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milenare în Ungaria 
şi ecourile în teritoriile 

vremelnic ocupate”
Sub egida Prefecturii 

judeţului Hunedoara, . la 
!, D eva»  avut loc o prestl- 
! gioasa manifestare ştiin

ţifică colocviul inter-; 
naţional pe tenia „Ser- 

: bările milenare in Unga
ria şi ecourile in terito
riile vremelnic ocupate", 
organizat de Ambasada 
Slovaciei la Bucureşti şl 
Muzeul Civilizaţiei Dâcice 
şl Romane Deva. Dezba
terea a fost deschisă de 
dr. Adriana Ruşu, di
rectorul Muzeului Civiliza
ţiei Dacice şi Romane, 
în  continuare a luat cu
vântul dna Hildegard Bun- 
cakova, secretar I al 
Ambasadei Slovaciei la 
Bucureşti, care a expri
mat mulţumiri pentru 
organizarea şi găzduirea 
acestei manifestări, pre
cum şi dorinţa de extin
dere a colaborării in plan 
cultural-ştiinţific, pe mă
sura unei rodijice şi În
delungate tradiţii. Din 
partea administraţiei ju
deţene, un cuvânt de sa
lut a adus dl loaa Ulfă- 
ieanu, vicepreşedinte . aft 
Consiliului Judeţeân. - 

Despre „Serbările mi
leniului în Ungaria şi re
ceptarea lor in societa
tea slovacă", a vorbit prof. 
dr. Pavol Komorâ, cerce
tător ştiinţific la Muzeul 
Naţional cfin Bratislava, 
în  cuvântul său, invitatul 
a evidenţiat implicaţiile

I

serbărilor mileniului In 
rândup. popoarelor • nema
ghiare din imperiu, cu 
irecădere a slovacilor. 
IŞ nu au dovedit nici pe 

departe, după cum spe
ra u ’ organizatorii, că
Ungaria este o „oază a 
convieţuirii paşnice în care 
toate popoarele trăiesc in 
prietenie şf linişte". Sco
pul lor era evidenţierea 
istoriei Ungariei create 
de un singur popor, tran
sformând Ungaria d in
tr-un • stat multinaţional 
intr-unui monocolor In
care se vorbea o  singură 
limbă. Serbările mileniu
lui se voiau în deplină 
concordanţă cu intenţia 
de maghiarizare, intenţie 
care s-a lovit de o dftrză 
rezistenţă din partea po
poarelor nemaghiare. în
cadrul colocviului au pre
zentat comunicări dr. 
Nioolae Cordoş, cercetător 
ştiinţific la MuzeUl de
Istorie a Transilvaniei şi 
loachim Lazăr .şeful Sec
ţiei de istorie a Mu
zeului Civilizaţiei Dacice 
ş l Romane.

In final, la Muzeul Ju
deţean a «vot loc verni
sajul expoziţiei de gra
fică slovacă, reunind lu
crări semnate de Dusan 
Kallay, Tamara K oi encla
va, Vojtech Kolencik. Ex
poziţia este deschisă In 
perioada 22 februarie — 
16 martie a.c,
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LA SFÂRŞIT 

DE SĂPTĂMÂNĂ

LA DEVA — 
HANDBAL 
FEMININ:

In sala sporturilor din 
Deva, la sfârşitul acestei 
săptămâni (sâmbătă şi 
duminică) are loc un 
turneu de handbal fete 
—- la juniori III —, la 
care iau parte G.S.Ş. 
Tg. Jiu, @JSJŞ. Drobeta 
Tr. Severin, C.S.Ş. De
va, CjS.Ş. Hunedoara şi 
echipa Şcolii generale nr, 
2 din Drobeta Tr. Se
verin. (S. C.).

HANDBAL BĂIEŢI 
LA HUNEDOARA

Sâmbătă şi duminică, 
tn sala de sport a  Li
ceului industrial Nr. 1 
din Hunedoara are loc 
un turneu de handbal 
juniori- III —• băieţi, ce 
se desfăşoară tn cadrul 

. Diviziei şcolare. Parti
cipă echipe' ale clubu
rilor sportive şcolare din. 
Sebeş, Petroşani şi Hu-' 
nedoara (S. C.).
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Aspect din timpul 'desfăşurării colocviului internaţional.
Foto: PA VEL LAZ A

Aspect din timpul efectuării tragerii ia sorţi a câştigătorilor concursu
lui „Tombola abonaţilor". Foto:‘PAVEL LAZA

Tragerea ta sorţi a câştigătorilor concursului cu premii

TOMBOLA ABONAŢILOR
în  cadrul unei transmi

siuni v hr direct realizată 
de Studioul de Televiziu
ne prin Cabiu „DEVASAT 
PLUS", joi, 22 febru
arie a.c., ora 21, s-a rea
lizat tragerea la sorţi a 
câştigătorilor, concursului 
cu premii „Tombola abo
naţilor". Au participat 
la tragerea la sorţi toţi 
cititorii ziarului „Cuvântul 
liber" care în cursul lu
nilor noiembrie — de
cembrie 1995 s-au abonat 
la ziarul nostru pe trei 
luni, 6 luni sau pe. în
treg anul 1996, pe baza 
listelor nominale întocmi
te cu sprijinul Direcţiei 
de Poştă Hunedoara — 
Deva, - -

Biletele câştigătoare au 
fost extrase, după desigi
larea cutiilor, de către 
copilul Marian Donose, de 
la Casa de Copii Nr. I 
Deva (educatoare Anca-

Kăcoiu). Tragerea ia sorţi 
â desemnat următorii 
câştigători - norocoşi :

1. PREMIUL DE 100 000 
LEI, la categoria abona
ţilor pc  trei luni :

•  IOAN GEORGESCU, 
satul Lăsău, comuna Lîy- 
pugiu de Jos.

îî. PREMIUL DE 200 000 
LEI, ia categoria abonaţi
lor pe 6 lu n i:

•  CSIKI ALEXANDRU, 
comună Teliucu Inferior.

3. PREMIUL DE 300 000 
LEI, la categoria abo
naţilor pe întregul an 
1996 : - / , :
. •  IONEL ŢIGU, ora
şul Simeria. '

. Câştigătorii tombolei 
sunt invitaţi joi, 29 fe
bruarie 1996, ora 11, la 
sediul redacţiei pentru 
înmânarea premiilor.

Redacţia ziarului „Cu
vântul liber" mulţumeş
te cititorilor care s-au a- 
bonat pe perioade mai 
lungi de timp (asigu- 
rându-şi procurarea zia
rului la preţuri ce nu vor 
mai suferi majorări), cât 
şi lucrătorilor din do
meniul poştei care au rea
lizat abonamentele şi 
evidenţele pe oficii care 
au făcut posibile realiza
rea listelor nominale şi 
efectuarea tragerii la sorţi.

CREDtTAMSTAI T INVEST ROIV1ANIA

O

•  „în politică, absurditatea nu-i un 
handicap".
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FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR
DE AFACERI :

Valoarea certificatelor de investitor In 
săptămâna 24 februarie •— 1 martie 1996: 

Tip A — 726880 lei; Tip B — 181720 
Iei; Tip C — 90 860 Ici.

Creşterea în anul 1995 — 120 la sută.
FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 

ŞI PENSII
Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine ! 

DEVA, tel.-fax 230558: HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302; ORAŞTIE — 
642090; BRAD.— A. Iancu, 21/43 parter; SI
MERIA — A. Iancu, bl. 6 parter.

t

începând din dată de dl.OJ 96, ţ J l l t e ţ l

investi ban ii dumneavoastră' ia•wMv. .f .

Fondul Român de Investiţii apelând la serviciile

■''■din. Hunedoara,;,&r. 22

Pecembr(e.nr.7şi Petroşani, B M  Decembrie nr.86.

Fondul R om an de In v e s tiţii  o în re g is tra t in 
1995 o c re ş te re  a valo rii t i tlu lu i  de 
p a r tic ip a re  e rh iv a le  «iţă u ne i d ob a nzi
bancare de 88,3% , v /  L ' c ' - ' ■

ValoHreâ La t,\' h:t'}/’■ v̂-- —• ,

' 115 000 LEI

i o \m  i  h o i i w  in-
IW F S I'IT II

i ; informdţK la tei. 064/1966/3
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Conferinţă da p resă

Filiala judeţeană 
a Partidului Democrat

în pragul a'egerilor
Joi, 22 februarie a.c., 

conducerea Filialei judeţe
ne a  Partidului Democrat 
(FSN) s-a întâlnit din nou 
cu ziariştii din presa lo
cală. Au răspuns întrebă
rilor gazetarilor — din 
păcate puţine ~  dna Ana 
P&veH, conducătoarea or
ganizaţiei din Deva a 
P. D., dnii Ovidiu Ju n ă  
ţi Ioan Barbu, vicepre
şedinţi ai filialei judeţene 
a  partidului şi dl Alin 
Suciu, directorul cu ima
ginat al acesteia.

Conferinţa de presă a 
debutat eu expunerea 
dnei A. Pavel, care a  pre
zentat programul activi
tăţii viitoare a organiza
ţiei de femei, printre care 
organizarea unei parade 
a modei ta  2 martie a o ,  
a  miei (tombole, o vizită 
Ia Căminul—spital din 
Brănişca şa. Apoi, dl 
1. Barbu a relatat despre 
participarea sa la recen
ta conferinţă 'judeţeană 
a Alianţei Civice. Di O- 
vldiu Jurcă a vorbit de
spre conflictul de mun
că de la SNCFR, stadiul 
pregătirii alegerilor locale 
şi a listelor de candidaţi 
— acţiune ce se' va fina
liza în 9 martie a.c., 
când filiala judeţeană va 
prezenta mass-media cine 
eu care va merge în 
campania electorală. Vor
bitorul a arfunţat că la 
funcţia de primar ai mu
nicipiului Deva va candi
d a  din partea Partidului

Democrat dl Alin Suciu, 
susţinând că la vremuri 
noi, trebuie oameni no i 
Filiala P.D. — an. subli
niat amfitrionii — axe, 
candidaţi la funcţiile de 
primar vîceprîmar şl con
silieri pentru toate mu- 

- nirtpiile şi oraşele jude
ţului şi un mare număr 
de comune. Domni de 
valoare, cunoscuţi şi apre
ciaţi de alegători.

fn  continuare s-a vorbit 
despre incapacitatea gu
vernului Văcăroiu de a 
gospodări .ţara,. ceea. -ce a. 
dus la un imens blocaj 
economie’ Pe tema a- 
ceasta Uniunea Social — 
Democrată ~  formată din 
P.D. şi P-S.D.R. — a de
pus In Parlament o mo
ţiune simplă. La aceasta nu 

• au aderat toate formaţiu
nile politice aflate in o- 
poziţie, ceea ce fi oferă 
puţine şanse de reuşită. 
Ş-a apreciat că bugetul 
pe 1996 nu va trece prin 
Parlament, ceea ce va du- 

. ce la căderea actualului 
guvern, dacă acesta nu 
va avea decenţa de a?şi 
da demisia. S-a exprimat 
îngrijorarea faţă de criza 
energetică în curs, creş
terea accentuată a preţu
rilor. Filiala judeţeană Hu
nedoara a Partidului De
mocrat speră să câştige 
alegerile locale.

A consemnat 
T B A IA N  B O N  DO II

livili
care doi încarcă

sau o poveste in 
-  trei descarcă!

Din vremuri îndepărtate 
oraşul Simeria este stră
bătut de canalul Strei sau 
Batiz, cum 11 mai nu
mesc localnicii. Firul lent 
de apă, dar mai ales pe
rioadele cu precipitaţii 
abundente, fac ca în albia 
canalului să se depună 
anual zeci de tone de alu
viuni *e determină creş
terea nivelului pânzei 
freatice si implicit revăr
sarea acesteia in subsolul 
'imobilcfor.

Suprasaturaţia canalu
lui a determinat în a- 
nul 1992 o acţiune inten
să din partea Primăriei 
locale. în urma căreia al
bia apei a fost decol- 
matată. fiind cărate 150 de 
camioane de aluviuni şi 
reziduuri. întâi a fost scos 
mâlul pe mai. iar după 
un timp, când s-a uscat, 
a fost transportat.

Deşi din partea Consi
liului local Simeria s-a

depus un efort conside
rabil. inclusiv financiar, 
acum 4 ani. canalul a 
redevenit ceea ce a  fost; 
noaptea, de cele m... 
multe ori, locuitorii zo
nei aruncă în apă fel de 
fel de gunoaie, cauciucuri, 
fier vechi, lemne etc.. res
turi ce colmatează albia 
canalului şi creează mari 
dificultăţi locuitorilor din 
partea de jos a oraşului, 
prin infiltraţiile de . apă.

Nu vrem să comentăm 
cele consemnate pentru 
că caice comentariu ar fi 
lipsit de sens, dar înain
te de a încheia am re
aminti vorbele pline de 
amărăciune ale unui in
terlocutor: „aici e mai 
rău ca la spitalul de ne
buni, doi încarcă, tfei 
descarcă, or, după fie
care, nimeni nu poate să 
stea paznic pe malul râu
lui".

CORNEL POENAIÎ
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Sărbătorirea mileniului maghiar, „serbare 
de doliu" pentru naponatttâţSe asuprite

Prin organizarea sâr
bi" torta r mBeaiului *  
1896, Ungaria voia să 
demonstreze Europei c i  
popoarele «m aghiare de 
sub coroana Sfântului 
Ştefan sunt strâns unite 
şi mulţumite într-o naţiu
ne politică maghiară. Co- 
ttitetul executiv ai Con
gresului naţionalităţilor, în 
numele românilor, sârbilor 
şi slovacilor a  difuzat' 
Un manifest — protest prin 
care se ridica vehement 
contra serbărilor milenar 
te, Considerându-le drept 
O am ăgire optică pregă
tită pentru seducerea Eu
ropei**, în manifest' se a- 
finna hotărât că majori
tatea popoarelor este ne
îndestulată, că orie trei 
naţiuni existau ţi în a- 
cest an 1896 ea naţiuni 
vii, individuale, in fap
tă şi In realitate deose
bite, Înzestrate cu toate 
atributele naţionale, ca 
corpuri naţionale care nu 
numai in decor* de o 
mie de ani, ci într-on 
timp muit mai îndelungat 
ne-ara conservat fiinţa na
ţională, personalitatea noas
tră naţională, obiceiurile 
moravurile, sentimente
le  şi conştiinţa noastră 
naţionali. Ş | că avem vo
inţa clară şi hotărâtă de 
a există tot aşa şi pe 
viitor.

Studenţii români grupaţi 
în societatea „România 
Jună" din Viena, al că
rei preşedinte • era Ale
xandru Vaida Voevod, 
lansau o chemare de a nu 
participa ia  serbări, ară
tând că in urma persecau- 
ţiilor La care erau supuse 
naţionalităţile din statul 
ungar, acestea consideră 
mileniul nu ca o serbare

jubiliară, ci ca o „ser
bare de doliu". Societăţile 
studenţeşti, ale naţiona
lităţilor germană, slova
că, sârbă, cehă, ruteană, 
slovenă şi săsească din, 
Viena se raliază hotărârii 
„României June" şi dau 
pubiteităţn un manifest 
comun. Acţiunile „Româ
niei June" au  fost ’ îm
brăţişate spontan nu nu
mai de către societăţile 
studenţeşti din Austru— 
Ungaria c| şi de către 
numeroase drganizâţiî de 
tineret din Budapesta, 
Braşov, Deva, Ora viţa. 
Orşova, Bistriţa, , Dej, Să- 
liste, la care se adaugă şi 
cele din România. La 2 
mai 1896, Comitetul Na
ţional studenţesc din Bu
cureşti, precum şi comi
tetele societăţilor „Car- 
pati** şi „Dacia Traiană", 
trimiteau telegrame de a- 
(leziune .României June".

împotriva circularelor 
prin care episcopii ro
mâni. au fost olbigaţi să 
ceară eterului să mar
cheze acest eveniment fn 
bisericile naţionale se 
ridică „Tribuna** de la 
Sibiu, care arăta că eîe 
nu sunt din convingere, 
ci din „complezenţă către 
ministrul al cărui ordin 
arhireii l-au primit cu 
prea mare umilinţă". „Sfin
ţiile lor — se arăta In 
continuare — s-âu făcut 
culpabili de a permite 
ingerinţă străină in sanc-

expune eu obiectivitate 
„lupta Înverşunată con
tra bisericii şi a şcoli
lor române în zilele noas
tre".

într-o consfătuire a  Co
mitetului Executiv al Par
tidului Naţional Român, 
ţinută la  Sibiu, după ce 
s-a discutat modul de 
combatere a sărbătoririi 
mileniului, Voinea Raţiu a 
fort însărcinat să plece 
la Iaşi şl la Sinaia, ea să , 
organizeze şi acolo ac
ţiuni Împotriva sărbăto
ririi milenare a  Unga
rie i în. Munţii Apuseni „nu 
s-a aflat un singur suflet 
nici ta  Abrud, nici te  co
munele din ju r caro să 
fi contribuit batăr cât e 
negru sub unghie la săr
bătorirea organizată".

fii Borşa (judeţul Cluj), 
ta toiul serbării maghia
re, Sântion Vasilică „s-a 
aruncat ta mijlocul publi
cului şi smulgând, steagul 
maghiar din mâna învă
ţătorului, l-a sfârtecat**. In 
congregafiunea oomitatu-

lui Bistriţa, vicecomitele 
d a t a m  o  comisie din 
care făceau parte şi de
putaţi români, în  numele 
românilor, Dr. D. Ciuta 
răspunde că „nu primim 
nici unul a  fi membri în 
comistanea de aranjare".

La Dej, pomii milenari 
sădiţi ş| botezaţi rai nu
mele lui Arpad, Rafcoczi, 
Tuhutum, Lehele. Ver- 
boezy etc. au  fost smulşi 
şi înecaţi In Someş. Ma- 
v h 'A i C  >opulaxe şi m 
lingurile organizate de 
către români la Bucureşti, 
Iaşi, Craîova, Belgrad, Fra
ga, Budapesta, Paris, cele 
din atera ţă r ii  împreună 
cu celelalte naţionalităţi 
asuprite, au demonstrat 
falsitatea acestor serbări 
organizate de guvernul 
maghiar şi au arătat ade
vărata realitate din impe
riul ta care naţionalităţile 
erau lipsite de cete mai 
elementare drepturi.

ioA can i lazAr. 
muzeograf

toacele lor şi de a nu 
ţine cont de cele mei
delirate sentimente ale po
porului credincios". „Preo
tul — se arătă fn articol 

ori va profana amvonul 
cu o predică falsă** ori
„buzele sale adevărul Va 
rosti". In acest caz vaf

1
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T v u m
s a m b a t a ,

24 FEBRUARIE 
10,00 Observator •  

Antena 1 :  11,00 li
ni isiuttea redacţiei
pentru tineret „Noi"; 
12,00 Film •  Somnul 
morţii; 13,45 FHm •  
Ori Beat; 17,00 FHm 
•  MisterU! castelului 
tal DracUla; 19,30 Se

rial •  Meşterul casei; 
29,@0 Serial •  Goldes 
Girlls (eP. l l ţ  

DUMINICA,
25 FEBB 7ARIE 

l ţM  Observator •  
Antena 1 ; !WO FHm
•  Oameni fără milă;
12.30 VideocUpuri mu
zicale; 17JI Serial •  
• A ig f ie  rock" (ep. 
15); 18,00 Serial •
Muppets; tMO Scrisă
•  Băiatul înfrântă lu
mea {ep. 15); IM » 
Acut de m t d :  1IJ8 
Serial •  Blossom (ep. 
15); 20,00 Film artis
tic o Decived.

Oamenii snferinzi-bine
primiţi, ajutaţi

— In anul au de mult 
încheiat, la dispensarul 
nostru au fost efectuate 
6696 de consultaţii medi- 
cale la persoane adulte, 
1466 la copii, dintre care 
la 284 sub un an.

Acesta a  fost -primul 
răspuns al dşoarei dr. Aida 
Ropceanu, medic coordo
nator ta dispensarul me
dical din Brănişca, la 
întrebarea noastră; „Ce 
se mai face pentru sănă- * 
tatea oamenilor din cele 
•9 sate ale comunei Bră
nişca V"

— Necazuri încă mai 
sunt — continua dl dr. 
Viorel Tusac. Ca să pu
tem ajunge ta cele mai 
Îndepărtate sate avem la 
îndemână un cal, o şare
tă, un vizitiu. Cu o ju 
mătate de normă. Cum 
pot eu ajunge la un caz 
grav. la Tîmăviţa, de pil
d ă?  Până se înhamă ca
lu l, până pornim pe drum 
de gheaţă...

~  Dar mai este un as
pect cel puţin intere
sant — intervine dşoa-
n  dr. Aida Ropceanu. La 
mine vin bolnavi. îi con
sult, te prescriu medica
ment , pe reţete bineîn

ţeles. Dar ctim să meargă 
omul bolnav, cu trenul, 
cu autobuzul, până la  De
va, să-şi cumpere medi
camente ? Dacă le găseş
te. Alte mii de lei date 
In plus. Cui fi permite 
buzunarul să ladă: astăzi 
aşa ceva?-

— Dar la dispensarul me
dical pe care II coordonaţi 
nu aveţi nici acele medi
camente de primă urgen
ţă 1 Nu mai este un punct 
farmaceutic In comună ?

— Nu ! Omul bolnav 
trebuie să facă— naveta 
ia Deva. Să-şi găsească 
medicamentele, să facă 
atâta cheltuială ta  plus.
: — Uşoara doctor Aida 
Ropceanu, cum vedeţi 
rezolvarea acestei situaţii 7

— Să avem puntt far
maceutic aici, ta  .comună. 
Spaţiu există. Nu înţeleg 
ce an gândit cei care l-au 
desfiinţat Cum să mear
gă tra bolnav din Bră
nişca (din satele comu
n e ) să-şi cumpere me
dicamente de la Deva ?

Noi nu comentăm. Cre
dem că o vor tace cei în 
drept...

GH. I, NEGREA
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Să p lângem  ? Dim potrivă, să a c ţio n ă m !
Autorul acestor rânduri 

îşi bea cafeaua, în aproa
pe fiecare dimineaţa, 
la o cochetă cofetărie 
din centrul municipiului 
reşedinţă de judeţ — la 
„Orient", mai preeis ■— 
tinde, la ora aceea m a-' 
tinală, ne adunăm cam 
aceiaşi oameni. Fireso, 
ta timp ce sorbim ca
feaua de altfel foarte bună, 
făcută ta faţa clienţilor, 
se discută : „Aţi văzut 
aseară emisiunea... ? Aţi 
auzit d e ... cutare 7“ în  
dimineaţa zilei următoare 
celei în care, ta faţa 
naţiunii — a camerelor 
de luat vederi adică — 
generalul Pituleseu, secre
tar de stat şi şeful Inspec
toratului General al Po
liţei, şi-a dat demisia, 
zise o doamnă:

— îţi vine s i  plângi

auzind ce re întâmplă 
în ţara asta. Escrocii îşi 
fac de cap şl nimeni nu 
este ta  stare sâ-i pună la 
punct. Iar cei pe care 
l-am ales ta  «inducerea 
ţării ser dovedesc neputin
cioşi. ■ .

— Şă plângem ? — a ; 
replicat un domn. De 
ce 7 Vin alegerile ta  a- 
nul acesta. Să alegem în 
fruntea ţârii oameni care 
au puterea s ă ; ia taurul 
de coarne şi să dea cu 
el de pământ.

N-am in trat'ta  dispută, 
dar mi-a plăcut replica 
domnului respectiv. Intr- 
adevăr, să plânge» 7 De 
ce? Nu suntem un 'po
por de plângăcioşi. Ro
mânii, de-a lungul e- 
xistenţei lor multimile
nare, au trecut prin m o

mente grele, crude, dar 
nu s-au pus niciodată pe 
bocit, ci au pus mâna 
pe paloş sau pe coase şi 
furci şi au lovit acolo şi 
în cine trebuia. Trecem 
— în anii ee au urmat 
momentului Decembrie 
1989 — printr-o perioadă 
de mari necazuri şi umi
linţe, prin Lipsuri şi ne
voi dure. Ne-au inundat 
ţara tot felul de bor
faşi care —' în condi
ţiile haosului legislativ —  

te i permit să-şi facă de 
cap, să învârtă ‘afaceri 
de miliarde de dolari, 
mărci sau lei. Poliţia îi 
agaţă, iar alţii le dau 
drum ul Astfel că le râd 
fn faţă oamenilor de or
dine. Generalul Pituleseu 
a spus că s-au* făcut foar
te multe şl mari pre
siuni asupra sa să Înce

teze cercetările. A fost 
chiar ameninţat, dumnea
lui şi familia.

Nu comentez gestul dlui 
generai, deşi lumea o face. 
Unii îl aprobă, alţii, dim
potrivă. E treaba per
sonală a fiecăruia. Dar să 
plângem,  ̂ să ne punem 
pe bocit ? Dimpotrivă, 
să acţionăm. Cum ? La 
alegerile viitoare, în mi
nutul de intimitate când 
ne aflăm în cabina de 
vot, să cumpănim bine în 
dreptul cărei formaţiuni 
politice punem ştampila. 
Ţara are nevoie, ta aceas
tă perioadă crucială pen
tru evoluţia ei, de oameni 
drepţi şi puternici, care 
să aibă curajul şă-şi a- 
sume încrederea ce le-o 
vom acorda.

TRAIAN BONDOR
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ORA FARA CATALOG
De curând, la Grupul 

Şcolar Industrial Mate
riale de Construcţii De
va, a avut loc un expe
riment deosebit de in
teresant şi din care se 
desprind câteva conclu
zii semnificative, de care 
va trebui să se ţină 
seama în activitatea cu 
elevii, acum, dar şi In 
viitor. Sesizând că se 
manifestă o oarecare a - 
patie, un oarecare plic
tis în rândul elevilor şi ‘ 
că ei nu mai răspund 
cu plăcere unor activităţi 
propuse „de la catedră", 
in urma discuţiilor cu 
aceştia, conducerea şco-. 
li! a iniţiat o serie de 
întâlniri în afarâ* de 
clasă, sub genericul „O- 
ra fără catalog**. In prin
cipal, aceste întâlniri 
constau în organizarea 
unor „cluburi**, sau „a- 
teliere" pe discipline de 
învăţământ, care au în 
vedere întâlnirea bene
volă a elevilor cu pro
fesorii de specialitate şi 
în cadrul cărora vor fi 
abordate, într-o manieră 
deschisă. Unele domenii 
care nu sunt cuprinse 
fn programele şcolare 
şi care să satisfacă ce
rinţele de informare şi 
de manifestare a perso
nalităţii tinerilor. La a- 
ceste întâlniri ar urma 
să participe de fiecare 
dată, cine vrea şi să ră
mână numai cei interesaţi. 
Fără ..tabele nominale", 
fără catalog, fără în
registrarea absenţelor... 
Evident, dezbaterile vor 
fi moderate de către 
cadrele didactice, dar,

In perspectivă, ar putea 
fi antrenaţi şi elevi.

In urma discuţiilor ca
drelor didactice cu ele
vii, s-au conturat patru 
asemenea „cluburi" sau 
„ateliere": „Foesis" (de 
literatură şi artă, prof. 
Mihai Borşoş), „Prie
tenii naturii" (prof. Ca
melia Dusa), „Filozofia 
cetăţii" (prof. C. Purci- 
leanu) şi „Tehnica" (ing.

GRUPUL ŞCOLAR 
INDUSTRIAL 

MATERIALE DE
CONSTRUCŢII DEVA

L RoibanL Prima întâl
nire a acestora a avut 
loc zilele trecute şi a 
marcat o deplină reuşită, 
lată, pe scurt, cum *-a 

desfăşurat activitatea clu
bului „Poesis". După „Ar
gumentul" rostit de că
tre conducerea Grupului 
Şcolar, prof. Mihai Bor
şoş a propus celor 18 
elevi şi 2 profesori „O 
lectură a poeziei optze- 
ciştilor", cu exemplificări 
din Emil Hurezeanu, Flo
rin laru, Nichita Danilov 
şi Mircea Cărtărescu.

Elevii Nieolae Taraş- 
cu (acordeon), şi Daniel 
Zepa (voce) din clasa 
a X-a. D au - prezentat
un moment muzical fol
cloric, foarte apreciat de 
către participanţi. Prof. 
Clemente Constând in a 
comentat „O variantă 
mioritică hunedoreană*", 
iar eleva Monica Mun- 
teaau din clasa a Xll-a 
B â prezentat caseta

„Omtf bun şi pomu’ copt**, 
primită cu un adevărat 
entuziasm de către co
legii săi. In „pauza*" 
care a  urmat, a  avut loa 
o discuţie cu privire ia 
opţiunile elevilor pentru 
întâlnirile viitoare, din 
care am reţinut: conti
nuarea „lecturii poeziei 
generaţiei *80", întâm
plări cu scriitorii, cafe
nele Iîterâre, umor In
voluntar, cinematografie 
şi muzică, foarte multă 
muzică... Iată că şi elevii 
noştri au idei şi pa
siunii'

Participanţii la „Qţa'“* 
de biologie au pătruns 
cu ajutorul celor 12 
microscoape ta  univer
sal fascinant al plante
lor, cei de la disciplinele 
socio-umane au dezbătut 
tema „Omul — temă e- 
temă a filozofiei**, iar cei 
de„ ia atelierul „Tehni
ca’  au fost introduşi în 
lumea radio-electronicii.

Ce concluzii cu va
loare practică s-au des
prins din această primă 
„Oră fără catalog"? In 
primul rând s-a demon
strat convingător că e- 
levii nu sunt chiar atât 
de plictisiţi, sau de a- 
patici, şi că chiar dacă 
resping unele activităţi 
(şablonarde şl rutiniere!) 
ei sunt deschişi noului, 
vor să  se informeze, vor 
să fie în pas cu vre
mea.

Prof. CLEMENTE 
CONSTANDIN.

Directorul Grupului 
Şcolar Industrial

de Construcţii Deva

Locul unor statornice tră iţii folcorice
Gurasada este o comună cu frumoase şi 

statornice tradiţii folclorice. Spiritualitatea 
locală despre care a scris însuşi marele 
Iorga cu prilejul călătoriei efectuate te 
Ardeal, impresionat fiind mai ales de 
biserica monument istoric din „Gura- 
sadului" ee datează încă din secolul al 
XlV-lea, a fost întregită si de contribuţia 
unei strălucite personalităţi ridicate de 
pe aceste meleaguri. Este vorba de iste
ricul Silviu Dragomir. unul dintre cei 
doi academicieni pe care i-a dat judeţul 
nostru. Istoricului născut aici îi vor fî de
dicate în luna martie, ca de altfel în 
fiecare an. manifestări comemorative. Dna 
Aurora Chifor. directorul căminului cui-' 
turâl, .ne mărturisea, de asemenea, că în
cearcă să valorifice şi să menţină tradiţi
ile folclorice ale comunei, mai ales forma
ţiile de dubaşi, alte obiceiuri şi datini. 
In incinta căminului au loc nunţi şi bo
tezuri. S-a desfăşurat revelionul tinere
tului. dar şi discoteci şi baluri.

Căminul dispune de un minim de a- 
paratură (o staţie de amplificare eare 
merge cum poate şi când vrea), de ©ev» 
instrumente muzicale. Cu combustibila!

se descurcă. Importante sunt, după cum 
ne spunea primarul comunei, dl Cornel 
Moisin, reparaţiile executate la Căminul, 
cultural din Cîmpuri Surduc care a fost 
complet renovat. Din păcate primăria- 
datorează «ostul lucrării întrucât Ben- 
tonita na a reuşit să-şi achite impo
zitele şi -taxele datorate administraţiei 
locale. rii'-Vi*

La Căminul cultura! din Cîmpuri Sur
duc s-au cumpărat, de asemenea, perdele, 
cortină, care trebuie cusute. De la Inspec
toratul Judeţean de Cultură s-au primit 
bani, ne spune dna Aurora Chifor, pen
tru dotarea cu aparatură. Inaugurare* 
aceştui aşezământ de cultură este preco
nizată pentru sfârşitul acestui trimestru 

—  începutul trimestrului următor. Repa
raţii exterioare s-au mai efectuat te  Ga* 
fasada şi vor începe la Gothatea. Repa
raţii interioare şi exterioare sunt nece
sare şi la Cărmăzăneşti, Boiu de. Sus, 
Cîmpuri de Sus, Ulieş, Vica ş.a. După 
cum se desfăşoară lucrurile, seriozitatea 
administraţiei locale se află la ea acasă. 
Şi ea mare speranţe există!

MINEL RODEA
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O tetă instituţie superbă de pe raza comunei Brănişca.

*  •  •  * m * m * *  * •  * *  * •  * *  * * •  * •  * •  *

Aşa arată acum Căminul cultural din Brănişca.

In lipsa unui directe* 
de câmin cultural (sămen- 
‘ionăm că şi-au depus do
sare mai mulţi candidaţi, 
urmând ca nu peste mult 
timp să aibă io© concursul), 
despre gospodărirea Că
minului cultural Brănişca 
ne-au vorbit dl. Cornel 
Gh. Comeanu, primarul 
comunei ş i dna Terezia 
Cismaş. bibliotecar comu
nal, care te perioada in
terimatului răspunde şl 
de cămin. Trebuie să re
marcăm de 1» .taceput că 
Consiliul local a investit 
mult atât I» cămine, cât 
si în şcoli de pe raza co
munei astfel că acestea 
arată ca noi în momen
tul de faţă. Referindu-ne 
concret la căminul cul
tural de centru, menţio
năm că acesta a supor
ta t  o reparaţie capitală, 
începând de ia acoperiş 
până la bază. întreg ta
vanul a fost dat jos, tn  
locul tencuielii acesta fi
ind capitonat cu scândură 
lăcuită, duşumeaua a fost 
acoperită cu mozaic. Au 
urmat lucrări de tencuieli 
(la exterior efectuate în 
terasit), zugrăveli, voosi- 
torie. S-au schimbat trei 
«şi. Dp juMmpre jurul pe- 

‘ feţilor s-au montat lam
briuri, s-au înlocuit gea
murile sparte. In exterior, 
gardul a fcşt vopsit iar 
lângă el a fost turnat tra. 
tuar. Pentru Brănişca ceea 
ce s-a făcut a  fost o şan
să. O şansă datorată Con

siliului local, iniţiativei 
primarului Corneanu. Să 
mM  menţionăm că, pe 
lângă aşezământul de cul
tură, s-au mai reparat 
Şoaate Generală şi Şcoala 
Primară din localitatea 
centru de comună, şcolite 
din Tîrnava, Boz. şi, bine- 
înţeles, Primăria.

■*— *—-¥—♦ —*—
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In privinţa Bibliotecii 
comunale aceasta a fost 
transferată dintr-un, spa
ţiu aparţinând şooltt, unde 
se solicita chirie, în se
diul Primăriei. Aici ur
mează să se monteze în 
curând o şobă de teraco
tă, cumpărată cu bani de 
te buget. Spaţiul este a- 
proape suficient. Aici s-an 
organizat acţitmi ca car
te» f^ygrădinilâ S-a des
făşurat concursul l u m i 

nă din lumină**, urmat de 
un recital de poezie reli
gioasă şi colinde. Mani
festarea a fost sponsori
zată de S.C. Mecanoprest 
Diana SR.L. Deva rr pa
tron Manea Jlanu. care a 
oferit dulciuri la cei peste 
20 de copii participanţi, 
împreună cn elevii de la 
clasele I—IV, biblioteca a  
organizat o acţiune sub 
genericul „Noi umblăm 
a  colinda", sponsorizată de 
S.C, Bianca S.R.L. Bră
nişca — patron Nieolae 
Bogdan. în ianuarie a.c., 
ca un cald omagiu adus 
poetului naţional nepere
che a fost organizată ex
poziţia de carte „Lumina 
sufletului românesc".

Sigur, preocuparea. de 
bazâ â bibliotecii rămâne 
difuzarea cărţii. Să men
ţionăm că până Ia această 
ofă. prin strădania' biblio
tecarei, s-au fcnegistrat 
592 cititori, care împru
mută periodic carte de la 
bilioteca publică. Pentru 
n atrage ş! aiţi cititori. în 
acest an consiliul local 
a repartizat de la buget 
o sumă de bani pentru 
procurare* de carte nouă. 
Să recunoaştem «ă ceea 
ee s-a realizat în comuna 
Brănişca nu este un lucru 
singular, dar este cu totul 
şi cit totul deosebit. Când 
■există, totuşi. dragoste, 
apar şi posibilităţi şi mai 
ales rezultate.

MINEL BODEA
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Un artist adevărat
Expoziţia peismitŞŞ a 

lui Tiberiu Balazs edO» 
ţine lucrări de pietură pe 
pânză, sculptură in lemn 
şi colaje Tiberiu Balazs 
se remarcă în primul 
rând prin faptul e& 
pragmatic, se adresează 
deopotrivă afectului şl 
raţiunii. Tehnicile sale 
sunt diverse, exprimând 
un artist în permanentă 
căutare de sine, în ‘lu
mea formelor şi culorilor, 
însă idefie transpar os
tentativ, in scopul Im
punerii unui univers 
personal. In peisajele 
sale, grupate pe cicluri 
tematice, distingem im
plicit viziunea persona
lă, preponderent lirică 
şi filozofică a artistului.

/.a r ţin â n d  generaţiei 
tinepeş (născut, ia 1959 
şi absolvent al Liceului 
de Arte Plastice Deva». 
Balazs reuşeşte să redea 
exact şi coerent o con
cepţie şi o  vocaţie con- 
str«cfiva. Nu întâmplă
tor, în lucrările de sculp
tură, cele aflate în spa
ţiul taberei naturale de 
la Cinciş (lemn şi tra- 
vertin), dar şi cele ex
puse la „Concordia"', el 
propune proiecte monu
mentale/ sinteze, eventu
al destinate unor spaţii 
urbanistice. „Froiect I 
şi II", „Formă suspen
dată in timp", „Cuplu" 
ete. sunt tot atâtea e- 
ventuale statui care pot 
fi executate în dimen

siuni adecvate şl ampla- 
sate te  oraş. -

..Personala" Tiberiu 
Balazs trebuie văzută 
şi apreciată drept o re
uşită. Masiva prezenţă 
la vernisaj a publicului, 
a prefigurat meritatul 
succes. Mulţumiri şi 
sponsorilor: Restauran
tul „Dacia", S.C. Geocos. 
te et Roveom , Asociaţia 
umanitară „Iancu de Hu
nedoara", S. Maghiară 
culturală ''din Hunedoara, 
Org. municipală a P.R.M., 
cărora artistul şi orga
nizatori ie sunt recunos
cători pentru deschide
rea spre artă.

GEORGIANA CKOÎft
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F O A I A  P E N T R U  M I N T E  Ş I  I N I M Ă

ACTUL DE CĂSĂTORIE AL PRINCIPELUI 
FERDINAND CU PRINCIPESA MARI A

La 1# ianuarie 1893 se 
oficia la Sigmaringen, în 
Germania, căsătoria prin
cipelui Ferdinand, fiul 
principelui Leopold de 
Hohenzollern (fratele lui 
Carol I, regele României) 
şi al principesei Antoa-' 
neta, cu principesa Maria, 
fiica lui Alfred, principe 
de Saxa, de Athos şi a 
principesei Maria Alexan
dra, mare ducesă a Rusiei.

Pentru realizarea aces
tei căsătorii s-a desfă
şurat o amplă activitate 
diplomatică la curţile a- 
pusene. Astfel, la 20 fe
b ru a rie— 3 martie 1892, 
ministrul român din Ger
mania, Grigore Ghica, II 
informa pe ministrul de 
externe Alexandru N. La. 
hovari că insuşi împăra
tul Germaniei, Wilhelm al 
II-lea s_a interesat de

stadiul în care se află 
tratativele privind căsăto
ria principelui Ferdinand.

Principele Ferdinand 
fiind de religie catolică, 
iar principesa Maria pro
testantă, era necesară a- 
probarea Papei. După 
multe tratative, Papa 
Leon al XIII-lea şi-a dat 
consimţământul, în no
iembrie -1892, pentru a- 
ceastâ căsătorie.

în continuare publi
căm, in extenso, actul de 
căsătorie a principelui 
Ferdinand afl. României 
cu principesa Maria a 
Marii Britanii şi Irlandei, 

7 care se află în păstrare 
în fondul Casa Regală, 
Ferdinand, dosar I 39 bis, 
de la Arhivele Statului 
Bucureşti.

Sigmaringen, în 10 ianuarie 
una mie opt sute nouă zeci şi trei 
înaintea subsemnatului ministru 

al Casei Regale, care, în baza înal
telor ordine din 16 . septembrie 
1874 şi 22 septembrie 1875. este 
Însărcinat actualmente cu funcţia 
de ofiţer al stării civile pentru 
membrii Casei Regale Prusiene şi a 
Casei Princiare de Hohenzollern, 
s au prezentat astăzi în Castelul 
Princiar din localitate, în scopul 
ie  a contracta căsătoria. ,

1. Alteţa Sa Regală Principele 
Ferdinand Victor Aibert Meinrand 
al României, Principe de Hohen-fi 
/.ollern, de religiune catolică, 
născut la douăzeci şi patru august 
i.na mie opt sute şaizeci şi cinci 
a Sigmaringen, cu reşedinţa în 
"aicureşti, fiu al Alteţei Sale Re
ale Principele Leopold Ştefan Ca- 
ol. Gustav Eduard Thassilo de 

llohenzollem şi al Alteţei Sale 
Regale Doamnei Principese de 
uohenzbllem Dona Antonia Infantă 
de Portugalia, ducesă de Saxa, cu 
reşedtţa la Sigmaringen.

2. Alteţa Sa Regală Princi- 
îjesa Maria Alexandra Victoria de 
Marea Britanie şi Irlanda, Ducesă 
de Saxa, de religiune Evanghe
lică, născută la douăzeci şi nouă 
octombrie una mie opt sute şapte 
reci şi cinci la Eastwell, cu 
reşedinţa la Londra, fiică a Alte
ţei Sale Regale Principelui Alfred 
Ernest Aibert de Marea Britanie 
şi Irlanda, Duce de Edinburg, Co
mite' de Ulster şi de Kent, Duce 
de Saxa şi a Alteţei Sale Impe

riale Principesa Maria de Marea 
Britanie şi Irlanda, ducesă de Edin
burg, Ducesă de Saxa, Mare Ducesă 
de Rusia, cu reşedinţa la Lon
dra.

Spre a asista ca martori la 
căsătoria acestor înalţi logodiţi şi 
spre a-şi da conform legilor ro
mâne consimţământul lor expres 
la aceasta s-au mai prezentat:

1. Maiestatea Sa Regele Carol 
al României

•- 2. Alteţa Sa Regală Principele 
Leopold de Hohenzollern

3. Alteţa - Sa Regală Doamna 
Principesă Antonia de Hohenzollern, 
Infantă de Portugalia, Ducesă de 
Saxa.

4. Alteţa Sa . Regală Princi
pele Alfred de Marea Britanie şi 
Irlanda, Duce de Edinburg, Co
mite de Ulster şi de Kent, Duce 
de Saxa.

5. Alteţa' Sa Imperială Doam
na Principesă Maria de Marea 
Britanie şi Irlanda, Ducesă de 
Edinburg, Ducesă de Saxa, Mare

> Ducesă de Rusia.
înfăţişaţii sunt personal cu

noscuţi subsemnaţilor.
Mai întâi înalţii martori au de

clarat că consimt la căsătoria 
înalţilor logodiţi. ţi -

Subsemnatul a adresat apoi 
acestora din Urmă fiecăruia în 
parte şi pe rând întrebarea dacă 
Alteţele lor declară că voiesc a se 
uni prin căsătorie.

La această întrebare înalţii 
logodiţi au răspuns in mod afir
mativ şi apoi a urmat pronunţa

rea subsemnatului, că deci, în 
numele legii, Ii . declară ca . soţi 
Jcgalmente uniţi. ..

După citirea acestui, act, înfă
ţişaţii au binevoit a-i aproba şi 
a-i investi cu înaltele lor sem
nături.

Subsemnaţii :
Ferdinand, Principe al României 
Maria. Principesă a României 
Carol
Leopold, Principe de Hohen

zollern : ’
Antoanette, Principesă de Ho

henzollern, Infantă de Portugalia 
Alfred 
Maria
Drept pentru care s-a făcut 

şi încheiat acest act.
Ministrul Casei Regale 

Von Wedel
Se certifică prin prezenta că 

extractul de faţă este conform cu 
registrul de căsătorii pentru mem
brii Casei Regale Prusiene şi al 
Casei Princiare de Hohenzollern.

Berlin, la 22 ianuarie 1893.
Ministrul “ Casei Regale, 

semnat Von Wedel 
Pentru conformitatea, traducţiu- 

nii din limba germană
. ; Interpret Petre D. Mincu 

Subsemnatul Ministrul Aface
rilor Străine certifică semnătura de 
mai sus a Domnului D. Mincu. in 
terpret da ,limbă germană la acest 
Minister. .

Bucureşti : în 7 iulie. 1893 
: ■ Al. Lahovari

P ro t ION FRAŢILÂ

« Câteva fire de bu
suioc într-o vază pot în
depărta micii fluturi noc
turni atraşi de lumina

. lămpilor.
•  O bucată de ceapă 

îndepărtează rugina de 
pe lama cuţitelor dacă 
u-ecăm energic porţiunea
pătată. -

•  Muştele dispar dacă
"îi încăperea respectivă 
mnem un vas cu esenţă 
-ie lavandă şi suc de
eapă albă.
•  Mâinile • se menţin 

albe când sunt frecate cu 
piure de cartofi ameste
cat cu lapte dulce.

•  Moliile dispar când în 
şifonier sunt împrăştiate 
coji de lămâie uscată.

•  Cojile de ouă nu se 
iruncă, ci' se ' usucă, se 
oisează mărunt şi se in-

, jroduc în pământul din 
'hiveci. Cojile de ou sunt 
:el mai bun îngrăşământ 
entru florile de casă.
'#  Obiectele de cristal se 

•urăţă foarte bine prin 
frecare cu bucăţi de car
tof crud (fără coajă).

•  Petele de cafe* de pe 
haine se scot uşor dacă 
folosim această soluţie : 
10 grame glicerină şi un 
gălbenuş de ou proaspăt, 
bine amestecate. Locul 
pătat se freacă bine cu 
soluţie şi limpezirea se 
face cu apă rece.

Desen de : CONSTANTIN GAVRILA

•  La Gări, in India, 
este oprit de lege să că
lătoreşti cu tramvaiul 
dacă ai mâncat usturoi 
sau ceapă.

•  O chiromentă engle
ză, Pat Benn, a hotărât 
să prezică- viitorul oa
menilor, citind în labele 
câinilor.

•  La Joliet, statul Il
linois (SUA), o femeie 
poate fi închisă dacă 
probează mai mult de 
şase obiecte de îmbră
căminte într-un singur 
magazin.

•  La Fort Madison

(Jawa), pompierii sunt 
obligaţi să facă o încăl
zire de un sfert de oră 
înainte de a merge să 
stingă un incendiu.

•  O firmă americană 
a realizat un pod din... 
hârtie. El are o lungi
me de 10 metri şi cân
tăreşte 4 tone. Este fă
cut dintr-o singură bu
cată de hârtie. La proba 
de rezistenţă s-a trecut 
peste el de 40 de ori, 
cu un camion de 5 ton* 
şi jumătate.

Grupaj de 
ILIE LEAHU
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O  In anul 1881 Ingi
nerul Angliei Saligny pro
iectează, la Urecheşti şi 
Oneşti pe traseul. Adjud— 
Tg. Ocna primele poduri 
combinate de cale ferată 
şi şosea din ţară ?

O  In anul Unirii Prin
cipatelor, la Tescani şi Va
lea Arinilor intrau în 
funcţiune câte o rafină
rie de petrol ? ^ .

O  In vechime se spu
nea că banii erau scumpi,

' iar. bunurile ieftine ?
O  Sistemul numeraţiei 

scrise din vechime nu 
era cel decadic, toată 
practica socotelilor fiind 
alta ; şi azi dacă citim 
vechi documente ne sur
prind multe curiozităţi de 
calcul ?

G Cel mai „exact" plim
băreţ din lume la timpul 
său a fost filosoful Imma- 
nuel K an t; el practica 
cu atâta precizie orară 
plimbarea cotidiană, în
cât concetăţenii . săi ,Işi 
potriveau ceasurile după

MOZAIC DUMINICAL

Publicistul care co
mentase strălucit aseleni
zarea în misiunea spa- ■ 
ţială Apollo XV a fost 
invitat în dimineaţa zilei 
de 3 august 1971 la m i
crofonul postului de radio 
France Inter.

Invitaţia avea un scop 
anume. Comentând e- 
venimentul spaţial, pu- 
•blicistul cunoştea ceva 
ceea ce NASA s-a străduit 
din răsputerr să învăluie 
într-o adevărată conju
raţie a tăcerii.

„Tradu pentru ascultă - 
torii noştri misterioasa 
frază auzită de Wârden 
în timp ce' se afla pe sa
telitul natural al Pămân
tului" — a fost rugat 
publicistul Lucian B. pe 
numele său;

Răspunsul a fost dez
armant. „Din păcate nu 
pot traduce această se
meaţă şi nobilă deviză".

Ulterior nici L. B., nici 
cel care-1 invitase la mi
crofonul lui France Inter 
nu mai ştiau nimic, nu-şi 
mai aduceau aminte de 
nimic. Conjuraţia tăce
rii avea mâna lungă. Dar 
se vede treaba că tăcerea 
nu-i chiar de nepătruns. 
A', aruncat o lumină în 
interiorul ei săptămâna
lii! francez I e Meitleuc, ...

Warden cel citat de 
crainicul lui France Inter 
nu era altcineva decât 
specialistul - în telecomu - 
nicaţii al misiunii spaţiale 
Apollo XV.

Toate mersoră bine in 
ziua aceea până :. la ora 
11,15. Atunci contactul 
radio aj echipajului lui 
Apollo XV ou baza 'de 
la Houston s-a întrerupt, 
iar aparatura de asculta
re după ce a captat şi 
a reprodus un fel de flu
ierat lung, a captat şi a 
reprodus cuvinte articu
late de origine impo
sibil de stabilit. Intre a- 
cestea, opt se constituiau 
într-o frază „care se re
peta constant".

După câteva momente.

V»ca< i
plimbările sale ?

O  Cei mai comozi lo
cuitori ai planetei noastre 
sunt locuitorii oraşelor 
Greciei şi cei din Insula 
Corsica ? Aceştia merg 

' destul de încet, depla- 
sându-se -doar cu 82 cm 
pe secundă ...

O  Recordul mondial de 
viteză la mersul în mâini 
aparţine americanului 
Thomas P. Hunt ? In 
anul 1979 el a alergat la 
Tokyo, pe distanţa de 50 
de metri. în 18,4 secun
de ...; "/ .

O  Recordul mondial de 
viteză la mersul pe pi
cioroange (catalige) a fost 
realizat de francezul M. 
Garisoain, din Bayonne? 
în decurs de 42 de mi
nute, el a parcurs distan
ţa de 8 kilometri I 

O  Cea mal îndelungată

contactele de telecomuni
caţii ale bazei de la 
Houston cu Apollo XV 
au fost practic deturnate. 
Ele s-au mai menţinut 
doar printr-un difazor 
dintr-o cameră secretă a 
bazei de la Houston. Con
juraţia tăcerii începuse. 
Dar fraza exista şi pe 
aparatura de înregistrare a 
LEM-ului şi un secret pe 
care-1 ştiau mai m ulţi...

Cum Suna fraza inter
zisă ? .  „Mara care dato
rită condiţiilor de clan
destinitate în care a fost 
obţinut mesajul extrate
restru de către Le * Meil- 
leur ar putea fi (Lama 7), 
rabin, ballardi, dini en- 
davour, esa, couns, alim“.

Lama, dacă acesta vă 
fi fost cuvântul, este unul 
din cuvintele rostite de 
Mântuitor pe cruce : Elli, 
Elii Lama SabachtanI. Lu- 
findu-1 totuşi ca atare, 
adică Mara, în ebraică 
Mar înseamnă Domnul, iar 
Mara — amar. Tot. In e- 
braică se regăsesc şi ur
mătoarele două cuvinte : 
rabbi — stăpân şi 1 dini — 
lege. Kndavoyr într-o 
pronunţie eronată, pare'a 
fi cuvântul de origine 
engleză endeavour, ceea 
ce înseamnă efort. Cele
lalte patru cuvinte sunt de 
origine necunoscută, ele 
rămânând deocamdată o 
enigmă. -'T". «■.<;

Ce va fi dorit să comu
nice pământenilor miste
riosul „mesager cosmic"?

Poate că specialişti! au 
şi răspuns la această în- 
ti“ are. poate; că au şi 
vuspuns mesajului. Conju
raţia tăcerii ne împiedi
că să ştim chiar' şi la 
peste 24 de ani de când 
el • a fost captat din Uni
vers. Căci de existenţa 
mesajului, cu toată con
juraţia tăcerii: cei iniţiaţi 
nu se mai îndoiesc, v -:

ION CIOCI.ET
prelucrare după Rotoert 

Charroux — „Cartea 
trecutului misterios".

legănare într-un balansoar 
a fost realizată de dna 
Mary Wear din New 
York. în vârstă de 52 de 
ani. care s-a lesănat fără 
întrerupere într-ur> ba
lansoar timp de 93 de 
ore ?

G Durata vieţii ani
malelor nevertebrate este 
foarte variabilă? Astfel 
insectele efemeroptere 
trăiesc o singură zi, muş
tele până la o lună, râ
mele şi păianjenii până 
la 10 ani, iar lipitorile 
până la 30. de ani.

©  Cele mai grele cărţi 
de, rugăciuni din lume pe 
care se roagă locuitorii 
din Tibet sunt făcute 
din cele mai groase per
gamente cunoscute în 
istoria lum ii.? Pentru a 
transporta aceste cărţi, de
numite „Tandjur" şi 
„Kandjur", de la un 
templu la altul, sunt ne
cesari 160 de cai.

Grupaj de 
ILIE LEAHU
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REFLECŢIA SĂPTĂM ÂNII 
O „Căsătoria este actul cel mai de sea

mă din viaţa omului. înainte de a-1 săvârşi 
trebuie să se gândească serios. Intr-o că-f 
sătorie totul trebuie să fie de acord: ideile, j 
principiile, gusturile**.

PLUTARH

DESPRE CĂSĂTORIE j
•  „Căsătoria nu e ceva indiferent: ea este un * 

mare bine sau un mare rău, o mare linişte sau o j
‘mare tulburare. Ea însearftnă o foarte dulce şi I 
plăcută viaţă dacă e bine făcută; sau un târg pri- * 
mejdios. o legătură foarte spinoasă, o crudă scla- § 

vie, dacă este rău făcu tă". P ^rre  Charron *
1 : •  „Fă ochii mari înainte de a te căsători şi |

ţine-i pe jumătate închişi după căsătorie". .
Benjamin Franklin I

•  ^Căsătoria ; o comunitate ce constă dintr-un *
stăpân, o stăpână şi doi sclavi, în total, deci, |  
din doi". Heory Adams J

•  „Strategia e ştiinţa cea mai folositoare nu J
numai în război, ci şi în căsătorie". I

' Mihail Sadoveanu î
•  „Soţii să fie ca gemenii". |

Proverb japonez »
Selecţie de ILIE LEAHU f
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Femei singure
Doar in filme se în- trebuie să fie ceva la 

tâmplă că o femeie în- mijloc I ... Şi poate toc- 
tâlneşte un bărbat care mai nu este'nimic, sin- 
pe lângă că este frumos gurătatea a venit pen- 
şi deştept mai e şi pu- tru că nu s-a întâmplat' 
tred de bogat şi tocmai nimic deosebit în viaţa 
îndrăgostit şi el de fe- acelei femeii Căsâtori- 
meia respectivă. De re- tele o privesc ca pe o 
gslă astfel' de filme se permanentă ameninţare; 
încheie eu o căsătorie, ia adresa proprietăţii lor 
desigur. Dar asta e doar _  SoţuL Bărbaţii o pri

vesc ca pe o pradă u- 
> l | , j  |  şoarâ şi se comportă 
f t J s w f i  ca atare. Se creează un 

gol în jurul ei şi In a- 
în fiime. Realitatea nu cesţa ia naştere obişnuin- 
e nici aşa; de facilă, nici t3 : 3 celor ce o cunosc 
btât d© romanţată. şl o condamnă ireme.

Trec «iii . peste o fe- diabil la singurătate şi 
mcie. trec atât de repe- obişnuinţa el de a fi 
de. Prietenie ei au copii singură şi a accepta cu 
mari. iar visele îi sea- tot mai multă greutate 
mănă tot mai mult cu prezenţa cuiva alături, 
acele fotografii îngălbe- Şi atunci doar o îh~ 
niie de timp. In socie- tâmplare, ca în filme, 
tate e privită cu suspi- mai poate rupe acest 
ciune, doar nu e normal cerc vicios.' 
ea la o anumită vârstă
să nu fii la „casa ta“, INA DELEANU

ŞI DAC A
după Eminescu —

Şi dacă preţurile cresc- 
De şapte ori pe lună, _
Epentru ca să-mi amintesc 
De viaţă — că-i ne-bună.

Şi dacă la TeVe II văd'
• Pe Domnul Prim-ministru,

E pentru ca să pot să cred 
Că viaţa-i un sinistru.

Şi dacă vreun parlamentar 
Va-ncepe să declame,
E pentru ca să-mi fie clar 
Că vom muri de foame.

d u m it r u  h u r u b a

Oraşul muzeu

■

I
I
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. Cracovia străvechi o- 
raş polonez de pe Vistula 
poate fi numit pe drept 
cuvânt ORAŞUL MUZEU 
Cracovia numără, pe .lân
gă cele 711 monumente 
de mare preţ, nu mai 
puţin tie 23 de muzee 

,-prppriu-zîse, si complexe 
muzeale, Modesta casă cu 
nr. 25, de pe strada Ka- 
nonteza, ne evocă nu 
num ai. pe vestitul croni
car care a locuit acolo, 
Ian Dulgosz. dar şi stră
lucitul ecou contemporan 
în opera acestuia, al fap*

telor de arme ale lui Şte
fan cel Mare.

Printre colecţiile adă
postite în Muzeul de 
Arheologie se află statu
ia zeului Swiatowid, pie
să de mare atracţia din 
secolul al IX-lea, iar te  
cel de Etnografie polari
zează atenţia vizitatorilor 
autenticele şi vechile în
căperi şi ateliere rustice 
ale fostei primării din 
veacul al XVI-lea, stră
mutate aici. (N. Zamfir).

Aforisme—cugetări
a b s u r d it ă ţ i : a d e v Ar  :

Criticile aduse absurdi
tăţilor incriminate ale tre- Pozitivismul s-a inşpi- 
cutului devin demne, nu- rat şi s-a justificat prin j  
mai dacă reuşesc un în. dictonul lui Bacon: „Fi-S 
demn la examenul de zică, fereşte-te de meta- £ 

conştiinţă, recunoscând ab- fizică !“. în replică, idea- £'
surdităţile prezentului.

•fir
Absurdul tronează şi 

în domeniul Ştiinţei, do
vadă : :>cu|>ări*e nu
numai gratuite dar şi

lismul a ripostat prin î
Einstein; „Orice fizică îl 
este metafizică", y-

Ambele idei rămân me- w 
morabile şi demne dej! 
admirat, dar nu ca ad e -1

* nefaste de proereere a văruri logice, d  ca ade- 
i  - omului în condiţii arti- varuri prax*o logice, date

ficiale, în loc de a se fiind incontestabilele con-1': 
asigura mediul cultural secinţe benefice ce le-au ii: 
menit renaşterii spirituale avut fiecare în epoca lor. V' 
întru realizarea Omului— £
om (Homo — humanus). VICTOR ISAG'i

ceastă vârstă mor cei,
mai. puţini oameni ...

☆
Singuri într-un corn- j 

partiment de tren, d*l 
bărbaţi spun anecdotg 

După o luptă epuizan- ca să le mai treacă ttaş-1 
tă, antrenorul echipei pul.

Ştiţi anecdota a- 
ceea — întreabă sunut 
— cu doi foşti parlamen
tari care se întâlnesc în
tr-un autobuz aglome
ra t?

dar e foarte— Nu,
amuzantă.

☆  .

scriitor în -  
redactorul U»

Tânărul 
treabă pe 
nei reviste : .

— Există vreo 
ranţă ca - povestirea 

publicată

scoţiene îşi cheamă ju
cătorii la vestiar pentru 
a-i felicita:

— Bravo băieţii întrea
ga Scoţie .» se mândreşte 
cu vo i! Iar acum va tre_ 
bui să vă răcoriţi pu
ţin, meritaţi din plin
asta t — zice ei, apoi, 
adresându-se medicului 
echipei:

— John, deschide larg 
toate ferestrele 1

•fr ■.
Sergent, să verifici să fia 

dosarul soldatului Ju- revista
văţ I . — Bineînţeles că

—  s-a întâmplat ceva, tă. Toţi oamenii 
domnule comandant ? muritori şi chiar ea

-r- Mi se paris suspect, voi rămâne veşnic 
După fiecare şedinţă de dactor aici. 
trageri îşi şterge am- -fc
prentele de pe auto- Un călător 
mat î ... '  exclamă :

☆  .
Profesorul: \  ■ ■
— Spune numele unuia 

dintre cei mal de sea
mă oameni 1

Elevul:
— Dumneavoastră !
Profesorul :
— Nu din prezent, ei 

din trecut ...
☆

Şeful agenţiei de asigu
rări îşi ceartă subalter- blu? 
n u l: — Sunteţi

— Cum al putut să — întreabă 
închei o asigurare „pe rul. 
viaţă" cu o, persoană — Da, amândoi, 
care are 1|S ani ?

----Dar, domnule, con- Culese şi prelucrate
form statisticilor la a- ILIE LEAHU

sp®»-

«xi*-|

indignai

—- Trenul a
deja două ore f

— Nu-i nimic, îl li
nişteşte conductorul, bi
letul dumneavoastră t* 
valabil până. disearâ.

O pereche relativ tă-, | 
nără se adresează recep-i 
ţionerului- de hotel ţ

— Am. putea prinţi o 1 
cameră. cu un pat du- •

căsătoriţi.?.
recepţîone-
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ORIZONTAL : 1) Specie de urzică u- 
tilizată .... în terapia metehnelor . (pl.); 2) 
Atribut al mişcării în dorul lelii — Izvor 
cald pentru guri nesătule ; 3) Riscuri
extreme în dublă interpretare! — Aspi
rant în premieră la beţia înălţimilor ■—

Crâmpei de cântec în surdină; 4) Mo
ment potrivit pentru planuri de perspec
tivă — Contextul definitor al cailor verzi 
pe pereţi ; 5) Mulţimea ochilor orbi în 
care intră praful — Pământul făgăduin
ţei oferit drept compensaţie; 6) Parolă 
de contact cu omul din umbră — Arătări 
locale cu un singur deget; 7) Tatăl vi
treg al unei numeroase familii — Rezul
tat exploziv la o pătrundere în adân
cim e; .8) Geană de lut jişor înlăcri
mată — Aşterne dalbe petale în calea 
primăverii — Idol reconsiderat de penu
ria energetică; 9) Interpret ce-şi joacă
rolul după o cortină roşie — Partici
pant '  de circumstanţă Ia competiţia va
lorilor ; 10) Reprezentante ale unor com
panioane respingătoare din fire.

VERTICAL! 1) Aplică ventuze în 
cazuri fără scăpare ; 2) Element nociv 
din grupa plumbului — Finalul aştep
tat al unei curse acvatice ; 3) O secundă 
benefică de inspiraţie muzicală — Gen 
de portativ la îndemâna oricui — Pro
motor dezavuat în muzica preclasică ; 
4) Oglinzi fierbinţi pentru chipurile iu
birii — Descendenţi bahici cu valenţe 
acidofile; 5) Act de valoare cu ac

ces la bancă — Pământul băştinaşilor 
din America Latină !; 6) Cuplaj sui- 
generis în cursele de formula doi — Sem
nal sonor la trecerea pe sens interzis;
7)_Rara călătorie de plăcere a săracului 
_ Drum pieziş către o inimă de lemn ;
8) Boabe de struguri servite în fugă ! — 
Pus în valoare pe cheltuiala altora — 
Deviză esenţială exprimată în scris! ;
9) Sistem de dezvoltare multilaterală 
din fire — Târs împodobit cu verdele 
veseliei; 10) Respins indubitabil la un 
proces de judecată.

VAS1LE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„Zis şi făcut**, 

apărut In ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) MELANCOLIC; 2) ETOS — 
VRANA; 3) TĂTAR — ACEL; 4) EPO- 
LET — ACI ; 5) OA — TARAT — F; 
6) R — PALAT — PI ; 7) ODA —
APATIC; 8) LILA — ATACA; 9) 
OVINE — ABUR ; 10) GADILITURI.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei:
ALB : Rb3, Nf3, Ce3, Cfl 
NEGRU : Rd3, Dh4,: p : d4

Soluţia problem ei din n r. treeui!
1. Na 5 Rc 5 2. De 5 mat
1............ R d 6 2. D d 4 mat
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Băieţii din Unciuc

Costin Vasile Florin 
Silviu are 18 ani, 
domiciliază în Haţeg 
şi nu lucrează nică - 
ieri. De fapt, în noaptea 
de 18 februarie a.c. a 
lucrat ceva. A „lucrat" 
magazinul din satul Un
ciuc, de unde a furat o- 
biecte de îmbrăcăminte şi 
produse alimentare în su
mă de 4 milioane de lei. 
Tot din Unciuc, împreună 
cu un coleg de aceeaşi 
vârstă şi de aceeaşi speţă 
— pe nume Adam Ioan 
Silviu — şi cu Adam Flo
rinei, de 15 ani, amândoi 
din satul respectiv, 
C.V.F.S. a spart şi o lo
cuinţă din care cei trei 
au furat lucruri în valoa
re de 75 000 lei. I-a „lu
crat" şi pe ei poliţia.

Meşterii de utilaje

lam ă grea, zăpadă mare. 
Pentru lucrări de desză
pezire pe raza comunei 
Băcia, Direcţia judeţeană 
de drumuri Deva — Re
gie Autonomă i-a repar
tizat cu autogrederele pe 
mecanicii de utilaje Vio- 
rel Mihăilă, de 38 de ani, 
şl Viorel Oprean, de 40 
de ani. Oameni cu idei, 
s-au gândit să facă ceva 
"bani şi atunci au sustras 
din rezervoarele utilaje
lor l4Q de litri de motori
nă pe care au vândut-o

unor cetăţeni din locali- 1 
tate. Spre neşansa lor, cei 1 
doi au fost prinşi, întoc- , 
mindu-li-se dosar de cer
cetare penală.

Preocupări comune

Dat în urmărire pe ţară 
pentru comiterea mai mul
tor furturi, Vlad Gheor- 
ghe Marius, din comuna 
Petreşti, Judeţul Alba, a 
fost identificat şi reţinut 
în Deva. S-a stabilit că 
în luna septembrie 1895 
a furat de ta Hotelul „Bu
levard" bunuri în valoare 
de 80 00» lei.

Aceleaşi preocupări avea 
şi Dobra Octavian, din 
Vulcan, fără ocupaţie, fost 
condamnat, ^are în fe
bruarie 1995 a comis cinci 
furturi dlri locuinţe, cu 
un prejudiciu de peste 
3 300 000 de lei.

Ajutoare băneşti

Prin contribuţia anga
jaţilor instituţiei, Inspec
toratul de poliţie al ju
deţului Hunedoara a acor
dat ajutoare băneşti unui 
număr de 20 de familii 
din comuna Crişcior, care 
au avut de suferit de pe 
urma inundaţiilor din lu 
na decembrie 1995.

Rubrică realizată cu 
sprijinul

I.J.P. HUNEDOARA

Sfintei Varvara. protectoarea minerilor, I-a fost 
ridicat un monument Ia Valea de Brazi.

Foto : PA VEL LAZA
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AH, DRUMURILE

l*

Cei de la volanul au
toturismelor sunt primii 
care fac cunoştinţă cu 
gropile de pe şosele. Pe 
ruta Deva-Orăştîe, înainte 
de a intra în oraş, şoferii 
sunt nevoiţi să facă ade
vărate slalomuri printre 
găurile care apar pe neaş-

î

*■
dente şi, în med sigur,? 
ale numeroaselor deterio- 1 
rări aie pivoţiior sau sus- { 
pensijlor. . I

In oraş, pe şoseaua Ni- £ 
colac Titulescu, surprizele | 
sunt şi mai mari. Pe lân-Ţ 
gă gropi sunt guri de ca- * 
nai descoperite. Cetăţenii * 
se întreabă unde dispar 1 
capacele gurilor de acces,  ̂
cine pune în pericol de I 
accidentare trecătorii ? f

Cine poate da relaţii ?
Inspectoratul judeţean 

de poliţie solicită sprijinul 
populaţiei în identificarea 
unor minori aflaţi Ia Casa 
de fete şi copij preşcolari 
din Orăştie cât ş i a unui 
minor dispărut de lâ re
şedinţă.

Cine poate da relaţii 
este rugat să se adreseze 
celui mai apropiat organ 
de poliţie.

3. — Minoră cu identi
tate necunoscută, găsită 
la data- de 154)8.1993 pe 
raza municipiului Deva, 
vârsta aproximativ 4-5 
ani, declară că se numeşte 
„BACEAN GETA", pe ma
ma o  cheamă Mia, iar 
pe tata Costel.

1. — Minoră cu identi
tate necunoscută găsită la 
data de 15.09. 1993 pe raza 
municipiului Orăştje, vâr
sta aproximativă 6-? ani, 
are acceni ţigănesc, picio-•( 
rui drept nu îl poate în
doi «le ta genunchi, având 
mersul târâit. Declară că 
se numeşte „MARI" şi 
are părinţii fugiţi în Ger
mania.

4. —Minoră cu identi
tate necunoscută găsită la 
data de 07.O3.1995 pe raza 
municipalul Deva, vârsta 
aproxjmativă 6-7 ani, de
clară că se numeşte „DO- 
RINA-SANDA".

Menţionăm că în pre
zent aceşti minori se află 
în Casa de fete şi copii 
preşcolari Orăştie.

ii
Î

 S. — DRAGA NlCOLAE,
î  2. — Minoră cu jdenti- ^  !U,L «icotaeşiSteluţa

născut la data de 25.02.1979 
tate necunoscută, găsită în Blaj, judeţul Alba, do-
la data de 08.07,1883 pe miciiiat $n Hunedoara, 
raza municipiului Deva, str. G. Enescu, bl. 3, ap. 
vârsta aproximativ 12-13 5* reşedinţa în Orăştie,
ani, declară că se numeş- ^  data de 12.09.'
te „IUIU , dar nu cu- 1994 a dispărut de la rc- 
noaşte de unde este. şedinţă.
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teptate şi care pot con- Când se vor repo-ra şose-ţ 
stitui cauzele unor acei- lele? i

I
I
I
I

C I N E M A

•  „PATRIA1* DEVA: 
Moarte instantanee (23—— 
29); « „FLACARA" HU
NEDOARA: Răzbunare
infernală (23—29); •  „PA- 
RÎNGUL" PETROŞANI : 
Suspecţi de serviciu (23— 
26); Leon (27—29); •
„CULTURAL1* LUPENI 1 
Babe, cel mai curajoe
porc din lume (23—26); 
Pasăre de noapte (27— 
29); •  „ZARAND** BRAD: 
Desperado (23—26); Fiica

<23—1 
(27—I

Iui D’Artagnan (27—29) ;§ 
•  „PATRIA*4 ORĂŞTlE:f 
Batman forever 
38); Lună amară <27— -  
28); *  „LUCEAFĂRUL" I  
VULCAN: Don Juan d e j 
Marco (23^-26); •  „DA-I 
0A** HAŢEG: Cartea 2
Junglei (23—25); U rm â-| 
rire primejdioasă (26— a 
28); •  „MODERN* HU-I 
NEDOARA: Labirintul |
morţii (23—25); •  CASA I  
DE CULTURA CÂLAN : |  
Sechestraţi ta  tren (23—» 
25); *  „MUREŞUL** S I-l 
MEftlA: Patrula invin-J 
cibilă (23—25); •  „LU-I 

MINA“ ILIA: Sperii (23—J 
25)- f , |

I

. —* ►—*—*—*—*—*—*—*—*—*—* — *—*■—* « I zi propice practicam sporturilor, da 
» ţie in  ritm de dans.

H O R O S C O P
PERIOADA 24 FEBRUARIE — I MARTIE

BERBEC
Duşmani ascunşi pun la cale unele maşinaţiuni. 

Starea tensionată v-a lăsat fără vlagă. Relaţiile cu 
partenerul de viaţă evoluează foarte bine. Partenerii 
de afaceri vă propun o investiţie. Evitaţi investiţiile 
spectaculoase. Veţi fi preocupat de chestiunile oculte. 
Sunteţi receptiv , ta problemele celor din jur.

TAUR
O masă cu prieteni vă binedispune. Câştiguri 

băneşti rezultate din colaborări. Veţi demara un pro
iect ale cărui etape le-aţi schiţat. Aveţi de încasat 
bani, afacerile prosperă. Veţi avea noroc în intenţia 
de a înfiinţa o nouă firmă. Aehitaţi-Vă taxele şi da
toriile. Joi, zi favorabilă studiului, mare putere de 
concentrare. Nu vă hazardaţi, cheltuind pe lucruri 
mărunte. ■

GEMENI
Din punct de vedere sentimental, lucrurile nu 

merg chiar bine; vă apasă un sentiment de frus
trare. Partenerul dv. are nevoie de sprijinul dv. La 
serviciu sunteţi solicitat să rămâneţi peste program. 
Miercuri, nu se arată o  zi prea grozavă. Vizita" unor 
prieteni vă va remonta. O femeie este plăcut sur
prinsă de calităţile dv. dar nu vrea să arate a- 
ceasta.

RAC
încercaţi o deplasare. Veţi primi veşti din afara 

oraşului. Nu-i exclus ca cineva din familie să fie 
bolnav. Luni este din nou valabilă o plecare în 
interesul serviciul uL S-ar putea să achiziţionaţi un 
automobil sau alt mijloc de locomoţie. Excelent 
moment pentru vânătoare, dacă sezonul o permite. 
Poate apărea o persoană importantă în viaţa dv. 
Examenele Vor fi luate cu uşurinţă. Vineri veţi fi 
nevoit să vă deplasaţi în mai multe direcţii- 

. LEU
Schimbarea de decar se va dovedi inspirată. Re

laţia cu familia şchioapătă. Aveţi iniţiative admi
rabile, s-ar putea să vă aventuraţi Ia o cheltuială 
care să depăşească posibilităţile dv. Ducă veţi face 
echipă cu o persoană tânără, putei avea succes. Veţi 
dobândi un nou record, care vă va propulsa în frun
tea clasamentului. Şanse de a pleca la un drum mai 
lung. Relaţia de cuplu se bucură de o împlinire.

FECIOARA
Energia fizică nu-i punctul dv, forte. Relaţiile 

cu partenerii de afaceri evoluează bine, Din nou 
sănătatea vă joacă feste; odihniţi-vă! întâlnirea cu 
o persoană tânără poate schimba in bine cursul e- 
venimentelor. s-ar putea Că şeful să 'fie  plăcut sur
prins de propunerile dv. şi să vă invite la o discu
ţie. Veţi fi nevoit să faceţi câteva comisioane. Cali
tăţile dv. au ocazia să iasă în evidenţă, ceea ce vă 
ajută să vă lărgiţi cercul de prieteni.

BALANŢA
V-aţi făcut planuri legate de ziua de azi. Dona

ţi-vă efortul. Interesul pentru imaginea dv. publică 
va consuma o bună parte din zi. Câteva drumuri 
scurte vă vor obosi în plus. Marţi, o zi încununată 
de succes; vi se vor face cadouri din partea fami
liei. Sunteţi pe cale să semnaţi un contract. Vă pu
teţi deschide un cont bancar.

SCORPION
S-ar putea să;. Vă vizitez®riid<e îndepărtate. Gân

durile dv. ■ sunt împrăştiate, ceea ce face să aveţi 
confiate cu multă lume. La serviciu este posibil să 
se producă unele schimbări oare să vă avantajeze. 
Intuiţia vă va ajuta să găsiţi metoda cea mai bună 
în conflictul cu unul dintre şefi. Vă repeziţi să luaţi 
o decizie, din păcate, greşită. Veţi acorda atenţie 
necazurilor celorlalţi,

SĂGETĂTOR
Nu faceţi abuzuri alimentare, căci există riscul 

unor complicaţii biliare. Veţi cunoaşte lume nouă 
Conservaţi-vă energia căci unele momente vă vor 
solicita prea mult. Aveţi idei şi iniţiative, motiv 
pentru care sunteţi invidiat. Reacţie de irascibilitate. 
Nu vă grăbiţi să judecaţi pe nimeni, căci aţi putea 
greşi Joi, moment propice aplicării unei reforme 
intr-un amtxpe sector al vieţii dv.

CAPRICORN
Entuziasmul dv. este maxim. Puteţi să vă lan

saţi într-o afacere sa-u să începeţi o nouă relaţie 
sentimentală. Fiţi prevăzător în ceea ce faceţi, căci 
inamicii vă pregătesc o cursă. Dacă vă apucaţi de 
multe lucruri, nu veţi duce nimic la bun sfârşit. 
Puterea dv.- de concentra re este departe de a  fl 
punctul dv. torte. Doriţi să ascundeţi ceva, dar nu 
vă iese pasenţa. Veste bună de la o rudă înde
părtată. •

VĂRSĂTOR
Fiţi foarte prudent, căci riscaţi tot felul de ac

cidente. Gândiţi de zece ori înainte de a face sau 
spune ceva. Nerealizările copiilor denotă că au o 
perioadă mai tensionată; nu vă speriaţi că îşi vor 
reveni. Ocupaţi-vă şi de înfăţişarea dv. fizică. în
cercaţi o reconciliere în familie pentru atenuarea 
tensiunilor. Relaţiile cu şefii decurg bine. Atenţie, 
un coleg de serviciu încearcă să vă pună beţe in 
roate.

PEŞTI
Cineva are să vă comunice o Urgenţă. Proble

mele de sănătate se vor rezolva. Aveţi în vedere o 
călătorie în străinătate; dar ceva vă mai ţine pe loc. 
Puteţi câştiga bani fără prea mari eforturi. Veţi 
perfecta o afacere. In casa dv. sunt posibile schim
bări esenţiale. Se pun ta cale planuri de viitor. 
Nu vă temeţi decât de propriile Îndoieli. .Vineri, O 
zi propice practicării sporturilor, dar şi de distrac
ţie tn  ritm de dans.
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fa Divelul municipiului 
i, in anul 1!

la  conformitate cu pla
nificarea pregătirii pen
tru protecţia «MU a  per* 
zonalului încadrat la «ta
lele majore, ta  perioada 
10—16 februarie 1996, 8-a 
tfeefipnat .-la major
de protecţie cielifi ai ju- 
deţului convocarea de 
pregătire •  şefilor de eta
te majore de protecţie ci- 
fO l de la municipii, ora- 
ye ţi agenţi ecoăomicL

ta  cadrul acestei « n*  
w c iri, un a c c e n t  
principal a fost pus pe 
activităţile care trebuie 
desfăşurate în  anul 1996 
pe linie de protecţie ci
vilă.

Pentru Statul Major de 
Protecţie Civilă al muni
cipiului Deva au rezultat 
ca p r o V l e m  e prin
cipale In anul 1996 ur
mătoarele activităţi:

— organizarea şi desfă
şurarea bilanţului pe ti
pie de protecţie ca vilă cu 
şeful protecţiei civile şi 
şefii statelor majore de 
fă agenţii economici !n 
luna martie a .c .;

— organizarea şl desfă
şurarea convocării de 
pregătire a personalului 
statelor majore de la  mu
nicipiu ţi agenţi econo
mici tn  luna m artie;

— organizarea şi desfă
şurarea pregătirii pentru 
protecţia civilă a perso
nalului din formaţiile de 
protecţie civilă pe tot 
parcursul anului , 1996.

© Importanţă aparte, se 
va « m d a  realizării mă
surilor specifice pentru 
protecţia populaţiei şi 
bunurilor materiale, în 
timp de război sau in 
cazul producerii unor ca
lamităţi naturale şi ca
tastrofe.

Ne vom ocupa ta  con
tinuare pentru dezvoltarea 
capacităţii -de' protecţie ci
vili, ia toate nivelele

Asigurarea unei inter
venţii oportune te  situa
ţii de calamităţi naturale 
şi catastrofe tehnologi
ce rămâne principala mi
siune a  formaţiilor de 
protecţie civilă.

Pentru perioada urmă
toare, aş aminti câteva 
probleme de rezolvat, ce 
de exemplu: moderniza
rea sistemului de înştiin
ţare. modernizarea bazei 
materiale, a  pregătirii de 
specialitate, precum yl 
deziasltarea fondului da 
adăpostire.

îndeplinirea prevederi
lor planului de activităţi, 
cere din partea tuturor 
factorilor de răspundere 
din municipiu organiza
rea muncii în aşa fel ca 
la sfârşitul anului să fim 
cu sarcinile îndeplinite în 
totalitate.

(168)
Şef Stat Major 

al Protecţiei Civile 
a municipiului 

Deva
AUREI, MABINOIU

S.C.EtOf. SSL
SOCIETATE fi(WAW-A«E(tICA»A . 

cu tridUic ia vMttret treselor 
selecţionează - 

«ANAfiH DC WNIAftl 
MElIălăAftE: 

studii superioare
iposesor carnet de conducere eventual «asini 
Cdounicativitate,prezenta plăcute 
iarsti «mat 10 ani 

Ip , jlîSCfilERI SI RELAŢII SUPLIMENTARE 
• ■' LA TELEFON 054/642586

SUCURSALA ASIGURĂRI 
„ION ŢIRIAC** S A. DEVA

Angajează pe bază de contract de muncă, 
q r g e n t, un număr de 7 persoane, de 
preferinţă bărbaţi, pentru .funcţia de inspec
tor de asigurare.

Având în vedere că teste muncă perma
nentă de teren, solicităm persoane care do
resc şi acceptă munca de teren. Vârsta între 
23—15 ani, studii superioare, tu experienţă 
în munca economică şi de conducere (relaţii 
cu oamenii^, cu aspect fizic plăcut, fără an
tecedente, penale.

Personalul se recrutează pentru:
•  Deva — 1 inspector
•  Brad - ■ ^.If-ttţ^pectot-
•  Haţeg — 1 inspector
•  Hunedoara — 1 inspector
•  Petroşani — 2 inspectori
•  Orăştie — 1 inspector

M  teL 054—221549 sau direct
fel sediu: Deva, Aleea Crizantemelor, bl. E 14, 
B, se. 2, ap. 2 parter).

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(IND. CĂRNII)
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CÂLDUEA ş i  a p a  
c a l d a  — IN SUFERINŢA

Un statornic colabo
rator al ziarului nostru, 
dl Florian Opri ţa, astăzi 
pensionar, după mulţi ani 
munciţi la Mina Ghelari, 
a fost la redacţie. Activ 
în continuare, preşedin
tele unei asociaţii de 
locatari din cartierul Mi
cro 7 , din Hunedoara, 
ne-a spus :

— La blocurile nr. 28, 
29, 30. 32, 33, 34, 37. 40
din cartierul în care lo
cuiesc, nu avem apă cal
dă şi căldură de mai 
multă vreme. Locatarii 
zic că azi — mâine o să 
ne umplem de râie. Am 
fost la Consilitfl ftocai, 
la dl primar, la  RAMGCL. 
Peste tot ni s-a promis 
că „se rezolvă, fiţi fără 
grijă", dar este tocă o 
iarnă pe care o trăim în 
condiţii grele.

Dl Florian Opriţa a maî 
precizat: „Am fost şi la 
dl senator Tiberiu Vla- 
ctislav. După Intervenţia 
dumnealui am avut apă 
caldă şi căldură vreo 
patru—cinci zile. Apoi, 
gata**.

în  numele locatarilor 
din acest cartier facem şi 
noi un apel lă cei do
ritori, prin funcţiile pe 
care le au, să soluţio
neze necazurile locatari
lor.

«H. I. NEGREA

DOLEANŢELE 
CETĂŢENILOR 

DIN COVRAGI

Ne scriu mai mulţi să
teni din Covragi, comuna 
Bretea Română : „Drumu
rile sunt într-o stări:'
ce greu se poate descrie; 
în tot satul nu este un 
bec la iluminatul public, 
nopţile lungi de iarnă
sunt o beznă totală ; nici 
autobuzele transportului 
în eomtin care transpor
tau navetiştii, elevii, nu 
mai circulă ; cu apro
vizionarea, cu asistenţa 
medicală este tot mai 
greu ... .

Covragi a fost un sat 
apreciat, cu oameni vred
nici. buni gospodari, care 
îşi lucrează bine şi cu fo
los pământul, cresc a- 
nimale, mulţi muncesc şi 
în unităţi economice. Nu 
este cu putinţă să ajungă 
un sat uitat".

Noi am redat spusele 
cetăţenilor, le-am prezen
tat în faţa Primăriei. A 
Consiliului local, a orga
nelor judeţene cu răspun
deri fo zonă. în soluţio
narea necazurilor săteni
lor. Bineînţeles, aşteptăm 
un răspuns care să re
zolve doleanţele oame
nilor din sat.
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In ziua de 5 marile 1996 pentru închiriere 
«păţii de Ingrăşare animale la Complexul zoo
tehnic Haţeg. - .

Informaţii suplimentare la telefon 213322.

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA

Vinde Ia licitaţie publică mijloace fixe din 
dotare.

Lista aprobată este afişată la sediul filialei 
din str. George Enescu nr. 39, Deva.

: licitaţia va avea loc in data de 11. 03.1996, 
ora 10,00, la sediul filialei din municipiul Deva, 
cu repetare în data de 18. 03. 1996.

Înscrierea pentru licitaţii precum şi depu
nerea anticipaţiei se face până la data de 
11. 03. 1996 ora 9, respectiv 18. 03. 1996 ora 9.

Relaţii suplimentare la telefon 613685.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
>,COMLEMN“ S.A. DEVA

B-dul Decebal, bl. C (parter),

VINDE PRIN

!«
I următoarele spaţii comerciale: 
j . •  spaţiu comercial in suprafaţă de 450
' mp, în municipiul Hunedoara, bl. 47 (parter); 
I •  depozit zidărie în suprafaţă de 2 046 
* mp, în municipiul Deva, str. Apuseni, nr. 2;
| , •  spaţiu comercial în suprafaţă de 122
î mp, în oraşul Vulcan, bdul Mihai Viteazul, 
I ML 19 (parter).

Licitaţia va avea loc în data de 5 martie 
1996, la sediul S. C. Comlemn S.A. Deva.

Relaţii Ia telefoanele : 054/626062 ; 054/ 
626180. •
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Privatizare prin 
cupoane nominative 

şi certificate 
de proprietate

S.C. TESMA S.A. LUPENI '
bdul Păcii, nr. 2 bis, tel., fax. 054 -  560773 

PRIVATIZEAZĂ PRIN CUPOANE 
NOMINATIVE SI CERTIFICATE DE

PROPRIETATE 60 % DIN CAPITALUL • 
SOCIAL.

Dacă numărul cupoanelor nominative^ şi 
al certificatelor de - proprietate va depăşi 60 
la sută din capitalul social al societăţii, vor in
fera criterii de selecţie:

— cei care lucrează la S.C. TESMA S.A. 
Lupeni şi rudele .de gradul I ale acestora ;

— cei care au ieşit la pensie de la S.G. 
TESMA S.A.

— cei care au lucrat la Ş.G. TESMA S-A.-
S.C. TESMA S.A. LUPENI 

OFERĂ*
1. Siguranţă în menţinerea valorii ac

ţiunii depuse.
2. Posibilitatea transformării dividendelor 

în noi acţiuni.
3. Rambursarea contravalorii acţiunilor la 

cerere după o perioadă de minimum 2 ani de 
la depunere.

4. Posibilitatea achiziţionării cu priori
tate a produselor societăţii.

5. Participarea la conducerea şi elabora
rea strategiei societăţii comerciale.

6. Prioritate la îneadrarea în muncă ca 
personal tehnic şl muncitor în limita locuri
lor disponibile îa societate.

7. Posibilitatea, în caz de deces, de pre
luare a acţiunilor de către ceilalţi membri ai 
familiei. «

Alte date referitoare Ia S.C. TESMA S.A. 
Lupeni se pot obţine de la sediul firmei.

Cupoanele nominative şi certificatele se 
depun Ia Oficiul Poştal Lupeni şi la centrele 
de subscriere din ţară.

MANAGER,
• Ing. ee. Vlad Nieolae

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(IND. CĂRNII)

Tel. 211760, 213322
Vinde la licitaţie publică doi cai dc muncă 

de la Complexul zootehnic Haţeg.
Licitaţia va avea loc Ia data de 4 martie 

1996, la Complexul zootehnic Haţeg.
- »"■ ' ' ; l!l"l "I.' ■ I"1' 1-M| "l'»'1 ■ » '

REGIA AUTONOMĂ „ACTIVITATEA** 
ORĂŞTIE

Cu sediul în Orăştie, strada Piaţa Victo
riei, nr. 19, înregistrată la Registrul Comerţu
lui sub nr. S 20/228/1991 anunţă: 
LANSAREA DE OFERTE PENTRU OCUPAREA 

FUNCŢIEI DE MANAGER 
In conformitate cu prevederile Legi» nr, 66/ 
1993 a contractului de management şi abnor
melor metodologice aprobate prin H.G. 263/ 
1994.

Concursul va avea Ioc în data de 28 mar
tie 1996, ora 10, la sediul regiei»

Ofertele se depun la sediul regiei până 
la data de 26 martie 1996, ora 12.

Pentru informaţii şi relaţii suplimentare 
rugăm să vă adresaţi Ia sediul regiei, biroul 
personal, telefoane: 054 — 641723, 647424, în
tre orele 10—12, unde sunt pregătite toate do
cumentele necesare. (150)

S.C. DECEBAL S.A. DEVA 
(IND. CĂRNII)

Telefoane 213322 şi 642406 Orăştie
Vinde la licitaţie publică un cal de muncă 

de la Centrul Preluări Animale Orăştie.
licitaţia va avea loc la data de 6 martie 

1996 la Centrul Preluări Animale Orăştie.

Sâmbătă, 24 — Duminică, 25 februarie .19'
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VÂNZ ARI -  

CUMPA RA RÎ

a Vând apartament 3 
camere, etaj I, zonă cen
trală, Simeria, str. Ate
lierului, 8/23.

(G781)
' •  Cumpăr apartament 2 

camere, exclus etaj 4, o- 
fer 7 000 000 — 8 000 000 
lei. Informaţii 028100.

(6783)
•  Vând apartament 3 

camere, Deva, Micro 13, 
bl. 68, sc. 2, etaj 2. ap. 30, 
Al. Strei ulm.

(6770)
•  Vând. televizor co

lor Staring stare perfectă, 
preţ avantajos, telefoane 
627382, 226188.

(6223)
•  Vând casă în Iiia, 

str. Traian, nr. 3. telefon 
202

(6224)
•  Vând garsonieră, spa

ţiu parter, ultracentral 
pentru privatizare. Tel. 
219269. (6783)

•  Vând 27 de oi, Lâ- 
puşnie, nr. 74, Stoica.

(6771)
•  Vând ioc casă, li

vadă 918 mp, str. Coziei, 
telefon 623480.

•  Vând combine re
coltat păioase John Deere. 
'Internaţional' Harvest er/ "*
Claâs» Matador Gigant cu 
masa : de 4,4, 3 m. Tele
fon 762117.

' , (2996)

•  Vând - casă şi 2 500- 
mp teren grădină. lângă 
Şoseaua Naţională, Pă- 
clişa, nr. 134. Informaţii 
Cîrne.şti, - 215.

_ (2997)

•  Vând tractor U 650 
cu utilaje. Pestisu Maro, 
223. Telefon 721779.

(0509)

•  Vând autobuz, cu
loare verde, 111-C, Rabă 
motor ER-5. Tel. 545373.

(6508)

•  Vând garsonieră mo
bilată, zonă centrală, oraş 
Vulcan, tel. 570809. 
.714605. (6512)

• •  Vând patru Jolly
Cârd, avantajos, sau
schimb cu Dacia break,
2 aparate foto Kodak, fa
bricaţie 1910 — 1935, pen
tru colecţionari, Dacia
1310, Ungaria, 1982, ne- 
înscrisă. Telefon 714930.

(3517)

OFERTE

I>E SERVICU

rea marjei producătoru
lui ; până la limita de 

' 200 la sută, adaos co
mercial până la 200 la 
sută, şi marjă importator 
pună la 300 la sută.

(6774)

« S.C. Dangherom Im
port—Igxport SRL, cu se
diu! în Batiz, nr. 73, a- 
nunţă intenţia de majo
rare a adaosului comer
cial şi a marjei importa
torului până la 300 la 
şută. . • ■

' (6774)

•  S.C. Unicom Impex 
SRL Hunedoara anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial până 
la 300 la sută, inclusiv 
a marjei importatorului.

(6774)

PIERDERI

•  Pierdut autorizaţie 
583/28. V. 1990, seria 
A, nr. 0061587, pentru ac
tivitate de taxi. Se de
clară nulă.

. (6775)

•  Pierdut Setter englez, 
tatuat, găsitorului recom
pensă.- Telefon 62.7188.-

(6765)

ÎNCHIRIERI

•  Caut spaţiu comercial 
pentru închiriat In Petro-

tament două camere sau 
cumpăr apartament . două 
camere, etaj 1 sau 2, 
telefon 712880.

(6778)

•  Schimb garsonieră, 
confort I, central, Hu
nedoara, cu similar Deva, 
sau apartament două ca
mere. Telefon 220680.

(6767)

•  Schimb apartament 2 
camere, plus diferenţă, 
parter Gojdu, cu trei ca
mere Telefon 627773.

(6225)

COMEMORĂRI

•  Sâmbătă, 24 februarie 
1996, se împlinesc şase 
săptămâni de la trecerea 
în nefiinţă a celui care a 
fost

IOSIF ANUCUŢA
Familia îndoliată.

(6788)

•  Au trecut şase 
săptămâni de când 
ne-am despărţit ' de 
dragul şi scumpul 
nostru nas,

îng. Şt e f a n  
c io l An e l

Finii Traian şi Ele-' 
na. Fie-I ţărâna u- 
şoară 1

(6787)

DECESE

(6773) şani sau Lupeni.' Infor-
•  Vând casă, gaze, Si •  Caut. femeie pentru mâţii tel. 614025, după oră

meria, str. V. Alecsandri, îngrijit copil. Deva, bloc 17.
nr 22. E 5, apartament 63. (6750)

(6729)
•  Vând casă, grădină, 1

: (396071)
•  Ofer pentru închiriat

livadă Cristur. tel. 660656, 
după ora 17

(6448)
•  Vând 50 la sută moară 

grâu, Vinerea, judeţul 
Alba» tel. 612873. Deva.

(6312)
•  Vând canapea cu vi

trină şi dulapuri tip Ni- 
coleta. Telefon 625615.

,  (6219)
•  Vând casă cir gră

dină, sat VulişoaVa, nr. 
66. Informaţii magazin 
Vălişoara.

(6222)
•  Vând teren intravilan 

1500 mp, zona fabrica de 
lapte. Informaţii telefon 
626816, orele 17—20.

(6784)
•  Vând mobilă dormi

tor (nouă), pianină placă 
bronz, stare foarte bună. 
Tolefon 213969.

(6698)
•  Vând camionetă VW 

LT 28. capacitate 2 tone. 
Cumpăr Dacia 500 Lăstun, 
telefon 054/716116.

(6774)
•  Vând căsuţă de va

canţă 800 mp, teren cu 
pomi fructiferi şi viţă de 
vie: Deva, zona Almaş . 
Cozia, telefon 054/218724, 
după ora 18.

(6777)
•  Vând apartament 2 

camere, etaj 1, bl. 30, ap. 
48, str. Eminescu, Deva, 
telefon 054/218724, după 
ora 18

(6777)
•  Cumpăr ^teren intra

vilan front stradal, - mi
nim 40—50 m la şosea, 
in zone limitrofe Devei. 
Tel. 226249, 623642.

(6795)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandat, etaj 
2, Mărăşti, tel. 618106.

(6789)
•  Vând casă cu gaz, 

Deva, str. Ady Endre, 43, 
telefon 628729, orele 16-- 
17.

(396069)
•  Vând casă cu grădi

nă in centrul satului Pri- 
raz. Telefon 642290.

(63961)

•  S.G. Atelierele Cen
trale Ş.A. Crişcior, cu 
sediul în Crişcior, strada 
Uzinei, . nr. si, judeţul 
Hunedoara, angajează In
gineri şi tehnicieni, spe
cialitatea TCM, cu expe
rienţă în proiectare de 
cel puţin 5 ani. Relaţii 
suplimentare la telefon 
651407, interior 145. bi
roul M.R.U.

' " (3539)

— — * — * — » —  *

•  S.C. Comtur SRL 
Hunedoara angajează 
de .. urgenţă şoferi 
profesionişti, grad B,
O, E, relaţii la se
diul firmei, Complex 
Păltiniş sau telefon 
718676.

(6513)
*•— *■ — *—*.-.*■ —*—*—*— *—»*— *»

•  Execut confecţii de
cojoace şi haine piele şî 
reparaţii, str. Livezilor,
nr. 4, telefon 615825. De’ 
vn. .

(6768)

•  Meditez engleza, ger
mana — gramatică -3000 
lei/oră. Deva, Zamfires-
cu, D 3/24.

(6782)

•  Ghicesc în zodii, dez
leg farmece, vindec .epi
lepsie. Tel. 044/145854.

(6514)

DIVERSE

•  S.C, Goldon Trans 
SRL anunţă majorarea ta
rifelor eu 25 la sută, Ia 
transport.

(6516) .

•  S.C.' Multiservîce 
SRL, cu sediul în Hune
doara, anunţă Intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial până la 300 la sută.

(6774)

•  S.C. Marrn Unic Prod 
SRL, cu sediul în Hu
nedoara, anunţă practica

ria. telefon 213932.
(6780)

•  Caut pentru închiriere 
apartamen.t 3—4 camere la 
bloc sau * casă. 'Telefon 
629913.

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră, 
confort I, etaj 1, cu apar-

•  Suntem alături 
de familia Cucuian 
Ioan şi Glaudia ' la 
greaua pierdere su
ferită, când soarta 
nemiloasă şi nedreaptă 
a luat de lângă cei 
dragi pe fiul lor, 

CLAUDIU
în vârstă de numai 
21 de ani şi transmi
tem, cu durere în 
suflet, sincere con
doleanţe. Colectivul 
Judecătoriei Hune
doara.

• '  (6800)

I 257.
Execută următoarele produse: tipărituri de 

cărţi şi broşuri, pliante, afişe, imprimate ad
ministrative, invitaţii nuntă, cărţi de vizită, 
etichete produse, etichete metalice, diverse lu
crări de legătoric, fluturaşi pentru absolvenţi.

De asemenea, vinde prin magazinul pro
priu aflat la sediul societăţii o gamă variată 
de imprimate administrative, caiete şcolare, 
diverse articole de papetărie.

Deservire şi calitate ireproşabilă, preţuri 
avantajoase în lunile februarie şl martie la 
fiecare comandă în valoare de peste. 500 000 
Iei se îace o reducere de 10 la sută la mano
pera poligrafică.

Informaţii la tel . : 620712, 621750, fax 
621159.

VAV.V,

I

!

26 FEBRUARIE
I dolar SUA — 2845 lei
I marcă germană , — 1957 lei

100 yeni Japonezi — 2708 lei
I HrS sterlină — 4387 lei
I franc elveţian —* 2404 lei
* frâne francez — 569 lei

«. I00 lire italiene — 181 Iei

Cursuri de referinţă al» Băncii Naţionale 
a României

.'.V /.V .V .V A ,7A V A V ,V ,W .V /A V A V //A V W «

A C C E L E R A R E A  P R O C E S U L U I D E  

P R IV A T IZ A R E

v a  a ş t e p t a m  l a  c e n t r c ; e  <ie 
s u b s c i i i e i e  p e n t r u  a va e x p r i m a  
o p ţ i u n e a  de  d e p u n e r e  a t i t l u r i l o r  de  
p r i v a t i z a r e ,  c o n t r a  a c ţ i u n i !

N u m a i  p â n ă î n S I  m a r t i e  1 9 9 6  p u t e ţ i  
o p t a  pentru u n a  d in  s o o e t a t  i le  c o r n e r  
c i a l e  din ţ a r ă ,  şi de c e  n u ? . . .  p e n t r u  u n a  
d in  c e l e  1 IE  s o c i e t ă ţ i  d in  j u d e ţ .

Până ia  3 0  a p r i l i e  1 9 9 6  a v e ţ i  si 
p o s i b i l i t a t e a  de a  o p t a  p e n t r u  u n u l  din 
F o n d u r i i e  p r o p r i e t ă ţ i i  p r i v a t e .

D u p ă  a c e a s t ă  do*ă  a t â t  C N P  c â t  si 
c e r t i f i c a t e l e  d e v i n  n u l e !

TRIBUNALUL HUNEDOARA !
aduce la cunoştinţă următoarele:

La solicitarea Ministerului Justiţiei, Ministerul 
învăţământului a emis Ordinul nr. 3121 din 30 ia
nuarie 1996, care reglementează susţinerea unor e- 
xamene de diferenţă de către absolvenţii speciali
zării (facultăţii) . de drept economic—administrptîv 
(ştiinţe administrative), în scopul obţinerii ATESTA
TULUI IN SPECIALIZAREA DREPT. ~

Potrivit ordinului menţionat, absolvenţii spe
cializării Drept economic—administrativ (ştiinţe 
administrative) de la Facultatea de drept a Uni
versităţii Bucureşti precum şi absolvenţii Facul
tăţii de drept economic—administrativ din Sibiu pot 
susţine, la cerere, examenele de diferenţă In ve
derea obţinerii atestatului in SPECIALIZAREA { 
DREPT. i

Obţinerea atestatului în specializarea drept in - ) 
terescază pe acei absolvenţi ai facultăţilor de 
drept economic—administrativ care doresc s i  fie 
numiţi în funcţia de judecător, numai prin obţine- i 
rea atestatului fiind îndeplinită condiţia prevăzută j 
în ari. 50, lit. „b‘ din Legea nr. 92/1992 pentru Or- ţ 
ganizarea judecătorească. 4

Examene dc diferenţă se pot susţine NUMAI fn ■ 
anul universitar 1996, la Facultatea de drept din 1 
Bucureşti. ţ

Informaţiile privind înscrierea candidaţilor, sta- i 
bilirea şi susţinerea examenelor de diferenţă, pre- , 
cum şi întocmirea . şi eliherarea atestatelor, se ţ 
pot obţine de la Facultatea de Drept din Bucureşti, 
cu sediul in bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 64, 
telefon 6157187, interior 15. (165)

PRIMARUL ORAŞULUI SIMERIA 
Organizează licitaţie de oferte pentru ac

tivitatea de ecarisaj, miercuri, 6 martie a.c., 
ora 12. (166)

valoarea limită de 0,15 
mg/mc aer/24 ore. Valoa
rea maximă înregistrată 
în perioada amintită a 
fost de 0,187 mg/mc aer/ 
24 ore, în ziua de 16 
februarie, în zona Hune
doara.

•  Pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depăşiri 
ale valorii limită de 17 
gr/mp /lună, în zonele 
Călan, Valea Jiului şi Te- 
liue.

•  Valorile radioactivi
tăţii BETA globale pentru 
factorii de mediu aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice), , apă 
brută de suprafaţă şi po
tabilă au fost în limitele 
de variaţie ale fondului 
natural.

•  Indicatorii de cali
tate pentru apele curgă
toare de suprafaţă din 
bazinele Crişuri şi Mureş 
nu au prezentat depăşiri 
ale limitelor prevăzute pen
tru categoria a  III-a do 
calitate, conform STAS.

Din determinările ana
litice privind calitatea 
factorilor de mediu în 
judeţul (Hunedoara^ în 
perioada 12—18 februarie, 
efectuate în punctele de 
control al calităţii aerului, 
au rezultat următoarele i

•  Valorile medii pen- 
Ini concentraţiile poluan
ţilor gazoşl (bioxid de a- 
zot, bioxid de sulf, amo
niac, fenoli şl aciditate) 
s-au încadrat în limitele 
impuse de STAS.' Valoa
rea maximă la bioxidul 
de azot a fost de 0,018 mg/ 
mc aer/24 ore, în data de 
13 februarie, în zona Min
tia—Deva. Valoarea li
mită pentru acest indi
cator este de 0,1 mg/mc 
aer/24 ore.

•  Pentru pulberi în sus
pensie valorile medii pen
tru toate punctele ăe 
control s-au încadrat în

Agenţia de protecţie 
a mediului Deva

—«aa
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