
SE ANUNŢA SCHIMBĂRI LA VÂRF 
ÎN CONDUCEREA JUDEŢULUI

, ~ Potrivit informaţiei furnizate oficial presei, ieri 
trebuia să aibă loc eliberarea din funcţia de Prefect 
al judeţului Hunedoara a dl ui Gcorgel . Ităican, şi 
numirea în acest post a dlui Costel Alic, deţinător 
până la această schimbare a funcţiei de preşedinte 
al Consiliului judeţean. De asemenea, se anunţase 
eliberarea dlui Iulian Costescu din funcţia de sub. 
prefect, şi numirea în acest post a dlui Mihai 
Rudcanu, directorul Oficiului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor. Informaţii de ultimă oră 
spun că ceremonia de schimbare a fotoliilor va avea 
loc astăzi, sâmbătă, 21 octombrie, şi o va oficia 
dl Octav Cozmâncă, şeful Departamentului admi
nistraţiei locale al Guvernului României. (I. C.).

Reiau celebra întrebare, 
deoarece Lenin poate fi 
acuzat de multe, dar nu 
şi de prostie, iar întreba
rea este la fel de valabilă 
şi azi ca acum vreo 80 
de ani. Pe vremea a. 
ceea, Lenin a lansat un 
avertisment asupra" pe
ricolului apariţiei Tum- 
penproletariatuiui. A- 
vertismentul a fost lan
sat în van, deoarece a- 
cest lumpenproletariat 
a apărut şi în Rusia şi 
la noi. Pe vremea lui 
Gheorghiu-Dej şi Ceau- 
şescu, el era necesar de-

pânui (de tip feudal sauI 
de tipul statului pater- 5 
nalist) preia toată răs-l 
punderea pentru asigu-î 
rarea locului de muncă, I 
salariului, alimentelor, ■  
bunurilor de consum ş i| 
nu In ultimul rând a i 
băuturii (care elimină |  
din, start necesitatea de| 
a gândi, a analiza şî" 
a-şi cere alte drepturi).

Pericolul zilei de as
tăzi constă în schimb nu 
în existenţa lumpen- 
proletariatului, care ar 
putea fi educată In de. 
curs de câţiva* ani de

I
I
I
I
I
I
I

oarece^ reprezenta masa zile, şi care s.ar adap-1 
de presiune, uşor de ta repede la cerinţele» 
manevrat şi care consti. noilor condiţii, ci în a - | 
-tuia rezervorul de persoa- pariţia unei noi cate- |

a lumpenburghe- |ne fără de trecut şi fără gorii, 
de viitor de unde se ziei. 
alegeau cadrele pentru De fapt, burghezia I

I
I
I
I
I

executarea tuturor sar- (sau, dacă ne temen d e | 
cinilor şi acţiunilor în cuvinte, clasa de mlj-1
care etica, morala şi loc) este vitală pentru I
conştiinţa erau dăunătoa- societatea românească. I 
re. ' 4 Această clasă ar trebuii

Din păcate, aceeaşi să constituie şira spl- ■  
masă de manevră a pu- nării a societăţii. Ea â r l  
tut fi utilizată şi după trebui să pornească de* 
decembrie 1989, dar lip- la meseriile liberale, del 
sind perspectiva istorică ia Întreprinzătorii mai» 
şi informaţiile flăbile, mart sau ,mai' miei, •’l f f i 5' 
nu putem decât bănui la intelectualii de ţinu- ■  
situaţiile concrete. tă şi să se lărgească |

ijumpenproletariatul continuu, cuprinzând ca-| 
tul are de fapt foarte drele superioare, apoi| 
mult de pierdut din tre- cadrele medii şi incluzând I 
cerea la o economie de treptat şi categoriile del 
piaţă. Deşi pare para- maiştri, muncitori caii- t  
doxal, pierderea se re. ficaţi ş.a.m.d. Din pă-1 
zumă la „libertatea scla- cate, In loc vil burghe- “ 
Viei". Aici nu putem ziei' producătoare de 
vorbi de contradicţie în bunuri vedem apărând I 
termeni, deoarece scla- lumpenburghezia. Dar I  
vul este de .fapt liber, ce pqate. fi această, ca. I  
liber de orice răspUn- tegorie? Este vorbă de ■  
dere. Sclavul trebuie acea categorie de indi-1 
să-şi cedeze forţa de vi2!» care în condiţiile! 
muncă şi libertăţile fun- tulburi, instabile, spe-1 
damentale (libertatea de cifice tuturor, perioade-!, 
gândire, de expresie, de lbr de tranziţie, pvinel 
mişcare etc), dar care la stăpânire pe terenul de 5 
un anumit nivel cui- f
tural, de fapt nici nu log. GRIiN GHEORGHE g
sunt resimţite ca f i in d ____________ ______
necesare. In schimb Stă- (Continuare în pag. a 2-a) |
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Se pot vedea pe viu, 
zilor de înalt randament.

experimental, avantajele utilizării hibri- 
Foto PA VEL LAZA
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DE AZI :

•  CALEIDOSGOP 
DUMINICAL 
(pagină a V-a).

•  DIN LUMEA 
LARGA .
(pagină a IV-a)

•  3 TV DEVA — 
UN POST DE 
TELEVIZIUNE 
INTR-O - 
CONTINUA

DEVENIRE 
(pagina a VI.a)

•  SCRISORI ;-
PRIMITE, 
CERCETATE, 
COMENTATE

• DUREREA DE 
CAP (III)
(pagina a 111-a)
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor în 
săptămâna 21—27 octombrie 1995:

lip  A — 574 560 lei; Tip B — 143 640 
lei; Tip C — 71 820 lei.

Creşterea faţă de 1. I. 1895 — 93,4 %.
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, ayeţi un viitor sigur mâine! 

DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302.|  Sunt resimţite ca fiind ■- ' % . .. I 711430; PETROŞANI :— 545302.

|  necesare. In schimb Stă. (Continuare în pag. a 2-a) |

I •  Evocare istorică. ră. Centrului 'TnHotoan al a tarii- Arări. Aro« eeastS manifestare lan I

Rezultate 
la hibrizii de porumb, 

marca Pioneer

•  Evocare istorică. 
Duminică, 22 octombriş, 
a.c., oră 13, vor începş 
în satul Crişaii mani. 
testările dedicate con
ducătorului răscoalei de 
la 1784, Gheorghe Gri. 
şan. Vor fi depuse co. 
roane de flori la monu
ment, va fi oficiat un 
parastas, va avea loc o 
evocare istorică a mo - 
mentului 1784. In înche
iere va evolua An
samblul folcloric Gc. 
tusa, cu participarea u- 
nor cunoscuţi solişti 
hunedorenl de muzică 
populară. (I. L.).

•  Sărbătoarea poeţi. 
l°r ţărani — ediţia 8 
KIK-a — are loo în zi
lele de 21—22 octombrie 
în organizarea Inspec
toratului pentru Cultu

ră, Centrului Judeţean 
al Creaţiei Populare Hu
nedoara — Deva şi că
minelor culturale Geoa. 
giu şi Balşa.'

Prima zi a festivalului 
are în program lansarea 
cărţii „Poezii" de Au-

ale ţării: Arad, Argeş, 
Bihor, Botoşani, Garaş. 
Sever in, Galaţi, Gorj, 
Mureş, Neamţ, Prahova, 
Suceava, Sibiu, Timiş,. 
Vâlcea şi Hunedoara. 
(V. R.>.

gustin Bria şi un recital 
de poezie,, manifestări 
găzduite de Unitatea de 
Tratament Balnear Geoa- 
giu-Băi. Duminică, la 
Căminul Cultural Balşa, 
vor avea loc o şezătoare 
literară şl festivitatea de 
premiere.' - ; v  

Iha sărbătoarea io# 
participă poeţi ţărani 
din mai multe judeţe

•  Târg internaţional la 
Deva. In organizarea 
Camerei de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Hu
nedoara, în perioada 23 
— 27 octombrie a.c., la 
Sala Sporturilor din De
va este Organizată edi
ţia a doua a Târgului 
Internaţional de marmu
ră, roci utile, utilaje de 
exploatare şi prelucrare 
„Marmodev ’95“. La- a-

ceastă manifestare iau 
parte firme de presti- > 
giu din România, Gre- I 
cia, Germania şi Italia. ! 
Cei interesaţi sunt Invi- |  
taţi să participe la târ- j 
gul respectiv, care le |  
oferă posibilitatea să « 
cunoască realizările în I 
acest domeniu şi să în- J 
cheie afaceri cu firmele i 
prezente. (N, T.), J

•  Fotbal pe stadionul î 
„Corvinul". Sâmbătă, |  
de la ora 11, Corvinul j 
va întâlni pe noua pro- | 
movată în Divizia A, * 
ambiţioasa formaţie Mi- I 
naur Zlatna. O partidă * 
în care aşteptăm ca j 
hunedOrenii să-şi în- J 
vingă starea în care au | 
intrat, şl să obţină o I 
victorie mult aşteptata ! 
de suporterii hunedo- | 
reni. (S. C.), j

Participanţii la întâlni
rea; ‘ organizată mier. 
curi la loţul demonstrativ 
din Simeria Veche, culti
vat cu hibrizi de po
rumb marca Pioneerrunde 
firma Alfsim a avut In 
cultură comparativă 11 
hibrizi, nU au regretat de
plasarea făcută aici. Ei 
s-au putut convinge pe 
viu: despre avantajele uti
lizării unor seminţe cu 
potenţial ridicat, care va
lorifică deplin agrofondul 
creat şi‘ aplicarea tehno
logiilor avansate. După 
alocuţiunea de bun venit 
a managerului general al 
firmei amintite (dl Dără- 
banţ Ioan Mihai), directo
rul regiunii de vest a fir
mei Pioneer Hibried 
Seeds Agro S.R.L. — care 
cuprinde 16 judeţe, între 
care şi Hunedoara, dl 
ing. Nicolae Gribincea ,a 
prezentat coordonatele 
activităţii şi strategia a- 
cestei firme, care lucrea
ză în interesul producă
torilor agricoli din ' ţara 
noastră, fără a neglija 
însă nici profitabilitatea 
producătorilor de sămân
ţă de porumb şi floarea 
soarelui din cei mai pro
ductivi hibrizi.

Urmărind extinderea în 
cultură, pe baza rezul
tatelor practice de pro
ducţie obţinute, a hibri
zilor marca Pioneer, fir
ma respectivă, cu spri
jinul Societăţii producă
torilor agricoli din zona

montană a judeţului nos
tru, a avut • şi-în acest 
an organizate puncte de
monstrative ■ în ' localită
ţile Orăştioara de - Sus, 
Nucşoara, Boholt, Ren- 
ghet şi âlţele, unde re
zultatele sunt deosebit de 
încurajatoare pentru ,ex. 
tinderea acestor hibrizi. 

' Pentru a avea Un control 
eficient asupra modulul 
de acţiune in privinţa uti
lizării hibrizilor, firma 
Pioneer şi-a creat reţeaua 
proprie de producere, pre
lucrare şi distribuire a 
seminţelor, fără nici .0 
teamă că va avea pro
bleme din concurenţa cu 
staţiunile de cercetare din 
România, călăuzîiiiu-se 
după principiul potrivit 
căruia dacă vrei să fii 
cel mai bun, trebuie să 
te întreci cu campionii 
şi fiecare partener de a, 
faceri şă fie mulţumit.

Cu privire la costul hi
brizilor, dl Gribincea a. 
spus că preţul. este cu
prins între 2600 şi 3200 
lei/kg, plus TVA, în func
ţie de grupe; -Jiferenţiin- 
du-se pe perioade. Asta 
înseamnă un plus de 20— 
30 mii lei cheltuieli cu 
sămânţa la ha, însă spo
rul de producţie obţinut 
prin folosirea acestor hi
brizi compensează cu vâri 
şi îndesat cheltuiala ros. 
pectivă, venind câteva mii

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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120 de ani de la
Orăştia se numără prin

tre localităţile judeţului 
în care au activat nu. 
meroase personalităţi. ale r 
vieţii politice şi cultu. 
ral.ştiinţifice româneşti 
ce s-au afirmat cu pu
tere în epoca în care au 
trăit. Intre aceşti oa. 
meni eminenţi se mimă* 
ră şi cir. Aurel Vlad. Cu 
prilejul împlinirii a 120 
de ani de la naşterea 
sa, sala ,,Astra“ din 

, Orăştie a găzduit sim. 
pozionul „Dr, Aurel Vlad 
•sr promotor al activis.
mulul politic in lupta 
naţională a românilor 
div~.Tmnsilvania“.̂  'Mani. 
festarea a fost organi
zată dă. Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultu
ră, -Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deda, 
Consiliul local Orăştie şi 
despărţ&mintele Deva şi 
Orăştie piş Astrei.

Manifestarea,, la cate 
.au Idat parte Cadre di, 
dactice, elevi, oameni de 
cultură, alţi reprezen. 
fanţi ai Instituţiilor şi 
societăţilor comerciale din

localitate, a fost deschi
să de dl ing, Mircea 
Ilomorodean, primarul 
municipiului Orăştie. In 
Continuare, au luat cu
vântul un mare număr 
da personalităţi ale" ju
deţului, Cercetători din 
afara judeţului. Menţio
năm In acest sens comu. 
nicările susţinute de

Zeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva) —*
„Dr. Aurel Vlad şi Ma. ' 
rea l/n/re“/ ptof. Ltvia '
Ciumaşu — „Personali.

SIMPOZION ŞTIINŢIFIC

prof, Ioan Ciroza, eon* 
silier al Inspectoratu
lui judeţean pentru Cui. 
tură — „Dr. Aurei Vlad, 
luptător pentru dreptu
rile  naţionale ale romă* 
nilor transilvăneni"/ prof. 
Petru Baciu —: ,JLa Co
legiul maghiar din Orăş. 
tie, elevul Aurel Vlad 
a făcut cinste neamu
lu i românesc"; ărd. Va* 
le m n  Orga (Muzeul de 
Istorie ş i Artă ZaVăuf — 
„Dr. Aurel Vlad stu
dent la Budapesta"/ Qe. 
nerdt de brigadă (r )
»itfjiNr MnMP» MjPsţgP»

(Urmare din (Mg. I)

joc şi se instalează In 
diverse posturi şi func- 
ţii economice, politice 
saU administrative. Oa* 
menii cinstiţi şl Compe* 
tenţi aflaţi In diverse

iar cel mai mare pe
ricol constă In Coaliza
rea lumpenburgheziei cu 
lumpenproletariatul. Pe
riculoasă coaliţie, de
oarece prin ea Se blo
chează dezvoltarea unei 
industrii puternice, se

Ce-i de făcut?
. Ii»»w*l" ..I ) ■ ■■

posturi şi funcţii de răs
pundere riscă să fie 
înlăturaţi de către a- 
ceastă categorie de in
divizi lipsiţi de orice 
scrupul. Aceştia pot 
avansa repede, pot face 
avere şi pot căpăta in
fluenţă, prin jocul re
laţiilor şi al corupţiei In 
cadrul reţelelor forma
te de ei înşişi, dar 
mai ales deoarece el 
nu sunt împiedicaţi; de 
conştiinţă, simţul dato
riei, simţul moral dau 
alte asemenea idealuri 
„demodate”.

Ei formează o falsă 
burghezie, întrucât ob. 
ţin bani, putere şi in
fluenţă, fără să producă 
nimic altceva decât co
rupţie, dezorganizare şi 
pierderea şanselor de 
îmbunătăţire a situaţiei 
ţării.

blochează integrarea e- 
conomiei româneşti’ în 
circuitul economic mon
dial, aservind ţara in
tereselor unui grup avid 
de putere şi bafil. A. 
ceastâ unire Se ■ poate 
produce sub drapelul
xenofobiei, şovinismului, 
al extremismului. Im*- 
proşcând cu abjecţi! Ia 
toate părţile şl toate 
persoanele, erijându.se 
în singurii apărători ai 
naţiunii şi dorind di» 
sUilet izolarea ţârii, de
oarece numai astfel
dispar- termenii de
comparaţie şl ei pot sfi-şi 
ektîndă puterea In li
nişte, până la dictatură. 
Ca atare, nu putem 
decât să ne punem din 
nou întrebarea: „Ce-i de 
făcut?”, Şi la această 
întrebare răspunsul nu 
poate fi dat decit de 
poporul român.

I
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Viorel Cugereanu — Vlad, stabilit fn Ger.
„Pledoarie pentru noua manta, fiul marelui om
Direcţiunepreot Ioan politic dr. Aurel Vlad.
Sabău — „O inspecţie Care a susţinui cu atâta
şcolară sub Apponyi") forţă drepturile românl- 
dr. loachim Lazăr (Mu. tor transilvăneni în par

lamentul de la Buda
pesta. In cadrul sim
pozionului, ing. Mircea 
Vlad ■ a vorbit despre 
„Aportul lui Aurel Vlad 
în lupta pentru liber
tatea naţională şi demo- 
Oraţie din vechea lingă. 
Ha”. Să mai amintim 
că ing. Mircea Vlad, ve
nit din Germania in 
ţară, a participat şl la 
Sfinţirea monumentului 
dedicat eroilor din co. 
muna Mărtineşti, Că- 
srujti fn primul şt al doi. 
tea război mondial. Lo- 
cuitării comunei Mărti. 
neşti l-au primit cu mol
id Căldură pe fiul ilus
trului dr. Aurel VUM.

Cu prilejul simpozionu
lui s-a organizai şi o 
expoziţie fotodocumen. 
tară, reunind piese din 
colecţia prof. Petru 
Baciu,

MINEL BODEA

f 'r s x r Â % î* r ivCUVÂNTUL LIBER |

Rezultate de excepţie 
la hibrizii de 

marca

lotca politică a dr. Aurel 
Vlad, fiu al Orăştiei"/ 
drd. Dan Demsea (Mu
zeul Judeţean Arad) ■*» 
„Dr. Aurel Vlad -* date 
biografice comprehensi. 
ve"i dfd. Adela Ret* 
ban (Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şt Romane De. 
vai **■ .poziţia dr. Aurei 
Vlad fn problema reia. 
ţtilor dintre Matul tom&n 
şt Vatican UMf*. Un 
moment cu iotul aparte, 
de mare încărcătură e- 
moţională, t-a constituit 
întâlnirea cu ing. MirCeă

(Urmare din pag, i)  •

de kilograme , porumb 
boabe in plus la ha. In
vestiţia este astfel deose
bit de rentabilă, având 
In vedere că multiplica
rea este de mie la sută. 
Vorbind ; despre bonifica
ţie, care este de Circa 16 
la sută, sămânţa fiind 
mai ieftină dacă este 
cumpărată până în lunile 
aprilie—mal, dl Gribmcea 
Spune* că acest lucru se 
face pentru a nu-i pâgu. 
bi pe cumpărători, care 
ar primi dobândă după 
banii respectivi păstraţi 
la bancă, la ba2a exis
tând, deci. Un raţionament 
economie. In Context, s-au 
evidenţiat şi avantajele 
nete ale utilizării erbicl- 
delor CU spectrul larg —- 
Randap şlGuardian, în 
asociere cu Onezin. Apoi 
s-au reliefat caracteristi
cile fiecărui hibrid şi zo
nele de favorabilitâie pert-

# • • • • • • • • • • • • *

Gata pentru misiunea de zbor. In perioada 17—19 Octombrie, p<j AerOpor-v 
tul do la Său Ieşti al Aeroclubului Deva a avut Ioc examenul anual al perso
nalului navigant al aerocluburilor din Transilvania. Foto PA VEL LAZA

tru cultură, detaşându-Se, 
In condiţiile specifice ju
deţului nostru, hibrizii Na- 
tscha, Helga, Ralssa, pre
cum şi cei mai noi *~ 
Pura şi Florencia.

Revenind Ia rezultatele 
înregistrate In această 
toamnă pe lotul demon
strativ, s.a arătat că 
producţiile medii âtl fost 
următoarele; la -hibridul 
Nataeha — 11543 kg boa
be la ha, Helga — 14777 
kg, Ralssa — 13469 kg, 
Elan — 11063 Kg, Stira — 
14518 kg. Turda 360 —
11106 kg, Pura — 16759 
kg, Florencia — 15746 kg, 
Randa — 14665 kg, P 3417 
Î.R. — 12564 kg şi Pun- 
dulea 376 — 12278 kg.
Aceste rezultate pledează 
convingător _ pentru utili
zarea celor mai valoroşi 
hibrizi de porumb.

Dl Ing. Ioan Dărâbnnţ 
a subliniat câ semănatul 
porumbului s-a făcut în 
data de 2 mai a.c., la 
fertilizare s.au folosit 
560 kg îngrăşăminte com
plexe la ha, erbicidarea 
s-a făcut preemergent cu 
2,5 1 Guardian -J- 2 kg 
Oneziri la hă, iar post- 
emergent cu 1 1 Mistral/ 
ha. Ca lucrări de în
treţinere s-a aplicat o 
singură prăşi Jâ meca
nică, porumbul fiind cul
tivat In morfocultură. Ca 
un aspect aparte, ar fi 

* acela ea şi sămânţă din 
aceşti hibrizi- să fie sub, 
veiiţionată de stat, aşa 
cum se întâmplă CU hi* 
brizîi româneşti, pentru a 
dlminUa costurile su
portate de către produ
cătorii agricoli.

Dl ing. Romulus Tot, 
directorul general al 
D.J.A.A., a. subliniat că 
va susţine forturile Ce se 
fac pentru extinderea în 
cultură a hibrizilor va
loroşi, sprljihindu-i ast
fel efectiv pe cel ce do
resc să practice o agri
cultură performantă.

De la Politia sanitară
' O INTENSA 

ACTIVITATE 
PROFILACTICA

Paralel cu acţiunile de 
centre^ şi îndrumare ce 
se exercită in permanen
ţă de către inspectoratul 
de Poliţie şi Medicină 
Preventivă din .Deva, are 
loc o intensă activitate 
profilactică, in această 
perioadă se supraveghea, 
eă CU toată atenţia vac
cinarea antihepetitei 8  te 
hou-născuţL în acest scop 
S-a exercitat un control 
minuţios la toate mater
nităţile, îmbucurător este 
faptul că nicăieri nu s.au 
înregistrat probleme deo
sebite. Aceleaşi măsuri 
de prevenire şi de bună 
desfăşurare a vaccinării 
diftoo-tetanică a elevi
lor din clasa 1.

NERESPECTAREA 
LEGISLAŢIEI 

COSTA I
Deşi se insistă foarte 

fnult in controalele ce au

loc pe necesitatea res
pectării riguroase le stării 
de Igienă ci curăţenie, a 
stârii instalaţiilor sanita
re, se constată mereu 
abateri. La Vaţa de Jos, 
pentru întreţinerea neco- 
rospunsatoare, în conmţH-
le Igienice cerute, a in
stalaţiilor de alimentare 
cu apă. potabilă, d«lî T. 
VolCU şi M. AndreU ftU 
fost sancţionaţi cu amefi* ■ 
dă de 30 900 lei. Şi te 
Piaţa agroalimentară "din 
Braa, S.C. Ţranscom împex 
SRL a fost amendată CU
îoo oso tei, pentru neta- 
treţinerca In condiţii co
respunzătoare a curăţeniei.

un fapt divers: Intr-o 
zi, pe traseul Unirea — 
Răchitova toate Unităţile 
comerciale au fost închi
se, gestionării aflând ■'de 
un posibil Control. Şi 
totuşi, controlul va veni 
şi li va găsi, Deci, faceţi 
ordine şi totul va fl bine!

Euttţia sanitară
Dev*

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER”
Abonamentul aste calm cea mat slou- 

ră şt mo! avantajoasă ăe procurare a zia
ru lu i nostru, (fostul abonamentului pe lu~

, na noiembrie, corelat cu preţul hârtiei, 
tipa ru lu i ţ i  difuzării, este âe 2500 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioţc, care ar 
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ J50C 
de lei, In funcţie de numărul zilelor de
: ffS aii 9 ,M-UtjJQ/Ttţ'txi *

Ziaru l apare zilnic în 8 pag in i!

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şl ta factorii poştali. Pentru luna 
noiembrie puteţi face abonamente în tot 
cursul lu n ii octombrie; ; ^
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Din Lelese primim la. 
redacţie a scrisoare lungă, 
plină de întrebări, unele 
cu •tritfnţştecttri, C« m  
miri estet faptul ci poartă 
în prima parte semnături,., 
curajoase, ca: F-P., S,M.,
C.a„ C,V.( MM., ».M„ Şi 
după o pauză,sem m m â  
Faur Ret», Săîâjan Ml. 
ron, Costa Gheorghe.

„Prin intermediul dv. —- 
ne scriu oamenii -=• do. 
rira a i aflăm care este 
situaţia vânzării la lici
taţie publică a lemnului 
de f>e păşunea numită 
Iazuri, pe o suprafaţă 
de două hectare, scoasă 
la licitaţie. C© s-a făcut 
cu banii de pe păşunea 
comunei, ia ce preţ a vâr>. 
dut-o? Ce bani a vărsat 
în fondai comunei, pen
tru a rezolva , problemele 
comunei, că nu benefi
ciem de un autobuz sau 
alt mijloc de transport 
care să ne facă legătura 
cu Hunedoara".

Am dezbătut scrisoarea, 
am lntors-o pe toate fe. 
ţele, împreună cu dl pri
mar Cornel Lup, cu dl 
vlceprimar, cu dna se
cretar al consiliului local. 
Ca întotdeauna, execuţi, 
vul consiliului s-a do. 
vedit receptiv la sesizările 
ceiăiediiBr, gata a găsi 
cele mai bune soluţii la 
toate propunerile şi pă. 
rerile lor.
■■. ^  . un r lucru pe ■

car© l-am mai. spus con
silierilor noştri, altor să.

ten» cu ţaye am stat de 
vorbă pe tema vânzării 
lemnului de pe păşunea 
împădurit* de ta locul 
numit iazuri — sublim*
di primar Comei Lup 
Suma încasată * intrat în 
bugetul consiliului local

greutăţi ale noastre, care 
pur şl simplu s-ar putea 
rezolva pe plan local de 
către primăria «mumei. 
Deşi » fost Incunoştmţet 
dwnnul primar, totuşi nu 
s.a luat nici » măsură de 
remediere. L-ani rugat 
frumos să ia măsuri fe

pe bază de acte financia
re strict întocmite. Fiind 
încasată de pe păşuna, 
poate fi folosită doar pan* 
ru păşuna ? întreţinem, 
drumuri, fântâni ete» re
pet numai la contul „pen
tru păşuni". Nu se pot 
folosi băltii încasaţi da 
pe lemnul obţinut da pe 
păşunea împădurită pen
tru...... autobuze sau âît
mijloc de transport". Fie. 
care cont îşi are destina
ţia lui precisă. Organele 
d« control financiar da la 
judeţ au verificat acest 
lucru la noi şi au găsit 
totul în regulă.

„Un grup de săteni" din 
Baru scriu redacţiei zia
rului nostru: „Venim cu 
o rugăminte foarte mare 
la dv., v.aM ruga frumşs 
si ne serviţi, deşi este 
anonimă, dar este de un 
folos foarte mare în 
eeea ce priveşte nişte

ceea ce priveşte gardul la 
ţarină, pentru a nu intra 
Unei, cal. oi, porci mlş» 
treţi. care ne strică re
colta. Drumurile lasă da 
dorit, Nu se iau măsuri 
d* a.şi late şanţ flecare 
tn dreptul holdei jge o 
awri.

Dl primar Vasile Ba, 
teta era plecat, aşa că 
am dezbătut scrisoarea 
stimaţilor „un grup de 
Săteni" cu dl viceprimar 
Marcu Popescu, care, de 
fapt, răspunde direct de 
problemele ridicate în scri
soare.

— ’ Este "ştiut că fie
care sătean proprietar de 
pământ îşi fac© gard de 
apărare la ţarina lui, şan
ţuri de scurgere a apei. 
Noi. executivul, _nu avem 
cum să le facem garduri 
şi şanţuri, par nu avem 
tuci up temei legal să-i 
obligăm. să.şi facă, să-i 
amendăm pe cei care

mmm

21 octombrie
•  Cuv. Mărt. Visarion, 

Sofronie şi Sf. Oprea; Sf. 
Preoţi Mărt. Io»n din 
Galeş şi Moise Mâcinic 
din Slbiel;

•  21 oct./l nov. 1599. 
Intrarea lui Mihai Vi. 
teazul In Alba Iulia;

•  S-au născut :Jn 1790,
poetul francez A. LA-
MARŢINE (m. 1869); în 
MM istoricul şi criticul 
Rterar D. PAN AITESCU - 
PERPESS1CIUS (m,

. 1971);
0  Soarele răsare la 

ora 6,38 şi apune Ia

•  Au trecut 293 de 
zflp din an, au rămas
73.

1

Duminică,
22 octombrie

•  Sf. Averchie, £p. 
Ierapoîei; Sf. 7 tineri din 
Efes |

•  Onomastică: Antonie;
•  Au murit: în 1916,

istoricul literar I. G. 
şsibrea  *
Î964f asasinat #e _j|aillfB;1 
scriitorul B. FUNDOXA-.. 
NU (n. 1898).

Luni, 3) octombrie
•  Sf. Ap. Iacob, ruda 

Domnului; Sf. Ignatle 
Patriarhul;

•  Onomastică: Blanoa»
0  1861. Sa înfiinţează

la sibiu aStra ;
•  ...S-a născut, în 1817, 

pedagogul şi lexicograful 
francez PîERRE LA. 
ROUSSE;

«  A murit, în 1957, 
poetul MIHAIL GODREA. 
NU In- 187#).

C I N E M A

pEVAJ
Cava ii mesei rotuhde

•  „PARÂNGUL" PE-

3apsssame 
26):

■ «CULTURAL" LV- 
PENI ; Inimă neînfricată 
(20—22); Eu, Gilda (23—
M):

•  „EARANIF* BRAD: 
Casper (20—22)j Verdiţt 
sub ameninţa™ (23—25); 
Inimă neînfricată (26 
oct.);

•  „PATRIA" ORAŞ, 
ŢIE» latre lege şi destin 
(20—22); Secreţi^ luptă-

nu-şi fac, Cei ma; mulţi îşi 
îngrădesc ţarinele. Printre 
ei unii nu o fac. Repet, 
noi n-avem puterea, au
toritatea legală să-l 
obligăm. Cu- privire la 
Starea drumurilor pe ho
tarul comunei, este ade
vărat ei unele sunt 
desfundate, eu gropi şi 
denivelări. Am început re 
pararea şi întreţinerea a- 
cestora. Vom duc© piatră 
şi balast pentru astupa, 
rea gropilor. Lucrarea s-a 
făcut pe o porţiune de 
peste un kilometru. Va 
continua. Dar este ♦'•ne
voi© şl de sprijinul sâte, 
nilor la împrâstierea pie
trişului. Fiecare în dreptul 
holdei lui.

... Şi din cele două seri- 
sori sosite din două eol. 
ţuri ale judeţului, ea şi 
din mult© altele primite 
în ultima vreme la re, 
dacţie. desprindem faptul 
că pe săteni îl frământă : 
treburile aşezărilor în cam ; 
trăiesc. Sunt observatori 
atenţi Ia ceea ce fac auto
rităţile locale, de fapt, 
aleşii dumnealor în frun
tea comunelor- în ceea 
ce ne priveşte am pornit 
operativ pe urmele seri- ■ 
sorilor, tocmai pentru a 
da o cât mai bună. o- ■ 
biectivă şi legală rezol
vare problemelor ridicate 
de săteni, cititorii ziaru, 
lui nostru. Asemenea vom 
fac© în continuare. Aşa 
că vă aşteptăm scrisorile 
cu veşti, stimaţi cititori, 

GW. I. NEGREA

torului Kung Fu (23—25); j 
In Pat cu duşmanul (26 > 
oct); i

•  ' „LUCEAFĂRUL" |
VULCAN: Btehi Bich •
(20—22); Puşcărie erotică 1 
(23—25); Confesiune (26 * 
oct,): J
J 0  cJDACIA" ... HAŢEG : I

| ăfărpiire sexttală (20—
22); Mai iute ca moar
tea (23—25); Intre lege :| 
şi destin (26 oct.); §

•  .MODERN- HU-|
NEDOARA: Verdict sub |  
ameninţare (20—22); >

•  CASA DE CULTU- I
RA CAlAN i Băieţi răi * 
(20—22): I

• „MUNCITORESC" J 
PETUJLA : Alerta (20-  |  
22); *

•  JHURBŞUL'» SI- j
MESIA: (la indian la I 
Paris (80—22); .]
■ #  LUMINA" ILIA: |  
"Bob Roy (20—22). j

r. 0  *apa .• (tePte .f 4 i ş mrnm a mtrnrn * t

Cimitirul de la Ţebea. Aiei îşi dorm somnul de 
veci eroi ai neamului românesc.

Foto: PA VEL LAZA

Facturi false, prejudiciu 
de milioane de lei!

•Multe poate fag© un 
administrator pentru a 
Câştiga cât mai mulţi 
bani, Pălăria jos pen
tru cei care reuşesc a- 
cest Lucru. Dar cinstii) 
m ?  '- Ar \

Ce poţi zice însă de
spre cei care caută orice 
modalitate de a băga în 
buzunar . grămezi de 
bani necinstiţi, teatru 
care omul cinstit mun
ceşte ani Şi ani de zile? 
Dincolo de rigorile Le
gii» .8?®': a l  'Mare ■ dreptul 
la respect 7 Părerea rjoas. 
tră ■ fete că t e ’ .Iar ca. 
zul de faţă este -doar 
Unul dintre cele multe 
ce se petrec tn fiecare 
Zi. Aşadar.. .

La &C. „Market" SRL 
Deva administrator este 
Gheorghina Maga. în 
cursul anului trecut e- 
feetuează un import de 
diferite bunuri din Tur. 
eia. Până aici. toate 
Bane şi frumoase, nu. 
mal că la Vama din 
Simeria prezintă facturi 
false a căror valoare este 
de 19 207 de m&rci şi 
nu 27 373 mărci, cât era 
valoarea reală a mărfu
rilor importate.

Dintr-yn simplu con
dei, prejudiciul creat 
statului a to.st de 7 069 099 
da- Iei i

Cât* trebuie .să mun
cească un om cinstit pen
tru banii aceştia? (V.N.),

I
I
I
I
I
I

-  In hipertensiunea arte- 
riâlă, ce apare mai frec
vent la femei, cu sistem 
nervos mai reactiv, după 
punri epuizante şi stat 
mult în picioare, pot apă
rea dureri de cap, mai 
ales la sfârşitei zilei sau 
Ia culcare, însoţite de 
ameţeli, palpitaţii, tulbu
rări de vedere, senzaţie de 
sfârşeală; fenomenele di
minuează după odihnă, 
cafea, ciocolată, iar ca re- 
medii naturale se reco- 
mandă infuzii de plante 
medicinale (rosmarin. că
tină aibă, ' măceş), polen 
şi' produse cu lăptişor de 
matcă. La persoanele în 
vârstă, cu ateroscleroză, 
durerea cuprinde întreg 
capul, este puţin intensă, 
suportabilă dar Incomodă 
(descrisă şi pa senzaţie de 
„cap greu**), are fluctuaţii 
de intensitate în cursul 
zilei, uneori mai accen
tuată dimineaţa, dar y te 
intensifică după eforturi 
fizice şi mai ales intelec
tuale, mese copioase, con
sum de alcool, poziţie 
culcată etc. ; durerea se

însoţeşte de insomnii noc
turne şi somnolenţă în 
cursul zilei, slăbirea me
moriei, stare de nervozi
tate. în afara tratamen
tului medicamentos pre
scris d© medic sa mai 
pot utiliza produse natu
rale ca ’ ceaiuri din plan
te . (cătină albă, coacăz 
negru, păducel, măceş, 
mesteacărţ, păDădie); ali
ment© antiaterogene ca i 
unele legume (usturoi, 
ceapă), sau fructe (citri
ce . banane, mere); pro - 
duse apicole (miere de al
bine. polen, lăptişor de 
matcă) şi cure balneoeii- 
materie* (Borş®?. Suziaş, 
Covasna, Lipova, Monea. 
sa, Tuşnad, Vatra-Domei 
etc). în anemii, indife - 
rent de natura lor. du
rerea de cap este un 
simptom frecvent, deter
minat de oxigenarea de
ficitară a creierului, are 
de regulă un caracter di
fuz cuprinzând întreg

capul, dar poate fi şl lo
calizată ia nivelul tâm
plelor. este accentuată de 
eforturi fizice. ' intelectua
le sau emoţii şi poate fi 
însoţită de palpitaţii şi 
senzaţia de oboseală. De
oarece anemiile pot fi de

firucte, oţetul de mere cu 
miere (2 linguriţe intr-un 
pahar cu apă, dimineaţa 
înainte de mâncare), cură 
Cu grâu încolţit.

Forme particulare ale 
durerii de cap pot fi în
tâlnite in multe afecţiuni

Medicul
vă sfătuieşte

terminate de o mulţime de 
cauze, tratamentul durerii 
de cap este inclus în tera
pia bolii de bază şi se 
face sub control medical. 
Ca măsuri terapeutice a. 
jutătoare se pot folosi 
ceaiuri de plante (cătină 
albă, urzică moartă), pro
duse apişoie (polenul gra
nule, mierea de albine de 

■munte, lăptişorul de mat
că), sucurile naturale de

ale ochilor, urechilor, na
sului şi dinţilor. în con
textul tulburărilor de aco
modare a ochilor, pot a - 
părea dureri de cap persis
tente. localizate la ceafă, 
la tâmple sau frunte, în
soţite de senzaţia de greu
tate, usturime sau presiu
ne în ochi. Durerile sunt 
în general de intensitate 
redusă, dar se pot accen
tua la mişcarea globilor

oculari sau apăsarea pe 
ei, durerile pot fi declan
şate sau-accentuate de 
eforturi vizuale (citit, scris, 
lucru care solicită atenţie 
vizuală, vizionarea pre
lungită a programelor, de 
televiziune), mai ales dacă 
aceste activităţi sunţ e - 
fectuate în condiţii de lu
minozitate redusă. De 
regulă, durerea este mal 
diminuată dimineaţa^ şi se 
intensifică spre seară, ea 
post© să scadă în intensi
tate sau chiar să dispară 
după câteva zile de re
paus vizual. Bolnavul aflat 
într-o astfel de situaţie 
trebuie să se adreseze 
medicului oftalmolog pen
tru prescriere de ochelari 
sau schimbarea celor e- 
xistenţi, deoarece numai 
corectarea exactă a tulbu
rărilor de acomodare poate 
duce la dispariţia simpto- 
melor. In infecţiile na
sului şi sinusurilor na

zal?, durerea fete de obicei 
localizată la frunte, Intre 
ochi, se accentuează la 
apăsarea pe zonei© res
pective şi poate fi, însoţită 
de senzaţia de nas înfun
dat, secreţie nazală, strâ-' 
nuţuri şi poate ceda la 
eliminarea din nas a unei 
secreţii purulente. Ca mă
suri terapeutice Se pot în
cerca inhalaţii cu plante 
medicinale (muşeţel, sal- 
vie, coada şoricelului, ie
nupăr, de 2—3 ori pe zi) 
sau spălaturi nazale cu 
soluţie apoasă de pro- 
polis 10 la sută (10 gr 
propolis fărâmiţat, ţinut în 
100 ml apă distilată. la 
temperatura camerei, timp 
de 7 zile, se agită în fie
care zi şi apoi se filtrează 
prin tifon), din- eare se 
pun tn fiecare nară âte 
5 picături, de două ori 
pe zi. In caz că durerea 
persistă sau apar alt© fe
nomene este necesar con
sultul medical.

; A.; (Va urma)

D,‘. NICOLAE BRANESC
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Story flash
PIRAMIDA DE... PANTOFI

In capitala Franţei, în 
faţa Turnului Eiffel, a 
fost alcătuită o piramidă 
formată din cca 18000 
perechi de pantofi, pen
tru a atrage atenţia asu
pra miilor de victime u- 
cîse sau mutilate de ex
ploziile unor mine anti.

om. Insolitul monument 
a fost inaugurat în cursul 
unei manifestaţii organi
zate de Grucea Roşie din 
Franţa şi de asociaţia 
umanitară ,,Handicap in
ternaţional", cu ocazia 
deschiderii, la Viena, a 
Conferinţei ONU asupra 
armelor convenţionale.*

ÎNTOARCEREA UNUI ROMANOV

Rămăşiţele pământeşti 
ale prinţului Serghei Ro- 
manov, vărul ţarului Ni- 
colae al Il-lea, au fost 
transferate de la Krem
lin la mănăstirea No- 
vospassky, din. Moscova, 
unde se găseşte cavoul

familiei Romanov. -Ma
rele prinţ, ucis de socia- 
listuUrevoluţionar Ivan 
Kaliaiev la 4 februarie 
1905, fusese înmormântat 
în 1906 la biserica Sf, 
Alexei din Kremlin.

RECOMPENSA PENTRU ALOIS BRUNNER

Parchetele din Koln şi 
Frankfart oferă 338 00fi 
dolari recompensă ori
cărei persoane care va 
furniza informaţii per
miţând să se dea de ur
ma criminalului de răz
boi nazist Alois Brunner 
şi să fie adus în Germa
nia. Ca cel mai apropiat

colaborator al lui Adolf 
Eichmann, inventatorul 
„soluţiei finale a proble
mei evreilor". Brunner, 
acum de 83 de ani, este 
considerat principalul au
tor al deportării şi asasi
nării a 128 000 evrei din 
Europa între 1938 şi 1945.

LIZ TAYLOR BOLNAVA

Actriţa Liz Taylor a 
fost internată într-un spi
tal din Santa Monica (Ca
lifornia) datorită unei 
aritmii cardiace. Con. 
form celor, declarate de 
medicul personal al ac
triţei, internarea a de
venit necesară pentru e- 
fectuareft- unui control, 
starea, generală a  lui Liz, 
63 ani împliniţi, fiind 
totuşi bună. Ea va ră
mâne de altfel în spital

doar două-trei zile.
Problemele fizice nu-s 

totuşi o noutate pentru 
marea actriţă, care în 
iunie trecut a suferit o 
a doua intervenţie chi
rurgicală la coapsă şi 
merge sprijinindu-se în
tr-un baston. în 1990 ea 
a mai fost internată şi 
pentru dificultăţi respira. 
toriL foarte grave, care 
au făcut necesară o tra- 
heotomie.

100 DE MIUOANE DE DOLARI PENTRU 

BEATLES

Un consorţiu al impre
sarilor americani a făcut 
o ofertă de 100 milioane 
de dolari pentru a-i con
vinge pe Paul McCartney, 
Ringo Starr şi George 
Harrison să refacă, după 
26 de ani, grupul „Beat
les". Concertele (şase la 
număr) ar urma să aibă 
loc pe stadioane din mari 
oraşe din SUA şi E- 
uropa. Oricum pe 24 XI. 
un post privat de tele
viziune din Londra, ITV, 
va pune In undă prima

serie a unui documentar 
de şase ore în care cei 
trei supravieţuitori ai 
celebrei formaţii îşi po
vestesc viaţa şi istoria 
grupului. Simultan e 
prevăzută lansarea unui 
album conţinând 120 im
primări . inedite precum 
şi un single intitulat 
„Free as a bird" („Liber 
ca o pasăre"), o veche 
înregistrare cu vocea lui 
John Lennon la care a- 
cum s-au adăugat şi cele
lalte trei.

D in  lu m e a  la r g ă
în America de Sud sinu

ciderile indienilor Suaranis 
se înmulţesc, căpăt&nd pro
porţiile unei adevărate epi
demii. După un raport al 
Fundaţiei naţionale a Indi
enilor (FUNAI), organism 
de asistenţă şi cercetare din. 
Brazilia, în ultimii ani din 
acest trib, care numără cca 
25 000 de persoane, 183 s-au 
sinucis, 1995 anunţând deja 
un record cu (deja) 36 de 
cazuri.

„Este foarte dificil.de a 
face o afirmaţie sigură cu 
privire la această practică 
pe care o regăsim la mai

Ultima evadare a 
indienilor Guaranis

multe triburi de indieni din 
America de Sud sau de 
Nord", estimează Philippe 
Descola, un mare specialist 
in societăţi amerindiene. Iar 
în cegg ce îi priveşte, indi
enii refuză să comenteze 
faptul. Răspunzător de a- 
cest val sinucigaş pare a fi

totuşi stresul profund pe 
care îl suportă civilizaţiile 
vechi, destabilizate de îna
intarea civilizaţiei industri
ale. Şi atunci se recurge în 
mod voluntar la moarte, 
singura cale posibilă pentru 
a găsi acel „Pământ al Bu
nătăţii" unde, conform cre

dinţelor străvechi, omul ar 
trebui să-şi găsească pacea 
şi liniştea sufletească.

Aşa că, din ce în ce 
mai conştienţi de situaţia 
de neinvidiat care li aş
teaptă. aflaţi la limita de 
Jos a scării sociale a ci
vilizaţiei occidentale, fără 
a mai .putea conta pe 
propriile pământuri, vâ- 
zându-şi pe zi ce trece 
cum dispare modul lor 
ancestral de viaţă ca şi 
habitatul tradiţional, aces
tor’populaţii nu le rămâne 
altă alegere decât moartea.

Cine l-a ucis pe 
Martin Luther King?

FBI şi Pentagonul sunt 
adevăraţii organizatori ai 
atentatului de la Memp- 
his care l-a costat viaţa 
pe Martin Luther King, 
la 4 aprilie 1968 ?

Aşa susţine în cartea 
„Orders to Jull" avocatul 
William Pepper, cel cafe 
l-a apărat în timpul pro
cesului pe ' James Earl 
Ray, omul condamnat la 
închisoare pe viaţă pentru

asasinarea liderului negri
lor din SUA.

Şeful FBI, J. Edgar Ho- 
over, ar fi mobilizat pen
tru această operaţiune un 
grup special numit codi
ficat „Alpha 184", având 
misiunea de a-1 ucide pe 
Martin Luther King. Cei 
care au deschis material
mente focul au fost opt 
trăgători de elită, . Ray 
fiind manipulat vjăşntru a 
juca rolul ţapului ispăşitor.

Negresa spălătoreasă 
cinează cu Bill Clinîon
Cseola McCarthy, 87 ani, 

spălătoreasă în orăşelul 
Hattiesburg, în sudul' ex
trem al statului Mississippi, 
â hotărât să-şi doneze e- 
conomiile, cca. 150 000 do
lari, pentru acordarea de 
burse de studii studenţilor 
negri ai „University of 
Southern Mississippi".

Preşedintele Clinton, e- 
moţionat de generozitatea 
femeii, a invitat-o, la 
Washington, în calitate de 
oaspete de onoare, la o 
cină cu parlamentarii negri 
din Congres. Cseola a 
acceptat: dar, frica sa de 
a călători cu avionul a 
constrâns-o la un drum 
de 24 de ore. în tren.

I
I
I
I
I
I
I
I

Oameni despre care 
se vorbeşte

Naomi Cambell, amanta lui 
Mike Tyson?!

Fostul campion de box al lumii 
la categoria grea, Mike Tyson şi 
celebrul top fnodel Naomi Cam- 
beli ar fi avut o înfocată" relaţie 
sentimentală care a durat şase 
ani. E „adevărul1“ senzaţional dez
văluit intr-o carte plină de amă. 
nunte picante, scrisă de fostul şofer 
personal al boxerului.

Rudy Gonzales, acesta e numele 
autorului, arată că boxerul şi mo. 
delul obişnuiau să*facă dragoste 
intr-o spaţioasă limuzină in timp

ce erau plimbaţi prin centrul 
New York-ului. „Uneori — asigură 
şoferul — fi plimbam prin oraş 
toată noaptea".

Prinţul Charles le preferă mai... 
coapte/

Moştenitorul tronului Angliei con. 
tinuă să rămână in prim planul 
presei de scandal. După publicarea 
de către revista italiană „Evatre- 
mila“ („Eva.— 3000) a unor foto

grafii „natui'', iată.l pe Charles, 
in cotidianul american „New York

Post", tn compania celebrei actriţe 
— cântăreţe Barbra Sţgeiţsand. De
spre care prinţul declară că „Mă 
atrage intr-un mod devastator şi e 
înzestrată cu un extraordinar sex 
appeal". Prima lor întâlnire datează 
din 1973, dar cea mai interesantă 
„conversaţie“ se parc că au avut-o 
in noiembrie, anul trecut când, in 
timpul vizitei sale oficiale tn Cali
fornia, Charles a primit-o pe Bar. 
bra la reşedinţa sa de la Bel Air 
Hotel pentru o întrevedere de 90 
de minute tn doi, in care au vorbit 
despre multe probleme... umanitare!

DE PRIN LUME ADUNATE...

Garda de onoare 
cu svastică

Până în această vară 
garda de onoare a arma
tei germane aliniată la 
sosirea oaspeţilor de mar
că a prezentat iluştrilor 
musafiri arme pe care 
era încrustată... crucea 
încârligată! Şi, după cum 
relevă'' săptămânalul „Der 
Spiegel", ministrul Apă
rării nu s-a formalizat 
decât atunci când mem
brii unităţii de gardă ai

Bundeswehtr-ului s-au 
plâns unui deputat al 
opoziţiei social-democrate, 
Hans Wallow. Secretarul 
de stat al Apărării, doam- 
.na Michaela Geiger, a 
încercat să-l liniştească 
pe deputat, asigurându-1 
că „dacă vreo câteva 
carabine (de tip 98K) 
purtau încă poansonul 
Wermacht-ului cu o cru
ce încârligată", s-au luat

măsuri ca nici una să nu 
mai fie folosită în cursul 
festivităţilor. Totuşi, mi
nisterul a refuzat să dis
pună verificarea tuturor 
armelor care se mai află 
în depozite şi să facă 
să fie îndepărtate svasti- 
cile, invocând faptul că 
o asemenea operaţiune ar 
costa... 80000 deutsche- 
marksl

RUSIA RECUNOAŞTE: 
EXISTA „CERNOBÂLURI" 

PLUTITOARE

Un consilier al preşedin
telui rus, Alexei Jakovlov, 
a recunoscut în cadrul 
unei emisiuni difuzate la 
televiziunea germană că 
mai multe submarine nu
cleare ruseşti dintr-o mai 
veche generaţie „prezintă 
defecte în centrul reacto
rului, care. neputând fi 
eliminate cu mijloacele de 
care dispune Rusia, sunt, 
veritabile „Cemobâluri 
plutitoare". Aceste sub
marine sunt susceptibile 
să se scufunde în orice

moment. „Ceea ce ar putea 
conduce la o catastrofă e- 
cologică".

DENG SE SIMTE BINE

Regimul de la Beijing 
a rupt, de o manieră spec
taculoasă, un tabu, evo
când public starea sănă
tăţii lui Deng Xiao-ping, 
patriarhul „noului curs", 
care „se simte bine". Toate 
cotidienele au publicat pe-, 
prima pagină cuvintele 
primului ministru Li Peng.

In vârstă de 91 ani, 
Deng este considerat drept 
un garant al stabilităţii 
politice a ţării, subiectele 
legate de sănătatea sa fiind 
considerate o „zonă inter

zisă" pentru toate publi
caţiile chinezeşti.

PRIMUL MEDIA 
INDEPENDENT IN CUBA 

Pentru prima oară în 
ultimii 35 de ani, un me
dia independent — „Bi
roul de presă independent 
din Cuba" (BPIC) — a 
fost deschis la Havana. 
Este vorba de o agenţie de 
informaţii condusă de zia
ristul Yndamiro Restano," 
pus recent în libertate du
pă patru ani de închisoare 
pentru „rebeliune". Prima 
depeşă a noii agenţii pri
veşte legea ce autorizează 
investiţiile străine în Cu
ba.

AGENŢIA STORY PRESS
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îm preună — şfrfiţlre ţ.

Uneori mi-e teamă că 
această robotizare a vie
ţii cotidiene ar putea 
duce la atrofierea sufle
tului şi sensibilităţii o- 
mului.

f C LEPSID RA

(Trecem pe lângă cer
şetori fără să-i vedem, 
se comit bătăi, violuri şi 
chiar se ucide sub ochii 
noştri şl trecem mai 
departe, nu vrem să 
vedem nimic din toate 
acestea.

Dar mi-am spus că 
nimic nu este tocă pier
dut atât timp cât mai 
vezi un bărbat plân
gând, nu pentru durerea 
lui, ci pentru' cea a 
semenului său. Femeile

au „dreptul" să plângă, 
ne-am obişnuit cu ele 
mereu cu lacrimi în. ochi, 
ba pentru copiii lor, 
soţii lor, părinţi, cu
noştinţe... Sunt unii care 
iau în râs această pre
dispoziţie feminină pen
tru a se transpune în 
pielea celui ce suferă, 
cu atât mai mult ne 
miră vederea unui băr
bat plângând, pentru că 
bărbatul simbolizează 
puterea, forţa, stăpâni
rea de sine. Societatea 
noastră, această sensibili
tate faţă de celălalt, 
empatia, această îm
preună simţire, o numeş
te slăbiciune, eu însă 
aş numi-o virtute, căci 
fără ea nu am mai pu
tea înţelege şi iubi 
semenul de lângă noi I 

1NA DELEANU

umor
Un scoţian îi face o 

vizită celui mai bun 
prieten şi-i spune:

— N-ai vrea să-mi 
cumperi cămaşa de noap
te?.

— De ce o vinzi ?
— M-am angajat paz

nic de noapte..

-  o  -

Soţul Intorcându-se 
târziu acasă:

s>: i -  Ştii unde am fost?
Soţia î

' — Bineînţeles, dar hai,
totuşi,: sunt curioasă să 
aud ce istorie ai mai 
născocit!

de o uşă, deschide 
două, deschide trei.

înăuntru, trei actriţe 
aproape dezbrăcate. Fe
meile ţipă.

—. Ce, zice dispreţui
tor bărbatul, n-aţi mai 
văzut un bărbat îmbră
cat ?!

-  © -

Şeful Comisiei de re
crutare îl întreabă pe 
recrutul Ion:
' Ce vrei să devii i 
tanchist artilerist, infan-- 
terist?

— General! — răspun
de Ion.

— Eşti nebun ? — iz
bucneşte comandantul.

— Asta e condiţia ?.,..

-  ©  -

— Ştii; draga mea, în 
curând vom serba nunta 
de aur.
r— Vrei să spui, de ar. 

gint. Doar nu-s decât 
25 de ani de când sun
tem împreună.

— Uiţi, nevastă, că 
anii de căsătorie, ca şi 
anii de război, contează 
dublu ?!

-  ©  -

In marea clădire a 
teatrului, un bărbat in
tră înfrigurat. Deschi.

-  ©  -

Ginerele aduce doi 
pepeni acasă şi spune 
către soacră-sa : ,.'

- Mamă-soacră, te-am 
auzit ieri spunând că ai 
da jumătate din viaţă 
pe un pepene, Ţi-am 
adus doi!

. ©;•*■

— Gine conducea ma
şina când l-aţi călcat pe 
nenorocitul ăsta ?

— Nimeni, domnu* 
poliţist (Toţi trei eram 
pe bancheta din spate...

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU

REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII 
O „C u cât cunoşti mai mult, cu atât 

iubeşti mai m ult".
Leonardo da Vinci

DESPRE EXPERIENŢA

I*
i*#<

O „Oamenii sunt înţelepţi nu în pro
porţie cu experienţa lor, ci în proporţie cu 
capacitatea lor de experienţă".

G. B. Shaw
© „Te convingi mai bine, de obicei, prin 

motivele pe care le-ai găsit singur, decât prin 
acelea apărute . în spiritul altuia".

B. Pascal
© „Ga să măsori distanţele, trebuie să 

le şi străbaţi".
T. Muşatescu

© „Bogăţia de experienţă străină, agoni
sită din cărţi, asta se cheamă erudiţie. Ex
perienţa proprie este înţelepciune".

G.E. Lessing
© „Fără experienţă, nu se poate şti, în 

chip îndestulător, nimic. Priviţi lumea, pri 
viţi-o din toate părţile, ca să nu vă scape 
nici unul din aspectele ei".

-•; S. Bacon
Selecţie de ILIE LEAHU

B 3Q T3R 3C H L
' CRONICA „OPTIMISTULUI" |

l .«Umorul şi dragostea conservă specia 
■ umană".

JACK NICHOLSON
UMORUL.- V ,

pentru că sunt destui oameni care strâmbă — 
superior — din nas la vederea Unei pagini de 
umor; ■

pentru că UMORUL — ca şi poezia — func
ţionează după legi subtile şi pentru că a „co
cheta" cu umorul — pe lângă cultură, erudiţie, ta
lent — îţi mai trebuie CEVA ce: nu poate fi 
definit;. ::

pentru că simţul umorului — ca şi bunul- 
simţ — îl ai sau nu.l ai, indiferent câte diplome 
ţii prin rame

pentru considerentele de mai sus şi pentru încă 
1001 nuanţe greu de tradus în cuvinte, redau un 
gând al celebrului profesor, critic şi istoric de artă, 
GEORG CRISTOPH LECHTEMBERG :

„Din 100 de oameni glumeţi, unul singţir 
este inteligent.

Cu această aritmetică se consolează proştii, 
fără să priceapă că, pentru fiecare om , 
glumeţ, există 100 de inşi - care nu sunt t 
nici spirituali, nici nu ştiu de glumă".

ILIE LEAHU

ANECDOTE
— Ştii că hevastă-mea a 

primit de la unchiul ei un 
colier de perle veritabile? 
— (| spune un tânăr prie
tenului său.

Din filozofia lui D iogene 00
Fu Întrebai ee-ar lua 

pentru un pumn in oap, 
el răspunse: „Un coif". 
Dând peste un tânăr care 
roşea li spuse: „Bravo, 
aceasta este culoarea vir- , 
taţii". La întrebarea ce 
vin li {dace mal mult să 
bea, răspunse: .Acela 
plătit de alţii".

Cineva declară că a 
brii este un rău. „Nu a 
trăi este un rău — Q co
rectă Diogene — d a  trăi 
prost" Gând fa Intre, 
bat de ce oamenii dau 
cerşetorilor, dar nu dau 
filozofilor, răspunse: 
„Fiindcă se gândese că 
intr-o zi pot să fie şl ei 
şchiopi sau orbi, dar 
niciodată să ajungă filo. 
zofi". .

Cineva l-a întrebat ce 
a câştigat din studiul fl- 
lozofiei, iar el răspunse 
următoarele: „Dacă nu

altceva, cel puţin să pot 
fi pregătit pentru orice 
soartă", întrebat din ce 
loc este, Diogene răs
punse : „Sunt cetăţean al 
lumii". Unuia care era

404 323 l n . H r .

foarte asiduu pe lângă o 
curtezană, îi spuse: „De 
ce, nefericitule, vrei să 
obţii ceea ce ar fi mai 
bine să pierzi ?“. Ci
neva işl parfumase pă
rul. „Bagă seamă — ii 
spuse ?- că parfumul
din părut tău să nu-ţl 
cauzeze miros rău in 
viaţă".

Fiind întrebat dacă 
moartea este un rău,
răspunse : „Cum poate fi 
un rău când ea, fiind

prezentă, n-o mai sim
ţirii ?**. Alexandru i 
se aşeză în faţă şi-1 
întrebă: „Nu te temi de 
mine?". „Gine eşti" — ii 
întrebă Diogene —, „bun 
sau rău ?". „Bun" — 
răspunse Alexandra „A- 
tunci — reluă Diogene 
— cine se teme de un 
pm bun ?“.

După el, educaţia adu
ce cumpătare celui tânăr, 
consolare celui bătrân, 
bogăţie celui sărac şl 
podoabă celui bogat. 
Dydimon care era un 
desfrftnat, ingrijeâ oda
tă ochiul unei fete. „Bagă 
de seamă — ii spuse 
Diogene — tratând ochiul 
fecioarei, să nu-i strici 
pupila".

Consemnată de
petRîc  avram, 

Orăşfie

Nu cred. S-aji nu-1
unchi adevărat, sau n u  
perle veritabile 1

• -
— Dragul meu, îţi PU» 

pisicile? — întreabă so
ţia.

- i  Nn-ţi fă griji, mă
nânc orice! 5;

O
— Am auzit că vrei

să-ţi uneşti viaţa c i 
Isabela ?

•i- Zvonuri. Numai aş
ternutul.

O
-- Spui glume din cele 

mai nesărate. Mie unul 
nu-mi ■ plac.-
■ Ai aici solniţa, Să» 
rează-le după gustul tău.

O
Lui Bostan al vostru 

se zice că-i place foarte 
mult cultura? , K

— Exact. Cultura «ţâ
ţânilor,

O
— Am aflat că acum 

vinzi gogoşi din,cele mal 
gogonate. Cine iţi sunt 
furnizorii ?

— Parlamentarii de torni 
te culorile.

.*>, • N. ZAMFIR
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ORIZONTAL: 1) Frontiere ale cu
noaşterii estompate de minunăţii;' 2) 
Alpinist de clasă pe muntele cunoaşterii 
— Fardat natural pe obrajii pudorii; 3) 
Himeră dintr-un colaj nocturn de ima
gini — Cuprinşi de sincopele metehnelor 
trupului; 4) Mici armuri pastorale la

porţile frigului — Contribuţia Penelopei 
la războiul troian ; 5) Bobul de cărbune 
al cochetăriei — Ghip al iubirii închis 
intr-un medalion; 6) împachetări In
parafină puse pe rafturi 1 — Cercul ma
gic al curajului spectacular; 7) Deviză 
esenţială exprimată în scris 1 — Ghip de 
nevăzut într-o acţiune de recunoaştere; 
8) Robusteţe educată In stil competitiv 
(pl.) — Ciclopi proeminenţi din cărţile 
cu poze; 9) Pleoape de plumb peste 
ochii curiozităţii — Bob de smarald şle
fuit de razele* solare; II) Prototipul 
feminin al meschinăriei.

VERTICAL: 1) Crinii plăpânzi din 
parcul virtuţii; 2) Esenţe rare pe me
ridianele Terrei — Localnic din ţara de 
dincolo de neguri; 3) Greutate ineren
tă pe drumuri de costişă — Prezentare 
concentrată a unul mare volum de 
scrieri; 4) Mărgele ale cuvintelor date 
in suvenire 1 »— Ecouri cadenţate de
cuplete melodico-lirice; 5) Regatul ve
sel al unei regine de-o noapte — (Tă

râmul vrăjit al tuturor aspiraţiilor; 6) 
Rampă de lansare a iluziilor celeste — 
Unde trecătoare pe marea eternităţii; 
7) Privitoare la cursele moderne ale cai
lor putere — Durul blazon al obârşiei 
umane; 8) Imagini arhaice ale dra
gostei pure ' — Context definitor pentru 
o normă Îndeplinită ; 9) Deţinători de 
prerogative căzuţi in desuetudine — 
Contribuţie ad-hoc la actul unirii; 10)
Scânteia minţii ieşită-, din amnarul cu
noaşterii. ’

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„Autumnală", 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută;

1) MAGEDONSKI ; 2) ADAM — 
BANUŞ; 3) LEVITAN — PO; 4) ARANY 
— UTAN; 5) NC — ERG — OL; 6) 
•GASSIAN AV ; 7) I — IC — TOT — 
1; 8) OS — UG — TITA; 9) ION — 
ESENIN; 10) ULTIMA — EVU.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei :
ALB : Rb3 Dh3, Td3 şi d6; 
NEGRU: Rb5, Dg5, Tg7.

Soluţia problemei din nr. trecut Is
1. Df7 ! G : c8 ! 2. De8 mat
2. Nc7 mat I. ...Cg
1. ...R : c 8 2. Df8 mat.

b

Anul VII •  Nr. 1495 Sâmbătă, 21 — Duminică, 22 octombrie 1995



1

începându-şi activitatea In 1990 ca 
post de televiziune aflat la „ataşul" Pri
măriei, actualul 3 TV Deva a fost ne. 
voit, datorită lipsei de lichidităţi, să-şi 
schimbe stăpânul. Aşa se face că în 
1991 postul de televiziune al Devei a 
trecut în administrarea Direcţiei de Ra- 
dio-TeleviziUne (DBTV) Timişoara. Cum 
această direcţie, prin statutul său, era 
abilitată doar In difuzarea programelor 
TV, s-a trecuţi la înfiinţarea unei firme 
aub auspiciile căreia să se poată obţine 
licenţa de emisie pentru programele TV 
create în studioul propriu. După cum 
ne spunea dl Li viu Sas, directorul postu
lui de televiziune 3 TV, firma a prins 
viată Ia Timişoara, având ca acţionari, 
pe lângă DRTV, puternice societăţi pri
vate care pot susţine financiar o astfel 
de activitate. Societatea are două filiale: 
Ia Deva şi la Craiova. Din cele decla
rate de dl Sas, dintre acţionării -socie- 

' tăţii 3TV, nici uâul nu este hunedorean, 
„Noi am făcut tatonări, dar n-am găsit 
ecoul scontat in rândul întreprinzători
lor locali. E adevărat, televiziunea costă 
mult şi deocamdată nu întoarce profi
turi, aşa că reticenţa oamenilor de afa
ceri e de înţeles, Intr-un fel". Tot reti
cenţă este, conform declaraţiei interlo
cutorului, şi atitudinea pieţei la ideea 
de publicitate şi de eficienţă a aceste
ia. Aşa stând lucrurile, postul de tele
viziune 3 TV este departe de a fi o a- 
facere, nereuşind să trăiască din resur
sele proprii.

Slujind mesajului prin imagine, la 3 
TV lucrează 6 redactori 4 operatori i- 
magtne, 2 regizori de emisie, moriteorî, 
împreună' cu sectorul administrativ, 15 
oameni, în total. Din cele declarate de 
dl Sas a rezultat Că singurul lucru care 
ti atrage pe aceşti oameni la lucru. în 
contextul unor satisfacţii materiale ca 
şi Inexistente, îl constituie atracţia şi 
preocuparea pe care o exercită asupra 
lor munca şi atmosfera din studioul de 
televiziune. Imaginile 3 TV-ului sunt 
recepţionate la Deva, Hunedoara, Orăş
tie, Călan şi Simeria. în trei luai va fi 
instalat un emiţător Ia Orăştie care va 

' face posibilă captarea televiziunii 3 TV 
Deva la Sebeş, Alba Italia şi Geoagiu, 
Subredacţii funcţionează la Hunedoara 
şi Orăştie» având dotarea necesară de a 
primi şi a transmite ştiri locale. De »- 
semenea, programul televiziunii 3 TV 
poate fi recepţionat şi prin instalaţia de •: 
cablu a firmei GATV Line Deva, „A- 
cest lucru nu costă nimic poetul de te
leviziune 3 TV, posibilitate© fiind ©fer 
rită nouă ca urmare a unei „controversa
te" pentru unii decizii a Comisied Na. 
tiaaale a Audiovizualului", precizează dl 
Sas. Pentru crearea unui program cât 
mai diversificat. în curând va fi achi
ziţionat drepţtîl de a emite emisiunile 
Studioului Walt Disney. In fiecare sâm- 
bfttă şl duminică ce! ce urmăresc 3 TV 
vot putea să-şi delecteze timpul liber 
cu desene animat» şi filme artistice pro
duse de studioul amintit. în Încheiere, 
dl director Sas a făcut un apel tuturor 
celor care au ceva de spus, să-şi spul
bere timiditatea şi reticenta şi să ape
leze cu încredere la postul de televiziune 
3 ,TV pentru a-şt exprima gândurile, 
cunoştinţele şi, de ce nu, necazurile.

•  VLÂDIMIR BRILINSKY 
DIRECTOR PROGRAME.

Dacă afirmam că existenţa actualului 
pod de televiziune 3 TV Deva are ca 
principal suport pasiunea celor care lu
crează aici, atunci unul dintre cele mai _ 
„tari" argumente. în acest sens, se nu-* 
aaeşte Vlâdimir BriUosky> (sau Nunu, 
cum îi spun Colegii), director programe, 
fn ce-1 priveşte, fotul a plecat de la 
pasiunea pentru imagine care. între timp, 
a devenit o boală, ce lasă urme adânci 
ta viaţa de zi eu zi, după cum singur 
mărturisea. . Cei 5 ani de activitate la 
postul local de televiziune (TV Deva, 
apoi 3 TV) au reprezentat pentru V. 
Btîîinsky o perioadă de încercări dar 
şi de satisfacţii, de căutări, pentru a 
forma oameni de televiziune. Aşa încât, 
chiar dacă mulţi dintre carneramanii 
care au beneficiat de cursurile pe care

el le-a organizat in cadrul acestui stu- 
diou au plecat ulterior, V.B. consideră 
că acum „cea mai mare realizare o re
prezintă această echipă de tineri pe care 
eu am creat-o şi pe care o păstoresc tn 
continuare".

Programele postului 3 TV au fost gân
dite astfel încât să satisfacă preferin
ţele unei cât mai largi mase de tele
spectatori, să fie cât mai atractive, cu
noscut fiind că aceste preferinţe se mai 
şi schimbă periodic. Dată fiind compo
nenţa restrânsă a echipe» 3 TV-ulul, 
emisiunile proprii nu au o pondere foarte 

. mare în cadrul programului, ele alter
nând cu cele preluate de la televiziunea 
„Antena 1" şi de la alte companii de 
distribuire a filmelor, cu care 3 TV a 
încheiat sau urmează să încheie con
tracte de colaborare. Citându-1 pe in
terlocutorul nostru, am reţinut că „la 
privinţa programelor n» funcţionează 
nici un fel de cenzură, d  doar auto- 
cenzura banului simţ". Iar ceea ce s-a 
realizat până acum „a test plătit cu 
tribut fenofm: muncă epuizantă şi sacri
ficii incredibile". „A meritat?" — (ne)

•  CALIN STÂNCULESCU 
SORIN KOSZ.

Şl

întrebăm noi. „A meritat şl merită In 
continuare, nu pentru bunăstarea celor
care;' trudim aici, ci pentru aprecierile ’ 
celor ce te privesc; şi ce Satisfacţie pbate 
filmai mare decât să fii recunoscut, îri 
faţa elitei,culturii române, ca fiind un 
profesionist?" -

•  MARIUS MACRA — REDAC-

•  ALIN BENA, REDACTOR ŞEF
LA 3 TV. ;

Lucrează fn trio viziune din 199L B* 
profesie inginer geolog, după trei ani 
petrecuţi între „bălrşh Certejdlui, nece
sitatea stringentă de a spune „ce era de 
spus" l-a făcut pe Alin Bena să teci 
pasul spre fhegâjut imaginii, „Dupi tni- 
neriada din vara lui 90 şă veri «S ma
joritatea -gândeşte într-un anumit fel, 
stângaci, m-a făcut sâ întru tn lumea 
televiziunii. Am hotărât ca tot ce între
prind în această fascinantă lume â i- 
inaginiior sâ fie subordonat atât de ne
cesarei împrospătări 3 vechilor menta-, 
lităţi. Este timpul ca omul de rând să
ajungă să-şi cunoască propriul interes

Geolog de profesia, cu pasiune decla
rată pentru steri» şl alcătuirea de sce
narii, Marius Macra activează la 3 TV 
Dev* de un au şi jumătate, prezenţa sa 
aici fiind, |ntr-un tel, ea © întâmpinare 
a dorinţelor tei* f* chemat, mal aîes, 
de mirajul imaginii. înto-o muncă ce se 
desfăşoară de dimineaţă p|nâ seara (în 
funcţie de evenimente), rolul său este 
multiplu: „dimtoeaţa sunt reporter, a- 
poi mă transform te redactor, apoi mon
tam, iar fo timpul «misiei devin redactor 
coordonator". La un poet tocai de tele
viziune ştirile locale ocupă, desigur, un 
loc de maxim interes pentru telespec
tator; şi pentru M. Macra o asemenea 
preocupare constituie o experienţă. © 
practică benefică pentru qeea ce speri 
Că va Urma (intenţia de a încerca îa 
Â.'T’.f'.). De cele mal multe ori, ne SpU- 
nea interlocutorul nostru, se întâmplă 
ca atunci când echipa televiziunii merge

şi să nu se mai lase îmbrobodit de pro
misiuni, fariseice". Activitatea lui Alin 
Bena In televiziune n« a trecut neob
servată. Premiul pentru cel mai bun 
interviu acordat- de Asociaţia Profesio
niştilor de Televiziune fn aceri an eonsti. 
tuie o recunoaştere clară a calităţii 
muncii redactorului şef de îa 3 TV De
va. Sigur, deocamdată munca de redac
tor Intr-un studio de televiziune privat 
şi local este departe de a aduce satis
facţii materiale. Ne spune Alin1 Bena: 
„Este foarte grea să te menţii la Muia 
de plutire ca post TV in contextul în 
care nu ai o veritabilă independenţă fi
nanciară. Adevărul spus costă mult, iar 
sărăcia televiziunii te obligă să faci 
o măiastră echilibristică între deontologia 
profesională şi interesele pecuniare ale 
firmei, încercând © favorizare a celei 
dintâi". Redactorul şef al 3 TV, privind 
în perspectivă, visează Za un post de te
leviziune stabil financiar, In care să i 
se dea redactorului ce-i a redactorului, 
adică posibilitatea de a se concentra nu
mai asupra rnuneii iui, fiind negrevat 
de celelalte sarcini carp în prezent in- 
terferă nefast eu munca lui de creaţie. •

intr-ua anume loc. să apară şi alţii, cu 
difer"ferite probleme, „sperând ca noi să 
le putem mijloci rezolvarea acestora. Şi 
atât cât ţine -de noi, încercăm sâ o fa
cem...

•  DANA IOAN — REDACTOR.

Cu „antecedente" mal vechi In presa 
scrisă şi în televiziune, Dana Ioan, deşi 
a terminat Politehnica, susţine că: „De 
când mă ştiu am vriii să devia ziaristă".
Visul ei a început să prindă contur în 

i, când şi-a începuturmă cu cinci ani, 
activitatea la cotidianul „Datina" din 
Turnu Sevorin, continuând cu televizi
unea „Terrasat" din acelaşi oraş, A re
venit pe meleagurile nat|»le şi de o lună 
de zile lucrează la subredacţia Hune
doara a postului 3 TV Deva, realizând 
emisiunea săptămânală „Timpul Hune
doarei". Pentru D. Ioan televiziunea în
seamnă, în primul rând.'-muncă tn e- 
cifipă: f„ln televiziune, dacă nu ştii şă 
colaborezi cu ceilalţi, n-ai pici o şansă". 
Televiziunea cere spontaneitate, stăpâ
nire de sine, şi pentru ea saltul îa 3 TV 
a fost foarte dur, pentru că până acum 
n-a avut prilejul să lucreze în direct.

•  „NQI“ — O EMISIUNE CU ŞI 
DESPRE TINEREŢE

Sunt operatori imagine Ia 3 TV. Lui 
Călin această muncă fi absoarbe tonte 
energiile celor 26 de asii gi Săi. Expri
marea prin imagini este o primă mare 
renşită a- lui Călin, după o serie neagră
de bâjbâieli neproductive în alte dome
nii. Banii pe eare-i câştigă ea oţoperator
sunt puţini, dar dste susţinut financiar 
de către mama sa câre-i Înţelege dra
gostea de meserie. In anul ce Vine, Că
lin vrea să încerce la A-T.F. Bucureşti, 
secţia regie film. Sorin este deja stu
dent la Universitatea Rcolvgieă din De
va, ll atrage tn mod special munca de 
operator TV fiind fascinat d« extraordi
nara putere a celui ce filmează de a in
duce, prin inteligenţa Captării imaginii, 
o anumită state emoţionala în rândul 
consumatorilor de televiziune. Ambii 
operatori âu avut un cuvânt de laudă 
pentru directorul de programe Vlâdimir 
Brilinsky, mentorul lor în ale meseriei.

Specificul emisiunii pentru tineret 
„Noi", prezentă o dată .pe săptămână 
în programul 3 TV Deva, este In de
plină consonanţă cU tlhereţea celor 
care o realizează, reprezentaţi de un grup 
de elevi ai liceului „Decebal". printre 
cei 10 tineri care se ocupă de această 
emisiune, Sanda Popa, Ciprian Roncea 
(redactori) şi Bogdan Brilinsky (opera
tor) sunt prezenţi, In ultimul ţimp, în 
mod constant în redacţie, alături de co
laboratorii ftoxana Xlea şi Maria îşfan» 

^Permanentă în emisiunea noastră 
este muzica, Iar subiectele variază de 
la o săptămână la alta, noi încercând 
Sâ cuprindem cât mai multe licee din 
Deva", ne spunea de la bun început S, 
Popa. In opinia lui C. Roncea şl a co
loşilor săi, aspectul pe care el l-au re- 
qgptet ca fiind eel mai des abordat în 
cadrul emisiunii âr fi cel referitor la 
conflictul dintre generaţii, în special 
relaţia părinţi — copii, care» în condi
ţiile actuale, se pare că afectează la fel 
de mult ambele categorii, nu numai pa 
ţineri. De interes pentru elevi sunt, de
sigur, şi problemele legate de examene.

LIVIU SAS — director, VASILE PASAT —. director tehnic, VLA- 
DIMIR BRILINSKY — director programe, ALIN BENA •+- redactor şef, 
MARIUS MACRA, DANA IOAN — corespondent Hunedoara, IOAN VA- 
SIU — corespondent Orăştie -— redactori, ILEANA ONA DONOSE — 
secretar de redacţie» ADRIANA CHIRILIUC —■ colaborator, SORIN 
KOSZ, CĂLIN STÂNCULESC, MIHAI NICOARĂ — Orăştie, OVIDIU 
KATONA — Hunedoara — operatori, RÂUL ROSETTI, CIPRIAN CREŢU 
— montaj, regie emisie, CORNELIA BĂLTAREŢU — contabil, SIMONA 
ZERIU, RALUCA EL1U, CRTSTINA FURDUI, SANDA POPA — prezen
tatoare. Pasiune. Muncă. SacrttfcfL Si un. premiu din partea Asociaţie» 
Profesioniştilor din Televiziune. Pe toţi şi pe toate le reuneşte studioul 
local de televiziune 3 TV Deva. a

locurile în facultăţi, burse şi alte aspecte 
organizatorice întâlnite în şcoală. Reţi
nând remarca făcută de B. Brilinsky 
(„Noi" -  o emisiune făcută în întregi
me de tineri, de ia filmare până ia mon
taj), aşteptând colaborarea elevilor şl 
din alte licee, a altor tineri, interlocu
torii noştri consideră că aici, la 3 TV, 
se simt ca într-o familie; iar ceea ce 
au dobândit până acum au învăţat de 

. ia Nunu (V. Brilinsky). De altfel, în 
calitate de coordonator ai acestei emi
siuni, VJ3. a pornit, în realizarea ei, 
dg la idaaa de a oferi tinerilor posibi
litatea de a se exprima liber, aşa cum 
al n-a avut şansa să o. facă ia vremea 
respectivă. Iar întărirea spiritului de 
echipă în cadrul acestei redaeţU repre
zintă lucrul la care V.B. ţine cel mai 
mult, pentru că „acolo unde echipă nu e, 
nimic nu e“.

•  ILEANA ONA DONOSE — 
SECRETAR REDACŢIE.

Deşi venită Ia 3 TV Deva doar în 
eu aproximativ o lună de zile, 

lianei Donase nu i-a fost greu eâ reu- 
şoareft să 1» integreze In „colectivul mi
nuna*" pe care l-a găsit aici, după cum 
na mărturisea. Pasiunea eî cea mate o 
reprezintă calculatoarele, dar îi pâace 
*ă afle cât mai multe despre întreaga 

* muncă ce se realizează fntr-o televiziune, 
considerând câ atei are foarte multe de 
învăţat. întocmirea programelor d« lu
cra pentru fiecare zi, urmărirea emisi
unilor difuzate, redactarea micii publl- 
cităţi sunt câteva dintre coordonatele 
jtecar» se structurează munca Ilenei, 
muncă pe care ea -o face cu o mare 
plăcere.

&

•  RÂUL ROSETTI, REGIZOR 
DE EMISIE, MONTEOR IMAGINE 
Ş l  OPERATOR,

Consideră foarte importantă munca 
de echipă în desăvârşirea imaginilor TV. 
Este atras ■ de munca de montaj care, 
practic, dă personalitate prin aportul 
creaţiei emisiunilor de televiziune. Do
tările tehnice ale riudiohii 3 TV sunt 
bune, dar. conform spuselor Iui Râul 
Rosetti, ele sunt departe de ultimele 
realizări în domeniu, în special în sec
torul montaj şi imagine.

•  CORNELIA BALTÂREŢU —
c o n t a b il .

O Impresionează specificul ■ muncii 
dintr-un studio de televiziune. Chiar 
dacă în prezent firma nu cunoaşte bu
curiile beneficiului, dna Băltăreţu are 
speranţa că lucrurile Se vor schimba 
pe măsură ce agenţii comerciali vor 
primi tot mai multă Încredere în acest 
post de televiziune.

Pagină realizată de 
GEORGETA BlRLA. 

ADRIAN SALAGEAN

Anul VII •  Nr. 1495 21 — Duminică, 22 octombrie 1995



: p Ş » i S
C U V Â N T U L  U B E R  m M W .

I
BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ S .A .\ 

SUCURSALA DEVA

Anunţă vânzarea p r in

! I
! !

i M crom» w u c a  ii ■
I

'• v. ..
I I■: S ••
I 

I.
I••,«’
I' %
I' v
I%
I%
I

I
a următoarelor bunuri mobile :

\:• %
\; %
I

>!
I•; ■ *
I■: %•
I

MONITOR V.G.A./CTX 5439 
Suma de pornire este de 375 000 lei.

$, CALCULATOR P.C. KLOON 803861 
TOWER PACIFIC
Suma de pornire este de 3 060 000 lei.

3. TELEFAX PANASONIC UF 130 
Suma de pornire este de 1 300 000 Iei.

4. TELEFON SANlO
Suma de pornire este de 95 000 lei.

5. CASĂ DE MARCAT ELKA
Suma de pornire este de 540 000 lei.

6. MOBILIER

Suma de pornire este de 3 140 000 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 26 oc

tombrie 1995, ora 10, la  sediul B.C.R. 
S.A. Deva, Piaţa Operei, nr. 4. —  biroul 
O fic iu lu i Jurid ic, cam. 211.

Relaţii suplimentare la sediul B.C.R. 
S A. Deva, O ficiu l Juridic şi la sediul 
firm ei S.C. J'J.P. „Internaţional Exp. 
Imp. Consulting“ SRL din Deva, băni De- 
cebal, bloc C, parter.

TRIBUNALUL HUNEDOARA  
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 

ORGANIZEAZĂ

F

ora
I

în data de 30 octombrie 1995,
10, pentru ocuparea postului de

* REFERENT (contabil). [
Condiţii : studii medii economice sau

I

1 . %
I*
I■m"
I

I

I

5 ani vechime în funcţia de contabil, |  
Bibliografia se găseşte la sediul tribuna- ţ 
lu lu i. (547) \
................................................ ...................  »

S.C. COMPACT S.R.L. *
D E V A  J

Proiectare de arhitectură şi construcţii j
Aleea Crizantemelor, bl. E 14 A, ap. 8 »

Tel/Fa*: 025207

i

• 1 tehnician constructor
•  1 subinginer constructor
•  1 inginer constructor.

(548)

SX. „DEVATRANS** S.A. DEVA 
Str. Depozitelor, tir. 2.

1

I

\%
i

#  şoferi categoria „D“.

OPERATIV, CALITATE
•  TRADUCERI AUTENTIFICATE Şl 

LEGALIZATE (în limbile engleză, fran
ceză, germană, italiană, maghiară, rusă).

•  ACTE pentru maşini, CONTRAC
TE, DOSARE pentru EMIGRARE.

•  FACTURI, CERTIFICATE DE 
CALITATE

•  DOCUMENTAŢII TEHNICE. 
Adresaţi-vă la S.C. Lamy Trade Serv.

Deva (lângă Primărie). '  (1654)

SOCIETATEA DE ASIGURARE — 

REASIGURARE „ASTRA- S.A, 

AGENŢIA DEVA
str. D. ZamfirescU, bl. Q, ap. 4, 

telefon/fax 054—626321 
I Oferă celor interesaţi. posibilitatea înche 
I ierli unei game largi de asigurări, la tarife de
|  prime negociabile, cu posibilitatea plăţii acesto-

I - ra în rate trimestriale. Dintre acestea men- 
I Iţionăm ţ
'  |  — CARTE VERDE ^  cu reduceţi impor-

I tante pentru Ungaria, Iugoslavia şi Bulgaria;
|  — Asigurarea echipamentelor electronice
■  şi a tehnicii de calcul; _•

II — • Asigurarea de accidente a angajaţi
lor;

■  — CASCO — cu valabilitate atât In
■  România, cât şi in străinătate, precum şi pen- 
Itru cazurile de furt pe teritoriul României.
|  (528)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIEt 
COMUNALA ŞI LOCATIV A  

HUNEDOARA  
A N U N Ţ A '

Organizarea lic ita ţie i directe în - __„
de 7 noiembrie 1995, ora 8, la sediul re
giei, pentru închirierea următorului spa
ţiu  com ercial:
—  PT 10 Microraion I I I  — 36 mp 

■având p ro filu l de activitate comercia
lizarea cu amănuntul de m ărfuri agro- 

alimentare sau prestări servicii (exclu
siv alimentaţie publică).

în  caz de neadjudecare a spaţiului, 
lic ita ţia  se va repeta în  fiecare z i de 
ora 8.

Relaţii suplimentare se pot Abţine la 
sediul R.AM.G.C.L. Hunedoara, bdul 
Republicii, nr. 5, tel. 711554 sau 712067.

V  >  ' (545)

■

WW.V.WW.V W VWW

S.C. „P Ă LĂ R II CRIST1NA" S.R.L: ţ 
D E V A

str. Aurel Vlaicu, nr. 19-21

A N G A JE A ZĂ :
•  Şofer profesionist, etnic germm, 

carnet de conducere categ. B, C, D, E;
•  Lucrător în ipsos, cu experienţă, 

modele deosebite;
•  Căutăm vorbitor de limbă ucrai

neană pentru deplasări Kiev.
Tel. : 613964, 230034, orele 9-15.

ÎN  ORICE 

OCAZIE 

PUBLICITATE  
PRIN

«<

II

ăVVVWWWW W iW W A

Depuneţi
cuponul nominativ de privatizare 

si certificatele de proprietate

Ia FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE 1 
BANAT CRISANA

Deveniţi astfel* acţionar al
Societăţii de Investiţii Financiare

*• *>>

Veţi avea următoarele avantaje:
* p fT B s T parte* ce vi se cuvine din profitul realiiat deFond »

poslbilitătea d&ertrte odcstrd'Scţnftile preareîe veţîobţfrve 
<în*5ch i mbul« cupoane! or Si certificatei cr.dâ privatizare
* investiţia dumneavoastră dobaîdesie s 'garanta; ofe rit£ de fapiu I ca 

- lEfcndyl itednfi acţiuni'la un im e numardesocieiaţi'corntfrciale

H o t a r â ţ i - v d  s â  c â ş t i g a ţ i  ş i ,  m a i  a l e s ,  h o t â r ă t i ~ v ă  s ă

EVITATI RISCUL

;;

Fondul Proprietăţii Private 1 
"Banat-Crisana"

â!â<fâ9.0O} Calea Victoriei 33-35, Tsa.057-Z3'M«S, Fax (K7-25016S
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ÎNŞTIINŢARE

•  Parohia Greco-Catolică 
Simeria anunţă credincio
şii Că sfânta liturghie se 
oficiază duminică, ora 9. 
la Capela din Cimitirul 
oraşului,

, (1922)

ANIVERSĂRI
•  Încă un firicel de păr 

cărunt se adaugă la tâm
plele bunului nostru prie
ten Pătru Gavrilă, secre
tarul Primăriei din Balsa. 
IU dorim, dragă Pătru, 
ani mulţi cu sănătate, fe
ricire şi bucurii. Prietenii 
tăi. '

0  La muUj ani dragă 
Păsculeţ Cucia-Tatiana. 
Mama şi unchiul din 
Deva. ~ (1987).

, : . VÂNZĂRI — V
c'v. . : r  arări

•  Vând bicicletă mc.
'ditinală (ergometrică), 
Franţa, nouă. Tel., 613754, 
zilnic orele 18—21, ’j:

•  Vând casă cu* gră- 
’dină şi anexe, sat Ban- 
potoc. Informaţii 661584.

(021528)
; ? ;•  Vând tejghea tâm

plar şi cărucior pentru 
handicapaţi. Deva, telefon 
621262. (021522)
. •  Cumpăr talon5 înma
triculat Dacia 1310, tel. 
614767, Deva, după ora 
15. (021529)

•  Vând convenabil auto
turism Oltcit Club, fabri
caţie 1989, plus piese de 
schimb, tel. 223822 Deva, 
după ora 18. (1838)
ty*  Vând casă şi eventual 
teren agricol în Cîrjiţi, 
tel. 624879. (9989)

•  Cujnpăr apartament 2
camere, orice zonă. Tel. 
618830. (1924)

•  Societatea Perseu vin- 
de en gros şi eu amă
nuntul zahăr, sucuri na
turale. produse papetărie, 
str. Josif Vulcan, nr. 23, 
telefon 618413.

(7746)
•  Vând lemn de brad

pentru construcţii şi mo
bilă. Tel. Cîmpeni, 058/ 
771777. (1923)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj 3, decoman
dat, Bălcescu, bl. B, tel. 
626307.

(1844)
•  Vând Dacia 1300, sta

re foarte bună. Telefon 
617515. (1843)
L;M Vând 300 . oi ţurcane 
(tineret). Sibiu. tel. 069/ . 
557308. (7743)

•  Vând Dacia 1 300, fa
bricaţie 1982, 2700 DM,
negociabil. Tel. 217659.

(7739)
•  Vând casă, curte, gră

dină cu gaz şi apă. Si-
- meria. Progresului, nr. 
86, telefon 660693.
• ( (7742)

•  Cumpăr garsonieră
confort I, în orice zonă. 
Telefon 620691...........

(1921)
•  Vând Dacia 1310, 

1984, 1600 DM (negociabil), 
sau schimb cu talon ma
şină străină, plus diferen
ţă. Telefon 625319.

(1914)
•  Vând casă, Viile Noi,

str. Barbu Lăutaru, nr. 14, 
Deva. (1906)

•  Vând colţar, chioşc
lemn (demontabil), video 
(două bucăţi) Goldstar şi 
Clown, rulotă tip Salon- 
ta, ladă frigorifică. Tel, 
629132. (1901)

•  Vând teren intravi
lan, în Sîntuhalm (viza
vi de PECO), posibilităţi 
gaz. Telefon. 623148, după 
ora 20. ■ ■ '

i ■ (1890)
•  Vând electrocompresor

aer. Telefoii 617075. 
. . . . .  - (1889)

•  Vând apartament două
camere, 'decomandate, con
fort I, mobilă, loc veci, 
telefon 621167. (1876)'

•  Vând mobilier bar şi 
magazin alimentar. Tele
fon 628935, orele 15—17.

1 (1875)
•  Vând apartament

Orăştie, Pricazului, bloc 
38/33, etaj I, preţ negocia
bil. (9684)
; •  Vând combină recol
tat păioase 14 milioane 
lei, fabrică de pâine şi 
specialităţi 8 milioane lei, - 
congelatoare, maşini de 
spălat automatice, ’ com- 
presoare pentru congela
toare, anvelope auto 155/. 
13, mobilă pentru hol, 
calorifere, căzi pentru baie, 
la preţuri convenabile. In
formaţii telefon 712339.

(78131
•  Vând Trabant 601, 

combi. Informaţii tele
fon 713312, orele 20—21,

(7815)
•  Vând maşină de festo-

nat (industrială), preţ ne
gociabil. Informaţii tel, 
724274, (7817)

•  Vând casă în Nădăş-
.tie, şl apartament Hune
doara, zona Teatru. Tel. 
717595. (7818)

OFERTE 
DE SERVICII ?

•  s, c. brutAria
NEAMŢ IMPORT EX
PORT S.R.L. DEVA an
gajează brutari calificaţi 
sau personal în vederea 
calificării la locul de 
muncă. Informaţii la se
diul societăţii din Deva, 
str. M. Viteazul, nr. 32, 
sau la telefon 214647.

' , (1916)

TRANSPORT AUTO
•  CU CAMIOANE ÎNCHISE 

DE 3-16 TONE
•  GARANTAT PREŢ MINIM

• TELEFON 054/647529

0  Societate comercială 
angajează croitorese. In
formaţii, tel. 213201, orele

8—15, bdul Decebal, bl. 15, 
parter, •' *'' ' (1892)

•  Pentru BUCUREŞTI, 
căutăm menajeră internă, 
până la 55 ani, serioasă, 
fină, fără obligaţii, iubi - - 
toare de copii, cunoscă
toare a unei limbi străine

-(germană, engleză, france
ză sau italiană), pentru 
îngrijirea unui copil de 
4 ani. Se oferă condiţii 
optime şi salariu foarte 
bun. Trimiteţi curriculum 
vitae la Oficiul Poştal Nr. 
34, Căsuţa Poştală Nr. 08.

(308) ,

PIERDERI

' Pierdut legitimaţie 
serviciu, pe numele Bog
dan Augustul. O declar 
nulă. ' . ■ (7814)

•  Pierdut număr ma
tricol 368 GP, pe numele 
Pascal Marcel. II declar 
nul. (7816)

ÎNCHIRIERI
•  închiriez casă pentru

birouri, depozit sau per
soană. Deva, Horea, tel. 
619191. v 1--';

(7745)
DIVERSE

•  S. C. CONSICOM 
ANDRA SRL Hunedoara 
anunţă majorarea adaosu
lui comercial de la 30 la 
sută la 50 la sută.

• (1936)
> •  S.C, DEVASAT S.R.L.

anunţă intenţia de majora- 
re a tarifului de racor
dare la reţeaua de tele
viziune prin cablu, ’ în- 

j cepând cu data de 1 no
iembrie 1995.

0 , S.G. MAGI-COM SRL 
Hunedoara anunţă ma
jorarea adaosului comer
cial de la 30 la suta la 
50 la sută,

•  O.A.I. ZUDOR anun
ţă majorarea tarifului la 
600 lei/km, din 21. 521. 
1995. yyy (9685)

•  S.C. Dacia Turist SRL 
Deva anunţă majorarea 
cu 40 la sută a tarifelor , 
începând cu data de 1 no
iembrie 1995.

‘ ' , (7744)
0  S.C. Leconfex SRL 

Păuliş anunţă . majorarea 
cotei de adaos comercial 
la 50 la sută,

(1917)
0  S.C. Leonela. SRL 

Chişcădaga anunţă majo
rarea cotei de adaos co
mercial la 50 la sută.

(1918)

COMEMORĂRI
•  Familia Manea Jian şi 

Gabriela anunţă Cu pro
fundă durere împlinirea a 
şase săptămâni de la 
moartea prematură a dra
gului nostru nepot

AVRAM FLORIN
Dumnezeu să-l ierte ! 

Memoria lui va fi veşnic 
vie în sufletele noastre.

(021525)

M

•  Se împlinesc 10 ani de 
lâ trecerea în nefiinţă' a 
dragului nostru soţ şi tată

ŞERBAN IOAN, 
din satul Josani. Nu te 
vom uita niciodată.

•  Se împlinesc 6 săp
tămâni de când a plecat 
dintre noi, lăsându-ne cu 
inimile frânte de durere,

subofiţer artilerie 
DANUŢ IlANA

Comemorarea azi. Ia 
Biserica Ortodoxă Popa 
Şapcă, ora 10. Mama, 
tata si fratele Adrian.

(7820)
•  S-a scurs un an de

lacrimi, dureri şi multă 
jale de când ne-ai părăsit 
dragă .*.

sanda
la numai 22 de* ani, din 
Vălişoarâ, lăsând pe fiica 
ta Ioana la numai 8 luni. 
Nu te vofn uita nicioda
tă. Naşii, mătuşile, veri
şorii. ■ r (i9i2)

•  Familia comemo
rează astăzi şase ani 
fără dragul nostru 

GHEORGHE 
DOGAN

din Zdrapţi . Cât ai 
trăit ne-ai iubit/, Cât 
vom trăi te vom 
plânge J

(1910)

•  Azi, 21 octombrie 
1995, se împlinesc 16 ani 
de când ne-a* părăsit cel 
care a fost un soţ şi tată 
deosebit, ; ' .

ALEXANDRU 
' MACA VEI

Nu te vom uita nici
odată. Viorica — soţie, 
Sanda — fiică, Vlada — 
ginere.

(1898)
•  Cu inimile zdrobite de 

durere, familia anunţă că 
s-au «curs «ase ltuii de 
când a Trecut în nefiin
ţă cea care a fost >.

EUGENIA VINTILA
Nu te vom uita nici- 

. odată. Dumnezeu să te 
odihnească în pacei

(1920)}
•  Se împlineşte un an 

trist de când scumpa 
noastră

ALEXANDRINA
MAIER

ne-a părăsit la numai 22 
ani. Acum, , când penr 
tru-a câta oară/ Venim la 
tristul tău mormâiit/. 
Cum ar putea să nu ne 
doară/ Că trupul tău 
zace-n pământ. Nu te 
vom uita niciodată. Fiica 
Ioana, părinţii, sora, cum
nata si nepotul Ionuţ.

*(1908)

DECESE

CUVÂNTUL LIBER
*» XX> O «OOOO*. V

» 6u profundă du
rere anunţăm înceta/, 
rea din viaţă, la data 
de 19 octombrie 1995 
a bunului şi iubitului 
nostru soţ, tată şl 
bunic, avocatul

gavril duncea
Ceremonia fune

rară se va ’ desfăşura 
la Gasa Mortuară 
Deva, în data de 22 
octombrie 1995, ora 
13. ’ Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! .

(1925)

•  Baroul Hunedoa- 
■ ra anunţă decesul 

av.
GAVRIL DUNCEA

în vârstă de 84 ani şi 
transmite familiei sin
cere condoleanţe. în
mormântarea dumi
nică, 22 octombrie 
1995.

(1931)

•  Cei ce l-au iubit 
şi i-ati înţeles triste
ţea şi singurătatea, 
deplâng trecerea în 
eternitate a celui care 
a fost -v: y ■' / ■

TRIF IOAN 
(NELU)
63 ani,

impiegat de mişcare 
înmormântarea v a . 

avea loc sâmbătă, ora 
13, de la domiciliul 
din Cristur. Dumne
zeu să-l odihnească 
în pace I

•  Colectivul Inspec
toratului Şcolar Jude
ţean Hunedoara este 
alături, de domnul 
profesor .Cândea
Gheorghe, inspector 
şcolar general, în gre
lele clipe cauzate de 
decesul mamei sale, 
după o lungă şl grea 
suferinţă. Transmi
tem sincere condo
leanţe familiei îndu
rerate. (1847)

•  Conducerea Grupu
lui Şcolar Industrial 
Energetic Deva este 
alături de inspecto
rul general prof. Cân
dea Gheorghe, la 
greaua -suferinţă pri
cinuită de pierderea 

. mamei.
(1845)

•  Colectivul de ca
dre , didactice de la 
Grupul Şcolar Auto 
Deva estte alături de 
domnul inspector ge
neral şcolar" Gheorghe 
Cândea, la greua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei sale,' 
şi îi transmite sin
cere condoleanţe.

■ (021530)

•  Colectivul de ca
dre didactice de la 
Şcoala Normală „Sa
bin Drăgoi" Deva 
este alături de prof. 
Gheorghe Gândea, 
inspector general al 
Inspectoratului Şco
lar Judeţean, la, grea
ua încercare prici
nuită de încetarea 
din viaţă a mamei 
sale,

MĂRIA CÂNDEA 
(1930)

J f
f i

m n a a
23 OCTOMBRIE 1995

1 dolar SUA — 2182 lefi
1 marcă germană — 1542 Ici

100 yeni japonezi . — 2N»7 Ici
I U ră  sterlină — 3429 Iei
I franc elveţian ■ .'«!• 1892 lei
( franc francez , . 5 — 440 lei

100 lire italiene — 137 lei
' Cursuri de referinţă ajg Băncii Naţionale 

a României.
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Din determinările ana. 
titice privind calitatea fac
torilor de mediu în jude
ţul Hunedoara, In perioa
da 9—15 octombrie, efec
tuate la punctele de con- 
îrol pentru supraveghe- 

j rea calităţii aerului/ au 
rezultat următoarele:

•  Şi In această perioa
dă, valorile medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazoşi (bioxid de sulf, 
bioxid de azot, amoniac, 
fenoli şi aciditate) s-au 
menţinut în limitele im
puse."5.": '

•  La pulberi în sus
pensie, în zilele de 9, 10 
şi 12 octombrie, la Parp- 
şeni, Chişcădaga şi Teliuc 
s-au depăşit valorile ad
mise.

•  Pulberile sedimenta- 
bilfe au înregistrat depă
şirea limitelor impuse In

zona Teliuc de 25 ori 
şi în zona Chişcădaga' de 
9 ori.

-© Nivelul de zgomot de
terminat în localităţile 
■Culan, Hunedoara şi Te
liuc a fost, în general, în 
limitele impuse.

•  Valorile radioactivită
ţii BETA globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi de
puneri atmosferice), ape 
curgătoare şi potabile, sol 
şi . vegetaţie s-au încadrat 
în limitele de variaţie 
ale fondului natural.

•  Şi indicatorii de cali
tate pentru majoritatea a. 
pelor curgătoare de su. 
prafaţă se încadrează în 
limitele impuse. Se men
ţin pe râul Jiu valori 
ridicate la materii în 
suspensie, provenite " din 
evacuarea apelor uzate 
incomplet epurate. Va
loarea maximă de 2517 
mg/dmc a fost în ziua de 
13 octombrie.

Agenţia de Protecţie 
a Mediului ..

Deva

! AGENŢIILE DE PUBLICITATE  
j '„CUVÂNTUL LIBER*
|  : Pentru a economisi tim p şi bani, pu- |
j teţi publica anunţuri de mică şi mare pu- j 
|  blicitate în ziaru l nostru, apelând la agen- * 
l ţiile  de publicitate d in  î *

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI j 
j din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în c lădirea! 
| Tribunalului judeţean) j — Ia chioşcul din  1 j CENTRUL M UNICIPIULUI, lângă maga- j 
|  zinul „ Comtîm“  j == la chioşcul din CAR- ! 
i TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz \ 
j „Orizont"). >
« •  HUNEDOARA, pe bdul Dada (iei. î
j 716926). \  |
; •  BRAD, strada Republicii (tel. )
j 650968), la sediul S.C. „MERCUR":
| •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- I
j gazinul „P a lia": j
I •  HAŢEG, pe str. Progresului, n r . 1 ! 
| (în spaţiul secţiei foto). Telefoane r 770367, l

1 Agenţiile ziaru lu i nostru adgură; la  î 
j taxă rezonabile; publicarea cu maximă I 
j promptitudine a tu titro r anunţurilor de | 
Lw»tc5 şi mare publicitate7 !
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