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Interviu cu dna prof, 1ANA STANC, 
directorul Scolir Generale Aninoasa

Şcoala generală clin A- 
ninoasa, acest spaţiu al 
candorii naive, al înţelep
ciunii şi-al speranţei, ani
versează 100 de ani de 
existenţă. Un secol de în
văţământ, în acest colţ de 
ţară! Orăşelul dintre dea
luri se pregăteşte de săr
bătoare. Au mâi rămas 
puţine zile până la înce
putul lunii: decembrie, 
când se vor desfăşura ma
nifestările aniversare şi, 
ia şcoala cu pricina, pre
gătirile nu- contenesc. Dna 
prof. lana Stane, directo
rul şcolii, a găsit răgazul 
pentru un dialog pe tema 
*tcestui important . eveni
ment cultural. :

— tntr. adevăr, mani
festările vor avea loc îrt 
zilele de 3 şi 4 decembrie; 
începând cu ora .10. Con
siliul- dţ, administraţie al 
şcolii şi directorul invită 
pe cei care au absolvit 7 
său 8 clase la Amnoasa, 
a şi pe cei care au slujit 

şcoala, şi mai sunt în 
viaţă; să revină la Ani- 
noasa, cel mai tânăr oraş 
ai Văii Jiului, dar cu o 
veche tradiţie în învăţă
mânt, îi aşteptăm pentru 
a_şi revedea şcoala, , cole-' 
gii, locurile natale, ale 
copilăriei. Rugăm absol
venţi! să aducă — dacă e 
posibil — şi un simbol 
al carierei îmbrăţişate, 
pentru a răr.iâno în expo
ziţia permanentă a Şcolii
noastre. Am dori, de ase
menea, ca până în 25 no- 
cmbrie să ne trimită câte 

o fotografie 6/% în vede
rea realizării panoului „Ga

leria absolvenţilor — arc 
peste timp". Aceasta ar îi 
dorinţa şi chemarea noas
tră.

r  Vorbiţi-ne, vă rugăm, 
despre programul celor 
două zile aniversare. V

— Duminică, 3 decem
brie, la ora 10, va avea 

LUCIA LICIU

(Continuare la pag a 2-a) 
mmm •  •  a •  •  •  <■ mmm

Piaţa Victoria din Deva 
a găzduit joi, 16 noiem
brie a.c., un eveniment auto 
inedit: o expoziţia de vi
ziona re-lansare 
hunedoreană a 
melor marca Hyundai.

Autoturismele Hyundai, 
produse de recunoscuta fir
mă coreeană cu acelaşi 
nume, au intrat pe piaţa 
românească din luna au
gust 1994, judeţul Hune-

sunt recunoscute pe piaţa 
mondială, firma având re
prezentanţe în 190 de ţări 
ale lumii. Hyundai este 

pe piaţa " într-o ascendenţă perma- 
autoturis- nentă, cea” mai veche ma

şină din această gâmă de 
fabricaţie feste de doi ani, 
iar ultimut model scos pe 
piaţă, are doâr câteva luni.

Pentru România autotu
rismele Hyundai au o sus
pensie specială;- având în

doara devenind,. începând vedere, calitatea drumuri- 
cu 16 noiembrie a.c. a 11-a ‘ lor.
reprezentanţă deschisă în 
România.  ̂ /

Firma Hyundai a fost în
fiinţată în 1947 şi deţine 
în prezent • 6p ta sută din 
producţia de autoturisme a 
Coreei. Calităţile , autotu
rismelor din gama Hyundai

in  judeţul. Hunedoara, 
reprezentantul Hyundai este 
SG Oetan HPetrocom SRL 
Deva, care va asigura, îm
preună , cu Autoeentrum 
Deva, consumabilele şi a- 
şistenţa de specialitate.
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La R.A.H. Petroşani

A fost revocat Consiliul
de Administraţie 

din funcţie
Prin Ordinul nr. 3096 

al Ministerului Industrii
lor, semnat de ministrul 
Dumitru Popescu, a fost 
revocat din funcţie Con
siliul de Administraţie al 
Regiei Autonome a Huilei 
Petroşani, inclusiv preşe
dintele acestuia. Prkl3 a. 
celaşi ordin a fost elibe-

Sl

rat din funcţia de director 
general al R.A.H., dl. ing. 
Alexandru Blaj.

Până la numirea noului 
consiliu de administraţie 
şi a .directorului general, 
interimatul este asigurat 
de către dl. ing. Viorel 
Boantă, director tehnic 
producţie. (N.T.) ■: j
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Un comisar al Gărzii financiare 
a fost ţinta unui atac de tip mafiot

Acum câteva zile. u- 
ttul dintre comisarii şefi 
adjuncţi ai Gărzii finan
ciare a judeţului Hune
doara a fost ţinta unui 
atac mafiot. Doi indivizi 
îmbrăcaţi în trening, cu 
fes pe cap. sub pretextul 
că fac, joging, când au 
ajuns în dreptul dlui 
O.D. l_au lovit cu un 
box, apoi cu picioarele.

în urma atacului ex
trem de violent, dl O.D. 
s-o ales cu fractură de 
bază : nazală, o arcadă 
spartă precum şi multiple 
leziuni ce necesită, deo
camdată, 30 de zile de 
spitalizare.
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Surse ale poliţiei opi-, 
nează că „Ia mijloc nu 
este vorba de amatori de 
joging, ci de reglarea u- 
ndr conturi de către cei 
care stau în spatele a- 

■' cestui 'atac, /  j"-, .■ ■„
Nu este vorba de o 

faptă banală, nu este -un; 
atac simbol la , adresa 
Gărzii, ci este un atac 
ţintă la adresa comisaru
lui şef adjunct, a tnai 
precizat aceeaşi sursă, 
susţinând totodată ideea, 
că într.un timp sctirtr 
poliţia va face lumină în 
acest caz". (C.P.) ; 
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor in 
săptămâna 18—24 noiembrie 1995.

Tip A -— 607 200 lei; Tip B — 151 800 lei; 
Tip C — 75900 Iei. i - :i -

Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 104,3 la sută. 
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! 

DEVA, teL-fax 611564; HUNEDOARA — 
711130; PETROŞANI — 545302.

I

CONGRESUL
spiritualităţii ,

ROMÂNEŞTI

In zilele de 17, 18, 19 
noiembrie, la Herculane 
se desfăşoară lucrările 
congresului spiritualită
ţii româneşti.

I.a -lucrări participă ca 
invitat şi prefectul judeţu- 

înedc 
Alic. (I.C.)

|  <lui Hunedoara, dl. Gostel

membrii şi simpatizanţii 
partidului al oirui pre
şedinte este, la Primăria 
din Simeria, la' or3 10, 
iar la 12,39, la Primăria 
din praştie. ;Cu , ocazia 
acestor întâlniri vor a- 
vea loc şi conferinţe de 
presă. (Tr.B.)

CONFERINŢA
ju d eţea n .!

Dl. HORIA RUSU IN 
JUDESUL NOSTRU

Sâmbătă, începând de 
la ora 10, va avea loc, 
în sala de şedinţe a Pri
măriei Deva, conferinţa 

Din informaţia ce ne-a judeţeană a Filialei Hu- 
transmis-o dl. ing, Alexa nedoara a 
Ioan Mifrcea, preşedin-

sala de protocol a hote
lului „Decebal", o con
ferinţă de presă la care 
îi invită pe reprezentanţi 
ai mijloacelor de infor
mare în masă din jude
ţul nostru (Tr.B.)

-OLIMPIADA
INTELIGENTEI"

Sub acest generic se 
va desfăşura sâmbătă, 18 
noierribrje 1995, un inedit 
concurs de matematică şi 
fizică între elevii clase
lor a X-a şi a XI-a de 
la Liceul Teoretic „Tra- 
îan“ Ceva şi Liceul Teo
retic Hunedoara, ; Iniţia
tiva aparţine celor două

tele Filialei judeţene a 
PL ’93, ieri a avut loc 
la Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara o întâl
nire a dlui. Horia Rusu, 
cu membrii şi simpati
zanţii Partidului Liberal 
-93.

Astăzi, sâmbătă, . 18 
noiembrie a.c., dl. Horia 
Rusu se va întâlni cu

mocrat Agrar 
hia, (Tr.B.) ■/

CONFERINŢA DE
. . presA

Sâmbătă, 18 noiembrie 
a.c,. Colegiul Director 
al Filialei judeţene a 
Frontului Democrat Ro
mân Jffganîzează, înce
pând de fă ora 16, la

atică-fiiică. (R.S.f

FOTBAL... PE MICUL 
«CRAN

Duminică, în etapa a 
15-a a D.N. meciul din
tre Universitatea Gra- 
iova şi Rapid se transmi
te în direct la ■' televizi
une, pe programul I,

începând de la ora 13,30 
Reamintim că Rapid se 
află pe locul 2 (cu 28 
de puncte), iar gazdele 
pe locul 6, cu 24 do 
puncte. (S.C.)

SI LA DEVA

Tot duminică, dar de- 
ta ora 11, pe stadionul 
„Cetate", Vega -Deva 
primeşte vizita colegilor 
din Lupeni (Minerul) în 
cadrul celei de-a XVI-a 
etape din Divizia B, se
ria a Hl-a,

Duminică, ultima etapă 
din tur, în. Divizia C. 
Derby-ul etapei,. Minerul 
Aniiioasa — Dacia O- 
răştie. (C.S.)

PREMIERA
teatrala

l-a Teatrul „X. D. Sâr- 
bu“ Petroşani va avea 
loc, duminică, 19 no
iembrie, ora 18, premiera 
piesei „Delir în doi...“,

farsă tragică de Eugen 
lonesco. în regia artisti
că a lui Atila Vizauer, 
student în anul V la A.T.F.

„IMNURILE CETĂŢII"

La Deva (Piaţa Victo
riei) are loc duminică. 
19 noiembrie a.c., Ora - 
11, ediţia a Il-a a Festi
valului de interpretare a 
cântecului ostăşesc „Im
nurile cetăţii" organizat 
de Ministerul Apărării 
Naţionale şi Direcţia de 
cultură a armatei, Uni
tatea Militară 01719 De
va. Festivalul se 
şpşră, pe. seâiu|'j-Xtrfe^„ 

-rea şubuniţS'ţilp? în mers/ 
~ t^pţândr -sjppn- faţa u- 
I-viului; intepretarea unui 
cântec patriotic la alegere 
şi a marşului armei jde 
către- fiecare formaţie, 
cu acompaniament -de 
fanfară; proba artistică 
la Casa de cultură). (M.B.)

(Continuare in pag. a 6-a)
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ampla serie de 
[-ştiinţifice pri-

Ifiseriindu-se în an
manifestări cultural-şti;
Ifîuiie de împlinirea a 123 de '$&{■ 
de existenţă a Societăţii pentru 
Fond de Teatru Român, joi, 16 no
iembrie a.c„ a avut loc la Casa de 
Cultură din Deva un aşteptat eve
niment teatral. Este vorba despre 
nona premieră a Teatrului de Re
vistă şi Comedie Muzicală Deva, 
cu Un spectacol ce se anunţa ine
dit intitulat „Revista’n draci? (un 
titlu în măsură să incite şi pe cei 
mai puţin iubitori de teatru...). 
Şi-am spune că a fost cu_adevârat 
o premieră, nu doar în accepţiunea 
clasică a termenului, ci şi în ceea 
ce priveşte genul abordat în acest 
spectacol, un gen care „sfidează4 
prin noutate şi îndrăzneală cam 
tot ceea ce s-a realizat in ultimii 
ani la acest teatru.

Pe scepă totul se desfăşoară în 
decorul dominat de chipul malefic 
al Diavolului, care nu trăieşte doar 
în iadul întunecat, ci «şi în viaţa 
de zi cu zi a pământenilor, vârân- 
du-şi coada peste tot. De altfel, ca 
la orice teatru de revistă, specta
torul este pu$ în faţa unor situaţii 
care nu reprezintă altceva decât o 
oglindă a vieţii cotidiene; doar că, 
faptul ce în realitate e trist şi du
reros, în teatru textierul (în cazul 
de faţă Petru Mărilă) îl poate meş
teşugi şi duc© până la comic. Ni
mic mai binevenit, dacă ne gândim

,R £V lSTA ’N DRACI
M Cu bine de „miresde" care, nfadţ 

ele* n-au scăpat de atingerea Ne- /

la cuvintele lui Mihai Ralea: ... tot
distracţia e cea mai înţeleaptă sanc
ţiune aplicată urâţeniilor din această 
iume“.

In toate situaţiile aduse de ac
tori pe scenă — fata naivă şi sin
gură care, Întâlnind tânărul visat, 
se vede înşelată şi prădată de a_ 
cesta; directorul care deşi aparent 
înţelegător şi binevoitor e nepăsă
tor faţă de soarta şomerului ce 
trăieşte „ca-n iad“; alegători care 
„pe motiv de SwundF incultură» 
ori „pe motiv de a doua muiere a 
liii Petre Şchiopii" (istorice şi pa
triotice); ies bătuţi şi hărţuiţi de la 
vot etc. laitmotivul e acelaşi Iar 
tânguirea e tardivi: „Draqu’ m-a 
pus 1“ '

Lugubrul atmosferei diavoleşti 
este accentuat şl prin realizarea co
regrafică a spectacolului (aparţi
nând Adinei Cezar), care a impri
mat o puternică notă de inedit a- 
cestuia. Nu ştim în ce măsură spec
tatorii prezenţi în sală au acceptat 
ca atare această faţă a unui gen 
de balet contemporan care, în gene
ral, este ou atât mai greu accesibil, 
cu cât nu toate detalilc „tehnice" 
sunt bine puse la punct. Se cu
vine însă a fi apreciat ,.Dansul ad
reselor" din finalul spectacolului, 
a cărui dificultate a fost depăşită.

curatului. |
Iar dacă Ia premiera anterioară l 

a teatrului manifestam o oarecare» 
reţinere In ce privea calitatea o r-} 
chestraţiei, acum aceasta a impre. \ 
sionat plăcut încă de la bun început, ţ 
prin tonalitatea vivace, prlntr-o }
linie melodică de largă respiraţie, I
un merit dosebit revenind şi uver- ţ 
turii compuse de dirijorul orches-1  
trei. compozitorul Ştefan Moţăţă-
ianu. O remarcă în {dus şi pentru
calitatea net superioară a sunetu
lui, pentru întregul aranjament1 mu
zical al spectacolului, pentru reuşi
tele piese în primă audiţie semnate 
de acelaşi Ştefan Moţăţăianu („Tin
de dorm eu astă seară" şl „Hamlet 
ia alegeri") şi de unul dintre cei 
mai statornici oameni ai Teatrului 
de Reviştă din Deva, compozitorul 
şi instrumentistul Alexandrii Bo- 
bondi („Of, Dracu’m-a pus").

In asemenea condiţii, aproape că 
suntem tentaţi ca, plecând de la 
saltul făcut în realizarea muzicală, 
cotinuând cu concepţia regizorală 
(semnată de Alexandru ©arian şi 
colaboratorul fidel al teatrului E- 
ugen Aron) şi cea scenografică (Ra
du Alexandru), să îndrăznim să 
privim mai sus viitorul Teatrului 
de Revistă din Deva, fiind evident 
pasul înainte pe care l-a făcut în 
ultima vreme- GEOKGETA BIRLA (

Despre reparaţii şi. . .  pâinea zilnica
t) privire aruncată în

tâmplător asupra Şcolii 
din Sâcămaş îţi oferă i-- 
maginea unei instituţii ră
mase" de izbelişte. Dna în
văţătoare Aurelia Berda 
accentua şi dânsa că ex
teriorul clădirii arată jal
nic. „A» de an am rămas 
pe din afara... fondurilor 
alocate care să schimbe i. 
raaginea şcolii noastre. A- 
cum ţinem de Primăria 
(fin Ilia. Nu ştiu când vor 
exista bani pentru repa
rarea ei. Cu banii de Ia 
buget pe care Lipeul Teo
retic din Ilia, de cŞre a- 
parţinem, i-a primit am 
zugrăvit sala de clasă, au 
fost efectuate lucrări de 
vopsitorii. Restul fondurilor 
de investiţii nu mai ţin 
de liceu".

Să mai menţionăm că

numărul elevilor de şcoală 
din Săoâmaş este mult 
mai mare decât al celor 
din Briznic, că numărul 
claselor de aici este com
plet I—IV. Neputând fi'

la şcoală, frecvenţa este 
bună. „Dialogul şcolii cu 
familia este unul benefic 
în cazul copiilor buni şi 
unul mai puţin benefic 
în cazul copiilor mal slab

Şcolile primare de la sate... nicidecum 
pe postul de cenuşărese!

folosită sala de clasă pro- 
priu-zisă. probabil şi din 
cauza încălzirii, cele pa
tru clase de elevi au fost 
retrase într-o sală mai 
mică, mai lesne de gospo
dărit, cu multe flori. Este 
un „compromis" care nu 
ştim dacă contribuie . în 
vreun fel la îmbunătăţi
rea calităţii procesului in- 
strucţiv-eaucativ.

Ceea ce este important 
este faptul că elevii vin

tfVâjtdjlil

Duminică, 19 noiembrie
•  Sf. Prooroc Avdie; 

Sf. Mc. Varlaam;
•  Onomastică; Elisa-

, beta;
Sâmbătă, 18 noiembrie # S-a născut, in 183?»
•  Sf. Mc. Platan, Ro- Ia Densuş, ARON DEN-

man şi Zachei; SUSIANU <m. 1900); poet
•  Onomastică: Plato- şi critic literar;

nie; . •: Luni, 20 noiembrje
•  Şparele răsare la ora •  -f înainte prăzaui- 

7,15 şi apune la 16,46; rea Intrării în Biserică
•  Au trecut 321 de a Maicii Domnului; Qiv. 

zile din an; au mai ră- Grigorie Decapolitul; Sf. 
mas 44. Mc. Dasie; ; ■

pregătiţi, a ţinut să pre
cizeze «tea înv. Aurelia 
Berda. Noi ne îndreptăm 
atenţia în aceeaşi măsură 
atât spre copiii buni cât 
şi spre cei mai puţin pre
gătiţi. In cazul celor din 
urmă, familiile ar trebui 
să se preocupe mult de eL 
Un prim efect al dialogu
lui nostru este faptul că 
elevii vin zilnic la şcoală". 

Să mai menţionăm că 
la această şcoală întreaga 
cantitate de lemne a fost 
asigurată prin grija Lice
ului Teoretic din Ilia. Ur
mează să fie găsite fondu
rile necesare pentru repa
raţia capitală a şcolii. Cre
dem că Primăria din Ilia 
va găsi fondurile necesare

pentru anul viitor. Şi a. 
lături de ea credem că se 

" va afla şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean.

La plecare, dna înv. 
Aurelia Berda ne-a rugat 
să aruncam „In eter" un 
semnal de alarmă, prin 
intermediul ziarului nos
tru, atrăgând atenţia, în. 
trucat Inspectoratul Şco
lar Judeţean nu poate 
face nimic In . acest sens, 
iniţiativa trebuind să vină 
de undeva de sus. Este 
vorba de salariul de '„for
fetar" al femeii de servi
ciu Pentru cel 12 000 de 
lei pe care îi primeşte 
pe lună, nu poţi să ceri 
mare lucru acestui om. 
Să vină de la 6 dimineaţa, 
să spargă lemne» să facă 
focul, apbi după ore să facă 
curăţenie, să snele etc. Nu 
e dorba de a mări „norma" 
— este de la sine înţeles 
că nu se poate ci suma 
primită. Cu 12 000 de lei 
nu poţi să cumperi nici 
măcar pâinea zilei pe o 
jumătate de lună I

MlNEL RODEA

De la Politia Sanitari
NEREGULI „TAXATE" CU 

AMENZI

•  După un control- efec
tuat la casa de copii din 
Uricani, reprezentanţi ai 
Poliţiei sanitare din Deva 
ău constatat că persona
lul nu supraveghea 
toată atenţia respectarea 
măsurilor igienico-sani- 
tare prevăzute. Pentru 
neregulii^ de aici, cadre 
de specialitate şi condu
cătorul instituţiei au fost 
sancţionaţi cu amenzi în 
total de 120600 de lei •  
T-a magazinul aparţinând 
firmdi S C. Damaris S.R.L. 
din Orăştie, unele alimente 
erau „depozitate- direct 
pe pardoseală. Şi tot aici 
a fost găsit în Vânzare pa
rizer cu termenul de folo
sire depăşit. Drept urma
re, patronul firmei a fost 
amendat cu 100 006 de lei. 
•  La Staţia de apă pota
bilă din Sohodol s-a apli
cat o amendă de 109 000 
de lei pentru că dorina, 
rea apei potabile nu s-a

Privind calitatea factori
lor de "mediu In judeţul 
nostru în perioada 6—12 
noiembrie s.c,, din anali
zele şi determinările e- 
fectuate la punctele de 
control pentru supraveghe
rea calităţii aerului au 
rezultat următoarele:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi (bioxid 
de azot, bioxid de sulf, 
amoniac, fenoli şi acidi
tate), valorile medii se 
menitei în limitele impuse 
de STAS;

•  Valorile medii pentru 
pulberi în suspensie s-au 
încadrat la valoarea li
mită pentru toate zonele 
din judeţ. Valorile ma
xime determinate în a- 
ceastă perioadă au fost 
de 0,129 mg/mc aer/24 
h în zona Călan şi de 0,09 
mg/mc aer/24 h în zona 
Mintia — Deva, de 0,118 
mg in zona V. Jiului şi 
de 6,150 mg/mc aer/24 h

făcut conform prevederilor
legale. .

NICI UN FEL DE 
ACTIVITĂŢI FARA A.S.F.

Practic nu este săptă
mână ca Poliţia sanitară să 
nu , depisteze că. unele 
societăţi saiţ agenţi econo

mici sunt fără autorizaţie sa
nitară de funcţionare. In 
urmă cu câteva zile, S.C. 
Argus — Jderul Prest 
Com Călan S.R.L. şi S.C, 
Electronica S.A. Fast Ser
vice Deva au primit sanc
ţiunile cuvenita pentru 
că nu aveau autorizaţiile 
necesare,.

Compartimentul de i- 
gienă a muncii din ca
drul I.P.S.M.P. Hunedoara
— Deva anunţă că autori
zaţia sanitară de funcţio
nare estg absolut obliga
torie pentru orice fel de 
activitate ce se desfăşoară
— prestări de servicii, ac
tivităţi industriale ş.a.

POLIŢIA SANITARA 
- DEVA

—3 i—l C 3 C 3

în zona Valea Jiului faţă 
de 0.150 mg/mc aer/24 h 
cât reprezintă valoarea 
limită; •

•  La pulberile sedimen- 
tabile au fost depăşiri în 
zonele Teliuc de 9,6 ori 
şi de 3,15 ori fii zona 
Chişcădaga;

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice), ape 
curgătoare de suprafaţă şi 
potabilă, sol şi vegetaţie 
s-au încadrat In limitele 
de variaţie ale fondului 
natural;

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă s-au încadrat în 
general în limitele im
puse. Pe râul Jiu, materi
ile în suspensie provenite 
din evacuarea apelor u- 
zate industrial incomplet 
epurate au prezenta/ pen
tru perioada menţionată 
o valoare medie de 2997,2 
mg/1 şi o valoare maximă 
de 4047 mg/1 înregistrată în 
ziua de 9 noiembrie a.c.

agenţia  de pr o tec ţie-
A MEDIULUI DEVA

secol de învăţământ la Aninoasa
(Urmare din *>
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Ziar. e d ita t  de
CASA D E  PRESĂ Ş i E D /TU R Â  

t ,CUVÂNTUL L IB E R " DEVA  £ 
societate pe acţiuni cu capital privat

înmatriculată ia  Regfţtrul Comerţului Deva, cu 
nr. J/20/618/ 1991. Cont: 4072613110 B.C.K. Deva. 
Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL O f ADMINISTRAŢIE *I
j Dumitru Gheonea preşedinte (redactor şef), Tiberiu |  
■  Istrate vicepreşedinte (redactor şef adjunct), Sabin i  
J Cerbu, Minei Bodea, Nicolae Târcob. I
I  în treag a  răspundere pentru co n ţin u tu l ■  
|  articolelor o poartă autorii acestere. Adresa |  
|  redacţiei: Deva, 2700, atr. 1 DocemBfii, nr» 38, § 
!  judeţul Hunedoara. Telafoane 611278, 612167» * 
I  611269, 625904. Fax 618061.
|  Tiparul executat ta S.C. „Potidava" S.A. devl?

loc întâmpinarea şl primi
rea oaspeţilor. Se vor vi
zita clasâle, care vor de
veni săli ^  expoziţii sau 
chiar de muzeu, cu istori
cul şcolii. Expoziţii de 
carte veche, de ejuiibris 
(cu participarea unor ar- 
fişţi -41 gSHului din ţară), 
Sblţ * etnografic, expoziţie 
cu icoane pe sticlă, Una. 
gini din activitatea ' ar
tistică a şcolii, expoziţia 
de pictură şi grafică a Da
nielei Pasca, fostă elevă 
a şcolii, azi cadru didac
tic- Manifestarea va con
tinua la clubul sindicatelor 
unde, după ce se va face 
istoricul şcolii ţi vor fi 
prezentate mesaje ale oas. 
peţitor, va avea loc un 
program artistic, realizat 
de actuali şi foşti, elevi 
ai şcolii noastre. In ziua a 
doua, fiind sărbătoarea Sf. 
Vatvara, ocrotitoarea mL

narilor, va avea toc un 
Te-Deum la Troiţa din 
centrul oraşului depuneri 
de coroane de fiori, mo
mente înălţătoare î&soţite 
de colinde, interpretate de 
coruj elevilor. Ăpoiz la 
|6©ală, va fi dezvelită pla" 
ca comemorativi.

W Am înţeles că, din 
I decembrie, şcoala va 
porta denumirea de JSf. 
Varvara". Vreţi să moti
vaţi această denumire?

-r* în primul rând, f®. 
Varvara este ocrotitoarea, 
patroana minerilor. Dacă 
mina Aninoasa n-ar fi 
fost, nici şcoală n-ar fi 
fost. Nu uitaţi că» tot 
acum» mina aniversează 
110 ani de existenţă! E- 
levil sunt fiii muierilor, 
pe ei • îi 
noastră, 
lor, mina a fost mult timp 
întreprinderea patron»» 
toare a şcolii noastre. Şi 
sâ nu uităm câ, actuală

pregăteşte şcoala 
In decursul

clădire a şcolii, ca şi 
blocul lovSţâtoritor, au 
fost construite fin 1923) 
de către Societatea Mine
rilor Văii Jiului. Şi încă 
un amănunt semnificativ: 
din copiii minerilor care 
au învătat în această clă
dire au ieşit oameni cu 
care chiar ţâra se mân. 
dreşte!

— Timpul rămas până 
la sărbătoare este scurt 
şi mai suni multe lucruri 
de pus la punct Veţi 
reuşi?

— Cu siguranţă. Am 
tţecut prin momente şi 
mal grele, şi am răzbit.

— Cine vâ. ajută?
— Nbil Dascălii de a- 

cum 30 de ani sunt şl 
dascălii de azi, Şi, bine. 
înţeles, o bună parte din
tre părinţi.

— Am rămas surprinsă 
v-am

In podul scolii. In această 
Inutilizabilăîncăpere, Zeci

de ani, acum e biroul di
rectorului ce oferă o am
bianţă «UMMft»

— L-am amenajat şi 
m-am mutat aici, aproape 
de cer, cura îmi place să 
cred că sunt, pentru a 
face loc unei noi săli de 
clasă. Pentru că, fii acest 
aft şcolar, a trebuit Să or
ganizăm patru clase L 
—  Ce aşteptaţi de la 
această apropiată sărbă
toare aniversară?

— Doresc să fie o săr
bătoare de suflet şi de 
plăcuţă întâlnire a celor 
ce au fost aici — elevi şi 
dăscăli. Iar pentru mine, 
să fie o sărbătoare a- 
parte, pentru că funcţio
nez aici numai de 15 ani 
şi doresc din inimă să-i 
cunosc pe cei despre care 
colegii mai în vârsfă 
mi-au vorbit, de! atâtea 
Ori, cu reală admiraţie, 
cum se vorbeşte despre oa
menii OAMENI.
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! PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA NOTARILOR PUBLICI
Conform prevederilor vităţii judecătoriei Ha_ 

Legii Activităţii nota- ţeg, vor exista 2 birouri 
riale şi a Notarilor Pu. notariale şl In această 
blici, vineri, 17 noiem- localitate, 
brie a.c. s-a încheiat ac. C» va însemna schim. 
tivitatea Notariatelor de barea pentru cei ce so. 
Stat, urmând ca luni, 20 licită servicii notariale? 
noiembrie a.c., să.şi intre Care vor fi noile pre- 
în rol notarii publici ţuri ? Conform celor de- 
Din cele declarate de clarate de d-şoara Clascal 
d-şoara Emilia Ciascai, ul- preţurile vor creşte dar 
timul notar se* al Nota- de o manieră nesemnig. 
rialului Judeţean de cativâ. Astfel la unele 
Stat Hunedoara, faza ad- servicii car* până acta» 
ministrativă a transfor. suportau plăti modice, 
mării s-a încheiat. Ur- se va Incasa o taxă 
mând prevederile le. mărită. Leaaliaarea ti
gaie. notarii publici au nţrt copii, de exemplu, 
depus jurământul Ia va costa 1000 de lei. Vor 
Curtea de Apel de la fi plătite, de 
Cluj-Napoca, In timp ce şi consultaţiile 
birourile notariale au care până acum erau 
fost înregistrate la Curtea libere la Biata, fntoe- 
d«» Apel de la Alba- mima al 
Tutia. S_a cristalizat, de actelor 
asemenea, noua formă de 10 000 leî, iar artei* no- 
organizare a instituţiei tarlale eu caracter de 
notariale, materializată ajutor social (adopţii etc) 
la nivel naţional, de U- au o reducere la plată 
ni unea Naţională a No- cu 30 ia stttA fbţă de 
tarilor Publici şi de onorariul minimal In 
Camerele Notarilor Pir. cazul actelor translative 
blid ce funcţionează pe de proprietate 0  In ea- 
lângă Curţile de Apei zu> succesiunilor. pre- 
teritoriale. vederile noii legi ătipet.

Ce înseamnă această tea*ă reducerea taxelor 
restructurare pentru no- d<» timbru eu jumă- 
tari şi pentiu cetăţeni? ta te fată de <#te prac- 
în primul rând. preci- «cate danotariatale «te

BIROURILE NOTARIALE DIN 
CIRCUMSCRIPŢIA JUDECĂTORIEI 

D E V A :
Ciascgl Emilia Dorina, Deva, str. A. Iancu, 

bt HI, parter, tel, 611192;
Hotoiu loan, Deva, str, A. Iancu, bL HI 

parter, sediu secundar ; Simeiria, str. Piaţa 
Unirii, bl. 2, parter;

Opruţa Tatiana, Deva, str. A. Iancu, bL
B l, parter;

Tomuş Aurelia, Deva, str. A. Iancu, bl. 
H3, parter;

Vereş Elena, Deva, str. Em. Gojdu, bl. 
E 24 A. sc. B, ap. 13, parter,

Orşa Ana, Deva. str. 22 Decembrie, bl. D 2, 
se. I, et. I, ap. 2, sediu secundar în comuna 
Ilia, Iş sediul Consiliului local.

BIROURILE NOTARIALE CE ACTIVEAZA 
PE TERITORIUL CIRCUMSCRIPŢIEI 

JUDECĂTORIEI HUNEDOARA 
Farcaş Ladislau, str. Libertăţii, nr. 17; 
Răieşan Gabriela, str. Libertăţii, nr. 17 

(în sediul fostului Notariat de Stat).

BIROURILE NOTARIALE DIN > 
CIRCUMSCRIPŢIA JUDECĂTORIEI 

PETROŞANI;
Băciia Marla Dorina, Petroşani, str. I De

cembrie 1918, bL 124, parter, telefon 543287, 
sediu secundar: Lupeni, la Consiliu! local; 

Gherghin Nicolae, Petroşani, str. 1 De-
zeazâ d-şoara Ciascai ode- stat Această scădere va cembrie 1918, b i  124, parter, tel. 542250, se-
grevare de imensele so- fj însă compensată de ^iu secundar- Vulcan Petrila Lonea la con
licitân ce planau asupra onorariul notarului pu- - „7., , VUCan’ rexnla’ ijQnea> Ia con*
notariatelor de stat. De b]ie> ce va fere ca sPul® locale.
acum activitatea, st* va piătîte de clienţi
desfăşura în mai multe Ra w păstreze cam în- 
îocuri. clienţii putând a„ , easi limite ca
alege notarul public în

%% tŞ S T ÎŞ t
în ‘func^un? o c o n c e d  «gg  de 
tă cu un caracter apar- .« contacOU* *l
te, onorariile centru tf‘leIon"'
serviciile notarilor pu. In viitorul imediat.
blici având impus un ne spune d-SMUte fţlŞşejfc 
prag minim pentru a se notarii p u m n * V*r * I  
preîntâmpina preturile abilitaţi să încaseze - ei 
de dumping. La nive- taxele aferent® unor 
Iul judeţului vor func- operaţiuni ̂ notariale, 
ţiona birouri notariale cu scutind clienţii de pier. 
notari publicj în toate dere de vrem® şi dru- 
circumscripţiile judecă, muri pe Ia agenţiile 
toriilor s C.E.C. sau Trezoreria

•  Deva (6 birouri), staluluL Se vor putea
•  Hunedoara (3 birouri)
•  Petroşani (3 bi

rouri)
•  Brad (2 birouri)
•  Orăşiie (2 birouri)

iar după începerea acti.

găsi la biraorile nota
riale şi timbre fiscale, 
strict necesare legaliză. 
rilor de acte.

Discuţie consemnată dc 
ADRIAN SALAGEAN

Daj Rodîca, Petroşani, str. Hoiia, bl. 3, 
sc.3, ap. 33, parter, sediu secundar: Petrila, 
str. 8 Martie. .

BIROURILE NOTARIALE DIN
CIRCUMSCRIPŢIA JUDECĂTORIEI 

ORĂŞTIE:
Din informaţiile pe care le-am putut ob

ţine, birourile notarilor publici vor funcţio- 
; i||t ţn sediaf fostului notariat de stât, de pe 
str. G. Coşbuc, nr. T, la etaj.

BIROURILE NOTARIALE DIN
CIRCUMSCRIPŢIA JUDECĂTORIEI 

BRAD:
La Brad vor funcţiona două birouri.no

tariale, în str. Libertăţii, bloc CX 29, parter.
Până în prezent, unul dintre cei doi no

tari care-şi *or desfăşura activitatea Ia 
Brad este dna

Anca Cazma, '
al doilea notar urmează să fie stabilit în 

perioada următoare. (C. P.).
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I550 ani de 
şi ridicarea ia grad de j  

municipiu a oraşului Brad j
l
1

Oraşul Brad, centru al 
unei vaste arii da ex- ‘ 
ploatare a aurului încă 
din vremea romanilor, 
Panteon al neamului ro
mânesc, leagăn al lup. 
tei moţilor pentru eli
berare socială şi naţio
nală sub conducerea Iul 
Horea şi Avram Iancu. 
va cunoaşte în curând 
atmosfera efervescentă a 
două evenimente deo. 
sebite: împlinirea a 550 
de ani de atestare docu
mentară şi ridicarea lo
calităţii la rang de mu
nicipiu,

Dl primar Nicolae 
Moga ne.a relatat câ 
primăria şl consiliul lo. 
cal se pregătesc de pe 
acum de buna organiza
ră * manifestărilor, ce

vor avea loc (probă.  L 
bil) In data de sâmbă-1 
tă. 16 decembrie 1999. ® 

Cu acest prilej se va 
oficia un TE-DEUM, va * 
fi dezvelită o placă c o . | 
memorativă, vor fi pre- ■  
zentate mesaje şi cuvin-1 
te de salut. Va vroiai 
o paradă a portului! 
popular, se va vernisa ol 
expoziţie comemorativăţi j 
va fi prezentat publlcu. 
lui un amplu spectacol -  
cultural — artistic, t n - |  
eheiat cu un concert 
fanfarelor şi focuri 
artificii

Va fi, deci, o adevâ- 
rată sărbătoare la Brad. |

ALEXANDRU JURCA. 
corespondent|  |  re a manifestărilor, ce^
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De la 1 noiembrie a.c., 
prin grija Primăriei Brad 
au început lucrările de 
construcţie a unul nou 
pod. peste pârâul Luncol, 
ce face legătura ' dintre 
orăşel Brad şi strada Po- 
eniţa. Până în prezent 
s_a tuşnat, o parte din 
fundaţia podului, lucra
rea urmează a fi termi
nată până la 31 decern, 
brie a.c., costul total al

investiţiei ridieându-se I» 
aproximativ 49 milioane 
de Iei.

Prin finalizarea noului 
pod de peste Pârâul 
Luncol, se înlesneşte ao. 
cesul cetăţenilor ce te, 
cuiesc pe strada Poeniţa, 
care în prezent, «tetorita 
deteriorării vechiului pod, 
sunt obligaţi să-şi pre- 
lungeasecă drumul cU 
circa 1 km. (G, P.). j

DUPĂ FIECARE O SLUGĂ ? ! ^

Strada, parcarea, zona 
verde, staţia de autobuz, 
casa scărilor, gara, auto
buzul, vagonul pot fi a- 
semuite cu nişte.', cataloa. 
ge. Suntem trecuţi cu nu
mele noi, toţi cetăţenii 
care le folosim zilnic. Şi 
după comportamentul fie
căruia ne dăm singuri 
nota Ne autoapreciem 
gradul de comportare, ci. 
Vilizaţie, bun simţ, grija 
faţă d« tot ceea ce este 
bun comun, cultură... Sun
tem oare întotdeauna des
tul de autoexigenţi ?

Ce note ne trecem în 
catalogul cotidian când 
ocolim coşurile pentru gu. 
noi şi aruncăm la întâm
plare tot felul de hârtii? 
Când pe parcare, unde a

staţionat lustruitul nostru 
automobil, a rămas toată 
mizeria ce se adunase în 
interior şi pe la încheie
turile lui ? Când tăiem, 
rupem muşamaua bănci
lor din vagoane 'sau scau
nelor din autobuze? Când 
ţa ieşirea din comparti
mentul în care am călâto. 
rit .conductorul este ne
voit să cheme femeia de 
serviciu cam aşa. ..H3* 
Mărie, râneşte că o cobo
rât domnii f?“ Nu ne 
gândim că după fiecare 
dintre noi cineva, un se. 
men de-al nostru, trebuie 
sâ facă să fie curăţ şl 
bine. Cum ar veni, după 
fiecare un alt om să fie 
slugă...

C I N E M A

•  „PATRIA" DEVA 1 

Johnny mnemonic (17— 
20y\ Amanta nevestit 
mere (21—23):

•  „FLACARA" HU. 
N EDO AR A : Watgrworld 
— Lumea apelor (17— 
23);

•  „PARÎNG" PETRO
ŞANI : Monstrul (17— 
19); Don Juan de Marco 
(20—23);

•  „CULTURAL" LU- 
PENI: Cavalerul mesei 
rotunde (17—19); Tărt. 
tălăul şi gogomanul (20 
-23);

•  „ZARAND" BRAD s 
Fără teamă (17—19): 
Specii (20—22); Cava. 
ten*I mesei rotunde (23 
noiembrie);

|
•  „PATRIA" ORAŞ |  

TIE : Rob Roy (17—19); |  
înfruntarea (20—22); Cas. | 
per (23 nov.);

•  „LUCEAFĂRUL" 
VULCAN: Casper (17— 
19); Războiul Iubirii (201 
—22>;

•  „DACIA1 
Specii (17—19); 
(20—22); Dor» Juan 
Marco (23 nov.);

I
I

,1

I
HAŢEG î l  

Blinkl 
d. |

e CASA DE CULTU-I
RA CALAN : Gloanţe1 
şi cenuşă la Osaka (17— 5 
19); |

•  „MODERN" HU- I
NEDOARA: Hisa (17—S 
19); I

•  „MUNCITORESC* J
PETRILA; Răzbunarea t  
tatălui (17—19); ,

•  „MUREŞUL" 8». I
MERIA: Legendele |
toamnei (17—19); §

»  „LUMINA" ILIA: |  
Legendei» toamnei (171 
—19),noiembrie); —19) |

Comuna Rîu de Mori 
este înfrăţită eu oraşul 
Delemont din cantonul 
Jura — Elveţia, între 
cele două localităţi sta. 
tornicindu-se o tot mai 
strânsă colaborare , th 
domeniul agricol, admi
nistrativ, turistic ş.a, 

încă din 1992 au avut 
loc colocvii şi întâlniri 
la Bucureşti şi la fier. 
na. Ia tare a luat parte 
şi o delegaţie a comu
nei noastre. In anul 
respectiv a luat fiinţă 
Asociaţia româno — el
veţiană „Mioriţa" — Ju_ 
ra. asociaţie umanitară, 
apolitică, nonguvema. 
mentală şi nonprofit, la 
care este afiliată şl co
muna Bîu de Mori In 
cadruj relaţiilor de în. 
frăţire. In anii 1994 —
1995, municipalitatea lo
calităţii Delemont a do
nat comunei noastre mo
bilier pentru şcoală şl 
ff'ădiniţă, maşini de scris, 
diferite piese de mobi
lier pentru primărie, pre
cum şl costume pentru 
formaţia de pompieri. De

romano-
menţionat câ donatorii au 
suportat şi costul trans. 
portului acestora până la 
Rîu de Mori. în fie
care an, «in consilier al 
oraşului Delemont îşi 
petrece, împreună cu 
familia, vacanţa în co
muna noastră. Consiliul 
local din Rîu de Mori a 
lansat chemarea ca- în 
fiecare an 2—3 perechi 
de tineri căsătoriţi din 
cantonul amintit să vină 
pentru 10 zile tn coma. 
na”noastră, care va su
porta si cheltuielile de 
întreţinere.

Tn 1994 am perfectat 
CU Institutul Agrono
mic din Cantonul Jura 
documentaţia pentru ca 
tineri agricultori din 
Rîu de Mori sâ efectue. 
ze un stagiu de trei luni 
Tn ferme din Elveţia. Au 
beneficiat de această 
Înţelegere câţiva tineri 
din comuna noastră, care

au muncit în Elveţia, 
pentru un salariu lunar 
de 700—800 franci elve- 

-ţieni, iar la întoarcerea 
acasă au primit donaţii 
tn maşini agricole în 
valoare de mai multe 
milioane de lei, transpor
tul acestora fiind supor. 
tat tot de partea elve
ţiană.

In perspectivă, avem 
în gând ca în oraşul Ha. 
ţeg să deschidem o con
sultanţă agricolă. prin 
care se va derula un' 
program de aprovizio
nare cu material se- 
mincer. erbicide. pesti- 
cidp ş.a., precum şi ma
terial documentar pen. 
tru agricultorii zonei. 
Tot- la Haţeg va lua 
fiinţă o bancă româno— 
elveţiană care va acor
da împrumuturi cu do
bândă redusă tinerilor 
ce au efectuat stagiul 
de trei luni tri Elveţia.

în vederea organizării 
unor ferme agricole mo. 
del, atât în cultura mare. 
rât şl în zootehnie.

Ne-am propus ca îm
preună cu localitatea cu 
care suntem înfrăţiţi 
să înfiinţăm o -crescă. 
torte de porci şi un 
microabator, să con
struim o fabrică de că
rămidă şi ţiglă. Ne gân. 
dim la organizarea de 
excursii p* bază de co
mandă. a unor tineri tn 
Elveţia, precum şt ia 
construirea, în zona noas
tră. ' de hoteluri, moţe. 
lurî şi cabane turistice.

Desigur, avem multe 
planuri de viitor. Im
portant este că legăturile 
de prietenie cu cantonul 
Jura şi cu localitatea 
Delemont au debutat şl 
evoluează bine.. ceea 
ce este o premisă pen
tru dezvoltarea lor în 
■interesul ambelor părţi 
şi în primul rând al 
comunei noastre.

IONEL MUNTEANU, 
primarul comunei 

Blu de Mori
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“ in  lu m e a  la r g ă
Frankfurt pe Maln

l VEDETELE TÂRGULUI!

I DE CARTE
I

Documentele şi memo
riile au fost vedetele 
celui de al" 47-lea Târg 
Internaţional al cărţii, 
care şi-a închis recent 
porţile, după ce a pri
mit _ 310 000 vizitatori.
Curtierul englez Nick 
Leeşon, bănuit de a fi 
provocat falimentul băn
cii britanice „Barings“ 
şi-a' vândut drepturile 
de tipărire a memoriilor 
sale, scrise în inchi- 
soarfe (chiar la... Frank
furt) editurii Little 
Brown, pentru 450 000 
lire sterline. La rândul 
său, liderul palestinian 
Abu Daud a încredinţat 
exclusivitatea amintirilor 
sale editoarei franceze 
Anne Carriăre. mărturi- 
sindii-şi pentru prima 
oară „depţina responsa
bilitate în atentatul de 
la Olimpiada de la Mun- 
chen, din 1972". Inti
tulată „Anul viitor în

Palestina. 50 de ani de 
luptă pentru un vis", 
această autobiografie ur
mează a fi publicată în 
1996. Şi nu e singura. 
Alte autobiografii anun
ţate sunt cele ale lui 
Gerry Adams, preşedin
tele lui Sinn Fein, ra
mura politică a IRA, şi 
ale lui Hillary Clinton. 
Cât despre o povestire 
inedită de 25 de pagini, 
scrisă de Margaret Mit- 
chell, descoperită recent, 
ea a fost vândută pen
tru un milion de dolari 
aceleiaşi edituri „Scrib- 
ner", care în urmă cu 
şaizeci de ani publicase 
prima ediţie de la „Pe 
aripile vântului". Acest 
manuscris de tinereţe al 
celebrei scriitoare (scris 
la 16 ani) intitulat „Lost 
Laysen" va fi publicat 
în mai 1996, „asortat" 
cu o bogată serie de 
fotografii şi scrisori.

W M W M M M M m W W VVVW W W W W W W ,

PENTRU UM PUMN... DE DOLARI
Boxerul mexican Julio sumă companiei londo- 

Cezar Chavez, campion neze Lloyds. După ce 
al lumii WB6 — catego. îi vărsase 671 004 dolari 
ria superioară, s-a asigurătorul britanic a 
arătat foarte ingrat cu mirosit că este vorba de 
promotorul său, ameri- o înşelătorie. Ghavez, 
cănul Don King. In ur. sub contract cu Don 
mă cu două săptămâni, King, a dat apă la o 
la New York, în timpul moară acuzării, afirmând 
audierii în faţa instanţei a nu fi primit decât 
căreia King fusese che- ceva între 50 000—60 000 
mat pentru escroche- dolari. împotriva lui 
rie în ceea ce priveşte King au fost susţinute 
asigurările, J.C.C. a tă. nu mai puţin de nouă 
găduit că ar fi primit capete de acuzare, pen- 
350 000 dolari pentru un tru fiecare pedeapsă pu- 
campionat al lumii, a- tând merge până la 5 ani 
nulat în iunie 1991. Don închisoare şi 252000 
King reclamase această dolari amendă.

ARBITRU ASISTAT DE... T.V.
In pauza meciului de 

fotbal din 20 octombrie, 
dintre Laval — Sochaux 
(campionatul Franţei), • 
canalul de televiziune 
prin cablu Eurosport a 
prezentat un documen
tar de la o întâlnire ar
bitrată cu ajutorul ca. 
merelor video. In 8 mi
nute acest film, prezentat 
anterior şi la Monte 
Carlo, arată cum repu
tatul Joel Quiniou a pu.

tut, graţie unui emiţă
tor—receptor, să arbitre
ze cu cea mai mare 
exactitate un meci de 
antrenament, înregistrat 
de şaisprezece camere 
fixe. Un procedeu care 
ar duce, poate, la evi. 
tarea obişnuitelor con
testaţii. Deşi, să nu ui. 
tăm, şi greşelile, inclu. 
siv cele ale arbitrilor, 
fac parte din joc.

I

ART STORY
KIM WILDE

A refuzat de curând 
un contract de 40 000 do
lari, deoarece ar fi tre
buit să petreacă vreo 
câteva luni în Austra. 
lia. Ga răspuns actriţa 

LORENZO
29 ani, fiul lui An- 

thony şi.a expus, în
cepând cu 24 octombrie, 
o serie din sculpturile 
sale, în saloanele cele - 
brului hotel „George-V", 
la Paris. In palmaresul 
tânărului artist se află 

CELINE

a declarat dă-î place să 
trăiască în Anglia şi că, 
nici măcar pentru o 
scurtă vreme, n-ar pă. 
răsi această ţară. 
QUINN

lucrări destinate aniver
sării celor 51 de ani ai 
O.N.U., dar şi Vatica
nului, care i-a comandat 
o statuie a Sf. Anton, 
binecuvântată de Papă 
la 3 iunie a.c. în basi. 
lica din Padova.
DION

Cântăreaţa din Que-. 
bec (Canada) este la 26 
ani cea mai populară 
interpretă de limbă fran
ceză din lume. După 
GD.-urile „The Golour of 
Iove" şi „D’eux”, vându
te in 13 milioane de

ROBERT

exemplare, ea continuă 
seria succeselor cu al
bumul „La Belle et la 
Bete* . („Frumoasa şi 
Bestia”), cu care a cu
cerit nu numai SUA, 
dar şi Japonia şi Austra
lia.

DE NIRO
Are probleme cu poli- discreţie, dintr.un club 

ţia. El riscă şase luni din Manhattan. Marele
de închisoare pentru că actor, 
a dat câţiva pumni în adesea 
plină figură unui foto. 
reporter, Pe care l-a sur
prins cu aparatul în 
mână, pe când ieşea, cu

care-şi schimbă 
fizionomia, nu 

voia ca noul său chip 
să fie imortalizat pe 
peliculă.

RICHARD CHAMBERLAIN
Continuă la Teatrul 

Schiller din Berlin re. 
petiţiile cu „My Fair 
Lady“, în care interpre
tează rolul profesorului

Higgins. După o serie de 
spectacole în Germania, 1 
simpaticul actor va ple
ca într.un lung turneu 
european.
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Nedispunând de diur- mă modică de 83,4 DM 
nele şi privilegiile par- lunar, după cum mâr- 
lamentarilor de prin alte turisea recent prin in. 
ţări, germanul Kon. termediul popularului co- 
rad Kunick, în vârstă tidian „Bild"; 
de 95 ani, deputat de De acoţo, în fiecare 
Bremen din partea parti- dimineaţă, Konrad Ku-„ -- -
Un cort... parlamentar

dului şdcial democrat nick străbate pe bici. 
(SPD), de opoziţie, este cletă, fără să facă mof- 
obligat să facă, în timpul turi, distanţa până la 
sesiunilor la Bonn, cam- sediul Bundestagului, un- 
ping. Şi, cum nici în. de este totdeauna re- 
chirierea unei parcele de marcat pentru vivacita. 
pământ nu-i chiar floa- tea sa. Pentru ca sea. 
re la ureche în frumo. ra ţinuta parlamentară 
sul oraş de Pe Rhin, să revină „la pachet", 
Kunick şi-a plantat cor- şi echipat ca un adevă- 
tul, cu o caravană, în. rat sportiv să se i-nsta- 
tr-un orăşel din apro- leze în cort şi să.şi stu- 
piere, Rheinbreitbach. El dieze. în linişte. dosa- 
plăteşte pentru terenul rele pentru dezbaterile 
pe care-1 foloseşte o su. din ziua următoare.

Ministrul de interne are probleme 
pentru administrarea închisorilor

Ministrul de interne 
britanic, Michael Howard, 
s-a aflat zilele trecute 
Intr.o postură foarte in
comodă, când a fost 
repus în discuţie modul 
în care sunt administra
te închisorile. Fostul di. 
rector al Serviciului pe
nitenciar .Derek Lewis, 
şi-a anunţat intenţia de 
a.l aduce pe Howard In 
faţa justiţiei pentru „li - 
cenţiere nejustificată". In 
sprijinul lui Derek a in
tervenit şi sindicatul în
chisorilor care apreciază 
că acesta „a avut în dese 
rânduri de suportat pre
siunile ministrului de in
terne".

Controversa a izbucnit 
după publicarea unui ra
port privind două evadări, 
petrecute anul trecut, ra
port în care sunt denun-

MAREA BRITANIE
ţaţe condiţiile de securi
tate „deplorabile" ce se 
pot constata chiar în 
cele mai reputate peni. 
tenciare britanice. Reacţia 
lui Howard a fost desti
tuirea lui Derek Lewis, 
estimând că el însuşi „nu 
era direct vizat prin ra
port, ca ministru fiind 
însărcinat cu elaborarea 
politicii penitenciare şi nu 
cu aplicarea acesteia". 
Ceea ce, se pare, nu co
respunde întru-totul a- 
devărului, documentele 
prezentate în parlament 
de opoziţia laburistă a- 
testând faptul că Howard 
a intervenit de fapt, de 
mai multe ori, în gestio

narea efectivă a închiso- • 
rilor.

în sfârşit, într-un ul
tim gest de dezacord cu

ministrul de interne, u- 
nul dintre directorii con
siliului de administraţie al 
penitenciarelor, • Geoffrey 
Keeys, a decis să-şi 
părăsească postul „în 
semn de solidaritate cu 
Derek Lewis".

*—*—* — * — — * — #-*-**—*— *

De curând unul dintre 
cei mai reputaţi realiza
tori- ai televiziunii fran
ceze (TF1) a reuşit un 
formidabil reportaj — o 
premieră — în interiorul 
celui mai modern sub
marin. atomic francez
„Triomphant". Un re
portaj ce permite pu
blicului să descopere ce
va din lumea acestor 
monştri „ai anului 2000“. 
De pildă „Triomphant", 
lansat la apă în 1993,
are o lungime de 138
metri şi o greutate de 
14 000 tone. A fost con
struit în... 14 ani (!) şi 
a costat zece miliarde de 
franci. Pentru mane
vrarea sa lucrează 111 
marinari, oameni care 
nu văd lumina soarelui 
timp de 70 de zile cât

stau în imersie. In a- 
cest răstimp ştirile despre 
familiile lor le parvin

aştepte, asemeni unor 
adevărate văduve. Gele 
75 000 de instrumente de

MĂRUNTAIELE
MONSTRULUI

prin aşa-numitele „fa- 
milygram", telegrame 
succinte, de doar 20 de 
cuvinte, pe care le pri
mesc o dată pe săptămâ
nă. Cât despre soţiile lor, 
ele sunt obligate să

înaltă precizie şi cei 
300 000 km de cablu sunt 
•menite să servească buna 
funcţionare a unui reac
tor -nuclear ce acţionea
ză o elice cu diametrul 
de 6 metri. Şi, atenţie,

„Triomphant” ar putea 
sta în misiune, fără să 
fie nevoie să iasă la su
prafaţă, timp de... şase 
ani. Submarinul fran
cez, probabil unul dintre 
cele mai modeme din 
lume, posedă 16 rachete 
M 45, dotate fiecare cu 
câte şase capete nu
cleare, ceea ce dă un total 
„liniştitor” de 96 focoa
se atomice I Adică, pen
tru o mai sugestivă 
estimare, are o putere de 
foc superioară celei a- 
vute de toţi beligeranţii 
primelor două războaie 
mondiale luaţi împreu
nă. Şi, ca lucrurile să 
fie clare, Franţa, care 
nu este evident prima 
putere nucleară a lumii, 
posedă cinci asemenea... 
„jucărioare”.

FLASH STORY
Israelul autorizează 

continuarea 
„interogatoriilor 

speciale**

nă, deşi, aşa cum a ţi. 
nut să asigure imediat 
Institutul francez de pro
tecţie şi siguranţă nu
cleară, nivelul de radio, 
activitate al deşeurilor

Guvernul israelian a cu pricina este foarte 
prelungit cu trei luni scăzut, mult sub valorile 
autorizaţia dată servi, internaţionale admise, 
ciului de securitate in
ternă —- Shin Beth — 
de a efectua „Interoga
torii speciale" împotri. 
va palestinienilor. Con
form organizaţiei israe-

Wolf, din nou 
judecat

Fostul şef al serviciilor 
Ilene a drepturilor omu. de spionaj ale Germa- 
lui, B'Tseiem, această niei comuniste, Markus 
expresie ascunde de fapt Wolf, alias Misa, con- 
exercitarea torturii, 24 damnat în decembrie 
deţinuţi palestinieni mu- 1993 la şase ani de în. 
rind în timpul anchete- chisoare pentru trădare 
lor din 1987 încoace. şi corupţie, va răspunde

din nou pentru faptele 
Deşeuri radioactive sale, de această dată 
- , , — — — _ .. pentru acţiuni organiza-
m Canalul Mânecii ţ.e jn Austria şi Suedia.
Nu mai puţin de 17 002 Curtea Supremă germa- j 

tone de deşeuri radio, nă l.a absolvit de con- 
active, deversate de en. damnarea sa, confor- 
glezi între 1950 şi 1963, mându-se unei decizii a 
se află pe fundul Mării Curţii Constituţionale 
Mânecii, la vreo 20 km care a decis că agenţii 
de capul La Hague. In- secreţi ai fostei RDG nu 
formaţia, publicată re. pot fi condamnaţi pen. 
cent de cotidianul „Quest- tru faptele comise ' cu 
France" a provocat o respectarea legilor în vi- 
vle nelinişte printre goare în ţara lor de o- 
pescarii francezi din zo- d mioară.
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I IN MEMORIAM ’b

Dr. CORNEL STOICA

Ce-mi grăiţi, ce vreţi a-mi spune?
Că, orbit eu de iubire 
Pentru voi, nu văd, nu-mi pasă 
Viaţa mea ce gingaş fir e?
— O primiţi-mă, grăiţi-mi 
Cu miresmi, culori şi murmur,
Şi lăsaţi-mă să tâlcui 
Cum voiesc; să mă impurpur, 
Să-nverzesc, să fiu de-odată-n 
Ce răsare şi-n ce piere:
Piuit de foi în mugur, ,
Plâns de frunză in cădere...

Adio, prietenul nostru drag

B a s n m c H X i
% :
m

cuvinte; expresii, citate celebre

•  CÂRPE DIEM (lat. „Bucură.te de ziua de azi").
E începutul unui vers dintr-o odă a lui Horaţiu. 
Poetul, amintind lui Leuconoe că viaţa e scurtă, îi 
spune: „Nu ţi.e îngăduit, o, Leuconoe, să cunoşti 
capătul rânduit de zei zilelor mele şi ale tale... Stând 
de vorbă, timpul a şi trecut. Bucură-te de ziua de 
azi, şi nu te încrede în cea de mâine" (cu înţelesul 
de a nu lăsa pe a doua zi, de a nu amâna).

Cuvintele CÂRPE DIEM au căpătat o mare răs
pândire, constituind un îndemn de a culege roadele 
şl mai ales bucuriile zilei de azi (de altfel verbul 
CARPERK înseamnă a culege). _ „

•  HlC ET NUN0 (lat. „Aici şi acum") — expre. 
siei foarte răspândită în scrieri şi discuţii. A izvorât 
din vorbirea poporului. Prin „aici şi acum" se înţe
lege „de îndată". Se spune, bunăoară: răspundeţi 
HIC ET NUNO, sau venim HIE ET NUNG, adică i- 
mediab

•  FUGIT IRREPARABILE TEMPUS (lat. „Tim
pul zboară fără întoarcere") — Vergiliu, „Georgicele* 
(III, versul 284). Aceeaşi idee au exprimat-o mulţi 
scriitori de-a lungul vremilor (vezi: „Eheu I fugaceş... 
labuntur anni" şi „Die jahre fliehen”), aici însă ac. 
centul Se pune pe ireparabil, pe ireversibil şi deci pe 
concluzia că timpul trebuie întrebuinţat cu folos.

Selecţie de IUE LEAHII 
(după „Dicţionarul de cuvinte, 

expresii, citate celebre" . _ 
de I. BERG) |
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j REFLECŢIA' SĂPTĂMÂNII

I 4mi pare aşa ciudat 
I Că avem atâta vreme pentru URĂ,
J* Când viaţa nu-i decât o picătură 

Intre acest moment şi celălalt, 
j Şi e neînţeles de trist 
! Că nu culegem flori,
( Că nu privim la cer mai des, 
î Că nu IUBIM 
I Noi.
I Care atât de repede murim".
! JEAN COCTEAU
I _______ ______________ _______________

CU DELACROIX _  pictor (1823—1863) |
•  „Sunt ca ceara: mă topesc uşor, îndată ce mi-e 1 

spiritul încălzit de un spectacol sau de prezenţa unei J 
persoane care are ceva impunător sau interesant". )

•  „Ce păcat că experienţa vine abia la vârsta 1
când puterile scad! Nu e decât o crudă bătaie de joc 1 
a naturii, acest dar al talentului: nu se obţine ni
ciodată decât cu preţul timpului şi al studiilor, care 
uzează vigoarea necesară execuţiei". 4

•  „Ignoranţii şi oamenii vulgari sunteţi adevărat/
fericiţii Pentru ei totul în natură este bine rânduit. 1 
Tot ce există li se pare de înţeles pentru simplul 
fapt că există. Fără întrebări, fără mirări, fără ne 
somn".'-'. ' | ■ ’i.p,

•  „Iubesc' o mulţime de oameni pe care-i vad .
cu plăcere, dar cu condiţia să vină la momentul po. 4 
trivit Cum nu există un vrăjitor care să poată po- ■ 
trivi momentul întâlnirilor, ele ajung de cele mai 1 
multe ori să fie inoportune". I

•  „Mă apuc de lucru aşa cum alţii aleargă la i 
iubită lor, iar când îl las, iad cu «tine —> Iri singu- 
rătatea mea sau în mijlocul distracţiilor pe care le 
caut — o amintire fermecătoare, care nu seamănă de
loc cu plăcereâ neliniştită a îndrăgostiţilor".

1.1

l
V
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■ — De ce .rămâi mereu
în urma coloanei de marş, 
soldat John?

— Nu-i vina mea. Cei, 
lalţi merg prea repede, 
domnule sergent.

—  O  —  *

— Soldat Sam, de ce 
nu ai nimerit deloc ţinta?

— Mi-am pus în gând 
s.o capturez, domnule 
sergent.

—ţ O —

— Ce face o santinelă 
atunci când pe arma sa

Anecdote cazone
se aşază o pasăre?

— Doarme. .
-  O  -

— Pentru ce-i făcut 
încărcătorul la mitralie
ră? J v

— Să ţină calibrele.

■ — a  —
— Voi, de colo, de ce 

nu exersaţi trasul la 
ţintă?

— Linia de ochire de

la mitraliera noastră e 
defectă, domnule sergent.

-  o  -

— De ce te.ai oprit 
din curăţatul armei, sol
dat Bob?

— Visez la o maşină 
automată de curăţat arme.

’ — O — -
--  Tu, soldat Willy, ai 

tras toate gloanţele aiu
rea, n_ai băgat nici u- 
nul în panou. Poţi să-mi 
explici de ce?

Selecţie de 1LIE LEAHU

— Arma mea nu are li
nie de ochire.

— Când ajungem la 
unitate te duci la armu
rier să-ţi pună linie de 
ochire, sau să-ţi schimbe 
puşca.

4

, Soldat Tom, de ce 
n.au nimerit ţinta gloan
ţele tale?

— Nu ştiu. Eu am 
ochit bine. Probabil că 
traiectoria a luat-o pe 
lângă ţintă.

Culese de N. ZAMFIR

I)RUM

Ani în şir am crezut drumul: în sine; ri mijlo-  ̂
că sunt un anticălător cui de transport era cel 
doar pentru că uram cu eare-mi dădea stări fe_ 
desăvârşire călătoriile cu brile şi . acel rău al câ- 
trenul. Trenurile veşnic ifttoriilor pe măre. Un
aglomerate, cu bilete de tren curat precum un 
loc duble, ce creează stări pahar prea bine spălat, 
penibile şi tensionate, uri • tren cu aer condiţio

nat, re zboară Pe şinele 
ce par a fi inexistente, 
un tren în care este li
nişte şi geamurile na 
sunt î pătate, peisajul 
2boară pe lâftgă tine 
la fel şi clipele, sutele

r m m m
trenuri murdare, gălă- 

• gioâse, care opresc în 
toate gările şi.ţi - trebuie 
nervi de oţel să parcurgi de kilometri sunt înghi- 
o distanţă care de altfel ţite în goana trenului, a. 
nici nu este atât de mare. jungi la destinaţie la ora 
Mulţi ani la rând fă- fixată prin mersul trenu. 
ceam febră înainte de a lui netranspirat, liniş- 
pleca într-o călătorie care tit, curat, mulţumit, 
.necesită câteva ore de A trebuit să călătoresc 
drum: 3 — 7 —.19 ore cu acel tren ca din vis
chiar, ^

A fost de ajuns să că, călători, dorul de 
lătoresc cu un altfel de dorul de a porni 
tren decât cele cunoscute, nou la drum. 
obişnuite pe la noi, ca
să realizez că de fapt nu INA DELEANU

să realizez plăcerea de a 
ducă, 

din

i  — Dezbrăeaţi-vă! ti 
spuse asistenta noului ve
nit, \ poftindu-1 apoi în 
.salonul de aşteptare.

Aici erau mulţi oameni 
.dezbrăcaţi. Noul sosit i se 
adresează unuia:

— Nu ştiu ce rost are 
să mă dezbrac când • pe 
mine mă doare gâtul...

— Asta-i nimic pe lângă 
ce am eu! răspunde in
terlocutorul.

— Ce ai? 1
— O telegramă pentru 

doctor. Sunt poştaş!
•  O maşină se apro

pie ameninţător de o doam
nă ca şi când ar fi vrut 
s_o doboare la pământ. In 
ultima clipă; şoferul ~â. 
pasă pe frână, oprind la 
numai câţiva centimetri 
de trecătoarea înspăimân
tată, apoi scoate capul pe 
fereastră şi spune:

— Stimată doamnă, vă 
rog să mă iertaţi, v_am 
confundat cu fosta mea 
soacră...

. •  — Să-ţi spun dreptf
mie nu.ml face plâeere 
să mergem în vizită la Io_ 
neşti. ' '
— Nici mie, dar îţi dai sea. 

ma ce bucurie o să aibă 
dacă nu ne, ducem?

— Atunci să ' mergeau, 
draga mea!
' •  O tânără ser adnţ? 
sează unui bărhat pe stra_. 
dă: - . :

— Iertaţl-mS, n-i se pare 
că sunteţi tatăl unui copO 
de-al meu!
. — Domnişoară, Se poate® 
Drept cine mă luaţi?

— Nu . vă neliniştiţi 
domnule, sunt învăţătoa
re la şcoala din cartier!

•  — Doriţi o ceaşcă de 
cafea? — îl întreabă pro
prietarul -magazinului de 
bijuterii pe noul paznie 
de noapte,

— Nu, mulţumesc, dom
nule. cafeaua îmi alungă 
somnul... . -  - .

•  Doctorul: Ai încercat
să ridici moralul pacien
tului? ' ;. ,

Sora: Da, domnule doc
tor. I-am spus că soţia 
sa încă nu_l va putea 
vizita câteva săptămâni-*

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Mărturii elocvente In
vocate persuasiv; 2) Autodemascator al 
ipocriziei elementare — Complement gra
matical ce se ţine de cuvânt; 3) Interpre
tate axiomatic prin înlănţuiri de perechi 
— Tratat cu indiferenţă de Zeiţa Ferti

lităţii; 4) Predispus cu acuitate pentru 
acţiuni revoltătoare — Filtru de lumină 
cu efect decorativ; 5) Flagrantă contra
zicere pentru dulcea iluzie a eternităţii 
— Cuvânt înainte diametral opus; 6) Fio 
retă în duel etern cu timpul — Drum în 
noapte spre un soare încă nevăzut; 7) 
Copilăria pâinii mângâiată de razele soa
relui:— Scurtă migraţie curmată de nostal
gia întoarcerii; 8) Imobil supus unui tra 
tament de refacere —■ Dar nativ al pă
mântului cu utflizări estetice; 9) Purtă
toare de cuvânt fără de abilitare — Ava
tarurile materiei în spaţiu şi timp; 10) 
•Ecou venit de pe înălţimile Parnasului.

VERTICAL: 1) Purtătoare de cuvânt 
cu imitaţiile de rigoare; 2) Obicei ances
tral al gliei perpetuat din tată-n fiu — 
Agent de circulaţie pe strada dogilor; 3) 
Compoziţie clasică pentru muzică folk — 
Neambigui într.o exprimare neolingvistică; 
4) Dovada trecătoare a unei cinstiri exa
gerate —* Explorator terestru împins de 
curiozitate; 5) Notă de distincţie din harfa 
Euterpei — Redactare expresă a servi
ciului de informaţii; 6) Zeiţa barbara din 
Templul Naturii — Formulă condensată 

. de prezentare a serului!; 7) Figură de 
graţie într-o interpretare felină — For

maţie completă la un anume joc; 8) So
clu clasic pentru zeul războiului :— Pro
prietate particulară obţinută prin moşte
nire; 9) Generic literar-muzical pentru 
chemările inimii — Unităţi; de suprafaţă 
în sistemul internaţional; 10) Ajutor ele
mentar acordat celor fără de cunoştinţă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „FARÂ 
OCOLIŞURI" APARUT IN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) TRANSLATOR; 2) RARE — CLARI ; 
3) ATÂTA — OLOG; 4) NACELA — 
CRI; 5) S — IDILĂ — ID; 6 PS — A- 
OASA — I; 7) IŢA — AMEŢIT; 8) RECE 
— AZIMÂ; 9) ALURA — ACAŢ; 10) 
TEMERITATE.

Soluţia problemei din nr. 
trecut :

1. D g 1 N d 4
2. D g 8 mat V-:’;:,;;.
1. --- — N e 5

MAT ÎN 2 MUTĂRI

2. D a 7 mat

Controlul poziţiei:

alb: R c l ,  T a 6 T g 8

negru: R a 1, G a 3, p: a 2
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in
Stimaţi cititori «— nave

tişti, săptămâna trecută, 
Ir «are a  dat neaua peste 
noi pe nepregătite (ca de 
Obicei), v-am însoţit din 
Deva până la Curechiu «**■ 
hotar cu judeţul Alba. 
De data aceasta, tot dis- 
de-diraineaţă ana fost pe 
bascul spre altă graniţă a 
judeţului, la Zeicani, în. 
«ga, spre Caraş-Severin.

V-am văzut şi am zgri
bulit un pic împreună cu 
(Sv. in Deva, In staţia de 
la Biserică, în Ceangăi. Ce 
f  mal rămas din fosta sta. 
fto? ŞL câţi oameni aş
teaptă aicil Nu-i înţele* 

dacă nu tremurăm ală
turi de dumnealor. Măcar 
fi&teva dimineţi de iarnă...

La Sîntuhalm, th staţia 
de autobuz este butic. Alt. 
fel devine cu aşteptatul. 

Ca la Stntandrei. Ceva 
IBial complicat este la bl- 

iBurcaţia spre Călan, Orăş- 
tte. Oamenii n-aa nimic 
ileasupra capului. „Fii bun. 
Saună, nene" — nu ţine 
de cald. Şi iama abia şi-a 
arătat primii fulgi...

Ce staţie de autobuz era 
la Băciat Bine zidită, cu 
bănci în interior, geamuri— 

Era şi harta rutieră a ju
deţului Ce a mai rămas? 
Navetiştii vă pot spune 
oel mai bine. Noi facem 
o nevinovată precizare: o 
•tatie In paragină! Şl câţi 
navetişti tremură zilnic 
aici..

Trecem prin Batiz. Că. 
Hm Fără staţii de aştep. 
tare pentru autobuze, jfn 
schimb, la Strei, Ruşi, Bre

tea Română, Plopi, cei 
care aşteaptă autobuzele 
se pot feri cât de cât de 
asprimea vremii de iarnă.

la Toteşti ne facem că 
aşteptăm în «touă staţii 
Vai şi amar de capul lor.

Fără geapuri, pereţi mur» 
dări, scrişi cu tot felul 
de... Din Cârmeşti faee un 
drum spre Rîu Mare 
Retezat. Pentru mulţi na
vetişti care lucrau la 
marele şantier hidroener. 
getic, staţia de autobuz 
ţinea cât de cât de vânt, 
ploaie, ninsoare. Acum ? 
Un oropsit, părăsit schelet 
metalic... In faţa impună
toarei clădiri a poştei din 
Sarmizegetusa aşteaptă 
non-stop zeci şl zeci de

•  «  ■

oameni Şi spre Haţeg 
şi spre Caransebeş. Cum 
âşteaptă ? Cum dă Dumne
zeu cu mila. Fără nici un 
acoperământ...

Iată.ne şi la graniţa Ju
deţului, la Zeicani. Din 
tabla fostei staţii metalice 
a mai: rămas rugina. Ba şi 
tot felul de gunoaie, mi
zerie, greu de deschis, Aşa 
că oamenii preferă să stea 
Ia câţiva paşi mai încolo, 
aşteaptă în frig. Dar de 
fapt Ce aşteaptă? Autobu
zele „cursă regulată" De
va — Caransebeş, Haţeg
— Oţelu Roşu sunt scoase 
din Circuit. Ca şi trenul 
Haţeg — Bouţari. Numita 
cale ferată este blocată cu 
vagoane careţi aşteaptă
— de când? — retopirea?!

..Noi am încercat să
înfăţişăm cum se circula, 
cum Se aşteaptă tn staţiile 
de autobuz de ia Deva la 
Zeicani şi înapoi. Norocul 
nostru a fost că am ni
merit o dimineaţă mai 
blândă. Era ceva în Jur 
de zero grade. Grele vă 
sunt aşteptările dimineţi
lor da iarnă, stimaţi na
vetişti — cititori Vă îm
părtăşim durerile- ge
roase Să fim optimişti — 
nu vom tot bate la Uşi 
încuiate In ceea ce pri
veşte protecţia navetiştilor 
vom face mai simţită şi 
prezentă noastră, să spe
răm cât mai caldă, lângă 
frigul, dumnealor Adică, 
vom bate mai des la u- 
şile celor răspunzători.

Gh. I. NEGREA
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Din numeroasele scri
sori sosite pe adresa re
d a te i  ziarului’' nostru, o 
însemnată parte vizează 
probleme legate de stabi. 
lirea dreptului asupra pă
mântului, de punerea 0- 
fectivă în posesie, acorda
rea titlului de proprietate, 
pretenţii — cum ne spun 
şi ne scriu — nedorind 
nimic altceva decât să U

propusă de dl. Popdvici 
pentru a se stinge neînţe
legerile ivite este aceea 
ca fiecare să revină pe 
amplasamentul său, in 
speţă trebuind ca dnilor 
Uriţescu şi Bota să li 
se dea diferenţa de pă
mânt din rezerva de stat, 
deci în altă parte. Atunci 
ar dispărea şi discuţiile 
intre proprietari.

primit de la Direcţia re
iaţii cu organizaţii pu
blice, Cu organizaţii negu
vernamentale, cu . publi
cul' şj mass-media a Mi
nisterului Justiţiei. Din 
conţinutul răspunsului res
pectiv am reţinut că: „cele 
sesizate pot fi verificate 
numai prin exercitarea căii 
de atac împotriva hotărâ
rii ee vă nemulţumeşte"

şe dea ceea ce le aparţin® 
şi dovedesc cu acte legale. 

Revenind Ia o cerere 
mai veche adresată Pre
fecturii căreia între timp 
nu i s-a mai dat de ur
mă, dl. Domiţian Popo- 
vici, medic veterinar pen
sionar, ne-a adus -în copie 
memoriul făcut către noul 
prefect acesta având, In 
esenţă, acelaşi conţinut ca 
şi cel adresat fostului pre
fect Obiectul memoriului, 
pentru cazul în care nu se 
soluţionează In spiritul şi 
litera legii cele reclamate, 
petentul ameninţând că 
este nevoit să facă greva 
foamei tn faţa Prefecturii, 
il formează diminuarea 
cu 0.70 ha a suprafeţei 
de teren atribuite în tar. 
laua „Drumul Mare" din 
perimetrul localităţi» Piş- 
chinţi. Necazul porneşte 
de la faptul că, revenin. 
du-se la vechile amplasa
mente, nu s-a respectat 
acest principiu în toate 
cazurile. Ca urmare, co
misia locală a creat con
flicte şi divergenţe între 
dl. Popovici şi vecinii săi, 
proprietari, respectiv dnii 
îoan Uriţescu, Bota Ioan, 
Fica, Leonte Oproescu şi 
Ştefan Cornelia, Soluţia

CONSILIERII — OAMENI DESTOINICI, 

HARNICI, IMPLICAŢI

mIj
3 Intre Parlamentul comunei Şoimuş, i_am numit pe cei I
■  13 consilieri, şi executivul ei — primar, viceprimar, î
■  secretar — există o bună, permanentă colaborare In 1 

‘2 tot ce se face nou şi bun pentru satele comunei, pen- 3
1 tru locuitorii acestora. Ca să nu neîndreptăţim pe 1
2 cmeva vom scrie aici că dnii consilieri Gheorghc 3
■  Marcu, Ioan Faur, Teofii Munteanu, Vasile Aloaş I
S Ia Şoimuş, Ioan Mariş — la Bâlata, Remus Moga şi 3
I  Dumitru Neag — la Boholt, Cornelia Maier — Ia I
5 Bejan, Petru Iştoc — la Păuliş, Aurel Gabor — la 3
I  Câinelu de Jos, Ioan Henţiu şi Petru* Cânda — la I
3 Fornădie, Antonie Vasiu — la Sulighete, şi-au pus 3 
1 semnătura pe schimbările in bine care s-au făcut I

I" în satele în care sunt aleşi „primari mici". -
Dintre toţi — a ţinut să precizeze dl primar Lau- |

Srenţiu Nistor — se remarcă în mod deosebit dl Gheor- ■  
glie Marcu -— la Şoimuş şi Antonie Vasiu — lâ |  
2 Sulighete. N-an odihnă, n.au astâmpăr până nu re- ■  

s I  solvă treburile satelor, ale sătenilor. Dar, repet, toţi |  
•  consilierii noştri sunt oameni vrednici, destoinici.

• • • • • • • • • • • • • • V• V• • V« • V« « • « *

PENSIONARI /
.  Cunoaştem cu toţii situaţia grea a pensionarilor 

din România, care reprezintă pătura socială a socie
tăţii cea mâi defavorizată şi bătută de soartă, mar- 
ginalizată de toate structurile actuale ale puterii. Se 
ştie prea bine că tot ce s-a construit în această ţară, 
s-a* făcut prin eforturile întregului popor, mulţi, din
tre cei ieşiţi în pensie aţi muncit din greu. Pentru 
întregul vostru efort vi se cuvine tot respectul şi 
dreptul Ia o existenţă demnă, omenească. Se pune 
întrebarea: cum sunteţi recompensaţi pentru acest
efort ? ’ ■

Răspunsul este unul singur. Pensii care vâ obligă 
să trăiţi la limita sărăciei. Tocmai de aceea vă che
mam să vă alăturaţi cu încredere Partidului Pensio
narilor din România.

Numai uniţi vom reuşi!
Comitetul organizaţiei municipale 

. Deva a P.P.R.
mm mmmmmmmmmmmmmmmmm' rnmmmmmmmm

SANATATEA SĂTENILOR - 

ABSOLUTA

PRIORITATE |

I
dispensar care | I

|  VMUO»UV* *g UWfUt <9U»ik UUiUWttt VtVUMtU, UVJIVUUVti |

I
I într-un modern, bine utilat

poate rivaliza cu orice dispensar urban, îşi

I desfăşoară activitatea, la Şoimuş, in slujba I 
sătenilor medicii Nicolae Fotescu, medie coordonator, §

Idnele Cristina Caprini — generalist, Angela Moloţ I 
— pediatru, de curând şi dna Nicoleta Şîrbu — sto- 2

IOaatolog. împreună cu cadrele_ medii sanitare sunt I

1 zilnic la dispoziţia oamenilor din cele zece sate. î 
Deplasându-se cu regularitate la casele sătenilor, I 

punând un mare accent pe educaţia sanitară, mai cu 3 
I  toarnă în şcoli şi grădiniţe, a femeilor gravide luate I 

| ® tri evidenţă, a celor cu nou-născuţi etc., lucrătorii S 
‘ I  dispensarului medical înregistrează bune rezultate în I

I* prevenirea îmbolnăvirilor, îri asigurarea unei stări 3 
de sănătate corespunzătoare pentru sătenii din cele I 
zece aşezări. J |

H M n m

(Urmare din pag. I)

|  MANIFESTĂRI
COMEMORATIVE

Manifestării^ prilejuite

I de’ împlinirea a 125 de 
ani de la înfiinţarea So- 

_ cietăţîi pentru Fond de 
I  Teatru Român Ia Deva 
3 continuă sâmbătă, 18 
I  noiembrie a.c., ora 10, 

cu dezvelirea unei plăci

„Rolul societăţilor cul-f 
turale în realizarea e-ş 

mancipării social-naţionale |  
şi statale a poporului* 
român1. (M.B.) |

20 DE ANI DE LA § 
DAREA IN FOLOSINŢA!

A CASEI ' 1
DE CULTURA DIN DEVa I  

Duminică, 19 noiembrie |  
a.c., ora 17, au loc ma-I

|  comemorative, o* slujbă ce prilejuite de împlini-
religioasă oficiată de Pro-

|  topppiatul ortodox Deva, darea In folosinţă a Ca-

I o evocare istorică, iar de 
la ora 11,30, la sala festivă 
a Primăriei se desfăşoară 
dezbaterea pe tema :

nifestări cultural-artisti-|

rea a 20 d® ani de la |

sei de cultură din Deva. !  
La mai mare» atât de 3 
cunoscută instituţie de |  
cultură! (MB.) 2

O revenire la o situaţie 
mai veche consemnăm Şi 
fa» cazul dlui Iancu Gh. 
Herbai domiciliat la Cra- 
iova, cu privire la reven
dicarea unui drept de 
moştenire în comuna Do- 
bra. Furnizându-ne o se. 
ri® de amănunte fn legă
tură ca necazurile ce le-a 
întâmpinat privind pune. 
rea tn posesie, inclusiv o 
serie de documente. între 
care chiar şl intervenţiile 
făcute la prefectură, d l 
Herbai se declară, tn fî- 
nal. nemulţumit de modul 
cum a procedat comisia 
locală. In special d l pri
mar ai comunei Dobra, 
pentru a.i soluţiona proble
ma adusă în discuţie. In
tre altele, dl. Herbai, după 
ee arată că a cheltuit peste 
500 mii de lei pentru a 
intra în posesia moşteni
rii, ne scrie: „Nu mi-âm 
închipuit că un „domn" 
primar poate să-şi facă 
de cap intr-o instituţie a 
ţinui st®t de drept şi ni
meni nu ja măsuri în 
consecinţă", părându.i-şe 
că in privinţa dreptăţii e- 
ra mai bine pe vremea 
„epocii de aur".

Că durerile şi necazurile 
cp pământul nu se sting 
uşor ne-o atestă Şi scrisoa
rea primită de la dl. Szan. 
to Bozies Victor, din co
muna Crişcior. vechi citi
tor al ziarului nostru, 
care îşi exprimă rugă
mintea să publicăm e, 
senţa răspunsului ce l-a

Apoi se precizează că» în 
raport de artele dosaru
lui, se poate promova una 
din căile d® atac, te caz 
afirmativ fiind necesară
cuvenita cerere. în forma 
şl fondul strict determi
nate de leg®, care to 
depune la instituţia judi
ciară competentă, fn ca
zul tn speţă, este vorba 
despre o suprafaţă dm 
grădina casei, deţinută cu 
acte legale, dar care a fost 
atribuită alte» persoane.

tn ceea ce-l priveşte oe 
dl Emil Şandru, care 
nC-a trimis, pe lângă seri. 
soare Şi o copie xeroxată 
după cererea de înscriere 
tn G.A.C. Burjuc, acesta 
ne reproş®8®* că nu i s-a 
dat nici un răspuns în le
gătură cu despăgubirile 
pentru pământul ce i l.a 
folosit statei sau torta 
cooperativă agrieolă. După 
cum bine ştiţi, dle Şan
dru, în urma discuţiei ce 
aţi purtat-o şi la redacţie, 
vi s-a răspuns în temeiul 
prevederilor legale în vi. 
poare la respectiva între
bare, repetându-vă şi de 
această dată. pentru a în
ţelege. că nu se pot acorda 
pensii sau Site drepturi * 1 
sociale persoanelor care 
nu au prestat muncă e_ 
feetivă în cooperativele a- 
gricole unde au avut pă
mântul şi nici nu au a- 
vut o perioadă asigurată.

NICOLAE TlRCOB

Nu legaţi de
scaun i!

Dăm un telefon. „Că
utăm pe dl, primar", „Nu 

. este". „Dl. vice“. „Nici 
ei“. „DL secretar". „A 
plecat şi dumnealui". Să 
recunoaştem: Nu ne

place. Poate aveam o trea
bă ce rru îngăduie amâ
nare O autoritate din 
comună ar fi putut să 
ne explice. După câteva 
întâmplări de acest fel 
— la Consiliile locale din 
Bulzeştii de Sus, Balşa, 
Topiiţa. Şoimuş, Certeju 
de Sus, Baia de Criş.'Râu 
de Mori — am stat puţin 
şi am cumpănit: oare 
e rău sau e bine să nu-i 
găseşti pe oamenii _din 
fruntea comunei la bi. 
rou? lângă telefon? Fap
tele ne-au convins că 
este mâi mult bine. Ne 
eonfirmă dnii: Aur«l A- 
lie, decanul de vârstă al 
primarilor din jfldeţ, pri_ 
mar la Topiiţa: „Ce să 
stau în birou? La gura

sobei? Nu. Printre să
teni. Acolo-i locul meu. 
Să ştiu oricând ce şi cum’ 
ii viaţa noastră"; Ioan 
Vinţan, ' primar la Cer
te jii de Sus: „Primăria 
înseamnă 9 sate, nu să 
stau lângă telefon. Să 
poţi rezolva cât de cât 
pentru oameni, asta_i". 
Laurenţiu Nistor, primar 
Ia Şoimuş: „Nu stau de 
vorbă în birou.-Nu sunt 
în parlament. Eu am în 
răspundere treburile oa. 
menilor * din zece sate 
Unde sunt? Poate In Su
lighete, poate ia Boholt... 
Ori la pădure. Acolo unde 
au sătenii treabă cu pri
marul,."

Mai avem exemple. Le 
păstrăm. în ce ne pri
veşte suntem împotriva 
legatului de scaun. Sun
tem pentru a fi în mij
locul oamenilor necăjiţi. 
Pentru a le asculta şi a- 
lina necazurile.-

i

/
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8.C. ARDEALUL S.A. DEVA
cu sediul în Deva, str. Piaţa Victo

riei, nr. 8.
ANUNŢĂ

Vânzarea prin licitaţie publică aur- 
mâtoarelor bunuri disponibile:

•  compresor berc;
•  cameră frigorifică;
•  maşină de măcinat came şî mala

xor; ■ .
•  magazie metalică (lângă laborator 

Patiserie, str. O. Gbga, nr. 1);
•  magazie metalică (Restaurantul Fa

vorit, strada 22 Decembrie, bl. 11, parter, 
Deva);

•  magazie metalică (Patiseria Aluni
ţa, strada 22 Decembrie, bl. 11, parter,

i
Deva);

•  magazie metalică (Restaurantul 
i Transilvania, strada Piaţa Victoriei, nr, 
i 8, Deva).
ţ Vânzarea acestor bunuri se organi- 
\ zeazâ în fiecare'zi de luni a săptămânii, 
\ ora 10, începând cu data de 27 noiembrie 
\ a.c.
I Lista bunurilor disponibile poate fi 

consultată la sediul societăţii noastre în 
fiecare zi de luni până vineri între orele 
8— 12.

1

BANCA AGRICOLĂ S.A. DEVA
Vinde la licitaţie:
•  un apartament 2 camere în Deva, 

str. Teilor, bl. 73, ap. 17;
•  spaţiu comercial — chioşc, situat 

în Deva, bdul Bălcescu, colţ cu Eminescu, 
cu terasă, sală mese, mobilier, apă curentă, 
telefon, curent electric;

•  apartament cu 3 camere, situat în
Deva, Gojdu, Aleea Păcii, bl. C2f sc. 1, 
ap. 1;  ̂ r

•  casă cu 4 camere, sat Petreni, nr.
117;

•  casă cu 3 camere, dependinţe, 
curte, grădină, pământ arabil, fânaţ, situ
ată în Sulighete, nr. 148.

Licitaţia va avea loc în ziua de 24 
noiembrie 1995, ora 9, la Judecătoria De
va, Biroul executorilor judecătoreşti.

•  casă, curte, grădină, anexe gospo
dăreşti în sat Hărţăgani, nr. 110.

Licitaţia va avea loc in ziua de 23 
noiembrie 1995, ora 9, la Judecătoria 
Brad, Biroul executorilor judecătoreşti.

Informaţii la Barţca Agricolă S.A., 
Sucursala judeţeană Hunedoara — Deva.

(577)

P O I N T P A P E R  $ , A .

S.C. POINT PAPER S.A. 1
D E V A "

Angajează agent de vânzări, pentru 
municipiul Hunedoara.

Informaţii la telefon 054/224549. 1

S.C. VITICOLA S.A.
Cu sediul în Şoimuş, str. Viilor (uliţa şco

lii), vinde zilnic, cu excepţia zilei de duminică, 
Intre orele 10—17, tulburel 1520 lei/litru, ra
chiu 50 grade, 5000 leî/litru. Preţurile includ 
şi TVA.

I  

I
I / Str. N. Titulescu, nr. 
I  Hunedoara.

I

UZINA MECANICA

60 — judeţul

I
Produce şi comercializează : 

Motocositoare „Cosana S“;

m

I

I
I
I
IGrapă cu discuri GD 3,2 m; 2,2 m; ■  

Semănătoare universală SEM 18; J
* -  Semănătoarea universală SEM 12%
I pentru Tractorul Hebei China, de 15 CP| 
j şi 28 CP; {
1 •  Pluguri cu 2 şi 3 brăzdam; J
* m Maşină de tocat furaje cu circular. I

I

, —,------------------------- --------—

! DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU I 
|  AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE I 
j HUNEDOARA — 'DEVA |
; Str. 1 Decembrie, nr. 19 î
I ORGANIZEAZĂ l

i

I
I

Din magazinul propriu comerciali- ■  I telefon 618555. 
jzează (TVA inclus): 1 '
I •  Aragaz 3 ochiuri — 245 070 lei; j
I  •  Aragaz 4 ochiuri — 269 263 lei; [
I •  Frigider 240 litri — 530 292 lei; j
I •  Maşină spălat Diamant automată |
| — 595 237 lei. j

|  concurs în data de 30. 11. 1995, pentru j 
* ocuparea următoarelor posturi: ţ
|  •  inspector specialitate (inginer zo- !
j otehnist) — 2
î W consilier juridic — 2 post; j
J •  referent (contabil studii medii) — ;
j 2 post. . .
J Tematica şi relaţii suplimentare la {
} î/>7zyfswt £1 $2 K ^

S.C. „SIDERMET“ S.A. CALAN
* Cu sediul în Călan, strada Furnalistu- ! 
j lui, nr. 17. \
î Scoate la licitaţie în data de 18 de- j 
J cembrie 1995 lucrarea de dezinsecţie şi [ 
I deratizare în cadrul societăţii. Informaţi |
i  , r ' m. oAr/'o i _ c'& A *I la telefoanele: 30560-561, interior do*, j» Informaţii suplimentare, telefoanele: ■

■054/641041; 642652; fax 054/641131. j

CREDITANSTAJLT 1MVEST ROMAN IA

0  BANCA OCCIDENTALA ORIENTATA SPRE _

EUROPA CENTRALA S I DE EST, S i FACE CUNOSCUTA ACUM SI IN  R 0M A N IA

C r a d l ta n s ta l t  t t f e  cecr m u l m a r o  b a n c ă  g u v e r n a m e n ta lă  d in  
A u s t r i a .

Credltanstalt tt participat la  două Îm prum uturi sindicalizate, in 
valoare do IS A  m ilioane dolari, acordate Băncii Naţionale, pentru 
echilibrarea balanţei de p lă ti.

Credltanstalt, cu sediul central Iu  Vlona, are reprezentante 
deschise la  Londra, New York, Frapa, Varşovia, Budapesta,

Credltanstalt astm coa m al mare bancă do Investiţii din f urepm 
Centrală sl de Pst,

Credltanstalt Intenţionează să constituie sl alto fondări de 
Investiţii, cu un capitul in valoare de peste 300 m ilioane delarl,

Credltanstalt s-a Im plicat, In entitate de consultant a l FPS, in

Credltanstalt a adus statului remăn peste 100 m ilioane dolari, prin  
vânzarea fabricii do detergent! DINO Ploieşti, către Unllever, o 
fabricii do detergent! Timişoara către Procter A Gamble sl a 
pachetului m oferttar de acţiuni u i lubricii, tio bere PHber către 
Brâu und Brunnen. :? r x '■ — , ■ ~

CREDITANSTALT A PRELUAT ADM INISRAREA FONDULUI RO M AN DE IN V E S TIŢII 

PR IN  CREDRANSTALTINVIST RO M ANIA ( CIRO)

Crodrtonstcft, d-o mamut o mare rospoesobilltato preluând edmiidttmrea Fondului 
Bemâe dc Investiţii, ale tonii dnpenibHiluti băneşti vor t i astfel, gestionate profesional.

ano a încheiat Contractul do administram ta Fondul Somon do Investiţii w conformitate ta 
logoa fund aprobat do CMYM pno dedus ar. 216/19* 1995. _ —

O  BANCA AL CĂREI TRECUT A SIG U R A  

V IIT O R U L  CLIENŢILOR SAI

Anul VII O Nr. 1515 •  Sâmbătă, 18 — Duminică, 19 noiembrie 1995



' FELICITĂRI

•  Dragă G.N., La mulţi
ani şi fericire/Şirntotdea- 
ona vom fi' cu tine/De-o 
& rău, sa.u deio fi tine/ 
(La mulţi ani Şi doar iu
bire/ .Cu drag, Maria si 
Mădăliiţa. (2439)

•  Cu ocazia sărbătoririi 
a 40 de ani de căsnicie, 
fiica Geta şi nepotul Flo
rin urează dragilor Aurel 
şi Jeni Caragea multă 
fericire, sănătate, viaţă 
lungă şi La mulţi ani!

(2444)

VÂNZ ARl-

CIJ MP AR ARI
-■ . : ... 1- ■ ' • ■ ", •

•  Vând casă, A. Vlaicu,
nr. 93. 89 000 000 Tel.
616366. (2366)
, Vând apartament cen
tral, parter, 32 000 000, tel. 
616366. (2365)

•  Vând recamier şi un 
dulap cu trei _ uşi. Tel.

. 625196.
•  Vând TV color, mar

ca Philips, 90 canale, De
va, tel. 624443. (022658)

•  S.C. „Multimes"
S.R.L, Călan, strada Strei- 
săcel 1, confecţionează şi 
vinde plapume, articole 
nou-născuţi. Tel. 730102, 
730294. (022657)

« Cumpăr în condiţii 
avantajoase garsonieră sau 
apartament, central. Tel. 
617571. . (2440)

. ; •  Vând apartament 4 
camere, zona Gojdu, De
va, tel. 016494, orele 17— 
20. î . (2448)

•  Vând apartament două 
camere, decomandat, ul_

. tracentral, tel. 619171.
J  v (2436)
•  Vând apartament trei

camere, zonă centrală, 
tel. 616428. (2437)

•  Vând apartament două
camere Hunedoara, deco
mandate, tapetat, faikntat, 
beci, 625275. (2053)
: •  Vând Mercedes 200 
£>, înmatriculat, preţ- ac
ceptabil. Informaţii tel. 
661582. (2422)

•  Vând foarte . urgent 
Citroen GSA special' şi 
talon Palas. Călanu Mic, 
ffî. ■ (2421)

•  Vând garsonieră etaj 
I, Mărăşti,' 8 milioăne, ne
gociabil, 'tel. 611227. (2423)
; •  Cumpăr electromotor' 

Fiat Uno Diesel şi Dacia 
tei circulaţie, tel. 216074, 
Supă ora ‘ 18. • > ( 2428)

•  Vând Mercedes 220 Die-
ţteft şl haină Iţpgăinuâesîte, 
ftutrie standard, auriu, nr. 
*4—46 I. tel. 714051, după 
ara 20. - - ' (2432)

•  Vând urgent mobilier 
pentru bar şi canapea, tel. 
|47252, între orele 17—22.

T ’ ' (9996)
•  Vând urgent câsă 

‘urasada, grădină, viţă
vie, tel. 621525. (2440)

•  Vând autoturisme Ger
mania, moderne, elegante, 
Cnmatriculabile: Ford Es- 
Sort, Fiesta, Orion,' Re
nault’ Espace, tel. 628901.

(2055)
•  Vând casă cu spaţii 

Comerciale. Ilia. tel. 375.
(2446)

•  Vând casă cu gră
dină, curte mare. Simeria, 
■tr. Ciocârliei;' nr. 14. TeL 
«24564, 613451. (2057)

•  Cumpăr apartament 
sau garsonieră. Tel. 621558, 
616338.

•  Margarina Wiesana 
1740, plus TVA, ciocolată

Americana, cacao, preţuri sută, la produsele şi ser- * S-au împlinit şase ***■
de. importator, -tel/fax 054/ . viciile sale, ..diferenţiat: pe săptămâni de la trecerea 
647514: /  " (1724) zon<T de activitate, înce- . în /etern itate a scumpei j

pând cu 1 decembrie 1995. . noastre. - -soţie,- mamă si 
# Vând S.R.U 1994. fără • ■ (2426) bunică J f ' '

activitate Relaţii te).
641364. (1730) PIERDERI

•  Vând casă, Orăştie,
posibilităţi societate co
mercială. Vând teren 1900 
mp, poziţie centrală, in
formaţii 058/743614, orele 
17—22. (1732)

•  Cumpăr garsonieră, 
parter sau etaj I, confort 
I. Orăştie, tel. 647343.

(1735)

•  Vând mobilă de su
fragerie, din lemn de nuc. 
Tel. 716394. (7932)

LICITAŢII
S.C. Agromec S.A. 

Luncoiu, str. Valea Lungă, 
nr. 1, tel. 650529.

Organizează în fiecare 
joi, ora 12, licitaţie pentru' 
vânzare tractoare şi ma
şini agricole. (2431)

•  Exploatarea minieră
Deva, ştr. Horea, nr. 201. 
organizează licitaţie' în 
data de 28 noiembrie 1995, 
ora 10, pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia 
1300. Informaţii la sediul 
unităţii sau la tel. 626601, 
Interior 190. (2935)

OFERTE

DE, SERVICII
ir—'*—*’ — *— *—*— *—*4*-' *—*—*•

•  S.C. VIVI BIAN- 
CA IMPEX S.R.L.,
cu sediul în Sintu- 
halm, nr. 1, anga
jează de urgenţă car-' 
mangeri — mezelâri 
— tăietori, curăţător 
maţe şi femeie de 
serviciu Salariu deo
sebit de avantajos. 
Relaţii la tel. 621113.

(2398)

•  Angajăm bucătari
calificaţi, condiţii mi
nim 2 ani-vechime în 
specialitate. Informa
ţii tel. 227543. Selecţia 
18 noiembrie 1995, 
ora 10, la Staţia de. 
Produse Petroliere a 
S.C. Octan Petrocom 
S.R.L. Deva (vizavi de 
IPSRUM). (2389)

•  Tin evidenţă con
tabilă, tel. -660412, 
după ora 16. (2386)

•  Angajăm ospătari cu
experienţă. ... Informaţii 
Restaurant „Paradis", tel. 
642279. (1731)

•  Angajăm pentru local 
Complex turistic Geoagiu 
Băi orchestră/caracter per
manent. Angajăm şef fer
mă zootehnică la Dîncu 
Mic. Informaţii la sediul 
firmei, str A. Vlaicu. nr. 
25. Tel. 616183, 612747.

(2443)

DIVERSE
•  S.G. Argus Jderul

Călan (argăsitorie) anunţă 
majorarea tarifelor înce
pând cu data de 18. 12. 
1995. (17330)

•  S.C. Aprodes S.A. De
va anunţă beneficiarii săi 
că începând cu data de 
6 ianuarie 1996, va prac
tica un adaos comercial 
până la 30 la sută. (2431)

•  S.C. Gafia Prodimpex 
S.R.L. Deya anunţă ma
jorarea de preţ cu 25 la

•  Pierdut buletin de i-
d entitate şi permis de con
ducere. pe numele de O- 
proiu Viorica. Le declar 
nule. (17340)

COMEMORĂRI
•  Se împlinesc 6 luni 

de când ne-a părăsit pen
tru totdeauna scumpul 
nostru soţ şi tată

OPREAN VICTOR 
din Lăsău. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

Familia.
(022655)

•  Familia îndoliată â-
nunţă azi, 18 noiembrie 
1995, ora 13, parastasul de 
6 săptămâni ia Cimitirul 
Călugăreni al celui care a 
fost soţ, tată, bunic 
GHEORGIIE DUMITRAŞ 
Mulţumim tuturor celor 
care au fost alături de 
noi la această grea pier
dere. (2441)

ELISABETA NICULA 
(BUBA)

născută Farkaş 
Dumnezeu să te odih

nească în pace! Nu - te 
vom uita niciodată, soţul 
Nelu, fiii Erjike, Manica, 
Mircea, nepoţii. (2424)

•  Astăzi se împlineşte 
un an de durere de când 
a plecat prea' devreme de 
lângă noi scumpă noastră 
fiică, soţie, mamă şi bunică 

CATIŢA CÂTA 
din Brănişca. (2938)

Â
\

|  S.C. CONDOR S.A. j
|  - STAŢIA UTILAJ TRANSPORT DEVA |

p Strada Depozitelor, nr. 21. tel. 626157.\- 
|  fax 0541221175. |

I ' . • ANGAJEAZĂ I
I
I
I
I

S.C, IMRRIMIX S.R L
v Execută la comandă: - •

•  firme şi reclame;

•  reclame şi sigle pe autocolant;

•  reclame stradale; ;

•  panouri propagandă vizuală şi a- 
vertizoare pentru protecţia muncii;

•  imprimerie textilă.

Informaţii la sediul firmei din strada 

Călugăreni nr. 2. *

Tel. 054/615062. ..

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES 

LOCAL HUNEDOARA .

, ANUNŢA ''M

în data de 21 noiembrie 1995, se* sis
tează furnizarea apei în municipiul Hune
doara între orele 0,00*—24,00 ca urmare 
a unor lucrări accidentale la reţeaua de 
transport şi distribuţie.

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA 

Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, 8,

proprie
f  Fochist autorizai pentru centrala\  \  teU 611760. angajează:

Salariul negociabil.

. AGENŢIILE DE PUBLICITATE

/ .. „CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani. pu
teţi publica anunţuri de mică şi marş pv 

I blicitate în ziarul nostru, anulând tn ncien- 
■  ţiite de publicitate din :

•  un mecanic auto;

•  un şo fer a ut of rigori fi că 10 io:

•  un şofer autospecială 20 ţa; V

•  un gestionar pentru magazinul des- )
re carne şi produse din carne în o- »

i  •  DEVA — la SEDIUL REDACŢIE' |  
■  din ştr. 1 Decembrie, nr. 35 lin clădire* ■  
J Tribunalului judeţean),; — la chioşcul dh j 
I CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă magi)- * 
[zimţi „Comtim" ; ~  la chioşcul din CAR I 
|  TIERUL MICROM nnfnblâ I

I 
I

\ rasul Călan.:
s
r,—:—•—
i  -

J5 7 8 - \J.

99

ABONAMENIUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER

|  „Orizont“).

I ' •  HUNEDOARA ar lyhn Dori,, ff.$1 
j 716926).

I •  BRAD, - strada Republicii (tei 
I 650968). la sediul S.C. „MERCUR”.
I- •  ORĂŞTIE, la chioşcul d-
■  gaztnul ,,Palia", ^

• ri'iOn ma-

I

I
I
I
I
I
I

■  •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 11
J (in spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,1 
j 770735. |
| Agenţiile ziarului nostru asigură, la |
■  taxe rezonabile, publicarea cu maximă |
■ promptitudine a tuturor anunţurilor dej
|  mică şi mare publicitate. |

\. * . Abonamentul este calea cea mai siou- \
| ră şi mai avantajoasă de promirarc <i...zia-1 
 ̂ rului nostru. C o s t'u l abonamentului y
\ pe luna decembrie este de 2 500 lei. \
( (
| plus taxele poştale. Faţă de cumpăra- y
\ rea zilnică a ziarului de la chioşc, care (
| costa 4000 — 4200 lei. prin abonament |
( se economisesc lunar aproximativ 1 500 \  
| de lei, in funcţie de numărul zilelor de |  
l upariţiei shy.Uz1'.}- • • ■ • ţ

| 7Aarul apare, zilnic in 8 pagini ! |

jf p; Abonamentele se pot face la oficiile \
I poştale si la factorii poştali. Pentru tuna |  
\ decembrie puteţi face abonamente in tot )
| cursul lunii noiembrie
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