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Cu amabilitatea şi - mo
destia care-1 caracterizează, 
unuj dintre cei mai valo- 
eeşi boxeri pe care i-a dat 
România • huaedoreanul 
MÎHAI I.EU. — a răspuns 
Ohei mai vechi invitaţii » 
noastre şi ne_a vizitat zi
lele trecute la redacţie. 
Aşa l-am cunoscut mai 
bine pe acest sportiv de 
excepţie, pe care vj-1 pre
zentăm şi dvs., stimaţi ci
titori ai ziarului „Cuvântul 
liber".

— Bun venit Ia . noi, 
şţiinaţe Mihai Leu, şi fe
licitări pentru . magistrala 
victorie obţinută de cu- 
pănd, la Aachen. in  Ger- ( 
mania, în faţa temutului * * 

bţuicheua- american Allan ? 
Bouk.

Vâ mulţumesc jbQţţgţf'- 
**“ '' vă mulţumesc.: Sunt 

i t ' când făd  că ’

. 5.< ' ✓ t , C

^jStfhnlatrtiiţii mei 
'bucură' dă sUcccsăle pe 

'care le obţin. Â«ţa • mă 
stimulează, mă încurajează, 
îm i dă, parcă, noi puteri.

— Cum a fost Ia Âachen, 
cu Alton Houk?
'  — Cine a văzut ‘la tele
vizor înregistrarea meciu
lui ştie deja cum a fost. 
în afara primei reprize, pe 

.care arbitrii au considera- 
, t-o egală, şi care a fost de

Remarcabilul pugilist român 
rflIIIAT LEI'

tatonare, de cunoaştere re
ciprocă, deoarece nu ştiam 
aproape nimic unul despre 
celălalt, în următoarele 10 
mi-am dominat net adver
sarul, arbitrul din. ring

fiind nevoit să întrerupă 
lupta în repriza a 11-a şi 

’ să mă declare învingător 
• prin K.b. tehnic.

_— Aţi boxat magnific, 
el parcă nu . avea suflu,

deşi dispune de un pal
mares impresionant. V.a 
fost teamă ?

— Teamă nu. insă vă 
spun un lucru interesant. 
Primul a urcat el în ripg, 
s-a prezentat în stil ame
rican, voios şi încrezător 
în victorie. Apoi am urcat 
cu. Când am "bătut palma, 
ca să zic aşa, ni_a privit 
direct, adânc, în ochi. Este 
un truc al boxerilor, un 
test psihologic asupra ad
versarului. Nu m-a i m . ' 
presionat. I,-am fixat şi 
eu, Atunci a plecat capul 
şi nu l_a mai ridicat până 
când lppla, devenită ine
gală, s-a încheiat cu vic
toria mea netă.

—• Să ne întoarcem puţin 
îh timp. die Mihai Leu. 
l)e fapt, cine sunteţi ? Când 
şi unde v-aţl născut ?

— Am venit pe lume în 
Hunedoara, la J3- februa- , 
rid. 19G9. 'Aici aia '-crescut,' 
aici am învăţat, aici am 
îndrăgit boxul, aici am ob 
ţinut prima victorie. la

„CUVÂNTUL 1.IBKR"

(Continuare; în pag; a 2-a)

Au trecut şase săptămâni din marele pOst al Paş
tilor şi .me aflăm în faţa unui eveniment măreţ din 
viaţa bisericii noastre. Buriiîhfca’’aeBş&ta * marchează 
„Intrarea în Ierusalim'! sau „Floriile". Sfântul evan
ghelist Marcu menţiona că la intrarea Domnului în 
Ierusalim „toată cetatea s_a cutremurat". Mântui
torul a. venit la Ie’riţsalim îrfsoţit de apostoli, cu o 
putere nouă pe care lumea nu b mâi cunoscuse încă. 
Era puterea iubirii sale dumnezeieşti»

Prin intrarea sa trium fală. în Ierusalim, Hrîstos 
in'aysUrâ puterea şi legea, de căpetenie a împărăţiei 
lui Dumnezeu. Mulţimea de credincioşi auzise sau Vă
zuse învierea lui Lazăi. Această faptă le-a umplut, 
inimile de şi mai mare credinţă. De aceea, au venit 
să-l vadă pe Iisus şi pe apropiată! său Lazăr. De 
acest lucru nu se bucurau însă fariseii şi cărturarii.

în momentul când Iisus intra în Cetate călare pe 
asin, mulţimea l-a întâmpinat cu ramuri verzi, alţii 
îşi dezbrăcau hainele şi le aşterneau pe drum pen
tru ca Domnul să calce peste ele. în această mare 
de oameni se aflau mulţi dintre eel vindecaţi şi care 
veniseră să-l vadă pe binefăcătorul lor. Alături de 
vârstnici se aflau mulţi copii care, cu inimile-lor 
curate şi nevinovate strigau : „Osana ! Bine este 
cuvântat cel ce vine întru numele Domnului"!

Creştinii sărbătoresc intrarea triumfală a Dom
nului în Ierusalim în duminica dinaintea învierii. 
Această duminică se mai numeşte şi „Duminica Flo
riilor". Credincioşii se întorc de la biserică cu ra
muri înverzite de salcie, în amintirea ramurilor de 
finic cu care ^ fost întâmpinat Mântuitorul Iisus.

O
în această duminică, creştinii aparţinând bisericii 

romano-eatolice şi reforma te  sărbătoresc învierea lui 
\  Iisus Hristos (Sfintele Paşti). I,e urăm „Sărbători 

fericite"!

FELICITĂRI DE PAŞTI
Doriţi să vă felicitaţi colegii, prietenii, 

sublalternii, colaboratorii, clienţii
cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti?

Ziarul „Cuvântul liber" vă stă la dispo
ziţie cu pagini speciale ce vor fl publicate in 
preajma sărbătorilor.

Anunţurile pot fi trimise prin poştă — 
cu comandă fermă — la faxul 618061 sau pre- 
zenţate direct la redacţie. Tarife foarte a- 
vautajoasc.

Sf. Mc. I  
- fecioare Irina, Agapia şi "
FLORIILE,

SÂMBĂTĂ.
ir> APRILIE ,

»  Sf. Ap. ArJstarh. Pud 
şj Trofim (Pom, morţi- 
lor. fNumbăta lui Lazăr);
L # S_au n ăscu t:în  1452,, 
marele titan ăl Renaşte
rii italiene LEONARDO 
DA VINCI (m. 1512); In / 

1*7», lingvistul TttEODOR 
C A PIOAN (m. 1*53); «•

•  Soarele răsare la ora
6,3;; şi apune Ia 19,59; '

•  Au trecut 105 zile din 
an ; au rămas 260.

DUMINICA.
16 , APRILIE 

' •  ( ’ ) INTRAREA DOM
N II CI ÎN IERUSALIM:

, - Sâmbătă, 15 aprilie.
Temporar cerut se va 
degaja, mai ales în nord 
şi nord-vest. In . cclelal. 
te regiuni ploile vor cea din 
continua să radă. La Tempera 
munte lapoviţâ Si nin- creştere.

' Hioniu - (Dezlegarea Ia I  
v peşte Denie); , .

•  S-au născut; în j- 
1844, scriitorul francez! 
ANATOLE FRANCE (m. |  
1924)Cin 1879, ; scriitorul ■  > 
GALA GAL.ACTION (m. |  
1961); In 1896, scriitorul |  
MIHAI RALEA On. 1964).*

LUNI, 17 APRILIE |
. •  Sf. Simeon şi Acachie a 

(Denie)'; s > |
. •  Onomastică: Simion; |
... •  1880. înfiinţarea Băn- |  
cii Naţionale a României; I

U S-au născut: îh 1895,1 
poetul ION VINEA (m. I  
1964); în 1916, poeta I  
MAGI»A ISANOS (m. I  
1941); J

•  A . murit, în 1945, |  
poetul IOV PILI.AT (n.Si

.1891). , I

soare. Temperaturile vor j  
creşte faţă de ziua pre- * 
cedeniă. Minimele vor I 
înregistra valori între , 
—2’ şi 8° C, iar maxi- |

u n d a  v e r d e  p r iv a t iz ă r ii
LA HUNEDOARA

Ieri, 14 aprilie a.c., la fost •' acceptată cu 
sediul S.G. „Siderurgica"
S.A. a avut loc o întâlni
re ce a avut ca scop sta
bilirea trecerii sau nu a 
combinatului ItunedOrean 
la privatjzare. în urmă de
liberărilor, privatizarea a

condi
ţia că prioritatea , să 6 
ai^ă angajaţii şi apoi cei 
din exterior, fiind înghe
ţată privatizarea , prin o-' 
fertă publică. ■ Vom re
veni cu amănunte. (A. S.).

17 APRILIE 1995

I dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
l  franc elveţian >
1 franc france/

100 lire italiene __ ___  , t

Cursuri de referinţă ctle Băncii Naţionale a fio-]!
| mâniei. ]!'

n v r .v .s Y .s v .y / .s v .v .v r rA T iV Y r .w r rz z ;

1868 lei 
1338 leii 
2233 lei 
2989 lei 
1618 lei 

388 le i 
i e r  lei

iBeJe între 6° şi 16°C.
■ Duminică, 16 aprilie. |

W î m m

Festivalul 
interjudeţean 

„ de umor 
„Liviu Oros“

Sâmbătă şi duminică se 
desfăşoară ia Deva a treia 
ediţie a Festivalului inter
judeţean de umor „Liviu 
Orosrt. Spectacolele încep 
de la ora 17. Vemişaj'uJ 
ja lonu lu i de caricatu
ră" — duminică, de Ia 

' ora 11. Cu pţilejul ma
nifestării, organizatorii 
au editat nr. 2 al publi
caţiei „Foaie verde", care 
reuneşte în paginile sale 
ca rica tu rii din ţară şi

Lansare de carte

Sâmbătă, 15 aprilie, şj 
luni, 17 aprilie a c., ora 
17, în holul I.P.H. din 
Deva şi, respectiv, în 
sala mică a Gasei de Cul
tură din Brad, va avea 
106 lansarea cărţii „Bucă
tăria. fără bucătărie", a 
autoarei brădenee Ro. 
dica Tilianu. Manifestări
le voi" fi însoţite de câte 
Un dineu netradiţional, 
(G.B.).

Şedinţa
Consiliului F.D.R,

Frontul Democrat Ro
mân —5 Filiala jUdeţea-

Deva, va avea loc şe- 
, dinţa Consiliului de con
ducere, urmată, la ora 
19, de’ o conferinţă 'de 
presă. (Tr. B.).

Servicii
•  Tn intervalul 15—16 

aprilie este deschisă, pen
tru deveni, unitatea far
maceutică „Terapia" din 
strada Ion Creangă, nr. 
29. în  Hunedoara, ape
laţi' pentru onorarea re
ţetelor la Farmacia „Chi- 
zid" din ' zona eu ace
laşi nume, nr. 29.

•  Pentru telefonarea 
telegramelor, sunaţi la 
612021.

•  Hotel „Deva" răspun
de’la telefonul 611290, iar 
„Sarmis" la telefon 
614730,

•  Staţia de taximetre 
— 953 sau 959.

•  Spitalul judeţean —
61505* şi 613136. (E. S.).

..Fotbal 
pe stadioane - 

Duminică, pe stadionul 
„Cetate", Voga Deva (ne
învinsă în -returul acestui 
campionat) îşi dispută 
meciul din etapa a 26-a 
cil Petrolul Ştoina. Pri
lej bun pentru ea su
porterii deveni să-şi vadă 
la lucru favoriţii. în Di
vizia C, după etapa in
termediară de joi, iubi
torii fotbalului din Brad 
(Metalul Crişciof), Ghe- 
lari. Haţeg, Călan, Te- 
liuc, Hunedoara şi Orăş_ 
tle, pot ■ viziona acasă 
meciurile echipelor lor 
din această etapă. (S. O).

1
1

pâre sub egida S.G.
' „Văsălie - arid * Sînedru" 
S.R.L. (M. B.).

ţă că luni, 17 aprilie 
a.c., în sala de protocol a 
hotelului „Decebal" din

m  &  s
I-
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Z i«r ed ita t d e
C A S A  D E  PRESA ŞI EDITURĂ 

„CUVÂNTUL LIBER- DEVA 
societate pe acţiun i cu capital privat 

înmatriculată ia Regi «trai Comerţului Deva, 
co nr. 1 /2 6 /6  18^1991. Conţi 4072619110 B.O& 

(teviL Cad ftsaU s 2116027 
CONSILIUL DC ADMINISTRAŢIEI 

Damtora Ohames 
s :  preşedinte fraâartor ţe ff

Tiberin fstrate
v ic e p re ş e d in ţi ire d a c to r  j e t  a d ju n c t)

Ş; -i VlrgU Crişan
|; { contabil şei -v

M inei f io iie a .,V
Nieoise Tivcob

-întreaga răspundere pentra conţinutul 
articoletor o poarta autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva, 270o, slr. 1 Decembrie, nr. 35, 
Judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275. 612157. 
611269. 625904. Fax 618061.

Tiparul executai la S.C. „POUDAVA” S.A. DEVA.
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C I N E M A

•  PATRIA Deva: Pa- 
raşutiştii morţii (17.04.); 
Morocănoşii (18—20; Ul
tima bătălie (21—23);

•  pLACARA Hunedoa- 
ifc: , Interviu cu Ort 
vampir (17—20); Para- 
şutiştii morţii (21—23);

•  PARANtT Petroşani:
Răzbunătorul (17—2 i) ;
Interviu cu un vampir 
(21—23);

•  MODERN Hunedoa
ra : E pericoloso sporgersi 
(17—19); O răpire cu bu
cluc (20—23);

•  ZAR AND Brad: O- 
noară şi glorie (17—19); 
Forrest Gump (20—23);

•  PATRIA Orăştie: 
Superpoliţisteie (ITr-19);

Gravidul (Junior) (20—
23Jţ ■ •

•  CULTURAL Lu
pani ; Prizonieri in pa
radis (17—19): Răzbună-

- rea tatălui (20—23);
•  LUCEAFĂRUL Vul

can: Şfar ŢZek (17—
19) ; Senatorul melcilor 
(20—23);

•  DACIA Haţeg : Ace 
Ventura detectivu’lu' peş
te (17—18); Secretul lup
tătorului Kung Fu (19—
20) ; Star Trek (21—23);

•  MUREŞUL Simeria :
O răpire cu bucluc (21— 
23); &*:■,

•  MUNCITORESC Pe- 
TRÎLA : Ace Ventura de_ 
tectivu’lu’ peşte (21—23);

•  RETEZAT Uricani: 
Prizonieri ui paradis 
(21-23);

•  LUMINA Ilia: Cursă 
infernală (21—23).

Mihai Leu, fără mănuşi,
(Urmare din pag. $/

vârsta de 10 ani, după un ' 
an de box. în  1984. deci 
la 15 ani, ani plecat in 
Bucureşti la lotul naţional 
de juniori.

Cine, v-a pas prima 
dată mânuşile de box în 
mâini ?

— Primul care m-a dus 
la o gală de box a fost 
Unchiul meu, tot Mihai 
Leu îl cheamă. Apoi ani 
început să învăţ acest sport 
cu Alexandru Pescar, care 
acum e le Petroşani, ■' iar 
la Bucureşti am continuat 
cu dl profesor Eustaţiu 
Mărgărit, marele boxer 
de altădată, care m-a 
cizelat, m-a pregătit pentru 
meciuri internaţionale, a 
trăit cu mine o serie de 
victorii.

— Ce titluri mai impor
tante aveţi In palmares ?

— Beţ patru ori am fost 
campion al-României, 'de 
două ori campion al Ger
maniei, am cucerit titlul 
de campion mondial de 
juniori, la Havana, în 
Cuba, unde m-a condus 
antrenorul Relu Auraş, 
am câştigat mâl multe 
turnee internaţionale. A- 
cestea, la amatori, unde

am susţinut 2®0 de me
ciuri, câştigând 190- De 
când am trecut la profe
sionism, trăind o bună pe
rioadă la Hamburg, iii 
Germania, am devenit cam
pion internaţional al a- 
cestei ţări, am evoluat în 
29 de întâlniri, obţinând 
tot atâtea victorii, ultima, 
cum deja se ştie, în faţa 
americanului, de, 30 de ani, 
Allan Houk.

— Ce înseamnă această 
strălucită victorie ?

— Mi_a adus titlul de 
campion intercontinental, 
mă plasează pe primul loc 
In lume, ta profesionism, la 
categoria semimijlocie — 
adică 66,678 kg — şi îmi 
oferă şansa de a boxa pen
tru titlul mondial, cu un 
irlandez foarte puternic.

— Când şi unde se va 
disputa meciul ?

— Sunt deocamdată trei 
variante : Hamburg, A- 
aeben sau Bucureşti, în 
luna august a* acestui an. 
Managerul meu se ocupă 
de problemele acestea. Si
gur că eu aş v rea . să bo- 
xez acasă, Ai Romlniă.
r — Vă cunoaşteţi adver
sarul?

— Da, l-am învins • în 
finala camptonorirtui mon
dial de juniori amatori, de 
la  Hâvdnâ. De «tunet nu

l_am mai’ văzut decât pe 
casete video. Este un bo- 

, xer foarte bun, - tenace, 
ofensiv. Oricum,, vom 
boxa. Cineva trebuie să 
câştige. De voi fi eu ar 
însemna încununarea Unei 
glorioase cariere. De va fi 
el ar însemna ca eu s-o 
iau de la capăt şi nu ştiu 
dacă mai am timp, răb
dare şi putere.

— Care sunt, dic Mihai 
Leu, atuurUe succeselor 
«tvs.. In afara talentului, 
pe care il vede oricine cu 
ochiul liber ?

—  Oricât talent ai avea, 
dacă nu te pregăteşti se
rios, cu perseverenţă, nu 
reuşeşti.

Pregătirea în • Ger-. 
mania, în general în spor
tul profesionist, este dură?

— Incomparabilă faţă de 
sportul amator. Pregătire 
complexă, zilnic, cu pre
paratori de mare clasă. ia r 
după competiţii vin şi mo
mente de relaxare, de o* 
dihnă, de refacere. Acum, 
aici, la Hunedoara, mai 
fac unele antrenamente u- 
şoare, dar mai mult mă, 
odihnesc, dorm.

— Şi familia dvs ?
—' Ana L«u — soţia mea, 

italiancă, pe care am cu
noscut-o şi cu Care m-am 
căsătorit în Germania, şi

Marco Leu, copilul nostru, 
de 1 an şi zece luni. îm 
preună călătorim peste tot. 
Ne înţelegem perfect şi 
asta contează enorm pen
tru pregătirea ««a, pentru 
moralul meu, pentru căs
nicia noastră.

— Ce vreţi să mai fiu 
ceţi pentru oamenii din

'.« M p î'ţm ,; — Hunedoara 
—. unde am - înţeles că a- 
veţi din hon domiciliul, 
chiar daci trăiţi şi în Ger. 
mania, unde vă ' pregătiţi' 
şi susţineţi meciuri im  
portante pentru cariera 
sportivă? ,;-j
■ — In toamnă vom or
ganiza o nouă gală de . 
box profesionist, tot la 
sala „Constructorul", cu 
sprijinul cBwi director ge
neral al I.C.SJL, Doru 
Gaiţa, şi al mai multor 
sponsori Acum gândul 
meu şi concentrarea mea 
maximă se îndreaptă spre 
finala din afigust pentru- 
titlul mondial. Chiar in 
24 aprilie plec In Ger- 
manla, unde toni reiau cu 
intensitate antrenamentele. 
Luna august, pentru mine, 
este aproape. Apoi vom 
mai vedea.

— Vă mulţumim şt vă
dorim succes în această 
nouă şt importantă con
fruntare pugilistică. '
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HD - txro 95
Cea de a doua ediţie a HDJExpo *95, organizată la 

Deva (în magazinul Sarmismob SA.), în perioada 13—18 
aprilie' a.c., constituie o deplină reuşită a iniţiativei 
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului nostru. Orice 
vizitator şi potenţial cumpărător are posibilitatea să se 
convifigă «pe viu" de acest lucru, fiind expuse şl ofe
rite la vânzare produse realizate de' firme cp tradi
ţie şi renume, aici gisindu_se Un cadou de Paşti pe 
gustul şi buzunarul fiecăruia, de calitate şi mai ieftin, 
fiind procurat la  prima mână.

între firmele ce expun şi vând bunuri alimentare 
se remarcă prezenţa S.C. Decebal Deva, S.C. Victoria 
Sibiu, S.C, Bere Kanizsa SRL Satu-Mare şi Pepsi-Cola.
Dc asemenea, tentante sunt şi ofertele făcute cu bu
nuri de larg consum (încălţăminte, îmbrăcăminte, chi
micale, cosmcticale ş-a.), de către SA). Corvtn Hunedoa
ra, S.C. Dîmboviţa Bucureşti, Parasun Prod S.R.L. Tg.
Mureş, Metalotex Deva, Midas Trading SRL Deva, Tima 
Comexim SRL Deva,' Minexfor Deva, Arpimex Trading 
Bucureşti. Pălării Cristina Deva ş.a. (N. T*).

S.C, Decebal S.A. Deva a expus spre vânza. 
re un sortiment bogat de preparate din came.

Foto PAVEL LAZA
\

SAMBATA,

15 APRILIE

7,00 Bună diminea
ţa de ia.., laşii; 8,00 
Sâmbătă între 3 şi 9..; 
940 Şapte note ferme
catei 10,00 Serial O 
Reîntâlnire cu Black 
Beauty (ep. 11); 10,30
Pas cu p as ; XI,15 E- 
cranut; 12JJ0 Cuvinte 
potrivite; 14,10 Tur
nul Babei •  Desene a- 
nh.iate; •  Serial. Be. 
verly Hills, '$0230 O 
Muzică; 18,4â Mapa- 
mofid ;19,15 Teleen- 
ciclopedia; 20,00 Ac
tualităţi e  Meteo •  
Sport: 20,45 Serial •  
Columbo (ep, l i); 2245 
Şcoala vedetelor (IV); 
2345 Actualităţi; 2340 
La IfaaUl Melodiilor; 
0,09 Serial « Telefo
nul de ia miezul nop- 
ţH .-055 Gala Zodii, 
lor. /" '•
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7fio Bună dimi
neaţa... de la Cluj.N.; 
12.0O MTV Disc» Dan- 
ce ; 13,00 E s t. meri.
dian. Magazia de 
sfârşit de săptămână; 
1600 Desene anima
te; 1640 Serial e  Şi 
bogaţii plâng; 1749 
Gimnastică ritmică. ‘ e 
Campionatele interna, 
ţionale ale României; 
20,30 Pariaţi pe cam
pion! (cs); 21,00 TVM 
•  Mesager; 21,30 Me
mento cultural; 2240 
Serial •  Santa Bar
bara; 0,15 Jazz — ma
gazin.

9,00 Desene anima
te (r); 9,30 Reporter
TELE 7 abc (r); 1040 
Film serial •  Feme
ia fantastici (r); 1140 
Fam serial <r) e Kttng- 
F u ; 1240 Chestiunea 
zilei (r); 13,M Staruri 
în eoncert (*): 1345
Videotext; 1840 De
sene animate; 1845 
Clip VIVA; 18,30 Film 
documentar. Ce facem 
cu agricultura?; 1*40 
La Est de Vest; 2040 
Seria] • m Renegatul •— 
ep. M ; 20,50 Doar o 
vorbă să-ţi mai spum.; 
21,00 Telejurnal (e. 
misiunea de ştiri a  te
leviziunii t ELE 7 abc 
din 14. 04. 1995); 2140 
Serial * K.I.T.T. — 
ep. 19; 22,20 Mitică i 
2245 Clip Viva; 2240 
Chestiunea zilei; 2340 
Cartea de citire; 2345 
Staruri în concert.

9,00 Videotexţ; 10,00. 
Observator e Antena 
1 ; 11,00 „Noi“. Emi. 
siirnea redacţiei de < 
tineret; 12,00 Film •  
Misterul . statuii de 
aur; 13,30 Videotext.

DUMINICA.
• %__

16 APRILIE
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7,00 Bună dimineaţa 
de la-, Cluj-N.; 840 
Arlechine; 9,30 Serbd 0  
Fantastica tataâie 
Mellop; 1940 Viaţă pa
tului; 1140 Lumini 
din lumină; 13,40 Atf» 1  
14,2(1 VideO-magazin #  
Ediţie specială de Flo
rii; 17,50 ' Serial SP, 
Star Trek; 18,45 A  
doua Românie; 194§
Robinge; 20.00 Aetna.
Rtăţi; 20,15 FRm •  
Cel mai bogat om din 
lume (SUA, 1988, p. 
II): 2240 Trageno» 
Loto; 3840 Actuali, 
toţi : 2245 Rugby. C A t 
pentra juniori fi
nala (rep. II); 294* 
Maddie şi David (■*.
rial),

TVR 2

740 5^2 . Magţb. 
zin duminica] de la 
Iaşi ; 124)0 MTV 4 
Dance; 13,00 SeriM 
•  Dr, Quiup;
Film «, Dincolo 
şipuri (România,
15,45 Un zâmbet 
tru vârsta »
1640 Desene apăp*- 
te ; H>40 Şeripl. 
bogaţii plâng;
Puls 180 
sportiv); 2040 
trii teatrului . 
nesc; 2140 TVM •  
Mesager;' 22.15 Jb p  
puterea a  doua; 2340 
Seria) e  Santa Bar

bara; 23.45 Vedete 
in recital. ;

DEVASAT

9,00 Desene anima
te (r); 94» Film m  
rial (r) •  Renegatul ţ 
1040 Serial (r> •
K.I.T.Td *140 MitMk 
(r); 1140 Chestiunea 
zilei (r); 1240 St 
ta  concert te): i 
Videotext; 18,00 
sene animatei 
CU» Viva; 1849 
rial # ALF —* AP* 
19,00 AS SHOW; 2 
Serial •  Dinastia t e  
ep. l»; 2140  Telejar.
nai (enidHMa. de 0 M  
a televiziunii TELB 9 
abc din 15. 04. tM30> 
2I.30 Serial e  Hotel — 
ep. 19; 2240 
nimănui; 2240 Chaa- 
tiunea şQei; 23 J t
Cartea de citire; 2%a6 
Serial •  Evadatul — 
ep. 15; 045 Video, 
text.

TV DEVA

9,00 Videotext; 10,60 
Observator e Antena 
1; 11,00 Şedinţa Con
siliului municipal De
va înregistrare Inte
grată); 14,00 Filgi •  
tnfrânge-1 pe ' diavol l 
15,30 Videotext.
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între multe alte date 
pe care Direcţi* judeţeană 
de statistică ni le»a pus 
te  disporiţie, se află 0  
câteva destui de in tere 
«Mite esferiteare la buge. 
« l i  de faraBie to  1998 
Ge rezultă deci .din - în . 
rfigistrarea statistică se- 
«totivă asupra bugetelor 
4a-*naţţB^,. //,;„

te- .Diferenţa între creş- 
tarea cheltuielilor ţi a. 
veniturilor a  fost de 4,2 
procente te familiile de 
salariaţi,. 3 0  -  te cele 
da ţărani, ţ i  15,9 te ale 
pensionarilor. Impactul 
oei mai uşor generat de 
cursa preţurilor, s-a şi»* 
U i deci, In familiile de sa- 
fartaţl. Dar şl aceste* sunt 
im fel de chibr te ţara 
tfrbîîor, te condiţiile scă
derii «iveUflui de trai. Şi 
utfde mai P d  că te spa.

■ lele mediilor statistice 
ateu, de regulă, fi te u  
pârâtul Şi săracul, adică 
directori)! cu - pesta un 
nriţion salariu şi şomerul 

; pu 60 te Sută din salariul 
| minim pe economie ca 
' ajutor de şămaj.

' J.te Sţructura veniturilor 
familiilor în care capul, 
de familie este salariat 
Şiaprezântafr « iu l  tre
cut astfe l: 73,4 la sută 
din venituri au provenit 
din salarii, 15,6 la sută

din activităţi agricole, 
3,4 te  sută din practicarea 
unor meserii, 3,3 te sută 
din alocaţii pentru copii, 
pensii, ajutoare etc.

Asta a fost cu venitu. 
rije. Sâ vedem cutp am 
stat cu cheltuielile; adică 
cum n-am stat, căci ata 
tot urcat.

BUGETUL DE 

FAMILIE ÎN'1994

•  în  structura cheltuie
lilor, 60 te sută im ocu
pat cele pentru mâncare 
Şi băuturi (vor fi fost în 
consum, vorbind de bă
uturi, şi ceva răcoritoare), 
23,4 la ' sută ău ocupat 
cheltuielile cu încălţă
mintea şi Înzestrarea lo
cuinţei. 6 Ia sută cele 
pentru transport Şi tele
comunicaţii, 4,8 la sută 
pentru învăţământ, cul
tură, educaţie. Vasăzfcă, 
de învăţat şi educat am 
tot mâncat şi băut anul 
trecut. în orice caz, de

, cheltuit am cheltuit mult 
pentru mâncare. ■

•  Cheltuielile pentru ’ 
cumpărarea mărfurilor

neaiimentace au crescut |  
în 1994, faţă de anul J 
precedent» de 2,1 Ori, j 
i*r cele pentru servicii, I 
de 2,6 ori. A cesta  nu * 
înseamnă nicidecum că |  
ne-am încălţat eu t r e i» 
pantofi fa loc de doi.ex- 1 
pTicaţia se află te altă « 
parte. '  ' “ : |

•  Din studiul statistic j 
jd bugetelor de familie I 
rezulte elf faţă de 1993, J 
consumurile alimentare I  
au scăzut cu procente fa'- J 
tre §v7 şi 15,7 fa sută, y 
La un moment dat al a- * 
naiul 1994, rezulta ca a |  
crescut, vorba unui „eru_ . 
dit“ din protipendada re- I 
cimniuj trecut, „drept ;
ascendent îţi jos" la car- * 
ne.^şl „dreot ascendent îij • 
sus" la pâine şi cartofi. • 
Vasăzică, • asta e. Am I 
cheltui! mâi mult, dar j 
am mâneai «tai prost. |

*  Şi ca să punem O 
căciulă peste toate cele 
de mai s o v  în cadrul 
cheltuielilor pentru ser, 
vicii, cele pentru gospo
dărie locativâ (încălzire, 
apă, apă caldă etc) au Ocu- 

. pat 30,4 procente, cele 
pentru telecomunicaţii 
Z2*> procente, ta r  pentru 

- energie electrică 9,1'. pro
cente. ' -

C'cst la vie !
ION CIOCLE1

: de război
nedreptăţiţi

Din Brad,, dl Mihai 
Popovici, veteran de răz
boi, ne scrie eă este ne- : 
mulţumit de felul cum se- 
a'pHcâ (sau mai exaet nu: 
se aplică) Legea 44/1994, 
care prevede drepturi pen
tru veterani. Cum scri
soarea se referă la modul 
în care se aplică scutirea 
de impozite a acestei ca
tegorii de persoane, ne-am 
-adresat pentru lămuriri 
Administraţiei Financiare 
Deva. late cş ni s-a 
răspuns: Veteranii de răz
boi sunt scutiţi de impozi. 
te pe clădiri (apartamen
te), -de taxe pentru mij
loace de transport (impo
zit pe maşini), de impo
zit .pe venitul agricol şi 
pe terenul ocupat de clă
diri. Nu sunt scutiţi de 
primele de asigurare ADAS 
pe clădiri, de primele de 
âsigorare pentru autotu
risme şi activităţi corner- 
ciale. Pentru va intra In 
posesia drepturilor le
gale veteranii de război 
trebuie să prezinte la ad
ministraţia financiară ur
mătoarele documente : ce
rere, -afiţe doveditoare (le
gitimaţie de veteran, acte 
de proprietate asupra imo
bilelor, extrase de carte 
funciară pentru terenuri). 
Scutirea de impozite se 
aplică cu data de întâi a 
lunii următoare celei în 
Care au fost depuse ac

rele (de exemplu cei care 
le-au depus în aprilie, îşi 
primesc drepturile înce
pând eu 1 mai).

PROTECŢIA NATURII 
IN

Hunedoara, judeţ cu* un 
grad ridicat de urbanizare, 
are, implicit, şi mulţi oră
şeni. Cum profite aceşti 
orăşeni de binefacerile na
turii şi cum se implică ei 
în conservarea şl proteja
rea ei? întrebarea acum 
în plină „Lună a pădurii" 
şi cu ocazia Anului Euro
pean al Protecţiei Naturii 
— 1995.

A devenit -obişnuinţă să 
trasăm" o linie despărţi
toare între oraşe şi na. 
tu ră : oraşele sunţ pentru 
m», iar natura pentru ani
malele sălbatic©, oraşul e 
cu betoanele lui, iar na
tura • cn parcurile sale 
naţionale. Ecologia, moder
nă ne îndeamnă sâ renun
ţăm la această concepţie 
dăunătoare, atât pentru 
ora cât şi pentru natură, 
aşa cian arată 3.P. Nobiet 
într-un articol publicat în 
revista „Naturopa" nr. 76.

Majoritatea aglomerări
lor urbane de astăzi au 
fost amplasate în biotopuri 
originale favorabile din 
punctul de vedere al con
diţiilor, faunei şi florei. 
Dar oamenii, prin activită
ţile lor, deseori au distrus 
ambiantul natural, sâră- 
cindu-1 şî poluându-l, cre
ând astfel, ceea ce în mod 
pompos denumim astăzi 
„mediul Urban". Aid, fa- 
tr_o zonă golită de viaţă 
sălbatică, fiinţa umanji a- 
saltată de zgomot, mizerie 
şi stres, este în căutarea 
permanentă a unui para
dis artificial care să-1 în
locuiască pe cel pierdut.

Cu dragoste de natură 
şj puţină imaginaţie, - eco
logia modernă ne învaţă 
eă putem readuce natura 
in vechile ei drepturi chiar 
şi în oraşele cele mai 
poluate.

Cunţ ? Propunem să se 
înceapă refacerea reţelei 
hidrografice prin curăţa
rea apelor curgătoare, În
cepând de la pâraiele cele 
mai mici până la 'fluyj£, 
prin măsuri specifice de 
vifaere îii frâu" a apei din 
precipitaţii, Juate de leii 

: dte Serviciul tehnic oră
şenesc, astfel prevenind 1- 
nundaţiile.

Dar dacă pădurile din- 
tr_o zonă au suprafaţa / şi 
structura optimă» pericolul 
inundaţiilor este redus. 
Pădurea, ca. adevărată 
„casă a apelor", reţine anuăl 
în sol o cantitate de apă 
medie de H) ŞOOme/ha. A- 
ceasta se explică prin bo
găţia reţelei de rădăcini/a 
arborilor. De exemplu, lun
gimea reţelei de rădăcini a  
unui molid de 80 am a- 
tinge 4 km, iar a unui 
de aceeaşi vârstă--- 2 kfi». 
Rădăcinile fac ca solul 9ă 
fie stabilizat, iar după 
moartea arborilor rămâife 
o reţea de mii de canale 
minuscule prin care apa 
se poate infiltra» Cât po
mii sunt în viate soite |a  
fi protejat împotriva! de
gradării din cauza ploilor 
torenţiale, iar debitul 
cursurilor de apă va fi 
stabilizat

Ca idei menţionăm : în
locuirea unor specii orna
mentale din parcuri cu spe
cii din flora naturală, sau 
arborii exotici din curtea 
şcolilor sau azilelor de bă
trâni — cu străvechile va
rietăţi de pomi fructiferi. 
Proprietarii grădinilor pot 
planta o mare diversitate 
d e ! garduri vii din specii 
autohtone în locul mdnoto-

în lume există o cate
gorie de specialişti care 
au o -profesie -deosebită- 
de a altor m uritori: po
liticienii. Ei simt cei care 
lucrează cu idei şi pro
grame politice, cifre, ta
bele, grafice şi fenome
ne macro. , Ce zic in
dispensabilii noştri poli
ticieni despre realităţi
le României, de azi. „La 
modul .general exportul 
creşte, claliza a Venit

)
care i_am dat-o Iui Stoi
ca s,o înmulţească ne_am 
luat gândul. Sâ nu mai 
vorbim că mulţi dintre 
rioi se limitează să fu
meze „Carpaţi", iar co
piii să-şî îndulcească su
fletul cu un măr In -loc 
de o banană sau o cio
colată. Oricum, putem 
rămâne liniştiţi. Minerii 
nu fac greve. Copiii 
merg la şcoală, chiar 
dacă unii dintre, ei fură

tocmai atunci când ne
voia ne-a ars Ia' degete, 
structurile se integrează, e 
linişte la hotare**.

Toate bune şi frumoa
să; Sâ vedem .fiică , şi 
cealaltă parte a vieţii. 
Salariul, ca să nu po
menim de pensii, se to
peşte fit câteva zile. Nu 
ştim cum e cu statistica, 
tffer preţurile ne cam 
fltîiesc. în fiecare iarnă 
gigaeaîorta ne-a dat fieri, 
multe apartamente fiind 
pe punctul de a se trans
forma fa camere frigo
rifice. Gândul la un te
levizor celor sau ta fin 
autoturism este de do- 
meniul SP. Ce sft facem 
dacă nu ne-am pricop
sit in străinătate? De 
I* buna agoniseală pe

n* o - —■

Pompierii militari din Compania Deva — într-o 'aplicaţie. *
. Foto . PA VEI. LAZA

nej şi sterilei Tliuyâ. Pot, 
de a'semenea, opta pentru 
tăierea şi înlocuirea arbo
rilor găunoşi şi ptvtregâioşi 
— sur.se de'boli, precum şi 
periculoşi, din punct de
vedere al stabilităţii. La
toate acestea pot‘ contribui 
şi ocoalele silvice atât prin 
consultanţă tehnică; pre
cum şi prin speciile fo

restiere din pepinierele pro
prii pe care le pot pune 
la dispoziţia cetăţenilor.

Astfel, aglomerările noas
tre urbane ar putea deveni 
din nou locuri pline de 
cântecul păsărilor, parfu
mul mierii, zborul flutu
rilor. Ar fi, din nou, a- 
greabil să locuieşti în a_ 
ceste oraşe, iar coabitarea 
orii — natură ar putea chiar 
restabili câteva din pierdu
tele plăceri ale Vieţii şi, în 
acest fel, reduce stresul.

fag. DI ANA SAVESCU, 
Ocolur"lSiTVtt "Haţeg

şau uneori îi mai întâl
nim prin baruri cerşind. 
Bunicii stau în casă şi 
îşi numără tremurând 
firfiricii. Doar şomerii 
noştri stau cu ochii pe 
noile locuri de muncă.

In âcest timp, cursul 
leu—dolar urcă neabătut, 
noile cifre ne arată că- 
exportul creşte, recolta' 
de anul trecut a fc"' 
recordul, şl alte succe- ţ 
se care au rolul să ne 
bucure «tai abitir ca fit 
timpul „epocii de aur- .- 
SS nu disperăm. Româ. 
milui de rând i-a mai 
rămas totuşi ceva. Spe
ranţa Intr-un trai mat 
bun, decent, fia care ai" 
■*» mm ducă grija rtfei 
de mâifte. (I. îl).

DE CE NUMAI LA 

OFICIILE POŞTALE?

I ,
vizionarea

Tfa, fie
«unt I*

I
O vrem© cetăţenii nn a 

au putut procur* fim. f  
I bre de nici un fel, de i  
[ la nici o unitate. In |  
ultima vreme lucrurile I 
s-au mai reglementat, I  
în sensul c i ia oficiile I 
poştale s-a făcut apa»- ■

timbre. I
eflptlle !
locaH. I 
Dini a
mitele I

ponte* fia fim- I
bru. Sife f i  poate «are I

i
m l?  (GR i. n.b

fiunică, tată şi mamă, la trei nepoţi
La vârstă pe care o 

are, Domnica Lăzăronî, 
din Zeicani, ar trebui 
să se simtă ocrotită de' 
grijile vieţii. Aşa ar tre
buie să fie, daeă viaţa 
n-ar fi. fost vitregă eu 
ea. *

Marinela, Mariana şi 
Robert simt trei copii 
minori, cea mal mare <de 
f i  ani, cal #iai mic de 7 
aşi. Acestor trei copii. 
Domnica Lăzăroni Ie este 
fa acteâşi timp bunică, 
tată şi mamă. Căci ta
tăl lor l-a părăsit, tre
când in lumea umbrelor, 
fa numai 31 de ani, iar

mama s-a recăsătorit, pă
răsind satul şi judeţul, 
pentru bărbatul cu care 
şi-a întemeiat o nouă 
familie.

Cum se descurcă a- 
proape septuagenara din 
Zeicani, cu cei trei 

nepoţi ? Neînchipuit de 
greul Copiii — toţi e- 
levi — au nevoie de mân
care, de cărţi şi rechizi
te şcolare, de panţofiorî 
şi hăinuţe Iar bunica 
nu are altă sursă dâ ve
nit decât pensia de ur
maş *  copiilor după te
tei lor şi a sa după so
ţul decedat.

„Dar ce e mai greu, 
spune Domnica Lăzăro
ni, e să_i văd în fie
care zi pe oOpii oftând 
de dorul părinţilor. Eu 
le dau dragostea mea de 
bunică, dar nu-i pot în
locui pe părinţi. După 
toată durerea şi necazul 
insă, mi-a, dat Dumne
zeu şl mie o bucurie 
care-mi umple sufletul. 
Copiii sunţ cuminţi, as
cultători şi' învaţă carte".

ION CIOCLEI

(după o corespondenţă 
de la Ion Jura).

v a  •  Nt, 1383 '^bătă, 15 — Duminică, 16 aprilie 1995
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D in lu m e a r5EJ
DOI EROI MAI PUŢIN

In aceste ultime zile au 
tnurit în M. Britanic doi 
eroi ai ultimului război 
mondial: Odette Brailly, 
agent al Special Opera- 
ţions Executive, şi Lord 
Lovat, şeful comandouri
lor britanice în „Ziua cea 
mâl lungă".
• Odette, născută la A- 
miens în 1912, s-a căsă
torit la 19 arti cu indus
triaşul englez Roy Sam- 
son şi s-a mutat la Lon
dra. Când Franţa a fost 
invadată, în 1940, deşi 
mamă a trei fiice, O- 
dette s_a înrolat în SOE 
şi a fost trimisă la Anti-. 
bes în 31 octombrie 1942, 
pentru ca împreună cu 
alt agent, Peter Chur- 

-chill, să reorganizeze o 
echipă a maquisarzilor. 

\Abwebr-ul a reuşit să-i 
identifice şi să_i captu- 
reze pe cei doj englezi.

situaţie în care Odette, 
cu o deosebită prezenţă 
de spirit ,a reuşit să-şi 
salveze partenerul fă- 
cându-i să creadă pe 
torţionarii nazişti că Pe
ter era o rudă a premie
rului britanic şi că şeful 
operaţiunii' era ea.

Cei doi agenţi au fost 
expediaţi în lagărul .'d e  
la Ravensbruck. După 
război Odette a fost de
corată cu Ordinul lui 
British Erhpire, cu Le
giunea. de Onoare şi cu 
George Gross. Povestea 
ei a devenit film, rolul 
său fiind interpretat de 
Anna Neagle. Lord Lo
vat, numit de Winston. 
Churchill „omul cel mâi 
educat care a tăiat vreo
dată o beregată1', se năs
cuse în 1911 şi aparţinea 
unei străvechi şi nobile 
familii scoţiene. A par

ticipat la organizarea co
mandourilor pe care le-a 
condus în 1941 In debar
carea de la Lafoten, unde 
a scufundat 12 nave, a 
distrus 18 fabrici de un
tură de peşte (care se 
folosesc la producerea 
explozibililor) şi i-a tri
mis, o telegramă insultă
toare lui Hitler.

Ba Dieppe a reuşit să 
facă să sară în aer, în 
timpul aorfei nenorocoase 
incursiuni, o baterie ger
mană. Pe eapul său 
Gestapoul pusese un pre
miu de 100 000 mărci 
aur. La 6 iunie 1944 a 
debarcat în fruntea unei 
brigăzi de comando, cu 
care a reuşit să înainteze 
10 km, asigurând apăra
rea podurilor de pe Ome. 
In filmul „Ziua cea mal 
lungă" rolul lui Lovat 
a fost Interpretat de Pe
ter Lawford.

AfWVMMAMUAVUWJlAftMAMAMAMAAKAMAWtAA/VWVWVWlJWWU'UWIAnVbftţ ,  mmmt _
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1 O tânără ' coreeană de I 
| 25 ani, Kyung-A-Ha, a  *

I
I fost ucisă în timpul u_
5 nei exorcizări’ operate 

de o  preoteasă care 
J voia ' să-i gonească din 
I trup pe diavol. Timp
* de patru zile'' cadavrul 
|  a fost privegheat de 
|  credincioşii sectei. „Ma- 
I giştrii duhului lui Iisus"
* erau convinşi că spiri-

Itul moartei urma să se 
„ întoarcă din ceruri şi 

j fata avea să revină la 
J viaţă. Când, în cele din 
|  urmă, în_ locui spiritu- 
J lui sanctificat a sosit 
I poliţia, exorcista şi Alte 
I patru membre ale sec- 
î tei au ajuns la închi-
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i } Adam şt Eva sunt 
i I 
i !

I !

t
prea goi, îmbrăcati-i! j

I
sculptura I  

să o înfăşoare în pânză. I
care expusese

UN PREOT SURPRINS

CV O PROSTITUATA

A plătit imediat a- 
da de un milion de 

r, pe care i-o dispu
sese pretorul, fără a mai 
incercş să facă apel, 
un preot italian ce fu
sese surprins în com
pania unei prostituate 
n igeriene. Preotul Şi-a 
„negociat" pedeapsa la 
sediul poliţiei din Pra- 
to, unde a fost adus 
sub acuzaţie de „acte 

obscene în loc public".
In urmă cu câteva zile 
(pe 12 martie) el fusese 
surprins de carabinieri 
în timp ce se găsea în 
compania uneia dintre 
prostituatele de cu
loare care staţionează 
de obicei la porţile q- 
raşului toscan. Prelatul 
mai avea pe el doar 
maioul şi se afla într-o 
postură fără echivoc.
El a cerut autorităţilor 
poliţieneşti să nu-i facă 
public numele şi nici 
parohia (se pare în dio- 
ceza Pistoia), preocupat 
mai ales de efectul asu
pra enoriaşilor. Auto
rităţile ecleziastice lo
cale s-au abţinut de la 
orice comentariu.
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Scandal la Vatican: 
statuia lui Adam şi Eva 
e goală, prea goală. Chiar 
provocatoare. Şi atunci 
arhiepiscopul s-a gân
dit că ar fi mai bine să 
dispună- acoperirea ce
lor care np-au făcut să 
pierdem Paradisul.

S_a -întâmplat in ur
mă cu două săptămâni, 
■dar ştirea a apărut în 
cotidienele italiene abia 
duminica trecută, fiind 
comunicată de autoarea 
bronzului incrimiftât, 
sculptoriţa Igina Cola- 
bucci Balla.

Intorcându-se de la

„Au' legat-o în m o d l 
josnic ca pe un salam, ■  
protestează artista. Dacă I  
ar fi fost vorba de ceva ■  
obscen sau pornografic aş I  
fi putut să înţeleg. D a r!  
în acest caz e ceva de |  
necrezut: trupurile celor a 
doi simt foarte pudice |  
şi părţile lor intime nici a 
nu există". . |

Şi totuşi Înaltul prelat I  
a decis altfel, chiar dacă I  
hotărârea sa contravine I  
evident altor poziţii ex- ■
primate la Vatican, chiar |
de Papă care, inaugurând

New york, monseniorul pe 8 aprilie trecut Ga- ■  
Renato Martino, observa, pela Sixtină proaspăt |

-torul permanent al Sfân
tului Scaun la ONU, a 
observat grupul sculptu
ral plasat încă din fe
bruarie în faţa locuinţei 
sale. Şi, poate obosit după 
zborul de opt ore din 
SUA până în Italia, a 
solicitat galeriei de artă

restaurată, s-a arătat în- |  , 
ţelegător cu Michelangelo |  
şi cu nudurile sale. j  

„In îmbrăţişarea lu- I  
minii ce vine de la Dum- I 
nezeu, chiar şi trupul J 
omenesc îşi păstrează I  
splendoarea si demnita- !  
tea". |

l l

|  soare. -S-a petrecut le 
J Emerville, o mică leca- 
I li ta te gin California, le . 
Jgată de San Francisco 
|  prin Bay Bridge, Aici 
! îşi exercită - puterile 
|  magice Euh Parfc, 30 
J ani, O teologă de origine 
J coreeană, membră a 
|  Bisericii Unite Fun_ 
|  damentaliste, constittf- 
I ită la Los Angeles în 
J 1939.
I Fata ucisă, sosită în 
J America din Coreea de 
I Sud în urmă. cu două
* luni, mânca prea mult, 
|  dormea puţin, avea vise 
J urâte aşa că sora sa,

convinsă că e posedată
* de diavol, plătise 500 
( de dolari pentru a fi 
|  exorcizată, ceea ce s-a 
5 petrecut în cele din ur- 
|  mă în noaptea de 8 
« martie, o parte • de ri.
|  tnal fiind înregistrată pe 
î  o casetă, aflată acum 
I în posesia Poliţiei.
> Printre persoanele a- 
J restate se află şi două 
|  tinere rusoaice, stu- 
! dente la teologie.

A existat şi un 
Sebludler al artiştilor

Gând, in vara lui 1940, 
Franţa a capitulat, aproa
pe întreaga Europă a că
zut sub călcâiul armate
lor germane. Şi, la Pa
ris, â început vânătoarea 
intelectualilor şi artiştilor 
refugiaţi aici.1 E momen
tul în care la Washing
ton, un latinist obscur 
întocmeşte ţş  rându-i un 
repertoar cu personajele 
ce trebuiau să fie salvate, 
să fie smulse din mâi
nile naziştilor. Acest al 
doilea Schindler a sal
vat peste 4.500 de artişti 
şi scriitori europeni, or- 
ganizându-le aventuroasa 
şi- riscanta fugă spre 
SUA. Numele său era 
Varian Fry şi povestea 
sa a fost rememorată pe 
11 martie de cotidianul 
londonez „The Indepen
dent".

Pictorii Marc Ghagall 
şi Max Ernst, filozoful 
Hannah Arendt, roman

cierul Thomâs Mann, po
etul suprarealist Andre 
Breton, dramaturgul ex
presionist Franz Werfel 
sunt câteva dintre per
sonajele ilustre cu care 
Fry a ajuns In august 
1940 la Marsilia, ultimul 
refugiu pentru intelectu
ali după 'căderea Parisu
lui.

Născut in 1908 la New 
york, fiu al unui ageht 
de bursă, latinist, fire 
aparent închisă, Fry “a 
hotărât să se bată îm

potriva nazismului In
1935, după o călătorie re
velatoare la Berlin ca"; 
director al prestigioasei 
reviste de politică ex
ternă „The Living Age".” 
Şi ă debutat în misiunea 
sa de Bun samaritean în  
1939, când Hitler a inva
dat Polonia. Apoi, eu
sprijinul „primei doamne 
a Americii", Eleanor Ro- 
osevelt, a întocmit lunga 
listă a intelectualilor şi 
artiştilor de salvat şi, In 
ciuda riscurilor, a debar
cat în Franţa. Unde, cu 
doar 3000 de dolari In 
buzunar, a tras la- Hotel 
„Splendide" din marele 
port mediteraneean şi 
s-a pus pe lucru. Cehul 
Franz Werfel şi germa
nul Thomas Mann au fost 
primii pe care i-a aju
tat, cu documente false, 
să fugă în SUA, via l i 
sabona, traversând Pi- 
rineii în nişte condiţii 
amintind de romamd, 
„Noaptea de la LisabOu 
na" de Reuiarque şi de 
filmul „CasaBlanea".

In cazul pictorului f* 
vreu Ghagall, care Mi 
suporta modul de viaţă 
american, a  fost nevoie 
chiar de o anum ită. O- 
peră de ooh^k^ere* pen
tru  a-i/tg»tenni»a sfr 
plece: ^ ţijn e n tu l:. ho
tărâtor msm că şi- - din
colo de Atlantic erau-- 
peisaje cu vaci.
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Zece ani de ghtntoE
--ii''

Accidente, jafuri, boli ţ 
i s-au întâmplat intr-ade
văr de toate în ultimii zece 
ani lui Larry Hânratty, 39 
ani, ales pe 17 martie a.c. 
drept „bmul cel mai neno- 
rocos din New York". Gei 
„Zece ani negri" au în
ceput când, intr-un acci
dent pe şantier, a rămas 
aproape trăsnit. Rămas in 
comă timp de câteva săp
tămâni, a încercat, după 
ce şi-a revenit, să obţină 
despăgubiri. Şi aşa ne
şansa sa a trecut asupra 
avocaţilor la care a,, ape
lat : unul a fost radiat din 
barou, alţi doi au murit. 
Iar al patrulea... i-a fugit 
cu nevastă-sa!

Dincolo de bătăliile le
gale, lupta pentru sănă
tate : de ani de zile pro
bleme cu inima, probleme 
cu ficatul. Apoi. în 1994, 
un nou accident: de astă 
dată de automobil. Scapă 
nevătămat, dar cu maşina 
distrusă. Şi asta nu-i ni-- 
mic. După constatarea ac-

Când şi-a început cam
pania de relansare a par
tidului conservator cu
sloganul „Back to ba-
sics“ („înapoi la valorile 
tradiţionale") premierul 
britanic John Major nu-şi 
închipuia cu siguranţă a- 
valanşa de necazuri pe 
care această „întoarcere" 
avea să i_o aducă pro
priului partid.

Ultima „victimă" este 
subsecretarul pentru ser
viciile publice, Robert 
Hugues, acuzat de ta
bloidele londoneze de
a-şi fi înşelat soţia cu

C1NE-ŞI ÎNŞALA NEVASTA, 
ÎŞI TRĂDEAZĂ ŢARA!

una dintre „alegătoarele" 
sale, care i se adresase 
pentru a-i solicita pro
tecţia împotriva fostului 
amant, un tip de cu
loare, foarte violent. In
cidentul s-a încheiat cu 
demisia - împricinatului, 
dar gazetarii nu şi_au 
încheiat campania aducă
toare de cititori, având 
acum . o motivaţie „mo

rală". Căci, spun ei, e 
necesar să lovim min
ciuna; cine îşi minte ne
vasta e oricând capabil 
să-şi mintă şi propria 
ţară. Gei mai loviţi de 
această bruscă redeştep
tare a spiritului epocii 
victoriene sunt desigur 

^oamenii politici conser
vatori, de regulă mari

bogaţi, deci mal pre- 
dispuşi căderii în ispită 

'datorită posibilităţii e- 
fective de a_şi întreţine 
o „familie paralelă". Să 
amintim doar, dintre e_ 
roii unui şir de scanda
luri declanşate in 1992, 
pe David Meilor, mi
nistrul pentru Bunurile 
Culturale, care se distra

în compania unei actriţe 
de mâna a doua (purtând 
în momentele „tari" tri
coul echipei sala favorite, 
Ghelsea I). Pe Tim Yeo, 
subsecretarul de la me
diu, care a demisionat 
datorită unei perechi de 
copii neligitimi. Sau, 
în sfârşit, pe colegul său 
de la transporturi, Steve 
Horris, „înregistrat" cu 
cinci amante şi pe sub
secretarul pentru apărare, 
Lord Gaithness, a cărui 
soţie s-a sinucis descope- 
î’ind că este înşelată cu 
cea mai bună prietenă.

cidentulud poliţiştii pleacă, 
dar sosasc doi bandiţi caM 
îl jefuiesc. . f

Toate aceste întâmplând 
l-au adus pe 17 martie fM 
Larry pe prima pagină d l t  
„Daily News" cu titlul I 
„Credeţi că vă merge 
rău ? Mergeţi să-l căutaţi 
pe... Larry ghinionistul**.

Eroarea 
de fax

A fost un mesaj prin 
fax trimis din greşeală B- 
nei firme din Bruxelles ce 
se ocupa cu negoţul de 
fructe, cel care a ' dus le 
descoperirea unui trafic 
de arme între Belgia şl 
Irak, conducând la aresta
rea unui avocat ce s-a 
dovedit ulterior implicai 
şi în marele scandal ,J%- 
gusta".

Ştirea a apărut pe t t  
martie în cotidianul JUs 
Soir" după care o femele 
care are un magazin de 
fructe şi verdeţurii la 
Grimbergen, la nord de 
capitala Belgiei, s-a tre
zit pe 8  februarie a.c. CU 
un fax în care se vorbea 
de reconstruirea industriei 
de armament irakiană. 
Fax-ul, a spus femeia zia
riştilor, provenea de la 
biroul avocatului Alfonş 
Puelinckx, care peste *0 
zile avea să fie arestat 
pentru implicarea în ca
zul achiziţionării elicopte
relor „Agusta" de către 
ministerul belgian al apă
rării.

Documentul acuzator U 
fost prezentat imediat po
liţiei, tribunalului şi mi
nisterului de justiţie.
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REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII

9  „Viaţa nu trebuie apreciată după 
aparenţe, ci după tainele sale. Cele care se 
văd nu trebuie apreciate după învelişul lor, 
ci după conţinutul lor. Oamenii nu trebuie 
apreciaţi după feţele lor, ci după inimile lor1 
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SECRETUL FRUMUSEŢII

DIN ÎNŢELEPCIUNEA ARABA

•  „Cine vede defectele sale nu mai este preo
cupat de ale celorlalţi". AU

•  „Să ştii că există duşmani pentru a căror 
pierzanie trebuie să lupţi, duşmani cu care trebuie 
să încerci să te impact şi duşmani de care trebuie 
să te Îndepărtezi".

•  „Nu te înfrăţi cu cel viclean, nu cere ajutor 
de la cel neputincios şi nici de la cel leneş".

•  „Nu există avere mai bună decât mintea".
■ : ţfr 1; ■ ,h  ; ~ • IBN a l . m u q a f fa

•  „Din şobolan nu naşte decât tot şobolan şi 
din viperă nu naşte decât viperă".

o  „Oamenii seamănă mai bine cu timpurile în 
care trăiesc decât eu părinţii lor".

^  „Nu sunt pierduţi'' banii care îţi sporesc 
mintea".
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'• Poezia se naşte " t i e  
meditaţie şi inspiraţie. ?  ’

•  Marea poezie este
spectrul solar al gândirii 
om eneşti. »

•  Poezia conţine'1 filozo
fie, aşa cum sufletul Con
ţine judecată.

•  Adevărata poezie este 
compusă din frumos şi 
ideal. - Fuziunea de' - ele
mente aproape contrare pe 
Cărei numai genial le poa
te uni! Frumosul vrea 
contururi, idealul vrea in . 
fin itu ri.
•  \ Măreţia dă naştere la 
poezie.

o ţn  poezie nu sunt su
biecte bune şi rele, ci 
sunt poeţi buni sau răi._

o Poezia se adresează 
omului, omului în între, 
gime.

O Adevărata poezie, poe
zia completă, este armonia 
contrariilor. ' .

o Poezia este omul.

Selecţie de -
N. ZAMFIR

a Un tâmplar, un gră
dinar şi un electrician îşi 
laudă’ fiecare breasla.
■ — Meseria mea e stră
veche — spune tâmpla
rul, strămoşii mei au con
fecţionat scândurile coră
biei lui Noe!

— Iar ai mei, continuă
grădinarul — . sădeau
merii în grădina Raiu
lu i !

— Nu vreap să mă fă
lesc, dar când Dumnezeu 
a spus „Să fie lumină!", 
cablurile erau deja mon
tate — interveni elec
tricianul.

o Clientul către frizer:
— Şi pentru câteva fire 

de păr pe care le mai am 
trebuie să plătesc tariful 
întreg ?
. — Domnule, dumnea
voastră nu plătiţi pentru 
tuns, ci pentru căutat !

Frumuseţea vine din- 
lăuntrul nostru, ne asigu
ră celebra actriţă Sofia 
•Loren. „Dacă reuşeşti să 
găseşti un echilibru cu 
tine însuţi, nu îmbătrâ
neşti. Ingenuitatea şi ino
cenţa din interior o fac 
pe o femeie să radieze". 
Despre frumuseţe şi de
spre timpul care trece, 
marea actriţă vorbeşte in
tr-un interviu publicat re
cent în suplimentul săp
tămânal al revistei „San 
Francisco Examiner". Şi 
este îndreptăţită să o 
facă fiindcă, la 60 de ani, 
diva nu pare a_şi fi pier
dut nimic, din fascinaţie şi 
senzualitate. Secretul ? 
„Depinde de gene, mama 
mea era o persoană foar
te frumoasă".

Câteva retuşuri totuşi 
există. Sofia Loren face 
gimnastică în fiecare zi, 
dar este absolut împotri
va jqggingului. „Nu 
mi-1 pot permite, am sânii 
prea mari, ar trebui să 
mi-i ţin în timp ce alerg 
şi nu cred c_ar fi potri
vit. Din acelaşi-- motiv 
nu-mj place şă sar. Fac 
to ţ tiş i '^  de min^ţe; zilnic 

. înviorări şi " exerciţii ab_

—•  O doamnă- se prezintă* 
la>‘un auşcort -pentru* a-i . 
cere un «fet -* juridic.

t-  Soţul meu» a . ieşit în- 
tr_o zi să cumpere ' *Un 
borcan cu ghiveci. Au tre
cut doi ani de eând nu 
s-a maj întors. Ce mă 
sfătuiţi să fac ?

Avocatul reflectează în
delung, apoi îi răspundei

— Deschideţi un borcan
cu mazăre..: '  -

•  Doi medici stau de 
vorbă despre un pacient:

— Rana de la cap a fost 
periculoasă ?

— Da, însă' în ultimul 
moment am reuşit să evit 
amputarea...

•  Tânărul măcelar că
tre logodnica , sa :

— Mărioară, câte kilo
grame a i?
. işo....

— 60 de kilograme! Şi 
unul mai frumos decât 
celălalt! ...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU ‘ ![
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dominale. Şi lucrez cu 
haltere de o -jumătate de 
kilogram".

Cât despre bătrâneţe „hu 
pot ; spune că-mi place. 
Dar cred că pot să o în
frunt cu calm, şi pentru 
că toţi trebuie să îmbă
trânească. Uneori îmi 

, displace că timpul trece, 
aş vrea să ..am mpi mult 
la dispoziţie. Totuşi viaţa 
trebuie acceptată aşa cum 
este, important e să gă
seşti mereu noi jnotiva- 
ţii pentru a merge îna
inte". .. :

Fericită de posibilitatea 
de a fi din nou pe pla
toul de filmare, pe care 
i-a oferit-o Altman ' cu 
„Pret-ă-porter", Loren nu 
are nici un complex în 
faţa noului tip de frumu
seţe, reprezentat de pre
zentatoarele de modă.

Decalog •  6
Era seara târziu, con- batistă. Atunci a izbuc- * 

duceam cu atenţie, nici- nit în plâns.- Un plâns 
odată nu ştii ce animal dureros- cu suspine, de 
poate veni din pădurice. om ce a pierdut ceva 
Deodata aproape că mi-a scump. Am încetinit şl 
sărit în faţă o tânără am tras pe dreapta 
blondă şi mi-a făcut — „ A spus că-mi dă bani 
semn să opresc. Nu_ml mulţi şi eu l-am crezut, 
place să iau persoane ne- Doar o mai făcusem de
cunoscute şi mai ales 
noaptea, dar am oprit 
totuşi.

— „Mă luaţi până în 
oraş, vă rog“...

Am pornit mai departe.
Când a urcat îi văzusem 
faţa tânără, acoperită de eopiii mei cC îi 
un strat gros de fard, avea

atâtea ori şi cu alţii. Dar 
şi-a bătut joc de mine, 
m-a bătut şi apoi m-a 
aruncat aici în pădure. 
Nu mai vreau să trăiesc 
astfel, vreău un cămir» 
al meu, un soţ şi toţi 

puteam 
înapoi!îi * vreau

dar fardul totuşi nu-i Când am văzut crucluîL- 
putea ascunde vlnătaia de ţa mi-am amintit de bu. 
pe faţă. Nu am întreba- nica... eram un copil pe 
t_o nimic din respect pen- ’'
tru fiinţa umană. Am 
privit-o pe furiş, lacri
mile îi brăzdau obrajii.
S-a şters cu dosul palmei 
ca un copil necăjit. Fără 
un cuvânt i-am întins o

atunci, bunica era atât 
de credincioasă... Există 
o poruncă pentru care 
îmi merit pedeapsa: „Să 
nu preacurveşti".

INA DELEANU
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CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA

Pe colina ce se înalţă 
la vreo 3—4 -km inspre ;• 

|sud-vest de Deva, se în
tinde pe î#3 ha , pădurea 
Bejan, în care cresc 
laolaltă diferite specii de . 
stejar şi a  căror grupare 
a dat naştere unui inte- 

, resant fenomen de hi
bridare naturală între 

- ele, cunoscut în întreaga;
,  lume ştiinţifică. Spe-' 

ciile- tipice ce cresc . Aici 
sunt: gorunul transilvă
nean, stejarul, gorunul iii- 
ric, cerul, gâmiţa, ste
jarul pufos şi stejarul 

.pufos iiiric. Hibrizii i- 
dentificaţi până acum 
sunt în număr de 7. 
Cercetătorii staţiunii 
INCEF Simeria ' au în
treprins aici unele: cer
cetări experimentale pri
vind cultura hibrizilor 
naturali ai stejarului. 

Deşi această pădure a 
fost pusă sub ocrotirea 
legii, ca monument al 
naturii, încă din anul 
1940, ea a suferit unele 
vătămări: din cauza de
lictelor de tăierj de ar

bori şi păşunat, precum 
şi a unor omizi detona
toare. în ultimele de£ 
cenii, însă, mai ales după 
înfiinţarea .Staţiunii 
INCEF Simeria, pădurea 
s-a bucurat de ocrotirea 
necesară. . V

S-au propus ca re
zervaţii forestiere: Fi-: 
durea Chîzid, din muni-, 
cipiul Hunedoara, în su
prafaţă de 129 ha, cu rol 
sanitar, important pen

tru
rei

purificarea atm  
oraşu lu iH ui __ 

Şi Pădurea Slivuţ, de pe 
teritoriul oiUşului ' HaL
ţeg, 3 ca document pri
vitor la extinderea for-’ 
moţiunilor .xeroterme şl, 
cu funcţie socială^ .; a i  
protecţie a atmosferei, 
precum^ şi biotop pentra 
dezvoltarea zimbrilor ecL,. 
Ionizaţi în acea pădure,1” 

Ing. IACOB TRAIAN.
Orăştie

Arboretumui
chinezesc.

w ^ M s w y w A M W M w m y m w v v w w m v w v '  jvmv,
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: V
ORIZONTAL: 1) încheierea unui 

proces verbal de divergenţă (pi.); 2) Re

marcată în treacă^ după ce s-a gătit — 
Eşantion uman învăluit în mituri ; 3) De
finită cu oarecare greutate — Caram
bol cu , blocarea circulaţiei; 4) Corpul 
tehnic al unei întreprinderi — Catren (!) 
în stil popular; 5) A cerceta lucrurile la 
suprafaţă — Puse pe tors la ţ&ră; 6) Aco
peră urmele trecutului — Gol marcat în 
urma unei pătrunderi frontale; 7.) Vestit 
în toată jungla — Rodul ştiinţei pe ogo
rul tehnicii; 8) Lipsită de clarviziune — 
Micul tip al înfigăreţului; 9) Aflată de
parte de mulţime — Date de obicei . în 
buletin ; 10) Scânteia tocului sacru.

VERTICAL: 1) Au deficienţe la di
recţie ; 2) Proprietarul unei mine de căr-, 
bune — Ieşit de la o săpuneală zdra
vănă ; 3) Recunoscut specialist la bob — 
Cântec de drumeţie; 4) Certificat de 
pauperitate — Sistem propriu de cal
cul ; 5) Formă prescurtată a finalului
unei expuneri — Prioritate absolută a 
timpului nostru; 6) Staţie pentru rnocă- 
niţă — Sper să fie date pe scurt I; 7) 
Ansamblu de coarde — Dovedită * după o 
părăsire de domiciliu; 8) Tocmai bun

pentru stors — Pronunţat în numele 
legii; 9) ,Mod original de a da mă
runţiş — Forţe de^ atracţie universală; 
10) Originea mărilor descoperiri.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului „Evidenţe", 
apărut în ziarul nostru de sâmbăta 

trecută: 1

1) STALAGMITE; 2) CADOU —
OMĂT ; 3) URÂT — SLABE ; 4) REN — 
SPATAR; 5) T — GUF’A.R — CN; 6)
AT — MOTIV — I; 7) , TĂCERE -  RIT; 
8) URĂRI — CALA; 9) RAŢA — 
RĂCIT; 10) ANESTEZICE.

- MAT ÎN 2 MUTĂRI ;

Controlul poziţiei :

ALB: Rh4, Dhl, Nb2, Nf3.
NEGRU: Re3, p : d3 şi f5.

SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT;

1. Ne2 Re4
2. Dd 3 mat 
1. Rd 5

2. Dc 4 mat
1. .. e4 1
2 . " Df fi mat
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In râaiaAwfl 136Q al 
z torului noeiru, ate pu
blicat in  rezumat ex- 
jmnerea #  motiva pen
tru cere Consiliul local 
4ţQraşului Brad solicită 
« t  oraşa.1 da  pe Ccişul 
f&o să primească statutul 

, < te jn ^ e iţâ» .
PteUtârvJ această do- 

leatiţă a bt^deoSor, ca 
4 $ o catiză proprie de 
îietet, deputaţii huit®' 
tfeecni îh Parlamentul 
României a« teceput des. 
mersurile m sprijinul e i 

. wamiea jart» îm  '«te te 
.Bucureşti, de la dl ing. 
Peint ŞMolea, deputat de 
Hunedoara din partea 
P.UJti.R.:
i.i te cunoştinţa
locuitoriior acestei urbe 

--—^adevărată capitală a  
Ţârii Zarandului — N că 
solicitarea adresată Par
lamentului României a 
pornit pe drumul spre 
o rezolvare» favorabilă.

Pe 21 martie a.c., ce
rerea br»denilor, îm

preună cu foarte do
cumentata expunere de 
motive cade o însoţeşte, a 
fost înregistrată ia bi
roul permanent al Ca
merei Deputaţilor, ca 
propunere de Iniţiativă le
gislativă. 1- ţ

Din punctul de vedere 
al filierei proceduralei 
legale* te  procesul de 
legiferare, după ce co
misiile de specialitate ju . 
ridică ş t  de buget %  
n an ţe Iş ls te r  da avizul 
de principiu, iar comi
sia pentru administraţie 
publică va elabora ra
portul de fond, printe_un 
loby parlmnentar susţi
nut de toţi parlamentarii 
care se vor simţi cu fiin
ţa, inima şi sufletul a- 
lături de moţii crişeru. la 
împlinirea a 550 de ani 
de atestare documentară 
a oraşului Brad, este 
posibil ca până la , fi
nele acestei sesiuni par-' 
lamentare, proiectul să 
devină lege".

165
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL UBER
Abonamentul este calea cea mai sigu-1 

| râ şi măi avantajoasă de procurare a l  
î  ziarului nostru. Costul abonamentului j 

j pe luna mai, corelat cu preţul hârtiei, j 
|  tipkrului şi difuzării, este de 2 000 lei, j 

•plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-j  

! rea ziln icăa ziarului de la chioşc, carear  • 

|  costa 3 000 — 3 150 tei, prin abonament î  
|  se economisesc tunar aproximativ 1 000 j 
j de tai, în funcţie de numărul zilelor de | 
} apariţie. j

Z ia ru l ap are  z iln ic  în  8 p a g in i !

j  Abonamentele se pot face la oficiile j 
! poştale şi ta factorii poştali. Pentru luna j 
I mai puteţi face abonamente în tot cursul!
j lunii aprilie.
B ■ •v-vf-'S.. , r.. ■uşa W/şam d-mm. * mea # mm •# mţige ’• mmm* mmu

, La Găminul-spital din 
x Brănişca se introduce în- 

căliîirea centrală şt se 
efectuează alte lucrări me
nite să ofere celor in- 
eerbaţi aici condiţii cât 
mai bune. Executantul 
acestor lucrări este, în 
prezent, firma „Prod- 
renscom" Deva — Teiu, 
ă dlui Nelu Pîncotan. 
L,»am rugat pe patron ■ 
să-şi prezinte, succint, 
unitatea.

— Firma este relativ 
tânără, de aceea ne 
străduim să fim cunos
cuţi, să. ne creăm un 
prestigiu.

— Ce fel de 
efectuaţi ?

. — '— Orice fel, în con.
"s •§. strucfn. La Teiu, comu- 

Lăpiigiu de Jos, am 
.* im atelier de confecţio- 
I  nat boi ţari Şi 
■  pentru garduri, de 
I  efectuăm lucrări 
|  Be Şi asigurăm un 
f  bun de lucru.

— Câţi oameni are, în 
prezent, „Prodconscom"?

I  — Unsprezece la Teiu, 
* Iar aici, la Brănişca, lu

crează 23. Oameni buni,

I pricepuţi şi harnici. In 
funcţie de comenzi, an- 

_ gajez şi alţii.
I  L-am întrebat pe dl 
■  Constantin Ioniţă, di- 
|  rectorul câminului-spital,

I deci beneficiarul lucră
rilor, ce părere are de- 

I  spre modul cum mun- 
J  cest oamenii firmei 
I  .prodconscom1'?
•  — Până In prezent,
•  bine. Sper să nu-i 
|  deochi. De altfel, patro-

I md este zi de zi 
Sunt serioşi, fac 

M bună. Aş vrea ca serio- 
•  Zftatea şi -hărnicia să-i 
*  ţină până termină lu_
1 crăriie la Brănişca. 
i  Noi sperăm să-i ţină 
1 mai muit, în tot ceea 
Ş  co vor face şi în viitor.

*  t Ba ia n  s o n d o r

- „Prodconscom" a 
la Mureş şi efectuează

S C, QUASAR ELECTRO.S R t  ,
O m tă  W  D eeebai B l R  le tfF a *  64126*  6*4963

Vaoteracu plata m R â t e  ?!!
iri cSfHWte de reprezentant ai Urmei ANA ELECTROwlt 
va oferă toata şama de produse Samsung

*  Televizoare cotor Goldstar , Megavision , 
Phî SiGnindf§JPaf3aşB»mfî ;;

*  Videopiayer6vrdeorecordere

*  Toata gama de produse eiectrocasnrce 
Rowenta Philips OeLonght

* Aragaze Samus (Satu MărdJ • •
* Fogidere s» congelatoare Arctic, BeKo, 

Philips-Wbirtpoof
*  Masim oe spaiat oe Cugtr .BeKo

Daewoo . Philips Whirlpool
*  Instalaţii de satebt

&  C , „ P O L I D A V A -S . A  D E V A

- V» olerâ, în ,«gim en a»os, ’
cu pŢOmptttucfme, ta cele mai mici preţuri 
9» de calitate ireproşabilă, următoarele 
produsei
♦  Biscuiţi jîntr-6 gamă sortimentală

diversă ;̂ '
♦  Eugenia * Divertis - Crem cu arome 

de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;
♦  Ciocolată şi dulciuri ( Feleacu-Cluj); 

Sticksuri, paste făinoase, t;

P u l c i t M d e i f ^ r t ;  v  {
f  Băuturiatcobflce; . ■
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat.
Păfaţii şi comenzi *«ilnic, la sediulşpŞtfetăţii, 

ş.trada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele; 
054/B20712 şi 621750; fax: 621159. ^

. V ^/vI- S.C. EUROPA

X E t j B  TRANSCOMAL
S.R .I. DEVA 

Str. 1 Decembrie, nr. 5.
Tel. 615269.

W rn m im -m o s^
„Raphaello" )•  Praf de îngheţată

•  Cornete mici
•  Ameliorant „Colcoee. : \
Preţuri minime în ciuda concurenţei! \ 
Vă aşteptăm cât mai repede! (90299) \

i
4

S.e. „TOPAZ“ S.R.L. 
HUNEDOARA

SOCIETATE GERMANA 
Tel. 054 — 717988 
Fax 054 - -  ' m f m ,

OFERĂ AGENŢILOR ECONOMICI:
• Ouă Kinder ' 760 lei/buc.
a Tic-Tac — 360
a Raffaello T 15 — 3561
a Nutella — 3278
a Raffaello T 3 — 703
a vegeta 75 g -  664
a Vegeta 250 g — 1983
a Budincă vanilie — 25»
a Budincă ciocolată — 310 -
a Budincă Gold Bourlon »  530
a Budincă Karamci 

Budinci Rotte Grutze
— 573

a -  421
• Praf de copt — m
a Zahăr vaailat -  1 88
a Gelatină
a Ffaf de frişca
a Esenţa (eon», vanilie, migdale, 

lămâio) - r  25d
PREŢURI PARA TVA! 
Transport gratuit fo
Comenzile se primesc zilnic

da minimum 300 
- W de ore.

«50)
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Precizare la o fettaţie
Referitor la anunţul publicitar ea număra) 90272, 

din data de I  aprilie 1999, fica t de S.C. Sanex Com. 
SRL Deva, în ziarul dv*„ privind "organizarea unei 
licitaţii, având ca obiect evaluarea activului ^tîlpiţa", 
situat fn peva, sţr. M. Kog&lsiceăntt, bloc 14, vă fa
cem cunoscut următoarele:

S.C. Sanex Com. SRL Deva a re ' în administrare 
o suprafaţă de 243 mp ia  Rarterul acestui activ, in 
baza unui contract de locaţie de gestiune,. întregul 
patrimoniu aferent clădirii „Ulnita* este proprietate 
S.C. „Ulpia“ S A. Deva. Şi atunci ne întrebăm in 
ce calitate S.C. Sanex Com. SRL şi-a permis să . or
ganizeze e  licitaţie de evaluare a activului „Ulpiţa", 
singura în drept să solicite evaluarea patrimoniului 
sau o parte din acesta fiind S.C. „Vipia1* S.A. Deva.

Vă rugăm să publicaţi acest punct "de vedere al 
societăţii noastre, pentru a se lua ta  cunoştinţă de 
grava eroare comisă de S.C. Sanex Com. SRL şi pen
tru informarea corectă a agenţilor economici care ar 
dori să participe la licitaţie, a  cărei dată  de orga
nizare nu a  fost, de altfel, precizată în anunţ. Vă 
mulţumim. . . .

N.R. PRECIZAREA A FOST FĂCUTĂ DE DL 
OLIVIAN GOŢIU, DIRECTORUL COMERCIAL AL 
S.0, „ULPIA“ S.A. DEVA,

w w w w v ww w i w r t f e w f t v i w v w w v w w v w r t

RdigUVA o « ttnSŞ  6#  V e a l t

pentru  « t o i i  la t r e  prin** to r l ttiU Si 
«a  VALffUSX pen tru  GHIU e i  POSlMB

import CBJXi, 
A ecuperuree io -  

r e e t i t l e l  ia  

6 lu a i ; 

PROSPERITATE

IMPORTANT!
Solicitaţi zilnic la chioşcarfle tic difuzarea 

presei din judeţ cotidianul de Valea Jiului

„MATINAL** I
Cele mai importante eveniment* din lu

mea mineritului, cele mai recente ştiri din ;■ 
Valea Jiului le găsiţi numai în cotidianul 
„MATINAL**. "

C itiţi zilnic „MATINAL** şi volumul, dum
neavoastră de informaţii va f i pe zi ce frece 
mai bogat 7

BANCA AGRICOLĂ S.A.

FILIALA SLIŢEG '

Anunţă licitaţie pentru vânzarea următoa
relor bunuri;

•  Imobilul, situat în Sarm.zegetusa, nr. 17A, 
casă cu 4 camere, dependinţe şi anexe, tasta- - 
laţie de încălzire centrală.

•  Una garnitură mobilă sufragerie cu
furnir nuc, stil 1935, masă: cu 8 scaune, bufet, 
servantă şi vitrină. ‘

•  Două garnituri de camere combinate cu 
furnir.

Licitaţia va ayea loc în data de 19 aprilie 
a.c.» ora 10, la sediul Filialei Haţeg, a B. A„ 
str. Bisericilor, nr. 2, telefon 770492.

(278)
ti

_ SOCIETATEA COMERCIALĂ 

APOLL0 S.Â. DEVA

SCOATE I A  ■'*'’

I■ ...
I

t

jnnnHHMHni
i

in conformitate cu Legea nr. 66/1994,

îia
I 

i  

[

J STAŢIUNEA DE CERCETARE
j ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ ŞGEOAGIU

M A N A G E R
Depunerea documentelor* 'de către ofer

tanţi, se va face Iu termen de 30 zile de la data 
ultimei apariţii a anunţului, la sediul societăţii 
din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37A.

(608762)
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Anunţă pe cei Interesaţi că Hvrează;

•  Ţuică dublu rafinată de 44° 
cu 3 000 lei litrul cu TVA*,

•  Ţuică de fructe, 35°, 
cu 2000 lei litrul cu TVA;

•  Ţuică prune, 35° 
cu 2 500 lei litru! cu TVA*

•  Vin din struguri soi superior 
cu 900 lei litrb] cu TVA. 
livrarea loco, ferma producătoare. 
Informaţii b  telefon 648235, Geoâgîu, in

tenor 112, 115 sau la fermele 1 si 4 Geoagiu,
-  ‘ <263)

*—* »m>..........mţ ■ ---?..'......r .-'

SC*fl0RDSR.L 
TIMIŞOARA -
Depozitul DEVA 

'Şir Mihei Emineseu firsţffj 
vâ ofere la cele mei avanta 

♦rom  BAIA MARE -  88b iei «j
•  votee fiAlA MARE*- 835 Ipi 
♦bere timişoreană "pILS'' *
•  bere umisarew.a.:ŢREMniŞV>- 735 lei suci a 
«lichior BAIA MA'PTilsortT^-'-1025lei Sticli
•  margsrina m o  QUELL" *«41500 lei cutia 
«nai^mene *!VIEN1IA WAEERS" - 402 lei/pachet

PREŢURI tu TVA -  comenzi le tei. 054/61i627i

— ..........................  ..lilllll

S.C. „DECEBAL** SJL  DEVA 

Piaţa Unirii, ar. 6 .

V i n d e  l a  l i c i t a ţ i e  p u b l i c a

mijloace fixe devenite disponibile, ne-

I
*
I

' *'

! ;

î

- i

fjjyV_..., .
%  ’ 635 lei sticla.'

Autofrigorifică fc.8135 de 7J5 t 
Buncăr siloz 10 mc 
Prese călcat rufe 
Prese balotat paie 
Remorci auto 
Forjă eu două focuri 
Autocisternă SJfc 113 
Autoasistenţă TV 12 
Autocar 1 t.
Încărcător frontal 
Instalaţii interfaţa 
Platformă telescopică 
Maşină de despicat capete 
Clasofr dublu spiral 
Instalaţie de scos carne de pe oase

•  Instalaţie de injectat . saramură
•  Grup electrogen

i  Licitaţia va avea loc la sediul societăţii,
« la  data de 20 aprilie 1595 şl se va relua la 
1 27 aprilie a.c. „ .r
j * Participanţii ' vor achita o garanţie de
I participare de 10 la sută din preţul de por- 

jnjjpfî#■
1 Informaţii suplimentare la tel

.1, ... 2,

O
m

, •

i%
I• V-

011760,
(275)

i%: •
l

I
*
I■Ut ' 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ
„SIDERMET“ S.A. CĂLAN

cu sediul în Călan, str. Purnalistului 
nr. 17, judeţul Hunedoara

. ORGANIZEAZĂ .

CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER.

Condiţiile ăe participare sunt cele pre
văzute de Legea nr. 66/1993 şi Normele 
Metodologice nr. 1 /1994, publicate în  Mo
nitorul Oficial, partea I. nr. 54/92. 03. 
1994. - , '

Documentaţia de prezentare a socie
tăţii poate fi  consultată îa sediul acestei% 

Candidaţii vor depune ofertele în pile 
închis $  sigilat, cu îndeplinirea condicilor 
legale, până la cel târziu 30 de zile de }a 
data Ultimei publicări. Relaţii suplimen
tare la telefon 054/730560 — 561, inte
rior 525.

V S.C. JELCO“ S.A.j

I 4* cu sediul in DEVA, str. G. Enescu, nr. 39 1
/

I• 'V '

I. %:
I%
I

• * '
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I
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Anunţă eă până la. data de 25.042IONI 
primeşte cereri de admitere în „Asociaţia sala
riaţilor", care s-a constituit în vederea priva
tizării, conform Legii nr. 77/1894, J

Pot participa la asociaţie pe bâza Hberudni 
consimţământ, exprimat în scris:

â) salariaţii societăţii comerciale ea con
tract da  muncă încheiat pe durată ne de ter
minată, cu program de lucru «oraiial sau mji 
puţin o jumătate de normă;

b) membrii conducerii societăţii comer
ciale în componenţă definită de ari. 76 din Le
gea 58/1991 sau managerul societăţii, definit 
de ari. Si lit. b din Legea 66/1993;

c) foştii salariaţi ai societăţii comerciale,,cu 
excepţia eelor care nu au lucrat minimum a ş  
an i»  societate şi a  celor cărora li s-a desfăcut 
contractul de muncă din motive imputabile

. lor; ■ . ■
d) pensionarii care au avut ultimul mf 

de muncă la societatea comercială.
Relaţii suplimentare se pot obţine Ia sediul 

societăţii, sau la telefon 054/615750, iot. 182, 
între orele 8—15. (8774)

NOU LA B R A D !

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
Str. Vânătorilor, nr. 51

•  ciment
•  var
•  plăci azbociment 
o cherestea
•  binale 
o placaj
•  pal. fD P.)

ASOCIAŢIA AGROMEC DEVA — PAS

DIN CADRUL /

S.C. AGROMEC S.A DEVA 

str. Depozitelor, nr. 10

A N U N Ţ A
în  conformitate cu Normele Metodologice 

nr. 2, ort 6 la Legea 77/1994 că pentru pri
vatizarea societăţii au dreptul să participare ur- 
mătoarcle categorii de persoante:salariaţii cu 

• contract. de muncă, foşti salariaţi, pensionari 
ai societăţii, producător! agricoli aflaţi în re
laţii contractuale cu societatea, îp conformitate 
cu art. 3 din lege.

Opţiunile se depun la sediul societăţii, de 
unde se pot obţine informaţii direct sau Ia 

ţ telefon 621902. (CEC)
i

• , *.»T- »*•-*' /
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•  Vând apartament 2 
Camere, Deva, Gojdu, • tel. 
623407, între orele 16—20.

<607550)
•  Soc. Comercială vinde

autodubă 16 t (avariată). 
ffeL 621475, zilnic după 
Ora 17. '>  (608808)

•  Vând familii albine 
ţ?U şi fără lăzi şiN»bană 
apicolă. Telefon 613956.

f  -  (9351)
•  Vând Fiat Ritmo Tur

bo Diesel, eventual cum
păr talon. Telefon 671680.

(9110) ';
•  Vând maşină îngheţa

tă stradală,' monofazică, 
garanţie 6 luni, aparat pop- 
corn Jolly-Card, ladă 
frigorifică 300 1. Telefon 
641860. (9362)
•.» Vând în rate casă 

5 camere, două. băi,. în- 
"călzire centrală, gaz, 1600 

mp grădină plus spaţii 
comerciale mobilate cen_ 
li »P în Orăstie. Telefon 
641860. (9362)

-p Vând urgent motor 
Opel 1.9 şi apartament 2 
camere, Dacia. Telefon 
621020. după ora 20.

(9360)
, •  Vând casă în Orăstie.
trei camere, două bucătă
rii, baie, cămară, încăl
zire centrală, gaz şi par
chet, posibilitate privati
zare, la şoseaua naţională. 
Informaţii tel- 642741, 
după ora 1*. (9361)

•  Vând recipient ali
mentar PVC 1000 1 capa
citate cu capac şi robinet 
evacuare, cu înveliş tablă 
1,5 mm, galvanizată, cu 
dimensiunile L — 1200 
mm, 1 — 100# mm, H — 
1930 mm, producţie Ger
mania, cantitate 100 buc. 
Telefon 069/437834.

■ ■ (9356)
•  Vând apartament 3

camere, decomandate. Mă- 
răşti, D 3, ap, 43. Tele
fon 622096. (9355)

•  Vând mese biliard 
eu ceas, jetoane şi pluş 
de rezervă. Tel. 617515, 
între orelp 18—22.

(9125)

•  Vând compresor
aer, 180 1. Telefon 

^617075. ^  ^(9150)^

•  Vând videorecorder
Panasonic J  35. Telefon 
635M3. (9371)

«  Vând Dacia 1310 li, 
5309 km. Telefon 617253, 
după ora 18. (9375)

•  Vând ARO 320, an
fabricaţie 1990, motor Bra
şov si fân. Veţel, tei. 
665174.. (9376)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 4, ■ bl. 9, ap. 
54, Orăştie. Tel. 641951, 
preţ 5500 DM, negocia
bil. (9131)

•  Vând tractor şi plug, 
Geoagiu-Sat, tel ,195.

(9128)
•  Vând 20 elemenţl ca

lorifer, tip Bucureşti. Tel. 
613750. (9363)

•  Vând" casă mare, curte, 
dependinţe, grădină şi li
vadă de pomi, in Bîsău, nr, 
373. Informaţii la domi
ciliu, după ora 16.

(9142)
•  Vând apartament trei

camere, Certej şi televizor. 
Informaţii Certej, bl. 7,
ap. 1. %  (9145)

•  Vând casă, anexe, gră
dină, Leşnic, nr. 97, In
formaţii la nr. 40. ■ .

(9144)
•  Vând apartament 2

camere, la parter, cu po
sibilitate de privatizare, 
fcartier Micro 15, telefon 
612944. (9143)

Cumpăr cărţi poştale, 
ilustrate vechi, păpuşi cu

cap. de porţelan. Telefon 
064/193888. (9369)

•  Societate comercială 
vinde camionetă, multicar 
3,5 tone, în stare bună şi 
cazan ţuică, montat pe 
autoşasiu de 250 1. Tel. 
620227 — Sav.'

(CEC).
•  Vând garsonieră mo

bilată, Dacia, etaj 4, De
va. Telefon 615048.

(9380)
. •  Vând ieftin maşină 
suc, sifon cu accesorii. 
Telefon 641996.

(9374) ci-
•  Vând casă cu grădi

nă, dependinţe, teren - a-
, rabil în Dudeşti, cpm. 

Luncoiu de Jbs. Telefon 
626422. ^ - 1

•  "Vând apartament 2
camere, multiple îmbu
nătăţiri. Relaţii, telefon 
621619. (9382)

•  Vând apartament 4 
camere, zonă centrală. De
va, telefon 618031.

(8752) .
•  Vând apartament 3 

camere, zona „I.ido". De
va, telefon 623012.

.. ; (8753)
•  Vând . casă,. anexe, 

grădină, gaz. Simeriă, tel. • 
054/611999, după ora 18.

(8754)
•  Vând casă, grădină, 

Ceangăi, Hunedoara, tel. 
713382, după ora 16.

;  (7740)
•  Vând garaj (BCA), 

şir, Carpaţi, tel. 712140,
' după ora 16. (7741)

Vând - căţeluşă Do_ 
berman, neagră, 2 luni, 
vaccinată, tată campion.
718650. -v ' (7742)
' •  -Vând : urgent Opel 

Record, 2,3 Diesel, ’84 ; ,  
Opel Record 2,0, benzină,
ayariat, -!84, înmatricula- 

j te, ' cameră frigorifică. 
Tel. 714930. . (7736)

•  Vând 700 mp te
ren intravilan, central, 
posibilităţi privatizare. .Tel. 
713197. (7733)

•  Vând casă, Boş, nr. 
31, ' preţ convenabil. In
formaţii la domiciliu.

! (7728)
•  Vând apartament 2  . 

camere, decomandate, Hu
nedoara, zofia Teatru, 
Tel, 730305,

(7707)
•  Vând Dacia 1304„âuto- 

furgoti Buceag (cu dubă 
izotermă), investiţie sau 
materiale de construcţie, 
ţiglă, lemn, cărămidă. 
666583, după ora 17,

- (609385), :
•  Vând Dacia 1300, Sime-

ria, tel. 660730. Preţ ne
gociabil. * (9108)

•  Prin prezenta publi
căm intenţia de majora
re a adaosului comercial 
de Ia 0—200 la sută, Inee- J. 
pând cu dată de 15.05.1995,; 
la Societatea Comercială 
„Prestcomalim Dina“ SRL , 
PONOR, judeţul ' Hune
doara. (609383)

«S ch im b  (vând) a- 
partament 3 camere, cu 
patru camere. Telefon 
718810. (7739)

« Schimb (vând) apar. 
tamenţ patru camere, etaj 
l, central cu aparta
ment 2 camere, plus di
ferenţă. Telefon 621516,

,(9104)
« S.G. Ziegler & Ţambă 

(magazinul Melddy) an
gajează două vânzătoare. 
Telefon 642783. (9146)

•  Ţânăr caut serviciu
în Deva sau Simeria. TeL 
661756. (9368)

•  Efectuez • transport 
marfă 1,5 t. Tel. 720025.

. (7735)
•  Societate particulară

de construcţii angajează 
urgent: zidari, dulgheri,
finisori, mozaicari, auto- 
maearagiu, excavatorist, 
zugravi. Tel. 616795. Re

laţii în zilele lucrătoare] 
între orele 7—15. -....

(9121)

« Angajez tinere 
18—30 ani, posesoare 
paşaport. Relaţii la 
telefon 01/7254097, in
terior 102, Bucureşti.

^  (608779)

« Caut garsonieră de 
închiriat' (excepţie Da
cia si Micro). Tel. 615232.

-v (609386)

•  Închiriez, bar, ma
gazin şi spaţii de pro
ducţie si servicii în 
Brad. . Tel. 617769.

(9381)

COMEMORĂRI

nezeu' a chemat la sine 
pentru odihna veşnică pe 

PASCU ALEXANDRA, 
doctor veterinar. Se îm
plinesc zece ani de când a 
răma.s o .amintire pioasă 
pentru mulţi, dar cel pu
ţin pentru un om un re
gret şi dor ce nu poate "fi 
compensat. ’ Doamne râs-; 
plăteste_i marea bunătate!

; (9370)' *

•  Azi, 15 aprilie, se 
împlineşte un an de 
zile de când ne-ai 
părăsit, dragul nostru 
IONEL IVANESCU 
Te plânge şi je

leşte * a ta familie : 
Vajeria, Iliuţă, Anuţa, 
Daniela. \  Andreea şi 
mama Saveta.

(7300)

« Tristă va frămâne 
pentru noi şi pentru 
cei care l-au cunoscut 
Pe

DORIN ARHIRE
ziua de 16 apr/ tie, 
când se împlineşte lin 
an de j a  trecerea în 
nefiinţă. într-ufi tra
gic accident de circu
laţie, din Kpdrijik. Nu 
te vom uita colegii 
de fotbal Daniel Plă
madă, din . Hunedoara 
şi Biro Cristian, din 
Aiud. La crucea ta 
vom presăra covor de 
lacrimi înflorit. Ca 
semn că nij te vom 
uita. - (9358)

« Cu inimile îndure
rate anunţăm împlinirea 
a 4 ani, în l 6 aprilie, de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna,

: ION PARVU
un minunat soţ, • tată şi 

bunic. 'Soţia şî copiii.
. - (9132) :

« Se împlinesc şase săp_ : 
tămâni de când bunul şi 
dragul nostru soţ, tată* 
socru şi bunic .

EMIL ORŞ4
ne-a părăsit pentru tot
deauna, plecând pe dru
mul fără întoarcere. Pa
rastasul de pomenire în 
data de 16 aprilie 1995, în 
comuna Qurasada. Dum
nezeu să te odihnească în 
pace I (9352)

«  De şapte ani privim 
pe geam/ Şi,, ascultăm a- 
tenţi la poartă/, Să_l triaj 
vedem, speranţe nu-s/ 
C_am fost loviţi de soartă/ 
<2u ce noi, ’ Doamne, ţi-am 
greşit/ In viaţa asta pă
mântească/ G-aşa devre- 
me-ai hotărât, ca 

LOAICI OLEA-REMUS 
să ne părăsească. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace! Părinţii. - 
, , • (9124)

«  Prea bună pentru lu
mea-aceasta, In care nu â 
avut multe bucurii, Dum-

« Familiile -'Nistor . 
Laurenţiu, Irimie .Au- 
iei, - Goia Marin 'şi 
Jurgiu Laurean, d in ' 
Bejan, aduc cele mai 
sincere , condoleanţe 
familiei Goia Petri că, 
din Bejan, greu încer
cată prin pierderea 
prematură a celei care 
a fost' !

FLORICA GOIA 
Dumnezeu să o o- 

dihnească în pace 1 
(9372)'

> « Un pios omagiu 
pentru.cea care a fost 
; FLORIO A GOIA, 
din partea fratelui, 
cumnatei şi a nepo
tului.

.(608809)

« RETRESCU Ariad- 
na, fiică, aduce calde 
mulţumiri tuturor ce
lor - pare au f§st aîă- 

..ţuri la marea, dure- 
' re" pricinuită de dispa

riţia fulgerătoare din- 
trei noi a celui care 
a fost -• > "■
RADU ARIŞTOTEL 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace I 
' (7738)

« Cu adâncă dure
re anunţăm încetarea 
din. . viaţă du£ă o 
scurtă şl grea sufe
rinţă a celui care a 
fost *

PETRU IACOBICI 
soţ, tată, socru şj bu
nic iubitor, un adevă
rat*. prieten. Corpul 
neînsufleţit se află de
pus la casa mortuară, 
iar Înmormântarea va 
avea loc duminică, 16 
•4. 1995, la cimitirul 
baptist din Deva, stra
da Călugăreai. Familia.

(608810)

ŢRAGEREA MULTIPLĂ 
E X P R E S

DIN 13 APRILIE 1995 
Extr. I: 18, 45, 54, 23, 34, 46;
Extr. a n -a  : 50, 2, 14, 44, 51, 45;
Extr. a IIT-a: 39, 29, 5, 47, 30, 44;

j Extr. a IV-a: 18, 12, 28, 8, 52, 47;
Extr. a V -a : 48, 5, 49, 14, 9, 34.

^  TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40  

DIN 13 APRILIE 1995 ’ '
6, 27, 35, 11, 22, 34.

•  Din ochii noştri, la
crimi mari. ne curg/ Când 
vedem crucea pe al tău 
mofmânt/, - ? •

VLAD DUMITRU l 
Aprindem lumânări în 

fiecare- amurg/ Şj am vrea 
-să vii, afară'tfiri, mor
mânt,/ ’ Dar din păcate, 
aista nu‘‘se poate;/ - Fiindcă 
roata vieţii nu se ' mai 
întoarce/ ,Şi-atui}ci ru
găm pe Dumnezeu ; cel 
sf^nt/ Şă te iubească -3 şi 
acolo în mormânt!

Nu te vor Uita nici
odată" familia - Alimpescu 
losif, sora Georggta, . ne
poţii' şi maiha. * Parastasul 
va avea loc sâmbătă, ora 
11, la biserica Sf. Nicoale, 
Hunedoara.

j * : :. (7737)
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TĂRGUL in t e r n a ţ io n a l  
AL PRODUCĂTORILOR DE UTILAJE 

PENTRU PRODUCŢIA ŞI 
PRELUCRAREA CĂRNII .

ŞI PRODUCEREA FRIGULUI 
I F F A ’95 '

FRANKFURT AM MAIN, 20-25 MAI 
Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului 

llunedoara vă oferă posibilitatea v iz i t i i i  
acestui târg, prin organizarea unei deplasă»# cr 
autocarul, în perioada 18—24 mai.

Informaţii şi înscrieri până la 17 aprilie, 
la sediul C.C.I-. Hunedoara, Deva, . telefun 
6j2924 si 616792, sau Ia biroul din Petroşani, 
telefon 545192. - (283)

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAÎCl]“ 1 

j , r ; ' DIN ORĂŞTIE \

n

:
f v

; s
M

•!
\
\
V

Anunţă- concurs pentru ocuparea unui y  
, post de paznic, care va avea loc în ziua de ţ 
>2 măi, a.c. Relaţii suplimentara îa ţel$- \ 

fonul 641823, Orăştie.

S  C. „SILVANA“ S.A:
■ HUNEDOARA ' ’

COMITETUL DE INIŢIATIVA 
C O N V O A C Ă  

pentru dată de 19 aprilie 1999, 
la restaurantul „Cramă"

ADUNAREA GENERALĂ 
a salariaţilor şi foştilor salariaţi, pen- \ 

sionarilor cu ultimul loc 'de muncă la şo- S

9,

(279). V 
\ 
s

.... v 
s 
\ 
s

ora s 
\ 
\

\ cietate, membrii conducerii societăţii şi \
V celelalte persoane îndreptăţite a face par- 
\  te din Asociaţia salariaţilor şi membrilor
\ conducerii societăţii, pentru adoptarea / 

statutului şi alegerea Consiliului de A dm ir  ţ 
nistraţie. • • (277) • ^

\

V 
\
\
( I.C.E. FELIX F.C.E. S A. DEVA .
ţ bdul Decebal, bl. R parter, te l./fax  054—612236 \ 
ţ Produce şi comercializează microcalcula- ţ 
' toare HC 91, HC 2000, calculatoare personale \ 

PC 386, 486, calculatoare de buzunar şi 4 e  \ 
birou cu imprimantă, televizoare şi video ţ 
Goldstar, receptoare de satelit,: telefoane şi |
casetofoane, digitale, alarme auto, monitoare, 
imprimante, aparatură electronică.

F.R.E. DEVA 
Organizează

în vederea reparaţiei capitale la lu
crarea „Racord cale ferată staţia 220 kV  
P e ş tiş in c lu s iv  schimbătorul aferent.

Ofertele se vor prezenta în plic închis, 
la F.R.E. Deva, str. George Enescu, nr. 
39, până în data de 1 mai 1995.

Informaţii se pot obţine la telefon < 
054/614636. /  ■ (608776)
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