
începând cu data de miercuri, 1 martie a.c„ : 
cotidianul „Cuvântul liber" Deva va apărea zilnic 
în 8 pagini, răspunzând astfel cerinţelor cititorilor 
fi dorinţei redacţiei de a îmbogăţi şi diversifica 
tematica fiecărui număr al publicaţiei. La cererea 
unui mare număr de abonaţi care primesc cu întâr. 
ziere ziarul de sâmbătă — duminică, programul săp. 
tămânal al Televiziunii Române va fi publicat în, 
ziarul de vineri. Întrucât, prin apariţia zilnică în 
8 pagini, se dublează Consumul de hârtie, preţul 
ziarului ld vânzarea cu bucata , se majorează la 
150 lei pe exemplar; Preţul abonamentului rămâ
ne, deocamdată, neschimbat.
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OgÂŞTIA — de la cetatea medievală la municipiul de azi " —

Prin crearea dualismii- 
lul austro—ungar de la 
1867, ‘Marele Principat al 
Transilvaniei şi-a • pierdut 
autonomia, fiind încorpo
rat regatului Ungariei, iar 
românii vor fi aserviţi noii 
stăpâniri.

Datorită votului îngrădit 
de condiţiile censitare, ro
mânii nu mai aveau acces 
far diete Ungariei, de. a- 
ceea fruntaşii politici tran
silvăneni dându-şi seama 
câ nU vor putea apăra in
teresele conaţionalilor lor 
prin lupta politică» adoptă 
o atitudine de abţinere de 
la viaţa parlamentară.

Pasivismul politie-parla- 
mentar nu a Închis însă 
calea continuării luptei 
pentru emanciparea naţio, 
nalâ, culturală şi econo
mică, ei chiar a determinat 
întocmirea şi înaintarea 
unor petiţii către împărat, 
care • au dus la procesul 
f®^orandumuluî.

(ga urmare a evoluţiei 
complexului de factori* e* 
conoRiiCi, politici, ştiinţi. 
fiei şi a maturizării ideii 

. naţionale; asistăm ţa sfâr. 
şitul secolului al DOX-ica

la o schimbare a sţructu. 
rilor societăţii în întreaga 
Europă,

In Transilvania se nâs. 
cuse o generaţie nouă, a 
căRţârîîor, car* era con
vinsă că o dată cu intra
rea in noul secol, el ii re. 
vine cinstea de a reaprinde 
torţa generaţiei de la 1848.

Ne găsim astfel in faţa 
unei mişcări, noi, care de
nunţă câ ineficient şi de. 
modat pasivismul şi In. 
deamnă pe toţi fruntăşii 
transilvăneni să se alăture 
şi să participe la lupta po
litică promovată de „di
recţiunea nouă". Istorio. 
grafia contemporană a nu
mit această nouă direcţiune 
„neoactivism",

Neoactivismul sau „di. 
recţiunea nouă" are trei 
puncte de pornire: Sibiul, 
Aradul Şi Orăştia. Ea Si
biu, steagul este : ridicat şi 
purtat de gruparea din ju- 
rpi:gaaetei
pol de „Telegraful Româii", 
sprijinite de Banca Albina. 
La Arad, gruparea se 
strânge în jurul gazetei 
„Tribuna poporului" spri
jinită de Banca Victoria.

La Orăştie, îndemnuri pen
tru părăsirea pasivismului 
apar in 1898, în „Revista 
Orăştiei", apoi In 1908 
gazeta „Activitatea" sub 
redacţia Dr. Aurel Mun. 
teanu arătă neajunsurile 
economice pe care le-a a- 
dus pasivismul pentru ţâ. 
rănime.

Ideile mai .clar conturate 
şi partenerii de luptă mai 
bine orientaţi se manifestă 
începând cu apariţia gaze
tei „Libertatea" la l ia. 
nuarie 1992. 24 de intelec-- 
tuali din întreaga Tran
silvanie (din care 20 sem. 
nau cu titlul de doctor In 
dmpt şi medicină) îşi ma. 
nifestă răspicat convinge, 
rile In „Cuvântul Program";

Trei frimteşi localnici se 
disting fi» mod deosebit 
întră promotorii noii miş. 
cări: Dr, Ion Mihu— înte
meietorul Băncii Ardeleana 
şi respectai ..spiritus rec- 

al :m%căriv; Preotul 
irm W b^etr-fOcaţle de 

Preot ION SABAU, “ 
Colonel (r) VTOREL 

CUGEREAN

Stimate dlc ing. GEORGEL RAlCAN, prefectul judeţului Hunedoara, 
Stimate dle ing. OVIDÎU HAGEA, primar al municipiului Deva,
Stimate dle colonei DUMITRU ÎOAN ARSENIE, şef al Inspectoratului de 
poliţie al judeţului Hunedoara,
Stimate dle maior MIRCEA BIlADEAN, şef al Poliţiei municipiului Deva

I«
I

t

De câtva timp, liniştea şi odihna 
locuitorilor de pe strada I Decembrie, 
din Deva (în principal din vecinăta
tea SG. „Mondoturism" S.A.), sunt 
conturbate brutal de activitatea clu- 
.bulul de noapte deschis deasupra So.‘ 
cietăţii ,Mondoturism", prin nep er- 
misâ uşurinţă a primăriei în acorda
rea autorizaţiei pentru O asemenea 
activitate în plin centru al oraşului 
şi prin generozitatea excesivă de în. 
chiriere a spaţiului * de către S.G. 
„Sarmis" S.A. Deva, după originala 
condiţie a economiei noastre de piaţă: 
nu contează, bani să iasă.

Intre orele 24—5, clubul nocturn
produce un zgomot insuportabil, com
pletat de cel al autoturismelor care 
vin în trombă, claxonând, opresc în 
uşa acestui „cuibuşor de nebunii", ca 
şi în cea. a barului de lângă Aeroclu. 
bui ^Daşia" alt focar de poluare 
ciS^ţleă, fonică ş | de degradarp nio-

(Continuare în pag. a 2-a) *

j Marţi, 28 februarie | 
a.cv vremea va cunoaşte » 
ameliorări în toate re. | 
giuniie ţării cu excepţia « 
celor din est unde |n I 
cursul nopţii vâ mai ' 
ploua. Ziua cerul va fi | 
variabil, temperatura | 
Insă nu va creşte. Va > 
fi Uşor mai rece decât < 
în ,ziua precedentă, mai j 
ales dimineaţa. Mini- I 
mele vor înregistra 2—8 ■ 
grade C, iar maximele { 
se , vor situa între 6 * si * 
18 grade G.

La Dacia Service Deva lucrările de reparaţii auto 
sunt executate de adevăraţi profesionişti. Printre a_ 
ceştia se numără şi mecanicul auto Marian Mate-

Foto: PAVEL LAZA

rală a tineretului — şi pleacă în a- 
celaşi mod, în pofida indicatoarelor 
de circulaţie care interzic accesul 
autovehiculelor pe un important seg
ment din această stradă centrală a 
municipiului Deva.

In numele locuitorilor din zonă şi 
al, patronului Hotelului „Bulevard", 
căruia i se împuţinează clienţii, vă 
rugăm să întreprindeţi măsurile co
respunzătoare, în baza legilor ţării 
şi a atribuţiilor pe care vi Ie impun 
înaltele funcţii, • pentru restabilirea 
liniştii şi ordinii populaţiei de pe 
strada amintită, şi aŞa stresată de 
celelalte multe nevoi ale vieţii. Pen
tru asemenea distracţii, necesare ti
nerilor, probabil, şi pe timpul nopţii, 
se pot găsi spaţii în alte zone, în care 
să nu afecteze ordinea publica şi viaţa 
oamenilor. -

Cu speranţă şi respect, - 
DUMITRU GHEONEA

28 februarie

-« Cuv. Vasiie Mărtu
risitorul; Cuv. Casian 
Romanul şi Gherman 
din Dobrogea (cu prăz- 
nuirc la 29 februarie);

•  Onomastici: Roman;
0  S-a născut în 1?54

GHEORGHE ŞINCAT, u- 
nul din fondatorii Şcolii 
Ardelene;

•  Soarele răsare la 
6,56 şi apune la 18,01;

•  Au trecut 58 de 
zile din an; au mai ră
mas 307.

învăţătoarea: . ■
— Gigele, tu de cc nu cânţi ? „ •
— Nu-i nevoie. Eu vreau să mă fac diri

jor...--

F R E S C O

•  La cinci ani de la 
Constituire. Au trecut 
cinci ani de la înfiinţarea 
în judeţ a Asociaţiei

' • - Handicapaţilor Neuromo- 
tori. Fondatorii, condu
cerea asociaţiei folosesc 
prilejul de a-i felicita pe 
toţi membrii din locali
tăţile hunedorene, urân- 
du-le din inimă sănătate 
bucurii şi fericire (E.S.)

•  2500 de arbori. In 
această primăvară în mu
nicipiul Hunedoara se voi

planta 2500 de arbori — 
castani, salcâmi, arbori 
ornamentali. Acţiunea este 
coordonată de către pri
mărie şi are drept scop, 
printre altele, înfrumu
seţarea oraşului, dar mai 
ales extinderea şi re
constituirea covorului na
tural al zonei. (C.P.)

•  De cc o tot amânaţi? 
Aplicarea Legii fondului 
funciar, *în oraşul Brad, 
eţte pe punctul de a se 
încheia. Dacă oamenii au 
primit pământul, merite 
au toţi cei care s-au 
implicat în această . am. 
plă acţiune. Dacă şi cei 
de ţa Ocolul Silvic din

Brad erau receptivi, pu
teau primi aceleaşi apre
cieri. Dar cum ei găsesc 
tot felul de motive de 

amânare — deşi oamenilor 
li S-a reconstituit drep
tul la pădure— ne între
băm şi noi, pe bună drep
tate, când veţi trece la 
treabă, să le daţi acest 
drept oamenilor? (ALJ.)

. •  Tăieri la pomi. In
livezile fermelor speciali
zate ale S.G. Sansere din 
Sân tandrei' şi -Ş.G. Horti
cola din Deva au începui 
şi se desfăşoară cU inten
sitate tăierile la pomii 
fructiferi. Este un ' semn

qă vom avea oare o pro. 
ducţie bună de fructe? 
(N.T.)

•  La îngrăşat. La S.G, 
Sinprod S.A. din Orăş
tie, în dorinţa de a asi
gura materia primă pen
tru preparatele din carne 
şi a obţine produsele cu 
costuri mai reduse, s-a 
organizat o îngrăşătorie 
pentru bovine, ocupată 
acum de 77 de animale. 
In viitor aceasta se va 
extinde simţitor. (N.T.)

m r \ -  -m m r 1 »  ii %

1

prin reprezentanta din Hunedoara 1
cu sediul In str. N. Bâlcescu, nr. 7 1

(Policlinica cu plată, et. 3), 1

telefon 054/714659 1
9 îndulcitori *
9 arome 1
O dozatoare 1 884 8 «1|
9 maşini îngheţată 4180 * %
9 vitrine expunere 1007 8 \
9 congelatoare 411 i
9 ciocolatiere 495 8 1
9 cuptoare pizza 2 757 8 f
9 refrigeratoare bere 1647 8 j
9 expresoare cafea î 129 8 I
9 linii Snack Bar 1
9 linie biscuiţi »
9 linie panificaţie 1%
•  linie carmangerie I
•  mobilier baruri, cofetării 2
•  hârtie imprimantă: A 3, A 4 . |
Preturile se calculează la cursul oficial î

nu includ TVA. Garanţie 6 luni — 2 ani. I
(F. 103)
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0 DORINŢA REALA DE LECTORA
Dna Mariana Male este 

bibliotecar 1a Vălişoara din 
anul 1990. De-a lungul 
celor aproape cinci ani de 
activitate a acumulat cu
noştinţe (completate şi cu 
prilejul unei specializări 
organizate de Ministerul 
Culturii, obţinând atesta
tul pe post — n.n.) şi o 
experienţă necesare unui 
dialog fertil cu oamenii 
comunei, mal ales cu cei 
dornici de lectură. Şi nu
mărul acestora a fost In 
anul trecut de 415 Ia o 
populaţie de 1500 locuitori. 
Exprimată prin limbajul 
sec al cifrelor, reiese clar 
că dorinţa de lectură este 
una reală. Chiar remarca
bilă 1 Chiar dacă o parte 
înşemnată dintre cititori o 
alcătuiesc elevii.

— Care este colaborarea 
dv cu şcoala?, am întrebat-o 
pe dna Mariana Male.

— Vreau să menţionez că 
prin diverse modalităţi 
(rafturi de carte nouă şi 
tematice, liste cu cărţi 
existente în bibliotecă, a- 
fişate la loc vizibil), fon
dul de carte de peste zece 
mii de volume l-am făcut 
cunoscut tuturor celor In
teresaţi, dar mai ales ele
vilor, în funcţie de pro
grama şcolară. De altfel, 
colaborarea cu şcoala este 
foarte bună. Împreună cu

această instituţie am or
ganizat concursuri „Cine 
citeşte cunoaşte", meda
lioane literare, prezentări 
de cărţi, întâlnirea cu 
scriitorul Dumitru Hurubă 
ş.a. La Dealu Mare şi Sâ- 
liştioara ave» puncte de 
împrumut de carte pentru 
satele respective. Aici, căr
ţile sunt schimbate cu 
prilejul deplasărilor noas
tre, ale mele sau ale di
rectorului de cămin cul
tural.

— Ce cărţi preferă citi
torii dv.?

— Elevii, cu precădere, 
cărţi prevăzute de progra
ma şcolară. Majoritatea 
cititorilor, care nu ne-au 
trecut de azi-de ieri pra
gul, solicită noile apariţii, 
cărţi de acţiune

— Şi cărţile nou apăru
te intră în număr sufi
cient ?

— Din păcate nu şi a- 
cestea din lipsa fonduri
lor alocate pentru achiziţia 
de carte. Cititorii doresc 
ca şi nufneric . să intre 
mai multe, dar şi ca nu
măr de exemplare la un 
titlu, mai ales la cărţile 
valoroase. Cu un singur 
exemplar de carte cu greu 
poţi satisface dorinţa de 
lectură a celor împătimiţi 
cititului. :

M1NEL BODEA

De ce la rampă? De j® 
azi? Pentru că SIDA este 
cunoscută în România din 
anul 1985, dar până în 1989 
nu prea se vorbea şinu se 
scria aproape nimic despre 
SIDA. Acum avem libertatea 
şi chiar obligaţia profe
sională de a informa opi
nia publică despre SIDA, 
pentru a şti cum se trans
mite, cum se previne, cum 
se diagnostichează şi ce 
avem de făcut în cazul u- 
nui bolnav de SIDA sau 
al unei infecţii cu virus HIV 
(virusul care determină 
boala). De la început tre
buie menţionat că boala 
nu se vindecă şi nu are un 
vaccin care să o prevină. 
Deci, trebuie să prevenim 
infectarea cu virusul HIV.

In Spitalul judeţean De
va funcţionează o comisie 
medicală cară acordă spri
jin tehnic şi de specialitate 
celor interesaţi. Obiectivul 
nostru este de a trece de 
la faza ; de intenţii la cea 
de acţiune.

In ţara noastră grupul 
de vârstă cel maiT afectat 
de infecţia cti virusul HIV 
îl constituie, copiii. De a- 
ceea programul nostru se 
adresează Iri primul rând 
copiilor, dar şi altor gru
pe de vârstă, când este 
cazul.

Date recente ale O.M.S. 
(Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii) estimează infec
ţia eu HIV, la 14 900 008 
persoane, dintre care 
8 000 000 în Africa sub- 
ecuatorială, iar în Europa 
Centrală şi de Est, aproxi
mativ 50 060 cazuri.

In România, la 31. 12.
1994 fuseseră înregistrate 
3 119 cazuri, dintre care 
2 885 copii. Dintre cele

3 119 îmbolnăviri cumula
tive (din 1985 când a fost 
înregistrat primul caz de 
SIDA la noi în ţară), 1154 
ap decedat, 1067 fiind co
pii. Cazurile de boală care 
apar acum se datorează 
probabil infectării în peri
oada 1987—1990.

Ordinul 1201/1990 al MS. 
stipulează faptul că orice 
persoană infectată cu HIV/ 
SIDA beneficiază de îngri
jiri medicale cu respecta
rea confidenţialităţii. Cos
tul îngrijirilor medicale 
pentru un copil cu infecţie 
HIV este de aproximativ 
2 000 000 lei/an, iar pentru 
un eopil cu boala SIDA* 
cheltuielile ajung la 4,5 
milioane lei/an. Din 1994, 
România a aderat la Pro
gramul Internaţional Anti- 
SIDA prin . Conferinţa de 
la Paris.

Infecţia cu virus HIV/ 
SIDA nu este o problemă 
strict medicală. Ea trebuie 
să antreneze deopotrivă ca
drele medico-sanitare ală
turi de reprezentanţii în
văţământului, armatei, tu
rismului, organizaţiei de 
tineret, practic întreaga 
societate.

Măsurile concrete care 
trebuie luate împotriva 
SIDA se regăsesc în edu
caţia populaţiei. Trebuie 
cunoscut faptul că începând 
cu frizeriile, manichiura, 

tratamente ocazionale, joaca 
copiilor unde pot fi ace 
infectate şi continuând cu 
unităţile sanitare, toate pot 
fi cauze de îmbolnăvire.

Recomandarea noastră 
este să nu apelaţi la ser
viciile unor persoane fără 
calificarea necesară in 
tratamentele injectabile, 
cum ar fi; infirmiere, fir»

mei de serviciu, din unităţi 
sanitare, agenţi veterinari, 
persoane fără o cultură me
dicală corespunzătoare.

In activitatea medicală 
s-a instituit obligativitatea 
folosirii numai a seringilor 
de unică utilizare, după 
care se distrug împreună 
cu acele de seringă. In ca
binetele de mici interven
ţii chirurgicale, de sto
matologie, orice manevră 
este făcută sub controlul 
sterilităţii. Precizez că noi 
am luat .măsuri să organi
zăm cursuri cu personalul 
medical mediu pe această 
temă. Ca o iniţiativă deo
sebită va fi testarea tuturor 
copiilor la internarea în 
spital, precum şi a bolna
vilor care' provin din co
lectivităţi cu boli cronice 
(bolnavii psihici).

Transmiterea bolii prin 
sânge infectat este practic 
exclusă, deoarece fiecare 
donator la fiecare donare 
este testat anti-HlV, 

Personalul medico-sani. 
tar se află în permanenţă 
expus infecţiei de aceea nu 
trebuie să neglijăm nici 
protecţia personală. ' 

în concluzie putem 
spune că infecţia HIV- 
SIDA o găsim acolo unde 
se produc greşeli mari şi 
abateri de la Normele M.S. 
şi unde predomină igno
ranţa şi lipsa de educaţie 
medicală. Boala poate şi 
trebuie să fie prevenită, 
iar opinia publică să fie 
informată despre gravita
tea unor gesturi regreta, 
bile.

Dr, GHEORGHE ALBU, 
Director adjunct medical 
SPITALUL JUDEŢEAN 

DEVA

Promotorii „direcţiunii noi1
<Urmare din pag. I)

preot şi de gazetar şi Dr. 
Aurel Vlad (nepotul lui 
Gh. Bariţiu de la care va 
dobândi o aleasă cultură, 
altoită pe vocaţia sa de 
tribun şi de luptător).

Acest adevărat triumvi
rat, colaborând armonios, 
i-a dat mişcării neoactiviste 
forţa de a pătrunde şi a se 
impune în lupta parlamen
tară pentru întreaga Tran
silvanie.

In mai 1903, când devine

vacant cercul Dohrei, gru
parea de la Orăştie hotă
răşte să prezinte candida
tura Dr. A. Vlad pentru 
alegerea de deputat. „Li
bertatea" susţine inteligent 
şi cu mult curaj campania 
de pregătire e alegerilor. 
In 6 iunie victoria este 
deplină. Trebuie remarcat 
faptul că dreptul de a vota 
era acordat numai bărba
ţilor ştiutori de carte şi 
care aveau pământ fi) 
proprietate, iar v o t u l  
nu era secret, ci se

dădea deschis,, direet — 
pe faţă.

Victoria Dr. A, Vlad şi 
exemplara sa comportare 
ca „reprezentant al unei 
direcţiuni noi" a determi
nat Partidul Naţional Ro
mân să abolească pasi
vismul la Conferinţa din 
anul 1905.

La primele alegeri după 
această hotărâre Dr. A. 
Vlad nu mai era singur, 
cf — aşa cum prezisese in 
iulie 1903 — însoţit de încă 
18 deputaţi români.

6,30 Seriale, desene a- 
nimate; 10,05 Kojak (s): 
„Afacere dubioasă"; 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte (cs);
13.00 Magazinul amiezii; 
13,30 Springfield Story 
(s); 14,15 Santa Barbara 
(s); 15,10 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 16,00 Ilona 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiser talkshow;
18.00 Jeopardy! (cs); 18,30
Intre noi (s); 19,00 Fru
mos şi bogat (sr); 19,30
Exploziv telegrafic; 19,45 
Ştiri, meteo, sport; 20,10 
Exploziv — magazin; 
20,40 Vremuri bune şi 
rele; 21,15 Alex. III, nară 
de aur (s.p., SUA, 1893).

7,30 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00

Show-ul lui M. Costanzo
(r) ; 12.45 Forum (mag.);
14.00 TG5 — ştiri; 14,25 
Cotidiene ;14,40 Beautiful
(s) ; 15,05 Complot în fa
milie (show); 16,20 Agen
ţia matrimonială (mag.);
17.00 Bim Bum Bam
(d.a.); 18,00 Super-samura- 
iul (s); 18,25 D.a.; 19.00
OK, preţul e corect (cs);
20.00 Roata norocului (cs);
21.00 TG5 — ştiri; 21,25
Circulă zvonul (show); 
21,40 Film; 0,00 Show-ul 
tui Maurizio Costanzo; 
2,30 Cotidiene (r); 2,45
Circulă zvonul (r); 3.30
Target (ri; 4,30 Rofocalco 
(r).

6,30 Brunch — TV 1; 
10,15 Vecinii (s): „Lucy"; 
10,45 Brunch — TV 2; 
13,00 Loving (s): „Altă 
mărturisire"; 13.30 Soa
rele Californiei (s); 14,30 
Falcon Crest (s); 15,25
^Tânărul Indiana Jones 
(s.a.); 16,25 MacGyver
(s.a.); 19,00 Roata norocu
lui (cs); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 19,55 Fotbal. Cupa 
UEFA; 23,55 Fugi. dacă 
poţi (f.p., ŞUA, 1987); 1,40 
Iubire sau ce naiba? 
(show); 240 MacGyver 
(s/r); 3,05 Tânărul India
na Jones (s/r); 3,55 Fal
con Crest (s/r); 4,45 Soa
rele Californiei (s/r).

6,30 Ştiri, cu Tom Bro. 
kaw; 7.30 In miezul afa. 
cerilor (mag.); 8,00 Azi 
— informaţii la zi; 10,00 
Comerţ TV; 11,00 Piaţa 
europeană; 15.00 Piaţa 
americană; 18,30 Buletin 
financiar; 19,00 Azi, in 
formaţii Ia zi cu Bryant 
Gumbei 4 Katie Courie; 
20,00 Ştiri ITN; 20,30 
Viaţa noastră; em. ecolo
gică; 21.00 Entcrtainment 
X — Press: lumea filmu
lui şi muzicii; 21,30 Da. 
teline — retrospectivă; 
2240 Magazinul ştirilor 
NBC; 2340 Show-ul.serii 
cu Jay Leno: talkshow 
cu celebrităţi; 0,30 Real 
Personal — show.

9,30 Golf. Magazin PGAj 
1040 Magazin Olimpic'; 
11,00 Atletism. Concursul 

IA AF Indoor — Stockholm 
(sel.); 12,00 Triatlon. Con
curs Indoor de la Paris 
(sel.); 13,00 Fotbal. Euro. 
goluri; 14.30 Mag. sportu. 
rilor cu tnptor (r); 1649 
Atletism. Concursul IAÂF 
Indoor — Stockholm 
(sel.); 1740 Tenis. Finala 
turneului ATP — Phila
delphia (înreg.); 19,00 Fot
bal. Eurogoluri; 20.30 Bu. 
letin de ştiri 1; 21,00 Te
nis Magazin ATP; 22,00 
Ski alpin. Magazin; 23,00 
Box. Titlul european la 
categoria mijlocie: Richle 
Woodhall (Marea Brita. 
nie) — Silvie Branco, I . 
talia.

wrrm wşsm.
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TVR 1

7,00 TVM — Telema- 
tinal; 8,30 La prima 
oră; 9,15 Santa Bar
bara (s/r); 10,00 Ac
tualităţi; 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Miere 
amară (L Franţa); 13,10 
1001 audiţii; 14,16 TVR 
laşi: 15,05 TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actuali
tăţi; 16,10 FU tu în
suţi!; 17,00 Convieţuiri; 
18,00 Totul despre mu
zică (cs); 18,30 Desene 
animate; 19,00 Clio; 
1940 Reflector; 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Edith şi 
Marcel (f. Franţa «3); 
23.25 Actualităţi; 23,40 
Reflector; 0,10 Music 
box... de Mărţişor; 0,40 
Gong! , „

7,09 La prima oră; 9,18 
Ora de muzică; 10,90 
Telejurnal Worldnel;
10.30 Caleidoscop CFI;
11.30 Desene animate; 
1240 TeatrwTV; „Mi
racolul" (r); 1340 Rit
muri muzicale; 13,45 
Telejurnal Cil; 1440 
Actualităţi; 14,10 Pla
netarii; 15,00 limbi 
străine: franceză şl 
engleză (r); 10,00 De
sene animate; 1640 
Fiicele doctorului (s); 
17,00 23 de milioane 
(P. I); 17.40 Aur şi no
roi (s); J840 23 de mi
lioane (p. II); 20,00 
Hyperion; 21,00 TVM 
— Mesager; 21,30 In-' 
tre da şi nu; 22,00 Tra
diţii; 22,30 Credo; 23,45 
Eurogol.

■53ZBS
9,00 Desene animate: 

„Batman" (r); 9,30
Film serial: „Prinţul 
din Bel Air" (r); 10,00 
Film serial: , .Falcon 
Crest" (r); 10,50 Film 
serial: „Miami 'Vice“ 
(r); 11,10 Viva Tele 7 
(r);, 12,40 Videotext; 
18,00 Desene animate: 
„Batmari"; 18,30 Film 
documentar: Jocul ci
frelor"; 19,00 Mafalda;

20.00 Film serial: „FBI" 
ep.. 12; 20,50 Ţara ni
mănui; 20,55 Doar O 
vorbă să-ţi mai spun.-;
21.00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri Tele 7 
abc din 27 februarie); 
2140 Film serial 1 
„CH1PS" — ep. 9; 
22,20 Clip viva; 2240 
Film artistic; 0,45 Vi
deotext.

9,00 Teletext; 10,00 
Observator -  Antena 
1; 11,00 Agenda săp
tămânii; 11,30 Film 
artistic. „In zori" (r); 
13,00 Teletext; 17,00 
Observator — Antena 
t; 18,00 Telemedica. 
„Stop SIDA"; 1940 
Film e  Cineva despre 
care să cânţi; 20,30 
Worldnet. Spectacol de 
muzică country.



GATA DE START, PENTRU RETUR, CU OBIECTIVE CLARE
CORVINUl ' hUNEDOARA j IjiuL PETROŞANI Situarea In primă

Un singur gând, promovarea j
Preşedinte de onoare: MIRCEA

ROSCULET
Preşedinte executiv: DORIN NICŞA 
Vicepreşedinte: MARIN IONIŢĂ 
Contabii sef: LIA ANDREI

I 
I 
I

Membrii consiliului de administrafie: I
CAIUS APOSTU, C-TIN SCURTU, N OARGA| 

Antrenor principal: IOAN PETCU J
Antr. secunzi: VIRGIL STOICA, a

FL. VAETUŞ ■
Doctor: IOAN VAIDA |
Maseuri: VICTOR ONCU, BONE CSABA|

lotul de jucători: Popa, Petrei, Bor- „evadarea" lui Vlad de către loan Petcu I 
dean. Sterean, Uaidiner, Crăciun, Bar- şi numirea ̂  lui Dorin Nicşa ca preşe-J 
dac, Ghira, Bozga, Halostă, Gabor, Te- dinte al clubului, dar şi sprijinul cel 
tileaa. Mitrică, Costâchescu, Hegy, Şu- S.C. Siderurgica S.A. (director general! 
vagău, Ciorea, Păcurar, Scurtu. Dâscă- dl ing. dr. Silviu Şamoilescu) îl acordă I 
lescu şi Gheară. Clep se pare că va ju- Corvinului, a reaprins mai pilternic d<> • 
ca în Ungaria, iar Zanc n-a revenit la rinţa hunedorenilor de a obţine in a - | 
lot. cest campionat mult râvnita promovare. |

După cum se cunoaşte, la încheie- Conducerea tehnică, întregul lot de fot-1 
rea turului, F.C. Corvinut s-a clasat pe balişti, s-au pregătit cu multă tragere ■ 
locul trei, cu 30 de puncte şi un gola- de inimă şi conştiinciozitate, după un |  
veraj bun, 41—18 şi se află.la 9 pune- program riguros Întocmit şi toţi fotba-j 
te de lider (Poli Timişoara) şi la 3 de liştii au răspuns exigenţelor antrena-1 
echipa de pe locul doi. Tractorul Bra- riior. Se speră ca vechiul nucleu hu- j  
şOV.' Deci e greti de crezut că studenţii nedorean — Gabor, Tetileanu, Bordea-1 
timişoreni mai pot claca şi ajunşi, avan- nu,' Bardac, ffaidţper, îlîtric^. Costă- _ 
tajul hiat fiind hotărâtor. Aşa că atât chescu, dar şi mai tinerii iau tnaî Ţtoiil 
braşovenii cât şi hunedorenii — cei mai veniţi Popa, Peţrei, Sterian, Crăciun,> 
bine plasaţi, dar probabil vor mai fi Chira, Halostă, Păcurar, Ciorea, Hegy,| 
de 3—3 formaţii ce vizează locui al doilea Şuvagău vor da măsura valorii lor şia 
— au acelaşi scop, locul doi, ceea ce ja sfârşitul campionatului, mai bine| 

da dreptul să participe la baraj, după încheierea meciului de ba-|
deci o şansă de promovare în Divizia 1 r , , , . „ - .1
Naţională. raj, suporterii hunedorem să retrăiască!

Preluarea echipei Corvinul — după marea bucurie a promovării. |

a clasamentului
Preşedinte executiv: PETRE DRAGGESCU 
Vicepreşedinţi: ing. PETRE TUDOR, 

ing. IOSIF BOCAN,
IOSIF KELEMEN 

Secretar: M. SPIRU
Organizator de competiţii: GHEORGHE

BOBOC
Doctor: VICTOR BADULESCU 
Maseur: RADU DRAGUSAN

Jiul Petroşani începe 
returul cu următorul lot 
de jucători: Ghiţan, An
ton, Ciobanii, Mititel, 
Huza, Mihăescu, Călugă
riţa, Nicola, Lazăr, Do- 
du, M. Popa, Ştirbulescu, 
Sedecaru, Cioabă, Cea- 
custa, Barbu, Movilă, Cris- 
tescu, Stoica, Mangalagiu, 
Tudorache, Petra, Milita- 
ru şi Gigi Ştefan au fă
cut pregătiri cu Jiul, dar 
la ora apariţiei acestor 
rânduri nu erau termina
te formele de transfer.
"După cum remarcam de 

curând în paginile zia. 
rului nostru, Jiul Petro
şani s-a confruntat din 
nou" — cu unele greutăţi 
financiare şi chiar în ul
tima perioadă a pregăti
rilor — după întoarcerea 
de la Felix s-a văzut con

fruntat cu lipsuri finan-' 
dare, Sindicatul (dl M. 
Cozma) rămânând la sta
diul promisiunilor finan
ţării clubului. Era- vorba 
însă, ca sâmbătă, Consi
liul de administraţie a 
clubului să se întâlneas
că din nou şi să ia de
cizii care le vom aduce 
şi noi la cunoştinţa ci
titorilor noştri.

După cum aveam să 
constatăm la Petroşani, 
dnii Petre Drăgoescu, E- 
mil Vlăduţ, M. Spiru şi 
Gh. Boboc ne asigura 
că fotbaliştii de la Jiul 
nu vor renunţa la lup
tă pentru a se clasa de 
la jumătatea clasamentu
lui în xps, că în ciuda 
oscilaţiilor sprijinului ce 
îl vor primi din partea 
sponsorului, vor căuta

să-şi facă datoria în te
ren. Lotul Jiului — din 
care putem reţine unele 
nume de valoare în fot
balul nostru, a pornit la 
drum (în retur) cu un an
trenor mai puţin cunos
cut dar se pare-că va a- ' 
vea un cuvânt de spus 
Emil Vlăduţ, foarte mo
tivat să muncească ca 
Jiul să redevină JIUL.

Conducerea clubului nu 
aşteaptă decât sprijinul 
celor în putere să o fa
că. Jiul nu renunţă la 
obţinerea performanţei 
promovării în ahul viitor. 
Un „vis" perfect realiza
bil dacă parcurgem lo
tul Jiului. Şi toată lumea 
de la Jiul, jucători, an
trenori şi conducători de 
joc, sunt convinşi că se 
poate !
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Io aspra luptă ce aş
teaptă pe Vega Deva pen
tru evitarea retrogradării 
porneşte în retur cu lo
tul s Rahovcaim, Ciubota
rii, Stan, Fartuşnic, Ră- 
dacAnoscu, Davidoni, Nea- 
gu, Costea, Macavei, Tă. 
naşe, Spineenu, Bulga
ro, Cărstoiu, Berindei, Ra
do*, Daaciu, Elek. Mure- 
şan. Popa, Loca, Oacheş. 
S-au mai antrenat la De
va: Bus, Ciobanu şi D. 
Grigere şl încă nu sunt 
efectuate transferările 
preconizate.

Fotbaliştii deveni se a- 
Gă pe un loc incomod, 17 
şi nu va fi deloc uşor să 
părăsească zona pericu
loasă a retrogradării in 
care sunt antrenate mai

VEGA DEVA 
Lupta pentru supravieţuire 

în Divizia B
Preşedinte de onoare: ing. NICOLAE

STANCA
Preşedinţi ai secţiei fotbal: ing. SIMION 

TODONI, ing. E. BOJIN 
Contabil şef: MINODORA PODELEANU 
Organizator de competiţii: IOSIF

KELEMEN
Doctor: CORNEL PAVEL 
Maseur: IULIU NAGIII

multe formaţii. Ne bucură pentru retur a fost jee-
însă că atât conducerea 
clubului, cât şi jucătorii 
şi antrenorii sunt puter
nic mobilizaţi să iasă din 
impas. Se ştie cum a în
ceput echipa campiona
tul, când antrenorii nici 
nu ştiau bine cu ce ju
cători să înceapă meciul, 
câţi de la Caransebeş, câţi 
de la Deva. Până la ur
mă, după părăsirea for
maţiei de către oei de la 
Caransebeş, au rămas să 
apere culorile echipei nu
mai devenii, care au în
ceput in a doua jumă
tate a turului seria vlc-

luată de către fotbaliştii 
de la Vega şi antrenorii 
lor I. Stanca şi N. Ale* 
xiuc cu mai multă am
biţie şi dăruire. S-a lu
crat mult, şi sperăm, cu 
folos. S-au disputat un 
număr Însemnat de me
ciuri de pregătire după 
care a Început să se con
tureze şi echipa de ba
ză care are rezerve de 
valoare apropiate pe fie
care post. In toate me
ciurile, Chiar cu echipe 
bine cunoscute din Divi- 
sia B, seria a IV-a, Ve
ga Deva a reuşit să eta-

Minerul Certej aşteaptă j 
cu încredere barajul j

; \ -V- • \V' .i ; • vi :
Preşedinte de onoare: ing. VALENTIN |>

I
COSTA

Preşedinte al Asociaţiei Sportive: 
ing. ANDRONACHE DANIEL 

Preşedintele secţiei de fotbal: 
ing. LIVIU BLAJ

Antrenor principal: TUDOR NEAGU 
Doctor: IOACHIM OANA

toriilor acasă şi au adus leze o temeinică pregăti
şi 4 puncte preţioase din Te fizică şl tactică care
deplasare.
■ ' Iată de ce, pregătirea

sperăm să o demonstre
ze şl |n retur.

Experimentata echipă a minerilor din 
Certej numără câţiva jucători trecuţi 
prin focul multor bătălii de pe gazon: 
Asaftei, Bozan, Ciotlâuş, Constantin. 
Căpuşean, Halga, Lavu, Ormcnişan, Mâ- 
giaru, Matache, Sicoie, Szidorak. Stro
fa, Tiliban, Tîrnoveanu, Ţînţărcanu,- 
Verde, Văcaru, Urban, Ungureanu. 
Un lot compact, neschimbat de la în
ceputul acestui campionat.

Minerul Certej a avut o comportare 
de excepţie în tur. Lider autoritar din 
prima etapă până la încheierea turu
lui a acumulat nu mai puţin de 51 
puncte (maximum posibile din 17 jo
curi, încheiate fără nici un egal sau în
frângere), Minerul a luat în serios şi 
pregătirile din iarnă pentru retur şi 
programul întocmit din timp a fost res
pectat ctt sfinţenie. /

După perioada de pregătire la Deva

şi la Câciulata, intre 18—28 ianuarie, 
iar apoi meciurile amicale şi pregăti
rea specifică la Deva, lotul a rămas ne
schimbat. Aşa au hotărât conducerile 
clubului şi cea tehnică. Este o mare în
credere în echipă, în potenţialul fiecă
rui jucător în parte. „Nu era cazul să 
facem nici o modificare — ne spunea 
cineva din conducerea asociaţiei. Cu 
acest lot am început campionatul, echipa 
s-a comportat exemplar, este unită, se
rioasă, disciplinată, omogenă, exact cum 
ar trebui şă fie o formaţie ce trebuie 
să susţină 2 meciuri (tur-retur) de ba
raj.

Datele meciului de baraj se cunosc 
4 şi 11 iunie, cu campiona judeţului 
Alba. Minerul Certej va continua retu
rul cu speranţa că trece barajul cu bi
ne şi Certejul va avea pentru prima « 
oară în istoria sa o echipă de „B“.



Despre cooperaţia de 
consum se vorbeşte în fel 
şi chip. linii spun că, in 
condiţiile economiei de pia
ţă şi ăle concurenţei, co
operaţia de la sate nu a- 
vea şanse de a fiinţa. Al
ţii susţin că, dimpotrivă, 
cooperaţia de consum tre
buie sa existe, fiind o for
mă de schimb de mărfuri 
Intre, oraş şi sat, menită 
a duce la sate mărfurile 
de; care au nevoie-oamenii. 
Discuţia noastră cu dl Ro- 
mulus Uscatu, preşedinte
le „Consumcoop" Dobra, 
a pornit tocmai de la ideea 
ce am enunţat-o în rându
rile de mai sus. Interlo
cutorul, nostru ne-a spus 
ferm:

— Cooperaţia de consum 
are încă un rol important 
în viaţ§i satelor. Dar să vfi 
prezint  ̂ pe scurt, „Con
sumcoop" Dobra. Unitatea 
noastră are în atribuţii a- 
preyizionâreâ oamenilor din 
trei comune: Dobra, Lă- 
pugiu de Jos ş i' Bătrâna. 
Avem 22 de unităţi de des
facere cu amănuntul şi 
cinci de alimentaţie publi
că.

— In comerţ au apărut 
şi mulţi privatizaţi.

—- Foarte bine. Faptul 
acesta nu ne deranjează.

— S-a născut concuren
ţa.

— Da, dar cooperaţia de 
consum îşi vede de rolul 
ei — adică de a duce oa
menilor din satele cele mai 
îndepărtate mărfurile de

Se prăbuşeşte cooperaţia de
i" Dobra

că nu
care au nevoie. Un priva
tizat nu duce la sate marfă 
ieftină — cum o facem noi 
— care asigurăm şi oţet 
şi sare la fiecare paşă.

— Die Uscatu, coopera
ţia de consum din Dobra 
a cunoscut schimbări du
pă decembrie 1989 7

— Nu esenţiale. Coopera
ţia de consum funcţionea
ză după modelul clasic. In 
ce priveşte aprovizionarea 
însă am căutat şi am gă
sit două căi. Prima este 
procurarea de marfă din 
depozitele „Federâlcoop" 
Deva. Această cale are a- 
vantajul că aduce marfa 
aproape de noi, cu numai 
8 la sută remiză şi accep
tă plata mărfii în termen 
de 10 zile de la ridicarea 
acesteia.

— Ge adaos comercial 
aplică „Consumcoop" Do
bra ?

— Maximum 25 la sută. 
Sunt articole la care adao
sul este mai mic. Adaosul 
se stabileşte în funcţie de 
perioadă şi de cerinţe.

— Ziceaţi de două căi 
de aprovizionare. Pe pri
ma aţi prezentat-o, care 
este a doua ?

, —•Aprovizionarea direc
tă. Adică luăm marfă de 
la producători, fără inter
mediari. Este o cale pe 
care o folosim tot mai 
mult şi cu tot mai bune 
rezultate.

— Anul 1994 s-a încheiat 
recent. Gu ce rezultate?

— Bune. Am vândut 
marfă în „valoare de 500 
milioane de lei. Rata ren
tabilităţii este de 2,04. Am 
realizat un profit net de 
11 milioane de lei. Cifrele 
acestea sunt aproximative 
întrucât calculele financia
re pe anul trecut nu s-au 
încheiat.

— Ştim că unitatea dum
neavoastră are şi o puter
nică bază de producţie.

— Are. Brutăria noastră
— renovată şi moderniza
tă în anul trecut, condu
să de dl Ilaria Bulzan — 
coace zilnic 1700—2000 de 
pâini — pe care le desfa
cem în toate localităţile 
din jur. Intenţionăm să 
ajungem cu pâinea de Do
bra — o pâine foarte bună
— şi la Deva.

— Deci cooperaţia de 
consum nu se prăbuşeşte ?

— Nu. Ea are şi va con

Scrisoare din Tărătel
„Prin intermediul şi cu 

bunăvoinţa Redacţiei „Cu
vântul liber" vrem să a- 
jungă la urechile celor 
vizaţi necazurile care ne 
dor tare mult pe noi, cei 
din satul Ţărăţel. Pe por
ţiunea de drum din sat 
până la pod şi la Şcoa
la Profesională Crişcior 
drumul este impracticabil. 
Depunerile de noroi sunt 
aşa de mari, de nu se

mai ştie unde sunt tro
tuare, acostamente, rigo
le, canale, podeţe. Toate 
sunt colmatate. Cauzele 
care au dus la această 
situaţie sunt cunoscute. 
Dar cei răspunzători nu 
se implică în rezolvarea 
acestor treburi şi nici 
prirhăriile oraşului Brad 
şi comunei Crişcior. Să
tenii ies mereu în faţa 
caselor lor şi fac curăţe

nie, Dar drumul desfun
dat umple mereu gardu
rile cu noroi. Oare la ce 
poartă să mai batem pen
tru ca treburile să intre 
pe făgaşul cel. hun ?“ 

Am redat în sinteză din 
scrisoarea dlui Lauren- 
ţiu Grecu, satul Ţărăţel, 
nr. 124. în sinteză, pen
tru că problemele ridi
cate sunt mult mai mul
te şi mai grave. Vom fi 
curând pe drumul de la 
Ţărăţel.

Gh.I. NEGREA

tinua să aibă un rol esen
ţial în aprovizionarea po
pulaţiei din mediul rural. 
Noi nu ducem la ţară gu
mă de mestecat, ci măr
furi de care omul are ne
voie în fiecare zi, la pre
ţuri accesibile.

— Ge credeţi că este e- 
senţial pentru bunul mers 
al aprovizionării populaţiei 
de la sate ?

— Să pui suflet în ceea 
ce faci — cerinţă valabi
lă de altfel în toate sec
toarele vieţii. Dacă aşa 
ceva nu se realizează, nu 
este nimic. 'Oamenii din 
cooperaţia de consum nu 
trebuie să alerge neapă
rat după câştig imediat, 
ci să se străduiască a sa
tisface cerinţele oamenilor. . 
De altfel, părerea mea este 
că şi în comerţul sătesc 
te poţi îmbogăţi, pe căi 
legale, însă, ducând oa
menilor ce trăiesc la sate- 
cât mai multe mărfuri şi : 
cât mai ieftine.

TRAI AN SONDOR.
GH. I. NEGREA

Intr-o zi de miercuri, 
Poliţia Municipiului De
va a organizat o razie 
în reşedinţa judeţului.. Ia
tă, sintetic, şi câteva re
zultate. •  Au fost legi
timate* 390 de persoane, 
din care 45 au fost con
duse la sediul poliţiei 
pentru verificare •  Con-

Ne jucăm cu sănătatea 
consumatorului P

Intrând într-o cofetărie sau bar ne întrebăm: 
„Oare nu voi lua nici o boală?", însă niciodată nu 
se ştie sigur.

Iată un exemplu concret de servire... „exempla
ră" (nu neglijaţi sensul ghilimelelor). Clienţii cofe- 
tăriei-patiserie de lângă Şcoala Generală Nr. 3, car
tier „Dacia", sunt de obicei elevii. Ei vin în pauze 
să-şi cumpere un pateu, alţii se îndulcesc cu o prăji
tură, alţii beau un suc. V

Intr-adevăr, calitatea şi desigri-ul produselor sunt 
ireproşabile, însă problema este vânzarea acestora, 
lat-o, deci, pe vânzătoare în spatele tejghelei, ser- 
vindu-i pe copii. Aceştia îi dau banii, aşteptând cio
colata sau cornul în schimb. Până aici nici o pro
blemă, însă mâna care ia banii atinge şi ciocolata 
sau comurile, când le împachetează într-o bucăţică 
de hârtie. Deci, se înţelege de la sine câ nu există 
sau nu este pus în funcţiune nici un fel de instru
ment (cleşte) pentru operaţiunea de servire a clien
ţilor. Oare ftiicrobii de pe bani nu ajung până la 
urmă în organismul acelor copii nevinovaţi şi într-ale 
noastre? Şi apoi pe cine să dăm vina?

Poate după semnalul acesta, persoanele compe- 
V tente vor dota cofetăria cu intrumentele necesare, 
i făcând astfel mai sigură protecţia consumatorului, 
\ servirea iui în condiţii igienice. (ANTONELA SÂRB, 
ţ Deva).

------------ -

Ampn ?

RAZIE
form Legii 12/1990, s-au 
aplicat opt sancţiuni pen
tru fapte de comerţ ili
cit •  Valoarea amenzilor 
a fost de 800 000 de lei •  
Valoarea mărfurilor con
fiscate s-a ridicat la

2 418 800 de lei •  AffienL 
zile contravenţionale a- 
plicate conform Cegii 5/ 
1971 — 23 la număr • — 
s-au ridicat la suma de 
425 000 de lei •  Cu acest 
prilej au fost depistaţi o 
seamă de infractori, in
divizi certaţi cu legea, 
minori cerşetori etc. etc. 
(V.N.)

* O parte dintre cei a junşi la sediul Poliţiei Mu nicipiului Deva.
I .... .. Foto PAVEL LAZA |

Reduceri l| impozite Poşta rubricii

Un om pe care nu-l putem uita
Impresionat de articolul 

„Merită puţină atenţie", a- 
părut în numărul 1298 din 
17 ianuarie a.c., dl Ioan 
Hălmagiu din Băeşti (co
muna Pui) a simţit nevo
ia să completeze portretul 
învăţătorului Petru Simu 
din Tîmpa. .

„Destinul a vrut — ne 
scrie dl Hălmagiu — ca a. 
cest om de o înaltă ţinută 
morală să fie repartizâţ în- 
tr-un interval de timp în
văţător şi apoi profesor su
plinitor de muzică la Şcoa
lă Generală Băeşti, unde 
făcea zilnic naveta. Trăind 
în strânse relaţii de prie
tenie cu regretatul dispă
rut, mă simt dator de a-i 
scoate în evidenţă — pe 
cât mi-e cu putinţă — ac
tivitatea pe care a depus-o 
pe plan didactic cât ş i. 
cultural, în calitate de di
rector al Căminului Cul
tural Băeşti". ■

Spicuim în continuare 
din portretul făcut învă
ţătorului Petru Simu (din

motive de spaţiu nu pu
tem da textul integral). „In 
relaţiile sale cu oamenii 
satului putea servi drept 
model de cinste şi ome
nie", mereu „cu zâmbetul 
pe buze, gata oricând să-ţi 
facă o propunere, sau să-ţi 
dea un sfat". De aceea se 
bucura de stima şi de dra. 
gostea sătenilor. Dar mai 
ales pentru calităţile sale 
de pedagog, ilustrate de re
zultatele elevilor săi şi de 
faptul că niciodată nu a- 
vea nimic de reproşat co
piilor, găsind întotdeauna 
metode adecvate de a a- 
junge la inimile şi la min
ţile lor.

Un alt aspect care l-a 
impresionat în mod deo
sebit pe cititorul nostru 
a fost felul în care înv. 
Simu a însufleţit viaţa cul
turală a satului, „Eram 
sceptic pentru că lucrasem 
mult eu tinerii şi le cu
noşteam obiceiul. < Uneori 
veneau, altă dată nu". Dar, 
spre surprinderea dlui

Hălmagiu, atât tinerii cât 
şi „cei mai în etate" erau 
prezenţi, nesiliţi de ni
meni, seară de seară la 
căminul cultural. „Omul ; 
acesta avea o putere de 
convingere extraordinară..., 
îl urmau cu sfinţenie pre- ‘ 
tutindeni, cu toţii". A reu
şit pânerea la punct a u- 
nui cor pe patru voci, a- ' 
vând un repertoriu ales cu 
grijă, cu care făceau tur
nee în judeţ. Cât timp s-a 

‘ ocupat de cămin i-a îm
bunătăţit şi dotarea, ̂ deco
rurile scenice pictându-le 
personal.

, ★
Referitor la cealaltă pro

blemă ridicată în scrisoa
re vă răspundem că acte
le dv au fost expediate de 
DMPS — Serviciul social 
către Clinica ORL Timi
şoara cu adresa nr. 711, din 
11 ianuarie 1995 (deci după 
sărbătorile de iarnă, aşa 
cum personal aţi solicitat). 
Urmează să primiţi răs
punsul d§, la Timişoara,

Sub semnătura „UN 
GRUP DE PENSIONARI 
din Brad*- am primit 6 
scrisoare în care ni se so
licită să ^publicăm dacă 
şi în ce condiţii pensiona
rii şi persoanele handica
pate beneficiază de redu
ceri la impozite. Am pri
mit amănunte de la dl-Au- 
gustin Mureşan, directorul 
Administraţiei financiare 
a municipiului Deva.

De reducerea cu 5# .la 
sută la impozitul pe ve
nitul agricol beheficiâză 
toţi cetăţenii. Pentru mij
loacele de transport şi j-  
mobile (case, apartamente, 
alte construcţii) nu se be
neficiază de reduceri la 
impozite. De la i ianuarie 
1995 nu se mai acordă nici 
un fel de bonificaţii.

Reducerea cu 50 la sută 
a impozitului agricol pen
tru persoanele peste 65 
de ani s'e acordă în con
diţiile prezentării urmă
toarelor acte : 1) copie du
pă certificatul de naşte
re; 2) copie după actele 
doveditoare, privind .pro
prietatea asupra pământu
lui; 3) cerere semhată de 
contribuabil (cel în cau
ză) din care să rezulte şl 
faptul că îşi lucrează de 
unul singur pământul....

Pentru pământul cârc se 
găseşte în asociaţii, nu plă
tesc impozite proprietarii. 
Pentru acest pământ aso
ciaţiile respective plătesc 
impozit pe profit.

In cazul persoanelor han
dicapate, capul de familie 
beneficiază de o reducere 
de 50 ia sută la impozitul 
pe venitul agricol. Tot la 
această categorie -de~ per
soane, proprietarii de mij
loace de transport (auto
turisme) sunt scutiţi de ta
xe asupra acestor mijloa
ce de transport. Ei bene
ficiază şi de 50 la sută re
ducere la primele de asi
gurare prin efectul legii, 
cu condiţia să prezinte : 
certificatul medical de han
dicapat; o adeverinţă de 
la o unitate specializată în 
reparaţii şi întreţineri au
toturisme din care să re
zulte că maşina este a- 
daptată pentru handicap.

★
Gu această ultimă pre

cizare am răspuns şi la u- 
na dintre nelămuririle dlui 
LAD1SLAU BADEA din U- 
nirea. Dacă lucrurile stau 
cum ne-aţi scris, treceţi 
<Bn~ nou pe la secţia fi
nanciară. Cealaltă proble
mă din scrisoare rămâne 
in atenţia starului. i 1

•  Referitor la problem;» 
dv, stimată dnă PAULJNA 
LEUCEAN, din satul Leauţ, 
comuna Tomeşti, Filiala ju
deţului Hunedoara a A- 
sociaţiei Naţionale a Ve
teranilor de Război răs
punde că, dacă v-aţi în
tocmit dosarul de văduvă 
de veteran de război şi 
l-aţi depus la subfiliala din 
.Brad, aţi primit legitima
ţie de văduvă de veteran 
de război. In virtutea a- 
cesteia, puteţi ridica ime
diat biletele de călătorie 
gratuite, prevăzute în tex
tul Legii nr. 44/1994 şi 
puteţi face demersurile 
pentru a fi scutită de im
pozit pe casă şi pe pământ. 
(Adică o cerere, însoţită 
de o xerocopie de pe le
gitimaţia de văduvfr de ve
teran de război şi un tim
bru fiscal de 50 lei).

Dacă n-aţi primit indem
nizaţia bănească ce vi se 
cuvine in calitate de vă
duvă de veteran de război, 
va trebui să aşteptaţi pâ
nă când Direcţia Muncii şl 
Protecţiei Sociale — Ofi
ciul de pensii — vă va în
cadra în circuitul de pla
tă cu suma ce vi se CU- 
Ţine. —--
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V a  m i f i»

m ă rţişo ru lu i
Acest străvechi obicei 

al primăverii este speci
fic poporului nostru şi 
îşi are originea în cre
dinţele, şi practicile lega
te de agricultură. Sărbă. 
torirea mărţişorului are- 
loc în prima zi a lunii 
martie considerată ca 
prima zi a primăverii. La 
Roma, începutul noului 

„ an se sărbătorea la 1 
martie, lună ce purta nu
mele zeului Marte, ocro
titor al câmpului; al tur
melor, zeu care personi
fica renaşterea naturii. La 
Vechii traci, aceleaşi a- 
tribute le avea zeul Mar- 
Syâs Silen, considerat in
ventatorul fluierului, cul
tul său fiind legat de glia 
maternă şi de vegetaţie. 
Lui îi erau consacrate 
sărbătorile primăverii, 
florilor şi fecundităţii na
turii. în urma multor să. 
pături arheologice din 
ţara noastră au fost des

coperite mărţişoare vechi 
de peste 8000 de ani sub 
forma unor mici pietre 
de râu vopsite în alb şi 
roşu.' Ele erau înşirate 
pe aţă. şi se purtau la 
gât. Culoarea roşie dată 
de foc, sânge şi soare e- 
ra atributul femeii care 
dă naştere vieţii. Culoa
rea albă, conferită de 
limpezimea apelor, de al
bul norilor, specifica înţe
lepciunea bărbatului. A- 
ceste culori au rămas pâ
nă în zilele noastre ca 

simbol al sexelor, ele fiind 
regăsite nu numai la măr
ţişor şi la bradul de nun
tă sau de înmormântare, 
ci şi în „steagul* căluşa
rilor, în podoabele altor 
manifestări populare ro
mâneşti.

Răspândit în toate pro
vinciile ţării, mărţişorul 
este pomenit pentru pri
ma dată de Iordache Go. 
lescu în manuscrisul său 
„Pilde, povăţuiri şi cu

vinte adevărate şi poveşti 
cu trebuincioase lămu
riri". Folcloristul Simion 
Florea Marian (1847— 
1907) relatează că în Bu
covina şi Moldova mărţi
şorul consta dintr-o mo
nedă de aur sau de ar
gint legată cu uri şnur 
alb şi roşu. Care era le- . 
gat de gâtul copiilor. Fe
tele îl purtau şi ele timp 
de 12 zile legat la gât, 
după care îl prindeau în 
păr şi-l ţineau astfel pâ
nă la - sosirea berzelor 
sau până ce înflorea pri
mul pom. După aceea îl 
scoteau şi, eu şnurul, le
gau creanga pomului în
florit, iar cu banul îşi 
cumpărau caş ea tot a- 
nul faţa să le fie fru
moasă şi albă. In Tran
silvania obiceiul era că 
fetele să ofere mărţişoa
re băieţilor...

VIORICA ROMAN’

A •

„Arme" împotriva carii lor dentare. Foto MIRELA POPA

de 1 Martie
Mâine, pe pieptul tu

turor femeilor şi fetelor, 
de la cele de-o şchioapă 
la bunicuţe, vor ' străluci 
mărţişoare. Mici simbo
luri ale primăverii dar 
şi ale iubirii celor care 
le oferă, mărţişoarele a- 
duc in suflete o mare bu
curie. o '

Inimioarelor; florilor,
trifoiului cu patru foi, 
potcoavelor purtătoare de 
noroc, vestitoare ale re
naşterii întregii naturi, 
alăturăm mărţişorul nos
tru — UN GÂND FRU
MOS ŞI O URARE DE 
BINE. II oferim cu dra
goste tuturor cititoarelor 
noastre.-- /.

PRIMĂVARA Foto ANTON SOCACIW

învie pământul
cart n-a fost mort. 

Curg apele care.au curs 
'tritdeauna. 

Vin păsări care au plecat 
şl3 care n-au plecat.

Trec nori, care vor
mai trece. 

Şi-acelaşi soare de
■ anul trecut, 

Răsare în orice
dimineaţă,

Natura e plină de
zâmbet şi yertţe 

Iar eu sunt flămând de 
mişcare.

N1COLAE IIRATU

Am întâlnit părinţi ai 
unor copii de clasa I foar
te nemulţumiţi de faptul 
că micul şcolar nu reu
şeşte să scrie corect lite- 
reie, nu respectă liniatţl- 
ra, scrie „urât" sau pur 
şi simplu refuză să scrie. 
Căutând împreună cauze
le acestui comportament, 
au constatat cu uimire că 
literele erau mult prea 
complicate pentru copilul 
care nu putea să desene
ze figuri simple şi care 
nu a fost încurajat să de
seneze. în general, dese
nul reprezintă o ocupaţie 
foarte pl*cută pentru co- 
pil.

încă de la un an şi ju
mătate i se pot da copi
lului creioane colorate, hâr
tie, chiar şi acuarele, cu 
o singură condiţie : să nu 
fie lăsat singur cu toate 
aceste ustensile noi şi in
teresante pe care nu ştie

cum să le folosească. Pă
rintele trebuie să stea lân
gă el, să „deseneze" îm
preună, folosind şi acest 
prilej pentru întărirea co
municării afective. Ce tre. 
buie să facă părintele ? 
Să-i trezească interesul şi 
să-l încurajeze ! Pentru co
pil este fascinant în pri
mul rând faptul că aces
te „beţe” colorate sau de
getul său muiat în acua
relă lasă urme pe hârtia 
albă din faţa sa. Apoi, e 
şi mai interesant faptul că 
din aceste urme apar i- 
magini aşa eum a văzut el 
In cărţile cu poze ; aceste 
imagini pot fi făcute de 
el, împreună cu mama sau 
tata. Desenaţi figuri sim
ple, imagini ale unor o- 
biecte sau fiinţe cunoscu
te de copil ; asociaţi de
senul cU o povestire scur
tă; încurajaţi copilul să 
„povestească" ce a desenat.

Chiar dacă pentru - dum
neavoastră este o simplă 
„mâzgăleală", pentru .co
pil reprezintă întotdeauna 
ceva : jucăria preferaţi», 
mama, tata, o maşinuţă, o 
pisică etc.

Cred că este bine să â- 
voţi câteva repere ale e- 
voluţiei desenului la oo- 
pil : la 2 ani poate să tra
seze, imitând adultul, o 
linie verticală, apoi linii 
orizontale, cercuri neîn- 
chise, pentru ca la trei 
ani să poată desena un 
cere închis, la 4 ani pă
tratul, la 5 ani triunghiul, 
la 6 ani rombul. "

Profitaţi de desene pen
tru a dezvolta vorbtreâ, • i* 
mâginaţia şi creativitatea 
copiilor. Cum ? Veţi pu
tea afla în numărul ur
mător. • :

DORINA LOGIN*
psiholog* I

„La Atelierul proiecta
re produse şi serviciu 
tehnic al S.C. „Meropa" 
S.A. Hunedoara lucrează 
21 de femei — cele mai 
multe de la început, adi
că de la deschiderea fa
bricii" — aflăm de la dna 
Liliana Modârcă, inginer 
şef, sub a cărei îndru
mare se află atelierul. Şi 
tot dumneaei spunea Gă 
aici .iau „Viaţă" produse
le, adică tricotajele pen. 
tru adulţi şi copii, repro
duse după modelele clien
ţilor sau realizate după 
propriile tipare, în pre
zent existând încheiate 
contracte cu Germania, 
Franţa, Anglia, SUA etc. 
Am avut curiozitatea să 
facem cunoştinţă cu câ
teva dintre dnele de la 
creaţie, să le aflăm gân
durile, bucuriile ori ne
cazurile legate de profe
sie, dar şi de viaţa de

familie. Dna Gina, cum 
prieteneşte i se adresea
ză colegele dnei Eugenia 
Voinea, este maistră la 
creaţie din anul 1978. I- 
maginaţie şi multă dărui
re consideră că este ne
cesară aici, mai exact, 
după cum spunea,... „să-ţi 
fugă mintea".

Tot din generaţia „ve
che" (cum o considerau 
dnele cu care am stat 
de vorbă, cu toate că me
dia de vârstă este de 35- 
36 de ani) fac parte şi 
dnele Voiehiţa Pop şi Je- 
nica Lăscuş, care în de
cursul celor 17 ani, de

când lucrează aici, au că
pătat îndemânareăr nece
sară confecţionatului ar_ 
ticolelor. „Lucrez la faza 
triploe — adică la o ma
şină care încheie ume
rii şi mânecile — spu
nea dna Voiehiţa. Con
sider că munca este u- 
şoară. De atâţia ani am 
primit dexteritate, iar 
atmosfera la locul" de 
muncă este bună“. Dna 
Voiehiţa lucrează, după 
orele de serviciu, şi la 
miniatelierul din oraş al 
subfilialei Crucii Roşii, 
unde se confecţionează

păpuşi din resturi de ma
teriale.

Dna Maria Petriş a ve
nit în Hunedoara, cu fa. 
milia, de la Miercurea 
Giuc, la puţină vreme du
pă deschiderea fabricii. 
Cunoaşte bine toate tipu
rile de maşini, — de la 
Keţ şi Suzamen la Flad- 
lok, iuberdek şi maşina, 
simplă de cusut, iar în
demânarea, atenţia cu 
care descifrează mostrele 
au făcut-o apreciată de 
colectivul atelierului.

Maistrele şi confecţio- 
nerele cu care am făcut 
cunoştinţă sunt familiste, 
au câte unul, doi sau trei

copii, soţii dumnealor 
fiind în majoritate sala
riaţi în combinat. Se con
fruntă, ca majoritatea fe
meilor, cu preţurile pie
ţei excesive în compara
ţie cu salariile, cu condi. 
ţii necorespunzătoare de 
viaţă în locuinţele pro
prii. Cele care locuifsc 
pe strada Bueegi aU apă 
caldă doar sporadic, nici 
căldură şi nici apă cal
dă nu au doamnele cu 
domiciliul pe strada Zam
bilelor din Micro V, „De 
11 ani locuiesc în strada 
Privighetorii din micro. 
cartieru! V, şi în fiecare

iarnă ne-am confruntat 
cu aceeaşi pro blemâ, cu 
frigul din apartamente. 
Păcat. Că, altfel, locuin
ţele sunt frumoase, ar fi 
confortabile" — spunea 
dna Jenica Lăscuş. Dar 
cum cea mai mare parte • 
a anotimpului alb a~tre- 
cut şi primăvara e pe-_ 
aproape, dnele din Hu
nedoara speră ca la a- 
nul să nu fie nevoite 
să-şi încălzească locuin
ţele cu aragazul din bu
cătărie. vj

Mult mai multe femei 
lucrează aici unde prin
de contur ideea, unde se 
realizează mostrele. Fe
mei apreciate pentru i- . 
maginaţie şi fantezie, pen
tru îndemânare • şi dex
teritate. Ş! nu în ultimul 
râncl ca mame iubitoare 
si gospodine desăvârşite.

ESThlfA ŞINA
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Când ne-a înmânat a- 
ouată carte, poetul 
Mircea Sinitean avea în
doieli asupra modului *în 
oare va fi receptată de 
editor. Se întreba, pe 
drept cuvânt, dacă va 
ajunge la inima acestuia, 
Mtrucât creaţia sa oferea 
g  altă dimensiune — cea 
a Credtnţei in Dumnezeu. 
Şi poate In mod firesc 
Mircea Sinitean îşi pune 
problema dacă cititorul 
s&u este capabil să-l in. 
feleagă, in această peri
oadă bulversată, în care 
omul este supus agresi- 
untlor de tot ţelul, fiind 
prea puţin capabil si pre
gătit să le răspundă. O 
peftmdâ in care reazemul 
ifcft. mo'o) e ti prea slab 
iau inexistent. - Credem 
eu toată convingerea că 
undeva creatorul şi citi
torul său se vor întâlni 
alcătuind o simbioză ne. 
bănuită pentru că, în 
fond, se caută unul pe 
altui.

.Intr-un cuvânt înainte, 
cunoscuţul scriitor Radu 
Ciobanu afirma: sme
renia şt credinţa sunt 
cuvintele cele mai potri
vite prin care poate li 
definită creaţia ,»• Mircea 
Sinitean, poetul necunos
cut nouă până la deschi
derea acestei cărţi. Ne
cunoscut, dor viu, fiind,

naiul Bisericii Ortodoxe 
„Buna Vestire“ din Deva 
(preot paroh Miron Ma- 
teş), la vârsta maturităţii. 
Undeva, în poezia . care 
dă şi titlul volumului, se 
afirmă: „Evoluăm, ne 
rotunjim, prin cumul,! 
Ne creşte sfidător, in 
timp, volumul/ Şi-abia
târziu, la ceas de-nţelep-

NOTE DE LECTURĂ
existând intr-un univers 
propriu, având ca sistem 
referenţial întregul tezaur 
de gândire al lumii creş
tine, fundamentat pe 
convingerea indestructi
bilă in. imanenţa lui 
Dumnezeu, ăl cărui cu
vânt este adevărul şi a 
cărui dreptate este drep
tate în Veac. Această 
credinţă a făcut din 
Mircea Sinitean un poet..."

Scriitorul debutează cu 
volumul „O altă dimen-

ciunef Se adună-n noi o 
altă dimensiune Este 
un credo simţit, trăit cu 
putere, dar şi cu volup
tate. întâlnim in poeziile 
sale imagini care ne vor 
însoţi: „Crucea ca sim
bol de . iertare/ Crucea 
.din noi şi peste n o i ; 
„Eu imi sunt mie ulti
mul duşman./ Cu ceilalţi 
cu toţi m.arii împăcat"; 
„Crucea este/ Semnul a- 
devărului/ Pentru că li
niile el sunt drepte,/ 
Pentru că unghiurile ei

sunt drepte". In „Rugă
ciune", poetul se .adre
sează Divinităţii: „Te
ştiu poate din alte exis. 
tenţe/  Ce le-am uitat, 
dar vor fi fost vreodată/ 
Zidind mereu prin trai. 
nice prezenţe/ In spirit 
şi-n materie-ntrupată". 
Pe părinţii trecuţi în e- 
ternitate ii invocă amin- 
tindu-le dureros: „Şi mă 
mistui între rău şi bine/ 
Ne-ndrumat de voi ca 
altădată,/ Doar porunca 
legilor creştine/ E în loc 
de mamă şi de tată". A- 
ceastă poruncă este pur. 
tată de „Preoţii din Ar
deal" care: „Cădelniţând, 
preoţi în şir/ Tot vin de 
2000 de ani,/ Cu pravila 
sub patrafir/ Printre păs
tori, printre ţărani".

încercând aceste suc
cinte note de lectură în
cheiem recomandarea a. 
dresată cititorului de a 
lectura această carte, la 
ceas de taină !

MINEL BODEAsiune", apărut sub patro-
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QP-NH- SCRIEREA CU Â DIN A !
Hotărârea Academiei Ro

mâne privind modul de apli
care a • hotărârii de reve
nite la â şi î în graf ia 
Umbli române a stârnit 
Wtftt' discuţii pro şi con
tra.., Ele au fost stopate 
prin legiferarea acestei ho
tărâri în Monitorul Ofi. 
Ciai al României nr. 59 din 
22 martie 1993 şi treptat 
aplicate în instituţiile ofi
ciate, îndeosebi în cele de 
Cultură şi în învăţământ. 
Ga toate măsurile între
prinse, spre regretul nos_ 
tru, unele publica
ţii ?i uneori şi televiziunea 
sfidează regulile legiferate. 
Precedând astfel, elevii 
sufat debusolaţi şi se cre
ează mari confuzii, deoa
rece în şcoală scrierea a 
devenit obligatorie şi inad
vertenţele din lucrările 
scrise |Ufit considerate gre
şeli.

în fond este o revenire la 
regulile lingvistului Sextil 
Plişcariu, care au fost vo

tate de Academia Română 
în anul 1932, după cum ur
mează ; „Literele â şi î 
corespund aceluiaşi sunet, 
intrebuinţându-se după ur
mătoarele teguli: ’

a) î se scrie întotdeauna 
la începutul şi la sfârşitul • 
nemijlocit aii cuvântului: 
îl, îmbărbătez, împărat, 
înger, îşi, îţi, amărî, cobo
ri, hotărî, târî, urî...;

b) tot î scriem şi în 
corpul cuvintelor, când, 
prin compunere, î de la 
începutul cuvintelor ajunge 
medial (când se folosesc 
prefixele): neîmpăcat, ne
îndurat, neînsemnat, prea- 
înălţat, preaintâmpinat. 
Vom scrie intr-însul, dar 
dânsul;

c) în toate celelalte ca_ 
zuri se scrie, in corpul 
cuvintelor, â : bând, când, 
făcând, gât, mormânt, 
râu, român, sfânt, vânt—".

De asemenea, s-a moţi, 
vat convingător şi a de
venit obligatorie trecerea de 
la scrierea lui „sînt“ la 
„sunt".

Considerăm că aceste 
reguli sunt utile tuturor 
celor ce tind spre o expri. 
mare corectă orală şi

scrisă. Şi, 
toţi trebuie 
măra lor!

Prof. i, LI VIU LUCACIU

de asemenea, 
să ne confor-

J Tlinsaate migta toate
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Mircea Sinitean, „0 ALTĂ DIMENSIUNE11 |  |

Despici animalul de jertfă, 
sângele ne intră în pantofi, 
o duminică de aburi se ridică 
din carnea lui,
piramide risipite pe cărarea ce duce în cer, 
plutesc lungi ziduri de piatră 
sub pleoape de ger.

îmi dai pielea animalului, 
rugându-mă să pescuiesc tot aurul 
de pe Kogaion, 
arunci picioarele în zăpadă, 
brusc, zăpada începe să migreze 
spre albul dintr-un alt secol.

Jac
E un loc gol oriunde,.
un pod părăsit în fiecare sentiment,
aproape de cer,
un colţ liber între un fulg de zăpadă 
şi o clipă uitată, 
acolo se ascund copiii.

Intr-o zi ei se vor piti
în inima noastră,
se vor căuta în sângele nosfru,
vor deveni un dor
de pe care vom putea privi
până în moarte,
chiar mai departe...

iRădăcini
La miezul nopţii, '
luna va fi un pumn de arginţi,
stelele resturile unui port.

în vechiul turn al primăriei,
printre vrăbii şi iluzii,
vom simţi pulsul nopţii,
ţâşnit acolo de sub pielea transparentă
a ferestrelor.

Sub pământ rădăcinile călătoresc.

CONSTANTIN STANCU

V

în 1929 apărea la 
Cluj Enciclopedia Ro
mână Minerva, redactată 
de un grup de cunoscuţi 
oameni de cultură, spe_ 
cialişti din diverse dome
nii. între aceştia: Ale

xandru C. Pteancu, Romu- 
lus Demetrescu, Augus- 
tin Maior, Sever 
Pop, Ştefan Meteş, 
Valeriu L. Bologa, Victor 
Laţiu, Septimiu Popa, 
Ion Muşlea,-J?etru B. 
Cârlea ş.a. O carte cu o 
bogăţie enormă de infor. 
maţie. In „Precuvântare" 
se. menţionează că „En
ciclopedia apare ca un 
pios omagiu adus efortu
rilor făcut® de către acei 
ce s-au jertfit ori au lup
tat pentru întregirea nea
mului... Spre a uşura con
tinuarea străduinţelor de

0  e n c i c l o p e d i e

întregire culturală, am 
strâns de pretutindeni 
toate informaţiile ce pot 
interesa pe orice locuitor 
ştiutor de carte ăl acestei 
ţări, silindu-ne să înre- 
gistrăm, pentru toate ca
tegoriile de cărturari, no
ţiunile cerute astăzi unui 
om cult... Putem spune 
deci că lucrarea de faţă 
este cea dintfii enciclope
die românească, în adevă. 
râtul înţeles al cuvântu
lui".

Enciclopedia cuprinde 
peste 1000 clişee în text, 
100 hărţi simple, 10 hărţi 
color şi 50 planşe artisti
ce. Prezintă personalităţi 
române si străine remar

cabile pentru contribuţia 
lor intr-un domeniu sau 
altul de activitate. Expli
caţiile cuvintelor şi noţi
unilor sunt detaliate şi de 
mare interes. Nu s-a o- 
mis nici o clipă preocu
parea pentru utilitatea cu
noştinţelor transmise atât 
pentru oamenii cu un 
grad ridicat de cultură 
cât şi pentru cei cu unui 
mediu, pentru familii din 
mediul urban şi chiar 
rural. Fotografiile aduc 
în prim-plan oameni de 
cultură şi ştiinţă, monu
mente arhitectonice apar
ţinând diverselor epoci 
istorice, hărţi ale judeţe
lor, bugetul stalului chiar

ş.a. Un lucru este cu to
tul şi cu totul emoţio
nant. Este vorba de harta 
României (color) din 
1925, „după noua Împăr
ţire administrativă" ■ cu 
cele 71 de judeţe din 
Ardeal, Banat, Bucovina, 
Basarabia, Moldova, Ol
tenia, Muntenia, Dobro- 
gea. Atunci când Romă. 
nia se Învecina cu Po
lonia, Ucraina, Ceho
slovacia, Ungaria, Iu
goslavia, Bulgaria. O, 
temporal Oare când vom 
reveni „la ce am fost şi 
mai mult decât atât" ?! 
Cât despre carte, această 
Enciclopedie trebuie nea
părat studiată. La Biblio
tecă ! Oricine poate , avea 
multe de învăţat <

MINEL BODEA

1
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Remus Valeriu Giorgioni, w

Printr-o fericită întâm
plare mi-a „căzut" în 
mftnâ, recent, placheta de 
versuri semnată de un 
talentat poet. Este vorba 
despre volumul intitulat 
„Pelerinul... Alte rostiri", 
tipărit la Timişoara în 
acest an şi semnat Re- 
Otus Valeriu Giorgioni. 
Mai ştiu, de asemenea, 
că acest volum de versuri 
semnat de Remus Valeriu 
Giorgioni a ieşit de sub 
tipar la scurtă vreme

după alte două > volume, 
„Te caut" şi „Din rosti
rile Pelerinului*, ambele 
ublicate in regie proprie 
e către autor, în aceşti 

ani zbuciumaţi care au 
urmat Revoluţiei din 
decembrie 1989.

Destul de rar, unele 
volume de poezie (multe 
dintre ele au zăcut ani de 
zile în sertarele autorilor, 
sau ale editurilor) ies pe 
piaţă, dovedind curajul,

îndrăzneala, ambiţia şi, 
nu în ultimul rând, ta
lentul incontestabil al 
celor care le semnează. 
Este desigur şi cazul a- 
cestui volum, scris şi ti
părit recent de poetul 
Remus Valeriu Giorgioni.
Poetul care „iese nltam- 

nisam/ în stradă şi păl- 
muieşte/ lumea/, pla
neta", strigând „in gura 
mare... înaintea voastră

l
i i

me/ cu buzunarele su
fletului rău-aplicate/ în
toarse pe dos..", încearcă 
să dezlege câteva dintre 
enigmele vieţii, simţin- 
du-se nu o dată cople
şit de întrebări: „mă 
aflam/ ’naintea Întrebă
rii, năuc/ ca o femeie 
prinsă asupra faptului/ 
şi scoasă, goală, In stra
dă..." Versuri a căror 
menire este parcă aceea

mă aflu/ cu Inima-n pal- de a dezvălui un terito

riu lăuntric, peste care 
poetul dăinuie asemeni 
unui curcubeu binefăcă
tor.

Pentru Remus Valeriu 
Giorgioni poezia este un 
alt mod de existenţă, iar 
cuvintele sunt „pietre de 
sub altar, scăpărări/ de 
amnare..." Volumul său 
rezultă din prea plinul 
sufletului, versurile sale 
cevărsându.se precum 
tava unul vulcan care

mocneşte mereu şi care, 
din când in când, simte 
nevoia să erupă, dăruin- 
du-se eternităţii. în an
samblul său, acest volum 
de versuri se remarcă 
prin rezonanţele filoso_ 
fice Şl vine parcă să corn. 
pleteze profilul unui ta
lentat poet, despre care, 
cu siguranţă, vom mai- 
auzi vorbindu.se.

IOAN VASIB



1 O FIRMĂ e t a l o n  pentru

JUDEŢUL HUNEDOARA -

V I N D £

pjri/7 Complexul Comercial din Deva — Slntu- 

halm, 31 A (intersecţia spre Hunedoara)

— TRACTOARE CHINEZEŞTI DE 18 CP

— MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE

— REMORCI PENTRU AUTOMOBILE

— uşi şi Ferestre de diferite
MODELE

—; GRINZI DIN RAŞINOASE 

ţ — mocheta, tapet, ţesături 

J — FLORI ORNAMENTALE

\ Intormaţii suplimentare la telefoanele:

| 054/621386; 626294, sau la sediul firmei.

I

l>
l

I

I MUTUAL AL OAMENILOR 
UE AFACERI

. Rentabilitate maximă 

Risc minim
INVESTIŢIE OPTIMA IN :

F MO Al

sion

sută

I

•  certificai de investitor SAFI — corni» 
1 ia sută
•  pensie privată SAFI — comision 1 Ia

informaţii la tel./fax 611584
; Adresa; str. M. Eminescu, nr. 1 

-  D E  V A

1 . ,J COMAT S.A. HUNEDOARA—DEVA
\ Vinde următoarele sortimente de anve- 
\ lope din import, marca Ttaial:

•  155 x 13 la pref de 66 640 lei

•  165 x 13 la pref de 71 137 lei

•  175 x 14 la preţ de 82 451 tei

•  650 x 16 la preţ de 143 444 tei

în preţ este inclusă cota şi TVA.

S.C. B.A.D.P.S. S.A.
D E  V A

Str. Emanuel Gojdu, nr. 79 

Organizează concurs de selecţie a 

MANAGERULUI

(82)

IiL S.D. „POUDAVA” S.A. DEVA_
Vâ oferă, în regim ţrrgroş, \  

cu promptitudine, ia preţuri avantajoase | 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele j

I

i-
i
i
s 
\ 
i

produse; -
♦  biscuiţi (într-o gama sortimentală \

| diversă); .. j
•  Eugenia - Divertfs * Crem cu arp- »

! r n  de banane, ciocolată, portocale, ! 
1 căpşuni; -••* .4 r.J

# Sticksuri;
■ •  paste făinoase;
! •  tăiţei de casă; I
j * hârtie ambalaj pentru împachetat! j 
j ‘fielaţii şi comenzi • zilnic, (a sediul ; 
! societăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257, ! 
I fa telefoanele; 054/620712 şi 621750; I

I
i

I

SRL ARAD
Vă oferă en gros :

•  Făină albă — import.
■  Bl 80 — 456 Iei/kg + TVA ,

j B BL 55 — 520 lei/kg + TVA, ambalat în
saci de a^Ig. ^  ^  ,ci/kg + ambalat in

J pungi de 1—2 kg.
I Informaţii şi comenzi Ia tril. 657/281714; 
* 216431, zilnic între orele 8—19. (3224815)

' * ' r 1
I

m  \ m m m m

M

I A
j I

(68) \ |

prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 
str. N. Bâleeseu, nr. 11, telefon 64 74 96 :

i TELEVIZOARE COLORt NEI. ORION, 
GOLDSTAR (96* programe, telecomandă, 
cu şi fără teletext) 

i TELEVIZOARE ALB-NEGRU — Bucureşti 
I FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE — Găeşti
► ARAGAZE — Satu-Mare
> MAŞINI DE SPALAT — Cugir 
» COVOARE ŞI MOCHETE — Cisnădie 
t GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia 
I INCUBATOARE PENTRU PUI DE GAINA 
I ALTE PRODUSE electronice şi electrocasni-

ce: filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii ara 
gazete.
La toate produsele se acordă f

GARANŢIE între 1— 3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI 1 

Produsele se vând si eu

i I 

!
! ! PLATA ÎN RATE

i *

BANCA ROMANA 
PENTRU
DEZVOLTARE S.A.

Oferă agenţilor economici:
■  CREDITE IN VALUTA

Pentru INVESTIŢII privind modernizarea, 
retehnologizarea sau dezvoltarea de capacităţi 
de producţie, acordate din liniile de credite 
puse la dispoziţie de către organismele finan
ciare europene (B.E.R.D. şi B.E.I) pentru socie
tăţile comerciale cu capital privat sau cele in 
curs de privatizare, A CĂROR PRODUCŢIE ES
TE DESTINATA EXPORTULUI, solicitanţii be
neficiază de facilităţi privind nivelul dobânzilor.
■  CREDITE IN VALUTĂ ŞI IN LEI

Pentru dezvoltarea sectorului privat din* 
agricultură şi industrie'alimentară, acordate 
din linia de credit pusă Ia dispoziţie de Banca 
Mondială (BJ.R.D.), cu facilităţi însemnate pri
vind nivelul de dobândă.

I i

| ! 
! J
I

I%
I%
Iti
l• !»• 
iU
I

\ m CREDITE IN LEI
Pe termen scurt pentru ACTIVITATEA, DE 

EXPORT cu dobândă avantajoasă de 45 Ia sută 
pe an. Pot beneficia agenţii economici cu ac
tivitate de export indiferent de forma de 
proprietate.

Credite pe termen scurt pentru activitatea 
de aprovizionare, producţie, desfacere, cu do
bândi redusă. Pot beneficia agenţii economici 
indiferent de forma de proprietate.

Agenţii economici interesaţi sunt invitaţi 
să se adreseze unită Iilor BĂNCII ROMA?® 
PENTRU DEZVOLTARE din DEVA, HUNE
DOARA, PETROŞANI, ORAŞTfE şi HAFFG,

|103)

AS
SOCIETATE DE ASIGURARE

i !
I

conform prevederilor Legii nr. 6 6 / j ! 
1993. . J *

Persoanele interesate pot depune o- j j 
fertele în plic închis, sigilat, cu îndeplini- î | 
rea condiţiilor prevăzute de lege. 1 j

Relaţii suplimentare Ia tel. 054/627115, j {

pentru locuitorii judeţelor Alba şi Hu
nedoara.

I I  IMPORTANT —  Se reduce 
- -  dobânda cu 24 ° /0

i

Pentru cumpărătorii ce achiziţionează produse 
cu PLATA IN RATB

ff SE ACORDA ÎMPRUMUTURI ÎN LEI, 
•• PRIN CASA DE AMANET.

AGENŢIA DEVA
Str. Duiliu Zamfir eseu, bl. Q, et. 1> 

ap. 4.
Societatea de asigurare — reasigurare „AS't'BA" 

S-A. oferă agenţilor economici particulari şi de stat, 
! societăţilor mixte şi altor persoane juridice, posibiii- 
I tatea încheierii unei game largi de asigurări, tn con- 
| diţiile practicate pe piaţa internaţională şi la tarife 
. de prime avantajoase, după cum urmează»
F •  Asigurarea bunurilor pentru cazurile de pagube 
(.produse de incendiu şi alte calamităţi, precum şi pen.
| tru cazurile de furt prin efracţie sao prin acte de 

t&lhăric.
I ■■■■:• Asigurarea maşinilor şi instalaţiilor, pentru
| cazurile de avarii accidentale.
l •  Asigurarea construcţiilor şi răspunderii con

structorului.
I •  Asigurarea valorilor pentru cazurile : furt prin 
' efracţie sau prin acte de tâlhărie.
> •  Asigurarea valorilor în timpul transportului,
| pentru cazurile de furt prin acte de tâlhărie, 
j •  Asigurarea de accidente a angajaţilor.

•  Asigurarea de răspundere civilă legală' şi răs- 
I ponderea producătorului.
} •  Asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de
I avarii şi furt (CASCO) cu valabilitate în România.

•  Asigurarea de răspundere civilă auto cu vaia.
I bil.tate In afara teritoriului României (Carte verde).
| •  Asigurarea de accidente a conducătorlor de
, autoturisme şi altor persoane aflate în acestea.

•  Asigurarea medicală pentru călătorii în străină-
I tate.
| e  Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului.

Societatea de asigurare —.reasigurare „ASTRA“ 
S.A. garantează acoperirea integrală a oricăror pa
gube produse din riscuri asigurate, prin plata unor 
despăgubiri importante, contribuind astfel la reface, 
rea bunurilor distruse din riscuri asigurate, oferindo- 
vă protecţia prin numeroasele forme de asigurare.

Personalul agenţiei Deva vă acordă servicii de 
înaltă calitate şi relaţiile necesare cn privire la pri
mele de asigurare practicate de societatea de asigo. 
rare — reasigurare „ASl’RA” S.A., şi posibilitatea în
cheierii unor asigurări avantajoase şi sigure, jferie- 
du.vă cu promptitudine şi profesionalism serviciile 
sale specifice. -



VANZARI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând Wartburg 353 
S, 1987, înmatricMat, set 
motor nou, preţ negocia
bil. Tel. 615664: Deva,

(5993) -
•  Vând Trabant Combi. 

Telefon 613079. ,,
(7000)

•  Vând ieftin rulotă co.
mercială, tip Salorita, fa
bricaţie 1991, Deva, tel. 
616907. (7004)

•  Cumpăr Dacia 1310,
avariată, sau talon, Deva, 
tel. 627423. (6993)

Vând casă, grădină 
anexe, sat Bărăştii Haţe
gului, nr. 8, tel. 613946, 

,. (6941)
]."?0 Vând teren, pe dru- 
mijl spre Cozia. Informa
ţii, telefon 613550.

(6016)
•  Vând maşină de făcut

cărămidă, bolţari, la ju
mătate dc preţ. Telefon 
624209. (6851)

•  S.C Clasic Comexim 
SRL Deva vinde en gros 
Îmbrăcăminte second hand 
Germania, cu uzură sub 
20 ; la sută, la preţul de 
3100 lei/kg, plus TVA. In
formaţii telefon 622381.

(6266)
•  Vând două fotolii pat, 

Informaţii, • tel. 625399,
după ora 17. (7016)
’•> Cumpăr talon Ford 

Sierra, 2,3, înmatriculabil. 
Telefon 660628. (7013)

•  Vând tractor U650, an 
aricaţie 1984, înscris în

/rculaţie, stare de func
ţionare. Sulighete, 148, tel, 
627807. (7015)

•  Vând chioşc metalic,
amplasat în Hunedoara. 
Informaţii, tel. 218 Ilia.

(7014)
•  S.C. Nevada SRL Bis

triţa vinde alcool, 96 gra
de, din cereale (fabr. Ră
dăuţi), în vrac şi îmbu
teliat. la preţuri negociabi- 
id. Telefon 063/214774.

(7021) —
•  „Vând ARO 10, an fa

bricaţie 1992, preţ nego
ciabil, provenienţă Ungaria, 
Informaţii tel. 624749 De
va, str. Vânătorilor, nr. 
13. (7028)

•  Cumpăr păpuşi vechi, 
cu cap de porţelan, tel. 
642397, Orăstic.

(6821)
•  Vând casă ideală pen

tru vacanţă sau gospodă
rie, cu teren aferent şi 
anexe. Localitatea Bucium 
Poieni, judeţul Alba. In. 
formaţii telefon 655087.

(605017)
•  Vând antenă satelit 

completă, Brad, tel. 650344, 
orele 18—21

(5015)
•  Vând casă, dependin

ţe, grădină, comuna Măr- 
tincşti. Informaţii telefon 
730905, Călan.
. , • ' (6822) '

•  Vând imobil şi teren 
•Sântămăria-Orlea, posibi
lităţi privatizare, preţ ne

gociabil. Informaţii tele
fon 730647. (60 71)

•  Vând casă, Peştişu 
Mic, preţ negociabil. Peşti- 
şu Mie, nr. 55.

, ' <6441)
•  Vând fân, calitate 

bună. Relaţii Peştişu Mare, 
nr. 183, Hunedoara.

(6440)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, mo
bilă, teatru. Hunedoara, tel. 
730305. (6441)

•  Vând 850 mp intra
vilan Şimeria, lângă DE 
68. Preţ 8500 mărci. Tel. 
713048. "" (6408)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, deco
mandate, telefon, antenă, 
parter, central, sau schimb 
cu Bucureşti, litoral, Se', 
verin. Tel. 717621; 01/
7253863. (6437)

•  Vând Dacia 1300, fa
bricaţie ’80, stare perfectă. 
Informaţii tel. 724111.

<6440)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, cu 
îmbunătăţiri. Relaţii tel. 
717331. (6421)

•  Vând urgent, preţ
convenabil, casă. Hune- 
doară, str. Sarmizepetusa, 
41. (6429)

•  Vând casă, curte 
şi grădină, vad corner- 
cial excelent, condiţii 
deosebite în Alba Iu. 
lia, tel. 058/811651.

(MP)

•  Vând apartament ' 4
camere, garaj, boxe, auto
turism Moskvici 408, Deva 
Bariţiu 14. Tel. 613687,

(6970)
OFERTE 

DE SERVICII

•  A.G.R. Deva efec
tuează transport în şi 
din Germania luriî, 
miercuri, sâmbătă cu 
firma fcessler. Preţuri 
foarte mici. Tel. 612822.

} (6940)

•  Profesor meditez ma
tematică admitere liceu. 
Tel. 617612/ (6906)

•  Proiectez şi mon
tez' instalaţii de încălzire, 
climatizare, apă_canal, fri
gorifice. Vând la cerere 
materiale de construcţii si 
instalaţii. Tel. 056/131327.
V, . (6425)
•  Caut, femeie pentru

îngrijire copil şi menaj, 
pentru Simeria. Telefon 
612747, între orele 8—18,' 
tel. 661473, între orele 20— 
22) (6967)

•  Societate mixtă an
gajează manageri, cu ex
perienţă, vorbitori do lim
bă maghiară şi germană. 
Solicităm cereri scrise, 
curricuîum vitae. Hune
doara, Oficiul postai 1 CP 
20. : (7017)

•  Caut femeie îngrijit 
fetită de 6 ani (zona cen
tru). Telefon 619348.

(7020)
•  Mişti Lup; i-i anunţă

I REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT

I DIN 26 FEBRUARIE 1995
Bari — Padova , 0—1 2 .
Brescia — Cagliari 2—3 •t
Florentina — Inter ■■N . 2—2 ' /  'î'S1 \ .
Milan —1 Cremonese 3—1 1
Napoli — Genoa 1
•Parma -— Lazio ,*;:.** 2—0 1
Roma — Reggiana - 2—0 t
Şampdoria — Juventus 0—1 i
Torino — Foggia 2-—0 î
Ascoli — F. Andria  ̂ r' X
Chievo — Aclreale : 2—1 1
Pescara — Anco na i ■"-* . 4—2 1
Venezia — Atalanta ■ ; ■■ /vv:8*-3 2

Fond de câştiguri: 208 584 767 lei.
mţmS 'i -mmm w mmm * mmm i mmm rmmm 'k: mmimw mmm- * ţmm t mmm » ş

transport persoane Turcia 
săptămânal în fiecare |oL 
Tel. 612166 714352 şi BTiB 
Deva. (7288)

•  Şofer, categ. ,B 0, E,> 
îmi ofer serviciile ' unei 
firme. Tel. 620074.

(7011)

ÎNCHIRIERI
•  Gaut de închiriat a-

partament 2 camere, sau 
garsonieră, în Deva, pen* 
tru 6 luni. Plata anţi. 
cipat. Tel. 648167, orelâ 
19—22. (6994)

•  Ofer pentru închiriat 
apartament două camere 
(gaze). Tel. 6242S2.

(6989)
•  Ofer de închiriat

garsonieră. Relaţii la tel. 
614418. ' (7009)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

- •  Schimb apartament 2 
camere, Deva, Micro 15, 
bl. 66 sc. 1, ap. 47, cu 

„garsonieră. ’ (7001)

DIVERSE

•  S.0. Hercon SRL 
Băcia anunţă pe toţi be
neficiarii de intenţia de 
majorare a tarifelor, la 
lucrări de producţie, pres
tări servicii şi comerţ, în
cepând cu data de 28 mar
tie 1995. (7022)

•  Dentissima SRL 
Deva anunţă modifi
carea tarifelor înce
pând cu 1 aprilie 1995.

(7291)

COMEMORĂRI

•  Astăzi, 28 febru
arie, se împlinesc patru 
ani de: când bunul 
nostru soţ Si tată, 

VIENESCU 
CONSTANTIN 

a trecut în lumea um., 
brelor. Prin plecarea 
lui, bucuriile, visele şi 
împlinirile au fost
întrerupte şi dure
rea a coborât în su
fletele noastre triste. 
Nu te vom uita nici
odată I Familia. * * 

(6996)

D E C E S E ’/,

_* Cadrele didactice ale 
Şcolii Normale „Sabin 
Drăgoi“ sunt. sufleteşte a- 
lături de familia îndo
liată a dlui prof. dir. 
Armăşescu Gheorghe, în 
încercarea grea prin care 
trece, ca urmare a dece
sului mătusii sale,

BORZA SOFIA.
Dumnezeu s-o odih

nească în ®a ::e !
(7101) ..

•  Cadrele didactice l̂e 
Şcolii Normale „Sabin 
Drăgoi“ — Deva regretă 
profund ţjfcerea prema
tură în nefiinţă a celei 
care a fost eleva

CUTUCA DX ANA 
SIMONA,

clasa a XIII-a C, inteli
gentă, conştiincioasă, cu 
dragoste de învăţătură.

Dumnezeu s-o odih
nească în pice!

(7101)
•  Cu adâncă durere, a. 

nunţăm încetarea din 
viaţă a celei care a fost

GEORGETA moisiu 
(TANTI),

la vârsta de 81 ani. în
mormântarea va avea loc 
la cimitirul din str. Emi- 
nescu. Deva, azi, 28 fe
bruarie 1995, ora 13. Fa
milia. ' (7032)

•  Pios omagiu co
legului şl prietenului 
Dr. MIRCEA GROZA, 
trecut in eternitate 
după o nedreaptă su
ferinţă. Dumnezeu sâ_l 
ierte! Condoleanţe în
doliatei familii.

Familia Dr. Auro* 
:ra şi Cornel Stoica.

•  Colegele şi diri
ginta clasei a KIII-a G, 
de la Şcoala Norma
lă „Sabin Drăgoi" De
va, aduo un ultim 

- pios omagiu celei care 
a fost

DIANA CUTUCA.
răpusă atât de tim
puriu de o boală ne
cruţătoare, la numai 
20 de ani. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace 
sufletul ei pur, iar pă
rinţilor neconsolaţi le 
transmitem mângâie
rea noastră.

•  Colegii de la S.C. 
Rempes S.A. Deva, 
secţia electromecanică, 
sunt alături de ing. 
Breaz Marcel la greaua 
pierdere suferită prin 
moartea tatălui său, 

col. ing.
IOAN BREAZ.

(7037)

•  Familia Armă
şescu anunţă cu dure
re pierderea dragei lor 
mătuşi, ■".

SOFIA BORZA 
(DOR A) .

în vârstă de 85 ani. 
înhumarea va avea loo 
astăzi, 28 februarie ax:., 
oră 13, la cimitirul ca
tolic din Ceangăi, De
va. Fie-i ţărâna uşoară!

(7039)

•  Cu adâncă du
rere în suflet, soţia 
Minerva, fiica Tatiana, 
ginerele Virgil, nepo
ţii Carmen, Ancuţa şi 
Gipriah anunţă înce* 
tarea din viaţă, după 
o lungă şi grea sufe. 
rjnţă, a dragului lor 
soţ, tată, socru şi bu
nic,

EMIL ORŞA,
în vârstă de 73 de 
ani.- înmormântarea 
astăzi, 28 februarie 
1995, ora 13, în Gura- 
sada. Odihnească-se în 
pace l (7024)

•  Soţia* Elisabeta, 
fiii Marcel, Marius cu 
familiile, regretă tre
cerea în eternitate a 
celui care a fost iubit,

col. Ing. ’
IOAN BREAZ

în vârstă de 68 ani, 
după 6 scurtă şi grea 
suferinţă. înmormân

tarea va avea loa mier
curi, 1 martie 1995, 
ora 13, la Cimitirul 
din str. Călugăreai, 
Deva. (7048)

: •  Familiile Breazu 
şi Mera regretă dis
pariţia celui care a 
fost

col. ing.
IOAN BREAZ

şi sunt alături de fa
miliile îndoliate.

(7048)

•  Cu adâncă dure
re, aducem la cunoş
tinţă colegilor de ser
viciu şi cunoştinţelor 
că a încetat din viaţă

col. (r)
ŞEUBAN ROMAN
înmormântarea — 

azi, 28 februarie 1995, 
ora 14, la Cimitirul 
Ortodox, din str. Emu 
nescu, Deva. Familia.

(7050)

SOCIETATE COMERCIALA
Caută în DEVA spaţiu dc depozitare, cuj 

următoarele facilităţi:
—-  Suprafaţa minimă 1000 mp J >
— acces foarte uşor tir;
— posibilităţi de manevră pentru un nu

măr mare de camioane.
Putem fi contactaţi la telefoanele: 614246, 

813445. (607264)

COOPERATIVA „METALUL" HUNEDOARA 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 

pentru serviciile prestate, începând cu data de 
1. 03. 1995.

j _ ' (104)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DEVTL“ S.A. DEVA 

Angajează de urgenţă:
■  1 contabil
■  1 revizor contabil 
Condiţii minim? de angajare:
— liceu de specialitate
— 5 ani vechime în specialitate
Relaţii suplimentare la sediul societăţii 

din str. Dorobanţilor, nr. 32/A, tel. 620509.
■' •* ' - (7280)

— — ----- .- - i,...,— ...........
LOCUINŢE, CABINET MEDICAL ETG.
■  Asigur execuţia în municipiul Deva, cu 

predarea la cheie, încă în acest an, a unor spa
ţii cu destinaţia: locuinţe, cabinet medica], 
spaţii administrative, birouri, magazii etc.

Plata şi in rate.
Alegerea amplasamentului în ordinea în

scrierii.
Condiţii deosebite. Primul amplasament — 

Ia 800 m de Casa de Cultură.
—* Cumpăr teren intravilan. ^
Relaţii, 4el.: 616794. (7279)

S.C.C.F. TIMIŞOARA SiA. ŞANTIER 34 
LR DEVA

Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 12/14, 
tel. 625890.
i Organizează prin /  5 : /

LICITAŢIE
închirierea de spaţiu pentru depozitare măr
furi, activităţi comerciale, autoservice etc., In 
localitatea Simeria (lângă APROTERRA, fostă 
Baza 20). ...■ -

, Informaţii, zilnic între orele 7,30—15,30.
) (7282)
*

OFERTA SPECIALA
■  Ouă pentru incubaţie. 
Informaţii la tel. 626177.
S.C, Romavicom S.R.b. Deva. (7281)

o* i«1 MARTIE
un nou COTIDIAN
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