
Cea mai valoroasă atletă 

hnnedoreană MARIKŢA ILCU

părăseşte pista de concurs 
dar nu pi

Subscripţie inspirată 
pentru a evita riscul
Discuţie cu dl ec. PAVEL LUCEA, 

reprezentant pentru judeţul Hunedoara 
al F.P.P. 1 Banat*»Crişana

Fără nici o îndoială, 
MARIETA ILCU, renu . 
mita atletă din Hune. 
doara, ce a adus atletis. 
mului românesc nenu_ 
mărate medalii de aur, 
arginţ şi bronz de la 
campionatele mondiale, 
europene, jocuri univer
sitare, concursuri interne 
şi internaţionale, are în
semnate în calendarul 
vieţii sale multe zile în
semnate ce îi vor aduce a- 
minte de unele succese 
d« excepţie — recorduri, 
ocuparea primelor locuri 
în întreceri de anvergură. 
Suntem convinşi însă că 
şi ziua de 18 martie va 
rămâne neştearsă în a- 
mintirea marii campioane, 
de renume internaţional,

atlonsmil
a antrenorului ei, a con. 
ducerii S.C. Siderurgica 
— şi a clubului sportiv 
cu acelaşi nume. In a . 
ceastă zi, Marieta a de. 
cis să anunţe retragerea 
sa din activitatea compe- 
tiţională şi trecerea In 
rândurile antrenorilor 
clubului hunedorean. Şi 
tot la 18 martie, spon
sorul şi sindicatul S.6. 
Siderurgica S.A, clubul 
au organizat o festivitate, 
la „Casa albă" de la 
Cinciş, demnă de renu- 
mele gazdelor şi ospfta. 
litatea acestor minunaţi 
oameni.^

SABIN cerbu

Implicat nemijlocit în 
j? rw « f5 pi i v i tu r i4, W,ts.I s 
1 Banat—Crişar . e r ă  o
şansă sporită de a' deve
ni acţionari ai acestei 
Instituţii re *  v„ tra».. - 
forma în societate de 
investiţii financiare. Pen- 
tra  a afla unele detalii ii» 
IrgXSJiâ cu subscripţia de 

şt carnete *st 
certificate de proprieta
te la acest fond, recent 
am avut o discuţie cu 
dl ec. Pavel Lucea, care, 
intre altele, ne-a spus : 
„Toţi deţinătorii de cu
poane şi C.CJP. care do
resc j,a devină acţionari m 
F .PJ , 1 Banat
vor beneficia de .o serie 

avantaje. Slotetteân» 
du-le, pot spune că poten
ţialii acţionari vbr primi

anual, sub formă de di
vidende, partea ce li se 
cuvine din profitul pe 
care-1 va realiza fondul; 
cei ce subscriu la fond au 
posibilitatea să vândă ori
când acţiunile ce le revin 
în schimbul titlurilor de 
proprietate; investiţia şi 
oferta făcută * la fondul 
nostru dobândeşte sigu- 
TMitâ, având in vedere tip- 
tul că, deţinând un mare 
număr de acţiuni plasate 
la diverse societăţi co
merciale viabile şi profi
tabile, există posibilităţi ca 
anual să le fie aduse ve
nituri celor ce se orien
tează să subscrie la FP.P. 
Deviza potrivit , căreia 
„noi vă - oferim un viitor 
mai bun“ are, In această 
situaţie, o acoperire în 
fapte. Cu alte cuvinte, pe 
cei interesaţi de o in
vestiţie pentru viitor, care 
s ă  evite, riscul» J* îndem
năm să se hotărască şi să 
câştige, dând viaţă titlu
rilor de proprietate ce 
le deţin, prin subscrierea 
lor, fără nici un fel de 
rezerve, acolo unde au 
certitudinea că vor obţi
ne şi veniturile aştepta
te din profiturile ce se 
vor realiza. Fireşte că, 
ştiind eu exactitate unde 
trebuie făcute investiţii, 
în raport de cerinţele 
economiei de piaţă, adică 
ce produse au căutare si 
desfacere .asigurate,; se 
poate înţelege cu uşurin
ţă că F.P.P. va fi o so
cietate de investiţii fi-

NICOLAE TIRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

BUNA VESTIRE
In  luna a şasea, înge

rul Gavriil . a fost tri
mis de Dumnezeu în- 
tr-o cetate din Galilea, 
numită Nazaret, ia o fe
cioară logodită cu un băr
bat, numit Iosif, din casa 
lui David. Numele fe
cioarei era Maria. înge
rul a intrat în locul 
unde era ea şi a z is : 
„Bucură-te, fecioară, că 
ai aflat har înaintea 
lui Dumnezeu, Domnul

este cu tine, binecuvân
tată eşti tu între fe
mei". Maria a rămas 
tulburată foarte. „Nu te 
teme”, i-a zis îngerul. 
„Vei rămâne însărcina
tă şi' vei naşte un fiu, 
căruia îi vei pune nu
mele Iisus“. Maria a în
trebat : „Cum se va face

Pr. Dr. 1.0. RUDEANU

(Continuare in pag. a 2_a)

ÎNCEPÂND DE ASTAZI, ELEVII SUNT ÎN

Vacanţa de primâvarâ
Deşi. pe coama dea

lurilor pete albe de zăpa
dă se mai îricăpăţânează . 
încă să „ţină piept" 
primăverii, ca mărturii 
ale unei ierni lungi şi 
friguroase, vacanţa de 
primăvară îşi intră, totuşi, 
de astăzi în drepturi.

Un binevenit prilej că 
după efervescenţa şi „a- 
vântul” începutului de an 
cei pe care timpul îi 
găseşte în bună parte în 
băncile şcolii să-şi reîm
prospăteze „suflul” cu aer 
nou de primăvară; să-şi

limpezească privirea în 
lumina tot mai multă şi 
mai clară a soarelui; să-şi 
învioreze mersul căutând 
în jur primele semne ale 
înmuguririi... In ex
cursii şl tabere şcolare ori 
la bunici, în faţa televi
zorului, ori la joacă, cu 
un creion şi-o carte drept 
„tovarăşi", timp de două. 
săptămâni elevii se vor 
redescoperi mai mult copil. 
Căei înainte de toate e 
vacanţă. Şi, mai a leş, e 
(sau sc vrea a fi> pri
măvară’! (G. B.).

25 MARTIE 19%
•  I dolar SUA — 2877 Iei
•  1 marcă germană 1947 lei
•  100 yeni japonezi — 2698 lei
• 1 liră sterlină — 4420 lei
• 1 franc elveţian — 2407 Iei
# 1 franc francez — 568 Iei
• 100 lire italiene — 184 lei

a
Cursuri de referinţă ale 

României
lianeii Naţionale
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SAFI-INVESI
Aut. C.N.V.M. nr. 168 

din 22. IX. 1995
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Valoarea certificatelor dc investitor în 

săptămâna 23—29 martie 1996 : '*
Tip A — 773 480 lei; Tip B — 193 370 

le i ; Tip C — 96 685 lei.
Creşterea -în anul 1995 — 120 la sută.

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
Şl PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine î 
DEVA, tel.-fax 230558 HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302; ORÂŞTIE — 
642090; BRAD — A. lancu, 21/43 parter; SI- 
MERI A — A. Iancu. bl. 6 parter.

*■— * —*

Dr. ing. Sil vin Samoileşcu, director general al 
S.O. „Siderurgica'* S.A. Hunedoara, înmânează celei 
mai renumite atlete hune dorene, Marieta Ilcu, Di
ploma şi un coş superb, eu flori.

Foto: PAVEL LAZ A

•  Vă oferă:

Q  RAFINAMENT şi 
prin p ro d u se le  sale: CALITATE

iicfiiorurile crema LAI) Y M
( ciocolata, ciocolata cu vişine, ciocolata cm cocos, ciocolata 
cm alune, cacao, cafta, banane, cocos, vanilie)

brandy-u l BROOS
ŢENTATIA RAFINAMENTULUI! I

JURAMANT m il it a r

Astăzi, 23 martie, la Deva, Orăştie, Hunedoara şi 
Petroşani, cel mai tânăr contingent de militari va 
depune jurământul de credinţă faţă de patrie şi 
popor.

La Deva. la Grupul Judeţean de Pompieri, festi
vitatea depunerii jurământului militar începe la ora 
8,55, iar la Orăştie, la Unitatea Militară de Jandarmi, 
la ora 11. (C.P.)

, - LANSARE
Astăzi, sâmbătă, 23 martie a.c., la cofetăria „Tos- 

ea“ din Deva va avea loc lansarea publică a prăji
turii aşa numită „Petre Roman".- Manifestarea vâ în
cepe la ora 11, iar primii 100 de clienţi- vor primi 
prăjitura respectivă gratuit. (TR.B).

PE STADIOANE 
LA HUNEDOARA...

Sâmbătă, pe Stadionul Corvinul are loc una din.
, tre partidele cele mai aşteptate ale returului de hu-

nedoreni : meciul cu UTA (locul II în clasament). 
Gorvinul la „pupitrul" căruia a venit antrenor prin
cipal Gabriel Stan, secondat de V. Stoica, va lupta 
pentru victorie. Suntem convinşi că inimoasa galerie 
va fi alături de Corvinul (S.C-).

...LA DEVA ŞI CERTEJ
Şi la Deva, duminică Vega întâlneşte o echipă 

pretendentă la primul loc, dar devenii după 1—1 Ia 
Rovinari promit revenirea mult aşteptată de supor
terii şăi. La Gertej, gazdele sunt favorite în meciul 
cu Minerul Mătăsari, (S.C.).

FARMACII DE SERVICIU
•  Pentru eliberarea medicamentelor, cei din Deva 

se vor adresa Farmaciei „Terapia" S.R.L, din strada 
Ion Creangă, nr. 29.

•  La Hunedoara va fi de §ardV 4s acelaşi in, 
terval, Farmacia ..Artrnecîîea”. situaiS în Bulevardul 
1848 nr. 7. (E.S.).

ORĂŞTIE, tel. «51—617572; fax 054—641942. \ ------— -----------------
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BUNA VE
(fcfWare «lin pag t) 'inul din adevărurile
— — —-------- ---------  Vnări ale conştiinţei noas- *

această fiindcă eu nii «re. pg care se bizuie ^
ştiu de băfteâV*. Ihge- şi de care e condlţio- i 
nil i-‘â răspuns: ..Duhul hat! întreaga noastră *
sfânt se va pogor! peste trăire şi Viaţă creştină, t 
tine şi puterea Celui Astăzi, Fecioara Ma- ţ
Prea înalt te va umbri. Hă a Zămislit în 
SîâhfUl Copil, 6ârfe se tece de îă  Duhul Sfânt '  
va naşte din tine, va pe Iisus Hristos, Mân- \ 
fi chemat Fiul lu i Dum- tui torul lumii. Astăzi, 4 
wweo. Im ©UmneieU Arhansheint ţfavWll «• . 
nimic nu este eu nepu- cfaee Fecioarei şi în- * 
tinfe" (Luca 1,26—32) tregii- omeniri eea mai i

îb  ebtiŞtîfaţâ feffeştir>â, «nafft 'tom* fefestire de ţ 
buna Vestire a îngeru- Ia întemeierea lumii, adică 
M  GavriH est* în tr-a venirea pe păm ânta Fiului * 
«tevâr o  vestire a unui tul Dumnezeu ea să Mă 1 
eveniment dumnezeiesc râsrumnere din robia ( 
Şl istoriceşte meeesat. păcatului, să ne scape 
Ca in faţa tuturor mi- de moarta şi să 8$ faţă 
nunilor, '-onştiinţa ^eş- din nou fii ai lui DuiB* 
tină «ta in lumina ere- nezeu după har. Pert- 
dinţei, unde şi cele mal tru aceasta este atât 
ascunse realităţi se dez- de «nare Şi necuprins* 
vâluie apropiat şi sen- cu mintea s â r b ă to a ^  ^  
zorial. Credinţa, cum astăzi. Ea ^  torâfhe- 
spune S t  Pavel în Epis- fes* B ^ â v a rm  j* 
toia către evrei ^ martie, care este Iu-
este convingerea n r ^ )n, na creaţiei, pentru fa  
Bfe în lucr%t»C6 hâdă)- prin ? e n i^ i  iui n f îs S l
«Suite

t i tM in e  despre,; cele e*> jfe îh n o iis le ,J feŞ Îfe  ijţjŞ, 
nu se vad. Prin credin- ihbîi prin credihţă, prin ’ 
ţă  , pricepem, vedem, botez şi fapte bune. Să l 

âim, admitem că lu- lăudăm deci pe ” "A-

M  Iul ButhnfeZeu. te  S-a fe ____
«tete, nici confefa- temlslteste îft J fo p  

gerea câ zămislirea ne- Mesia, cel mull .
jrihănită a Mi îisus â fet. Să lăudăm şi pe j 
fost de fapt divin, deci Gavrfil arhâhfhcîul - că i 

jiosifeîl 8  real, nu ni se â jfe pământ ceâ /
pare ă  ti o minune su- mal sfântă şl fiârifui- i 
fletbaŞcâ a noastră, ci toate Veste biiriă. '

Nu ştia «Bacă am ftU* 
«narat biB*, de aiîfeea nV-âîft 
bazat pC ee scrlft un «far 
centrai şi anume bă, p&hâ 
la ncea d ă tl *- « r  ffe- 
hrurie a.c. — şi-au anun
ţat candidatura la cea 
mai înaltă funcţie a sta-, 
tuiui nici mai mult nici 
mai puţin de 12 români. 
Ba — citeam într-un ziar

RIEl NA E l rcrO R A Z Ă
j b te ţia de a-f «feza în

P U Z D E R I E  D E  C A N D I D A Ţ I
Ru-rrtl fece fiste, fetea dt 
până ' Miim «l-a tMrăz» 
ftît <■» #  Păta Ofe**, un 
> 6u eâţţi ONMŞii şl

n& Bfcre *» « spune Ctt 
J r t  Ibrgă ; th  gâtt»

u- ' fâictî®affl*fe, pricini ce 
_» le fac* M  « c ă  ptto  a-

ce apare tot la Bucu-
reşti — şi un maghiar !*«$**• J l  * R , ,  .
este vorba de dl Borbely brSfii. Al dbileă, pâî-&a,
Imro şi-a anunţat ln> 
tentia Ha « ajunge în
tran sa  Rwnâwik E şi asta
n chestie „

dl Petre Roman, ^meşedin>

Nu-s s tm  «Mulţi aspi
rant. la Pa la Ud din Dealul 
Catrbehnftpf ? Ba da, p.uz-
derfe. Bar nil " breasla
este cea mai interesan
tă treabă, ci afta.  ̂ Cine 
sunt rai Înscrişi pa lunga 
listă  a gaudidstii0? M 
P re şe lh tffc î FrilW l j l  
fost v» d a d  ffteBtbfiâ

fele Partidului 
(test FSNX care a promis

vreCWIwlB '
american, pe oara, 

altfel, a  şi incC- 
put-o, colindând judeţele
V»*1 1 în mare V1W"S ţ!  va 
multe surle şi trâmbiţe. 
La 1 rând —• «aproximativ 
— a -venit d l Corneliu 
Vadyp Tudor, Dreşedintel6 
Pârtia Olul ţtm M a  Mare, 
m  c&tii &&w k  V plin de

«ine 
gur

. fete’-:.«de - ■*  ' „Româ ,_. 
Mart!* %i „P en iţa” — INI 
ajun®*fcigur te  truilMl 
ferii, jtfestie W (  pM fe fi 
inclusS lă rubrica ce ar 
putea fi kitituiată ^Mai 
ş « m

Itedev* In prtfn« jumâ- 
fe fe '« ifefel «e feferte şi 
*  m m  «aMMMMfeweeş
preşedintele Convenţiei De» 
mocratice d in  Ifemâai*, «e
parcă şi-a pus în frunte 
îîtuîca de candidat eterii, 
dar perdteltt, t^ea ee 
este o a l ţ i  gâscă In altă  
traistă.

? A UHMt fcf»i *« ftti m

P
fr

psfttru a evita riscul
(Urmare Win fem I)

nanciare prcMtabifă, fiind, 
din capul locului, exclusă 
îdeea falimentului" -

Tn . altă ordine 'de
udei, inl^ddcfutonri fie-a
mai spus că urmărirea 
valorii udtîtrhîi "fee 
este o problemă
de complicată pentni fie
care acţionar, acest, lu
cru. presupunând j înrog- 
mâţfe şi p’rbfdsiorîâfftfn fn 
âcâst conteVt, importării, 
rle reţinut este .fcă forfdul 
nostru de investiţii are 
uficiente surse de infor

maţii şi capacitatea de a 
de dld* Vapffl ’riăffd trfe-

btiie făcUfe briabzacţii de 
Vâfizare lif t  cdî^plrare de 
acţiuni.

în firi&fnî rtiwntiei. dl 
luceh rffe-a precizat pen
tru cei teţert®aţl din ju- 

lâ  iftbscrie ladeţul nOtteu 
f p p . 1 Banat—Crisanâ. 1 
<că fadd deli’t lucri, | 
fie îh mod direct apelânld 
ia punctele p ro n i i  de 
subscripţie, deschise fn ! 
Deva (la Agetftiâ de Vo- 
ŢW, Si te rtârSedoo Hti- 1 
rieddâVa, Ia (Sediile «if- 
pursalet îpdeţeHe şi ale I 
filialelor Bankcoop din 
judeţul nostru, precum şi 
la cooperativele de cre
dit t th  fudeţ.

OTeea «e
H i ţ iu l  • s-â; rWHee ţe b l î  Generale Nt, 2 din Haţeg şi

fa Ihtrdfe Când plouă sau se topeşte zăpada (ca fn îteâglneă de 
Caţă>, poartt de t e m e  a celor peste '750 elev» devfiîe fr€u âe trecut, apa 
şi rioroiUl sfanţ tefa^fKp-tate fa  sălile de eterii sfa w  tecâtfemtefea etevHor. 
î'frtea a ev«c«tet acetefe fefaffaâ tefa Vli&m Wl & Mm m  «H «H» «tt>-
g,*rt gf«şefa». t m  ^  m m  x t f m .  « n e » .

iea în cai« ăil făcut 
ttefa l respectiv **. Tudor 
lăebora, preşedintele Par- 
tteuliii ffadaîtst. urmat la 
scurtă vreme de dl A- 
drian Păunescu. marele 
bard de la Bârca, prim- 
vicepreşedinte al Partidului 
Socialist al Muncii.

Intr-o seară, Tele
viziunea Română — ma
mă (programul I, adică) 
he-a făcut cunoscută o 
informaţie care i-a lăsat 
jpe cel măi rnulti dintre 
«efatemi acestei feri, ba 
şi oe cei din Fapua. pre
supun. cu gura ca lâ doc- 
tmvd t e  bas, gât şi nceete
Ifete w rbă despre fap
tul «â Un oarecare «domn 
Popilean, aflat, momentan 
după gratii pentru nişte 
matrad>asUkuri, , şi-a a* 
nvmţat şi duteîiealui can
didatura la Preşedinţia 
României. S& Se ştergi 1b 
ftchi si te urechi ca să 
te convingi că ai văzut 
şi auzit b iaal

ţ i n ă  lâ  faft d i  faţă 
trict nu şt-l îăMft bu- 
blică intenţia dfi( a candi- 
Aâ 4  GhăBteite Funaiţ 
tees^ lide le  fW (R, dar so 
dă drept sigură porticl- 
parriă rit la cUrsâ «eeto- 
tefe. Bl fon BieScâ, ac- 
fealui pteşcdbtfe *1 ferii, 
a l .  dbOrâtedatk vuteihte 
stei jfeî m  m ă m  ■ ** cit-
îheteâîă riâ Id e ^  ftfe a
ie«i dfft ş f e  fa ring.

Deci, puzderie dă -ean- 
didati. ©or alegerile pre
zidenţiale «unt ferit de
parte, aşâ c l lista feste 
deschis! şi credem că se 
va iuftgi m  cio
rap  de dâlttl. In  ăceâ 

din *&**&%&
Va intra îh 

cabina de vot. Va Sta to 
vrfetee să cwnpăeeaseă. îl 
sfătuim d i t f  aşa Şă pro
cedeze şi Să pmfe «ştam
pila „votat" fa A r i p  ca- 
â d i  «celui «inJfa' «eaife 
«re încredere, .filei ro
mânul hu este deloc 'prost 
«esn spun şi « r wda unii.
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seP6fa«*ki m m«•iii 'Ou^a WS 1 ftlWfllxt wEvm’ 
pie®t8v îre f .t SfTwica wum-

C E  w A t r a

Abonaţii „R©MTî Sj&- 
COM‘‘ -din Deva «o obser
vat că te  fautefte ţjjfefa- 
tru  plata telcfomfati -exis
tă o -rubrică mrirrltă

ţii, m m m  m>.
frici m â m  

(Tb. D,v

î^o s t â  R w e i i i r n

•  VICTQR BANICÂ -o 
Sfmeria : întrucât eriiiten- 
M  mandatelor cu
poane de pensie şi al ţi- 
ehfetelor de călătorie pe 
CFR cu gratuitate. .. este 
Oficiul central pentru 
plata pensiilor, acesta 
nu deţine informaţii pri
vitoare la prsVesnfaflja 
din sectorul CFR a unor 
pensionari. Aşa a fost 
posibil, ca pensionarii de 
la CFR să primească şi 
tichet ele cu uh număr de 
călătorii cu reducere 50 
la sută, deşi ei %a 
pensionari CFR beneficia
ză • de permise de călă
torie gratujţe. Problema 
este de competenţa :SNCFR 
care trebuie să găsfeiscă 
soluţia pentru înlăturarea 
acestui -paralelism -iţi ise- 
neficiUl pensioharfaâ- foşti 
ceferişti.

is .
K

i I M t

sia W  
bittfl fe %  
calfe vfeţj 
arătate mâi sus, 
173 442 lei.

pingere a cererii d-v. de 
acordare a ajutorului so
cial, puteţi fade. contes
taţie la Consiliul local 
Teliuc, cel care a emis-o. 
Legea 67/1995 care sta
bileşte dreptul la ajutor 
social însă se va modi
fica în curând. Ziarul 
•nostru se va îngriji să 
publice legea modificată, 
aşa că să aşteptăm.

•  'BANCEAn D -fLtir-tei 
Teliuc : la decizia de res-

% NTCOLAE STEFîA — 
Lenuţ : Dumneavoastră

•primiţi următoarele drep
tu ri "băneşti: fea ‘aiââtefe'â 
vechimii fn fatflxcă -0 ţsen.- 
sle de asigurări sociale de 
1-17 b?2 de lei, ca  urma
re % fap tuM  -c! «anfaţi 
vetferam âe război — 17 965 
i e i ; c a  urmare «  prizo
nieratului in URSS după 23

august 1944 —, 37 506
lei, indemnizaţie în ba
za Decretului, ~  lege 
118/1990. . Perioada a- 
ceasta cât aţi Tos't p r i
zonier în URSS â fost 
valorificată ca 'perioadă de 
participare pe front şi la 
Decretul 118. Pe aceeaşi 
perioadă de timp, deci, 
vi s-a făcut o plată du
blă, ceea ce este Ilegal. 
Plata sub formă de par
ticipare pe frttet însu
mează '227-630 de lei, 
debit care, ffegal, t şe re 
cuperează de ia dumnea
voastră, în cinci ¥ate, . a 
45 526 lei pe lrfna. -Aţi 
plătit pe lunile , «eth#i- 
brie % . f a n u a r i e  şi fe- 
bruarie W&b. Vi se vor 
«nai -reţine d in  pensie 2 
rate, urmând ca fa pen

ii  TEODOR MĂRGI
NEAN — 'Simeria, Inten
ţia înoâsfră a lo ri jfeceriâ 
de a aplana Un 'COffflict, 
de â âduce împăcare în
tre dv. «şi persoana fa 
cauză, realizând o „scri
soare comentată" pe «mar
ginea a ceea 6e ne-feţi A'^' 
latat dv . fe : stris. ; 'Re» 
-gretăm că fete «e-«ţi în- 
ţelfes. -Ori puţin O tscimfe 
din a i «  vă dă drep- 
fete, dar nici într-un est 
n v  puteam puWioa rându- 
r-iîe dv„ aşa cum ni le-aţl 
adtte. ifa  medic (o doc
to riţă  -fete feteai fa» ..teri 
dîc şi. n u  un cioban (cio- 
baită)! "Bacă publicam aşâ 
Ceva, riscam să fim a<f- 

în 'jtţdecaţă, îm
preuna, %u dv. lăDertatcn 
cS-ranîăfii Im  mieSînri! 

-libertatea (njuriRor -adre
sate prin presă.

I f l i v H n W S I l ^ B V O t ;•;;:/ H i ; m 0 w w m
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Romanice (franceză, ita
liană, 'Spăfeidfă) şi Con
cursul Naţional d a  -Ştitefe 
Socio-Dmane -^«igică, E- 
corromie, Filozofiei. Mi
nisterul învăţământului, 
Inspectoratul Şcolar Ju 
deţean 'Şi Prafertura Ju
deţului Hunedoara — o r
ganizatorii acestor olim
piade — s-au străduit să 
Ofere condiţii cât mai 
feunfe ccftor «prOxinRitiv 
b mie de elevi şi cadre 
l3idac‘Pde bfsofîtoarfe, care 
Vor participa la cele două 
ConcifeSri.

Deschiderea fCriîVă Wfe 
loc duminicâ, n  m am e,
t t Casa de jSidwte- 

eva, Începând, cu ora 
10 (conctdial 
socio-umărfe), r^pfe i

« r  fete #S  
martie) concurenţii vor 
Idsfftfe « p re s c r is ă ,  fh 
zilele următoare oaspeţii

■'WraŞRlj .
«KSHteur-

«urile se vor încheia o- 
dată cu fStivJtKţi'îfe de 
premiere (perrtru acor- 
dafea «premdlar organiza
torii «pcââwfl «i fa gene-
TOloruâ 1 Fn WMv)F - Q̂ÎKllnoV/i 1
locali). incheindu-se ast
fel această „sărbătoare â 
umaiiisme-kw-", cum su
gestiv intitula acest mo- 
•Inent dl Ioan Stere. 
insOCOtor fa  în&peotcâOrtul 
Şcolar iwâfawn.

-  — <8 -
In acedt a*, fa fazete 

naţionale ale Olimpiadelor 
şcolare «şi concursuri pfe 
meserii, ■«; fefe desfăşoară 
Pa 'diverse localităp -din
^FS, . Jslw tT'ţ-W* XfiffîoCtvBrcv
este reprezentat de 177 
de rievi, cei mai na- 
mdfop îftffd la concursa- 
¥fie #> X tm s m m  ţ i  
şriîisfe m te - m a m  - (câte 
14) Şi la Fizică (12).

G. BlRLA
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Cea mai valoroasă atletă hunedoraanâ 
MARIETA ILCU 

părăseşte pista de concurs dar 
ng şi atletismul

APA REPREZINTĂ VIATA
I

i• Sţ-
|  (Urmare ăin §ag I)

Şi-au lăsat treburile 
ajjtidien# *i onorat eu 
prezenţii festivitatea re, 
tragerii (lin activitatea 
eompetiţienalâ a celei 
mai mari atlete ea a 
avut-o vreodată Hune, 
doare, UMMETA tLCU, 
dnil dr, ing. Silviu Şamoi. 
iescu, director generai 
al SC, Şidewjrgiea §.A„ 
personalitate bine cu
noscută in metalurgia 
românească. QMyL de 
care se leagă atâtea în
făptuiri Şi tu viaţa so, 
daiă, culturală şi sporti
vă a Hunedoarei, ing, 
Nţeelae Păeuraru, director
tehnic, fetru  Vgidaş, ii* 
darul llndicatuiul, laţi 
fpnişheBte, preşedintele 
clubului gportjy ,.side, 
rurgica", ştefan Pereg- 
şzaszi, antrenor emerit, 
alte pârbonelitiţi, antre,
nori şi preşedinţi de d u ,  
buri sportive, printr# 
care fi dl Vas*le Tătar 
de fe F.C. Ctorvinul, in, 
vitaţi fi rudenii apropiat# 
ale Mariotei Ucu. trăind 
laolaltă bucuria revede
rii cu atât de îndrăgit3 
şi apreciata sportivă din 
Hunedoara, rememorând 
activitatea sa îndelungată 
in sportul de mare per. 
fomianţa, momentele fe. 
ricite ale unor succese 
deosebite, încununate CU 
medalii strălucitoare du_

gând faima României 
peşte hotare- 

Amfitrionul acestei 
călduroase manifestări g 
fost Nişa Gavrea, u« 
fost coleg de şcoală ţi 
de spart cu Marieta, 
cunoscutul reporter d# 
1% TV Devasat-pluţ, 
care, după e* a preeen, 
tat bogatul palmares al 
Mafiotei, contribuind de,, 
seari hotărâtor la clasa, 
rea României pa tocuri 

de frunte in ierarhia mon,
. diăii, a invitat ia micro^ 
fon pe câţiva dintre in, 
vitaţi, a remarcat câteva 
dintre întâmplările Ma, 
rietai Itou. Aprecierile 
urările de suoees şf să* 
n 'ta te  ap test- făcută 
din toată inima, CU ţea t| 
eăidura sufletească «e # 
manifestată faţă de „fata 
de aur a Hunedaarei‘,1 
„Pentru mine, pentru 
hunedomni, Marieta 'est# 
un MIT al oraşului flă,
cărtioF. o adevărată stea
car# a tort nmbasadcrui 
nostru de preţ peşte ho* 
tar# iii sclipirii* m#da„ 
liilor sale cucerita 1» 
ode mai mari eompetiţii 
internaţional* au fost 
nud strălucitoare decât 
cele ale metalului «cpor, 
tat, aducând cinste Hu, 
ţiadaamt,- României . — 
minarea dl- dr, ing. s. 
Samoiiescu. Conducerea 
administrativă si si»di_ 
catul de la Siderurgica 
au f«rt gi vor li alături 
de Marieta. care. ‘ acti

vând in eentiiţuare ia 
ejubul nostru, va «peşte 
lg rândul ei npi spor
tive, demne d* renumele 
Ifuned oarei*.

l^aU foşţ înmânate Ma- 
Pţptei coşyrl, buchete cU 
mplt? fînrt. diplome o, 
ipagiate, cupe numeroase 
şţ preţioase cadouri, 
Ofear şi două „anexe**
( „e«iii In bani) de dnii 
Şgmslleşcu ţi Vaidoţ şi 
ni s.a părut foarte buna 
rgmarca antrenorului e_ 
merit, a celui care l,a  
fpşt profesor, antrenor şl 
părinte. Ştefan Beregs.
agszi «ând fe#'. înmânat
o şjffifrM «wfe; «Marlrt# 
dragi, nu voi putea găsi

un abfeet, «a 
mdaH. ««« a# pagi*

« ^ v d f  iîisfe: 
io** m  U M t..■■■'m iim m -: 
m m m  <**» « ¥fefe«

M gsiw rs:
m ţim m ,  m rfe fe  a 
m ulţi*»* toam m it 
:*te* m *  fes*. #*#«*• 
montante ţinte# in ŢdWp; 
ci«tMt | i  tmanao bucuri#. 
şi g anunţat că au «g 
n W  ttttetismal. eA Mr* w* sa vrw
v« continua aetivRafe» 
la clubul sportiv -#4«„ 
rugri*#* «# - antrenor, §* 
lături de prefesomi e i  
şt, .ftetwgffMMte''«panta# 
să pantă ajute fe -emefe* 
reg a  im  latente to 
ad jUşmii
şi de ce nu naţional şi 
infemafianai.

de toată
di* partea antrenorul»! ei,

I

« « « p il
LAXA «

de vizîti ;
I f* «el peste 20 de ani de activitate 
) sportivă, dfe cere 17 in sportul de per. 
J fermanţă, Marieta Ilcu a confirmat pa 
|  deplin valoarea şi talentul său, incre- 
'  denea şi speranţele profesorilor. aoU»_ 
I norilor şi conducerii clubului himedorean. 
» Timp de 23 de ani, numele ei a  fost 
I nelipsit fe anuarul sportiv al ţării noas. 
î tre. Intrată In istoria atletismului j»- 
|  mânesc, pregătită şi îndrumată magistral 
J de profesorul Ştefan Beregszaszâ, a  urcat 

treaptă cu treaptă şi fe ierarhia atletis
mului internaţional cucerind o «albă de 
medalii de aur Ia C.M., C.E.şi jocuri uni
versitare. ia diferife concursuri interna
ţionale, ducând faimă atletismului ro
mânesc în lume.

Intrebând-o care a fost cea mai mare 
bucurie a sa în aceşti ani denşi, cu nu
meroase participări ia campionate mon
diale şi europene, Marieta ne-a răspuns 
direct: „cucerirea titlului de campioană 
mondială la sărituri în lungime (şalăi 
în Canada, în 1993. Era unul dintre

titlurile

fi armul antrenorului 
Să spunem eă M triets nu  a  uimi 

niciodată pe nteteni, atei atunci când 
era înconjurată de laurii victoriilor: 
aprijinul «wrdueerii administratn«e şi a l 
Mubukii ^Siderurgica*, a l #ntmsuruife 
Reregsaaszi, al familiei mă# şi nu în uL- 
timul rând al HUNEDOKENILGR 
înconjoară cu muţtă dragoste şi priete» 
nie pe atleta fer de renume interna. 
ftottaL ce poartă eu mândrie şi titlul 
de „Cetăţean de onoare" al Municipiu, 
lui Hunedoara.

Marieta s_a retras din activitatea 
competiţională şi va activa în conţinu, 
are ca antrenor )a clubul jSiderurgistul", 
fl dorim din toată inima Izbândă in 
meşterea a noi sportive la Hunedoara 
şi mufe succes la abscăvirea Academiei 
Sportive din Bucureşti, spunându.i în 
curând sărut mâne, dşoară profesoară!

$ A 8m  c t r b u }

Apa ca factor Si mediului 
înconjurător are un rai 
hotărâtor fe toate dome
niile activităţii economico, 
sociale, constituind un fee. 
tor determinant ai dez_ 
voltării, q condiţie a am
plasării în teritoriu a di
feritelor acţjvităţi econo
mice, a de*Vo}tării lo«alţ„ 
tăţilor, a naturii In gene
ral.

In şifeii nqjutre, pfe. 
blema apei a depăşit sfer3 
de preocupare a specia
liştilor. c h i t in d  dimen
siunile unei > problematici 
de interes global, de care 
depinde progresul omeni
rii. dezvoltarea durabilă 
0  societăţii însăşi, viaţa 
noastră, edificatoare fe a- 
c ţlt sens a fost Bonferinţa 
Mondiali a AMă, organi
zată sub Vfiida ONU în 
anul lăî? fe Argentina
«ar# 3 prilejuit «ristaiisa- 

tendinfelor ţărilor în 
raport tu problemei# apai. 
«U pr#0#UPăriio majore 
îp raP»rt «U problema 
apei. Apoi, Conferinţa 
intematteMdâ asupra adei 
| i  mediului de fe Publ'n 

. ^  lauuart# « adop. 
4M..« ţfevfefeti# «gr» r3- 
rw%r|«e*i4 resvr-
«gfef d# i i i  « t fiind fri- 
fei* fl ®wf; 
i #  «rtiunt m  w m  fe#31- 
AKffeCNu rt feMMMifeP31 
fefetru e  swfe fa  prtnci.
NI m m r n m  m m  «m* =

S i fefeMăălti *» msarsă 
it* sî lw u m u W i i»#n- 

m  viată, d#*«Rfefe si 
Bfedfe, $ m m

i î!*

şi gospqdărire§ . raţională 
a resurselor de apă. uti- 
:« v :r ' apei ?i • 
valorii sale economice.

Jiecunoscând importan. 
ţa apei pentru dezvoltarea 
durabilă, şţatele particip 
pante la Conferinţa Na. 
ţiunilor Unite asupra Me
diului (fe la Rio de Ja- 
neiro au rezervat în A- 
genda 21, capitolul 18 pen- 
tru prqbl^peie protecţiei 
resurselor de apă, în vede-

m&meemmmm —— « '

Ziua 
Mondiala 

a  A p a i

rea aplioării de măsuri 
adecvate de punere în 
valoare, gestiune şi utili- 
sgre a acestora- Totodată 
s_a decis declararea zilei 
Mondiale a Apei, zi de 
aeţiune pentru conştienti
zarea oamenilor asupra 
importanţii apei tu  dez
voltarea economi g o .  socială 

Eforturilor depuse de 
toate statele fe procesul 
dezvoltării durabile ii se 
alătură şl România, ţara 
'pentru care resursele de 
apă au constituit şi consti
tuie « problemă vitală. 
Continuarea strategiei fe 
tara noastră trebuie să 
aibă In vedere reconside. 
rarca importanţei apei.

reevaluarea preţioaseio* 
funcţii ale râurilor şi Ia-' 
curilor. asigurarea unei 
armonii între natură şi 
ceea ce face omul pentru 
dezvoltarea durabilă a 
societăţii. Aceasta implică 
atât adaptarea continuă 
« cadrului legislativ ~ şi 
internaţional cât şi Un e« 
fort invcstiţional subştan^ 
ţial pentru asigurarea u- 
nor nul sume de apă. mo> 
dernizarea şi întreţinerea 
iucrărilor de gospodăriră 
a apelor existente, îmbib, 
nătăţirea calităţii resursea 
lor de apă, reducerea ris
cului de a produce pagube, 
ca urmare § apariţiei fa . 
nomenelpr hidrologice şi 
meteorologice, periculoasa,

Pe termen lung, toaţa 
acţiunile vor fi şubtedonaţp 
integrării armonioase ş  
activităţii de gospodărire 
raţională a -resurselca"' (fe 
ap |, satisfacerii cerinţe-, 
fer de apă aie întregii ţăi% 
fe condiţiile conservării şl 
protecţiei calitativa şi can
titative ale acestora şi a-: 
părăsit împotriva afecte
lor distructiv? al? ape.'

■ fe*- - j
Trebuie să avem fe ve. 

dere eă deviza „APA REv 
PREZINTĂ VIATA* este 
d# o valoare economică 
nemăsurabilă pentru na
tură, pentru existenţa 
noastră.

Ing. TEODOT BÂTCA ! 
dlrccter |

Agenţia de protecţie a  i 
medialul Deva

i*b#w »—r—«— —*—*—*—*—*—

LA OKIZONT MARI FIRME

fatee toartle
p m m P t m

eaitfeteiu

totril ^ = se
înscrie «1 Fliiafe Pepsi- 
Gola. filială care acum 
câteva sile a împlinit un 
an de când fiinţează .în 
zonă. Eiliafe aste eondusă 
de către dl. îng. Florin 
Lungescu, căruia i.am so_ 
licitat câteva date despre 
activitatea firmei.

— Filiala Deva apar. 
tine de B.C. Quadrant 
W mdm $JL  . Timişeera, 
dfetributi&ntl auten-izat ai

, produselor FepM ̂ fela şi
fl Prtgat -pentru vestul' Re-
î  Mâniei Sediul filialei ante

ffe Deva. to inefeta &C. 
BADPS fiLA. eu cere avma 
tea contract de colaborare 
«t, de altfiri, unde avem 
depozitul central. De ase. 
ineaea. fUbda noastră ore şi 
<Mt subdepOzit fe 
— lâtMă «dada Dmăa 
viae reprezentat 
S jC. - — Brass
S.R.L. # n  iomditate. A- 
provizioaarea ou aferfâ 
pentru Filiala Deva se 
face de ia  Arad, Buou„ 
«feti şi Garans^eş.

— Cane serat produsele 
promovate pe piaţă de că
tre dv.7

— In afară de cel* cu
noscute, Pepsi, Mirinda 
şi 7 — UP, la sticle de 
250 mi, un litru şi doi 
litri, mai comercializăm şi 
mai notă produs Pepsi 
Max, precum şi produsele 
Prfgat, la sticle de 250 
mă, carton de un litru si 
srrop concentrat de aseme. 
nea la un litru. In toarte 
scurt timp, vom

vinde şi produsele Pepsi 
îţi sticle retumabile, 
eestea având uţj preţ c#r* 
este îa îndemâna tuturor 
consumatorilor, produsrt# 
Prigat fe doi litri şl la 
doze.

— înfiinţarea . filialei 
rtepri.Cela ia Deva * 
însemnat imfeicit şj ncă 
locuri de muncă.

— în prezent fe filială 
îşi desfăşoară activitatea 
35 de salariaţi, în majo
ritate Wneri. ’ mstribtiţfe 
produselor noastre se face 
pe baza unor comenzi sau 
precomenzî,. fiecare -(fete-'

AZI
PEPSI COLA

gat «vând te* traseu bine 
stabil», pentru *  puie* 
respecta «nteettzîie be*e. 
ftciaritm, ceea m  te- 
seamn# wrvirsa unui 
număr de aprtmimadv 
1500 de clienţi pe săptă_ 
mână

— Din eâie am înţeles 
dfe presă, die director, 
şuodeţi unul dintre caa. 
didaţii unui partid peatrw 
funcţia de primar ai mu
nicipiului Deva. Ce v_a 
determinat să optaţi Pen
tru un asemenea post?

— Este foarte bine că 
aţi pus această întrebare 
şi vă răspund cu plăcere, 
pentru că. într-adevăr. In 
acest moment figurez P# 
o listă foârte scurtă, ur
mând ca în câteva zii® 
biroul executiv al parti. 
dului să hotărască candi
datul care va reprezenta 
partidul la alegerile locale. 
Ce mă supără foarte mult

este faptul eă anuMiţf 
„eeie$" şM u  pus 
puş feţrefc ‘

îM »  pus şl gfe 
ebarea ce istereife

«re repre;.«ntantui Drerti 
Pepsi-Cola şă ierte*  
mar? Hu cumva feeearct
o favorizare a ' firmei 
Pepsi^Cola vizavi de ob* 
tinerea de spaţii s»u alt# 
avantaje? Cş ţ^ ţja m  fe 
aceste întrebări copiăreşfi, 
ţin să reamintesc c i  gu 
sunt un simplu angajat al 
companiei şi nu deţin «da 
o funcţie de acţionar sau 
patron la aceasta sau fe 
alta. Din contră, salartui 
meu .sil avan talele . r*&mm 
de companie fed #unt «te. 
fiefeote peateu *  duo»' ra 
vfetă (feoentft. pe când 
toncţfe de primar fefeM  
fePst mai «id te fiimni 
deri şi implicit ua «daria 
ânât «lai ada '

Singurul luam  «w* 
tn-a făcut să - aptez pen- 
tru această funcţie este 
făptui oâ tat&l mea şMe 
din Băcla. fer eu suni «u 
âoptat de Deva de. 
fetie de fee! ia l, 
sâ fee în fete) lucruri 
na s-au făcut sau nu s-a 
Vrut a fi făcute.

' Afe foarte multe tdri 
constructive şi foarte uşor 
de materializat Poate 
« fe ţi se vor întreba .«Iar 
d e ' unde fonduri? Acesta 
este secretai mea, fer 
banii vor fi folosiţi be> 
nefie pentru municipiu, 
fefe respectarea eu stric, 
teţe a legilor.

—■ Die director noi do
rim mult succes filialei 
judeţene de Pepsi Cbia, 
mal ales câ suntem ia un 
moment ' aniversar iar 
vârsta dumneavoastră t t .  
nftrâ îtnbirtatâ cu expe_ 
rimata de manager, fe a-’ 
nei filiale puternice poate 
fi un atu în campania e- 
lectorală.

Dialog consemnat de !
CORNEL POENAR
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După şase luni de răz
boi, în iunie 19-12, Ja_ 
ponia, lovind în forţă, 
şi-a adjudecat o imensă 
suprafaţă a globului, în
sumând 50 000 000 km pă_ 
traţi. Limitele cuceririlor 
teritoriale se întindeau 
din Arhipelagul Aleuti. 
nelor, Noua-Guinee, fron
tiera birmano—chineză,
birmano—indiană, până 
în stepa mongolă şi flu
viul Amur.

Ultima cucerire a fost 
insula Guadalcanal, din 
Arhipelagul Solomon, în 
kinie 1942. Exact de aici, 
debarcând Divizia I In
fanterie marină la 7 au
gust. 1942, Statele Uni
te au început contra.

Două momente 
unice din al doilea 

război mondial
ofensiva împotriva Japo
niei. Concomitent cu lup. 
tele din junglă, în apele 
din jurul insulei, s.au 
desfăşurat — intre 9 VII. 
1942 — 1 XII. 1942 —
şapte bătălii aeronavale, 
fiind angajate importan
te nave de suprafaţă, in
clusiv portavioane şi sub
marine. Pierderile au fost 
deosebit de grele: pe 
fundul mării zac peste

40 nave japoneze şi 
24 americane scufun
date. Este singurul loc 
de pe glob în care se 
găsesc epavele atâtor 
nave şi din această cau
ză zona a intrat în is
torie sub denumirea de 
„Ironbottom Bay" sau 
„Fond de Feraille", ceea 
ce înseamnă „Fundul de 
fieri*. De asemenea, tot 
aici s-a petrecut un mo

ment unic fn analele 
celui de.al doilea război 
mondial: în bătălia
aeronavală din noaptea 
de 12 spre 13 noiem
brie 1942 şi-au pierdut 
viaţa cei cinci fraţi
Sullivan, îmbarcaţi la 
bordul crucişătorului „Ju. 
neau“ care dimineaţa
a fost torpilat, ducând
în adâncuri 700* marinari.

A fost turnat pe a . 
eeastă temă un film bio
grafic intitulat „The
Sullivans" („Au fost 
cinci" — 1944, regia
Lloyd Bacon), film ce a 
rulat pe ecranele noastre 
în anul 1946.

ADRIAN CRUPENSCIII

Mănăstirea Gtaegard
. Acest lăcaş de cult din 
Armenia întruneşte o suc
cesiune de tehnici de 
construcţie şi de concep
ţii artistice şi arhitec
turale. Primul straf ii 
constituie chiliile scobite 
direct în peretele munte
lui. In chilii abia ai 
unde să te fnvârţi, iar 
paturile, un fel de posta
mente, to t" din piatră, 
te fac săi te întrebi ou 
cum vor fi dormit oa
menii în ele, ci chiar cum 
reuşeau să încapă pe pri
ciurile scurte şi înguste, 
în faţa „ferestrelor" — 
nişte deschizături cât. pal
ma — în zidul exterior, 
prin care lumina abia 
pătrunde, se află pupitre
le. La acestea vor fi 
muncit copiştii de altădată 
la multe din manuscri
sele spiritualităţii şi is

toriei armene. Alături se 
află si biserica săpată »n 
stâncă. Tehnica este ase
mănătoare aceleia a fân
tânarilor de la noi. Se în
cepe de sus, dinspre cu., 
polă şi. pe măsură ce 
părţile superioare erau 
finisate, se săpa în jos. 
spre pardoseală..

încăperile bisericii să
pate ' în stâncă au o re
zonantă extraordinară. E 
de-ajuns să vorbeşti puţin 
mai tare şi incinta începe 
să. vibreze ca interiorul 
unui clopot. Această Mă
năstire ilustrează vechea 
artă a armenilor. Filigra
nul, care apare peste tot, 
iăltuiidăltuit în piatră, în me
tal, în construcţii extrem 
de complicate şi bogate, 
nu repetă niciodată mode
lele anterioare. (N. 
Zamfir).

Recorduri, recorduri.• •

0  Cel dintâi zbor de 
la un trapez la altul, la 
mare înălţime, sub cupo-, 
'Ia circului, a fost realizat 
de acrobatul american K. 
Washington, în anul’ 1870.

O  Cel dintâi triplu salt 
. mortal sub cupola cir
cului â fost realizat între 
1900—1910, de duo-ul me
xican Radena.

0  Unul dinţre cele mai 
năstruşnice recorduri din 
lume aparţine lui Nor- 
man Zellers, din Matton 
(SUA). El a stat, aşezat 
într-un copac din acest 
orăş ' timp de 56 de zile,
2 ore şi 48 de, minute 
(22 iulie — 16 septembrie 
1930).

0  Cele mai mici nu
mere la încălţăminte din
tre toate femeile din lu
me ie au chinezoaicele. 
Marea majoritate poar
tă pantofi cu numere în
tre 28 şi 34. Pe locul al 
doilea din lume la acest 
capitol se situează femei
le din Glasgow (Anglia). 
Cei mai mari pantofi din. 
tre toate femeile din lu
me îi găsim în Statele 
Unite, unde majoritatea 
femeilor ajung să poarte 
numărul 42.

© Cel mai gigant pi
cior din întreaga omeni
re, în tot decursul isto
riei milenare, îl avea în 
anul 1944 tânărul Harley 
Davidson. din Avon Park,

din Florida (SUA) — nu_ 
mărul 88 !! Pe locul al 

, doilea în lume se situ
ează libianul Suleiman 
Nasmus. care purta pan
tofi numărul 66 ! Pe lo
cul al treilea se situează 
uriaşul american Robert 
Wadloow (1914—1940), care 
purta numărul 61! Uria
şul nostru. Gogea Mitu, 
purta (doar !) numărul 
57.,

© Cea mai mare dis.' 
tanţă -parcursă pe jos de 
un om în decurs de o zi 
(24 de ore) este de 259,602 
km şi a fost realizată 
de englezul Roy Bentley, 
la vârsta de 43 ani.

O  Cei mai grăbiţi oa
meni se dovedesc a fi 

. locuitorii oraşelor New 
York şi Munchen. care 
parcurg într-o secundă 
distanţa de 167 cm.

© Cel mai zelos con
curent şi recordmen ab
solut lâ marşul târâş pe 
p distanţă de 4,5 km, 
care a fost străbătută în 
timp de 1 oră şi 45 mi
nute, este olandezul San 
Jordan, participant la un 
concurs de acest gen, în 
sătuleţul Geertrudeberg din 
Olanda. învingătorul a 
primit drept premiu o 
pereche de pantaloni cu 
genunchi din piele.

COPIII VERZI (II)

Fiinţe verzi 
extraterestre

Una dintre supoziţiile 
cu privire la originea 
celor două fiinţe verzi, 
rătăcite printre pămân
teni Intr-un sat catalan, 
a fost că ele ar fi de 
origine extraterestră. Ca 
să nu greşim rezumând 
lată în relatarea auto
rului „Cărţii trecutului 
misterios" această supo
ziţie.

„Alte evenimente in
solite ne îngăduie acum 
să încercăm găsirea li
nei explicaţii plauzibile 
a misterului micilor oa
meni verzi, de acum un 
secol şi mai bine.

In primul rând, chiar 
dacă relatarea lui Geor- 
ge Langelaan este exactă, 
se pare că e cazul să 
avem rezerve faţă de re
latarea fetei. - Adepţii 
teoriilor privitoare la 
existenţa unor extrate. 
reştrii, care ne vizitează 
mai mult sau mai puţin 
discret, vor observa ime. 
diat că acel verde care 
a iscat atâtea discuţii, 
este legat, fără nici o 
urmă de îndoială, de 
planeta Venus, şl că este 
de o mie de ori mai 
plauzibil că cei doi co
pii au fost lăsaţi pe 
planeta- noastră de o 
maşinărie spaţială, decât 
că au venit dintr-o 
lume subterană.

In această ipoteză, 
destul de hazardată, e 
drept, am putea consi
dera că la mijloc este

încercarea de a aclima. 
tiza pe Terra locuitori 
ai unor spaţii extrate_ 
restre. Mai interesantă 
pare ipoteza avansată de 
doctorul Dominie RecoL. 
din, de la Universitatea 
din Londra, care a cer
cetat amănunţit schim
bările fiziologice şi 
morfologice care rezultă 
din realizarea fotosin. 
tezei, de către orga
nismul omenesc. Acest 
pioces este realizat de 
plante, care transformă 
energia luminoasă fur
nizată de soare, în e. 
nergie chimică şi ta sub_ \ 
stanţe fundamentale, de 4 
tipul zaharurilor $1 al 7 
proteinelor. 1

Ar fi fost interesant d e ţ 
aflat dacă cei doi copiii

anins »apăruţi atunci la Banjos. 
nu cumva aveau un or_ ţ 
ganism apt să îndepli- 4 
nească el însuşi, prin - 
funcţiile clorofiliene, 
procesul de fotosinteză, 
care In acest caz ar 4 
limpezi în mare măsură - 
lucrurile, fiindcă este 
clar „ că un individ

Jră l 
ste 1

cărui organism este dotat ţ
cu această însuşire, n u . 
ar mai avea pielea albă, |
galbenă sau tuciurie, ca 4 
oamenii obişnuiţi, ci i 
verde, asemenea epl. i 
dermei vegetale". I

ION CIOCLEI l
(după Robert Charroux, ] 

„Cartea trecutului mişte, i 
rios"). i

Firimituri de la Emil Cioran

O primăvară fragilă cu ... mărţişoare !
Foto: SIMO GEZA

•  Intr_o noapte albă 
înveţi mai multe decât în . 
tr-un an de somn.

•  Iubesc Istoria Româ
niei cu o ură grea ... 
Doamne, ce vom fi făcut 
o mie de ani?

•  Aş sacrifica o jfumă. 
tate din viaţă, de aş pu. 
tea trăi cu aceeaşi in

tensitate ceea ce a simţit 
ultimul grec, ultimul ro
man ş| ultimul francez 
măcar o clipă pe piscu. 
rile istoriei lor.

•  Fără glorie, istoria 
nu este decât biologie.

Culese de 
IOACHIM LAZAK

PLĂCERI ŞI OTRĂVURI (II)

Grupaj de 
ILIE LEAIIU

Organismul copilului re
acţionează calitativ altfel, 
adică in sens mult mai 
grav, decât al adultului 
la alcool. In cantităţi 
surprinzător de mici, a l
coolul este capabil să 
declanşeze la copil into. 
xicaţii grave Se cu . 
nosc. la sugar, cazuri de 
comă. după suptul de la 
o mamă în uşoară stare 
de ehrietate. Cei ce dau 
copilului să guste din pa
harul lor de vin sau de 
ţuică se fac vinovaţi de o 
gravă nechibzuinţă .

Prin efectele lui reale, 
alcoolul este un inamic 
declarat al intereselor ori
cărui tânăr de a da în
tregul randament de care 
e capabil atât la studiu 
cât şi pe terenul de 
sport.

Cât priveşte ţigările, ar 
fi nedrept să subapre
ciem tăria de care e 
nevoie să dea dovadă fu
mătorii „înrăiţi", pentru 
a izbuti să se lase de fu
mat. In luarea hotărâ
rii, şi mai ales în res
pectarea ei, ar trebui 
mobilizate, pe lângă vo
inţă, şi unele resurse

ale inteligenţei, care per
mit să ap ară 'm ai clar o 
serie de avantaje ime. 
diate şl, directe : satisfac, 
ţia de a respira mai 
uşor, de a te simţi mal 
în putere şi mai bine 
dispus, , de a te elibera 
dintr_o robie a toxicu
lui, de a-ţi dovedi ţie 
Însuţi şj celor din jur că 
eşti un om plin de' Vo
inţă, pu un caracter 
ferm şi de neînfrânt. In 
definitiv, fără ţigări, viaţa 
este mai frumoasă, mai 
ieftină şi durează mai 
m u lt!

In viaţa oricărui fumă
tor apar la un moment 
dat nişte semne care 
vestesc că organismul su
portă din ce în ce ,mai 
greu intoxicaţia taba
gică : dureri de cap şi în 
globii oculari, transpiraţii 
reci, greaţă, sughiţuri 
(mai ales seara), obosea, 
lă. scăderea poftei de a 
lucra şi a randamentului 
în muncă, diminuarea 
potenţei sexuale etc. în  
faţa unor astfel de simp. 
tome avertizoare, cea mai 
bună soluţie o constituie, 
fireşte, abandonarea fu_

nîatului. Dacă ou se poa. 
te renunţa, e nevoie m ă. 
car de unele măsuri de 
raţionalizare: diminuarea 
porţiei zilnice, cu păstra
rea consecventă a redu
cerii -aplicate; aruncarea 
ţigării înainte de a con
suma a doua jumătate, 
care este mult mai to
xică decât p rim a; aspl- 
rarea fumului mai rar şi 
mal puţin adânc; evitarea 
ţigărilor umede ; îndrepta
rea preferinţei spre ţigă
rile d l filtru ; evitarea 
fumatului în timpul nopţii; 
suprimarea primelor ţi .  
gări fumate dimineaţa, 
pe nemâncate.

Fumătorul are obligaţia 
morală să respecte sănă
tatea celor care nu fu
mează şi să nu-1 silească 
să aspire proporţii ridicate 
din nicotină, oxidul de 
carbon şi celelalte otră
vuri emanate din ţigări, 
le lui. La locul de mun
că, în tren, la cofetărie, 
la şedinţe, pretutindeni 
unde stă scris „fumatul 
oprit", abţinerea de la 
fumat devine o cerinţă 
elementară a bunel cu . 
viinţe. In camera : în

care doarme copilul, se 
înţelege că e nepermis .să 
existe vreo urmă de fum 
de tutun. *

Fumatul începe de obi
cei ia vârsta tânără şi 
rareori mai târziu. Dacă 
un tânăr se va convinge- 
să nu fumeze, aceasta îi 
va .• folosi toată viaţa, iar 
statistica fumătorilor va 
scădea sigur cu o unitate. 
Dar cum să se convingă ? 
Oricum, mai puţin prin 
conştiinţa unor pericole 
relativ îndepărtate, la 
care tânărul se gândeşte 
mai puţin. Mai degrabă, 
poate, prin acceptarea 
ideii unor avantaje im
portante şi imediate : ca
pacitate maximă de efort 
in vederea succesului la 
studii şi a afirmării în 
viaţă; facilitarea obţine
rii performanţei pe te
renul de sport; înfăţişa, 
re plăcută, lipsa mirosu
lui dezagreabil al gurii.

(Va urma)

Dr. NELLY GOŢIU, 
I.P.S.M.P. 

Hunedoara—Deva
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
•  „Toate felurile de muncă îşi au pitorescul 

lor. Un om care munceşte e totdeauna intere
sant. Orice om care munceşte e nobil. In muncă 
e sănătatea, cinstea, puterea si farmecul .vie- 
ţiiM.

ALEXANDRU VLAHUŢA
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DESPRE MUNCA

•  „Grea povară să nu ai nici o treabă!" X
PROVERB ITALIAN

•  „Munca stăruitoare le învinge pe toate".
VIRGILIU

•  „Munca este uşoară când e plătită cu iubire".
PROVERB ENGLEZ

•  „Munca n-a dezonorat niciodată pe nimeni".
PROVERB GERMAN

•  „Nu există ceva mai frumos pe lume decât 
ceea ce e făurit prin muncă, de munca iscusită a 
omului şi toate gândurile, toate ideile noastre se 
zămisleso In procesul muncii".

MAXIM GORKI
•  „Numai atât ai tră i t : cât ai muncit*.

GOETHE
•  „Nici o artă şi nici ştiinţa nu e posibilă fără 

muncă".
DEMOCRIT

Selecţie de ILIE LEAHU

— In teorie este o i .»  
dee bună, dar practio ‘ 
va merge?

— Să formulaţi In scris 
ideea dumneavoastră.

— E o sugestie prea f
modernă. J

— E o idee demodată. »
— Vom mai discuta j,

asta mai târziu. Avem  ̂
timp. • !

— Nu aţi înţeles pro- f
blema. ?

— întreprinderea noas. *
tră e prea mică pentru i  
dumneavoastră. I

Selecţie de I
ILIE LEAHII ■ T

I
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FRAZE CARE 
DISTRUG IDEILE

— Nu am făcut nicio
dată acest lucru In a- 
cest mod.

— Această idee nu se 
poate realiza.

— Nu avem timp.
— Am mai încercat 

aşa ceva şl riu a dat 
rezultate.

— Nu suntem încă pre. 
gătiţi pentru aşa ceva.

Gloanţe de catifea I
I•  Dacă visăm fără să citeau instrucţiunile de!

punem la socoteală şi folosire. ”j
coşmarurile, degeaba mai •  Desigur, ar fi mai ■
visăm. '  clar în exprimare d acă |

•  După ce şi_a dat nu 1_ar speria cuvintele.!
Jos masca de pe figură, •  ®ând tiranul t e |  
nu şi-a mâi găsit capul. mângâie pe creştet, n u |

•  Am aruncat .atâtea Ş fc *  P°ţ! lovi deI
punţi între noi, precum i”1- , , , . 1
Curcubeele. La fel de •  ^  ° ± îfmmmqp ia fpi drept, dacă n o i
sitoar«fSe' -  duce unde trebuie, to t lsitoare. degeaba. I

•  Iluziile se înfiripa ţ  Din păcate, vorbele ■  
când propriile vise ne se pot depăna şi după]
fac cucuie. ce s_a rUpt firul gându- _

•  înconjurat de zi- rilor. j
duri, n_ai altceva mai •  Golurile nasc Intre. |  
bun de făcut decât să bări, întrebările nasc] 
te închini la mistrie. răspunsuri care, uneori, ■

•  Sunt tare curios să au darul de a lărgi ş i |  
văd ce lume se va naşte mai mult golurile. ' ■  
din haosul de azi. •  Sunt şi minciuni |

•  Colacul de salvare frumoase. Le accept pa ■
aştepta liniştit până când o anexă a adevărului p e |  
celui care se îneda i se care_l cunosc. ţ

Trebuia să ridic banii 
primiţi prin mandat poş
tal la „Post restant". 
M_am prezentat la Poştă 
cu buletinul de identitate 
şi spre marea mea mira
re, deşi specificasem nu
mele şi adresa ex
peditorului, doamna de 
la ghişeu a refuzat să-mi 
elibereze banii pentru eă 
expeditorul nu_mi scri
sese corect numele, ui
tase litera de la sfârşit. 
Doamna care nu voia 
să se abată de la litera

CLEPSIDRA
legii spunea. că adresa 
şi numele expeditorului 
ştiute de mine nu dove_ 
dese că eu sunt destina
tarul, mi-a dat apoi indi
caţii destul, de compli
cate şi care ar fl durat 
câteva zile până să pot 
ajunge eu în posesia ba
nilor de care aveam mare 
nevoie. Rugăminţile şi 
asigurările mele cum că 
eu supt destinatarul cu 
adevărat nu au făcut 
decât să o monteze pe 
doamna respectivă care 
mi-a spus- că pot fi un 
fals destinatar... Am ple_ 
cat mâhnită şl cu la
crimi' în oelii am dat te_ 
lefon expeditorului bani. 
lor mei, care aruncase

între timp chitanţa eu I 
care îmi trimisese banii. '  
Ce era de făcut? j

In după_amiaza ace- t 
leiaşi zile am mers d in '  
nou la ghişeu să întreb î 
ce să fac? Era însă o ( 
altă doamnă şi când l-am '  
dat buletinul spunândţui |  
numele şi adresa expe_ <• 
ditorului mi-a dat banii I 
rugându_mă să-i “spun ’ 
expeditorului ca altă 1 
dată să-mi scrie numele * 
corect. Nu_mi venea |  
să cred. Oare nu cu â . * 
celeaşi legi lucra si a_ 
eeastă doamnă? De ca 
a fost îngăduitoare cu 2 
acea literă lipsă de- la |  
numele meu? De c e i  
nu a fost la fel de r i -1  
gidă? Nu mă cunoştea, 
de ce avea încredere că _ 
eu sunt destinatarul când j  
pe cealaltă nu o convin» |  
seseră nici datele conu J 
plete despre expeditor... I  

Se pare că din exces 3 
de zel unii dintre noi I 
punem legile precum 6» * 
chelarii la cai, să vedem I 
doar înainte, sau oare f  
legile ne dau senzaţia I 
plăcută că uneori putem J 
fi mai puternici şl Sa |  
numele lor putem acuza i 
pe cei care d intr-o gre_ S 
şeală nu se încadrează?— I

«
INA DELEANU |

[

s
şl

•  Prietenul sigur îl 
cunoşti în împrejurări 
nesigure.

Cicero

eÂ a M t
respectul nimănui.

M.I. Lermontov 1

•  E bine să te 
ioşezi de nenorocirea Vriei 
tenilor tăi, dar e mai bine

• să le vii in ajutor.

Voltaire V

•  Un zâmbet sau o vor» 
bă bună spusă unuj bătrân 
li dăruiesc o zi mal anii 
din viaţă. .“'X

Vasiie Conta ;
• r . -

Culese de 
N. ZAMFIR f;
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•  Nu destănui fericirea 
unui om mai puţin feri
cit ca tine.

Pitagora

•  Aşteptarea unei plă
ceri este prin pa însăşi 
o plăcere.

Lessiiig

•  Omul care şl-a tră_ 
dat prietenul nu merită

Desen de C. GA VRIE, A

C R O Ş E T Ă R I
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ORIZONTAL: 1) Gonsemnat ireversibil 
ca valoare... incontestabil; 2) Dar primit la 
ceasul de taină al ursitoarelor — Legă- 
tura terestră cu dorul depărtărilor; 31 
Protagonistul unei fugi allegro ma non 
troppo — Tip vetust de proprietate

privată; 4) Râuri secate la mari căldurii 
— Picaţi irefutabil la examenul de echi
valenţă; 5) Implicate Sntr.un proces la 
procuratură — Termen lexical pentru o 
senzaţie de uşurare; 6) Coiot lătrând la 
bourul moldovenesc — Antiteză formu
lată într_un termen scurt; 7) Tipică pen
tru o persoană ce pare ocupată — Fron
tiere de stat în Afganistan!; 8) Sărbă_ 
toare profană închinată Terpsichorei — 
Pleacă pe extreme după încălzire; 9) Am
bientul natural al unei pupile — Vetust 
distrugător din dotarea marinei; 10) De_ 
functă imperială moştenită etimologic.

VERTICAL: 1) Context definitor al 
unui diagnostic fără leac; 2) Cuplu de 
suflători dovedind o bună inspiraţie — 
Probă eliminatorie într-un concurs de 
împrejurări; 3) Urmă vizibilă a unei rup_ 
turi de ţesut — Beneficiarul unui trata
ment de întărire; 4) Detailist sui_ge- 
neris profilat pe mărunţişuri — Formu_ 
late pentru completat în mod repetat; 
5) Definit ca o culme a cruzimii — 
Vlăstar natural sub oblăduirea unui pă
rinte natural; 6) Postul mare respectat 
cu supuşenie — Cavaleri inocenţi ai spi

ritului de sacrificiu; 7) Noţiune de su
prafaţă în geometria elementară — în
cadrare stas a dimensiunilor unui produs;
8) Unitate de stat specializâtă în construc
ţii — Se exprimă cu mirare în glas;
9) Supermodele proiectate pe soclu — 
Act de eliberare pentru achitare; 18) Fa
cilitate de schimb în actualitate.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„TRĂNCĂNELI" APÂRUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBÂTA TRECUTA:

1) DARAMATURA; 2) EXIL — PERON; 
3) ZO — ITAN — BE; 4) ANINI _  O- 
RAŞ, 5) MIM — SURE — T; 6) A — 
ATEI — ATE; 7) GATA — TALAZ; 8) 
IR — PRAG — ŞI; 9) RAŢIE — ATAC; 
10) ETERNITATE.

MAT IN  2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
Alb: Rd2, Dc7, Tal, 
Negru : Rf5, p : g7

Ch5, p : d4

Soluţia problemei din nr. trecute

1. Del blD
2. Da5 mat
1. ------ - blk
2. De6 mat

*9■■ i
■ m ;
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CUVÂNTU L L IB E R

ftW/dWW

PB O D S IM  S.R.L. 
S IM B R IA

•  „PATRIA- DICV A : 
Frumoasă şi răzbunătoa
re (22—25), Aviivtsh (26— 
28»;

•  „FLACARA" h u n e .  
DOARA: Poim Zero (22— 
28»; -

•  „p a r â n g u l -  p e .  
TOOŞANI: Ace Ventura 
z— Un nebun tn Africa 
|2*—25):

•  „CULTURAL- LU. 
PBNI: Don Juan de Mar. 
Co (22—25);

•  „ZARAND" BRAD: 
Moarte instantanee (22—

, *5): Furia (26—28):
•  „PATRIA" ORAŞ. 

F I»: Moarte instantanee 
122—25); Reţeaua' (26—28);

•  „LUCEAFĂRUL" VUL
CAN: tn timp ce tu dor
meai (22—25); T — Feree

Achiziţionează deşeuri metalice, feroase şi 
neferoase, la preţuri avantajoase. Plata se 
face In numerar la recepţia miîrfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, Ia preţul de 150 de Iei /kg.

Informaţii suplimentare Ia Depozitul din 
Simeria, str. Streiului, nr. I (fd»ţ Depozitul de 
combustibil), precum st & tel. 661270, zilnic 
între orele 8—17. ‘ (93442)

A W W W ^ W W W ZA V iV W iW M M W A V W W i* fAV iftiW W W W W W A W iW ,

PERIOADA 23— 30 MARTIE

) DĂ CUPONULUI TĂU VIATĂ !

E s i m p l u ^ /  P la s e a z ă - ţ i  c u p o n u l  ş i  

c e r t f i c a t e l e  «le p r o p r ie t a t e  

la  F .P .P .  I - BANAT - CRIŞANA".

•  „DACIA” HAŢEG; 
Point Zero (22—34); Dur 
ai deştept (25—27);

«  „MUREŞUL” SIME. 
RIA: Asasini (22—24):

•  „MODERN" HUNE. 
DOARA: Avinash (22 — 
64):

•  CASA DE CULTU
RA CAL AN: Reţeaua
(28—24);

: •  „LUMINA” ILIA:
- Profu* de engleză (22 —
24).

. r».

<SSţS3?
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - H1ANAT-CRIŞANA

'DEVA Tel.. 0544» 16003

r #<%

I*
I

r # mmm • mW* • • <mm * **** # «MF & Mf » Mp # « f  « mm F m»
SOCIETATEA COMERCIALA J
mFAVIOR-VIDRA“ ORĂŞTIE, j

str. Gh. Lazăr, nr. 2 j
Vinde prin licitaţie în ziua de 02 aprilie J 

|  1996, ora 10, utilaje agricole (combină, seină- *
* nători, pluguri, grapo cte).
(  Relaţii suplimentara —- Ia sediul societă- 
l  ţii, telefon 641741 — interior 336.
I (264)

I  .  S.C. FAST COM PROD S.R.Ii.
I  D E V A
* Vinde la populaţie cât şi la agenţii eco-

- ' ;■ . j
f  •  dment şi ciment alb 

>  vrir şl ipsos
|  •  BCA, ţiglă, teracotă, toate la comandă.
;  Informaţii Deva, str. Văcăresc», 44, tel.
1 614554. (6398079) jj

I
I%
I
*.■

î
■ A  -

I%
i

i H
I

C O N V O C A R E
Gaasttiul de administraţia ai SjC. jCORATBANS" 

S. A. Deva convoacă. în baza art. 73 şi 77 din Le
gea nr. 31/J990, adunarea generală a acţionarilor 
pentru data de 5. IV. 1996, ora 16.

M u i f w  se va ţine la « i i  de şedinţă a Dl» 
recţiei de Poştă, având următoarea ordine de d  ;

1 . Prcrmtarea repertalai administratorilor;
2. Prezentarea raportatul cenzorilor ;
3. Discutarea şi aprobarea bilanţului pe »aal 

199K ai fixarea dividendului j
A Proasmţarea asupra gestiunii administrato

rilor ;
5. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerdU 

«fel In curs1 administratorilor ş) cenzorilor;
6. Fixarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

a programului de activitate pentru exerciţiul finan
ciar 19*6;

7. Aprobarea trecerii pe cheltuielile de exploa
tare, conform Normelor Ministerului Finanţelor Nr. 
Ipf76/12. 02. 1996, a amortlzirii înregistrată fn 
«onful 6645, amortizare aferentă gradului de neuti. 
tlzare;

i .  D i v e r s e .
Având In vedere art. 78 din Legea 31/1990, fn- 

acţionarii că In cazul fn care nu se întru
neşte prezenţa statutară, se fixează ca dată Pentru 
ţinerea celei de a doua adunări generale ordinare 

de 6. V. 1996, ora 12.
Se distribuie şi certificatele de acţionar.

Preşedinte.
Ing. BAGAlANU MIRCEA 

(6398082)

BANCOREX
BANCA ROMANA I f f  COMERŢ EXTERIOR 

SUCURSALA DEVA
Rţr. 22 Decembrie, bl. 7 (vis-a-vis de Liceul auto)

mmmmm
Începând cu data ife 29 PlHfle 1996, do

bânzile practicate Ia depozitele in lei atrase 
’ de 1* clientela băncii (persoane fizice şi ju

ridice) sunt:
1 lu n i —  69% pe an
2 luni — 69% pe an
3 luni — 65% pe 
6 luni —  96% pe pa
9 luni — 55% pe an 

12 luni — 53% pe tm
Dobânda la conturile curente in lei ale 

clientelei băncii este de 22% P« «U- 
* $u p a minimă pentru constituirea unui 
depozit este de 100 009 fe l

b

8 J *

.

SX. „CPTATF“
B I V  A

Oferă investitorilor privaţi care deţin ma- 
gâzi s e  specializate in localităţile judeţului

*  făină A l
*  «ri»

054/217927» b iro u

f* «I
C o n d iţia  d e  B v r a r c ;

g i iw ,
Saia****fil î > telefon 

A.D.T., 054/214225.

S.C. IMPRIMiX S.R.I.
Execută la comanM:
•  firma ţ i  reclame,*

•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;

•  panouri propagandă vizuală şi a~ 
vertizoare pentru protecţia muncii}

, •  imprimerie textilă, 
inform aţii la s e d i u l  firm ei din Deva, 

strada Călugăreni, nr. 2.
\ Tel. 664/615062,

!

i

BERBEC
îndemânare tn ches

tiuni domestice,'; putere 
de ecneentrare maximă. 
Luni. o zi deosebită. Veţi 

‘primi cadouri. O femeie 
vă dă informaţii intere
santa. Est# posibil să 
faceţi o afacere renta
bilă. Speculaţiile vă 
pot ajuta in îm bunătă
ţirea situaţiei dv, flnan. 
ciare. Sunteţi atras de 
o persoană de sex opus.

TAUR
întâlnire senzaţională, 

car# vă poate schimba 
Viaţa, Un coleg vă sur, 
prinde prin atitudinea 
faţă de dy. Marţi, veţi 
primi o scurtă vizită. U- 
şoară agitaţie; drumuri 
suplimentare vă ajută 
să depăşiţi un moment 
critk, Rudele şi prie
tenii au nevoie d® 9- 
pinia dv, Evitaţi să a . 
Cumulaţi restanăe pen
tru a nu vă supraaglo
mera. Escapadă senti
mentală.

S i

g e m e n i

Comoditatea vă aduce 
conflicte cu colegii de 
serviciu. Dorinţă de a 
vă implica in activi
tăţi intelectuale. Par
tenerul dv are realizări 
de natură financiară. 
Persoanele bine poziţio
nate social vă vor a ju . 
ta. Tentaţie pentru o 
călătorie. S-ar putea să 
vţ se propună o colabo
rare interesantă. Gen. 
fiictele cu părinţii îşi 
vor găsi rezolvarea ime
diată.

I

BALANŢA j
A»t, zi excelentă pan» ; 

tru practicarea sportul j 
rilor. Activităţile casnic* J 
vă storc duminică de - 
energie. Seara petrecută I 
în mijlocul familiei vă j 
va reîncărca bateriile, |  
.Marţi sunteţi căutat; vă j 
veţi achită datoriile. E. |  
veniment >inaportant în * 
familia dv. Achiziţiona, I 
rea unui obiect de va» * 
Inare va fi o bucurie j 
pentru toată lumea. Sun- J 
taţi cu gândul }a alte j 
teritorii. 1

S C O R PIO N  * I
Program îpcârcat la î 

sfârâit de săptămână. Q 1 
excursie vă va relaxa, J 
îndemâoarp pentru nţiei l 
reparaţii în cămin. Nu * 
vă puţeti aduna gân- | 
)' r;U N- »r t exclus ă * 
vă cadă cineva cu tronc. I 
Sunteţi invitat la o pe, J 
trecere în familie. Par- i 
tenerul de viaţă câştigă J 
o sumă importantă. cşea * 
ce vă ajută să plecaţi I 
în călătoria propusă. J

să g e t ă t o r  I
Sunteţi invidiat dte I 

cauza poziţiei privile. - 
giate pe care o ocu- I 
păţi. Consolidaţi re ia . J 
ţia cu partenerul de via, |  
ţă p m tm  a nu avea I 
surprize. La serviciu veţi J 
fi remarcat. Np vă Jîp, |  
serie inspiraţi* şi d isp o ,; 
ziţia creatoare. Căutaţi |  
9 sursă cu capit*! oare * 
să vă finanţeze ideile. |

ca pr ic o rn

' R A C
Aeordaţi un minim ae, 

cezar operaţiilor casnice. 
Duminică veţi ieşi din 
« a â  pentru cumpărăturii 
l a r i  dialogul dv. cu 

anumite persoane e&te fiam 
acid. Daţi dovadă da 
Idei original» şi de multă 
energie. J d , surpriza 
plăcute. Este posibil să 
încasaţi bani. Statutul dv. 
social va suferi, o schim
bare pozitivă.

L E U
Aveţi iţn wm<r ,speciaU 
apreciat de nai din jur, 
m  familie s-au tncin» 
spiritele. Luni semnaţi 
aprobări, expediaţi me- 
săfe- Telefoanele vă 
vţn" ţin# în priză. Şun. 
ţeţî pe cale să achi
ziţionaţi un obiect pe*» 
Formant. Veşti de la 
drum. Acordaţi atenţia 
•lamentaţiei, feriţi.vă de 
9*e«se. Vă lipseşte si- 
ŞDranţa în privinţa viei 
fii dv. sentimentale.

FE C IO A R Ă
O întâlnire aeaştapta. 

tă vă tulbură. Preocu. 
pârtie dv. gravitează in 
jurul famtiiei. Micile dv. 
nemulţumiri sunt exa
gerate. Posibile «rişti, 
guri intr-o afacere. Ca
nalizaţi -vă energia în 
scopuri constructive. Vă 
TOr interes* şi «diestiu, 
oile oculte. Surpriză 
plăcută din partea per
soanei iubite. Iniţiative 
excelente, dar nu vă gră
biţi să le puneţi în a . 
fşiieşre.

_  l
Dorinţă m are de m a. * 

nlfeetare. Intălnirea cu |  
rudri» aprojriste «ă re, v  
laxează. Pepidaritaţea I 
dv este în creştere, re , * 
Laţiile cu părinţii îşi |  
reiau cursul dresc. A , J 
veţi idei strălucite, dar ţ 
corectitudinea lasă de I 
dorit. Ar fl bine Să nu 1 
vă împrăştiaţi în preg |  
multe direcţii. Proble. '  
mele profesionale vă |  
pneoeupd tn  mod dea*e- • 
bit, lucru ce nu trece I 
neobservat !

VARNATOR
Escapadă sentimen 

talâ. Astrale vă prevăd, 
luni, în tâln iri eu ea. 
meni importanţi. Marţi, 
drumuri scurte, încunu
nate de suneesr Deseehi.
libru financiar. Călăto
ria unui prieten sau a 
dumneavoastră vă va a- 
yantaja. Veste de la 
riaeva din străinătate.
Evitaţi dteeufWe fe «w»-
ţrsdicţoriu- Capacitate 
minimă de concentrare.

PEŞTI
Vă veţi hazarda în. 

tr.o  acţiune, pentru a 
face senzaţie; Căutaţi

Srteneri de afacere pe 
neimea dv. de undă,

§entru a merge la sigur.
unteţi într-o formă 

excelentă. 0  întrunire de 
club sau de cenaclu vă 
va aduce satisfacţii. 
Muncă redacţională, dru
muri, acte, calcule, 
Preocupaţi-vă însă şi de 
a fec tu l dv vestimen. 
tar. Dial<% tonic cu o 
largă audienţă.
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«'CUVÂNTUL USER

BANCA «DACIA FEUX'* S.A. 
SUCURSALA DEVA

ANUNŢA VÂNZAREA PRIN

A URMĂTOARELOR BUNURI?
•caso 3 camere, anexe gospodăreşti, curte, 

i grădină, situate in Ioc. Spini, nr. 104; preţ 
[ de pornire * 14 700 000 
) •  casă, curte şi
) Orăştie, str, 9 Mai,
\ 35066 000 lei;
ţ •  casă, curte şi grădină, situată în
( Ioc, Gelmar, nr.,-37 ; preţ de pornire; 25 000 000 
l lei
i * casă, Cttrte si grădină, situată
1 comuna Buecş, sat Stănija, nr, 178; preţ 
] pornire; 18500 000 Iei;
? •  casă, curte si grădină, situată
)comuna Bălţa, sat Săfişte, nr. HO; preţ 
\ pornire: 26000 000 lei;
Ş •  casă, curte şi grădină, situată

lcR
grădină, situată In 

nr. 78; preţ de pornire:

In
de

în
de

in
\ Certeju de Sus, nr. 220; preţ de pornire; \ 
(25000000 Iei; , >  f V
t •  apartament Cu 2 Camere, situat In i
, Orăştie, s t r .  Mureşului, bl, 10, a p . i3 ;  preţ de ( 
'pornire? 10000000 lei; i
) •  apartament Cu 2 camere, situat tn 1
1 Orăştie, «tr. Eroilor, bl. E, se. D, ap. Oţ preţ î 
\ de pornire: 12 600 000 lei; /
\ * apartament Cu 2 camere, situat în J
ţ Orăştie, Str. A. lancu, bl. 6, ap. 23; preţ de ) 
t pornire: 10 000 660 lfei; > 1
( • maşină de tricotat MTF 16 TEXIMA; \
1 preţ de pornire: 1 000 006 lei; \

•  maşină de încheiat KETT METALîCA i 
7 #  l«ţ pr«f de pornire: 1 600 000 lei; ţ
) 6 maşină de tricotat cu cartelă, program l
\ «SltVEll REED SRP 3g“; preţ de pornire: 
u  oooooo lei; /
\ •* maşină de feStoftat TRIPLA METALO j
\TLRNICA; p r e ţ  de ponticei 1066666 le i; 1 
4 Licitaţia va avea fac în data de 26, HI. I 
ţ  1996, era IO, la Judecătoria DEVA, biroul,'
» executorilor judecătoreşti. i
l Relaţii supiftmentafe Ia sediul băncii din 
J Deva, bdnl N. fiSteescu, bl. 34, tel 220766.

SâU Ia biroul executorilor Judecătoreşti, tel.
«14332.(

S.C. „SILVANA** S.A. 
HUNEDOARA

cu sediul în
, P-ţa Libertăţii, na-. 16, tei. 713623

dL ■
S.C. „PACT IMl’fîX TOSCA SRL.  . 

cu sediul în Hunedoara, bdul Daria, ia-. 15 
Vând la licitaţie publici cu strigare mij- 

V locul fix : anexă laborator cofetărie „TOS- 
€A*% %R«6t In Hunedoara, bdul Daria, nr. 45,
în suprafaţă de 66 mp, dotat 
apă caldă, energie electrică, gat

eu apă rece, 
camerăs _

J frigorifică ritiită, depozit amenajat, Spaţiu 
\ desfacere cu amănuntul.
li Licitaţia va «Vea loc in data de 4 aprilie 

1896, «tu 16, te sediul societăţii S.C. „SIL
VAN A‘* S.A. şi în fiecare ntier-

i  erni, până fa vâraarea mîţfacubfi fix.
Taxa de participare 56660 Iei plus avans 

minim 16 la mită din valoarea de pornire a  
licitaţiei se vor depui» fa casieria societă
ţii S.C. „StLVANA" S.A.

In fo rm a ţii su p lim e n ta re  fa  te le fo n  713923.
<2561

1

I

FJtE. DEVA

A N U  N .Ţ  A 
la ziua de 18 aprilie 1996, orii 16, va avea 

fac la Sedftti F.RvE. Deva examen pentru 
autorizarea dectririCnilor.

Detalii privind cxamenol de autorizare se 
primesc de fa F.&E. Deva, biroul MAREE- 
TING, «riefon 215750, interioare 426 t i 221, 
zilnic ină*t erele 7— 15. i

(255)
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Renaşterea Creditului Românesc SA

( f r e d e t S a * 4
sucursala Hunedoara - Deva

.27Q0 Deva, bd. Oacebat. nr. 8, tel. 0S4 211653 fax 211634

începând CU data de 19. 03. 1996 oferă ur
mătoarei* dobânzi. In procente pe an, pentru 
disponibilităţile la vedere şi depozite în l e i :

PERSOANE FIZICE
T E R M E N

S u m e  m in. 

fnil lei

P ro c e n t

%

1 lu n ă  (3 0  z ile) 1 0 0 5 7

2  turn (6 0  z ile ) 1 0 0  - v x i 61

3  luni (0 0  z ile ) 1 0 0 6 0

4  lun i (1 2 0  z ile ) 1 1 0 0 6 2

6  luni (1 6 0  z ile ) [ } 1 0 0 51

9  luni (2 7 0 z f le ) 1 0 0 5 1 ,5

1 2  luni (3 6 5  z ile ) « 0 0 5 2

(266)

S.C. BADPS S.A. DEVA

CU sediul in Deva, strada E. Gojdu, nr. 79, 
desface bere en-gros produsă de

S .C TIMIŞOREANĂ S.A.

PILS *  650 lei/sticla 
PILS STERILIZATĂ = 740 lei/

PREMIUM PILS STERHJZATA 
*  ÎS0 lei/sticla

PREŢURILE INCLUD T V A  
PENTRU RELAŢII, LA TELEFON 227169,

AŞTEPTAM COMENZI. (97383)

S®ST®HUL DE GOSPODĂRIRE 
A APELOR DEVA

str. Aurel Viaicu, nr. 25, telefon 211773 
Va efectua începând eu 25 martie a.c. 

[acţiuni de combatere a dăunătorilor (şobolani, 
[şoareci), de pe diguri ti lucrări hidrotehnice, 
[administrând momeală — grâu otrăvit, tratat, 
• cu f osf uri de rine.

oprieiarit de terenuri riverane şi 
de animale sunt tuf&ţi să evite prin 

tigfanC* pătrunderea persoanelor şi 
- în m m  acestor lucrări.

MAGAZINUL „VALENTIN**
(zona Casc

VA OFERĂ următoarele

•  Vopsele aria simple şi 
t r i r i  fa t i m id» in nuanţele i r i t e  fa t**-! 
f*ri aecetihite şi de foarte bună calitate.

• Accesorii necesare reparării caroseriilor! 
auto.

• Vopsele ulei pentru tâmplar ie, executa-j
te şi la comandă ia orice nuanţă. ;

•  Vopsea «poxidică pentru reeondiţîrma-; 
bria, a chiuvetelor din fontă şi a* 
a se poate colora ia  orie» nuanţă.; 
te asgrăvit lavabite şi

serilici atrtitrraoegai, coloranţi; 
p r i n  aagtărtdL pensule, bidinele, roluri pen-[ 
t r a  n f d t t e

a Tapet «Imfavubil si adeziv, pentru lipit;

a  Anticele cosmetice Import S.U.A.
•  Pisate şi fiori artţfitfaic ş l maturate im-’ 

port Italia şi Olanda.
EXECUTAM ARANJAMENTE FLORALE,; 

LA COMANDA, pentru ocazii festive.
Toate mărfurile le puteţi achiziţiona în; 

cadrul magazinului t i  în tirtem «» gnm.
ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU ̂  

DISTRIBUIRE DE AlARFURI.
telefon 054/216100.

<221)

C H E 01T A M K T A 1.T

f t S Q i . O M . O O O  a § l
M (irotnll tio sNCopils 

la trasaraa la sorti organizata In iuna 
Iunie.

tu ocazia aniversarii a 2 aai «* 
activitate i

F O N D U L U I R O M A N  l» r  
INVESTlflI

PaiUcipâ investitorii care au minim 
300:000 lei fn sold te 3î mai 1696.

Puteti investi banii dumneavoastră i» fbnăul fioid# 
de InvestiţMapodnd la serviciile B a a o  P o a t  dk* 
Petroşani, Bd 1 Decembrie M. 16 p Hunat’oai  ̂str 22 
Decefi*rieor.7.

v«M M U ua«im jvinK
.vwmcnvutE....----------- -

120 500 LEI

U i ti  pdtack r.«.«.

s t * ^ administrat de 

S C. SPOR S.A.
onum o

V ALO ARI fi INIŢIALA A UNU» titlu Ot 
INVESTITU AROAf ( l iA j

10.000 LEI

Operaţiuni FMA s* efectuează la z 
AteDAf Deva str.Dragos Vodă 18 

' ARDAf Hunedoara b-dwl Corvin 2 
B.D.F Deva str. N.Batcescu m .4

INVESTIT! PINTRU SIGURANIA 
DUMNEAVOA5TRA

SNCFR — REGIONALA CF TIMIŞOARA 
SECŢIA L 5 CFR DEVA

A N U N Ţ A
Pentru lucrări de linie, se închide pasajul 

1 la nivel CF cu DJ 705, halta Geoagiu, în data 
1 de 26. 03. 1996. între orele 10,00—CiJ» şi pa
sajul te nivel CF cu DC 42 Orăştie (partea spre 

I Aurel Viaicu), în data de 27. 03. 1996, Intre 
| orele 10,00—13,00.
j Pe perioada închiderilor de mai sus, ecofi- 
L rea se face pe pasajol la nivel din Halta Geea- 
L gki, respectiv Orăştie.

f m f l m t L w f î w

IMPORT-EK?0 RT * 
, _________  I
|  Angaţeaza fie urgenta agenţi com erciali 1
|  c u  g a ra n ţie  m ateria la  t i  ca rn et t i e |
|c o n d u c er e ca fig .©  inoraeele: f^eirwMira,!
ILupeni , Vulcan, Hunedoara, B r a d ,|
lO raatie . S a la r iz a r e  a v a n ^ j o a s a . l
I Informaţii la  telefon : 0S4- €21752. j

. a —H —  jbm mm mm w m  »wr m* :t«p -mm, «Mft aafa

A N C L V m fiN T . 1600 Sâmbătă. 23 — Duminică. 2* martie
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% CU V Â N T U L ^U B E R ^

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând garsonieră, str.
Mureşului, bl. A I, Hune
doara! tel. 720429 (7398)

•  Vând remorcă 2 to, do
uă axe, fabricaţie germa
nă, înmatriculată. Vând 
tractor 1010. Vând Fiat 
Groma, motor defect. Tel. 
211421.

•  Vând casă Zlaşti, nr. 
21. Informaţii zilnic de la 
ora 19 la tel. 617161. (7393)

•  Vând Dozator Siemens 
3 capete, telefon 651107.

(3568)
•  Vând casă în Simeria, 

zonă de privatizare de en- 
gros, service, dispensar şi 
complex comercial. Autotu
rism Fiat Uno 1300 Diesel

■ OU motor şi cutie rezervă, 
acordeon Weimaister. Tel. 
661105. (7388)

•  Vând talon Oltcit, pie
se Oltcit, chioşc activităţi 

'comerciale. Tel. 614460.
(7387)

• •  Vând casă cu etaj, a-
ftexe, grădină, Geoagiu, tel. 
117, preţ negociabil (71820)

•  Vând urgent mobilă 
tineret, informaţii tel.

. 612566. (7386)
•  Vând casă, Deva, str. 

Aurel Vlaicu, 93, tel. 616366
(71670)

•  Vând apartament 2 ca
mere, Haţeg, 12 milioane, 
tel. 219199, orele 19—22.

(7163#)
•  Vând apartament 3 ca

mere, decomandate, Brad, 
informaţii la telefon 655032.

(7179)
•  Vând Dacia 1300, mul

tiple îmbunătăţiri, stare 
excepţională, preţ 6 200 000. 
«Fel. 068/133447 sau 641864.

(7385)
•  Vând grădină cu pomi 

şi vie, si pian. Tel. 641121.
(8088)

•  Vând casă, grădină cu
pomi, în Costeşti, nr. 53. 
Informaţii 642338. (8009)

•  Vând combină Class cu
cabină, cu masă de 3 m, 
tel. 641500; (8011)

•  Vând casă, dependinţe,
g r* *i ină mare, comun „ ’ Iar- 
tinesti, informaţii Călan, 
tel. 730905. ' (8012)

•  Vând Renault. Fuego.
stare excepţională, fabrica
ţie 1985, înmatriculat. Tel. 
613390. . (7386)

•  Vând ieftin mobilă 
■ Toptita. Tnf tel. 626617.

(7378)
•  Vând copiator „Minol

ta", preluare automată a 
originalului, casetă univer
sală de hârtii, duplex, sta
ţie de culoare albastră, si- 
muT color, parţial color. 
Informaţii tel. 228997 sau 
033/630191. (73/6)

• '  Vând sintetizator Kprg- 
Ml, profesional, eu sequen- 
cer. Deva, tei. 612330.

(71640)
-• Cumpăr feren, aparta

ment sau casă în Geoagiu 
Băi, tel. Braşov, 068/113070 

(7347)
•  Vând familii. albine.

Orăstie, str. Plantelor, nr, 
4, tel. 647081. (7359)

•  Vând videocamere JVC, 
Sony, video Panasonic, pie
se Ford Taunus, tel. 218587.

(7175)
•  Vând pământ în Lunea 

Orăştiei, inf. 615685. (7363)
•  Vând apartament 2  ca

mere, zona Sala Sporturi
lor (14 090 000). Tel. 629793.

(7366)
•  Vând chioşc alimen

taţie publică cu contract ' 
pe 5 ani, Dacia 1310, an 
fabricaţie 1989, preţ avan
tajos. fe l. 625989. (7367)

•  Vând urgent TV izo
termă, înmatriculată eu 
carte identitate, stare bună, 
6,000 000 lei, motor benzi
nă. Deva, tel, 221675. (7371)

•  Vând garaj metalic,

ANUL VIII m Air. 1000

demontabil. Deva, telefon 
623787, după ora 16. (7372)

•  Vând armă vânătoa
re calibru 12. Simeria, A. 
Mureşan, nr. 39. (7348)

•  Vând Audi 80, Ford
„Fiesta“ 1981, neînmatricu
late. Tel. 633283. (7352)

•  Vând bibliotecă . furnir 
nuc, 400 000 lei, două ra
te. Telefon .721506.

(6599)
•  Vând SRL 1993. Tel.

"14474. (G598)
» Vând fân şi lucer

na, Hunedoara. strada 
Hăşdat. 26, tei. 712143.

(0597)
•  Vând casă trei ca

mere, gaz, garaj, depen
dinţe, grădină 630 mp. 
Hunedoara, Dr. Marineseu, 
■>. telefon 720016.

' (0595)
•  Vând apartament 2 

camere, telefon 713982.
(6596)

•  S.C. Albina SRL, 
prin magazinul din strada 
Viorele, vinde . en gros 
şi en detail următoa
rele produse Marshall: 
vopsele ulei, baiţ. Iac, 
palux, vinarom, rulouri, 
pensule, grund. Atenţie, 
calitate occidentală, la 
preţuri româneşti. Re
laţii telefon 720025.

(0590)
•  Vând teren intra

vilan, zona Devei, con- 
struibil, preţ negociabil, 
22 Decembrie, nr. 206.

■ (0396109)
•  Vând casă cu grădi

nă şi anexe, sat Banpotoc. 
Informaţii C61584. .

(397853)
DIVERSE

•  S.C. Sebastian Prod 
Corn SRL Orăştie anun
ţă intenţia de majorare 
a adaosului comercial, în
cepând cu data de 15. IV. 
1996, până la sută la 
sută, alimentaţie publi
că, en gros. până la 30 
ia sută.

18010)
•  Caut repatriat în

matriculare autoturism 
2000 cmc, peste ’ 8 anî. 
Telefon 054/230795.

(7173)
•  Preiau contra cost 

cupoane nominative de 
privatizare. Te). 230791.

(7303)

•  “ îm pr u m u t u r i “
ÎN LEI primiţi la 
CASA DE AMANET 
„ARISTOCRAT" DE
VA, Libertăţii 2 (vi
zavi Comtim); HUNE-' 
DOARA, Ion Creangă,
1 (vizavi Banca Co
mercială); SIMERIA,
— închis renovare. 
Tel. 214570.

(7369) __

•  S.C. Haţegan MI 
Corn SRL Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
preţului la Vafe pentru 
îngheţată, ia 12 lei/buc.

(7382)
•  S.C. Artizana Com

SRL Deva anunţă majora
rea adaosului comercial 
până la sută to sută, 
începând cu data de 23 
aprilie 1996. (7370)

•  S.C. Conexim SRL 
Deva anunţă majorarea 
adaosului comercial de la 
zero la 290 la sută, în
cepând eu data de 23 a- 
prilie 1996,

(7395)
OFERTE

1)E SE R V ruti

•  Firmă- particulară din 
Deva angajează agenţi co- 
. merciali, salariu plus 
comision. Tei. 623620, după 
ora 19.

' (7345)
•  Angajăm- vânzători 

stradalii (îngheţată). . Re
laţii, Crişcior, str. Lun
cii, 2, telefon 656051.

(7355)

•  Societate comercia
lă execută lucrări de 
instalaţii sanitare şi. în
călzire. Telefoane 219360, 
624595. • (7183)'

PIERDERI
•  Pierdut certificat în

matriculare, seria 159420, 
autovehicul 21 HD 455, 
aparţinând S.C. Compil 
S.A. Deva. II declar, nfil.

(97361)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
3 camere eu garsonieră, 
plus diferenţă. Informa
ţii tel. 622732, după ora 
16. (7381)

•  Schimb gospodărie 
plus 6 1 hectare, judeţul 
Arad. cu apartament 
Deva. Telefon 227316.

(7180)
•  Schimb apartament 

2 camere, etaj III, Goj- 
du, cu apartament trei 
camere. Telefon G17624, 
după ora 18.

(7377)
•  Schimb " apartament 

2 camere, contra 3—4 ca
mere, Simeria, 660768 ;.
212955.

(7358)

ÎNCHIRIERI

•  închiriez apartament 
în Bucureşti, pentru stu
denţi sau societate co
mercială, din judeţul Hu
nedoara. Tel. 616857, în
tre orele 17—19.
• - • (7299)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere în 
suflet, familiile Pârva şi 
Vasiu artunţă împlinirea 
unui an de la decesul 
celui care a fost un. bun 
soţ, tată, socru .şi bunic

PÂRVA PARTENIE 
din Sulighete. Comemo
rarea — duminică, 24 mar
tie .1996, lâ biserica din 
satul Sulighete. Familia.

, (397852)
•  Duminică, 24 martie, 

se împlinesc doi ani de 
când a trecut în. nefiin
ţă cel ce a fost un bun 
soţ, tată si bunic

STOIC SERAFIM
Te vom păstra veşnic în 

sufletele noastre. Fami
lia. '  (0397851)

•  Au trecut şase luni 
de când ne-a părăsit dra
gul nostru

NISTOR TRIFU 
• Ai plecat şi ne-ai lăsat 
cu ochii înlăcrimaţi. De 
şase luni te aşteptăm să 
vii. să ne sfătuieşti, dar 
în zadar. Odihneşte-te 
în pace! Parastasul de 
pomenire —. sâmbătă, 23 
martie. Familia.

(7177)

•  Au trecut 6 luni 
de durere şi regrete 
amarnice de la despăr
ţirea de scumpul 
nostru soţ şi tată 
ing, DARKO GAVRÎL 

‘ Tu ne-ai părăsit, 
insă veşnic vei- trăi 
pentru noi. Soţia 
Dia, copiii Cristian şi 
Adrian.

(7400)

•  Soţul Cornel şi ‘ 
fiu! Cristian deplâng 
trecerea a şase luni 
de Ia decesul dragei 
lor

VIORICA CLEJ
Parastasul de po

menire are loc la 24. 
martie, ora 12, la 

capehţ -cimitirului or
todox din str. M. E- 
minescu, Deva. Dum
nezeu , să o odih
nească în pace !

(7396)

•  Cu lacrimi amare 
şi inimile mistuite de 
dor, anunţăm împlL 
nirea a şase săptă
mâni de cumplită 
durere de când moar
tea ne-a luat ce am ' 
avut mai scump, mijit 
iubitul, - inegalabilul 
frate, cumnat şi unchi

IONICA FLORIAN 
BORZA

II vom regreta tot 
restul 'vieţii. Sora Ni- . 
nâ, cumnatul Emil 
şi nepoţii Emil şi Ana 
Maria.

(6600)

drag Robert şi tot ce ţi-a 
fost drag, lăsându-ne doar 

.numele,

k a r pin eT a d r ia n  
(TUKI) ,

Flacăra vieţii s-a stins 
la numai 23 ani. Cât mă 
ţine firul vieţii mele, 
nu te voi uita.

•  Dragului meu soţ

KARPINET
GHEORGIIE

m-ai lăsat numai la
crimi şi suspine, la moar
tea ta şi a copiilor noş
tri. Eraţi * bucuria mea 
şi speranţa- zilelor mele. 
Soţia Maria.

•  Triştă şi dureroasă a 
rămas clipa despărţirii, 
la numai 44 de ani, viaţa 
ai părăsit-o şi pe fiul tău

•  Profund omagiu şi 
neştearsă amintire fiului 
meu scump

DABADICS ELENA
(născută Becsuk Iluti) 
Mătuşa Karpineţ nu te 

vâ uita I
•  S-au scurs doi ani 

de lacrimi şi dor deasupra 
mormântului tău, scumpa 
mea soţie

LUPU IREN 
Comemorarea azi ziua 

cea mai tristă din toate 
câte am putut avea atunci 
când moartea crudă şi 

; cumplită răpea lumina 
unei minunate stele. ■ Al 
fost o sţea în viaţa pă
mântească, rămâi o stea 
şi-n ■ negrul meu abis. 
Te va plânge întotdeauna 
soţul tău Vasile. Pa
rastasul va avea loc sâm -' 
bătă, 23 martie 1996. O- 
dihnească-se în pace !

(396098)

DECESE

Ing. KARPINEŢ 
GHEORGIIE 

GIGI
In 23 martie viaţa ta 

s-a stins la numai 48 ani 
şi ai lăsat în urmă un 
imens gol pentru mama 
ta, care nu te va uita.

•  Ani de lacrimi curg 
necesat după fiul meu 
adorat şi iubit

•  Salariaţii Filialei 
P.A.P.I. Deva din 
cadrul S.C. „Condor” 
S.A. sunt alături de 
colegul lor, sing. Du- 
bar Petru la marea 
durere pricinuită de 
decesul neaşteptat al 
tatălui său. Transmi
tem sincera noastră 
compasiune familiei 
îndoliate.

(7403)

- • ■■C u  nemărginită 
durere In suflet soţia 
Livia, fiul Paul a- 
nunţă încetarea ful
gerătoare din viaţă 
a celui mai drag, care 
a fost soţ şi tată, 

PARAU VIAN 
înmormântarea va a- 

vea loc în 23. 03. 1996, 
ora 13, din cartierul 
Viile Noi, str. Horea. 
Soţia Livia,' fiul Paul.

(7391)

•  Marîuca mamă, 
Lucia soră' şi Clau- 
diu nepot deplâng 
trecerea în nefiinţă a 
bunului lor fiu, frate 
şi unchi

JIAN PARAU
Dumnezeu să-l o- 

dihnească!
(7404)

•  Fratele ■ Iulian, 
cumnata Maria şi ne
poate Liana regretă 
dispariţia fulgerătoa
re a celui care a fost

JIAN PARAU
Veşnică amintire.

(7404)

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost

PARAU VIAN 
un om de aleasă o- 
menie şi bunătate su
fletească. Nu te vom 
uita niciodată. Cum
natul Ionel şi Aneuţa 
Ghiţiba, nepoţii Do
rin şi Mihai.

(7391) (

•  Suntem alături de 
fiica noastră Livia şi 
nepotul Paul, In ma
rea durere pricinuită 
de moartea iubitului 
nostru ginere,

JIAN
Dumnezeu să-l o- 

dihnească ! Familia 
Dumitru şi Ana Să- 
lăjan. (7407)

•  Colegii de servi
ciu de la Penitencia
rul Deva sunt alături 
de doamna Mariana 
Spineanu- în momen
tele grele pricinuite 
de decesul mamei sale, 
şi-j transmit pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe. (7390)

•  Colectivul de elevi al
clasei a IV-a B, de Ia 
Liceul de Artă, sunt a- 
lături de colegul lcw Părău 
Paul, la decesul tatălui 
său. (7184)

•  Colectivul Primăriei 
comunei Sîntămăria Or- 
lea este alături de cole
ga lor Lizica, în greaua,

• încercare pricinuită de 
decesul soţului ei,

VASILE DRAGOŞ 
după o lungă şi grea 

suferinţă. Sincere condo
leanţe şi vesnioă amin
tire ! (7026)

De Ia Politia Sanitară
b u n a  g o spo d ă rire  

şi p Astr ar ea  
c ur ă ţeniei

Un control efectuat la 
casa de copii din Brad, 
pe lângă câteva lucruri 
pozitive a, reliefat şi unele 
neajunsuri în ceea ce, pri
veşte ordinea şi curăţe
nia. Drept urmare, pen
tru • nesupravegherea per
sonalului din subordine 
privind respectarea nor
melor de igienă în pre
pararea mâncărurilor şi 
neefectuarea examenului 
coprobacteriologic la în
tregul personal, s-au a- 
plicat amenzi în valoa
re de 150 000 lei.

Fiecare cetăţean, bun 
gospodar, trebuie să ştie 
că anexele gospodăreşti nu 
se- pot amplasa după bunuj 
plac, că trebuie să res
pecte anumite reguli. Dl. 
Gheorghe Belel, din Baia 
de Criş, a fost amendat 
cu 100 000 lei, întrucât 
şi-a fftnplasat grajdul şj 
coteţele pentru păsări în 
locuri care prezintă risc

ridicat de îmbolnăviri. Au 
mai fost sancţionate cu 
amenzi între 100 000 —
150 000 lei şi S.G. Dan 
Impex SRL Petrila — 
pentru neîntreţinerea sur
sei de apă caldă în bune 
condiţiuni, S.G. Bertoldi 
SNC Petroşani, care co
mercializa pâine direct 
dintr-un mijloc de trans
port neautorizat.

LIPSA A.S.F. SAU...
VIZA

Lista societăţilor co
merciale care au fost gă
site fără autorizaţie sa
nitară de funcţionare se 
întregeşte: S.C. Alimen
tara Deva, A.F. Victoria 
Petroşani, S.C. Ramara 
Com Prodex SRL Deva, 
S.C. - Cristian Sarmis SRL 
Haţeg, S.G. Polimed SRL 
au fost amendate, pentru 
această abatere cu sume 
între 50 000 — 200.000 lefc

Numai săptămâna tre
cută 8 societăţi din Brad, 
Hunedoara şi Deva au 
fost găsite fără viza pe 
a^est an pe A.S.F.

mm
•  Sâmbătă, 22 — Dy" ă, 21 martie 1996


