTA PTR. *  
INSTALAT» GAZ METAN

- 1,1 1 m 1111111
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CONSILIERII — OAMENI 

DE NĂDEJDE AI ORAŞULUI
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Pe dl Emil Gherman 
l-am cunoscut cu mulţi 
ani in urmă. Era consilier 
juridic la C.S. „Victoria" 
Călan. După Revoluţia din 
Decembrie 1989 a fost nu
mit secretarul Consiliului 
Local Călan. Fiind, cum 
se zice, omul legii, şi dis
cuţia cu dumnealui a fost 
tot pe această temă.

■— Dacă faţa oraşului Că
lan şi a satelor componente 
este mult schimbată 
spre bine este şi meritul 
celor 18 consilieri. Aleşi 
dintre cei mai vrednici şi 
destoinici, dumnealor se 
implică în rezolvarea pro
blemelor cu care ne con
fruntăm.

— Care sînt ? stimate 
. dle Secretar.

— Multe. în Călan avem 
necazuri cu asigurarea a- 
pei calde şi reci (au fost 
şi cu căldura, cu lemnele 
etc.). Dar în şedinţele pe
riodice cu consilierii noştri 
am dezbătut aceste pro
bleme. Multe au fost re
zolvate. In folosul cetăţe
nilor, bineînţeles.

—- Astăzi, de pildă, ce 
probleme vă frătatiţtă ?

— Dezbatem eu consi
lierii cum să acţionăm mai 
corect, mai cinstit pentru 
îmbunătăţirea aprovizionă
rii eu pline a tuturor ce
tăţenilor — a intervenit 
dl Florian Şaptelei, vice- 
primar.

— îmbunătăţirea apro
vizionării cu pline?

— Da. Trebuie să încer
căm să-i convingem pe oa
meni că nu este cinstit, nu 
este omeneşte ca unul să 
cumpere zece, douăzeci, 
treizeci de plini şi altuia 
să nu-i rămîne nici una. 
Aşa trebuie înţeleasă îmbu- 
bunătăţirea aprovizionării 
cu pîine. Să avem toţi. Nu 
unii să o dea la porci, iar 
alţii să nu aibă nici una.

— Dl secretar Emil Gher
man, să revenim Ja legi,

— îmi este şi ruşine să
vă spun că aplicarea Le
gii fondului funciar a a~ 
dus adevărate bătălii între 
rudenii, intre neamuri, în 
cele 12 sate ce ţin de oraş. 
Multe conflicte am reuşit 
să ie împăcăm, altele nu 
s-au stins, s-au dus în jus
tiţie. Vă daţi seama, cu 
cheltuieli, cu necazuri în 
plus pentru oamenii care 
nu înţeleg să fie... înţele
gători... -

— Consilierii ziceaţi eă 
sînt pe fază, activi.

— Da. Sînt frămîrrtaţi de 
toate problemele care-j 
...frămîntă pe oameni. Din 
rîndul lor ne bizuim în 
mod deosebit pe d% Lidia 
Dobrei, dnii Nicolae Brai- 
cu, Doinei Frenţoni, Mar
cel Negru, Vin cu propu
neri, cu soluţii în sprijinul 
oamenilor. împreună l i  
dezbatem, le facem loc de 
aplicare în viaţa aoastrl 
de flecare zi...

Gh. I. NEGREA

LA BARIERA...

...liniei ferate ce trece printre lîuru şi' Livadia, 
duminica trecută (şi nu numai) a fost un adevărat 
chin pentru automobilişti să treacă pasajul de cale 
ferată (Simeria — Petroşani). Cei care au lucrat 
la repunerea şi întreţinerea liniilor ferate (dublă), 
au avut şi ei (1 ?) • zile libere la sfîrşitul săptămînii, 
ceea ce a făcut ca, treptat, piatra concasată să fie 
înlăturată de roţile autovehiculelor şi să facă foar
te grea trecerea autoturismelor peste linie. Un drum 
„ocolitor" luat de automobilişti era ca vai de el, 
generator de accidente. De cind atîta lipsă de res
pect faţă de respectarea regulilor de circulaţie la 
o barieră de trecere peste linia dublă de cale fe
rată ? (S.C.)

S.C. „DEVIL" S.A. DEVA

str. Dorobanţilor, nr. 32 A, J 20/48/1991, 
cod fisc. 2116576

Organizează în ziua de 18 mai 1993, ora 19, 
la sediul societăţii, licitaţie pentru preluare în 
locaţie de gestiune a următoarelor autovehicule:

Nr. de circulaţie
— 31-HD-1190 — autocisternă ARO
— 21-HD- 693 — autoizotermă TV
— 31-HD-4149 — autocisternă SRD 
înscrierile se pot face pînă in data de 14

mai 1993.
Documentele cu privire la condiţiile de pre

luare în locaţie de gestiune pot fi consultate la 
j; sediul societăţii, telefon 620509. (316)

S C. ARDEALUL S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, Fţa Victoriei nr. 8 

A N U N Ţ A

Vînzarea prin licitaţie publică a unor mij
loace fixe disponibile (utilaje comerciale) in 
fiecare zi de luni a săptămînii.

Lista mijloacelor fixe poate fi consultată 
la sediul societăţii, zilnic între orele 8—16.

(318)

S.C. „DINO COM" S.R.L. DEVA

str. D. Zamfircscu, bl. C 1, ap. 29,

VINDE EN GROS,

zilnic, orele 8—18 
t  bere import
•  vin Cadarca
•  vodcă Stolichnaya
O lichioruri şi alte băuturi pentru barul 

dumneavoastră
•  RC COLA, ciocolată, alune, miere, sta

fide 35—40 gr.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Organizează examene pentru atribuirea ca
lităţii de expert tehnic în specialităţile:

— procese pirogene — cercetarea cauzelor 
şi efectelor de incendiu si explozii — 22 mai 
1993

— metalurgie şi utilizarea produselor me
talurgice — 29 mai 1993

— metale preţioase şi pietre preţioase na-- 
turale — 29 mai 1993

— energetică — 12 iunie 1993
— electrotehnică— 12 iunie 1993.

Relaţii suplimentare la Biroul local pentru 
expertize contabile şi tehnice din cadrul 
D.G.F.P.C.F.S. Hunedoara — Deva, telefon 
619544, interior 114. (3141

COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ 
„HOREA“ BRAD

str. Avram lăncii, nr. 36

A N U N  Ţ A

•  Angajează vopsitor auto la secţia auto- 
moto.

Relaţii suplimentare la birourile 
tivei. mn

S.C. ENERGOCONSTRUCŢIA S.A.

BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA — MINTIA 

cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. I

Angajează Un REVIZOR CONTABIL cu 
studii superioare şi minimum 5 ani vechime în  
specialitate sau CONTABIL REVIZOR, cu stu
dii medii şi cu aceeaşi vechime-

Relaţii la Biroul P.O.N.S., telefoane 13220, 
13221, interior 18. (CEC)Informaţii la tel./fax 627137. (4525)
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LUNI. 3 MAI

PROGRAMUL I: 14,00 Actualităţi: 
14,15 Ora de muzică; 15,00 Admiterea în 
liceu ; 15,45 O samă de cuvinte; 16,00 
Oameni de lingă noi; 16,25 Drumuri în 
memorie. Neamul Vâcăreştiior; 16,55 Ac
tualităţi; 17,00 Magazin in limba ma
ghiară; 18,30 Studioul economic; 19,30 
Desene animate ;' 20,00 Actualităţi; 20,35 
Spart; 20,40 Tezaur folcloric; 21,10 Re
porter *93; 21,40 Teatru lirk. „Carmen" 
de Geerges Hiaet; 0,30 Actualităţi; 0,45 
Repriza a treia.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cionai; 16,30 Desene animate; 16,55 Ac
tualităţi ; 17,00 Vdniţi cu noi pe progra
mul doi! „Şi ei sînt ai noştri!* ; 20,00
Actualităţi; 20,35 Tradiţii; 21,00 TVM; 
21,30 Lumea sportului; 22,00 TV5 Euro
pe ; 22,35 Magazin auto-moto.

MARfl, 4 MAI

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 1 2 ,0 0  Teatru TV, 
„Fuumena Mărtarano* de Eduardo de 
FUippo; 13,35 Desene animate; 14,00 Ac
tualităţi ; 14,15 Armonii corale; 14,30
GUItttra în lum e; 15,00 Istorie; Tragicul 
an 1040; 15,45 Panoramic muzical; 16,00 

1 S.O.S: Natura I ; 16,25 Arte vizuale; 16,55 
] Actualităţi-; 17,00 Medicina pentru to ţi; 
j 17,30 Salut, prieteni! (U ; 19.90 Starea na- 
j ţiuniî; i#A0 Desene animate; 20,60 Ac- 
! tualităţi; 20,35 Rostiri, rosturi ; 20,40
1 Sport; 20,45 Fi'-m serial. „Midnight Cal- 
j ier* (SUA, 1989); 21,45 Universul cu

noaşterii ; 22,30 Muzica la castel; 23,0(1 
Salut, prieteni! (II); 23;45 Actualităţi.

PROGRAMUL II; 16,00 TVE Interna- 
ciona); 16,30 Desene animate; 16,55 Ac
tualităţi ; 17,00 Studioul de literatură;
18,05 Film serial. „Hoţomanii" (SUA, 
1964); 19,05 Sport-studio; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Tribuna non-conformiştilor;
21.00 TVM; 21,30 Diamond Awards Fes
tival 1996 (IV); 22,00 TV5 Europe; 22,35 
Diverţisment internaţional.

MIERCURI, 5 MAI

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM; 10,00 TVR 
Iaşi ; 11,00 TVR e ta j;  12,00 Vldco-sate- 
l i t ; 13,30 Desene animate; 14,00 Actuali
tăţi; 14,15 Ora de muzică S 15,00 Locul 
şi rolul disciplinelor umaniste in progra
mele şcolare; 15,45 O samă de cuvinte;
16.00 Clasa a X-a TV. Test de imagina
ţie ; 1635 Actualităţi ţ 17,00 Convieţuiri;
18.00 Documentar artistic; 18,30 Studioul
economic; 19,30 Desene animate; 20,00
Actualităţi; 20.35 Tele-discul muzicii po
pulare ; 21,10 Fotbal: Borussia — Juven- 
tus Torlno. Prima-manşă a finalei Cupei 
UEFA; 23,05 Actualităţi; 23,20 Film se
rial, „Midnight Caller* (SUA, 1989).

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Intema- 
cional - 16,36 Desene animate; 16,50 Tea
tru TV. „Maşina de scris* de Jean Coc
leau ; 18,30 Emisiunea in limba maghiarii;
20.00 Actualităţi; 20,35 Studioul muzicii 
de cameră; 21,00 TVM; 21,30 Edilii in 
dialog cu d v .; 22,00 TV5 Europe; 22,35 
învăţaţi engleza americană..

JOI, 6 MAI

PROGRAMUL I ; 7,00 TVM; 10,00 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR C luj; 12,00 Film serial, 
„Maguy* (Franţa. 1990) ; 12,55 Super Chan- 
n e l; 13,30 Desene animate; 14,00 Actua- 
lită ţl; 14,15 Ora de muzică; 15,00 M u 
tica; 15,45 Cronica jazz-ului; 10,00 Re
pere moldave ; 16,30 Repere transilvane ;
16,55 Actualităţi; 17,00 Magazin în limba

germană; 18,00 De Ia lume adunate... 
1836 O viaţă dăruită artei ; 18,50 Anche
tă T V ; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi ; 26,35 Rostiri, rosturi; 20,40
Sport; 20,45 Film serial. „Dallas" ; 21,45 
Memorialul durerii; 23,15 Simpozion ;
24.00 Actualităţi.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cional; 1630 Desene anim ate; 1635 Ac
tualităţi ; 173)0 Ecranul; 17,35 Studioul
muzicii contemporane ; 19,05 Convieţulrf- 
magazin ; 19,05 Refrene fără vîrstă ; 19,30 
Lumea ideilor; 20,00 Actualităţi; 20,35
Tradiţii; 21,00 TVM; 21,30 O viaţă pen
tru o idee; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Sta
dion. ■ ;

VINERI, 7 MAI

PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM ; 10,06 TVR 
Iaşi; 11,00 TVR Clu j ; 12,00 Film serial. 
„Noii aşi m  cerului albastru*; 13.00 Des
coperirea Planetei; 13,30 Desene animate;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică;
15.00 Didactica ; 15,45 O samă de cuvin
te ; 16,05 Arhive folclorice; 1635 Lumea 
de m iine; 17,30 Pro Patria; 18,30 Spec
tacolul lumii; 19,00 Convorbiri; 19,30 
Desene animate; 20,00 Actualităţi; 20.35 
Sport; 20,45 Film. serial. „Destinul fami
liei Howard* ; 21,45 Viaţa •parlamentară ; 
32,15 Reflecţii rutiere ; 22,30 Gong!; 23,00 
Studioul şlagărelor; 23,30 Actualităţi: 
23,45 Refrenele amintirilor; 24,00 Maga
zii» cinematografic.

PROGRAMUL I I : 16,00 TVE Interna- 
cionai; 16,30 Desene animate ; 16,55 Ac
tualităţi ; 17,00 Sport-magazin; 18.00 E- 
misiune în limba germană; 19,00 Con
certa] Orchestrei Naţionale şi al Corului 
Radio; 21,00 TVM; 21.30 Viaţa spiritua
lă ; 22,00 TV5 Europe; 2235 Mondo-mu- 
aica,

SIMBATA. 8 MAI

PROGRAMUL 1 : 8.00 Bună dimineaţa 
de la Tg. Mureş ; 9,00 Ala-bala-portocala;

9.55 Şahul de la A la  Z ; 10,05 FUo» Sf
ida! pentru copii. „Aventurile tui Bîa^fc 
Beauty* ; 10.30 Actualităţi; 10.40 Tradi
ţii ; 11,00 Handbal: Rapid — CSL DijdiH 
1235 Alfa şi omega; 13,00 Om de tes-  
zîcă ; 14,00 Duplex Bucureşti — CbişinăSt, 
Transmisiune directă de ia laşă; 19A9 
Desene animate; 19,15 TeleenciclopedtaI
20.00 Actualităţi; 20,35 Editorialul săptă
mînii de Paul Everac ; 20,40 Film artistic 
„Julia şi Julia* (Anglia-Italia, 1987); 223S 
Festivalul internaţional „Bucureşti *93*. 
— Selecţiuni (1); 23,25 Actualităţi i 23,40 
Film serial, „Midnight Caller" (SUA, 1989) t 
030 Caseta cu surprize.

PROGRAMUL II: 14,55 Rugby: Ro
mânia — Tunisia ; 16,30 Desene animata 1
16.55 Actualităţi; 17,00 Film artistic. JgU  
rutărl... şi pe luni!* (Franţa); 18.35 Se»- 
ră lirică ; 20,00 Actualităţi; 2035 Jaa> 
magazin; 21,00 TVM ; 2L30 Bijuterii mu
zicale; 22,00 TV5 Europe ; 22,35 Specta
col de balet în serial

DUMINICA, 9 MAI

PROGRAMUL 1 : 8 ,0 0  Bună diminea
ţa !; 9,00 Piag-pong; 9,55 Film serial pen
tru copii. „Aventurile lui Black Beauty* ) 
10,20 Pompierii vă informează i ; li.S f  
Actualităţi; 10,40 Lumini din lumină ]
11,40 Viaţa satului; 13,10 Preţul succe
sului ; 13,45 Poşta TV ; 14,00 Actualităţi 1 
14,10 Video Paris magazin...; 1830 Fes
tivalul internaţional „Bucureşti *93* (II)
19.00 Film serial. „Daiias*; 20,00 Actua
lităţi ; 2035 Film artistic. „Crimă cu O- 
glinzi* (SUA, 1985); 22,15 Invitaţie l f »  
varietăţi; 22,15 Actualităţi i  2335 Dumi
nică sportivă; 0,15 Rock panorama.

PROGRAMUL II: 14,50 Automobilism 1 
Marele Premiu al Spaniei -  formula 1} 
1635 Actualităţi ; 17,00 Serata mttz>calâ
T V ; 19,30 Oraşe şl civilizaţii; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 Pop-club ; 21,00 TVM ; 21.30 
Varietăţi internaţionale; 22,00 TV5 Eu
rope ; 22,35 Melodii de neuitat.
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l a n iv e r s a r i
f  CU ocazia împlinirii 

yîrstei de . 45 de ani, urăm 
fragului nostru Cocioabă 
Ioan un călduros „La 
mulţi an i !“, din partea fa
miliei. (4693)

•  BĂIEŞAN IO AN. din 
* .Veţel, cu ocazia aniversă

rii frumoasei vîrste de 41 
aini. soţia Victoria şi fiii 
'Adrian şi Florin iţi urea
ză „La mulţi ani fericiţi".

(4688)

VÎNZARI-
<■«. m p a r â r i

•  VÎND casă cu grădină
In Veţel, nr. 165, familia 
Belei. Informaţii 30 aprilie, 
I  mai, 1, adresa menţio
nata. (5617)
■i •< VlND casă, anexe, gră- 
<Jină mare, Rişculiţa, Infor
maţii tel. 660442, după ora 
16. (5721)
:.■■■ ■ •  VÎND televizor color, 
telecomandă, chiuvetă inox 
dublă, frigider Siemens 140 
1, avantajos. Tel. 619526, 
sau 627348. (5739)

•  CUMPĂR mască faţă
Skoda S100. Tel. 618999, 
©rele 20—22. (5734)

•  VlND Dacia 1310 break,
(fabricaţie 1987, Daci» 1310, 
berlină, fabricaţie 1986. Tel. 
‘625717, str. Iosif Vulcan, 
Beva. (5751)
îi. •  VlND Dacia 1300, sta
re perfectă. Tel. 618771, o- 
rele 17—22. (5744)

0  VlND televizor color 
Phnai sigilat. Tel. 616841.

(5743)
•  VlND televizoare co

lor, marca Philips, fără 
telecomandă, ecran mare, 
preţ 150 000 negociabil. Tel. 
$61582. (5756)
fii •  VlND apartament etaj

două camere, str. Mure- 
jului 5//18, relaţii vineri 
Şi sîmbătă. Hunedoara, 
Mureşului nr. 5/18. (5755)
’ # VÎND dormitor nou, 
pedespachetat. '  Informaţii 
tel. 714626. (4883)

•  VÎND remorcă 500 kg
sau înscriere remorcă. Tel. 
625522. (5787)
. •  VlND receiver satelit 
Stereo. Deva. tel. 621153.

(5792)
•  VlND apartament 2

oamere, 1200 000. Deva, 
Micro 15, bl. 65, et. 4, ap. 
59, Al. Streiului, orele 14 
—10. (579,6)

m VÎND urgent autotu- 
ţism Honda Quintet, ne- 
tjunatriculat, a i  motor în 
$tare foarte bună. Deva,

cia, Al. Romanilor, bl. 
21. ap. 35. (5788)

-* VlND Oltcit Club 11 
■R. Tel. 729228, între ©rele 
18—20, (5800)

VÎND grajd 35*12 m, 
Stere bună sau demolabil, 
FSeriu, nr. 17. (5805)

•  CUMPĂR apartament
3 camere central în Deva. 
feL 624013. (5806)

•  VÎND apartament 4 
aamere, două băi, 3 bal- 
ooane, 4.5 mii. Tel. 717422.

(4864)
•  VÎND Fiat 850. Hune

doara, bdul 1848, bl. 4, ap. 
i, (4878)

•  VÎND televizor color
Nec. cu telecomandă. Tel. 
744224. (4862)

•  VÎND casă Răcăştie cu
sau fără pămînt. Informa
ţii tel. 714473. (4887)
- •  VÎND cositoare Golf, 
Import Germania. Telefon 
621363, Deva, Sîntuhalm, 
ar. 28 D. (4888)
; VÎND sufragerie nia- 

bon Topliţa, stare foarte 
bună, vînd dulap lemn 
trei uşi. Tel. 615617, după 
ora • 15. (5762)

•  VÎND televizor color 
Funai, absolut nou, 51 cm.

telecomandă. Tel. 616261.

•  VlND casă în construc
ţie. Deva, Livezilor. 19. 
Tel. 619276. (5774)

•  VÎND Volvo 244 Die
sel, cu motor rezervă, mo
tor multiear RK, armă 
vînătoare calibrul 16, scur
tă nuţrie 48—50, preţuri 
convenabile. Simeria tel. 
660947. (5772)

•  CUMPĂR 'apartament
2 camere decomandate, zo
na Lido. Tel. 622082.

(5753)
•  VÎND cabană şi pă

mînt pe malul Mureşului 
Informaţii tel. 621021 sau 
624767. . (5729)

•  VÎND apartament - 2
camere Deva. Tel.' 620774, 
după Ora 16. (5758)

•  VÎND pătuţ copil, fă
cut la comandă. Deva, tel. 
624119. (5761)

•  VÎND casă, anexe, 
grădină, în satul Crăguiş- 
Haţeg, familia Vasiu. Tel. 
612464. după ora 19. (5784)

•  VÎND televizor color
Funai, .sigilat, telecoman
dă, diagonala 51 cm, 510 
DM sau echivalent în lei. 
627274. (5750)

•  VÎND apartament 2 
camere. Informaţii Deva, 
tel. 627300.

•  VÎND apartament 3
camere. Deva, bdul Dece- 
bal, bl. 15, tel. 613230, o- 
rele 16—20. (5638)

•  VÎND lemn brad us
cat : căpriori, bile, che
restea. Tei. 619042, orele 
20—23. ,(5522)

•  VlND apartament 4
camere, Gurabarza. Infor
maţii tel. 656294. (5782)

•  VÎND urgent ladă fri
gorifică 200 1, aparat hot- 
dog cu 5 braţe. Tei. 628901.'

(5783)
•  VÎND chioşc mare In

funcţiune (alimentaţie pu
blică), amplasare excep
ţională. Simeria, Liceul 
CFR.. Tel. 628901. (0783)

'•  CUMPĂR butelie ara
gaz normală, ofer 40 000 
lei. Tel. 642234. _ (5776)

•  VÎND butelie aragaz 
normală. Tel. 722261. (4889)

•  VÎND Dacia 1310, fa
bricaţie 1989, avariată stin
gă. Cristur nr. 10, telefon 
671621. (4890)

•  VÎND garsonieră sau 
schimb cu apartament 2—
3 camere. Hunedoara, tel. 
721731, după ora 18. (4891)

MATRIMONIALE
•, DORESC căsătorie în 

Germania cu femeie între 
18—45 de ani, cunoscătoare 
de limbă germană sau 
engleză. Scrieţi (cu o fo
tografie) la adresa P.V.S. 
Schulttrasse 16, 7517 Wald- 
bromm 2, R.F.G. 1(5749)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta: Deva — 
Numberg — Heilbronn — 
Stuttgart, in zilele de 1, 5, 8, 
12, 15, 19, 22, 26, 29 mai 
şi pe ruta Deva — Wurz- 
burg — Frănkfurt — Sie- 
gen — Dortmund, în zilele 
de 5, 12, 19, 26 mai. în
scrieri la 0956/18882, ore
le 16—21, (4515)

•  SC COM roUR LO- 
WE SRL angajează 
disck-jokey. Relaţti la 
tel. 621113 sau 62l3?7;

(5tf55)
«r.. t mmm r mm m  r. m m m . *. mmm # mmm mm' .

•  CAUT urgent femeie ‘
Îngrijire femeie în virstă. 
Tel. 623536. (5773)

•  CAirr păzitor îngri
jitor, bărbat sau femeie, 
pentru 13 bovine. Băra 
Gavril, com. Baiu Mare, 
nr. 205, tel. 160. (5775)

•  ANGAJĂM tinichigii
auto „Rapid Presimpex" 
SRL Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 63. • ■ (5766)

•  ÎNREGISTRĂRI. vi
deo de calitate pentru di
verse ocazii. Deva, telefon 
626265. (5633)

•  EXECUT reparaţii auto 
şi pompe de injecţie la 
orice tip de maşini şi trac
toare în Cer te j, vizavi de 
Primărie, vinerea 14,30— 
21,30 şi sîmbăta 8—18.

(5752)

ÎNCHIRIERI
•  STUDENT caut . gar

sonieră sau apartament 
pentru închiriat în Deva. 
Telefon 620805. (4511)

•  CAUT de închiriat
garsonieră sau apartament 
ne(mobilat), exclus Micro 
15, Dacia, eventual preiau 
contract, ofer 1 500 000 lei 
sau îngrijim persoană 
vîrstnică : contra locuinţă. 
Tel. 620200. (5803)

•  OFER un milion lei
pentru cedare contract a- 
parlament, exclus Micro. 
Tel. 613796. (5746)

•  PREIAU avantajos con
tract apartament sau gar
sonieră. Cumpăr indiferent 
de stare - caroserie Merce
des înmatriculată. Telefon 
617075. (5801)

•  OFER 1000 mărci pen
tru cedare contract aparta
ment sau garsonieră. Hu
nedoara, tel. 713170 sau 
72119(3, după ora 20. (4892)

SCHIMBURI 
~ DE LOCUINŢE

•  SCIUMB apartament 
2 camere Gojdu cu două 
garsoniere. Relaţii telefon 
615670, după ora 20. (5547)

•  SCHIMB (vînd) apar
tament 2 camere central 
în Petroşani cu Deva. Tel. 
618659. (5786)

•  OFER la schimb au
toturism Ford Diesel,. fa
bricaţie 1985, stare perfec
tă, contra garsonieră, ex
clus Dacia, Micro 15. De
va, tel. 613167; (5794)

•  SCHIMB apartament 
■ 4 camere cu 2 apartamente

a 2 camere. Telefon 625630.
(5797)

PIERDERI
•  PIERDUT declaraţie de

încasare valutară, scria A, 
nr. 044327, aparţinînd SG 
„Maeon" SA Deva. Se de
clară nulă. (5765)

•  PIERDUT^ legitimaţie
serviciu, eliberată de Ter
mocentrală Mintia, pe nu
mele Giubotariu Marius. O 
declar nulă. (5781)

•  PIERDUT în data de
17 aprilie, a.c. • căţea Cio
bănesc german (lup), Betty, 
un an, bolnavă în trata
ment. Recompensă mare, 
informaţii, între orele 10 
—15, tel. 629407, (5790)

DIVERSE
•  OFER spaţiu central

pentru activităţi comer
ciale (Eminescu). Deva, 
625493, 623488. (5614)

•  PREIAU contract a- 
partament două camere, 
garsonieră confort unu, ex
clus Micro 15, ofer recom
pensă valută sau lei. In
formaţii tel. 624193. (5732)

•  CU autorizaţia 7948/ 
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a

^deschis activitatea inde- 
‘pendentă reprezentată prin 
Rotar Csila, din Peştişu 
Mare, nr, 190, avînd -ca - 
obiect de activitate co
mercializare mărfuri etc.

(5768)

COMEMORĂRI

•  SE împlinesc 6 luni de’ 
cînd moartea nemiloasă

ne-a răpit-o pe cea mai 
bună mamă şi soţie

Dr. FOTESCU MARI A
Nu te vom uita nicioda

tă. Soţul şi fiul.
•  ANUNŢAM că astăzi 

se împlineşte un an de la 
despărţirea de scumpa 
noastră mamă, soţie, buni
că,

d r â g o i  s in e f t a
Un gînd pios, lacrimi şi 

flori pe tristul său mor- 
mînt. Familia. (4694)

•  SÎMBĂTA, 1 mai 1993, 
se împlinesc 2 ani de Ia 
dispariţia dragului nostru 
fiu, soţ, tată, ginere

ŞTEFAN ION IULIAN
Comemoraiea — nzi, ora 

10, la Catedrala Ortodoxă 
din Deva. (4691)

•  LA trecerea unui an, 
un pios omagiu şi neştear- 
să amintire regretatului 
nostru

DRAGOM1R BĂLAN
«Dumnezeu să-l odihneas
că ! Familia şi rudele.

(5757)

•  CU adîncă dure
re, anunţăm doi ani 
de la dispariţia fulge
rătoare a scumpului 
nostru fiu

ROBERT FODOU 
Tata, mama şi surioa
ra. . (5780)

•  ASTĂZI se îm
plinesc şase săptămîni 
de Ia trecerea fulgeră
toare în nefiinţă _ 3 
celei care a fost 

EMILIEA 
DUMITRACIIE, 

suflet, nobil şi bun. 
Comemorarea are loc 
la Biserica Ortodoxă 
din str. Libertăţii De
va, Ia ora 10. Lacrimi 
şi flori pe mormîntul 
tău. Nu te vom uita 
niciodată. Familia.

(5795)

DECESE

•  MULŢUMIM Bi
sericii Baptiste din Hu
nedoara, Brad, Deva 
şi Ţebea, tuturor ce
lor care l-au condus 
pe ultimul drum pe 
cel care a fost un bun 
soţ şi tată,

PETRU FLOREA, 
din satul Rişca. (5793)

•  PRIETENII din 
cadrul Biroului me- 
canic-şef al SC Moră- 
rit Panificaţie Deva 
sînt alături de Elena 
Costea la greaua su
ferinţă pricinuită de 
pierderea soţului, ; -

ec. ROMULUS COSTEA 
Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate.

(5785)

•  CU adîncă; durere, so
ţia, mama, fiul, nora şl 
nepoţii anunţă moartea 
fulgerătoare a celui care 
a fost

IOAN DAN,
la numai 59 de ani. în- 
mormîntarea va avea loo 
astăzi, 1 mai 1993, ora 15, 
la Cimitirul Popa Şapcă

Hunedoara, Dumnezeu 
să-l odihnească in pace!

(4893)
•  FAMILIA lîokin — 

fini din Deva — este ală
turi de familia Dan Ioan 
la suferinţa pricinuită de 
decesul * tatălui şi trans
mit pe această cale since
re condoleanţe. (4893)

•  FAMILIILE Stana şi 
Buftea mulţumesc cadrelor 
medicale ale Dispensarului 
Policlinic Deva şi Spitalu
lui Bala de Criş, care au 
luat parte la greaua des
părţire de cel care a fost 
un bun sot, tată şi bunic, 

FLOREA PETRU 
din Rişca.

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA 
A N U N Ţ A

Toate persoanele care au depus cereri pen
tru procurarea de butelii să se prezinte în zilele 
de 3, 4, 5 mai a.c., cu acte doveditoare de ve
nit şi starea sănătăţii. (319)

S C. „CARMETAPLAST“ S.A. DEVA 
(fost IPIC-CF Deva)

Angajează urgent următorul personal:
•  1 (un) automacaragiu pentru automacara

de 5 tf. (399)

BANCA AGRICOLA S.A. DEVA

Anunţă că în ziua de 7 mai 1993, ora 9, va 
avea loc licitarea unei camionete marca DAI.-- 
MLER BENZ, culoare roşu-negru.

Licitaţia şi informaţii la Judecătoria Deva, 
) birou executori judecătoreşti. (315)

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ DEVA 

Scoate la licitaţie publică şase rezervoare 
de combustibil lichid cu capacitatea de 50 090 
litri fiecare. Licitaţia, va avea Ioc la sediul 
R.A.G.C.L. Deva, din str. Libertăţii, nr. 6, în 
data de 12 mai 1993, ora 8,

Informaţii în acest sens se pot obţine la te
lefoanele 611243, 615852.
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O NOUĂ FORMĂ DE ASIGURARE 
l'Vv FACULTATIVĂ C A S C  O .

Incepînd cu luna mai 1993, Societatea de 
Asigurări ASIROM S.A. a introdus o nouă for
mă de asigurare facultativă pentru avarii auto 
(CASCO) pentru autovehiculele din producţie 
externă înmatriculate în România.

Asigurarea se încheie la valoarea declara
tă de asigurat, valoare ce nu poate depăşi va
loarea autovehiculului la data asigurării.

La reînnoirea asigurărilor pe noi perioade 
de 1 an, asiguraţii beneficiază dc prime de a- 
sigurarc reduse cu 15, 25, 35 sau 40 la sută.

In calculul despăgubirilor în urma unui 
eveniment asigurat se vor utiliza preţurile şi 
tarifele practicate de eătre reprezentanţele pro
ducătorului autovehiculului respectiv din Ro
mânia sau, în lipsă, de către unităţile de spe
cialitate din România.

Şi asiguraţii care au asigurări în vigoare 
pot opta pentru această formă de asigurare, în
locuind vechiul contract cu un contract nou ce 
intră în vigoare în ziua imediat următoare. i

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm a vă 
adresa cu încredere la sediul SUCURSALEI A- 
SIROM S.A. HUNEDOARA — DEVA, sl la 
FILIALELE din BRAD, HAŢEG, HUNEDOARA, 
ORĂŞTIE si PETROŞANI. (32D

IMPORTANT PENTRU PRODUCĂTORII * 
AGRICOLI ţ

S.C. APRO — TERA S.A. SIMERIA i 
Invită producătorii agricoli (Tare au obţinut 

credite în baza H.G. nr. 61/1993 pentru procu
rarea de tractoare şi utilaje, în zilele de joi 6 
mai şi vineri 7 mai 1993, !a sediul unităţii dto 
Simeria, pentru încheierea convenţiilor de li
vrare. (32<D
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