
NECAZURI MARI LA OCOLIŞU MIC
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Răspuns lă o scrisoare;
Un sat uitat de lume?
„La primărie, totul e roz. Ia noi e... ne-

Consilierul local a fost recuzat;
„Dar de procesul nostru ştiţi?“

Satul Ocolişu Mic este 
situat la circa 4 kilometri 
de şoseaua asfaltată care 
duce de la Călan în co. 
Btuna Boşorod şi la a- 
proâpe 6 kilometri de 
această comună. El apar. 
ţine insă de comunâOrăş- 
jtoaţa de Sus, de care il 
despart tot vreo 6 ' kilo. 

metri, dar pe un drilm 
foarte greu. accesibil doar 
CU că ru ţ sau cu pictorul, 
pesfe deaă şi peste un pâ- 
ffoţf" - *• Intre OedlişU Mic 
IH bideşU  — pdife care 
ge cere de mulţi ani con- 
ştruîraa unui pod. Mai 
uşor de realizat decât un 
pod,- in  aceste condiţii de 
exoesivă austeritate a bu
getului naţional, ar fi, 
poitc, revenirea saţului 

OcoMşu Mic la comuna 
Boşorod, de care a -m ai . 
aparţinut cândva, corec- 
tându-se astfel o greşeală

a timpului şi a orgoliilor 
unor Oameni. Este o pă. 
rere. . te t e t e \

De la Ocolişu Mid am 
primit de curând o . scri
soare, concepută, după 
cuni nj se spune, de mai 
mtdţi -dintre ce» 36. d« să. 
teni abonaţi la ziarul „Cu
vântul liber”, în care sunt 
evocate câteva dintre ne
cazurile lor şi ni se re
proşează — pe bună drep
tate — că n id  noi („pe 
care vă citim zilnic şi vă 
stimăm”) nu i-am vizitat 
de mult, considerându-se 
,;un sat uitat de lume”.

Am răspuns prompt la

scrisoare şi în data de 13 
iunie a.c., pe la ora 13,30, 
am ajuns, pe un drum 
relativ bun, de la şoseaua 
asfaltată, deşi mai tre
buie multe maşini de 
pietriş aruncate prih gropi, 
în Ocolişu Mic. Mai ploua 
uşor, căminul cultural era 
închis, la şcoală se termi
nase programul, aşa că 
ani poposit la birt, singu
rul loc mai frecventat din 
sat. Şi n-au trebuit invi
taţii Speciale, că am şi 
fost asaltaţi de săteni.

CE SCRIU ŞI CE SPUN 
' > ' OAMENII
„Am citit în ziarul dum

neavoastră din 18 mai, 
dlntr-un . interviu ‘ cu dna 
Emilia Bilieâ; secreta* al 
primăriei comunei Qrăş- 
tipara de Sus, că şedinţele 
consiliului local se ‘ţin re
gulat, că se adoptă numai 
hotărâri importante, că a. 
nul trecut bugetul a fost 
de 25 de milioane de lei . > 
şi s-au cheltuit 26 de mi- ţ

DUMITRU GHEONEA |

(Continuare în pag. a 2-a) ^

Sâmbăfă, 17 iunie
•  Sf. Mc, Manuil, 

Savel şi Ismail;
•  Onomastică: La-

urenţiu;
« 1910. Aurel Vlaicu 

realizează primul zbor 
în Dealul Cotrocenilor;

•  S-a născut, în 1889, 
scriitorul VICTOR PA- 
PILLIAN (m. .1958);

m Soarele răsare la 
ora 5,31, şi apuâe la 
21,02:
- •  Au trecut 167 de 
zile din an; au rămas 
198.

Duminică, 18 iunie
•  Sf. Mc. Leontie, I. 

«atic şi Teodui;
# ' Onomastică: Leon.

ţfnţ ■ : - ■
•  S-a născut, în 1942, 

cântăreţul britanic PA
UL Me.CARTNEY.

Luni, 19 iunie
•  Sf. Ap, Iuda, ruda 

Domnului-, Cuv. I'aisie 
ţel Marc (începutul pos
tului Sf. Apostoli Pe
tru şi Pavel) '

— Dle. doctor, Sanatoriul 
din Brad este cunoscut ca 
un important centru de 
specialitate în tratarea 
tuberculozei. Cum apre
ciaţi că evoluează această 
boală, în ultimii ani ?

— Cu .părere de rău 
trebuie să spun că se res
pectă evoluţia pe plan na
ţional, în sensul creşterii 
accentuate a îmbolnăviri
lor în ultimii trei ani, a- 
jungând la 89,8 la suta de 
mii de locuitori. In afa
ră de tuberculoză, care 
este o problemă majoră 
de sănătate publică, a 
crescut şi incidenţa boli

lor pulmonare cronice, 
astm bronşxc, bronşită 
cronică, silicoză, fibroze 
pulmonare. însă preocupa
rea noastră, a personalului 
medical de aici, este in
ternarea şi tratarea ca
zurilor de tuberculoză, a 
bolnavilor din judeţul 
Hunedoara, dar şi din 
Timiş, Arad, Caraş-Seve- 
rin, Sălaj. Deci, numărul

Convorbire consemnată de 
SABIN CERBU

(Continuare în pag. a 8-a)
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SAMBA TA, 17 IUNIE, 

tn  jumătatea de vest a 
ţării instabilitatea vremii 
va fi în continuare ca
racteristică şi vor cădea 
averse de ploaie. în cele. 
latte regiuni ploile vor 
avea un caracter local. 

Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 şi 22

grade C, iar cele maxi- ţ  
me între 22 şi 28 grade ţ  
C, în sndul ţârii mai ri- g  
dlcate. până la 32 grade* 
C. ‘ «

DUMINICA, 18 IUNIE. •  
Vremea va fi asemănă- •  
toare celei din ziua pre- •  
cedentă. •

- «
LUNI, 19 IUNIE. G ra-« 

dul de instabilitate se J  
va diminua, ploile având ţ ,  
un caracter locaL Vremea®- 
caldă se menţine. ţ

- CONFERINŢĂ DE PRESĂ

CONVENŢIE DE COLABORARE
■v - ■; : . •’ v.

Despre colaborarea fruc
tuoasă existentă între Fi
liala, de Cruce Roşie a ju- , 
deţului şi Crucea ftoşie 
Germană am mai scris. 
Pornindu-se de la aceste 
relaţii şi având .la  bază 
Acordul de parteneriat 

. - '• în iulie 1§94 între
societăţile naţionale de 
9ruce Roşig, reprezentate 
de Consiliul Naţional de 
la Bucureşti şi Secretaria
tul General Bonn, s.a în
cheiat o convenţie de co
laborare între filialele din 
judeţul nostru şi - landul 
Baden.

După momentul şolemn 
al semnării de către părţi 
a convenţiei, membrii de
legaţiei germane şi re
prezentanţii Filialei de 
Cruce Roşie a judeţului 
Hunedoara au răspuns în
trebărilor presei. In prin
cipal întrebările s-au re
ferit ia punctele esenţiale 
ale colaborării stipulate în 
convenţie : ajutor material 
şi de idei, la constituirea 
subfilialelor şi a unor 
amenajări sociale; schim
buri de experienţă perio
dice; cursuri de speciali
zare pentru personalul de 
Cruce Roşie; amenajarea 
unor puncte de distribuire 
de haine; schimburi de 
experienţă în domeniile 
presei şi pe tărâmul muncii 
de Cruce. Roşie de tineret; 
ajutor reciproc în soluţio
narea formalităţilor (acor
darea vizelor şi formali

tăţi vamale); - în mod ex
cepţional soluţionarea unor 
cazuri de acordare de a- 
jutor unor persoane fi
zice.

Cum aceste puncte de
monstrează o continuare a 
colaborării de până acum, 
am întrebat, pentru citi
torii ziarului nostru, dacă 
semnarea convenţiei va a- 
due^' şi ceva nou în pla
nul cooperării,, existente. 
Foarte pe scurt, răspunsu
rile primite au fost: 0
după o legătură de, parte
neriat concentrată pe aju
torul material, se. doreşte 
o colaborare între oa
meni, prin realizarea unor
cursuri de specializare----
acesta este pasul următor 
pe linia sporirii calităţii 
colaborării; «‘.pe baza 

consimţământului societă
ţilor de Cruce Roşie ro- ' 
mână şi germană se pun 
bazele unei colaborări so
lide ce se doreşte de du
rată, urinând a se concre
tiza în cursuri pentrupre- 
zentareâ situaţiilor de ac
cidente, de instruire pen
tru acordarea primului 
ajutor la copii (mai ales 
pentru părinţi), pentru 
cadre de conducere în 
munca de Cruce Roşie — 
pentru toate acestea ur
mând să se stabilească ul
terior detaliile desfăşurării.

VIORICA ROMAN 

(Continuare în pag. a 2-a)

*

clasa a IV-a

Festivitate

In viaţa fiecăruia dintr 
noi primii ani de şcoală 
au o importanţă capitală. 
Iar legăturile sufleteşti 
caro ne leagă de primul 
nostru dascăl nu se mai 
repetă. îi iubim, stimăm 

v şi urmăm şi pe ceilalţi 
dascăli, din ciclul gimna
zial, dar pe cel sau cea 
care ne pune creionul în

VIORICA ROMAN

LAZA (Continuare în pag. a 2-a)

urmând ca astăzi să se întâlnească cu cetăţeni ai mu. 
nicipiului Hunedoara la Clubul „Siderurgistul” din 
localitate şi cu ziarişti din presa locală şi centrală, de 
la radio şi televiziune, în cacîrul unei conferinţe de 
presă ce va avea loc ia ora 13,30, la sediul Biroului 
Permanent judeţean al P.D., situat în Deva, bdul 
Decebal, bl. P, parter. (Tr.B.) " .

PRIMUL JOC DE BARAJ PENTRU DIVIZIA C
Duminică, pe ospitalierul stadion din Călan, se 

dispută primul meci de baraj pentru Divizia C, între 
câştigătoarea seriei Valea Mureşului — Recolta Ra- 
polt şi câştigătoarea seriei Valea Jiului — Utilajul 

'Petroşani.- -
Meciul începe la ora 17 şi va fi arbitrat de o 

brigadă din Hunedoara : Zoltan Ghergheli (la centru), 
Vasile Pintihe şi Vasile Capoteseu (la tuşe). (S.C.)

FARMACII DESCHISE
I.a Deva, în intervalul 17—18 iunie este de ser

viciu personalul farmaciei „Humanitas" din Aicea 
Viitorului, nr. 4.

La sfârşitul acestei săptămâni în Hunedoara va 
fi deschisă farmacia „Lu—Ka”, situată pe strada Ni- 
colae Bălcescu, nr. i. (E.S.) . ' •

„NEDEIA DE. LA VAŢA”
Tradiţionala petrecere câmpenească care are loc 

duminică în staţiunea balneară Vaţa de Jos va reuni 
ansamblurile folclorice „Haţegana” din Hunedoara, 
„Doina Grisului” Brad, „Fluierul Iancului” din Baia 
de Criş, „Crinul” Deva, ca şi taraful din localitatea 
gazdă. Nu va lipsi nici obiceiul de nuntă şde la; Pră- 
văleni. Vor cânta solistele de muzică populară Le-, 
nuţa Evsei, Ana Banciu şi Mariana Deac. Organiza
tori : Primăria si Căminul cultural din localitate, 
Inspectoratul de Cultură şi Romtelecom. (E:S.) *

LIDERI AI PARTIDULUI DEMOCRAT (I .S.N.)
ÎN JUDEŢUL NOSTRU

Vineri, au sosit în judeţul nostru lideri. ai Parti
dului Democrat (F.S.N.), în frunte cu dl Traian Bă- 
sescu, vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice, 
deputat în Parlamentul României. Oaspeţii au vizi
tat, în prima zi, municipiul Orăstie şi oraşul Brad,
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1 ioane, că- totul este roz... 
la centru".

— Şi care-i adevărul ?, 
am întrebat noi.

— Păi din bugetul co
munei pe 1994, noi nu 
am primit măcar un leu, 
primarul nu dă pe la noi 
cu anii (de când a fost 
ales, din 1992,* a venit O 
dată), secretarul vine mai 
des (a fost de două ori), 
consilierul din satul nos
tru, Aurel Niculescu, nu 
mai este recunoscut de 
localnici, deoarece nu le 
apără interesele, ba a mai 
intrat şi în nişte interese 
dubioase — îşi descarcă 
amarul ţăranul pensionar 
Avram Lolean, aprobat de 
un alt ţăran pensionar, 
Ilie Lăscoi, de femeia de 
serviciu de la şcoală. Mă
ria Buicescu, de alţi par
ticipanţi la discuţie. Cum 
poate aţi văzut, drumurile 
sunt pline de gropi, neîn
treţinute, noaptea ne bă
găm degetele în ochi că 
nt.uL măcar un bec pe u- 
liţele satului, şcoala este 
degradată, neîngrijită, la 
căminul cultural nu prea 
mai e nici o mişcare, sin-_ 
gurul magazin alimentar' 
din sat — fost al coope
raţiei de consum — este 
şi el închis. Noroc cu par
ticularii, că unul —' A- 
driart Rujoi — a deschis 
o brutărie, iar altul — 
birtul ăsta. Ce să vă mai 
spunem...

DIN OCOLIŞ, PE 
OCOLITE, LA COMUNA

Sătenii, şi nu doar cei 
din Ocolişy Mic, au des
tule probleme de rezolvat 
la centrul de comună. Dar,

■ ca să ajungă la Orăşti- 
oara de Sus, cu maşina, 
cei din Oeolişu Mic tre
buie să ocolească prin Că- 
lan şi Orăşt'ie, cale de 
peste 100 de kilometri, în

trucât drumul prin Lu. 
deşti, peste deal, peşte 
pârău şi fără pod* este 
inaccesibil.

— Şi dacă s.ar pune 
probleme să aparţineţi din 
nou de Boşorod, ce pă
rere aveţi ?

— Âu fost nişte mân
drii, nişte orgolii, şi ale 
noastre şi ale boşorodeni- 
lor, şi de-aia nu suntem 
împreună, recunoaşte ba
dea Avram Lolean. Poate 
n-ar fi rău să se discute 
această problemă şi cu 
unii şi cu alţii. Că de la 
noi toate treburile curg 
spre Boşorod şi Călan. 
Credem că în informaţia 
din ziarul dv. din dată de 
30 mai, cum că Oeolişu 
Mic va aparţine de vii
toarea comună Clopotiva, 
s-a strecurat o greşeală. 
Cum să sărim noi de 
aici, peste Călan şi Ha
ţeg, tocmai la Clopotiva?

— Aveţi dreptate. Este 
vorba de Ostrovu Mic, nu 
de Oeolişu Mic, dar,' ve
deţi, se mai întâmplă şi 
la noi.

ŞI TINERII AU 
PROBLEME

într-un sat cu vreo 500 
de suflete, cum este Oco
liş» Mic, sunt mulţi ti
neri. Unii lucrează la Că
lan, in alte părţi, dar şi 
în agricultură, alături de 
părinţii lor. „Eu sunt mun
citor în brutăria lui tata, 
ne spune Florin Rujoi. 
Facem pâine bună, o dăm 
în satul nostru, dar şi în 
altele vecine. Treaba mer
ge bine. Cu distracţiile e 
mai greu pe la noi". „

A venit şi învăţătorul 
Emil Tămăşoiu. Ne de
plasăm la şcoala din a- 
propiere. „Am 23 de elevi 
în clasele I—IV, cu care 
lucrez alternativ, ne spune 
tânărul învăţător. ... Sunt 
localnic şi nu pot să co
bor ştacheta în pregătirea

elerilor. De fapt, nivelul 
procesului de învăţământ 
este ridicat, copiii sunt 
buni. Din păcate, starea 
localului şcolii este pre
cară, împrejmuirea — la 
fel. Nu ne ajută nimeni cu 
nimic. Ne măi descurcăm 
cu sprijinul părinţilor e- 
levilor. Şi acesta, însă, ar 
putea fi 'mai consistent. 
Avem aici şi o sală de 
grădiniţă cu 24 de copii 
şi o educatoare.

Un alt tânăr. Sorin 
Lăscoi, angajat la S.G. 
„Sidermet" S.A. Călan, cu 
o gospodărie arătoasă, pros
peră, are alte nemulţumiri, 
legate îndeosebi de abu
zurile săvârşite de comisia 
de lichidare a  patrimoniu
lui fostei CAP, .  susţinân- 
du-şi rudele în această cau
ză care face obiectul â 
două procese aflate pe rol 
de peste doi ani la Ju
decătoria Deva.

DECI, PROCESELE...

Despre această mare du
rere a sătenilor din Dco- 
lişu Mic am aflat chiar în 
acea zi -r- marţi, 13 iunie 
a.c. —, la faţa locului. Ce 
s.a întâmplat ?

Comisia de lichidare a 
patrimoniului fostei CAP, 
din care au făcut parte 
Ilie Jurcă, Aurel Nicu
lescu, Roman, Matei, Adam 
Grecu şi Savu Stoicoi — 
fost contabil şei al CAP 
şi apoi preşedinte ai sus. 
numitei comisii, a licitat 
patrimoniul, pe care ţot 
ei şi l-au adjudecat, ©el 
puţin aşa susţin o parte 
dintre săteni, care, consi
derând licitaţia nelegală 
şi fapta celor din comisie 
un abuz, au purces vite
jeşte şi au ‘distrus, la lu
mina zilei, ceea ce îşi 
însuşiseră licitanţii, luând 
fiecare câte ceva din ago
niseala de zeci de ani, în 
care au fost încorporate 
truda şi banii tuturor.

Şi aşa au apărut cele două 
procese. Cei care şi-au 
însuşit, prin licitaţie, la 
sume modice, valorile 
CAP, i-au dat în judecată 
pe cei care i-au deposedat 
de ele, distrugându-le. La 
rândul lor, aceştia l-au 
dat în judecată pe primii 
pentru ilegalitatea lici
taţiei, cerând diferitelor 
organisme, inclusiv instan
ţei de judecată, anularea 
licitaţiei.

Necazurile sunt mari, 
duşmăniile s-au adâncit, 
mişeările celor două ta
bere au luat amploare. Au 
ajuns în judecată, după 
cum ni s-a spus, mamă cu 
fiică, tată cu fiu, veri în
tre ei, socri cu gineri 
ş.a,m.d.

Aflând că am fost la 
Oeolişu Mic şi că nu i-am 
contactat in legătură cu 
cele două procese mier
curi, 14 iunie, la orele di
mineţii, ne-au vizitat Ia 
redacţie trei dintre mem
brii comisiei de lichidare 
a patrimoniului CAP,, res
pectiv Ilie Jurca. Aurel 
Niculescu şi Roman Ma
tei. Ne-au dat multe re
laţii despre acuzele reci. 
proce. pe care şi le aduc 
cele două părţi, despre 
starea tensionată diri sat, 
care şruncă umbre asupra 
unor oameni harnici, paş
nici, ce se privesc acum 
chiorâş, cu ură.

Rostul deplasării noastre 
la Oeolişu Mic a fost, cum 
am spus In introducerea 
acestor rânduri, altul. In 
starea conflictuală dintre 
săteni, în procesele pe 
care şi le-au intentat unii 
altora, justiţia va decide. 
Şi sperăm să decidă drept. - 
Altfel, cum considerau E- 
mil Tămăşoiu şi Sorin 
Lăscoi, duşmăniile vor 
dăinui în timp, rănile din 
familii înrudite se vor 
adânci şi poate nu se vor 
vindeca niciodată. Ar fi 
mare păcat.
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nţână, ne învaţă primele 
slove, primele socoteli nu-i 
poate înlocui nimeni în 
sufletul nostru nici mai 
târziu când devenim a. 
dulţi. De aceea o despăr
ţire de cea care timp de 
4 ani ne-a ferit alături zi 
de zi este. foarte emoţio
nantă. ;; V'- -

„Rămas bun, clasa a 
IV-a‘‘, spectacolul prin 
carp absolvenţii clasei a 
IY-a' D de la Şcoala Ge
neral^ ̂ Nr. 4 Deva s-au 
despărţit de iubita lor în
văţătoare, tfra Alina Maria 
Purciloaft, şi de ciclul pri
mar, a teii un bun prilej 
pentru a ' dovedi că pe

Rămas hm, clasa a IV-a
lângă cunoştinţele dobân
dite la  elasă au învăţat şi 
să recite, să cânte, să in
terpreteze scenete, şi mai 
ales să danseze. Spectaco
lul şLa propus o incursiune 

‘ în timp şi a  reuşit să i- 
lustreze evoluţia înregistra
tă, din primele zile de 
şcoală, când încă mai e- 
rau în lumea vrăjită a 
basmelor, până la absol
virea ciclului primar. A 
mai dovedit că toţi copiii 
au o mare dorinţă de a 
demonstra pe scenă încli
naţiile artistice, uneori a-

j A N U N Ţ -  j
Din partea Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice — Hunedoara:
Formularele de Raportare contabilă pe tri

mestrele I—HI 1995 pentru agenţii economici 
cu capital de stat şi mixt se distribuie prin S.C, 
„INTELCREDO” S.A. Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 14 (curtea U.J.C.C.), începând cu data de 
17. 06. 1995, tel. 054/619000.

Pentru agenţii economici cu capital privat, 
distribuirea formularelor se va face după data 
de 25. 06. 1995.

Agenţii economici cu capital de stat (regii 
autonome, societăţi comerciale cu capital de 
stat, societăţi comerciale cu capital mixt) vor 
depune raportări contabile (bilanţ contabil) 
pentru trimestrul I 1995, până în data de 26 iu
nie a.c., Ia D.G.F.P.C.F.S. — serviciul bilanţuri.

cest spaţiu fiind neîncăpă- 
tor pentru exuberanţa lor.

Ingenioasă a  fost ideea 
legării momentelor spec
tacolului, care astfel a de
venit unitar, prin mo
mente muzicale In care 
artiştii (şi mai ales artis
tele) au făcut play-back. 
Aceste momente (cu mu
zică de ultimă oră) ; au 
alternat cu scenete foarţe 
cunoscute din Î.L. Cara- 
giale sau din viaţa de e. 
lev. Nu au lipsit nici dan
surile. — modern sau Îţi 
ritmuri nord-americane. Au 
fost antrenante, au arătat 
că cei foarte-tineri au rit

mul in sânge şi o vitali
tate de invidiat.

Finalul, în care flecare 
artist (toţi elevii au fost 
pe scenă, fiecare având 
mai multe „roluri" În tim
pul spectacolului) şi-a luat 
rămas bun de la dra în
văţătoare, i-a adus tinerei 
dăscăliţe (aflată la a doua 
generaţie de absolvenţi) 
lacrimi în ochi. Lacrimi 
erau şi în ochii spectato
rilor din sala festivi a 
şcolii, părinţi încântaţi de 
evoluţia capiilor lor, pen
tru care Iu  pregătit cos
tume de epocă ori mo
dernă*. şi pentru a căror 
bucurie erau fericiţi. După 
spectacol clasa a ÎV-a' 
D (de fapt „fosta") a cedat 
locul altor colegi (învăţă
tor Ovidiu Miheţ).

CONVENŢIE DE
(Urmare din pag. I)

în  cadrul conferinţei de 
presă au fost evidenţiate 
şi alte probleme de Cruce 
Roşie din judeţ (distribui
rea Ajutoarelor umanitare 
către şi prin subfiliale), 
posibilitatea intervenţiei 

în caz de catastrofe sau 
ajutorul acordat de socie
tatea naţională onor ţări 
străine. S-a abordat, de 
asemenea, subiectul de
licat al reluării partene. 
Hatului dintre subfiliala 
din Valea Jiului şi orga

nizaţia de Cruce Roşie din 
Plauen (Germania), după 
problemele ivite aici în 
cursul anuluî trecut, în 
trebărilor puse de ziariştii 
din presa hunedoreană le-au 
dat răspuns dnii A. Eich- 
ler, şeful Crucii Roşii 
Germane a landului Ba- 
den, N. Stoldt, din par
tea delegaţiei germane, şi 
dnii Nicolae Nicoară, pre
şedintele Consiliului Na
ţional Bucureşti, Vasile 
Sieoe şi Elisabeta ©io- 
robeâ, reprezentanţii Fi
lialei judeţene de Sruce 
Roşie Hunedoara.

SAMBATA, 17
IUNIE

: TVR 1HI
7,00 La prima oră;

9,00 Şapte note fer-
mecatc; 10,00 ReîntâL
nire cu Black Bea-
uty (s., ep .21); 10,30
Pas cu pas (em. de 
ştiinţă); 11,25 Vârstele 
peliculei; 12,20 Cro- 
nografii; 12,40 Cuvinte 
potrivite; 13,10 1001
audiţii; 14,10 Ora 25 
— Tranzit TV; 19,15 
Teleeiiciclopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, 
sport; 20,45 Tcquila 
şi Bonetti (s., ep. 4); 
21,45 De Ia Crişan ci
tire... (div,); 23,05 Mu. 
zică populară; 23,35 
Telefonul de !a mie
zul nopţii (s. SUA); 
0,30 Zodiac Astro 
Show; 1.50 Fotbal. Di
vizia Naţională — ul
tima etapă (înreg.).

7,00 întâlnirea de 
sâmbătă de la Cluj. 
Napoca; 12,00 MTV; 
Disco Dance; 13,00 Est 
Meridian. Mag de 
sfârşit de săptămână 
al TVR Iaşi; 16.00 
DA; 16,30 Si bogaţii 
Piâng (s); 17,00 Spec
tacolul lumii văzut de 
scriitorul loaa Gri- 
gorescu (ep. 2); 17.30 
Serata muzicală TV; 
26,30 Pariaţi pe cam. 
pion (cs); 21,00 TVM 
*— Mesager; 21,30 Pla
neta Cinema — 100;
22,00 Călărie. Concurs 
pentru „ Cupa Mond. 
(înreg.); 22,30 Santa 
Barbara (s); 23,15 In
terferenţe; 0,15 Jazz- 
Allve Show.

DEVASATj
9.00 Desene animate

(r); 930 Reporter Tele 
7 (r); 10,30 Film se
rial: „Femeia fantasii, 
că* (r); 11,20 Film se
rial: „Kung Fu* (r); 
12.10 Chestiunea zilei 
(r); 13,10 Staruri pen
tru totdeauna; 13,30 
Videotext: 18,06 De
sene animate; 1830  
Documentar: Intrus, 
pectivă britanică — 
ep. 3 ; Protecţia con
sumatorului; 19,00 La 
est de veşt (em. de 
Radu Budeanu); 20,00 
Film serial: „Renega, 
tul" — ep. 23; 2030
Doar o vorbă să-ţi măi 
spun...; 21,00 Tele jur. 
rial (em. din 16, 06);
21.30 Film serial; 
„K.I.T.T." — ep. 28; 
2230 Mitică; 22,30 
Chestiunea zilei (em. 

de Bogdan Teodorcscu);
23.30 Staruri pentru 
totdeauna; 0,00 Video- 
text.

DEVASAT PLUŞ

10.00 Reluarea emi
siunii din seara pre
cedentă; 12,00 Film 
artistic: „Compania a 
7-a sub clar de lună" 
(r); 13,25 Videotext;
19.00 Worldnet: „Mu- 
sic Across America" ; 
2030 Actualităţi TVR;
21.00 Cinemateca DS 
PLUS (prezintă Ocţa- 
vîan Tăbăcaru). „Con. 
versatia" (StJA, 1974):
23.00 Videotext.

DUMINICA, M 
IUNIE

TVR 1H
8,00 Bună dimineaţa!;

9.00 Clubul lui GrilIL 
ver; 10,00 Fantastica 
fam. Meliop (s); 10,30 
Lumină din lumină;
11.30 Muzică populară;
12.00 Viaţa satului;
13.30 Atlas; 14,00 Ae-
tualităţi; 1420 Video,
magazin; 1730 Star
Trek (s. SF, ep. T9); 
18,45 A doua Româ
nie; 19,15 Robingo 
(cs); 20.00 Actualităţi, 
meteo; 2030 Charles 
şi Diana ( t  Anglia, 
1992) cu Roger Rees, 
Cafharine Oxenberg; 
2230 Tragerea Loto;
22,35 Duminica spor.
tivă; 2235 Actualităţi; 
23,15 MTV: Disco 
Dance; 0,00 Maddie * 
şi David (s); 0,55 NoC. 
turna lirică.

7,00 5 x 2. Mag. da» 
minical; 1330 MTV t 
Greatest Hits; l 4 J t  
Un zâmbet p e rtra  
vârsta a  treia; i ţ M  
Da ; 1530 $4 bogaţii 
plâng (s); 1630 Rogby. 
Cupa Mamb —■ reiat 
filiala 2 (d); 1736 CSI» 
HM®» Ctencars peatm  
Capa Mond. <d>; U M  
Desemnarea o < a f-  d
care va găzdui J(% da 
iarnă 2002; 19,00 Bafc. 
chei. Finala CE fem.| 
2130 TVM ~» Mesa. 
ger; 2130 Drgrapari  

rea planetei; 22.00 IttA. . 
mari muzicale; 2235 
La puterea a donat 
2330 Santa 
(s); 23,45 Pentru 
ca  dragoste. 1993 
Amil Hendrir 
muzicală).

12,20 Staruri pen. 
tru totdeauna; 1230  
Videotext; 18,00 De. 
sene animate; 1830 
Film seria l: „Alt* »» 
ep. ’24; 19,00 As sb«W 
(cm de (ternei Te dea); 
2030 Film serial: ,JMu 
nastia" — ep. 27; BMP 
Doar o vorbă să-ţl 
mai spân..; 2130 Ta. 
lejurnal (em, din Jf, 
06); 2136 Film seriali 
„Hotei* — ep. M l 
2220 Chestiunea zBei 
(em. de Gilda Lazăr); 
23,20 Film serial: JR, 
vadatnl* —. ep. 2i ;  
0,10 Videotext.

DEVASAT PLUS
11.00 Femina Club 

(emisiune de Mi reia 
Raşca); 12,00 „Top 10 
DS PLUS" şi „Dance 
Music Top 10 Radio 
Deva" (r); 13,00 Ma. 
eştrii iluzionismului; 
13,30 Pepsi Rock Show 
— înregistrarea spec
tacolului din 10 iunie 
care a avut Ioc în Pia. 
ţa Victoriei Deva; 17,30 
Videotext.

LUNI, 19 IUNIE
10.00 Femina Club

(r); 11,00 Maeştrii ilu. 
zionismnlui (r); 11,36
Videotext; 18,00 World, 
net — film documen
tar; 19,00 Main Stre
et Jazz; 20,00 Actuali
tăţi* TVR; 21,00 Spor. 
tu) hunedorean (emi
siune de Nicolae Ga. 
vrea); 22,00 Film ar. 
fistic: „Spânzuratul"
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„co.uumuu.hu tuberculozei impune 
.depistarea precoce a cazurilor şi 
tratarea prin internare a bolnavilor

■A

(Urmare din pag. 1)

mare de cazuri, formele 
avansate de boală au 
determinat ca în ultimii 
ani, în sanatoriul nostru, 
qcuparea paturilor să fie 
la un indice de peste 300 
pe an, adică, 300 de zile 
pe an, fiecare pat este 
ocupat de Un bolnav.

— Recrudescenţa acestei 
bctli în ţara noastră şi 
valorile ridicate ale tu. 
berculozei, în rândurile 
multor bolnavi, au im. 
|Ms şi măsuri adecvate ?

.— Ministerul Sănătăţii 
a  elaborat un program 
naţional de combatere a 
tuberculozei, în care şi 
reţelei de sanatorii de 
specialitate îi revin a- 
tribuţii foarte precise, 
de spitalizare Şi tratare, 
sub supraveghere a bol
navilor de tuberculoză, 
care, după cum bine .se 
cunoaşte, sunt contagioşi. 
Doresc să precizez că' fle- 
eare bolnav internat în 
sanatoriu se bucură de un 
tratament complet, admi
nistrat -sub atenta ' su
praveghere a personalului 
medical, in condiţii de 
spitalizare adecvate : con- 
im ,  servirea unor meni
uri consistente, condiţii de 
igienă corespunzătoare Şi 
n» în ultimul rând, în
tru» zonă ozonată, ferită 
Se poluare. Alimentaţia 
ăre un rol important in 
Vindecare, ..ştiut fiind că 
cea mai mare parte din
tre internaşi sunt ' fără 
surse de venituri, sub- 

. alimentaţi. •
— Dle doctor, care sunt 

„sursele” de îmbolnăvire?
— Principala sursă este 

cui microbului Koeh, v
ănarea lui de către o 

ersoană prin tuşă, micro- 
flind inhalat prin 

transmitere aerogenă (pL 
cături baciliîere), care a. 
h n g  tn plămânii persoa. 
ftetor sănătoase, declan-

şând reacţii imunologice, 
şi pot declanşa mai multe 
reacţii care la persoane
le susceptibile determi
nă îmbolnăvirea.

— Cum se manifestă 
primele simptome ?

—~ Printr-o astenie fi
zică, inapetenţă, transpi
raţie, scăderea ponderală, 
şi tuse. Semne, uneori 

‘ neearacteristice dar care 
dacă , persistă, trebuie să 

• atragă atenţia şi asupra 
unei poşibile tuberculoze. 
Geea ce impune un exa
men ai bolnavului de că
tre specialişti (examen 
clinic, radiologie, şi un 
examen bacteriologic al 
sputei). Aceste semne 
sunt neglijate, din păcate, 
de mulţi bolnavi, care, deşi 
simt o modificare în sta
rea lor generală de sănă
tate, nu se prezintă la 
medic, decât într-o fază 
avansată, când leziunile 
sunt extinse, când pa
cientul devine o sursă de 
infecţie, iar tratamentul 
este mai • dificil, cu şanse 
de vindecare mai reduse, 
din această categorie rţ_ 
găsindu-se apoi bolnavii 
cronici. .*

— Ce trebuie să ştie 
populaţia, bolnavii de a. 
ceasfă boală?

Că tuberculoza este 
o boală tratabilă, vindeca
bilă, cu condiţia . depistă
rii ei precoce şi respec
tării cu rigurozitate a 
tratamentului prescris. 
Este Un lucru cunoscut 
că tuberculoza reflectă 
în cel mai fidel grad 
standardul de dezvoltare 
economico-socială a unei 
ţări. Fiindcă, trebuie Să 
se ştie că pentru de
clanşarea tuberculozei, în 
afara agentului cauzai şi 
căile de transmitere, un 
rol important îl are nive
lul de trai, dar şi „tere
nul” individului, starea 
imunologică, rezistenţa or
ganismului. Este lesne de 
înţeles că mult mai fe
rit de îmbolnăvire este un

m

*

»

STAŢIE
. ' ' -;7

DE AUTOBUZ

MODEL

*

«
«

«

in perioada imediată, 4 
9 la Brad intră în mo- 4
•  dernizare staţia de auto- 4
•  bttz, spre Giirabarza, 4
•  din apropierea poştei •
•  dia centrul Oraşului. «  
5  Licitaţia a fost adju- •  
Z decată de către firma •  
0  S. C. Alintrans S.R.L. •  
4  Brad, care a asigurat * 
0  autorităţile oraşului că * 
0  investiţia, estimată la J  
0  aproximativ 20 de mi- Z
•  lioane de lei, se va J
4  finaliza în decurs de 4
•  aproape trei luni. 4
•  După finalizarea in- 4
•  tegralâ a lucrărilor, sta. 4
•  ţia de autobuz va fi 4
•  una model, cu utilităţi 4
•  multiple şl cu o lin ie  4
•  modernă. (C.P-) 4

5 : I

om sănătos care trăieşte 
raţional, evită consumul 
abuziv de slcftol şi fumatul.

— Ce ne puteţi spune 
de dotarea sanatoriului, 
de creşterea posibilităţilor 
pentru investigaţiile ce 
trebuie să le efectuaţi' şi 
urmărirea eficacităţii tra
tamentului ?

— Preocuparea noastră 
este şi pentru perfecţio
narea metodelor de diag. 
nostic, pneumologic adec
vate acestei unităţi sa
nitare de profil : labora
torul de bacteriologic este 
bine dotat, dispune de 
tot necesarul pentru în
treaga gamă de investiga
ţie, de testare a tubercu
lozei avem şi un serviciu 
de radiologie cu două a- 
parate Roentgen, inclusiv 
tomograf. E drept, sunt 
mai vechi, dar bine între, 
ţinute, care ne ajută să 
diagnosticăm cu precizie 
la toţi bolnavii stadiul 
bolii, inclusiv tomografie. 
Am achiziţionat de cu
rând şi un apărat de ex
plorări funcţionale respi
ratorii şi un altul care 
permite un diagnostic 
funcţional, la internaţii 
cu boli pulmonare croni
ce obstructive, bronşite, 
astm, emfizem, şi care, 
ne dau posibilitatea eva
luării rezultatului trata
mentului efectuat, ceea ce 
ar fi foarte greu fără 
aceste aparate. în măsura în 
care vom dispune de fon
durile necesare, încercăm 
sâ achiziţionăm. întreaga 
aparatură pentru o secţie 
de pneumologie modernă. 
Beneficiind de cadre me
dicale bine pregătite, a- 
paratură şi medicamente, 
Sanatoriul din Brad se 
bucură de o bună apre
ciere In rândurile pa
cienţilor noştri, ale specia
liştilor din domeniu. De 
aceea bolnavii vin la noi 
cu încredere, fiind con
vinşi că vor fi redaţi să
nătoşi societăţii, familii
lor lor.

Invitaţi la un festival in Franţa
Fanfara Clubului Co

piilor Orăştie este invi
tată la Festivalul euro
pean din Villefranche-de- 
Rouergue, din Franţa, 
in perioada 12—17 iu
lie. Vor fi prezente 25 
de formaţii — fanfare, 
bandas, ‘majorettes şi 
show-band — din 20 de 
ţări, însumând 1200 de 
artişti. Fanfara copiilor 
din Orăştie, cea mai 
tânără formaţie invitată, 
va reprezenta România, 
prezentând 21 de specta
cole în cele 5 zile ale 
festivalului.

In drum spre festival, 
cei 25 de copii din fan
fară, elevi de gimnaziu, 
vor susţine un concert 
la Strasbourg, iar Ia în. 
toarcere se vor opri pen
tru 2 zile în Belgia, unde 
vor prezenta 3 specta
cole în compania unei 
formaţii valone de gen.

între puţinele fanfare 
de copii care mai există 
acum, nu numai în ju
deţ ci şi în ţară, cea . a 
Clubului Copiilor Orăş
tie este constituită în 
1956. Din anul 1982, 
formaţia se bucură de 
îndrumarea dlui prof.

Eli Androne Petru, ab
solvent al Conservatoru
lui „G. Dima“ din Cluj- 
Napoca. Deşi sunt cei • 
mai tineri invitaţi, fan- 
fariştii orăştieni speră 
într-o comportare care să 
le aducă o recunoaşte
re a meritelor lor ar
tistice. O primă recu
noaştere o constituie chiar 
invitaţia la această ma
nifestare europeană, fă
cută în urma vizionării 
video.chpului, realizat 
cu ajutorul Televiziunii 
Deva. Speranţele le sunt 
susţinute şi de obţinerea 
în 1989 a trofeului „Va
porul de aur“ la Ma- 
riopol (Ucraina).

Prezenţa fanfarei la 
Festivalul european din 
Villefranche-de.Rouergue 
(Franţa) este posibilă da
torită sprijinului acor
dat de : S.C. Siderur
gica S.A. Hunedoara 
(principalul sponsor); Mi
na Mintia-Veţel ; Termo
centrala Mintia ; Bise
rica Ortodoxă Orăştie ; 
S.C. Gabriela S.A; Orăş
tie ; S.C. La Noblesse 
Orăştie; Paradis Orăştie; 
S.C. Vigor SRL Orăştie ;

Lisania Trans S. R. L. 1J 
Orăştife (care le asigură* 
transportul gratuit); con
ducerile şi elevii şcoli
lor generale nr. 4 Deva, 
nr. 8 şi nr. 11 Hune
doara. întrucât plecareâ 
formaţiei la festival va 
fi pe 8 iulie, dacă e- 
xistă şi alţi agenţi eco
nomici sau persoane care 
vor s-o sponsorizeze, ei 
pot depune băni în con
tul nr. 402511436423, des
chis la Bankcoop Orăş
tie. Tuturor celor care 
i-au sprijinit sau o vor 
face în continuare mem 
brii fanfarei le exprimă 
întreaga lor recunoştinţă 
pentru că astfel pot par
ticipa la Festivalul „Euro- 
fanfare” din Franţa, după 
ce In anii anteriori for
maţia nu a putut onorai 
alte invitaţii în Austria 
şi Franţa, din motive 
financiare. Obişnuiţi • să 
susţină mai multe con
certe pe zi, cu siguranţă 
copiii din Orăştie, care 
s.au pregătit în mod 
deosebit pentru acest 
festival, ne • vor repre
zenta onorabil. Le do
rim succes!

VIORICA ROMAN
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Intre fericiţii câştigători ai competiţiei profesio- cel Pârâu (Oficiul Deva I), Mariana lancu (Oficiul Bu
nele „Marşul factorilor poştali" — faza judeţeană, des- ceşy şi Rozalia Avramescu 56 de ani (Oficiul Hunedoa- 
făşuratâ săptămână trecuta la Stadionul „Cetate- De- ra I) — Tămaş Iulian, 62 de ani (Oficiul Deva II), care 
va — se înscriu, alături «te câştigătorii focurilor I, Mar- a primit diploma pentru cel mai vârstnic participant. (CP)
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STORY FLASH
t  PENTRU O FOTOGRAFIE, UN TATA ÎŞI 
t  v. : ■ FIICA

ÎN JAPONIA, COŞMARUL A LUAT SFÂRŞIT
».* ..  ̂
i 1

Adio visurilor apocaliptice de 
glorie ale lui Shoko Asahara şi ale 
adepţilor săi, O dată cu arestarea 
liderului „Adevărului Sublim", Ja
ponia speră să se fi eliberat pentru 
totdeauna de coşmarul care a te
rorizat ţara vreme de două luni. 
Secta ieşise la lumină pe 20 martie, 
seara, eând din zeci de pungi as
cunse în tunelul şi în vagoanele 
metroului din Tokyo s.a răspândit 
un gaz letal. Douăsprezece persoane 
au fost ucise de emanaţiile de sa. 
rin. alte 5000 au suferit intoxicaţii. 
Aceasta a fost „cartea de vizită" a 
lui „Aum Shinrikyo", gruparea ce 
prezice sfârşitul lumii până în 1997, 
urmat de renaşterea civilizaţiei sub 
forma unor „shambhala", aşezări 
autonome ce vor lua locul naţiuni
lor guvernate de la centru de astăzi, 

Pentru a-şi atinge visul sectei 
sale; Asahara nu a găsit ceva mai

bun decât metodele de exterminare 
în masă: deja o dată în 1993 şi de 
două ori în 1994 poliţia niponă a 
descoperit că adepţii sectei — cea 
20 000 în întreaga lume, cei mai 
mulţi în Rusia, japonia şi SUA — 
produceau gaze toxice în sediile 
lor. La două zile după atentatul 
din metrou, forţele de siguranţă 
nipone, percheziţionând centrele în 
care se adunau credincioşii „Su
blimului Adevăr", află şi metoda de 
racolare a adepţilor, bazată Re te
roare şi înfometare.

Guru-ul predică abandonarea bu
nurilor materiale din partea novi
cilor (bunuri ce în mare parte 
sfârşesc în proprietatea sa R Şi pro
fesează o extremă rigoare alimen
tară, diete pe bază exclusiv de ver
deţuri şi lungi ceasuri de meditaţie 
pentru a ajunge la adevăr. Fără 
să uite să-şi propage „revelaţiile"

în întreaga Japonie cu ajutorul ga
zului ucigaş pe care fidelii înşişi 
îl produceau în mari cantităţi. Şi 
o altă doză de „adevăr" este livrată 
japonezilor, tot în metroul din 
Tokyo, în week-end-ul de 1 mai, 
tot la o oră de vârf: de această 
dată pungile sunt pline cu un a- 
mestee pe bază de cianură. Dar 
poliţia avertizată poate de unul 
dintre oamenii sectei reuşeşte să 
blocheze în ultimul moment noul 
Apocalips.

Intre timp fidelii lui Shoka A- 
sahara sunt arestaţi şi sunt desco
perite noi ascunzişuri. Lipseşte doar 
şeful, Care în cele din urmă este 
descoperit şi arestat, pe 16 mai, la 
ora 10 dimineaţa, exact în locul 
unde începuseră cu două luni în 
urmă investigaţiile: la sediul cen
tral al sectei, de la poalele muntelui 
Fuji.

Noi necazuri pentru 

Bili Glinton
Din nou anchete, din nou necazuri pentru admi. 

nistraţia Clinton., Senatul a hotărât cu o zdrobitoare 
majoritate (96 la 3 !!) redeschiderea investigaţiilor, a- 
supra scandalului Whitewater în care este implicat 

(suşi preşedintele, exact în momentul în care mi
nistrul Justiţiei, Janet Reno anunţa numirea unui 
procuror independent pentru a ancheta în privinţa 
acuzaţiilor de corupţie aduse lUi Ron Brown, mi
nistrul Comerţului. Acesta a fost acuzat de a fi ac
eijpisit 400 000 de dolari, necuveniţi, de la un fost 
asociat în afaceri.

Cortform hotărârii adoptate de Senat, comisia spe- 
eklflă de anchetă nou creată va trebui să-şi încheie 
ferdetările şi să-şi prezinte raportul până în februarie 

viitor. In afara problemelor legate de implicarea fa
miliei Ctinton, în {alimentarea firmei Whitewater, în 
Arkânsas, comisia va redeschide şi cazul sinuciderii 
lui Vincent Foster, avocatul Casei Albe, şi va discuta 
alte chestiuni dubioase legate de campania electorală 
în 1990, în Arkansas. '-'c,.
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j,,Inapoiaţi-mi jurnalul,; 
fără el nu ştiu î 

cine 66

»

S t * t r m  s i i  m ,  «•
•  „Vă implor, înapoiaţi-mi viaţa!" Acesta este apelul ţ
•  disperat pe care o tânără Englezoaică l-a lansat prin 4
•  intermediul principalelor cotidiene britanice hoţilor J  
g care i-au furat preţioasele (pentru ea) jurnale intime, g  
#Ewa Wiezel, 39 ani, şi-a pierdut în 1991 memoria ca 4
•  urmare a unei căderi de pe bicicletă,. Mintea sa nu •  
J  mai reuşeşte să reţină nici-un eveniment şi din a- g  
g ceastă cauză ea îşi notează cu minuţiozitate tot ceea 4
•  ce face şi i se întâmplă zi de zi. Jurnalele l-au fost •
•  furate din maşină împreună cu geanta în care se *
g aflau. 4
•  După căderea de acum patru ani, Eva cu ajutorul 4
•  prietenilor şi rudelor a reuşit să-şi reconstituie în- •  
g treaga sa existenţă, de când era copil, notând totul, g 
4  „Pare ridicol — a afirmat ea *— dar nu sunt în stare 4
•  să-mi amintesc nimic, nici măcar de la o zi la alta. •
•  Trebuie să scriu totul. Nu reuşesc să ţin minte nici J
g măcar unde locuiesc prietenii mei". 4
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O tânără de 18 ani a vească violent, lăsând-o | ; 

fost omorâtă în bătaie apoi încuiată până a doua % 
de tatăl său care desco- zi. Când, revenind, şi-a I  
perise în camera fetei dat seama că fiica sa a *  
câteva fotografii, în care moartă, tatăl asasin l-a I  
victima apărea alături transportat trupul în ct. f  
de un băiat, prietenul mitir şi a îngropat-o cu 2  j 
său. S-a petrecut la mâinile sale, declarând 1 J 
Ghlef, în Algeria ocdden- autorităţilor că tânăra 2 j 
tală. în urmă cu două murise în urma unei că- 1  
săptămâni, ştirea fiind zături. Intuind ceva sus- * 
difuzată de agenţia al- pect, poliţia a procedat'! j
geriană de presă APS exhumarea cadavrului, 2 i 

Tatăl a împins-o pe ....
fată într-o debara şi a- nefund dificil de stăm -1 j 
poi a început s-o lo- lit cauza reală a morţii* |  ]

s e c r e t u l  s c h e l e t u l u i 5
"Ul

Tigva şi scheletul pe rean Rocco Losasso, 33 f  
care un cunoscut „mag" ani), subtilizase scheletul |  
le folosea pentru ritua- în urmă cu şase ani eu J 
lurile sale misterioase a- complicitatea unor per- |  

parţineau unei adolescente soane din administraţia I  
de 12 ani, moartă din cimitirului din Potenza* 5 
cauze naturale în 1972. In „studioul" său a fost |  
Gonform rezultatelor unei sechestrată şi o rochie g 

, , _ , .... albă, cu văl, care se I
anchete, care l-au adus presupuIje cg fusese pur- «

tată de fetiţă în ziua |  
primei împărtăşanii. J

în carceră, magul He- 
noch (pe numele său ml-

McVEIGH IŞI RECUNOAŞTE VINA ?J I
Timothy McVeigh, a- dar nu " şi un leagăn de |  

restat pentru atentatul copii. „Practic avocatura * 
soldat cu 168 victime la de 30 de ani şi nu reu- I 
19 aprilie, şi-ar fi recu- şese să-mi amintesc de ;  
noscut vinovăţia, anunţă nici-un caz în care să fi | : 
„New York Times". Dar fost în joc pedeapsa ca- J 
spectaculoasa mărturi- pitală şi în care să nu 2 
sire nu convinge nici se fi afirmat că-vinova-

|  autorităţile închisorii, nici tul „a recunoscut" In I  i 
* pe avocatul apărării. Gon- rest. Nu cred că trebuie î  1 

form unor surse date ca să dăm prea măre ere- § 
„sigure", McVeigh  ̂şi-ar ,jit acestei ştiri", a spus 5 ;

Stephen Jones, avocatul I " jli motivat gestul decla. 
rând că ştia că în edi- _ 
ficiul distrus se aflau apărător al fostului sol- 
multe birouri federale, dat. I ;

j
O REVISTA PENTRU DlVdfctŢAŢI

Are un titlu puţin captivant şi tratează dureroasa i 
temă a falimentelor matrimoniale, dar ;,Ex", p rim ulj 

m  lunar german dedicat în exclusivitate celor divorţaţi j 
I a ieşit la rampă cu optimism, convins că poate da 0  j

|"m ânâ de ajutor celor peste 3*0000 de soţi care 
despart în fiecare an In Germania.

I ln  cele 68 de pagini ale sale, revista, pusă V m  \  

vânzare cu preţul de 6,5 mărci (cca. 8000 lei), abor.

Idează frontal delicata lume a necâa&ilor conjugale,.
promiţând s& ilustreze „cum se ruSK&ză zi cu zi j 

I  existenţele",

încă un mit târât în mocirlă, 
©•©arin? Un beţiv şi un afemeiat!
Americanii îl bănuiau că suferă de o 

maladie a mădpvei spinării, o rară formă 
de ieuceVnie contractată în spaţiu. In rea
litate, boala lui Gagarin fusese provocată 
de cu to itf din alte cauze decât radiaţiile 
cosmice: faimă, prestigiu, bogăţie. Toate 
la un loc îl transformaseră într-un alcoolic 
cronic şi un afemeiat incurabil. Lucruri 
despre care în fosta URSS era interzisă 
cu desăvârşire orice aluzie, dar cărora co
tidianul „Moscovskii Komsomoleţ" şi-a 
permis să le dedice pe 2 iunie a.e. o în
treagă pagină, publicând câteva fragmente 
din memoriile generalului Nicolai Ka- 
manin, cel care a fost creatorul şi tuto
rele primului grup de cosmonauţi sovie
tici. Şi el, bătrânul general, s-a decis să 
prezinte acum adevărurile ţinute secrete 
despre viaţa primului pământean lansat 
în spaţiu, reconstituind imaginea auten. 
ticâ a unui om care cu slăbiciunile, dar 
şi cu incontestabilul său curaj, a repre
zentat ctim nu se poate mai bine sufletul 
rus. ■

Concludent pentru a-1 ilustra pe a- 
devăratul Gagarin, iată episodul cicatri- ’ 
cei de la sprânceană, episod petrecut in 
timpul celui de al XXH-lea Congres al 
PCUS. Atunci Gagarin nu a participat la

lucrări; deşi fusese invitat, iar în clipa 
în care a reapărut în public după o lungă 
absenţă avea deasupra ochiului drept ur
mele unei răni încă vizibile. Oficial ş-a 
spus că, jucându-se cu fiica sa, aceasta a 
alunecat şi Juri a sărit să o salveze, lo- 
vindu-se la cap de o piatră. Scena însă 
s.a petrecut altfel. Gagarin petrecea câ
teva zile de vacanţă împreună cu Va
lentina, soţia sa, într-o vilă ce-i fusese 
pusă la dispoziţie. Vilă în care organiza 
noapte de noapte petreceri scăldate din 
plin în alcool. La capătul unui asemenea 
chef, beat turtă, Gagarin^ a intrat în ca
mera în care se afla una din infirmierele 
ce-1 avea în grijă, încercând să o violeze, 
în vreme ce soţia sa juca o partidă de 
cărţi în compania unor prietene. Ghi
nionul a vrut ca Valentina, îngrijorată de 
absenţa soţului său, să pornească în că
utarea sa. Şi, în momentul în care uşa 
încăperii în care Juri se afla în plin elan 
amoros s-a deschis, speriat de imaginea 
soţiei, cosmonautul a încercat tradiţio
nala fugă. peste balcon. Un zbor înche
iat trist, cu capul în asfalt, ceea ce a dat 
serios de lucru unei echipe de chirurgi 
de înaltă specializare.

A FOST REGĂSIT PRIMUL 
SUBMARIN DIN ISTORIE

Primul submarin construit vreodată, 
legendarul „Hunley", a fost localizat, după 
ani de căutări, în largul portului Ghar- 
leston (Garolina de Nord). Rudimentarul 
sumerslbil, mândria marinei sudiste, a in
trat în istorie când în noaptea de 17 fe
bruarie 1864’ a scufundat nava nordistă 
„Housatonic", în tentativa de a sparge 
blocada porturilor confederate realizată de 
inamici. Isprava lui „Hunley", poreclit şi 
„Sicriul ambulant", datorită permanentei 
sale tendinţe de a Se scufunda, a rămas 
unică până la primul război mondial, de
vansând astfel cu o jumătate de veac era 
războiului submarin.

Epava a fost identificată „în foarte bune 
condiţiuni", la doar şase metri adâncime, 
acoperită cu un strat de trei metri de mâl, 
în apropjereâ insulei Sullivans. <

O echipă de arheologi, condusă de Glive 
Gussler, acelaşi care a participat şi la 
regăsirea celebrului „Titanii", consideră 
că nu există nicl-o îndoială privind I- 
dentitatea submersibilului descoperit. Gor- 
pul navei este intact şi înăuntru se gă
sesc probabil scheletele celor nouă mem
bri ai echipajului.

„Hunley" s_a scuftindat imediat dujSS

ce scosese din luptă, nava nordistă, echi
pajul său încercând fără succes să-i a s i
gure refugiul în rada portului de pe insula 
Sullivans.

Strămoşul submarinelor fusese con. 
struit dintr-un cazan de oţel, lung de opt 
metri şi larg de eevâ mai mult de UB 
metru. Unitatea avea două uşi de acces 
şi două hublouri,dar nu era dotată ea 
perisdop, iar iluminarea internă se făcea j 
eu lumânări. Un tub suficienţ de lung ; 
permitea, în timpul imersiunii, să se p ri
mească aer proaspăt de la suprafaţă.

In timpul fazei experimentale. „Hun
ley" s-a scufundat de trei ori, de fiecare 
dată „accidentul" soRţându-se cu moartea 
tuturor celor nouă membri ai echipajului 
Aşa şi-a găsit moartea de altfel Însuşi 
Horace Hunley, investitorul sudist care : 
şi-a dat banii şi viaţa pentru a pune la 
punct noua „maşină de război".

După cum a observat un reputat a r. . 
heolog-scufundător, Ralph Wilbanks, eare , 
a părBcipat la căutări, „Hunley" ar putea ! 
»  ctt uşurinţă recuperat cu ajutorul teh- j 
hologfei existente azi. El a r  putea Im- l 
'Eogăţi' astfel un muzeu consacrat evoîfc» ţ 
^&i mijloacelor de navigaţie. .«■ I
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CUVÂNTUL LIBER
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REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII 
■  „Niciodată mintea nu conduce• ea 

arată numai alternativele. Direcţia finală 
o hotărăşte inima".

«W M M W W M N W W SW W M W M W W W W A W W W 1

CU TITU MAIORESCU (1840— 1917)
(critic, istoric literar, filolog, estetician)

•  „Tu dai sfatul după natura ta. Aceasta insă 
rareori se potriveşte cu natura celui ce te întreabă. 
Astfel spui tu, altfel înţelege el".

•  „Sufletul nu poate fi gândit nemuritor. Pe vre
mea cugetărilor mele nocturne, mă îngrozea pieirea 
în neant, acum dimpotrivă: m-ar îngrozi nemurirea".

•  „Lumea este pustie pentru cel pustiu. Pentru 
cel ce trăieşte e vie —- cum adevereşte Protagora 
mul este măsura tuturor lucrurilor".

•  „Nimic nu este mai greu pe lume decât a în
ţelege pe altul, şi iarăşi fără a-1 înţelege este peste 
putinţă a-1 convinge. A înţelege pe altul însă înseamnă 
a avea sau a fi avut în sine o parte identică sau a . 
naloagă cu gândirea lui; cine nu a avut aceasta îi 
rămâne străin".

•  „Nu cere de la pârâu explicarea mării, nici de
la colină explicarea muntelui. In înţelesul celor mari 
se cuprinde înţelesul celor mici, dar niciodată dim 
potrivă". ) Selecţie de ILIE LEAHU
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MURPHY S.Â.u
»

#  Legile nefumătorului, ale 
lui Dhawan

1. Fumatul de ţigară în
totdeauna se îndreaptă că
tre nefumător, indiferent 
de direcţia vântului.

2. Plăcerea rezultată din- 
tr-o ţigară este direct pro
porţională cu numărul 
nefumătorilor din vecină
tate

3. Un fumător este în
totdeauna atras de zona 
fumatului interzis.

4. Durata vieţii unei ţi
gări este direct proporţio
nală cu intensitatea pro. 
testelor nefumătorilor.
% Legea lui Dow

Intr-o organizare Ierar
hică, cu cât e mai înalt 
nivelul, cu atât este mai 
mare confuzia.
§  Legea lui Moisil 

Nimic nu costă _mai 
scump decât neştiinţa!
•  Regula lui Huxley

Dacă autorul „Iliadei" 
nu este Homer, atunci el 
este altul cu acelaşi nume.
0  Legea lui Buchwald

în timp ce-economia se 
îmbunătăţeşte, toate cele
lalte se înrăutăţesc.

Selecţie de ILIE LEAHU

T ) f v c p ţ l  r i  p

CONSTANTIN GAVKILA

D.ALE COPIILOR
Tanti, ce este acela

E acolo unde sunt 
peri, portocali, lă- 

vişini, cireşi...
Aha, rai este com.

— O —
— Hai, taci o dată, a- 

junge cu plânsul !
— Eu nu.ţi plâng ţie, 

ci lui tanti Mimi.
_  O —

— Ai auzit, bunicule? 
Pisica noastră a strănu
tat.

— Spune-i noroc I
-r- Dar cine-mi răs

punde mulţumesc ?
— O —

— Mămico, tu spuneai 
că unchiul Andrei îi stă 
lui tanti Angela pe cap. 
Uite că stă numai pe 
Scaun.

— O —
îmi place usturoiul. 

Miroase a cârnaţi.

— Dacă ştiam că eşti |  
aşa mamă rea, nici nu * 
mă năşteam la tine. I

- o -  ;
— Nu ştiu ce e tăticul I

meu. ‘
— Al meu e şofer. Dar »

al tău, Victoraş ? I
— Al meu e nemernic. î
— Cine ţi-a spus ? |
— Mămica. *

- o -  , j
— Mămico, tu ai fost .

fetiţă ? |
— Bineînţeles, c.am J

fOSt. 2
— Ai mers şi la şcoală? I
— Am mers. j
— Şi cu cine rămâneam |

eu acasă ? *
— O — I

— Mămico, tu pe mine *
m.ai născut sau m-al I 
cumpărat ? J

— Te-am născut. I
— Neli zice că mă- * 

mica ei a cumpărat-o de | 
la o barză cu ciocul mare. *-O- j

— Azi am căzut şi , 
m-am lovit tare râu. . I

— Şi ai plâns ? *
— Nu, că nu era ni- » 

meni acasă să mă audă. '
Găsite de J

Gh. I. NEGREA |

ps Eh eupieom
c u  S f iS E f t f A , '

PE EA eu hEUGA.

CLEPSIDRA
MOTIVE 
PENTRU 
BUCURIE 
Mă bucur
pentru Pomii înfloriţi 
şi Femeile ce-şi poartă mândre 
Copilul în pântece, 
pentru Soarele ce străluceşte 
şi Apele limpezi,
pentru Cerul senin în timp de pace 
şi lă să n  ce zboară spre înălţimi, 
pentru toţi Copiii fericiţi 
şi pentru minunata Curiozitate a

omului...
Mă bucur
pentru Speranţa şi Credinţă 
dar mai ales
pentru Iubirea îndrăgostiţilor 
ce merg ţinându-Se de mână 
pe străzile Lumii. INA DELEANU

i PE ŢĂRMURILE ARTEI
CU PICTORUL BRĂDUŢ COVALIU

•  „Artistul nu creează iluzii, el făureşte o nouă 
realitate în care există întotdeauna o doză de inde
finit".

•  „Oamenii oneşti îşi adună duşmanii ca muş- 
i tele în toiul verii. Noroc că dîit- când în când fulgeră 
/ şi plouă".
I •  „Suferinţele cele mai adânci sfârtecă sufletul 

nu trupul. Trupul însă se dovedeşte un fricos de 
î meserie, nu trebuie să-l luăm în consideraţie".
1 •  „Când ai aşteptat prea mult, eşti prea vlăguit
1 chiar dacă vine marea veste".

•  „Mă uluiesc oamenii care se dedau petrecerii 
i Şi bucuriei de a trăi cu o vivacitate şi o sălbăticie 
i care nu ţine cont de nimic. Să fie ei nebuni, să fiu 
ţ eu stupid ?"
l •  „A nu.ţi pune problema să înţelegi, poate să. 
! însemne că de fapt ai înţeles tot, sau că eşti posesorul 
1 unei imense prostii".
ţ •  „După câte o zi în ecare inima suferă, suferă 
i din cauza oamenilor, mă simt ca şi cum aş fi înotat 
1 printr-o mlaştină". Selecţie de ILIE LEAHU
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A N E C D O T E
— Am nevoie de o cursă 

de şoareci, dar repede, că 
trebuie să prind trenul.

— îmi pare rău, dorriX. 
nule, dar fiu avem în ma
gazinul nostru o cursă aşa 
de mare.

— O —
— De ce vreţi să di- . 

vorţaţi ? Ce-i reproşaţi so
ţului durnrîbâ voastră ?

— NU-i reproşez nimic.
— Pentru divorţ trebuie 

să aveţi un motiv puternic.
— Am, răspunde femeia. 

Am găsit un soţ mai bun.
— O —

— Doctore, pilulele pe 
care le-aţi dat soţului meu 
pentru dormit sunt for
midabile.

— Atunci de ce aţi mai 
venit la mine ?

— Ca să-i preşerieţi 
nişte pilule care să.l tre* : 
zească.

— O —
Oriunde s-ar ţ  - i 

o legătură smorQasătntSjţl 
director şt- secnetarât' a^8Şf 
fapt nu se frumeştg' 
ci relaţii de- serviciu.

- 6  ;
— Cum aţi suflatîn fioliî, 

eum s-a înverzit - -  zKfc 
poliţistul.

— Mă mir, sptune"ş6fe. 
rul, vinul era alb f

— O — -
— Un criminal este 

condamnat la moarte. Ju
decătorul, comunicându-i 
sentinţa, îi spune : Acum 
cred că o să-ţi bagi min
ţile în cap şi n.o să mal 
comiţi asemenea crime.

N. ZAMFIR

REVEDERE...

1 2 3 4
‘
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ORIZONTAL: 1) Coautoare sui-generis' 
la edificarea purităţii <pl.); 2) Erou ne
celebrat la rodnicia stirpei — Petale de 
mac tatuate simptomatic (sg.); 3) Palin- 
drom infinitival cu semnificaţie de sus
pensie — Rampă d e  lansare pe orbita

favoritismului; 4) Epavă eşuată la ţăr
mul raţiunii — Zonă agrestă de influenţă 
în sfera curţii; 5) Frescă de peruzea la un 
vernisaj în aer liber — Produs de război 
cu gestaltism în carouri — Piedică ire
versibilă în calea afirmării; 6) Atribut 
măgulitor al celor cu înclinaţii minore 
— ... — Haina de paradă a suficienţei di
simulate; 7) Parfumul uitat al trecutelor 
iubiri — Mândrul cavaler al domniţelor, 
închipuite — Element de utilizare estetică 
luat în răspăr!; 8) Tărâmul intangibil al 
comorilor dogmatice — Nod inadvertent 
pe firul realităţii; 9) Preeminentă repre
zentantă, a diplomaţiei cu lustru — Mod 
de a păşi cu aroganţă pe calea grandorii; 
10) Deciicuri stereotipe cu efect carica
tural — Fbrmă lexicală de integri ta te in 
cipientă; 11) Cşrare fierbinte spre înăl
ţimea năzuinţelor.

VERTICAL j I) Plutire imperturbabilă 
pe valurile imobilităţii; 2) Pretendent ce
lest la aura nemuririi; 3) Copilul alintat 
al pragmatismului cotidian — Stimulente 
senzoriale de uz... veterinar; 4) Agnome- 
nul pancronic al vlăstarelor de aur din 
grădina vieţii — Start îndoielnic în com
petiţia succesului; 5) Addenda cO tentă

de complementaritate în subsidiar — Ci
tat în ultimă instanţă scurt şi concis; 6) 
Boabă solitară dintr.un şirag sonor — 
Magia albă a unei reprezentaţii jazistice
— Leac de urât Hintr-o oficină rustică; 
7) Lutul ridicat la rangul de statuie — 
Centrare a direcţiei cavalcadei căluţilor 
de lemn; 8) Talazul dezlănţuit pe oceanul 
liniştii — Licurici împietrit cu scântei 
galbene; 9) Popularul punct maxim de 
extensie a prerogativelor posesive — In
fluenţă de contact în febră ultraexpansio- 
nistă (reg.); 10) Beneficul artizan al spi
ritului novator; 11) Vestimentaţie scurtă 
peste goliciunea seriozităţii.
DICŢIONAR: NATA.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „FORMULE" 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA :

1) CALAMITATE; 2) AMAN — COVOR; 
3) PĂTIT — CALE; 4) INAMIC; — RID; 
5j TT — AMICI — O; 6) O — PLITA
— IP; 7) NUR — DATATA; 8) AMIN — 
TACIT; 9) RĂNIT — NARI; 10) INSTI- 
LAŢIE.

MAT IN 2 MUTĂRI 
Controlul poziţiei 

A lb: Re5, De8, Nb8, Nd 7 
Negru : Rb7

Soluţia problemei din nr. trecut
1. Th7 ! Na6 2. Ce6 mat
2. Cb7 mat 1 .---- Nci7
1 .------- Nh3 7. ThR m it
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... parcurg kilometri in

finiţi. îi las în urma 
mea. precum mi-aş^lăsa 
propria viaţă. Din cabina 
maşinii, ce înaintează vi
jelios, privesc orizontul 
Ce se confundă cu ne
mărginirea şi-mi pare că 
orice gând, orice nemul
ţumire se dizolvă in ne
gura timpului şi în 
freamătul codrului.

Oprim pentru câteva 
minute la Muncelu Mic, 
în dreptul unei mine, 
aparent părăsite. Câţiva 
localnici îşi fac apariţia 
şi mă privesc în ochi 
astfel încât îmi pare că 
vor a-mi exploata mina 
sufletului meu. ' „Ce se 
exploatează la dv. ?“ — 
întreb. Dar nimeni nu-mi 
răspunde. Poate, aici, 
nu e bine să fii curios ; 
probabil curiozitatea este 
considerată un păcat.

Da ce mi-ar folosi a- 
tâtea gânduri, când aici 
memoria e dictată de 

-suflet ?!
Continuăm drumul de 

munte. Aud doar mo
torul obosit al maşinii, 
privesc doar nemărgini
rile...

.„plutesc in orizontul 
liniştit ai muntelui şi 
respir aerul rece al di- 
mineţif. In faţă — pă. 
dure ; în spate — t°t 
pădure ; în jos — o vale 
cu flori îmbobocite ; sus 
— un nor ce aşteaptă 
să hrănească florile văii. 
O întreagă minunăţie rrţi 
se deschide în cale. Şi 
In mijlocul tuturor minu
năţiilor mă aflu ajuns 
într-un mic saţ de mun
te — FEREGI — o aglo

meraţie de case, construite 
cu migală în diferite 
forme, îrj mijlocul c.ăro- 

,V,v ps se înalţă supremă

I  ' ^ D ^ p ă r  o lume ma- 
Igtcâ, înecare oamenii se 

mulţumesc să lucreze pă
mântul pentru a supra- 

’■ vieţui. Şi asta consti
tuie însăşi bucuria vie.

s
*
\
v
S
\
s
\

■ s

itis

ţii lor. Acest tărâm mă 
fascinează. Oamenii săi 
îmi dau o adevărată lec
ţie a supravieţuirii pe 
pământ, a condiţiei uma
ne în faţa celui sfânt. 
Pâdurenii au propria lor 
credinţă în Dumnezeu şi 
se supun unui ritual pe 
care-1 respectă cu sfin. 
ţenie. Ei nu au stele 
cu orgolii, nici prigoniri 
de soartă. Ei au* sufle
tul deschis şi nimic nu.i 
opreşte să se bucure de 
zilele ce Dumnezeu le.a 
dăruit, iar moartea o 
aşteaptă cu seninătate. 
Steaua lor norocoasă este 

' acest pământ roditor pe 
care îl iubesc şi îl res
pectă.

Instinctul lor îi în
deamnă să rămână pe 
aceste meleaguri, chiar 
dacă uneori viaţa este 
dură cu ei. Poate tocmai 
acest instinct ar trebui 
să ne călăuzească pe 
toţi ceilalţi, astfel încât 
să încercăm să iubim 
mai mult natura şi tot 
ceea ce Dumnezeu ne-a 
oferit...

Text si foto :
SIMOGEZA,

Simeria
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NEVAZUTFA COMERŢULUI' Comunicat
Prejuri

nenotificate

S. C. ROMADALIN 
PREST COMEX S.R.L. 
BRAD a comercializat 
pâine la un preţ majo
rat pe kilogram, fără a 
notifica beneficiarilor in
tenţia de majorare a pre
ţurilor, confort H.G. 206/ 
98 şi H.G. 555/94. S.a 
aplicat o amendă de 
388-000 de lei, iar suma 
de 941634, provenită di» 
vânzarea pâinii, a fost 
confiscată şi livrată la 
bugetul statului. ,

Devize umflate

S. C. FORESTA PROD- 
EXIM SRL DEVA a e- 
fectuat lucrări de tâm- 
plărie la diverşi clienţi, 
introducând ca element 
tte cost în devize CAS- 
ul aferent manoperei, e- 
fectuat de către persoane 
încadrate cu contract de 
prestări servicii, înca
sând necuvenit suma de 
2 770 O00 de lei, bani care

au fost confiscaţi, iar 
societăţii i s-a aplicat o 
amendă de 300 000 de lei.

Fără documente 
, legale A

S.G. ASTRA S.A., UNI
TATEA NR. 7 LUPENX, 
a introdus şi comercia
lizat în reţeaua alimen
tară cantitatea de 540 
de kilograme carne de 
porc, fără documente le» 
gale. Contravaloarea măr
fii. în sumă de 2 847 800 
de lei, introdusă în vân
zare fără documente le. 
gale. a  fost confiscată, 
iar pentru fapta comisă 
s.a aplicat o amendă 
de 400 000 de lei.

Depăşirea 
obiectului 

de activitate

S.C. JONATHAN CON
SULT S.R.L. SIMERIA 
a comercializat 150 su
luri de carton asfaltat — 
cu 20 000 lel/sul —, fără 
a avea în obiectul de

activitate asemenea ope
raţiuni.

Pentru încălcarea pre
vederilor Legii 12/90 s-a 
aplicat ° amendă, de 
100 000 de lei, iar suma 
de 3 milioane, prove, 
nită din vânzarea carto
nului asfaltat, s-a virat 
la buget.

- Obligaţii 
neonorate

S.C. MOZAIC CON- 
STRUCT S.R.L. BRAD a 
încasat in anul 1994 şl 
până în februarie ’95 
CAS-ul. fondul de cerce
tare şi dezvoltare însu
mând 1 453 343 de lei, 
bani pe care nu i-a virat 
la buget, încălcând H.G. 
555/94.

S-a aplicat o amendă 
de 300 000 de lei, iar 
suma aferentă obligaţii
lor faţă de . stat a fost ; 
viraţă la buget. j

Rubrică realizată 
ca sprijinul I

Gărzii Financiare 
a judeţului Hunedoara I

Sâmbătă, 10. VI. 1995, a 
avut loc şedinţa comună 
a Delegaţiei Permanente, 
a Biroului Executiv şl a 
Consiliului' Judeţean al 
Partidului Democraţiei So
ciale din România, Filiala 
Hunedoara.

Şedinţa a fost prezidată 
de domnul ing. Georgel 
Răican, preşedintele PDSR, 
Filială Hunedoara.

In prima parte a el s.a 
analizat situaţia creată în 
viaţa internă de partid, de 
declaraţiile făcute în zia
rul „Actual" de domnul 
senator Octavian Mun- 
teanu.
în  unanimitate cei prezenţi 

au menţionat că trebuie 
respectată democraţia in. 
ternă de partid. Declara
ţiile domnului senator O. 
Munteanu s-au abătut de 
la această cerinţă. S.a 
concluzionat că în viitor 
trebuie evitate "astfel de 
situaţii.

în partea a doua a şe
dinţei s-au discutat pro
bleme ale activităţii cu
rente a filialei partidului 
nostru.

Biroul de Presă 
şi Relaţii ciţ Publicul 

al P.D.S.R.,
Filiala Hunedoara

INSPECTORATUL ŞCOLAR { 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA « 

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ [ 
DESCHISĂ i

pentru închirierea unor spaţii tempo--1 
rar disponibile, la următoarele unităţi |  
şcolare .
•  ZONA DEVA

— Şcoala Primară Fornădie
— Liceul Teoretic „Decebal" Deva
— Liceul Teoretic Ilia

•  ZONA BRAD -
— Grupul Şcolar Industrial Barza
— Liceul Teoretic „Avram Iancu“ |

Brad ' I
-ţ— Grădiniţa cu Program Prelungiţi 

Nr. 2 Brad *
•  ZONA HAŢEG  J

— Liceul Teoretic Haţeg |
•  ZONA HUNEDOARA 1

— Liceul Teoretic Ghelari •
— Grupul Şcolar Metalurgic H unc-l

I
I
I

I
I

doara 
ZONA PETROŞANI
—  Şcoala Generală Nr. 6 Petrila
— Şcoala Generală Nr. 3 Lupeni
— Liceul Teoretic Petroşani

Grupul Şcolar Industrial Minier‘J 
Petroşani i

— Şcoala Generală Nr. 1 Petroşani j
— Şcoala Generală Nr. 2 Petroşani |
— Grupul Şcolar Industrial Petrila |
Licitaţia va avea loc la sediul Inspec-1

toratului Şcolar al judeţului Hunedoara,* 
din Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, în dataJ 
de 19 iunie 1995, ora 12. |

Informaţii la telefoanele : 613315 ; l  
615755. * ■: ' / I

■  ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS : j
— 2 revizori contabili cu studii su-fl

v perioare. |

CONSILIUL LOCAL I
AL COMUNEI GEOAGIU J

ORGANIZEAZĂ I
LICITAŢIE PUBLICA |

în  vederea concesionării unui teren $»■ 
suprafaţă de 5675 mp, din intravilanul^ 
localităţii Geoagiu, pentru realizarea de ]  
6 locuinţe pe 6 parcele, cu suprafeţe întrd |  
825 şi 1000 mp, conform documentaţiei|  
de urbanism aprobată în condiţiile Legiii 
50/1991. J

— Concesionarea, se face pe durată|
existenţei construcţiilor. I

— Preţul de pornire-a licitaţiei este |
de 50 lei/m plan. i

— Documentaţia de participare la M-j
citaţie' se poate procura contra cost de lai 
sediul Consiliului local al comunei Geoa-1 
giu, biroul urbanism, începând cu data de I 
19 iunie 1995. ' ■

— Garanţia de participare la licitaţie J
este de 50 000 lei, iar taxa de participare |  
la licitaţie este de 10 000 lei. j;

— Ofertele se depun până la data d e ■
10 iulie 1995, ora 15, la sediul Consi- J 
liului local al comunei Geoagiu. I

Informaţii suplimentare şi consultarea |  
planşelor de detaliu se pot obţine zilnici 
între orele 8—11, la sediul Consiliului ■  
local al comunei Geoagiu, începând cu i 
data de 16 iunie 1995. |

Licitaţia va avea loc în ziua de 11 iulie |  
1995, ora 10, la sediul Consiliului local alZ 
comunei Geoagiu. ~ I
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De Rusalii, in satul 
Tătărăştii de Griş, co
muna Vaţa, a fost sfin
ţită o  rugă închinată 
„memoriei eroilor revo
luţiei din Decembrie 
1989“, după cum stă scris 
pe placa de marmură. 
Crucea a fost ridicată de 
fam. Lazăr Roman care 
a ‘ simţit din plin rigorile 
regimului comunist. Ne- 
fiind membru de partid 
şi nici membru CAP, 
rezistând cu îndârjire 
presiunilor autorităţilor 
de a urma partidul unic 
şi colectivizarea, i s.a 
luat cu forţa grădina din 

“mijlocul satului unde 
urma să-şi construiască 
casa şi intenţionat aici 
s-au construit grajdurile 
CAP. In aceste condiţii 
dl Lazăr Roman lucrând 
la CFR a fost nevoit să-şi 
părăsească satul şi să 
locuiască ţa  alte lo
curi ! la Ociu, Zimandul

Nou. stabilindu-se în fi
nal la Arad.

Aici l-au prins eveni. 
mentele din decembrie 
1989 fiind Un participant 
activ la ele. In urma a- 
cestora s-a reîntors în 
satul natal, fiind primul 
care a trecut la reinte
grarea pământului la pro
prietarii de drept, luân. 
du-şi înapoi grădina din 
mi docul satului, iar a- 
cum, la 5 ani de la acele 
momente cruciale ale j 
istoriei patriei, crucea 
împodobită cu tricolor I 
sfinţită de preotul Dă- ; 
rău Gheorghe în ziua i 
de Rusalii este Un simbol I 
al libertăţii noastre, măr- ] 

turie a frământărilor dlui I 
Lazăr Roman, care acum J 
la bătrâneţe şi-a regăsit i 
drepturile fireşti de casă 1 
şi masă pe pământul na- I 
tal.

P

Prof. NIC0LAK CRISTEA I

«■«UpEg

M anifestări culturale 

Ia Sarmizegetusa
Sarmizegetusa a fost în ultima perioadă gazda u- 

nar manifestări culturale destinate în primul rând 
copiilor, dar şi adulţilor. Amintim In acest sens ex
poziţia de carte organizată de Biblioteca comunală, 
dedicată Zilei Eroilor şi, deopotrivă. Zilei Copilului. 
Au mai avut loc un program artistic, organizat de 
grădiniţa şi bibliotecă, un concurs .^Alfabetul In ghi
citori şi proverbe", organizat de Şcoala Generală 
şi a fost oficiat un parastas in memoria eroilor la 
Biserica ortodoxă din localitate.

Sponsor al manifestării de la grădiniţă este S.S. 
JProdcomcico" S.R.L. (M.B.)

I
I
I
I
I
I
I

C O N C U R S
Cu mulţi ani in ur

mă, la Şcoala Generală 
Certej, In perioada de re 
capitulare a fost intro
dus, la toate obiectele, 
concursul gen „cin® Ştie 
câştigă". La sfârşitul a- 
cestui an şcolar, la obiec
tul limba română, a avut 
loc un asemenea concurs 
între elevi ai claselor a 
V-a. - '■■■ î;-

La concursul, organizat 
in prezenţa unor cadre 
didactice Şi a- câtorva 
părinţi, care în tot cursul

anului s-au interesat de 
bunul mers al şcolii, 
au participat 19 elevi. 
După mai multe serii de 
întrebări, cele mai multe 
răspunsuri bune le-au 
dat elevii : Anca Pur
tător, Camelia Macarie, 
Cristina Cojocaru, Ho- 
rla Bota, Pompilia Petca, 
Anca Pâdurariu, Ciprian 
Faur şi Eusebiu Manea. 
Bravo lor I (Prof. VALE- 
B|A BLAJ, Şcoala Ge
nerală Certej).

CINEMA

• •  „PATRIA" DEVA : 
Alte 48 de ore (19—22); 
O cauză dreaptă (23—25);
•  „FLACARA" HUNE
DOARA: Blinc (19—22); 
Alte 48 de ore (23—25);
•  „PARÂNGUL" PE
TROŞANI: Alte 48 de 
ore (19—22); Legendele 
toamnei (23—25); •  „ZA- 
RAND" BRAD: Only
You; (19—21); Cavalerul 
diavolului (22—25); •
„PATRIA" ORĂŞTIE: 
Fiicele Dr, March (19— 
21); Hărţuire sexuală 
(22—25); •  „CULTURAL" 
LUPENI: O vară de ne

uitat (19—22); Alte 48 de 
ore (23—25); •  „LUCEA-., 
FARUL" VULCAN: De 
unul singur (19—21); Pro-»1 
montoriul groazei (22— i 
25); •  „DACIA" HAŢEG : 

Ziua cârtiţei (19—21); Para- 
şutiştii morţii (22—25); 1 
„MODERN" HUNEDOA- I 
RA: Ultima bătălie (22-25); . 
•  „CASA DE CULTURA 
CAL AN: Timeeop (22— 
25); •  „MUNCITORESC" ( 
PETRILA: Gravidul
(23—25); •  „RETEZA- 1
TUL" URICANI: La
răscruce între dragoste 
si moarte (23—25); •
„ MUREŞUL" SIMERIA: 
Singur împotriva preşe
dintelui (23—25); •  „LU- 
MINA" ILIA : Teroare 
în Boston (23—25).

SOCIETATEA COMERCIALA „ŞERB“ S.N.C. 
DEVA

m - m

► Frigidere $i congelatoare
• Maşini de spaiat automate
* Instalaţii compiete de sateiit 
O gama diversa de aparate 
eiectrocasnice
Plata in RATE!!!

QUASAR SA 
Deva tel.611261 6T4983

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARMOSIM" S.A. SIMERIA 

str. Cuza Vodă, nr. 24, judeţul Hunedoara 
•  caută persoane fizice şi/sau juridice penr 

tru desfacerea în ţară a produselor sale din 
marmură şi piatră, pe bază de contract de 
comision.

Informaţii la telefon 054 — 660851, int-
22. '
ŞCOALA GENERALA NR. 2 ORĂŞTIE\ 

Anunţă concurs pentru ocuparea unui! 
post de administrator, în ziua de 27 iunie; 
a.c. Relaţii suplimentare la tel. 641269.

prin magazinul si depozitul situate LA PARTE
RUL COMPLEXULUI „KOMARTA" (do lângă 
piaţă) en gros şi en detail:

— mătăsuri pentru rochii de ocazie (im- 
Jport China, Thailanda, Indonezia, Corcea);

— covoare, perdele, stofe, mochete, firma 
având in dotare o maşină de festonat mochete, 
serviciu de care cumpărătorii pot beneficia pe ţ  
lOC.

Adaos comercial, zero.
Aceeaşi societate a deschis în spatele maga

zinului o modernă unitate cp linie de autoser
vire unde se servesc: lot-dog, hamburger, car
tofi prăjiţi, ciorbă de burtă, iar pentru micu' 
dejun iaurt, smântână şi chifle.

Se servesc, de asemenea, sucuri, răcoritoare, 
bere Pils, ness şl cafea „Jacobs“ la filtru, — 
cafea de aleasă calitate.

Se pot face comenzi pentru hamburger şl 
hot-dog la telefonul 618066, preţurile fiind 
acceptabile.

Alături, sala destinată activităţii de diver
tisment este dotată cu jocuri mecanice şi bi
liard. . ’ ■'

Designai încăperilor (utilate cu mobilier • 
nou, cu vitrine elegante şi aparate ultramo
derne de preparare şt servire) atrage clientela, 
care găseşte aici ambianţă, huo gust şi nu in 
ultimul rând o servire de înaltă ţinută. (354022)

Doriţi să  va dotati locuinţa
ia standarde occidentale?  

Noi vâ oferim:

' R.A.G.C.L. BRAD  
» Notifică pentru toţi beneficiarii săi; 

de prestări servicii intenţia de majorare | 
a tarifelor, începând cu data de 1.07.1995,\ 
ca urmare a creşterii preţurilor la energia\ 
termică şi electrică, combustibil, apă b r u - u  
tă, amortizare, conform Legii 15/1994, a]: 
taxelor şi impozitelor conform Legii 27/ ;■ 
1994, precum şi a majorării celorlalte ma-j 
teriale şi prestări servicii. (382);
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ANGAJAM  AGENŢI COMERCIALI

pentru vânzarea produselor 
MAOAM şi HAR1BO 
Cu plata în comision de până la 6,5 

la sută.
Condiţii: autoturism propriu.
Şansa dumneavoastră este 
PEMIDO 994 IMPEX BUCUREŞTI. 
Telefoane: 069/482031; 01— 6331903.

(4033'

S.C. DECEBAL S.A. DEVA

Str. Piaţa Unirii, nr. 8 
Organizează

pentru executarea de lucrări- de insta
laţii montaj conducte din ţeavă zincată, 
cu diametrul între 25— 100 mm.

Licitaţia va avea Ide la data de 22 
iunie a.c,, ora 10, la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
611760, 611761.

Y
SUCURSALA BANKCOOP S.A. 

HUNEDOARA — DEVA

ACORDĂ CREDITE PENTRU :
•  Achiziţionarea de tractoare, c o n tr  

bine, maşini şi utilaje agricole, din produc
ţie internă, cu dobândă anuală subvenţio
nată în proporţie de 70 la sută.

•  Privatizarea societăţilor.

R.A.G.C.L. DEVA

Face cunoscut tuturor abonaţilor că 
în ziua de 20 iunie 1995, începând cu ora 
7, pană în ziua de 21. 06. 1995, ora 7, se 
va sista total furnizarea apei potabile în  
municipiul Deva, oraşele Simeria, Călan, 
Haţeg şi comunele adiacente magistralei ~ 
de aducţiune 0  1000 Orlea —  Deva.

Sistarea furnizării apei este comată 
de lucrările de reparaţii de pe condiictd 
de aducţiune 0  W00 şi la staţiile de tra
tare Orlea şi Batiz.

T O M B O L A  
DREHER — KANIZSA

S.C . ROMANO-MAGHÎARA i  
BERE KANIZSA S.R.L. SATU-MARE

Anunţă participanţii la tombolă că se 
mai primesc taloane de participare până 
la data de 20 iunie 1995.

Tragerea la sorţi : 24 iunie 1995, î 
SATU-MARE.

Lista câştigătorilor va fi publicată tn  
ziarele locale. Câştigătorii vor fi anunţaţi 

IKIŞlsl * |
GRĂBIŢI-VA , NU PIERDEŢI ŞANSA  

DE A  CÂŞTIG A !

INSPECTORATUL DE STAT  
TERITORIAL PENTRU HANDICAPAŢI 

HUNEDOARA — DEVA .

Anunţă concurs pentru ocuparea pos
tului de

•  CONTABIL ŞEF
în dată de 3. 07. 1995.
Informaţii suplimentare la telefon 

61 94 51. (375)
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•  La ceas aniversar, un 
gând duios de dragoste şi 
preţuire domnule loan 
Giocăzan, din partea prie-

ţ tenilor. La mulţi ani feri
ciţi, în deplina sănătate !

(1996)
•  Vând parchet fag, 28 

mp, geam şi uşi, toate din 
demolări. Deva, tel. 629408.

i (4132)
\  •  Vând (schimb) a par ta
/ '  ment patru camere (două

camere), str. Liliacului, bl. 
19 A, sc. D, etaj 2, aP- 39, 
Deva. (151323)

•  Vând ţiglă veche şi
piatră construcţie, preţ 
convenabil, în satul Homo- 
rod, nr. 12, familia ing.

. Igna loan, sâmbăta şi du
minica, tel. 619547. (4127)

•  Vând casă în construc
ţie, în corn. Zam, tel. 
614935. (1956)

•  Vând avantajos casă
cu grădină, 5254"" mp, zonă 
centrală, Nojag, 117. In
formaţii Nojag clupă ora 
16. (1985)

•  Vând apartament 4
camere, etaj 4. Gojdu. tel. 
624576. _ - (633)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală, vând 
societate comercială plus 
chioşc metalic Deva. tel. 
617628. (4104)

•  Vând casă cu anexe
şi eventual teren agricol
in Cirjiţi, tel. 624879.

(4108)
•  Vând Dacia 1310 break, 

3030 'DM, tel. 625574. (4105)
•  Vând apartament două

1 camere, etaj 4, tel. 628781.
(1952)

•  Vând parter vilă. De
va; ultracentral, 56# mp,

- 45 milioane. 617050, 618127.
(4101)

•  Cumpăr talon Ford 
Fiesta, vând instalaţie sa
telit Polarmont, tel. 054/

• 721925'. după ora 16. (4106)
•  Vând motoretă Mo- 

bra, 'convenabil, Simeria, 
tel. 661263, după ora 16.

- ( 6 3 9 )
•  Vând apartament două 

camere, ultracentral, po
sibilităţi două. rate, 611563.

(637)
•  Medimpex ■ vinde par

brize Dacia 1300 tip secu
rit cu 40 00Q lei* * şi duplex 
cu 80 000 lei. Tel. 623413.
- - (640)

•  Vând remorcă Padiş 
500, închisă, cu ta bl;* alu
miniu, înscrisă, tei. 615048.

(4115)
•  Vând casă şi grădină

700 mp, în Deva. Informa
ţii tel.-619596, 611#21, după 
ora 16. (4116)

•  Vând apartament pa
tru camere central, etaj 2, 
sau schimb cu două ca
mere, preţ convenabil,, Si
meria, tel. 660967. (1987)

•  Vând chioşc alimenta
ţie publică 5x3 m sau ideal 
pentru garaj, tel. 660959.

(1974)
•  Vând urgent chioşc

metalic 9 mp, Hărău, nr. 
•3, după ora 18. (1988)

•  Vând apartament trei
eamere parter Deva. Băl- 
cescu, informaţii tel. 
617174- (1994)

•  Ofertă deosebită ! 
Vânzare publică loturi 
pentru garaje în De
va, str. Ady Edre, 
nr. 27, data vânzării 

21 iunie 1995, ora 16,30, 
l£t adresa menţionată. 
Informaţii suplimen
tare la tel. 4318132, o- 
rele 8—1G. (1965)

•  Vând autoturism A-
Udi, Informaţii tel. 625423. 
>  ’ (526)

•  Vând apartament două

camere, parter, cu telefon, 
preţ convenabil, tel. 625247.

(527)
•  Vând nutrii, str Ho

rea, nr. 158, Deva, tel. 
618947, după ora 16. (4124)

•  Vând pui câine lup,
(rasă ciobănesc german). 
627864. . (4126)

•  Vând apartament două 
camere, decomandate, zona 
Zamfirescu, tel. 627375.

■- (4129)
•  Vând casă şi grădină,

Brănişca, nr. 48 (zona 
gării). (4130)

•  Vând apartament 3
camere, cu îmbunătăţiri, 

Orăştie, Mureşului, .14/120, 
după ora 16. (9602)

•  Vând cazan în
călzire centrală, auto
matizat, tip C 18, nou, , 
import. Tel. 715090.

(0848)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, etaj I. 
informaţii ttel. 722865.

(0847)
•  Vând casă, anexe, gră-_ 

dină, Mercedes 2400, Cean-' 
găi, tel. 713382, seara.

(0846)
•  Vând casă cu etaj, 

preţ negociabil, Hune
doara, str. Pădurii, 26.

(0845)
•  Vând autobuz Ikarus,

Z 255, ■preţ negociabil, Hu
nedoara, tel. 718533 (0844)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, Hunedoara, 
str. Privighetorilor, bloc 9, 
et. II, ap. 6, tel. 720607.

(#843)
•  Vând apartament 4 

camere, boxă, garaj, cen
trul vechi. înf. tel. 712324.

(0835)
•  Vând apartament trei

camere, decomandate, Mi
cro 7, etaj III, negociabil, 
tel. 718954, 714747. (0842)

•  Vând camionetă Bar- 
cas, bună, aparţament zob a 
OM, loc de casă Chizid. 
Hunedoara, tel. 713841.

(0841)
•  Vând sau închiriez

spaţii comerciale, în Piaţa 
Obor. Caut colaboratori 
pentru a exploata carman
gerie. Tel. 711955. (0840)

•  Vând apartament 3
camere, zona teatru, preţ 
3 500 000, tel. 716285. (0850)

•  Vând apartament 3 
camere, zona Micro 5, preţ 
negociabil. Tei. 716738.

(1651)
•  Vând casă. Brad, in

formaţii tel. 650581, după 
ora 16. (9208)

•  SC Crişana Prod Corn 
SRL Vaţa notifică majora
rea preţului la bolţari, la 
700 lei bucata. Plata -se 
face cu numerar. (9209)

•  Banc Post SA — 
Filiala Brad scoate la 
licitaţie publică ur« 
mătoarele mijloace 
f ix e : imobilul situat 
în Zdrapţi, nr. 342, 
casă cu magazin şi 
curte, 720 mp şi te
ren arabil 4137 mp, 
rulotă import cu do
tări pentru alimentaţie 
publică, uilaje car

mangerie, cuter, maşină 
de tocat carne elec
trică ci^ reclfictor, ma
laxor, şpriţ, macara 
carmangerie, dulap 
frigorific şi maşină 
îngheţată. Licitaţia va 
avea loc în data de 
6 iulie 1995. ora 11, 
la sediul Judecătoriei 
din Brad, biroul exe

cutori judecătoreşti. In
formaţii suplimentare 
la tel. 054/651735 şi
651511, Banc Post SA 

Filiala Brad. (9207)

•  Consiliul local al co
munei Brănişca organizează 
licitaţie publică în data

de 3 iulie 1995, ora 10, în 
vederea vânzării unui nr. 
de .23 oi adulte, şi 6 miei, 
cu repetarea în fiecare zi 
de luni. (4112)

•  SC Bentocalcar SA
Deva, organizează licitaţie 
publică în data de 7 iulie 
1995, ora 10, la sediul so
cietăţii din Deva, Piaţa 
Unirii, nr. 9, etaj III. Li
citaţia are ca scop vân
zarea mijloacelor fixe a- 
mortizate şi neamortizate. 
Lista mijloacelor fixe, pre
cum şi documentaţia lici
taţiei se poate consulta 
la sediul societăţii Intre 
orele 7—15. Licitaţia se 
repetă săptămânal în fie
care zi de vineri ora 10, 
până la epuizarea listei, 
dar nu mai mult de data 
— 29 septembrie 1995. In
formaţii suplimentare la 
telefoanele: 054 — 615273; 
054 — 618943, _ (4118)

•  Societate de con
strucţii angajează in
giner constructor sau 
instalator pentru bi
roul tehnic, cu o ve
chime minimă de 2—3 
ani, vârsta 30—32 ani. 
Relaţii la tel. 615300, 
zilnic între"?—15.

(1991)

•  Schimb garsonieră cen
tral cu apartament două 
camere, plus diferenţă, ex
clus Micro . 15, Dacia, tel. 
615048. <4115)

•  închiriez rochii de 
mireasă şl accesorii. Orăş
tie, str. Primăverii, nr. 19.

(743#)
•  Ofer de închiriat spa

ţiu depozit en gros, 17 mp, 
convenabil, tel. 62085#.

(1973)
•  Ofer spre închiriere 

în Deva spaţiu pentru de
pozit de mărfuri, eventual 
activităţi productive. In
formaţii tel. 625075. (1997)

•  Caut urgent pentru în
chiriat garsonieră sau a- 
partament două '  camere, 
mobilat sau parţial, îh 
Deva, te i  721222. (4107)

COMEMORĂRI

înmormântare. La crucea 
ta vom presăra/Covor de 
lacrimi înflorit/Ca semn 
că nu te vom uita/Şi pen
tru noi tu n-ai murit.

(1998)

•  Lacrimi amare şi 
o nesfârşită durere 
sufletească însoţesc 
împlinirea a şase săp
tămâni de la plecarea 
în eternitate a celui 
care a fost 

GIIEORGIIE PANII 
Fie ca dragostea noas
tră să-ţi vegheze som
nul de veci. Slujba 
de pomenire va avea 
loc astăzi, 17 iunie, 
ora 12, la Cimitirul 
Ortodox din str. E- 
minescu, Deva. Fami- 
Mg. <4111)
•  Cu durere în suflet 

Salvina, Aron, , Nieu- şi. 
Veronica anunţă duminică 
împlinirea a şase săptă
mâni de la decesul ^ma
mei lor

SOFIA ARŢAN
din Cernişoarâ-Flprese. Nu 
te vom uita niciodată!.

■ ■ - (0823)
•  Soţul Nicolae din Vă- 

iişoara (Balşa) cu adâncă 
durere anunţă împlinirea 
a şase săptămâni de când 
scumpa lui soţie

ELEONORA BRANE
l-a părăsit pentru tot
deauna. Totodată mulţu
meşte rudelor şl cunoscu
ţilor care au participat la

•  Cu sufletele în
durerate, soţia Lenuţa 
copiii Leonardo şi Nelu 
anunţă împlinirea a 
doi ani de la dure
roasa despărţire de 
cel care a fost

IOAN POPOVICI 
(BARONUL)

un om de o deosebită 
nobleţe. Chipul tău 
drag va rămâne veş
nic în inimile noastre.

. (1916)

D E C E S E

m Salariaţii SG „Cu
vântul liber“ SA De- 
va sunt alături de co
legul Bodea Minei la 
greaua încercare pri
cinuită de Încetarea 
din viaţă a mamei soa
cre. Dumnezeu s-o o- 
dihnească în pace l

•  Cu inima zdrobită 
de durere, soţia Oc/ 
taviaîanunţă încetarea 
din viaţă, după o grea 
suferinţă, a eâlui care 
a foşt

înv. NICOLAE 
t Am a ş

în vârstă de 69 ani. 
înmormântarea va a- 
vea loc sâmbătă, 17 
iunie 1995, ora 13, la 
Cimitirul din Obârşa, 
corn. Tomeşti. — Brad. 
Rămâi veşnic în inima 
mea.'" (4109)

•  Fiul Octavian, nora 
Elena, nepoata Laura, ne
potul Claydiu regretă pro
fund decesul iubitului lor 
tată, socru şi bunic
înv. NICOLAE TAMAŞ 
Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace ! (4109)

•  Sora Faur Aurora a- 
duce un ultim omagiu fra
telui drag
înv. NICOLAE TAMAŞ
Dumnezeu să-ţi odihnească 
sufletul. (4109)

•  Tămaş Cantemir, cu 
familia, deplânge dispariţia 
fratelui şi cumnatului, drag
Înv. NICOLAE TAMAŞ 

Rămâi veşnic în amintirea 
noastră. Dumnezeu să te 
odihnească . în pace. (4109)

•  S.a atins din viaţă cea 
care a fost

CORNELIA ARDEU 
Înmormântarea azi, 17 
iunie 1995, ora 13. la Pri- 
caz. Vecinii şi foştii ve
cini din blocul D 8, scara 
1, îi aduc un pios oma
giu. (4122)

•  Colegii de la Grupul 
Şcolar Industrial de Con
strucţii Montaj Deva sunt 
alături de domnul Gavrilă 
Petru în aceste grele mo
mente pricinuite de tre
cerea în nefiinţă a soţiei 
sale

LETITIA GAVRJLÂ
(151325)

•  Fulgerător s-a stins
din viaţă,-în. 16 . iunie
1995, colega noastră

LETIŢIA GAVRILA 
la numai 50 ani., •

Nu te vom uita. Colec
tivul Grădiniţei cu pro
gram prelungit nr. 6 De
va. (4133)

STAREA
MEDIULUI

Din determinările ana
litice efectuate la puncte
le de control pentru su
pravegherea calităţii ae
rului, privind calitatea 
mediului în judeţul Hu. 
nedoara în perioada 1—12 
iunie a.c. au rezultat ur
mătoarele: C

•  Valorile concentraţii
lor la poluanţii gazoşi 
(bioxid de sulf, bioxid de 
azot, amoniac, fenoli şi 
aciditate) evidenţiază în
cadrarea lor sub limitele 
maxime admise. Valoarea 
maximă pentru bioxidul 
de azot_ de 0,046 s-a în
registrat în municipiul 
Hunedoara în ziua de 8 
iunie (faţă de 0,1 mg/mc 
aer). :

•  Pulberile de suspen
sie înregistrează depăşiri 
ale GMA de 0,15 mg/mc în 
aer, în localităţile Te- 
liuc cu 0,292 mg/mc în 
aerj Zlâşti cu 0,176 mg/

mc îri aer şi o valoare 
maximă de 0,245 mg/mc 
fii aer în ziua de 10 iu
nie, la Călan cu o va
loare medie de 0,184 mg/ 
mc în aer şi o valoare ma
ximă de 0,245 mg/mc in 

'aer. *
•  Pulberile sedimentă

rile înregistrează depă
şiri ale GMA de 17 gr/mp/ 
lună în localităţile: Ghiş- 
cădaga 53,78 gr/mp, Gă- 
lan cu o valoare de 21,37 
gr/mp şi Hunedoara în 
zona Buituri cu 33,6 gr/ 
mp.

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru 
factorii de mediu aar 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice) ape 
curgătoare şi potabile, sol, ‘, 
şi vegetaţie s-au încadrat 
în limitele de variaţie ale 
fondului natural.

In ceea ce priveşte ca
litatea apelor curgătoare 
de suprafaţă, Indicatorii 
de calitate se încadrează’ , 
în limitele impuse de 
STAS 4706/88. -

AGENŢIA DE 
PROTECŢIA MEDIULUI 

DEVA iiV."

S.(C. POLIDAVA S.A. DEVA

Prin depozitul din cadrul tipografiei, str. 
22 Decembrie, nr. 257, vinde en gros, zilnic în
tre orele 8,30 şi 16,30, la cele mai avantajoase 
preţuri şi de calitate ireproşabilă, următoarele 
produse:

— Biscuiţi Păltin iş vrac 1950 lei
P aşte  extra 258 g  363 lei

— Tălţei oasâ 208 g 655 lei
—  Eugenia 87 le i
— Biscuiţi Citro 87 le i
— B iscuiţi D ivertis banane 87 le i
—  Biscuiţi D ivertis căpşuni 87 lef
— Biscuiţi D ivertis portocale S î le i
—  Vodcă - «. - 840 le i

Lichior ciocolată -j- alune 1036 lei
— Lichior ciocolată -j- v işine 1036 lei
— Lichior vişine _ 958 lei
— Lichior căpşuni 998 lei
— Lichior cafea 1024 lei
—  Rom 853 le i
— Rachiu extra 704 lei
—  Rachiu de v in  1 ^ , 776 lei
—  Raahiu de m ere 825 le i
•*- Rachiu de drojdie 7?6 Iei
Preţurile NU includ T.V.A.
De asemenea, oferă celor interesaţi o gamă , (

[ largă de pungi din hârtie şl plastic, hârtie de 
ambalaj în coli şi sul tipărită în culori.

Comenzi şj informaţii sc primesc Ia sediul 
societăţii sau telefon 620712 şi 621750.

S C. QUASAR S.A.

In perioada 20. 06. 1995 — 31. 
07. 1995 cu un avans de numai 
300 000 lei puteţi cumpăra în 
6 RATE lunare orice model de 
televizor aflat în magazinul 
nostru:

SAMSUNG PANASONIC .
GOLDSTAR PHILIPS
MEGA VISION GRUNDIG

şi aparatura AUDIO-VIDEO.
De asemenea, puteţi cumpăra în RATE  

oricare dintre produsele electrocasnice din 
magazin :

FRIGIDERE, CONGELATOARE, A S
PIRATOARE, MAŞINI DE SPĂLAT  

) AUTOMATE, ARAGAZE din import şi 
{ româneşti.
) INFORMAŢII: Deva, bdul Dccebal, bl. R, parter. 
|  TEL. 611261; 614983. (4035)

ţ
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