
Semănătorile fabricate la S.C. Ceahlăul — Piatra Neamţ au_ fiabili, 
tate şi o bună siguranţă în efectuarea însămăn ţări lor, aceste maşini găsin 
du.se si în expoziţie.

Foto: PAVEL LAZA

LIBER
Atentatele teroriste 

şi Hamasul
Publicam, într.un număr puţin 185 de persoane.! 

anterior al ziarului nostru, O cronologie sumară con»! 
comentariul „Terorismul semnează în anul 1994
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împotriva păcii“. Dato
rita spaţiului restrâns 
n.am putut da amănunte 
despre istoria actelor te
roriste în Israel din ul
timii ani şi nici detalii 
despre organizaţia inte. 
gristă palestiniană Ha. 
mas. Pentru ca cititorii 
noştri să poată să.şi facă 
o imagine completă 
asupra a ceea ce se în
tâmplă în Israel şi în 
teritoriile retrocedate A-

cinci astfel de atacuri i 
teroriste. La 25 februa. 
rie, un colonist evreu] 
mitraliază credincioşii 
dintr-o moschee din He- 
bron, omorând 29 dei
palestinieni. înainte de \
a fi ucis şi el. La 6 a-! 
prilie, o explozie într.un'! 
autobuz din Afula omoară î 
8 evrei şi pe atentatorul; 
sinucigaş. Cinci persoane] 
şi teroristul sinucigaş sunt' 
ucise de- explozia unei'
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Omul — trup şi suflet"
• Simpozionul „Omul — 
trup şi suflet", gândit că 
un dialog ecumenic, un 
util schimb de experienţă 

în sprijinul Colegiului Preo
ţilor Terapeuţi din' -Româ
nia, este găzduit de Casa 
de Cultură Deva. Organi
zatorii simpozionului sunt 
foarte numeroşi, începând 
ou Patriarhia Ortodoxă 
Română şi Ministerul Să

nătăţii. şi continuând eu 
instituţiile puterii ' locale, 
cele .din domeniul cultelor, 
sănătăţii, învăţământului şi 
culturii. Manifestarea s.â 
bucurat de participarea u- 
nor personalităţi marcante 
ale ortodoxiei române, ale 
vieţii. noastre medicale şi 
culturale. Deschiderea fes
tivă a simpozionului a 
fost făcută printr-un Te-

Tedeum ecumenic la Simpozionul „Omul:

mmmm
O  „GALERIA DE 

FLORI". La sala „Con
cordia" din incinta Ga. 
sel de cultură Hunedoara, 
iubitorii de frumos pot 
admira expoziţia de pic. 
tură „Galeria de flori" 
reunind lucrări semnate 
de 13 dintre cei mal 
cunoscuţi artişti plastic! 
hunedoreni. Intre aceştia 
•Dan Vifor, Tiberiu Fa_ 
zakas, tCiberlu Balasz, 
Maria Anilevschi ş.a. 
fM.B.)

G  HANDBAL FETE 
ŞI BĂIEŢI. Sâmbătă şi 
duminică începând de la 
ora 9,0# sula sporturilor 
din Deva va găzdui tur
neul de handbal pentru 
juniori I şi II, fete şi 
băieţi, la care vor parti

cipa 8 fondaţii din Alba 1 
Iulia, Arad, Turnu Se-1 
verin, Sebeş, Gugir ş l , 
Deva. (S.G.)

G  DUMINISA, PE ţ 
STADIOANE. Duminică,, 
de la ora II, - pe stadi. 
onul Cetate din Deva ’ 
se va desfăşura un ade
vărat derby al, etapei a | 
22-a, din Div.' B, se ria , 
a treia, dintre Vega' 
(locul 6) şi F.G. Drobeta I 
Tr. Severin (locul 1). | 
In divizia G, atrag' aten. 
ţia partidele: Victoria1
Sălan — Jiul Petrila,1 
Metalul Crişcior —• Min., 
Aninoasa, G.F.R. Mâr. 
moşim Simeria — M in.1 
Teliuc şi Constr. Hune-1 
doara — Min. Bărbăteni. 
(S.C.)

_____*  Vă oferă

•liMEjgQ R i/ /\ n//;\y si
prin produsele  sale % C [ J ^ f T A T h

lichionuile crema LADY M
( ciocolata, cioco/.ita cu vişine, ciocolată cu cocos, ciocolata 
cu alune, caciw. cafea, banane, cocos, vanilie,).

hrandy-ul BROOS
SA REGASiM NATURA ÎMPREUNA !

deuin ecumenic urmat de 
cuvintele de salut ale Pă
rintelui Ep. Timotei al A- 
radului şi Hunedoarei şi 
dlui subprefect. Mihai Ru- 
deanu. Întâlnirea — pri
ma de acest fel — este 
inedită prin prezenţa slu
jitorilor sfintelor altare ale 
spitalelor din ţară împre. 
ună cu prâoţi de diferite 

confesiuni,'  medici, psiho

logi, jurişti, oameni de 
cultură şi un numeros 
public.

Primele două zile ale 
- simpozionului au fost 
structurate, fiecare, pe 
câte două sesiuni, în care 
invitaţii şi-au prezentat 
comunicările. Prima co
municare a fost a dluî 
acad. dr. Anton Nicolau, 
membru emerit al Acade 
miei de Ştiinţe Medicale, 
deputat al elenilor 
în Parlamentul Ro
mâniei. IrjcursiUnea în 
filozofie a fost încunu
nată de concluzia că „Dum. 
aezeu ne vindecă pe toţi". 
Următoarea intervenţie, a 
prof. dr. Sebastian Nico
lau, a abordat problemele 
comunicării interumane în 
.cazul copiilor bolnavi de 
.cancer.. Lucrarea, semnată 
de dr. Vaier Neagoe, a.. 
vând ca temă „credinţa —• 
factor psihologic in tera
pie", citită de dl. Victor 
■Isae, a subliniat între 
alţele. ţrarţsferul de- ener.

VIORICA ROMAN

utorităţii Palestiniene — bombe, la 13 aprilie, în.»] 
Gaza şi Cisiordania, vom tr-un autobuz la Hadera. 
încerca în comentariul Alte 22 de persoane sunt 
de faţă o retrospectivă, ucise în 19 octombrie de 
desigur incompletă dar u'n^şinucigaş Hamas, care 
totuşi lămuritoare. detonează o bombă într-_

Istoria terorismului în un autobuz din Tel A- 5 
Orientul Mijlociu este viv. La 11 noiembrie un 
veche, iar cea a teroris- palestinian aparţinând 
mulul din Israel nu face Jihadului Islamic se si- 
parte separată. Totuşi, nucide cu o-bombă în 
abia în ultimii ani, de apropierea unui post 
când a început procesul militar israelian, omorând 
de pace între israelieni 3 soldaţi evrei. în anul 
şi arabi,' actele teroriste 1995, la 22. ianuarie, într. 
s-au înmulţit, au fost un atentat sinucigaş, doi 
organizate în locuri a- membri ai Jihadului ts- 
glomerate, producând lamic omoară într_o stn- 
zeci şi zeci de ' victime ţie de autobuz 21 de sol. 
nevinovate şi sute de ră- daţi israelieni. La 2 a. 
niţi. Dacă nc referim nu- prilie, la Gaza City o 
mai la atentatele organi. explozie într.un aparta- 
zate din 1993 încoace, de ment' ucide mai mulţi > 
când au fost semnate a- palestinieni. între că re i
eordurile de pace dintre şi un lider al gherilelorţ
Israel şi Organizaţia pen- S
tru Eliberarea Palestinei Gh. PAVEl J
(O.E.P.), numărul mor- ’-------------------------------- i
ţii or se ridică la cel Continuare în oag a 7-a' 5

S A F M N V E S T

De la Agroexpo '96, 
la adevărata agricultură

H I Aut. C.N.V.M. nr. 168 
din 22. IX. 1995

FONDUL

găsit aproape tot ceea 
ce şi-ar putea dori.

La deschiderea expozi -. 
ţiei, pe lângă numeroşii 
oameni legaţi de munca 
pământului, au participat 
reprezentanţi ai adminis.

NICOLAE TÎRCOB 

(Continuare în pag. a 7-a)

MUTUAL AL OAMENILOR f 
i DE AFACERI ?
* Valoarea certificatelor de investitor in •.
| săptămâna 16—22 martie 1996; £
] Tip A — 762 080 lei; Tip B — 190 520 [
|  lei; Tip C — 95 260 lei. i
t Creşterea anuală 105,4 la sută. I
ţ FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE l
] ŞI PENSII l
ţ Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine ! i 
î DEVA, tel.-fax 230558 • HUNEDOARA — A 
] 711430; PETROŞANI — 545302; ORAŞTIE — 1* 
î  642090; BRAD — A. lancu, 21/43 parter; SI-1 
ţ MERlA.—• A. lancu, bl. 6 parter.

Intr-o bună organizare 
asigurată de către Gamera 
de Gomerţ şl Industrie a 
judeţului Hunedoara, ieri 
s-a deschis la Complexul 
expoziţional al S.O. Euro- 
venus S.RiL. din Sîntu- 
halm, o interesantă şi re
uşită expoziţie de utilaje, 
instalaţii, scule, dispozi
tive, unelte _şi o gamă 
largă de accesorii necesare 
agriculturii Manifestarea, 
care se desfăşoară sub 
genericul Agroexpo ’96, 
s.a bucurat înoâ de la 
deschidere, profitând şi 
de o vreme prielnică, da 
o prezenţă numeroasă din 
partea unor firme de tra
diţie — societăţi comerci
ale. şi S.R.L.-Uri, con. 
structoare de tractoare, 
de diferite tipuri de ma
şini agricole şi cu specific 
zootehnic, de prelucrare a 
lemnului, precum şl a 
altor materii prime agri
cole. Pe platoul din In
cinta expoziţională şi în 
halele închise, nou con
struite, participanţii, în 
special oamenii din agii. 
cultură interesaţi să-şi do
teze gospodăriile perso
nale şî exploataţiile agri
cole cu ceea ce este rmo. 
dem, expresie a tehnicii 
de ultimă oră în domeniu, 
pentru a obţine rezultate 
şl performanţe mai bune 
în practica agricolă, au

i
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în fiecare an, !n peri
oada martie----aprilie, se
desfăşoară „LUNA PĂDU
RII", acţiune cu -un pro
nunţat caracter educativ, 
prin care populaţia, Şi în 
primul rând tineretul, sS 
participe la executarea u- 
nor lucrări silvice. Cu 
toate greutăţile întâmpi
nate din cauza condiţiilor 
climatice mai aspre şi 
prelungite faţă de anii 
anteriori, silvicultorii hu- 
nedoreni sunt pregătiţi ca 
imediat ce timpul permite 
Să înceapă lucrările sil. 
vice de sezon şi să orga. 
nizeze unele acţiuni de 
propagandă silvică.

în cele 17 ocoale sil
vice, subordonate Filialei 
Silvice Deva, se vor exe
cuta: semănături de răşi- 
noase in solarii, semăna
turi şi repicări de foioase 
şi răşinoase in pepinierele 
silvice. în solarii se va 
semăna cu molid, in plus 
faţă de necesarul judeţu
lui — 500 mp suprafaţă 
de pe care se vor obţine 
în 1999 cea 600 mii puieţi 
apţi de plantat, caţgţ se 
vor livra Filialei Silvice 
Harghita, pentru recon
strucţia arboretelor dis
truse de doborâturile de 
vânt din 1995.

Din pepinierele silvice 
proprii se -vor scoate 2,8 
milioane puieţi forestieri 
de foioase şi răşinoase, 
care se vor folosi la lu
crările de împăduriri din 
Judeţul nostru, cât şi din 
alte judeţe (cea 640 mii 
puieţi).

In vederea obţinerii în 
Viitor a unor păduri va
loroase, In arboretele ti
nere se vor executa lu
crări de degajări şi cură
ţiri, prin care se vor pro
mova numai speciile va-

«l!ll!ilil!!ll!llill!!JI!iiillilii!illIlil!!!!||Ull

loroase producătoare de 
lemn cu calităţi superioa
re.

în arboretele mal în 
vârstă se vor executa lu 
crări de igienizare, de 
extragere din pădure a 
materialului lemnos pro

venit din arborii uscaţi, rupţi, 
atacaţi de dăunători, care 
se vor valorifica populaţiei 
din judeţ. în această pe
rioadă se va continua ac
ţiunea de punere în po. 
sesie a pădurilor, conform 
Legii nr. 18/1991.

Pe lângă acţiunile fi
zice, se vor realiza şi ac
ţiuni de propagandă sil
vică: prezentarea în şcoH, 
cămine culturale a unor 
prelegeri cu diferite teme.

Avem convingerea că 
acţiunile ce se vor între
prinde vor conduce te 
crearea unei opinii favo
rabile faţă de pădure. 
Cu această ocazie, apelă» 
cu multă căldură la toţi 
locuitorii judeţului, tineri 
şl vârstnici, ca în cadrul 
acţiunii „LUNA PĂDURII* 
să participe activ la cât 
mai multe lucrări silvice, 
la protejarea, crearea şl 
întreţinerea pădurilor din 
judeţul nostru Un efect 
deosebit l.a r avea iniţia
tiva ca fiecare cetăţean 
să planteze cel puţin 3—4 
puieţi în suprafeţele goale 
din fondul forestier sau 
spaţiile verzi din localită
ţile judeţului Hunedoara.

Să nu uităm că pădureţ 
este Una dintre principa
lele noastre 'bogăţii natu
rale, „aurul verde", ea 
este plămânul omenirii, 
absoarbe bioxidul de car
bon — dăunător vieţii şi 
produce, in acelaşi timg, 
oxigenul, necesar vieţii.

Ing. COVACI MIRCEA.
Filiala Silvică Deva

U lu i !
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18 MARTIE
•  1 dolar SITA
•  I marcă germană
•  168 yeni Japonezi
» 1 liră sterlină 4
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
o 100 lire italiene

— 3863 le
— 1946 le i;
— 2718 tel*
— 43a tei *
— 2412 Iei;
— 567 lei j
— 182 Iei.

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României
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Partidul Socialist intra
în campania electorală 

cu optimism
doi, 13 martie a.c.. eon. 

ducerea Filialei Judeţene 
Hunedoara a Partidului 
Socialist a  organizat, la 
aproximativ un an de la 
constituirea acestei for
maţiuni politice, o confe
rinţă de • presă. Multelor 
întrebări puse de ziariştii 
din presa locală prezenţi 
la această manifestare le- 
au răspuns — sincer, lim
pede, deschis — dl. Vir. 
gil Sicoe, preşedintele fi
lialei şi dnii Petra Lungu 
şi Adrian Brătilă — vice
preşedinţi. Dintre multi-

liala Judeţeană are în Jur 
de 1000 de membri, având 
organizaţii In toate mu.
nkipiiis şl
dorene, precum şi intr-un 
mare număr de coţmm# 
•  în  relaţiile dintre mem
brii săi, se foloseşte for
mula de adresare „dom
nule* şl nu „tovarăşe" •  
Cu P.S.M. P.S. are rela
ţii normale, ca de te par. 
tid 1a partid, fără «ă se 
atace reciproc « Electora
tul <— dezamăgit de perl. 
oada ce a trecut de la 
Revoluţia di» Decembrie

„Omul—  trup şi suflet"
(Urmare din pag. 1)

CONFERINŢA DE PRESA

piele aspecte abordate eu 
acest prilej le vom puncta 
pe cele mai importante.

t  Partidul Socialist in
tră în campania electorală 
cu optimism, fiind sigur 
că va atrage o mare parte 
a electoratului •  P.S. este 
partidul celor ce trăiesc 
din muncă, fiind un par. 
tid modern, aşezat Ui 
stânga eşichierului politic 
românesc •  Deviza în a- 
legert a P.S. este „Drep
tate şi bunăstare". Parii, 
dul Socialist vrea să a - 
vem o ţară aşa cum ne_o 
dorim cu toţii, adică bo. 
gată şi prosper* m P A  
este adeptul lucrului bine 
făcut •  Iii alegerile lo» 
cale partidul va merge ru 
liste proprii, la cele parla
mentare şi prezidenţiale 
este posibil să realizeze 
alianţe •  îr> prezent, fi-

1969 — se deplasează spre 
stânga, ceea ce dovedeşte 
că ideile socialiste n .au 
murit ş i ' nu vor muri •  
Nu este vorba de noziat. 
gie, dar adevărul e că şi 
în perioada totalitarismu
lui s-au realizai multe Ui 
România a Partidul So. 
cialist consideră c \  Me 
troul, canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Casa Popo
rului ş.a„ obiective cp  
care azi ne mândrim, nu 
le-a realizat o persoană, 
ci poporul român, chiar 
cu mări sacrificii. Deci, 
cei ce socotesc perioada 
dictaturii comuniste o pa
tă neagră în Istoria ţării 
—• corn procedează opozi
ţia — greşesc profund.

Realităţile trebuie văzute aşa 
cum sunt tiu cum le-ar 
vrea unii sau alţii.

TRAI AN BONDOR

©  ERBICIDELE VA 
AŞTKAPTA. La centre
le teritoriale ale Inspec
toratului pentru protec
ţia plantelor a toceput 
distribuţia, contra cost, 
a erbîcîdelor pentru ce
realele pâioase şi pen
tru porumb. îi infor
măm pe producătorii a- 
gricolj că preţul la 
Icedin este de 26 443 iei/ 

» « • • • ' • •  •  •  m m m » »

t  la sarea d e ------_
DMA 50 de 11949 leî/î, 
iar la DMA 33 de 
(MW lei/L la  cazul One- 
zîmulai, care se utili
zează singur sau în com
binaţie eu alte produse, 
preţul este de 13360 
tei/Kg. Meditaţi şl... 
cumpăraţi, dacă vreţi să 
scăpaţi de buruieni. 
(N.T.j.

mmm mmm»mm mm mmm

f  spirituală de la medic 
bolnav. Despre „Ten

dinţe şi reuşite autoagre- 
sive la populaţia unui o. 
fas muncitoresc" a coaie, 
rit dl. dr. I. Sămărghiţa» 
de la Spitalul Municipal 
Hunedoara.

A doua sesiune a 
mei zile a oferit 
riului posibilitatea sâ ur
mărească mai multe lu. 
«rări Preotul dr, loan 
Rudeanu a prezentat tema 
^Dumnezeu şi destinul 
tMversuhri în concepţia 
filozofului Dreghicescu" 
Preoţii ' Gheorghe Stcwchiu 
şi Marin Georgei au vor. 
bit despre sănătate ’ prin 
credinţă şi, respectiv, pro
blemele specifice activită
ţ i  în spitale. Despre felul 
cum asigură preoţii ro
mâni asistenţă spirituali 
bolnavilor în Banatul sâr. 
besc, a relatat pr. Moise 
laneş. Intervenţia prof. 
Victor Isac a stăruit ne. 
mulţumirea preoţilor din 
sală, întrucât credinţa creş. 
tină, nu numai eea orto
doxă, este diametral opusă 
faţă de Yoga.

Partea de rezistenţă a  
««stei sesiuni a constituit.o 
cuvântarea preotului pro. 
fe s »  dr. Constantin Ga- 
Ieriu. Cu har oratoric, pă
rintele Galeriu, care este 
o adevărată enciclopedie, 
şi.a  purtai ascultătorii de 
la scrierile sfinţilor pă
rinţi Ia mari filosofi antici 
« 4  savanţi ca Kinstein, 
«te la fapte de viaţă la 
literatura lui Eminescu sau 
Dostoievskl, pentru ' a 
p m ^ t e ^ ufletul omului"

Ziua a doua a simpatic, 
nulul a debutat cu vizita, 
rea Castelului Corv In oşti

lor din Hunedoara. în ca
drul sesiunilor au prezen. 
tat • interesante şi docu
mentate lucrări prof. dr. 
Oliviu Pascu, dr. Constan
tin Bogdan, dr. Eugen 
Lupu, dr. Eduard Ţogo_ 
reanu, dr. Aneta Radu 
Almăşan şi preot loan 
Cota. Sesiunea a doua 
a  fost rezervată interven
ţiilor juridice legate de 
tema simpozionului. Au 
prezentat referate dna 
Gabrieia Chivu; ta  numele 
dlui ambasador al Gre
ciei Crfstos Alexandria a 
citit lucrare» dl. Anton 
Nicşlau. p e  asemenea, 
despre pericolul scăderii 
natalităţii în Banatul sâr. 
beşc â “vorbit dl. Pavel D. 
Filip, iar despre nevoia 
pătrunderii bisericii în 
mijlocul suferinzilor dl. 
prof. dr. Vladimtr Iuliu 
Guslci

ta  prima zi a simpozio- 
, nulul în holul Casei de 
Cultură Deva s-a verfti. 
sat e expoziţie, în'prezenţa 
membrilor cercului de 
artă populară tradiţională, 
condus de prof. Mircea 
Lac, de Ia Clubul Elevi
lor Deva (12 panouri cu 
sculpturi în lemn, măşti, 
icoane, ouă încondeiate 
ş,a ). Au mai avut lucrări 
cei ţte la cercul de tra. 
foraj ţi elevi de la Liceul 
de Artă Deva. A doua 
seară a simpozionului a 
aparţinut elevilor — artişti 
«te la mal multe licee de- 
vene, care i-au delectat 
pe invitaţi şi participanţi 
cu un spectacol literar, 
artistic.

Astăzi, ultima zi, este 
rezervată evaluărilor. Sim
pozionul se va Încheia 
cu un Tedeum de mulţu
mire şi o agapă creşti, 
nească pentru invitaţi.

î
S.C. ROMCAMION S.A. DEVA 

Str. Depozitelor, Ar. 17.
» ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE
f  !n ziua do miercuri 20. 02. 1990, ora 9, 
Ipeptru vânzarea «nor MIJLOACE DE TBANS- 
I PORT DISPONIBILE.
I Lista se află afişată la sediul unităţii. Li* 
I citaţia se reia în flecare săptămână in zilejf 
î de miercuri şl vineri ora 9, până la epuizarea 
(liste!,
» De asemenea, societatea angajează şoferi 

cat. CJS. -
I  Rataţii Ia teL 613030. (234)

i

“~î  —

Atenţie, automobiliştil

După fiecare anotimp 
rece, sosirea primăverii 
pune în alertă pe cei 
care Îşi doresc o urbie 
frumoasă, o urbie despre 
care vizitatorii să ră . 
mână cu o plăcută im. 
presie.

Edilii oraşelor fac tot 
ce este posibil pentru 
asigurarea fluenţei tra
ficului, prin „plombarea" 
gropilor create în Caro
sabil ea urmare a infil
trării apei, îngheţului. Se 
revopsesc şi completează 
indicatoarele rutiere, se 
aplică marcaje, se ame
najează sau. reamenaiea- 
ză locuri de parcare.

Gospodari harnici *? 
latree în a-şi face fie
care zona blocului în 
care locuiesc mai fru
moasă. Se amenajează, 
printre altele «mele 
verzi.

Spre surprinderea a- 
eestora Insă munca şl 
dorinţa de frumos la 
este călcată nu în pi
cioare ci cu roţile unor 
autoturisme al Căror po
sesori dau dovadă de 
cea mai elementară lip
să de bun simţ. Frecvente 
cazuri de acest gen în . 
tâlnim pe bdul N. Băl. 
eescu, zona Micro 15. 
cartieruL Gojdu şi chiar 
în zona centrală a mu
nicipiului Deva.

Poate o să fim con
trazişi In ce priveşte no
ţiunea de zonă verde a . 
cum când colţul ierbii nu 
c-a arătat încă, dar în 
asemenea condiţii ver
deaţa atât de necesară 
tuturor se va lăsa mult 
aşteptată. Ba mal mult 
unele rene vând sunt 
transformate pur şi sim
plu în ateliere de re

paraţii sau rampe pen
tru  «schimbat uleiul la 
motoare. Pentru unii 
automobilişti este firesc 
şi spălatul maşinilor în 
stradă. Doar apă există, 
iar după spălare aspectul 
maşinii devine mai plă. 
cat. Dar al străzii? Ce 
contează, că doar nu le  

. '‘aparţine/'
Nu este • aşa stimaţi 

automobilişti?
Hotărârea Guvernului 

nr. 36 privind exploata, 
rea şi menţinerea în bu. 
nă stare a drumurilor 
publice, recent intrată 
îr» vigoare, precum şi 
Hotărârile Consiliului Lo
cal a l ' municipiului De
va jir. 62/1993 şi nr. 
99/1994, sancţionează a-, 
ceste genuri de Încălcări 
ale Unor norme de co m 
portament civilizat".' A- 
menzile sunt destul de 
„piperate". Nu vi Ie 
dorim, dar aceasta de* 
pânde numai şi numai
da dumneavoastră.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Poliţia Municipiului -Deva

iwyteyri'.'i

3IY-D6VA
SÂMBĂTĂ „ j

10,00 Divertisment; j
11.00 Emisiunea re- I
dacţiei pentru tineret; '
12.00 Flit» artistic ; |
17.00 Film artistic : ;

|  „Young Harry"; 19,30 |
* Film serial: „Meşterul •

casei"; 20,00 Film se. |
; rial: „Golden Girlls", .

I I
DUMINICA

mim 40* «ri* li#* lalţyiw»*̂ ******

10,00 Divertisment; I
11.00 Film artistic ; *
17.30 ' Film serial i 
„Fraggle rock"; 18,00 I 

Film serial: „Muppets": J
18.30 Film serial: „Bă. I 
iatul înfruntă lumea"; *
19.00 Acul de metal. |  

realizată de •
I9*30 j

■■ • n:iiir«v .iii-' ’,,^r»ssOln; *
20>00 FHtn artistic : | 

fugitive". !
I

„Three
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O  Ş C O A L A  IŞI DEFINEŞTE  

P E R S O N A L IT A T E A
Grupul Şcolar Industrial

Materiale de Construcţii 
Deva este a  instituţie de 
învăţământ binecunoscută, 
ce funcţionează din anul 
1973. Acest -lucru nu 
înseamnă că. în continue» 
re, nu trebuie să se de. 
pună eforturi susţinute 
pentru mai buna sa <30* 
noaţtere şi definire t  
personalităţii. Instituţia 
caută modalităţi ♦ficten. 
te de a se impune aten. 
ţiei absolvenţilor 'de şcoa
lă generală, care pot de
veni «levt al grupului. 
Pentru acest lucru, pro» 
iectal planului de şcola
rizare tn « a d  u t de in» 
văţămănt a fost trimis 
deja . tn şcoli generale 
din mtmteipitti; 9 w t ,  dar 
Şt din judeţ. Acesta evi
denţiază că, tn clasa a 
IX-a de liceu, se vor 
pregăti elevi tn domenii, 
le : laboranţi analize chi
mice. silvicultură, exploa
tări forestiere, depanatori. 
radio-TV, mecanici ftigo. 
tohnişti. In acelaşi tim p, 
anul I şcoală profesio
nală pregăteşte mozaicari, 
tâmplari, lăcâtuşi-sudori, 
meserii căutate in aceas
tă perioadă. Pentru a* 
levii din afara municipiu
lui, şcoala vâ asigura ca
zarea în internat, iar 
masa la cantină „ca la 
mama acasă*". Procesul 
instructiv — educativ este 
asigurat de un earp pro
fesorat temeinic pregătit 
profesional, cu multă 
experienţă.

S-au elaborat şi difu
zat fluturaşi care fac 
cunoscut liceul, îndem
nând tinerii să-l urmeze,

sft participe la  consultaţii 
gratuite pentru admite- 
« . . .  Cadrele didactice se 
deplasează, ia  acelaşi 
scop, în şcoli generale 
din peva şi judeţ pen- 
tru a- e tn ic a  specificul 
şcolii şi avantajul urmă
rii cursorilor acestuia. 
'.Ba  solicitat schimbarea 

numelui Grupului Şcolar, 
In referatul elaborat pre» 
ciaăadu-ze; J t n '  cooput 
dobândirii unei persona
lităţi distincte, al culţi*

G ru p u l Ş c o la r 

In d u s t r ia l 

M a te r ia le  de  

e o n s t r t ic ţ i i D eva

Văriî în rândul elevilor 
şi cadrelor didactice a 
sentimentelor de mândrie 
faţă de trecutul de luptă 
al poporalul, propunem 
ca Grupului Şcolar Indus
trial Materiale de Con- 

- strueţil Deva să i n  a* 
tribuie numele de „Horea"*, 
între argumente se men
ţionează e â : de la în
fiinţarea sa, în anul 1972, 
şi până în prezent, şcoa
la şi-a - schimbat de 
câteva ori numele — de 
la Liceul de Chimie la 
Liceul Industrial Nr. ), 
apoi Grupul. Şcolar Ma* 
teriale de Construcţii, 
pierzândU-şi propria iden
titate ; denumirea' actuală 
este sensibil, ASEMÂNA-

TOARE CU A ALTEI U- 
N rrA Ţ i. şcolare dia De. 
Va — Grupul Şcolar In
dustrial de Construcţii 
Montaj, Ajungând**-*» apt. 
fel 1a confundarea lor i 
pumele Horea este cel mai 
potrivit întrucât D»va a  
avut ' a  Importanţă dao» 
aebitâ a t i iM  răscoala do 
ta i f t ţ  4» atei condu, 
eătortd moţilor adresând 
nobilimii „ultimatumul* 
prin eare «e «arm desfiin- 
farea iobăgie!

în aaţiaft timp, con
ducere* liceului 
eforturi remarcabile 
tru susurarea «stor 
dl ţii cât mai bune 
şurăril procesului instrue- 
tiv-bdaeativ. Această în
treprindere presupun» re
pararea spaţiului şeeier 
pentru ca aresta sft sa 
prezinte Intr-o formă de
centă celor eare-t trea 
pragul. La această oră, 
corpurUe clădirii necesită 

' reparaţi». urgente. ta aco
periş, la instalaţiile sani
tară ţi electrică, tâmplă» 
rie, - tencuieli :: Speranţa 
tu îndreaptă «p** 
ţiul municipal, şcoala 
fiind pe primul loc pe 
lista de reparaţii întoc
mită de acesta. La lu
crări vor fi angrenaţi in
clusiv oameni de specia
litate din cadrul Grupului 
Şcolar. Sunt eforturi care 
se vor finaliza, fără în
doială, cu rezultate po
zitive pentru o institu
ţie şcolară de bas* a 
judeţului. Şî mai credem 
că a sosit timpul ea fle
care şcoală sâ-şi defi
nească Cât « â î bine per
sonalitatea. ■

MINEZ, BODEA

Colecţia dendrelogică
X  Colecţia Grupului Şco

lar Industrial Materiale 
de Construcţii Beva este 
constituitâ sub forma u- 
nui pare dendrcdogic eu 
trei secţiuni, cuprinzând 
zeci de specii: aş prima 
secţiune e formată din» 
ir.uit arboret compact. In 
care predomină pinii exo
tici. Se remarcă exem
plarele extrem de deco» 
rative ale pinului galben. 
|n  arboret există inter
calate exemplare or
namentale de foioase pre
cum şi specii de subarbo, 
ret între care feshareăin

tisa, monument al na
turii, specie ocrotită de 
lege ; h) a doua secţiu. 
ne este dispusă pe te
rase din material de um
pluturi, care simt conso
lidate cu exemplare de 
tuia, chiparos de Calif or. 
aia şi ienupăr de Virgl» 
nia. Aceste» alternează 
pe terase, având habtes 
adaptat la condiţiile pedo
climatice extremă, tn eare 
vegetează; c )  a treia 
secţiuni este rezervată 
speciilor foioase In care 
predomină speciile indi
gene, ""dintre care remar

căm mojdreanul, cireşul 
păsăresc, salcia plângătoa
re. Acestea sunt comple
tate cu specii exotioe ţi 
un şir de tuia, coturn- 
nare, care alături de ceti
na de negi flanchează 
aleea cu ocări, In cetea* 
ţie se mai află ţi alte 
specii ' rere tau ~ foarte 
frumoase pria aspectul 
decorativ c a : ghimpele — 
monument al naturii, ea» 
prifoiu! ploaia — de-atir, 
molidul argintiu,

GCTAVIAN TAfiACÂH©

a ?  f » / t *  *

j T .. a U X '  X d ^ i A r f  * '•  3  e v » ,  S ţ* tto -  -  a

ce 6<t*e.

ÂCş*r

v?.*o 'n r u a c .

kx

Activitate intensă in Laboratorul de electronică al Grupului Şcolar Indus
trial Materiale de Construcţii Deva. Fote: PAVEL LAZA

'fcr
Oaspeţi de seamă ai Grupului Şcolar Industrial Materiale de Construcţii Deva.

, G A R T c ‘  P E N T R U  I S T O R 1 E
i Acum 20 de ani se 
deschidea la  fostul „liceu 
de chimie*' o „Carte de 
onoare”. In care urmau 
Să-şi consemneze gân
durile oaspeţii cadrelor 
didactice ţi ai elevilor 
Scriitori, artişti, perfor
meri In dtmteftiul activi
tăţii sportiva, precum şi 
Şefi de promoţie ai absol
venţi ai şcolii. Cina în
toarce astăzi filele acestei 
„cărţi” ara plăcerea şi 
bucuria de a descoperi 
Intre coperţile ei nume 
Celebre, muc aparţin deja 
patrimoniului literaturii 
Şi culturii române, sau 
aunt pe calc de a deveni 
Istorie. în prim planul 
acestei colecţii de docu
mente pentru eternitate 
te  află o întreagă pleiadă
de 'scriitori, începând eu 
Marin Soreseu şl conti
nuând cu Angliei Bum* 
brăveanu, Constantin Cu- 
bleşan, Mlrcea Popa, Ra

du Ciobanu, Lucian Ale*
. Kiu, Gligor Haşa. ..Dumitrii' 

Susan -, Sunt prezenţi în 
paginile „cărţii" mari re
gizori şi actori de teatru 
şi film — Ion Popescu 
Gopp, Stare Chitea, Vic
tor Rebengiuc, Mitică 
Popescu, Silviu Stâncules- 
cu. Luminiţa Gheorghiu. 
Au semnat Iii „cartea de 
Onoare" două dintre ste
lele gimnasticii româneşti 
şi mondiale — Nadia Co_ 
tnăneci şi Ecaterina Szabo.

Aceste nume, celebre, 
sau pe cale de a deveni, 
însoţesc aprecierile la 
adresa elevilor şi a cadre
lor didactice ale şcolii. 
„Sunt bucuros că pot să 
mă iscălesc şi eu în a- 
cetstă frumoasă carte, cu 
ocazia unei Întâlniri de 
neuitat cu elevii Liceu
lui Industrial Nr. 3 Be
va ...“ scrie Marin So
reseu. „ ...O clasă super
bă eu «rid de spirit ex»

sorilor!... Mereu cu en
tuziasm alături de Dum
neavoastră" — Gopo. „Cu 
emoţie, cu drag, adre
săm un cald salut eteri
lor şi c&dre-lor didactice 
ale acestui liceu, urâa» 
du-te sănătate, fericire şl 
să 'nu-şi piardă dragostea 
de artă, de eulturS" — 
semnează. Victor Reben» 
giuc, Mitică Pope8cU, Lu
miniţa Gheorghiu ...

■Sunt cuvinte eare ne 
onorează fi pt; «tre: -tea 
trebuia să te Uităm nici. 
odată. „Cartea da onoa
re" a şcolii «tea şi tre- 
buia să fie o „carte" pen
tru istoria învăţământu
lui hunedoreart, pentru 
literatura şi cultura noas
tră.

Prof. CONSTANDIN 
CLEMKNT*, 

«rectefţli 
Grupului Şcolar 

Materiale de CtenriruefM 
n«i«

Laboratorul de chimie de la Grupul Şcolar Industrial Materialo de Construcţii Deva.
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FOAIE PE î

I|  CRONICA „OPTIMISTULUI*

„Tronul literaturii sta neclintit deasupra I
ruinelor Timpului". t.

AFORISME -  CUGET ĂRI
a  Crimele trecutului nu pot fi răzbunate, ceea 

ce nu înseamnă că ele pot fi şi'uitate.

•  Dacă ne-am apleca mai cu atenţie asu
pra tuturor suferinţelor şi crimelor, conştient pro
vocate, ne-ar fi ruşine de calitatea de om.

•  Istoria nu condamnă cu rigoarea cuvenită 
crimele politice, ceea ce explică vigoarea cu 
care ele se menţin şi prosperă.

•  Criminalii de drept comun ucid oameni, cât 
timp criminalii de gen superior ucid idei.

•  Există legi juridice <ţc condamnare a celor ce 
ucid oameni, dar nu şi legi împotriva celor ce ni
micesc valori spirituale.

•  Vinovăţia şi responsabilitatea criminalităţii în 
viaţa socială şi mai ales în cea politică revine oame 
nilor de cultură ce-au susţinut sau favorizat promo
varea violenţei.

•  Un calendar moral, cu consemnarea ziţnică 
a câte unuia din marile crime individuale sau de 
masă ale istoriei, ca subiect de reflectare, ar putea 
fi un început bun întru redresarea morală a omenirii.

•  Argumentarea violenţei este crima de neiertat 
a intelectualităţii.

•  Gândirea omenească este responsabilă de două 
crime spirituale:

1. Susţinerea ideii de revoluţie prin violenţă.
2. Propagarea ateismului prin argumente ştiin- Aici a fost cândva un

ţifice. sat... Din vechiul Cinci?,
acum strămutat, a rămas 

VICTOR ISAC ) doar o „urmă" de biseri
că. , t EL EAZA

• f ' w t f W W WWWWtVVWWVWVWVWMVWVWWWVW .W

! " ţsra iff “  i „Casa manuscriselor"

f

99

RABINDRANATH TAGORE f
I*
1
I

I
I
f
f 
î

Nu mă pasionează 
literatura!“

!ntr_o seară, pe un disul ca o B1BLIOTE 
I post local de radio, în_, CA“ ?
* tr-o emisiune axată pe Chiar nu realizezi că *
] fenomenul cultural în îţi refuzi pătrunderea în 
I lumea studenţilor, un stu_ tulburătorul univers al I 
î  dent — moderator al emi- cărţilor, care nu poate fi *
- siunii — „o plesneşte" înlocuit niciV de haosul f  

incredibil : „Nu mă pa- sonor al formaţiilor mu-* 
sionează literatura !". zicale la modă, nici de l  

Cum e posibil, ti- filozofia de doi bani * 
nere ? născută din lipsa infra- *

Cum va arăta lumea structurii culturale, nici?'
Î ta fără Eminescu şi de întâmplarea de a i  

Emily Diekinson, fără avea privilegiul de a vor- V- 
I Cioran şi Arghezi, fără bi — în direct — pe un f 
1 Mircea Eliade şi Lau- post de radio ? |
* renţiu Fulga, fără Ni- Vei putea ajunge di- *
* chita Stănescu şi He_ rectorul postului de ra_ f 
|  - mingway, fără N, Stein- dio, vocea ta va putea *
I hardt şi Marguerite fi auzită ■— în direct ! *

I  Yourcenar, fără Sha- — de mii de ascultători,!
■ţ kespearo şj Gabriel Gar- vei putea avea o ma_î 
* cia Marquez ? şină arătoasă — dar f
« Chiar n.ai auzit nici- vei rămâne unul dintre f 
J odată cuvintele straniu- cei mai săraci pămân- *
I luj Borges : ima- teni... i
■ţ ginat întotdeauna Para- ILIE LEAIIU |

*--* —

PADUREA

I EMIL CIORAN j

I •  De sute de ani, ome- J 
f  nir«a priveşte ceru! |
• printr-o gaură de '
I |
> •  Faima lui Napoleon - 
| a costat ze%; mili- I 
, nane de oameni. ' 
| •  Dacă ar şti copiii pe I
* care nu i-am dorit J

» fericirea ce mi-o da- |
forează! I

I e Omenirea nu ţ_a a. j 
dorat decât pe cei I

J ce au dus-o la pie- ‘
I I
» » Hunii au tulburat •
|  -istoria mai mult de- |
» cât indienii, deşi toţi .
I hanii laolaltă nu fac I
' cât o clipire a lu i;
|  Buddha. |

99
In capitala Armeniei

— Erevan —, se află Ma_
tenadaranul, muzeu de
numit „casă manuscri
selor". Această clădire im
punătoare cuprinde me
moria scrisă a Armeniei, 
uriaşa cantitate, de infor
maţie înmagazinată în_
tr-o colecţie de manu
scrise unică în lume. A- 
cesta este un loc de păs

trare şi de studiu. Din
tre cele 25 000 de cărţi 
manuscrise în limba ar
meană cunoscute astăzi 
în lume, împrăştiate în 
biblioteci, muzee sau co
lecţii particulare, mai
mult de jumătate sunt

reunite între zidurile Ma- 
tenadaranului.
Intre altele, aici se a- 

flă cel mai mare ma
nuscris armean, cântărind, 
fără legături, în jur de 
30 kg, copiat vreme de 
3 ani şi care a necesitat 
pieile a 600 de viţei. 
Acesta este manuscrisul 
„Predicilor lui Muşat", da
tând de la începutul se
colului al Xlî-lea. Cel 
m ai1 mic manuscris este 
un calendar, primul ma
nuscris pe hârtie este din 
981. Manuscrisele sunt 
bogat ilustrate, iar culo
rile sunt, după un mi
leniu, Ia fel de vii. (N, 
Zamfir), v

'.W .O.M  ' • A W W .V .’.W A W W .W A W M W .

COPIII VERZI (I)

Pădurea, sau mai con
cret spus silvâterapia, poa
te influenţa eficient la 
întărirea sănătăţii oame
nilor precum şi la pre
venirea sau la vindecarea 
unor boli. Aerul pădurilor 
proaspăt şi curat, oxigenat 
şi ionizat, poate fi util 
tuturor acelora care pre
zintă deficienţe în ^oxi
genarea plămânilor, pre
zentând o capacitate res
piratorie redusă, sau la 
ameliorarea unor boli. A- 
eest aer de o puritate 
deosebită, datorat nenu
măratelor frunze verzi ca
re primenesc aerul viciat 
de noxele industriale prin 
consumarea bioxidului de 
carbon şi eliminarea oxi
genului, este tot atât de 
folositor şi oamenilor să
nătoşi prin sensibilitatea 
mucoasei respiratorii în 
o mai bună absorbţie a 
ionilor^ negativi atât de 
necesari organismului u_ 
man.

Pădurea reprezintă un 
excelent cadru de recre- 
ere şi de reechilibrare

I
a celor care p r in  speci
ficul muncii lor sau al 
modului de viaţă siint 
supuşi agresiunii sonice a 
oraşelor. în acest mediu 
natural se pot îmbina in 
mod armonios beneficiile 
mişcării cu acelea ale oxi
genării.

Cercetări mai recente 
(Tonkin, 1974) au demon-

TERAPIA

N A T U R IST ^

strat că bolile cardio-vas-, 
culare sunt influenţate în 
mod pozitiv de pădurile 
constituite din speciile ste
jarului, răspândite la câm
pie şi pe coline, care pot 
contribui la scăderea ten
siunii arteriale, asigură 
normalizarea somnului şi 
oxigenarea sanguină.

Pentru motivele arăta
te privind sănătatea, la 
care se adaugă şi cele 
din domeniul arhitec
tural şi estetic, ţara noas
tră a acordat şi dă o 
mare importanţă creării

de spaţii verzi constituitei 
din arbori şi arbuşti în ! 
interiorul oraşelor precum I  

şi conservării pădurilor d in i 
apropierea acestora. Nu-1 
mai în Capitala ţării exis-l 
tă peste 2009 ha de p a r- | 
curi şi spaţii verzi intra-* 
vilane şi aproape 76 0001 
ha pădure în jurul aces-*- 
teia. Situaţii asemănătoa-l 
re sunt in majoritatea ora-* 
şelor României. Staţiunea! 
de cercetări silvice Szme-J 
rîa prin pepinierele sale! 
din parcul dendrologicş1! 
Dobra a furnizat în ulti-1 
m ii' 40 ani importante!, 
cantităţi de puieţi orna-l 
mentali pentru crearea! 
de spaţii verzi în lnte-I 
riorul oraşelor. Datoria tu -! 
turor cetăţenilor este de! 
a ocroti şi spori vegetaţia! 
lemnoasă oriunde s_ar I  
afla, dar mai ales cea g 
din interiorul şi apropie-1 
rea centrelor aglomerate, ■  
pentru a asigura un mediu |  
ambiant favorabil sănă-1 
tăţii şi vieţii omului. I  
Ing. IACOB TRAI AN, * 

Orăştie ,

întâmplarea s-a petre- 
jt mai demult, în sa_ 
il Banjos, din provincia 
naniolă Catalonia şi a 
>st relatată pentru prima 
îtă în detaliu de revista 
la vie claire" sub sem_ 
itura lui George Lan- 
’laan.
Era, relatează „Ea vie 
aire“, o după-amiază de 
tgust a anului 1887. Deci 
j peste 100 de ani în ur
lă. Este clar că relata- 
?a făcută în. 1972 avea la 
ază mărturii ale unor 
mtemporani cu bizara 
itâmplare.
Câţiva ţărani din Ban- 

>s îşi făceau siesta, când 
a ei s_au apropiat un 
iieţel şi ,o fetiţă, îm- 
răcaţi sumar, dar cu 
elea de un verde ca al 
ăslinelor Verzi. Reţinuţi 
calmaţi din plânsul lor 

narnic de câţiva ţărani 
ai curajoşi, copiii au fost 
aşi la maj marele sa- 
tlui. Cele câteva cu_ 
inte pe care au reuşit 
i le scoată de la copii

erau într-o limbă total 
necunoscută. Bănuind că 
acea culoare verde vine 
de la jegul acumulat pe 
pielea micuţilor, soţia mai 
marelui satului s-a apu
cat sârguincios să-i spe
le-, Zadarnic. Verdele 

/ putred era şi rămânea cu
loarea lor naturală. - 

Singurul consum pe 
care cei doi micuţi accep
tau să-l facă de la ţă
ranii catalani era a p a ; 
până intr_o zi când, vă
zând din întâmplare nişte 
fasole scoţiană, au devo
rat-o eu lăcomie. Copiii, 
era clar, nu aparţineau lu
mii pământene. ;
*. Băieţelul mai fragil şl 
inadaptabil Ja noile con
diţii de viaţă s-a stins 
după o lună de zile şi a 
fost înmormântat în cimi
tirul satului. Fetiţa mai 

• în vârstă şi mai rezisten
tă a trăit cinci ani prin
tre sătenii din Banjos, 
timp în care le-a învăţat 
limba, reuşind să poves
tească lucruri de-a drep -  
tul neverosimile. Potrivit,

relatărilor ei, cei doi ve
neau dintr-o lume subpă
mânteană, unde > era me
reu noapte, iar din când 
în când, o lumină stră
lucitoare se zărea la; o- 
rizont, dincolo de o apă 
mare.

O lume, paralelă sub
pământeană în care pu
teau pătrunde şi din 
care puteau ieşi doar fiin- 
ţe dotate cu puterea 
misterioasă de a trece prin 
masive de stâncă ? , Să 
existe vreo legătură în
tre această lume miste
rioasă şi acele trepte a- 
parent fără rost de care 
cititorul îşi mai aminteş
te probabil ? — întrebări 
la care nu se mai poate 
răspunde, fetiţa murind şi 
ea după cinci ani. Tot 
ce s-a mai afirmat in 
legătură cu cele două fiin
ţe misterioase sunt doar 
supoziţii. (Va urma).

ION CIOCLEI
(Prelucrare după Robert 

Charroux — „Cartea tre
cutului misterios").

S-A NĂSCUT 0  STEA ...
începutul carierei nu 

prevestea nimic deosebit 
dar când a apărut pe e_ 
crane „Top Gun" — 1986, 
regia Tony Scott, lucrurile 
s-au schimbat diame
tral ...

Pe nurnele şău adevărat 
Thomas Gruise Mapother 
— IV, viitorul actor s_a 
născut la 3 iulie 1962, în 
oraşul Syracusa — sta
tul New York. La 16 ani 
obţine primul succes tea
tral cu ansamblul şcolar, 
hotărându_se pentru acto
rie. Debutează cu . un rol 
episodic în filmul „En- 
dless Lbve" (Dragoste fă
ră  sfârşit — 1981), alături 
de Brooke Shields. Apoi, 
foarte curând, regizorul 
Francisc Ford Cappola a_ 
dună 5—6 tineri necu
noscuţi — printre el şi 
Tom Cruise —, şi toarnă 
„Out siders" — 1982, film 
oare a avut ecou, de
oarece i se face o nouă

propunere ş i ... urmează 
filmul „Risky Business" 
(„Afaceri riscante") —: 
1983, regia Paul Brickman, 
Urmat de „The days of 
Tempest" (Zile de furtu
nă), în regia lui Tony 
Scott şi „Eegend" (Le-

TOM CRUISE

genda) — 3985. regia Rid- 
ley (Scott.

Momentul de cotitură 
în cariera sa survine a_ 
tunci când regizorul Tony 
Scott îi încredinţează ro
lul principal în filmul 
„Top Gun" 1986, cu Kelly 
Mc Gillis parteneră. Fil
mul prezintă antrenamen
tele piloţilor de pe avi
oanele supersonice F-14 
„Tomcat" (Motanul), ce 
se termină cu obţinerea 
insignei „Top Gun" —' 
„Nomber One" Filmul a

avut un succes neaştep
t a t : 140 milioane de do
lari încasaţi şi tot pe 
atâţia din înregistrări!

De acum înainte, nume
le său reprezintă un atu. 
Astfel se explică partici
parea sa alături de „ve
teranul" Paul Newman în 
„Color of Money" (Cu
loarea1 banilor) — 1986, 
regia Martin Scorsese. In
1988 este distribuit în pe
licula „Coektail”, regia 
Roger Donaldson, iar anul
1989 este anul consacră
rii si recunoaşterii pe 
plan internaţional, fiind 
premiat cu „Ursul de 
aur" la Festivalul filmu
lui din Berlinul de Vest, 
pentru excepţionala rea
lizare din „Rainman" (Om 
în ploaie) — regia Barry 
I.evison.

Este căsătorit cu actri
ţa Mimi Rogers.

ADRIAN CRUPENSCHI
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I
«  R E F L E C Ţ IA  S Ă P T Ă M Â N II  '  \
« O „Dintre toate nenorocirile ce bântuie 
* biata noastră omenire, mai grozavă decât foa- ţ.
* metea, ciuma şi războiul este beţia. Căci dacă 1 
ţ foametea, ciuma şi războiul ucid trupeşte, be- l
*[ ţia ucide întâi sufleteşte — adică îţi pierzi 
*■ cinstea

f
si numai pe urmă te ucide si tru- V

’ \ *
|  peşte*'

I ...SI MIROSEA I 
: A CÂINI ŢINUŢI • 
| IN PLOAIE! J
\  Iubita mea, te_am I 
I aşteptat în gară J
1 Intre un rOnj simpatic > 

şi-o băbuţă, I 
Pe care i-am convins J 

că eşti drăguţă | 
Cum nu e alta.n Deva * 

şi în ţa ră ! J

• * Era

g l a d s t o n e

DESPRE BEŢIE

\ I«
[

Iul
•  „După mine, tutunul este, împreună cu alcoo- 1 
,cel mai de temut vrăjmaş al inteligenţei". î 

Al. DUMAS
» •  „Acela care omoară un om când este beat, |
trebuie spânzurat când este treaz" •

I
! IPROVERB ENGLEZ

•  „Din calea beţivului şi Cristos s_a abătut'
PROVERB ROMÂNESC 4

•  „Beţia înmulţeşte mânia, împuţinează virtutea,
micşorează mintea si în urmă gol te lasă".

GOI.ESCU Ţ ;
. •  „Prostului nu-i plac deştepţii, beţivului nu_i 4 I 

plac oamenii treji". ? J
1 PROVERB RUSESC J-m.V

•  „După băut si după mers se cunosc femeile", i
PROVERB ITALIAN (

•  „O, duh nevăzut al vinului, dacă n_ai nume |
\ ca să te cunoască lumea, am să te botez eu : eşti \

ticsită sala 1
de-aşteptare * 

Şi mirosea a câini |  
ţinuţi în ploaie, J 

A „palmolive", a J
telemea de oaie, I 

Iar difuzorul anunţa o [ 
indexare. (

’ ■ •" . ;v.:V;:'-v- r ■ %
Şi-am tresărit cu -toţii |  

dintr.odată « 
Visând, rapid, la alt I 

nivel de viaţă * 
Cu care Occidentul ne |  

• „răsfaţă" J 
Servindu-ne-o pilulă »

' pipărată... I

I Ce vis prostesc! Treceau I 
minute-droaie ;

Şi

l

Satana !“
SIIAKESPEARE 

Selecţie de ILlE LEAHU

( i\ ‘

| >?t te-am văzut venind | 
în fusta veche « 

Purtând un trandafir I 
după ureche. . 

.„Şi-n sală mirosea a l  
|  câini în ploaie! J
j DUMITRU IIURUBA I

•  în noaptea nunţii mi
rele .toarte stânjenit, îi 
spune miresei:

— Cred, scumpo, că 
mama ta ţi-a dat sfaturi... 
speciale... pentru Un ase
menea eveniment.
---- De ce „speciale"? —

se miră ea. Ce, tu nu eşti 
la fel ca şi ceilalţi băr
baţi?
; •  O femeie tânără şi 

frumuşică îşi imploră so
ţul:

— Pentru cele două luni 
de vară, de ce nu mă laşi 
să merg la mare? îţi 
promit că mă voi gândi 
în fiecare zi la tine.
■ — Nu mă îndoiesc, răs

punde soţul. Dar eu pre
fer 'să rămâi lângă mine 
acasă şi să te gândeşti în 
fiecare zi la mare...

•  — Mă întreb de la
care din noi a preluat fiul- 
nostru aversiunea faţă de 
muncă? *

— Nu de la mine!, răs
punde soţia.

i— Bineînţeles, tu ţi-ai 
păstrat-o intactă!... /

•  — Dragul meu, eu 
sunt om bătrân şi ceea ce

îţi spun acum-trebuie să 
ţii minte: femeile sunt ea 
merele — cele care sunt 
frumoase nu sunt bune, 
iar cele care sunt bune 
nu sunt frumoase.

— Şi cum, nu se poate 
întâmpla să fie şi fru
moase şi bune?

—. Ba da. La mere se 
mai întâmplă...

•  Aflând că persoana 
cu care tocmai a dat mâna 
e de meserie călău, un 
cetăţean nu se poate ab
ţine şi îl întreabă:

— Nu vă e greu cu 
meseria asta?

— Ce vreţi, răspunde 
călăul, toţi trebuie să tră
im!

•  — De ce e aşa de 
prost dispusă mătuşa ta 
în seara asta ?

— A fost la teatru... Şi 
să vezi ce i s_a întâmplat 
acoloi Ştii, ea are 1,96 nţ 
înălţime şi, la un moment 
dat, cineva din spate i-a 
zis: „Doamna cu pălărie,

luaţi loc !“. Ea s-a supă
rat, s-a ridicat în picioare 
şi atunci persoana din 
spate a zis: „Asta_i bună, 
eu îi spun să stea jos şi 
ea .se urcă pe scaun..."

•  » Dragă, unde ţtrai 
petrecut luna de miere cu 
Mitică?

— La munte.
— Şi a fost frumos?
— Nemaipomenit! Am 

văzut toate locurile unde 
mi-am petrecut, anul tre
cut, luna de miere cu 
Jean...

•  — Da, bineînţeles că 
te iubesc, dragule, zise 
ea scoţându_şi rochia.

— Da. bineînţeles că 
vreau să mă mărit cu 
tine, . scumpule, murmură 
ea scoţindu-şi pantofii şi 
furoul.

— Când vrei tu, iubitule, 
gunguri ea, dându-şi jos 
tot ce mai avea pe ea.

Apoi, cu o ultimă urare 
de Noapte bună, puişor", 
puse receptorul în furcă şi 
se vârf sub plapumă... lân
gă Costel. •
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

„INSTRUM ENTELE1*

CONTROLORULUI

Intr-o joi Adam Gro_ 
zavu s-a întors acasă 
mai devreme ca de obicei.

— Cum mai merg tre
burile pe la voi? — îl 
întreabă soţia.

—' Totul decurge în 
mod normal. Plec imediat 
într-un control să verific 
activitatea unei ferme de 
creştere a păsărilor.

—> Şi ce „instrumente" 
să_ţi pregătesc?

— Aceleaşi „instrumente" 
cu care am fost eu în 
control şi la abatorul de 
animale, în plus mai pune 
în portbagajul maşinii şi 
nişte cofraje.

N. ZAMFIR 

*-A—-*—*—»—■*— *—*—

Până nu e 
prea ne_a fost dat un timp pe J  

care îmi pare acum că \ 
i. nu l-am folosit din plin. 4
) Când mica mea prie- Desigur, cine să fi ştiut ? ? 
V tenă şi soră a murit, am Deşi mereu am spus că 1 
4 simţit ce înseamnă „prea ou vreau să regret lu- \

♦  ov**yî 11**- Dwirricn vwniWwv»*«<â Prilfl’ Aia BM In am făGUt ţ

gură?
De ce nu i-am spus cât 

de mult o iubesc?
De ce nu am fost a- 

tunci lângă ea? -
Ştiu, e prea târziu... 

Cum să-l mai spun că 
o

târziu". Privesc marmura cruri ce nu le_am 
albă şi amintirea chi- la timpul potrivit, ia tă / 
pUlui ei, şi mă cuprinde că mă trezesc îrt faţa V 
un imens gol sufletesc, acestui implacabil „prea ţ 
Se naşte în mine marea târziu". Cum să strig i 
întrebare: „De ce?“ peste Styx? Cum să f a c ’ 

De ce a trebuit să ple- tot ce trebuia făcut a- j 
ce atât de. repede? tunci? Poate doar trăind \ 

De ce m-a lă sa t. sin- clipa prezentă şi dând i 
tot ce am mai bun, lă- / 
sându_rrii sufletul să se \ 
deschidă fără teamă şi i 
fără prejudecăţi. Iubind . 
fără teamă pe cei dragi ’ 
şi spunând... mereu spu- \ 
nându-le cât de mult ţ 

_ iubesc, cum să-i spun -îi iubesc, ce înseamnă ei , 
că mă simt atât de sin- pentru mine, făcând loc 1 
gură fără ea, cum să uni- din nou Iubirii in viaţa v 
piu golul lăsat de fiinţa-mea! 
sa?! Au rămas atâtea
lucruri nerostite între noi, INA DELEANU >
_______________________________ _______ ______ _ 4

MAXIMELE LUI KATZ

1. Este uşor să inventezi 
o problemă; mult mai grea 
este să Sesizezi o proble
mă reală şi să o formu
lezi corect.

2* Află cin» face treaba, 
nu cine o controlează sau 
raportează despre ea. ;■ /■

3. O organizaţie sc asea
mănă eu un pendul: se 
poate balansa dintr-o ex
tremă intr-alta, dar fără 
a trece, ca pendulul, prin 
poziţia intermediară.

4. Când citeşti un ra
port, fii atent la timpii 
acţiunilor raportate: au 
fost făcute, se fac sau 
de-abia trebuie făcute!

5. Nu se ştie pe unde or 
fi rătăcind calculele faimo
sului „risc calculaţi.
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T R Ă N C Ă N E L I

1 v : 3 5 6 % 8 9 10
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3 ■ i
4

' m
5 ■ Bnok
7.

8 Ml
9 3
10 .4 -  '

ORIZONTAL: X) Fantomă dezolantă a 
unei măreţii apuse; 2) Osânda despărţirii 
de vatra ancestrală —v Loc de petrecere 
cu program non-stop ; 3) Ecou netermi
nat la chemarea zorilor! — Localnic din 
ţara de dincolo de neguri — Ocupant ad 
litteram al locului secund; 4) Elemente

nelipsite dintr-o butaforie lacustră — 
Microgalaxia tumultuoasă po bolta terestră' 
5) Promotor prin excelenţă al gesturilor 
frumoase — Compromisuri cromatice lip
site de expresie ; 6) Groparii zeilor ajunşi 
la porţile cunoaşterii — Servitoare a- 
nonime pentru capriciile modei; 7) Im
pus indubitabil din raţiuni de stat — 

Monstru marin ridicat în slavă; 8) Secret 
al frumuseţii de natură indigenă — Ca
dru propice pentru experienţe conton
dente la înălţime — Avangarda unei for
maţii tipic muzicale; 9) Prefaţă medicală 
la un volum de gastronomie—Ambuscadă 
clasică sub semnul lui Ares; 10 Depănată 
•la infinit din ghemul timpului.

VERTICAL: 1) Drojdia amară din cupa 
neîmplinirilor; 2) Sensibile prelungiri ti
pic,;. nervoase — Preambul tradiţional 
Ia ziua recoltei; 3) Rizibilul incipient cu
prins de ilaritate! — Pământ înduioşat 
de lacrimile cerului — Debutul înfiorat al 
unei declaraţii pasionale ; 4) Expresie 
rară expusă... uşor — Celebrul năsos ce 
evoluează pe terenurile tropicale; 51 Nă
voade verzi cu crengi secujare — Siluetă 
boreală cu decoraţii frontale; 6) „Persona 
non grata" la curtea lui Bachus — A

trage cortina peste visele demult trecute; 
7) Menestrel contemporan cu evoluţii la 
mari înălţimi — Incontestabil nestemat... 
al liricii argheziene; 8) Uşier sui-generis 
angajat la curte! — Duşmanul necruţător 
al florilor de stil — Ritmul sacadat de 
moară stricată ; 9) Distincţia solemnă şi 
impunătoare a juriului — Articol aparte 
tratat pe larg în presă; 10) Prim ajutor a- 
cordat la chirurgie (p'l.).

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „TORNADE? 
APARUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBĂTĂ TRECUTA:
1) POLARIZATA; 2) ARATA — ACEL; 
3) NANAŞÂ — AŞI; 4) QL — MORA- 
RIT; 5) R — TALONETE; 6) ANONIMAT 
— R; 7) MARITAL — MA; 8) IZI — 
AŢIPIT; 9) CADA — IZURI; 18) ERA- 
DICATIE.

**i» '"«rV“a“a*VWW
MAT J N  2 MUTĂRI

Soluţia problemei din nr.
1. Cd3 ! R : d5 

2. Dd7 mat
1. ------- R : d3<
2. Dd2 mat

trecut: Controlul poziţiei.

Alb: Ra6, Dgl, Nd4, tc2. Cjd. 

Negru: Ra2, p : b2.
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PERIOADA 16—22 MARTIE

BEC “ N' -
Activităţi sociale şi profesionale. Dar nu vă ne

glijaţi partenerul de via|ă. Muncă până la epuizare. 
Popularitatea #v. este In creştere. S-ar putea să prf. 
« iţi  veşti de la prieteni de departe. Impuls de a 
intra intr-an magazin şi a cumpăra de toate. Vi se 
propune o investiţie pe termen lung.

TAUR
Momente favorabile contactelor cu oameni in

fluenţi. Menajaţi-vă sănătatea! Consumaţi mal multe 
fructe. Este posibilă o avansare. La slujbă aveţi 

de lucru, deci na leneviţi. Stare de euforie; 
vă treziţi cu prieteni. Preocupări casnice. Spon

taneitatea şi umorul dv. vor crea o bună dispoziţie 
generală. Nu-1 exclus să faceţi o beţie.

I 

l
*:• •

I
ti'

i 
IV ■
I 

Iv:
l

■t •_

Relaţiile cu rudele apropiate sunt mai bune I 
Veţi găsi un prieten de încredere. Atetrţie la ce j 
spuneţi, altfel riscaţi o surpriză neplăcută. Tranzac- I 
ţtUe comerciale sunt riscante. Vî se propune o afa_ ! 
cere rentabilă. Este posibil să vă faceţi noi prie- |  
teni care vă apreciază calităţile. Spiritul critic vă * 
face să • vă certaţi cu multă lume. ţ

RAC *
Chef de vorbă,1 de glume. Puteţi înregistra per- |  

formanţe. O persoană influentă vă va ajuta.. Rundă « 
de întrevederi cu prieteni de afaceri sau de distrac- I 
ţii. Nu sunteţi destul de mobil. Un mare gest de ; 
-colegialitate vă uimeşte. Nu luaţi hotărâri p riite . |  
Vineri, o  zi reuşită, bună dispoziţie. *

LEU . i
Partenerul de viaţă are nevoie de suportul dv. f 

moral. Orientaţi-vă spre activităţi relaxante. La * 
slujbă reacţionaţi mai lent. Puteţi face o nouă cu- |  
noştinţă. Preocupările artistice vă vor aduce succes. « 
Drumuri scurte; persoanele vârstnice din familie I 
au probleme cu sănătatea. întâlniri de protocol, dis- , 
•uţii pe teme financiare. ’ '  »

FECIOARA î
Veţi fi pus In situaţii inedite, cărora le veţi face ţ

faţă. Discutaţi cu partenerul de viaţă probleme pe * 
care le aveţi. Bani sau călătorie. Tact şi răbdare în | 
relaţiile cu persoanele mai tinere din familie!. A- ; 
teoţte la duşmanii care vă pândesc greşelile. >
"  -  BALANŢA 1

Invitaţie la o' întritoire. Ţinuta elegantă va a - I 
trage nenumărate priviri admiwtfive. Veţi cultiva o * 
atmosferă destinsă în familie. Munca cu publicul vă j 
Va consuma energie. Este bine să fiţi în preajma per. » 
goanei Iubite, că are nevoie dâ dv. Agendă de iu- > 
or» încărcată. încercaţi în zadar un refugiu. Vă re- I 
marcaţi la slujbă prin competenţă şi seriozitate. De- j 
găjaţi bună dispoziţie şi siguranţă. |

SCORPION j
Probleme cu locuinţa, care nu suferă amânare. I 

Orice întârziere vâ poate costa. La serviciu, bătaie j 
de cap cu o problemă. Atenţie la relaţia, cu colegii. |  
Nn uitaţi că vorba multă nu vă aduce nici un fo- * 
los. Relaţiile cu partenerul de viaţă s-ar putea de- | 
teriora. Dorinţă de exprimare, de schimbare; am- . 
Brie se vor concretiza. Nu ezitaţi să acordaţi ajutor I 
persoanei care vj-1 .rene. ■ ■■ ;

SĂGETĂTOR - §
Comunicare «onoră ca rudele. Duminică, veţi » 

fi preîrent lâ manifestări artistice; Încercaţi să g&siţi 1 
puntea de comunicare cu oamenii Partenerul d e * 
viaţă vă ajută la treburile din gospodărie. Momente I 
de vârf din punct de vedere afectiv. Vă veţi cuceri * 
anturajul prin conversaţie. Aveţi idei, dar gândiţi-vă |
cum să scoateţi bani de pe urma lor. *

CAPRICORN j
Neînţelegeri cu fraţii, ceea ce vă va strica buna * 

dispoziţie. înclinaţia spre speculaţii vâ poşte adace |  
pierderi. Cunoştinţa cu o persoană de sex opus vă va J 
avantaja. Dorinţă de schimbare, de excursii. P ro -ş
blemele de la serviciu vă îngrijorează dar va veni I 
i-deea salvatoare. Cereţi prea mult de la persoana iu- î 
bftă; Încercaţi să fiţi mai conciliant. ]

VĂRSĂTOR |
Capacitate maximă de concentrare, dar fiţi pro I 

den t Veţi cunoaşte o persoană de care vă veţi lega j  
afectiv. Veşti surprinzătoare de la cineva drag. Ini- |  
ţiative utile în domeniul casnic. întâlnirile de afa- » 
«seri Vor avea rezultate; primiţi o sumă de bani. Din j 
.nou şanse de a 'realiza un câştig. Realizările de la * 
serviciu fac să, vă crească popularitatea. j

peşti :: ».
Vi S-a pregătit un cadou, vă Îndrăgostiţi. Aten-.-ţ 

ţie, să nu sufere cineva din preajmă. Perfectaţi a- > 
faceri. Duminică, atmosferă festivă. Persparla iubită 1 
simte indiferenţă din partea dv. In spaţiul casnic se * 
anUnţă o vizită. Problemele de sănătate se vor re- 1 
zolva. O scrisoare din străinătate vă dă o veste bU- * 
nă. Atenţie, nu contraziceţi pe toată lumea. |

I

! |  acasă
Ia"'
I[ %

A! V
I%
I

I%
I

i

Cum îţi aşterni, aşa vei dormi.
Fii în ţe le p t, a le g e  /U F!

A fi In siguranţă 
A fi fericit

înseamnă A FI

Protecţia prin asigurare începe după plata primei de asigurare^ 
aferentă primului an sau a primei de asigurare integrale. Suma 
asigurată o stabileşti tu. Dacă plăteşti sumă de asigurare 
pentru întreaga perioadă prevăzută în contract (poate fi între 
12-30 de ani) vei avea avantajul unei reduceri de 20%. 
în cazul în care pe perioada de asigurare nu intervine decesul 
persoanei asigurate, vei primi suma capitalizată la care‘se 
adaugă o dobândă.superioară ©atei acordate de băncile 
comerciali. 'V-;':-:-
te caz de deces at persoanei asigurare, cei desemnaţi în poliţa 
de asigurare (familie, rude sau alte persoane) vor primi suma 
de asigurare care poate ajunge până la 100 milioane de tei. 
fiind scutiţi de plata restului nnmefrv

v y

Finanţare
Pentru a  obţine finanţarea, trebuie să posezi o  poliţă AFI şi să 
îndeplineşti condiţiile specifice de finanţare- Suma finanţată 
este în valoare de până la 80% din valoarea bunului 
achiziţionat. Astfel poţi avea o maşină, o Casă; sau orice alt 
bun de folosinţă îndelungată pe care apoi îl poţi achita în rate 
lunare în maximum 5 ani - pentru bunurile mobile - sau'15 ani 
pentru cele imobile. '» .

Investiţie
încă din primu! an al asigurării, 30% din depunerilor taie vor 
spori la Fondul ,Mutual af Oamenilor de Afaceri, profitul 
depăşind de depirte inflaţia şi dobânzile acordate de băncile 
comerciale. \

Câştiguri în autoturisme ^
Fiecare poliţă AFI participă la tragerile la sorţi periodice cu 
Pferrei în autoturisme. , :

A  F f în perfectă siguranţă.
C A R . S ed iu l C entrai: B u cu reşti -  0 1 - 3 2 2  0 8 9 7 ,3 2 2  0 3 9 0  

R ep rezen ta n ţă  lo ca lă : D e v a  * 0 5 4 - 6 1 7 8 0 0 ,  H u n ed o a ra  * 7 1 8 8 2 7 ,  P e tr o şa n i -  5 4 2 4 0 2

8 6 0 . 0 0 0 . 0 4 0  M
m premii de txcepa»

tonte,
cBMSztoiRlvirfafn a 2aatfa 

te d v ltitta
FONDULUI ROMAN DE

« e g r i f t i

Participi investitorii care au minim
300.000 lei fo 9 0 W la 31 mai 1996.

Putcti investitim niuim m neavasitra la RxJuf fiomln

. Pet*ţ»n», 8 d 1 Decentei* nr. 9S fi Hunejoan, *fr 22
Dccernbriew:?.

vuouuuD X Tm m nM :
■ pabtiopare....,........... : ■

119 400 LEI

tafornaMlbîâ.OM/rteHS «Ba la ghişedff RR.I-

LA SEDIUL- S C. „ELIS“ S-A  
HUNEDOARA 

sţr. Ecaterina Varga, nr. 3 
Se fac zilnic subscrieri pentru privatizare, 

până la data de 31, III. 1996.
Pensionarii prezintă cuponul de pensie.

: -  (398055)

I  MAGAZINUL „VALENTIN" |
|  situat în Deva (zona Caste de Cultură) J

I  VÂ OFERĂ următoarele produse import! 
1 Italia: |
■  •  Vopsele auto simple şi metalizata» exe-J
I  cutate ia  comandă In nuanţele dorite, la pre- m 
|  ţuri accesibile şi de foarte bună calitate. I

I » Accesorii necesare reparării caroseriilor |
auto. - 1

1 * Vopsele ulei pentru tâmplărie, executa- !
1 te şi Ia comandă In orice nuanţă. I
*: . •  Vopsea epoxidică pentru recondiţiona-1

rea căzilor de bale, a chiuvetelor din fontă şi a |  
aragazelor, care se poate colora în orice nuanţă. |

I  * Paste de zugrăvit lavabile şi semilava-1 
bile, izolanţi acrilici antimucegai, coloranţi ■  

fl pentru zugrăveli, pensule, bidinele, roluri pen-1 
tru zugrăvit. I

•  Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit; |  
Ifototapet. I
I* •  Articole cosmetice Import S.U.A. |

•  Plante şl flori artificiale şi naturale im- |
I port Italia si Olanda. - |

EXECUTAM ARANJAMENTE FLORALE,* 
|L A  COMANDA, pentru ocazii festive. |
1 Toate mărfurile le puteţi achiziţiona în» 
* cadrul magazinului si în sistem en gros. I 
I ANGAJĂM COMIS VOIAJOR PENTRU I 
■  DISTRIBUIRE DE MĂRFURL ,
!  Informaţii telefon 054/216160, *
* (221) |
* _____ ;3 - " ■ ■

I
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Atentatele teroriste şi Hamasul
ittaRMK* «O P9«. 1}

Hamas. Tot în Gaza, un 
palestinian sinucigaş <Je. 
clanşcază o explozie, la 
83 iunie, rănind trei sol
daţi israelieni, el mu
rind, Anul 1993 a Înce
put, în forţă. In numai 
două luni su avut loc 
cinci atacuri teroriste. Ia  
B ianuarie a fost ucis 

Yahya Ayynsh, un lider Ha. 
mas supranumit „ingine
rul**, responasabil da 
majoritatea atentatelor da 
până atunci el fiind ar
tizanul bombelor ucigaşe. 
Hamasul promite răz
bunarea si astfel urrnea. 
că atentatele din 28 fe. 
bruarle. 3 ţi 4 martie, 
toate asumau de Hamas 
ţi soldate cu 68 de morţi, 
atentate despre care am 
consemnat mai pe larg 
tn  comentariul anterior.

Cum spuneam, majori, 
ţatea atentatelor teroriste 
«unt semnate de organi
zaţia integristă palestini
ană Hamas. Dar cine este 
Hamas şi ce doreşte a. 
ceastă organizaţie?

Hamas s.a desprins 
din organizaţia integristă 
„Fraţii musulmani**, iar 
programul său vizează 
„expulzarea tuturor e.
vrei lor _ din Palestina**, 
inclusiv din teritoriul 
Isrâelian. Organizaţia a 
fost fondată la 14 de
cembrie 1987, la câteva

S T A R E A

E m S E B
Cin determinările ana 

litiee privind calitatea fac. 
torlior de mediu in judeţul 
Hunedoara efectuate in 
perioada 4—10 martie, au 
rezultat următoarele:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazaşi, valo
rile medii la bioxid de 
azot. bioxid de sulf. a . 
moriiac, fenoli si aciditate 
S-au încadrat In limitele 
impuse de STAS. La bio
xid de azot. valoarea ma. 
sima de 0,023 mg/mc în 
aer/24 h a fost înregistra, 
tă în ziua de 5 martie în 
zona Hunedoara. Valoarea 
limită a acestui indicator 
este de 0,1 mg/mc aer/24

•  Valorile medii pentru 
pulberi în suspensie au 
fost în limita de 0,15 mg/ 
mc aer/24 h în toate 
punctele de control din

zile de la revolta pa
lestiniană din teritoriile 
arabe ocupatei Creato
rul ei este Ahmed Vas. 
sine, din Oaza, arestat 
In 1989 şl condamnat In 
Israel , la Închisoare pe 
viaţă, Hamas doreşte 
crearea unui stat isla
mic, guvernat de Chi
ria — legea coranică. 
Hamas are In vedere 
„Jihadul" (războiul sfânt) 
şi afirmă că orice evreu 
este o ţintă eare trebuie 
atinsă. Mişcarea s-a o- 
pu* acordului încheiat 
Intre Israel şi QJS.P.

Hamas a prins rădă. 
citii mai ales In Fâşia 
Oaza şi în unele localităţi 
din Cisiordania, creân- 
du-şl propria reţea şco
lară, propriile servicii so
ciale $1 moschei. Orga. 
nlzaţia este finanţată mai 
ales de membrii aceste
ia, stabiliţi In ţări arabe 
ca Iordania, Siria, Li
ban dar şi în S.tl.A., An. 
glia etc. i

Am redat pe scurt a-; 
tât cronologia din ulti-i 
mii ani a atentatelor te. 
roriste din Israel şi te
ritoriile aflate acum sub 
controlul Autorităţii Pa
lestiniene cât şi datele 
esenţiale despre organi
zaţia integristă Hamas, 
autoarea majorităţii a- 
tentateîor. Fie ca nici a. 
tentatele, nici Hamalul 
să nu prolifereze I .

judeţ. Valoarea maximă 
a fost 0,230 mg/mc în 
aer/24 h şi a fost înre
gistrată la '5 martie în 
zona Văii Jiului

•  La pulberile sedimen- 
tablle se înregistrează de. 
păşiri ale valorii limită de 
17 gr/mp/lună tn zonele 
Teliuc şl Valea Jiului

•  Valorile radioactivită
ţii beta globale pentru 
factorii de mediu — aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice) apă bru
tă de suprafaţă şi pota
bilă s.au încadrat în li
mitele d e  variaţie ale 
fondului natural.

In ziua de S martie aşa 
cum s-a mai scris râul 
Strei a fost poluat acci
dental datorită evacuării 
de ape uzate neepurate de 
către S.C. Sidermet S.A. 
Călăii, provocând morta
litate piscicolă limitată. Au 
fost stabilite măsuri con
travenţionale şi de prove, 
nire la Câlan.

a g e n ţ ia  d e  p r o t e c ţ ie
A MEDIULUI DEVA

Notă.
Mai mult sau mai pu

ţin inspirate, respingă
toare sau atrăgătoare, a . 
fişele îşi au locul şi ro
lul lor bine stabilite în 
peisajul cotidian. Tre
când peste mizeria de 
nedescris ce domnea 
-sâmbăta trecută In sala 
de acces al publicului la 
ghişeele deschise la se
diul din JDeva (str. Li. 
hertăţii, nr. 2) al Direc
ţiei de Telecomunicaţii 
Hunedoara — Deva, mi- 
am aruncat o privire şi 
asupra afişelor care „de. 
corează** în mod cu to
tul nepotrivit o parte —> 
cea din dreapta, de la 
intrare — a geamurilor 
firmei respective.

Pe lângă aşezarea lor 
la întâmplare, afişele in 
cauză ne „informează"

I

inoportun, credem, co |  
acte mai sunt necesare J 
pentru primirea cuponu- | 
lui (?), despre admiterea » 
la Liceul de arte în a- |  
nul 1995, despre posibi- * ’ 
lităţile de calificare o- I 
ferite de către un S.R.L ! 
pentru o serie de mese- I 
rii. despre producţia fir- î 
met ^„Rombat“ şi despre I 
reparaţiile de yale. Nu J 
avem nimic împotrivă ca I 
astfel de reclame să se J 
facă pe panouri şi în I 
locuri destinate special ‘ 
acestui scop, afişele să j 
fie actualizate, să aibă I 
valabilitate ta  timp. j 
Poate Se va găsi cineva I 
sâ mediteze asupra celor J 
relatate şi măi ales să ia |  
măsuri în consecinţă. » 
(N.T.) I

De la Agroexpo '96
■ ■■*' ! .• • "T x' ... .-"C ' i

(Urmare ăia pag. I)

W V W A VW W A V A W W W . V J  ■> - * * v - w j o

traţiei locale ş| judeţene, 
care au vizitat si au a_ 
predat în alocuţiunile lor 
eforturile • organizatorilor 
acestei expoziţii eu vân
zare, aflată acum la cea 
de.a r.incea ediţie. Ca o 
cerinţă şi totodată do
rinţă exprimată de cei 
prezenţi, am reţinut (în 
condiţiile economiei de 
piaţă şi ale agriculturii 
noastre aflate în tranzi
ţiei că există un Impor
tant decalaj între situaţia 
actuală privind dotarea 
agriculturii şi potenţialul 
productiv al y industriei 
constructoare de maşini, 
care are o serie de oferte 
tentante. însă preţurile prea 
ridica tfe care se practică 
şi puterea scăzută de cura. 
pflrare 3 proprietarilor de 
pământ, care muşi pot 
permite luxul să-şi

doteze exploatabile cu 
utilajele, maşinile şi insta
laţiile ce se găsesc în 
expoziţii.

Vizitând expoziţia, care 
este deschisă inclusiv sâm
bătă şi duminică, poten. 
tialii cumpărători au po
sibilitatea să se doeumen. 
teze pe viu asupra carac- 
teristidlor funcţionale ale 
maşinilor şi utilajelor a . 
flate aici, în acelaşi timp 
putând să se decidă şi să.şi 
exprime opţiunile de cum
părare. Din lista firmelor 
participante şi ofertanta 
amintim doar câteva: Cea. 
hlăul — piatra Nemţ, Teh. 
nomat, Mecatim şi Multim 
— Timişoara, Mecanica — 
Orftştie, Agroserviee — De
va, Ardealul — Alba Iulia, 
Ratmil — Bucureşti, M.A.T. 
-*r- Cralova, Conapa -* Si
biu, Aerostar Bacău, 
Ramira — Bala Mare şi 
altele.

IREGIONALA C.F.R. TIMIŞOARA = 
DIVIZIA INFRASTRUCTURA TIMIŞOARA I 

ŞECPA L 5 C.F.R, DEVA

Organizează
I 
I 
I 
I

I în condiţiile Anexei nr. 2 la Dispoziţia Pre-J 
Şedi*tteh*i S.N.C.F.R. nr. 46/1994 a 3 (trei) trac-f 

|  toare şl 3 (trgj) remorci — mijloace fixe dlspo-J

I nlbile. I
I Documentele licitaţiei se găsesc la sediul I 

Secţiei L 5 Deva, str. Dorea, 12—14, telefon* 
a «12630/259, 36. j
■  Taxa de participare la licitaţie este dej 
1 10 la sută din preţui de Începere a lleltaţiei w l  
■  taxă care se depune îri Contul unic al Diviziei I 
I Infrastructură Timişoara, Banc — Post (Filiala ■  
I Timişoara) nr. 30.10.00.36.00.00 — 23.002. I
■  Ofertele se depun la sediul Secţiei pânăf 
f in  data de 12 aprilie 1996, 5
I licitaţia publică va avea loe în data d e | 
1 17 aprilie 1996, la sediul Districtului exploa-1 
gtare utilaj, str Muntenie!, nr. î l .  Deva. (231) *

S.C. B A.D.P.S. S JL  DEVA 
S tr E. Gojdu, nr. 79. „ - /
Organizează In fiecare joi, ora 10, Începând 

cu data de 18. 04. 1996. |

m l

pentru VANZAREA DE MIJLOACE FIXE. I
Lista nominală cu valorile de plecare a li-1 

şi condiţiile de participare la licitaţie 
se află la sediul unităţii, compartimentul teh-l 
nic. (398064) I

s.a
no«n<

masm

finfi de im butelia! 
lichide alimentata 

cu cap de ia 1 500 buf /h 
pinâ la 18 000 hutVh

• aparate de îngheţată s trada ie"*^^^^ ,
•  lăzi frigorifice cu volumul do 240 i

.* duiapun frigorifice cu geam. voi de 240 şi 320 i
.•dozatoare de băuturi răcoritoare • 

• v 3 capete de dozare inclusiv robinet p f  bere *
•  racitor-distribuitor de bere capacitate «0 im

• agregate frigorifice de 85C Kcai /t< ta 220 V
• automate ae clătite, prooucttvnate 100 buc m ■
Termene de garanfie 12 luni, * Punere îr» funcţiune GRATUITĂ

CINEMA

Babe, cel mai curajos? 
porc din lume (15—18);* 
Confesiune (19—21); ••
„PATRIA** ORAŞTIE : ■ 
Răpirea trenului cu bani! 
(15—18); Asasini (19—21);*: 

•  „PATRIA" DEVA: •  „LUCEAFĂRUL** VUL.!; 
T—Foree (15—18); Pă. CAN: Moarte instanţa. 5 
durile din Madison (19— nee (15—18); Dur şi Deş-î" 
21); •  „FLACARA" HU. tept (19—21); e  „DACIA** £  
NEDOARA: Ace Venturâ HAŢEG: Asasini (15—17);
— Un nebun în Africa Tommy Boy (18—20): » S  
(13—21); •  „PARÎNGUL" „MODERN" HUNEDOA. 1 
PETROŞANI: Point Ze_ RA: Suspecţi de serviciul 
ro (15—18); In timp ce (15—17); •  „MUREŞUL"! 
tu dormeai (19—21); •  SIMBRIA: Inimă neînfri.
„CULTURAL" LUPENI: cată (15—17); •  CASAI 
In timp ce tu dormeai DE CULTURA CÂLAN:! 
(15—18); Salvaţi-1 pe Profu* de engleză (15—J 
Willy din nou (19—21); 17); •  „LUMINA" ILIA:«
•  „ZARAND" BRAD : Jony mnemonic (15—17)!• ....., '• . .: .;

MA M V W W W W W A W W W W W VWW<VV i-,V -1

Fondul PropriutdţH do Stal
In baza Legii nr. 55/1995, a H.G. 887/1995 

şi a Normelor metodologice 1/1995 privind vân
zarea contra numerar a acţiunilor societăţilor 
comerciale cu capital majoritar de stat care se 
privatizează, Fondul Proprietăţii de Stat orga
nizează primă etapa de licitaţii fără preselecţie 
pentru vânzarea a 40 la sută din acţiunile so
cietăţii comerciale.
A.C.I. VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI:

Sediul: Petroşani, str. A. lancu, nr. 12, 
judeţul Hunedoara;

Obiect de activitate: construcţii, str. Ai 
lancu, 12, judeţul Hunedoara;

Capital social la 30. 09. 1995: 726 700 mii 
lei;

Nr. total de acţiuni: 29 068;
Valoarea totală a unei acţiuni; 25 000 lef/ 

acţiune;
Procent din capitalul social pus în vânzare: 

40 la sută; ^
Număr acţiuni pus în vânzare: 11 627;
Preţ de pornire a licitaţiei: 25 000 lei/ac- 

ţiune; .
Facilităţi: Avans: 30 la ‘sută, perioada: 6 

aniTdobândă: 9 la sută/an.
Licitaţiile vor avea loc în data de 29. 63. 

1996, începând cu ora 10 la sediul Filialei FPS 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35.

Conform Normelor metodologice de apli
care a H.G. 887/1995, licitaţiile se reiau de ma
ximum 2 ori, Ia un interval de o oră, cu redu
cerea preţului de pornire a licitaţiei cu 5 Ia 
sută la fiecare rundă.

Cei interesaţi in desfăşurarea licitaţiilor 
trebuie să achite taxa de participare în valoare 
de 25 000 Iei Ia casieria Filialei FPS Deva pâ
nă la data şi ora ţinerii licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefoanele 054/211089 si 054/214503 sau direct 
de la sediul FPS Deva. (233)

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA
Reaminteşte agenţilor economici că în fie

care zi de marţi, la ora 10, se ţine

1 / •  pentru vânzarea de utilaje poligrafice:
Lista utilajelor care fac obiectul licitaţiei 

se găseşte la secretariatul S.C. Polidava S.A. 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257. Informaţii la 
tel. 620712. ' ;: v

v

! . . . . . . . ■ ;*rr* c«; r *v> cf. • r:r. 5- ‘
fi p \

S.C. IMPRIMIX S R L
Execută la  com andă:
•  f irm e  şi reclam e;
* ‘ reclam e ş i sigle pe autocolant,
•  reclame strada le ;

] ^  propagandă v izua lă  şi a-

vertizoare  pe n tru  p ro tec ţia  m u nc ii;
•  im p rim e rie  te x tilă , ,
In fo rm a ţii le  sediu l f irm e i d in  Deva,

strada Călug&reni, n r ,  2 . ,  ■ ■ ■ ;

' Tel. 054/615062. :i r  /  -
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VAN ZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând pokere modeme 
Fliper şi jocuri distracti
ve pe postament, tel. 641918.

(8670)
•  Cumpăr casă ia ţară 

cu grădină, livadă, in zo
na frumoasă, maximum 
35 km de Deva. Telefon 
211041, 8—13, 18—22.

(7121)
•  Vând loc de casă, 

Deva, str, Pietroasa. Inf. 
str. Pietroasa, nr. 3, 8—13.

(396094)
•  Vând casă, anexe, gră.

dină, sat Lunca; corn. Bă
lţa. Tel. 211463. (7264)

•  Vând teren arabi] la 
şosea în Almaşu Sec, re. 
laţii la tel. 621345. (7141)

•  Vând casă zonă cen_. 
-trală Deva, tel. 613574, 
preţ convenabil. (7138)

•  Vând Audir 100 înma
triculat, ARO, carosată ne_ 
Înmatriculat. Tel, 628511, 
după ora 13, zilnic. (7136)

•  Vând schelet metalic 
mare pentru , sere, cort,s 
şopron, tel. 628763. (7131)

•  Vând fân 18 tone,
Velei, nr. 179. (7269)

ţ  Vând casă 4 camere, 
anexe, grădină 15 ari, Tur- 
mas, nr. 19, corn. Mcjrti- 
neşti. (7267)

•  Vând tractor U 650,
remorcă, plug, Vaţa de 
Jos, sat Basarabasa 8, ne
gociabil. (7140)

•  - Vând ieftin Trabant
601, tel, 230461. (8699)-

•  Vând Lada 1500, preţ 
convenabil, tel. nr. 611653.

(7143)
•  Vând schimb casă ne

finisată în Şoimuş, 250 ;;
mp suprafaţă locuibilă, .8 
încăperi, garaj, pivniţă, 
încălzire centrală achitat 
gaz/ grădină 2000 mp cu 
apartament central- 4 ca. 
mere, garaj, diferenţă, tel. 
212223. (8698)

•  Vând teren intravilan 
şi arabil, cal. căruţă, ham, 
Iadă frigorifică 1000 1, 
tractor U 65 0. Tel. 661593.
, ' ■ (7255)

•  Cumpăr apartament
două camere în Sinieriâ. 
Tel. 728321. ,(7261)

•  Vând VW Derby în
matriculat cu CI tel. 625638, 
după ora 18. (7275)

•  Vând casă, curte, 
grădină în Brănişca, tel, 
621739, după ora 16.

(7279)
•  Vând casă, apă, gaz, 

Deva, tel. 623221, orice oră.
(7145)

•  Vând casă trei nivele'
Deva, str. A. Vlaicu 93, 
tel. 616366, 56 008 000. ne
gociabil. (7148)

•  Cumpăr talon Renault 
î l  patru uşi, tel. 627303.

V - (7278)
•  Vând terenuri intravilan 

parcelate, construcţii Io- 
jGjiinţe, Orăştie, str. Mu
reşului, 641629. (3988)

« Vând Dacia 1410 sport, 
fabricaţie 1088, preţ eoni-

venabil, tel. 054/641801.
(3989)

•  Cumpăr talon Dada 
1310, carte de identitate, 
Geoagiu, tel. 251 sau 641918.

(2992)
•  Vâud urgent PC 286 

Deva, tel. 629231.
•  Vând urgent lemn 

brad, fasonat, ; informaţii 
Plic llie, .tel. 651949. (3563)

•  Vând videocameră Pa
nasonic M 10, cumpăr ca
mion 7,5 tone, tel. 777283.

(7018>
•  Vând casă, grădină

mare, livadă, vie, în co
muna Dieci, jud. Arad (4 
km de Moneasa, pe ma
lul Grisului Alb). Tgl. 
713999. ' - , (6575)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer pentru închiriat

teren pentru construcţie 
depozit, centrul vechi. Tel. 
711716. (6562)

•Caut pentru închiriat 
garsonieră, apartament do
uă camere, exclus Micro, 
Dacia. 613454. după ora 16.

(7266)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 2

camere Timişoara, Calea 
Şagulul, cu apartairient 3 
camere sau două plus di
ferenţă, în Deva, exclus 
Micro. Relaţii la tele
fon 627912. , .

_ . (8672)
•  Schimb apartame'nt 3

camere cu două. Deva, 
tel. 626916. (7263)

•  Schimb aparta
ment 4 camere, cu a_ 
partament 2 camere, 
plus diferenţă. Tel. 
054/717475. (6576)
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OFERTE
DE SE R vicn ;

•  Monumente funerare
din marmură albă şi gra
nit negru cu fotografii 
aplicate în porţelan exe
cutăm la comandă orice 
model. Se asigură trans
port şi montaj gratuit. 
Adresa As. Familială Mar- 
mograo Simerla,' str. ■■ 1 
Mai, nr. 24, tel. 661108, 
maistru pietrar Tralan 
Burci. ' (8682)

•  Societate particulară
de construcţii angajează 
urgent automacaragîu. Re
laţii la tel. 616795, între 
orele 7 şi 15. .

\  _ (8674)
•  SO Valentino anga

jează ospătari r— bucătari 
— barmani, relaţii tel 
648115, între orele 18-—20.

(3990)

PIERDERI
•  Pierdut ştampilă Euro

Trans SRL Orăştie, o de
clar nulă. (3993)

•  Pierdut certificat de
înregistrare fiscală al so
cietăţii Naţional Auto SRL 
Orăştie cu cod fiscal nr. 
5509432 din 9. 05. 1994. Şe 
declară nul. (7260)

DIVERSE

•  SC Miniprodcotn O-
răştie anunţă- intenţia ma
jorării preţurilor la pro
duse. » ■ (3991)

•  SC Moara Groza SNG 
Că lan anunţă; majorarea 
preţurilor începând cu 
data de 18 martie 1996.

(7262)
•  Cu ’ autorizaţia nr.

9608/1. 11. 1994 a luat
fiinţă Asociaţia familială 
Bravyak Simeria cu o- 
biect de activitate prelu
crare marmură. (8700)

•  A luat fiinţă Asocia
ţia familială Larisa din 
localitatea Sălaşul de Jos, 
nr. 36, jud. Hunedoara, 
cu pumărul de autoriza
ţie 7686 din 14. 12. 1992. 
fiind reprezentant titu
lar Stoica Ileana, cu ac
tivitate de preparare virşli.

(7253)

•  A luat fiinţă Asocia
ţia famlială Carmen Deva

; cu profil de comercializare 
mărfuri industriale, în
călţăminte, metalo.chi- 
mice şi agroalimentare cât 
şi producţie ATC. (7257)

•  începând cu data de
15. 03. 1996, SC Avicola 
SA anunţă intenţia de 
majorare a preţului la 
produsele proprii cu 30 la 
sută. (7274)

COMEMORĂRI

•  S-a împlinit un . an 
de la trecerea în eterni
tate a scumpului nostru

KATO PETRU PALL
Comemorarea, sâmbătă 

16 martie la Biserica ca
tolică din Ceangăi la ora 
18.- ■

Fiica şi familia.

•  Cu triste sentimente şi 
mare durere amintim tre
cerea unui an de când bu
nul şi iubitul nostru soţ, 
tată şi ginere

NICOLAE POPA 
din Brad

ne.a părăsit pentru tot
deauna. Dragostea noastră 
să-ţi vegheze somnul, Iar 
odihna ta să fie în veci
netulburată. (3562)

•  Pios omagiu şi ne_ 
ştearsă amintire la Un an • 
de la fulgerătoarea dispa
riţie a celui care a fost

\  NICOLAE POPA 
din Brad, om de o deose
bită nobleţe sufletească, 
devotat familiei şi prie
tenilor, Dumnezeu să.l 
odihnească în pace! Fa_ > 
milia JUrcal

•  O lacrimă pe mor
mântul- celui care a fost

NICOLAE POPA 
la un an dc la trecerea 
în nefiinţă. Finii Ştefai\ 
Constantin şi Dorina, Bol. 
diş Gelu şi Rozalia. (8677)

•  Sâmbătă 16 martie se 
împlinesc 6 săptămâni de 
la trecerea în eternitate, 
la vârsta de 81 de ani a

disflnsului şi devotatului 
nostru tată şi unchi 

'  PETRU IANCU 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia îndurerată. (7273) 

•  Se împlinesc doi ani 
de la trecerea în eternitate 
a dragului nostru • 

COSTICÂ MARINCU 
Nu te, vom uita niciodată. 
Soţia şi fiica.. (7281)

•  Cu aceeaşi durere 
familia anunţă împli
nirea a şase săptă
mâni de la trecerea 
în eternitate a celui 
care a fost 

NICOLAE CRIŞAN 
Parastasul de pome
nire duminică, 17
martie, la Biserica din 
Coaja.

DECESE

•  S-a stins din viaţă 
după a grea suferinţă, 
distinsul Ziarist 
SIMION POP (PULU) 

Foştii colegi de la 
; ziarul „Cuvântul li
ber", alături de care 
a tră;t şi a muncit ani 
mulţi, deplâng dis
pariţia lui prematură 
şi transmit familiei 
îndoliate întreaga lor 
compasiune.

•  Familiile Osaci
Sorin şi Mihaela, Su- 
puran Dorin şi Adri
ana mulţumesc în mod 
deosebit colectivului 
SC Metalotex SA De
va precum şi tuturor 
celor care le-au fost 
alături în clipele grele 
datorate decesului ma
mei. (7276)

•  Cu adâncă durere 
copiii Marcela, Doina,

Carmen, Victor şi nepo
ţii Râul, Daniel, Ale
xandra, Robert anunţă 
trecerea în nefiinţă 
a iubitei lor mame 

MARIA MACARIE 
Înmormântarea azi, 
16 martie 1996, la Gi- 
mitirul Bejan din De. 
va, ora 14, Când pleci 
pe ultimul tău drum/ 
Şi laşi în urmă jale/ 
Un ultim gând de 
rămas bun/ Să te_ 
nsotească pe-a ta cale.

(7280)

•  Suntem alături de 
familia îndurerată în în. 
cercarea pricinuită de de
cesul mamei

MARIA MACARIE 
Familiile Tugmeanu Dan 
şi Eliza, Miheţ Viorel şi 
Dorina. (8065)

•  Fotbal Club Gorvinul 
Hunedoara este alături de 
dl. Martin Iohrend la 
greaua pierdere suferită 
prin decesul soţiei sale. 
Sincere condoleanţe!

; STIMAŢI CETĂŢENI!

Vă facem cunoscut * * câ

în Căminul Spital din 
localitatea Brănişca, jud. 
Hunedoara, se află in
ternat de mai mult timp 
un cetăţean" oligofreno- 
surdo.mut cu identitate 
necunoscută.

Adresăm rugămintea a. 
eelora dintre dumnea
voastră care pot da re
laţii referitoare la iden
titatea acestuia ori pri
vind aparţinătorii săi, 
să se adreseze Poliţiei 
Municipiului Deva — Bl. 
roul Evidenţa Populaţiei, 
zilnic, între orele 8—16 
(tel. 955).
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ATL INFOSERVICE S.R.L. DEVA 

FMOA administrat de SAFI — INVEST S.A.

ANUNŢĂ ÎNCEPEREA PLĂŢII 
DIVIDENDELOR PE ANUL 1995

. Plăţile se vor face zilnic în ordine alfa
betică între orele 10—16 Ia sediile din Deva,

■ Hunedoara, Petroşani şi Orăştie.
In ediţia de marţi 19. 03. 1996 a Cuvân

tului liber vom anunţa Investitorii, programa
rea pe zile a plăţii dividendelor.
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ATI ALES? V-AT! DECIS?
\ r v V i
s u b »  c iti e re  p e n t r u  a  v ă  e x p r im a  
o p ţiu n ea  d*  d ep u n ere  a  titlu r ilo r  de 
p riv ş ţise re , «on trp  ac ţiu n i!

Num ai p a n i  In 31 m artie  1996 pu te ţi 
o p ta  p e o tm  u n a  d in  eoeîe tă ţH e  cotner- 
e iă te  d in ţa ră ,? *  d e s e  nu? ,,, p en tru  una  
din ee le  11$ so c ie tă ţi din ju d e ţ.

Până la 30  aprilie  199$ aveţi, şi 
p o sib ilita tea  d e  a  o p ta  p en tru  unui d in  

JFondurfi* p ro p rie tă ţii p riv a te .
D upă « M a r t i  d a tă  a tâ t  CN P c i t  f i  

eertifiestete  devin nule!

VALORIFICA î l  S A N S A  s
I 3  o 11

ALEGEŢI ACUM

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)

adm inistrat de

S C. SPOR S.A.

anunţă

VALOAREA INIŢIALA A UNU) TITLU Ot 
INVESTIŢIE ARDAF ( U A n  s .

1 0 .0 0 0  LEI

VALOAREA T.I.A. LA ZI CALCULATA PENTRU 
DATA DE :

14.03.96
14.000 LEI

O peraţiun i FMA se efectuează la : 

ARDAF Deva sfr.Dragos Vodă 18 

ARDAF H unedoara  b-dul Corvin 7 
B.D.F D eva str. N.Balcescu nr.4

INVESTIT! PENTRU SIGURANŢA 
DUM NEAVOASTRĂ

|Av^tiIşin$a sa deveniţi DISTRlBUiTOKyiiJ 

cacestdrkţeleYizpare în O/iişul

["ROYALnLOYALTY" şi "BA’N K C O O P "  

vă  o feră  o a facere  de m ilioane  V.

S U N A ŢI A C U M  LA  î  

C lu j • N apoca ' 8 uc iireş ti

0 6 4  - 194181 sau  01 ■ 2405866

ROYAL

TRAGEREA MULTIPLĂ EXPRES DIN 14. 03. 1996 > 
8, 3, 14, 51. 24, lft. I
4, t». M  fa  Si, 2. ■ /
18, 42, 4, 3. 10, 37. . }
52, 4. 42, 21. 40, 47. > - I
23, 30. 45, 9, 26, 40. 1
Fond de câştigări: 50 732 573 tei.

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 DIN «4. 03. 1996 
40, 4/ 8, 22, 2, 13. j
Fond de câştiguri: 205 742 687 lei, ; /  '
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