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c a m p a n ie i
: Discuţie cu dl. VICTOR OVIDIU IŞI'AN,
director general la Prefectura judeţului Hunedoara

(, —i Domnule director
f general, au trecut puţine

zile din cele 45 ale ac
tualei campanii electorale 
pentru alegerile de la 2 . 
iunie. Facem o primă
măsurătoare” a tempe

raturii începutului do 
campanie?

— Cu plăcere.
— Să începem cu pre

gătirea logistică, în sar
cina Prefecturii şi a oon- 
siliilor locale ■ fiind date 
prin lege o seamă de 
atribuţii în acest stadiu 
al campaniei. Cum stăm 
până acum. sub acest 
aspect?

— Prefectul, potrivit 
atribuţiilor care-i revin 
din lege, a elaborat şi 
emis Ordinul prin care 
s-a stabilit numărul de 
consilieri pentru fiecare 
consiliu local, municipal.

^orăşenesc şl comunal 
A elaborat, de asemenea, 
ordinul prin care s-a 
făcut numerotarea cir
cumscripţiilor electorale. 
De notat că în cadrul cir
cumscripţiilor electorale, 
municipale. orăşeneşti şi 
comunale se va vota şi 
pentru consilierii jude
ţului. Alegătorul va primi 
deci trei buletine de 
vot: pentru primar, pen
tru consilieri locali şi 
pentru consilierii judeţeni.

S-a întocmit lista cu 
juriştii din judeţ care 
nu fac parte din vreun 
partid politic şi care, a- 
lături de magistraţi şi 
de reprezentanţii parti
delor, constituie birourile 
electorale de circum
scripţie. Pe baza acestor 
liste a avut loc tragerea 
la sorţi pentru magistraţii

membri ai Biroului e- 
lectoral judeţean şi pen
tru preşedinţii şi înlocui
torii lor ai birourilor 
electorale.

Au fost instruiţi pri
marii' şi secretarii con
siliilor locale în legătură 
cu lucrările ce Ie revin 
prin lege în această pe
rioadă,* pentru pregătirea 
şi desfăşurarea alegerilor. 
S-a insistat pe organi
zarea secţiilor de votare 
cât mai aproape de â- 
legător. S-a insistat, de 
asemenea , asupra liste
lor electorale, aici in
tervenind câteva n'outăţi 
faţă de alegerile trecute. 
Vor exista patru cate
gorii de liste. Intre a- 
eestea — Listele electo
rale permanente, în care 
vor fi înscrişi toţi ce-

ION CIOCLE1

•  Azi, 27. 04, este .
ultima zi când parti- I 
dele politice, alianţele j 
politice san clecto- I 
rale pot comunica j 
Biroului electoral cen- | 
trai semnele electorale j 
sub care vor candida | 
în alegeri. j

•  Mâine, 28. 04, -
este ternienul limită |  
pentru primari spre a , 
aduce la cunoştinţa | 
publică numerotarea « 
circumscripţiilor elec- I 
torale. ,

•  Intră în actda* } 
litate depunerea de t 
către partide politice, I 
alianţe politice ori c- ■ 
lcctorale şi candidaţii ' 
independenţi, la bi- J 
rourilo electorale de I

ş circumscripţii, a do- j 
cumentelor referitoare • 
la candidaţii în ale- j 
geri. I

(Continuare în pag. •  2.a) , —
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•  CONCERT EXTRA
ORDINAR. Sâmbătă, 27 
aprilie a.c.. începând cu 
ora 18, Casa de Cul
tu ra din Deva va fi 
gazda unui nou eveni
ment muzical impor
tant: Concertul extraor
dinar al Filarmonicii 
de Stat „Transilvania" 
din Cluj-Napoca, în or
ganizarea , Prefecturii şi 
a Inspectoratului pen
tru Cultură ale judeţu
lui Hunedoara, a Casei 
de Cultură şi a Li
ceului de Arte din De
va, Avându-i ca diri
jor pe Florentin Mi- 
hăescu şi ca solist pe 
Octavian Arion, progra
mul muzical va cuprinde 
Concertul nr. 5 („gm-
perialul") şi . Simfonia 
a VIII-a de Ludwig van 
Beethoven.. (G.B.)

•  SIMPOZION ŞTI
INŢIFIC. In organizarea 
Universităţii Ecologice 
din Deva, în sala Tri
bunalului judeţean are 
loc azi — sâmbătă —, 
la ora 9, simpozionul 
ştiinţific „România în
cotro"? Participă cadre 
universitare, persona
lităţi ale vieţii ştiinţi
fice româneşti, studenţi, 
alţi invitaţi. /

•  SUBSCRIPŢIA CON
TINUA. O veste bună 
pentru deţinătorii de 
cupoane nominative de 
privatizare, Sâmbătă 
şi duminică (27—28 a- 
prilie a.c.) unităţile CEC 
din judeţul nostru au 
program normal de lu
cru în ; Vederea sub
scripţiei. Cei ce nu au 
depus încă cupoanele 
în vederea privatizării, 
o pot face, în zilele 
respective, la unităţile 
CEC. (N.T.)

•  HANDBAL • FE
MININ. Sâmbătă, la ora 
11, în sala sporturilor 
din Deva începe partida 
de handbal feminim RE- 
MIN — Artego BTT Tg, 
.Tiu, din cadrul seriei 
a :III-a a Diviziei B. 
Sperăm ca echipa de- 
veană să obţină vic
toria. (S.C.)

•  COR VIN bl., ACASA. 
Şi în această! etapă (a

' 28-a) CorvinuA Hune-: 
doara are meci tot pe 
teren propriu, eu G.S.M. 
Reşiţa, întâlnire; între 
două cunoscute com
batante din fotbalul ro
mânesc. Sperăm să fie 
ian meci via disputat 
eu învingători hunedoreni. Am înflorit magnoliile în Parcul deudrologie din 

Simeria. ~ Foto: ANTON . SOC ACI U

Privatizare de pomină
In urma unor sesizări 

privind privatizarea cu 
multe semne de întrebare, 
ne-am deplasat la S.C. 
Agromec din Orăştie. 
In esenţă este vorba 
despre faptul că, în ve
derea privatizării, s-a 
propus şi s-a acceptat 
(în prezent dosarele â- 
flându-se la F.P.S. Bu
cureşti) divizarea unităţii

s-a spus ce inventar şl 
ce capital social va avea 
noua societate sl nici din 
ce se compune aceasta, 
cu toate că sunt şi ac
ţionari care au subscris 
cu cupoane. Ulterior- am 
aflat că noua societate co
mercială va avea doar un 
tractor, o corn bină, o 
maşină de plantat şi două 
rezervoare de combustibil.

amintite în 7 societăţi 
comerciale. Până aici, 
toate bune. Atunci cum 
şi de ce s-au născut 
nemulţumirile?

Tată opiniile câtorva 
interlocutori implicaţi mai 
mult sau mai puţin în 
privatizarea de pomină, 
care nu se ştie când si 
cum se va finaliza.

In». . Horia Romoşan: 
Am depus opţiune de pri
vatizare pentru S.C. Me
canizatorul, care urmează 
să se constituie la fosta 
secţia S.M.A. ce deservea 
complexul de viţei, unde 
existau la un moment 
dat, înainte de 1989, peste 
20 de tractoare, cu tot 
setul dc utilaje. Depopu- 
lându-se complexul, uti
lajele au fost retrase de 
aici şi duse la alte 
secţii. S-a păstrat însă 
în condiţii bune, până 
prin luna martie a.c., a- 
telierul de reparaţii, A- 
cum aici nu mai există 
decât pereţii şl acoperi
şul. S-a distrus şi s-a luat 
totul, fără ca cineva să 
fie răspunzător de mili
oanele dispărute. Pentru 
diviziune nu s-a făcut, 
cum era firesc, nici un 
studiu de fezabilitate 
Când am făcut opţiunea 
pentru privatizare nu ni

Tractorul (acum doar cu 
3 roţi) şi combina sunt 
Ia sediul firmei — mamă, 
iar mecanizatorul face 
pe paznicul la Agromec. 
întrebarea, firească este: 
cum îşi poate începe ac
tivitatea o nouă unitate 
de prestări servicii pentru 
agricultură având doar 
un tractor şi o combină? 
■Evident, pe lângă trac
torist, noua firmă trebuie 
să aibă manager, conta
bil Şef şi cenzori. Valo
ric, vorbind, după cal
culele mele, capitalul 
social al viitoarei S.C. 
Mecanizatorul ar fi repre
zentat de circa 38 mi
lioane de lei pământul, 
22 milioane de lei pe
reţii şi acoperişul atelie
rului şi 3 milioane de 
lei utilajele. Menţionez 
că celelalte utilaje au 
fost repartizate altor foste 
secţii ce vor deveni s»- 
cietăti comerciale, în spe
cial la cele unde actualii 
manageri se privatizează.

De peste o lună de 
zile am sesizat în scris 
Prefectura despre situa
ţia respecţi vă* însă nu 
am primit nici un răs- 

A consemnat 
NICOLAE TfttCOB

(Continuare in pag. n 2_a)

racter de aversă în Ba
nat, Crişana şi Oltenia, 
începând dc luni, insta
bilitatea se va accentua 

In intervalul 26—29 Progresiv, iar ploile
aprilie vremea se men- vor cuprinde aproape 
ţine caldă. Sâmbătă şi toate regiunile (I.ăscuţ 
duminică vor cădea Micîoşoni, şeful Staţiei
ploi ce vor avea şl ca- meteo — Deva). ■

S.C. SEVCOM „CENTRAL" S.R.L. 
D E V A

{(prin domnul FLOREA GHEORGHE SEVER){ 
{ Tcl/fax- 054/216234 ţ
t _____________________________________________ r

[ — banane 
[ — roşii 
[ — castraveţi 
< — portocale 
! grapefruit
> — lămâi 
j — kiwi 
j — struguri

i — ULEI „Iloriu" 1/1 — 3050 (inclusiv TVA); 

[— ZAHĂR ~ 1795 (inclusiv TVA).
OFERTA SPECIALA vinuri: •  .RIESLING': •  

j „PREMIAT";
1 GALA";
! SÂVIGNON"; •  VIN l/l .CASABI,ANCA?: VIN
! JIDVEl 1/1 de la cea mai renumita podgorie — 
j Jidvei, Alba. .../K T ’i'

"A AŞTEPTAM LA COMPLEXUL COMERj 
| CTAI „CENTRA L" DEVA (PIAŢA AGROAUMEN’
> TAR A).

•  „FETEASCA ALB A" şi •  „KE- 
„MUSCAT OTTONEL"; •  „CABERNET

- * — F — * — *
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TRIBUNA ELE

Uo prim test despre 
.temperatura" campaniei

(Urmare dl» pag. Q

tăţenii cu drept de voi 
înscrierea în listele per
manente se face pe străzi 
şi î)i ordinea numărului 
imobilului. AMâ catego
rie de liste Ii ctiprf&de 
pe cetăţenii care şi-au 
stabilit reşedinţa tatr-o 
localitate cu cel puţin 6 
luni înainte de alegeri 
P* aceste liste ei vor 
fi înscrişi numai la ce
rerea lor, adresată pri
marului, după care pot

5*
âm

vota în localitatea 
reşedinţă.

> ^S »  H
caţii cu denumirea 
detînrftarea 
votare?

— Acesta este ui» atri
but al primarilor, dar se 
va ocupa şi Prefectura 
de acţiunea respectivi

— t a ce constă, la a- 
ceasiă dată, legătura or
ganizatorilor sdtgerBgr cu 
partidele politice rare 
candidează tn  alegerile 
de la 2 iunie?

— Prefectul fudeţulul 
a organizat o prtană 
întâlnire cu conducători! 
ipartidelor poKtice dBft 
judeţ. Le-au fost pure 
ia disperi ţie tafonraţiile 
tehnice eu privire la  

modul de desfăşurare a 
alegerilor. M pi^anim  că

â pune ia dispoziţia 
Udelor locuri de întâl
nire c» alegătorii, eo 
plata de către partide a 
unor cheltuieli 
astfel.

P.S. vo ovm  candidaţi (a funcţia da primar 
în majoritatea localităţilor

Conferinţa de presă a 
Organizaţiei judeţene Hu
nedoara a Partidului So
cialist, desfăşurată joi, 
25 aprilie, după-amiază. la 
Deva, a avut ca princi
pal scop prezentarea can
didaţilor partidului la 

•alegerile locale din luna 
iunie.

Potrivit declaraţiei pre
şedintelui organizaţiei ju

deţene a  acestui partid, 
dl. Virgil Sicoe, în ac
tuala campanie electorală 
Partidul Socialist va avea 
candidat» la  funcţia de 
primar, in toate oraşele 
ji municipiile judeţului, 
cu excepţia localităţilor 
Aninoasa şi Uricani. La 
comune, tot pentru a- 
ceastă funcţie, Partidul 
Socialist va prezenta

Dacă. trali sau locali spunând; 
„Dacă vom -câştiga ale-

Istaria povesteşte 
regii a două ţări 
cine au pornit cu armate 
unul împotriva altuia 
Ajunşi la un pârâu şi-au 
aşezat - _ oştile pe cele 
două maluri ale aces
tuia, iar ei au venit 
faţă în faţă. Unul din 
ei i-a strigat celuilalt:

gerile...", „Dacă ajun
ez gem te putere...**, „Dacă

ve na veţi da voturile^.", î  
după care urmează un V 
şuvoi de promisiuni, de ţ 
la lapte şi miere în 1 
România până te luna / 
si stelele de pe cer şi ţ 
pe care ziariştii le no- ţ 
tează harnici pentru a i 
te reda în gazetele şi * 
emisiunile kw. \

De câte ori îi aud— Dară am să te 
înving, o să pun mâna pe domnii respectiv» for- 
pe tine, să-ţi tai capul mulând expresii de ge- 
ţie şi comandanţilor tăi, nul celor înscrise îrt

ajunge hilimele mal sas, îmi i 
vine să zic, precum cel ? 
de-al doilea rege: „Da- \
că". Dar n-o fac pentru i 

că ro*j

de

iar ostaşii vor 
robii noştri.

Cetâiait suveran 
replicat scurt:

— Dacă...
‘ îmi aduc aminte 
această întâmplare —* 
adevărată sau legendară, 
nu ştiu precis- — când 
îi aud, la conferinţele 
de presă ce s-au în- pani cu multă grijă şi
mulţiţ ea ciupercile după va alege numai după
ploaie, în ultima vre- aceea. ţ
me —- pe lideri cen- TRAIAN BONBOH t

că sunt convins _ ,
mânui nu este prost; ţ 
cum Q caracteriza un l 
domn cu buze vinete din » 
Capitală şi eă în cil- * 
pele cât se va âfia în \  
cabina de vot va cum- i

si I

candidaţi In mai bine 
de Să la sută din nu
mărul lor.

Vor candida te funcţia 
de primar următorii: Pe
troşani — Dorel Arad, 
Hunedoara —■ Constantin 
Grecu. Orăţtie — Silvia 
Munteanu, Brad — Sorin 
Ciocan, Simeria — Pavel 
Irimie, Haţeg - Dorel 
Diconi, Vulcan — Constan
t a  ParâSa, Teliuc — 
Mareea Modârcă, Văli- 
şoara — Dorina Maier, 
Ilia — Remus Crăciun. 
Dobra — Ionel Trif, Bălţa 

Eugenia Udrea.
De asm eneş, în  cadrul 

întâlnirii cu presa de joi 
aii mai fost prezentate 
câteva puncte de vedere 
privind actualul spectru 
politic. In viziunea PE 
regruparea unor forma
ţiuni politice a» alianţe 
se face după raţiuni de 
partid şi uneori interese 
mărunte.

D eşi au trecut ' mai 
bine de 6 ani din de- 
Icemfbrie *89, situaţia e- 
conomico-socială este tot 
mai grea, iar perspectiva, 
deocamdată, rămâne., in
certă. s-a mai concluzionat, 
printre altele, de către 
liderii judeţeni ai Par
tidului Socialist

CORNEL POENAR

I

Călătoria cu

„tom beronul-

>tă
de tM m  dl. G. f n a ţ  di* 
satul dungani, essnun» 
Vaţa de Jos, sunt descrise 

pre«are fi» care 
«•voiţi să Călăto

rească sfinte navetiştii pe 
ruta spre Brad. Datorită 
găurilor din podele şi 
neefanşării sşiloi 
este an  frig io»»0«ttottUţ 
iar în restaf « w f is p s d . 
lor călătorii simt îmbâc
siţi de pnrfţ incit niel 
cu masca, nici o» antidot 
n« m  utmm de iretoil 
năviri. Ca urmare, oa-

*? . i  
terna - |

DUMINICA MIRONOSIŢELOR
Astă», când evocăm amintirea femeilor nii- I 

ronosiţe, când facem pomenirea acestor earajoase j 
şi neprihănite  misionare, sufletele noastre se în- I 
dreaptă ca admiraţie spre toate aerte femei, a j 
căror viaţă a fost permanentă candelă aprinsă | 
la icoana tui IlristoS Şi la altarul Bisericii. '
Iar vouă, femeilor de azi, Biserica vă spune: | 
Urmaţi exemplul de trăire şi sfinţenie de soţii • 
ideale şi mame devotate! .1

Arătaţi-vă, prin viaţa şi faptele voastre, demne '  
de rolul pe care vi l-a încredinţat Hristos. j

Căutaţi cp stăruinţă să sădiţi îi» vlăstarele J 
tinere sentimente religioase şi să instauraţi iar să- > 
nătoase tradiţii de familie. I

Astfel Biserica şi generaţiile viitoare de greş- j 
(ini vă vor cinsti memoria, iar cerul vă va a- | 
corda răsplata binemeritată.

Pr. Dr. I.O. RUDEANU |

al
CoudB cerea  s c  jCrl*- 

bus" S A. Brad fi 
e* Pe

introduce 
bem, dar

asfaltat se va 
un autobus 
aceasta este « 
misiune deocamdată. Se 
va schimba oare situaţia 
‘ ................. (N.TJ

.Primăvara franco-rumână la Deva')
- mai mult decât o conferinţă;

in tr-un număr ante- Arras ţ i  FRADEV din J 
rior al ziarului. reia- Deva (precum şi dintre ţ 
t&nd despre desfăşurarea primăriile celor două l

cincea ediţii oraşe) continuă să se /
e- 1

S paţii verzi sau  grădini 

de zarzavat I

ale
In ultimii ani 

dintre spaţiile 
municipiului Deva 
transformai in „grădini 
de zarzavat". Fără idei 
« aprobare, fără a  se 
ţine semna de normele 
de convieţuire socială, 
zeci de cetăţeni au trans
format aceste spaţii in 
„terentiri proprii" pe caro 
au semănat te miri ee stra
turi!

Un asemenea exemplu, 
din multe altele, Kam 
surprins şi pe strada 
Zamiircscu, unde între 
blocuri au apărut, o dată 
c» prunele zile căldu
roase din această primă
vară, straturi CU usturoi, 
ceapă etc. şi nu in ul
timă Instanţă, în plin o- 
raş. găini. .

I f e i  a
ne

întrebare: 
Chiar se poate orieu şi 
oriunde? (CP.)

celei de-a cincea ediţii oraşe) continuă să se 
a  „Primăverii france- concretizeze printr-o se-
rotnâne 1a Deva", ne rie de activităţi comune: \
opream In principal a- Aşa de exemplu pot fi 4
supra temelor discutate menţionate prezenţa pen- / 
în cadrul conferinţei- tru  al treilea an con- ) 
Menţionând interesul seotftiv
publicului prezent (con- denţi
cretizat prii» Întrebări U n i v t , w u ,  . 
şi dezbateri asupra fia- centul schimb de e- i
cărei teme), trebuie pre- levi şi studenţi intre i
cizat că această mani- Şcoala Normală şi U- j 
testare n-a însemnat niversitatea IUFM (în ,*
doar conferinţe şi dis- vederea realizăil sta- \ 
cutii In primul rând fiiului practic a l viito- ţ

a unor stu- ţ
bursieri ‘Ia î

Întrebări Universitatea Artois; re*

w w w w w w w v w w  —

programul a test corn- rilor învăţători); invi- / 
pletat de câteva «na- taţia adresată corului J
mente artistice susţinute. Liceului de Arte d* a | 
în cadrul unui speeta- participa te sărbătorirea / 
coi, de ansamblul „Re- Zilei muzicii în Franţa. / 
divivus" al liceului Asociaţia FRADEV con-) 
„Traian" teu un mo- tribuie în continuare la ţ 
ment folcloric, piesă de elaborarea unei biblio- 1  

teatru şi versuri reci- grafii electronice a seri* ) 
iote în limba franceză) itorilor români de ex- \ 
şi de corul Liceului tis presie franceză (p ro -1 
Arfe , iar în. deschide- iectul „LIROM*'), apoi / 
rea conferinţei — de a unei antriogii suni-1 
corul Şcolii Normale lare, până la editarea ţ 
„Sabin Drăgoi“, la o- de CD-uri — cu 1 
oestea adăugându-se si integralitatea textelor
expoziţia de obiecto operelor acestor scriitor» \ 
decorative a atelierului (echivalentul a 500 de ţ 
textil de Ia Liceul de cărţi de câte 500- de i 
Arte. De asemenea, câ- pagini). Ar mai fi de / 
torva elevi din ultimul amintit dorinţa nem- ) 
an  (clasă bilingvă) ai brilor asociaţiei iran-1 
liceului „Traian" le-au ceze de a extinde co- J 
fost înmânate, din par- laborarea şi în alte do- » 
tea Ambasadei Franţei, menii (în justiţie), dis- t 
diplome pentru atesta- ponibilitatea pentru ca i 
rea cunoaşterii limbii în «Eter Sâ poată fi J 
franceze. organizate zile france- \

în  altă ordine de i- române atât aici cât şi l 
dei. această colaborare. în Franţa. J
dintre asociaţiile ,Ĵ r- »
tois — Roumanie" din GEQRGETA BIRLA \

î
(Urmare dlo pag,. ()

CURSUL VALUTAR
APRILIE 199629

•  I dolar SUA
•  ( marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  f franc itaacet
•  IM Bre Italiene

Curmei de referinţă ale Băncii Naţionale
a Romanţei

— 2919 le i!
— >905 Îrt;
— 2734 lej <
— 4405 le i . 

2355 tei;
— 56* lei; 
—■ 187 Iel<
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UZINA MECANICĂ OBAŞTIE 
Str. N. Titulescu, nr. 6# 

In C A M E A Z A  :
■  FORJORI, câteg. IF-ÎV .
Informaţii la serv. R.U.R.M., tei, 

641040, int. 233. (9031}

puas Oricum, nici eu şi 
ntei altcineva nu cred 
eă se poate privatiza In 
asemenea . condiţii. F.P.S.: 
0  peste tot unde m-am 
adresat, spun că nu se 
implică, divizarea capita
lului social iâsându-se 
la  latitudinea conducerii 
Agremec.

Wg, Emil Bic, manager 
generai al &G. Agremec 
Orăştie. Intr-adevăr di
vizarea s-a făcut ' fără 
studiu de fezabilitate şi 
ca «fert« &> alb. cu »- 
devărsl privatizarea #> 

«rft W m  
acum 9—4 a» l 

nu se distra* 
din patrimoniu 

Lâ divizare, câZ Simiter 
cu S.G. Mecanizatorul
e$te $1 cei de »  S.G
Agremec din Jdedfati

unde privatizarea se face 
tot pe ui» singur tractor 
Ofertă am făcut şi eu 
pentru testa secţie de 1a 
Căstău care «rată jalnic, 
dar am Început s-o 
la punct pe 
proprie De la 
ţie a  complexului din 
Orăştie au dispărut multe 
dotări pentru că acolo 

''a -a -fo s t nici pază»

nizator: împreună cu dl 
S ta  *m  depus (i eu 

alertă de cumpărare a 
Agremec din Bertu fosă este

&&&«*[ 3ccă w r

mă retrag şi-ml 
meseria.

MariS 6«benfe«r,
tabil şef: Dotări :

con- 
I nu

s-au mai făcut de 7 ani 
încoace. Pierderile pe 
anul trecut depăşesc 200 
milioane de lei. din care 
99 de milioane reprezintă 
casările de utilaje. A- 
cum, deoarece avem con
tul la Banca Comercială, 
datorită metodologiei spe
cifice, nu putem beneficia 
încă de credite după Le
gea 20/1996. Nu vă pot 
spune care este capitalul 
social şi inventarul după 
divizare, deoarece toate 
documentele sunt Ia F.P.S.. 
la Deva.

Dna El%a Vl«d, Fi;
llaîâ Peva a F.P.SL; No» 
nu oe-am Implicat direct 
In divizare, această o- 
peraţiune fiind de com
petenţa conducerii A -v
gr o mec Orâştie In cazul 
când ofertantul nu  mai 
doreşte sâ cumpere Ar

se va organiza li

citaţie pentru vânzarea 
ei. Concret, dacă este vorba 
despre viitoarea S C. Me
canizatorul. în prezent 
capitalul ajustat este de 
64 de milioane de lei, dar 
asupra listei de inventar 
păstrăm confidenţialitatea 

Situaţia prezentată nu 
mai necesită alte comen
tarii. Fiecare interlocutor 
crede că dreptatea este 
de partea sa. Se simt 
insă frustraţi cei ee au 
subscris cupoanele la o 
societate comercială care 
nu se ştie dacă va exista 
sau nu ta realitate. Şi, 
în final, şă nu uităm 
lift ImFa esenţial, âsnuiii? 
fapţsî «â jb W  transpa
renta eti care se face 
privâtizareâ şi confiden
ţialitate se pune, uneori, 
nejustifîcat o barieră 
prea" greu de trecut
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|  A debutat în toamna anului 

1937, sub numele de 
jW tftw l armzewlui judeţului 
deara (publicat de Octavian 
directorul muzeului). Astăzi,

şase decenii (59 ani), a  
la numărul 25.

fomeăoreanl

___ similare din România,
«te o  continuitate « £ t  de fa 

l i t e  Aliitft Dh  lungul de- 
. te  cete peste 9©W de pa

gini ale .seri* de  la  «nai

te  317 autori ale cteer stei» 
»  «m ctdbează ^ nD o d

R cau il, comunicări etc. 
Printre cei m al Iluştri colabo- 

I ratori ai Sargeţiei s-au numărat 
|  reputaţi istorici, deja - trecuţi te  
V  lumea umbrelor, D. prodan, C. şl 
-  H. Daicovickt, V. Buturi (etno

grafi. K. Horedt, X. H, Crişan. N. 
vlassa, B. Vulpe, T. î .  Bussu, N. 
Gostar, M. Macrea, V. Netea, R. 
Popa şi nu te  ultimul rând cel 
ce « Iniţiat editarea, Octavian Fio*

Deosebit de prestigioase sunt 
şt contribuţiile unor eminenţi pro
fesori universitari şl cercetători 
de la institute naţionale de investi
gare a  Istoriei noastre. î l  con
semnăm pe Ton Barnea (universi
tatea Bucureşti), Dumitru Pretase, 
Andrei Bodor, Liviu Botezau, Mir- 
cea Russu (de la universitatea din 
CSuj-Nspoca), Lucia Marinescu, Eu
gen Cam şa, Alexandru Barnea (de 
la  instituţii centrale de cercetare 
din capitală). >

Dar cele mai mane roase dintre 
materialele inserate In fiecare din
tre tomurile editate de către 
muzeul din- Deva, actualmente 
„Muzeul Civilizaţiei Dadee şl Bo- 
mane*, au fost- elaborate de către 
cele cinci generaţi! succesive de 
muzeografi, ce au  desfăşurat cerce
tări «teologice, arhivistică etno
grafice şi de artă medievali pe 
întregul cuprins el judeţului Hu
nedoara. Humele acestor con
ştiincioşi căutători de fapte şi date 
Moriee Iacale constatele o tis ti prea

SARGEŢIA

mare pentru a putea S  Inserat! 
te  aceste pagini de gazetă. Insă se 
cuvine subliniat c i  |w , in  exclu
sivitate, 8  te  teteretaâ longevi
tatea SARGEŢtEt, perfecţionarea 
sumarului de te un număr la a l
tul, inclusiv trudnica muncă de 
tipărire (adunarea materialelor, re 
dactarea şi tehnoredactarea, şirul 
nenumăratelor Corecturi In paginile 
I—Dl sau ehiar ş l IV—V), precum 
şi difuzarea publicaţiei In ţară st 
peste hotare.

Datorită conţinutului ştiinţific 
la cote ridicate de interes şi ac
tualitate a cercetării, SARGEŢIA a  
fost acceptată pentru schimb da

publicaţii de către circa 300 de 
instituţii de specialitate din Eu
ropa, Asia şi America, Se poats 
afirma eu mândrie ea publicaţia 
muzeului din Deva se află in raf
turile celor mal prestigioase bi
blioteci din câteva zeci de state 
ale lumii, fiind un permanent in
strument documentar—informa
ţional, pentru istoricii Interesaţi de. 
trecutul «ml îndepărtat  sau mal 
apropiat de itei a l ţării noastre. 
Prin intermediul SARGEŢIEI, mu 

dte Deva se a f li te  per 
schimb da publicaţii cu 

ale căror săli de 
expoziţie echivalează ca lungime 
cu distanţa acoperită de t e t e  strâ 
Zile din partea centrală a  oraşu
lui de reşedinţă A judeţului Hune
doara, cum simt muratei Louvr» 
(Fnmţa)r muzeul Ermitaj (Sankt 
Betersburg), muzeul Britanic, mu
zeul din Roma sau cri din Atena

Prin intermediul acestor schim
buri de publicaţii au Intrat tn 
biblioteca muzeului dte Deva ve 
rftabîle rarităţi ştiinţifice, anuare 
şl cărţi cse au  ajuns te  România 
fie |ntr-un număr extrem de re
strâns, He unicate, posedate ex
clusiv de muzeul devean. Acosi 
rodnic şl deosebit de beneflo 
schimb de publicaţii este in plină 
desfăşurare.

Cât priveşte conţinutul acestui 
număr al Sargeţiei, e l întrece în 
varietate informaţională apariţii
le  anterioare şi în acelaşi timp 
marchează prezenţa inedită până 
acum a numelui mai multor cer- 
cetători. . •. I

E m u  m a r c h it a n  f
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£ DE LA
FURT SUB 

„PERDEAUA" 
NOPŢTI

1 A . fost reţinută Sofia 
Constantin, de 19 ani, din 
Cornu Luncii* judeţul Su
ceava, muncitor la S.C. 
Tune le S.A. Braşov, care, 
împreună cu minorul Fio. 
rin Râul Spâtaru, de 15 
ani, din Deva, elev la 
Şcoala Ceneraiă Nr. 4 din 
municipiu, au pătruns prin 
efracţie te noaptea de 
7/8 aprilie a.c. în localul 
S.C Prestur SRL Luncoi 
şi intr-o locuinţă din Vă- 
lişoara. de unde au sus-- 
tras sume de bani şi ter
nari ta  valoa re de 1186 713 
lei. Până in prezent s-a 
recuperat stana de 823 400 
de lei. Minimii Florin 
Râul Spătam  este cerce
tat în stare de liber
tate.

UCIDERE 
DIN CULPA

; ■».'
In 9 aprilie '96, în lo

calitatea Crlvadia, Ia ora 
10, a decedat ca urmare 
a  unor arsuri copilul de
2 ani, Emanuela Rebeca 
Mălină, care a test lăsată 
nesupravegheată In grădi
na locuinţei, unde mama 
acesteia, Anicuţa Corina 
Maltea, a  dat tec unor 
ierburi, şl crengi adunate, 
cu Ocaz ia curăţeniei de 
primăvară.' i

Mama minorei este cer. 
oetatS pentru comiterea 
infracţiunii de ucidere din 
culpă a copilului său.

XÂF PE RAPH)UL 22

Poliţia ŢF i-a arestat 
pe Dumitru Sălâjan, de 
2$ de a  ni, dte Premia 
Bărgăulul, judeţul Bistri. 
ţa-Năsăud, zidar la S A  
Viriţ SRL Arad, recidivist 
şi Cristian Simion Jerban, 
de 19 ari, fără ocupaţie,

care în data de 14 apri
lie, aflându-se pe trenul 
Rapid nr. 22, l-au depo
sedat, prin violenţă, pe 
călătorul Constantin Pro
fir, dte Rădeşti. judeţul 
Galaţi, de suma de 525 000 
de lei.

UN HOŢ PRINS 
DUPĂ PATRU SPARGERI

Este cercetat In stare de 
reţinere Ludovic Mihail, 
de 20 de ani, din Pe- 
trila, fără ocupaţie, au
tor a  patru spargeri de 
autoturisme, săvârşite in 
anul 199$, pa raza ora
şului, în urma cărora 
proprietarii auto au fost 
prejudiciaţi de valori şi; 
bunuri însumând 385990 
de lei

1  Ionel Oprea, cil do. 
I  wdciliui stabil -în Deva, 
| a  tră it trudit, fobii fi

I votat printre noi, li
niştit, până te luna

( decembrie 1994. Deci, 
♦« m e  de aproape 40 . do

1'a n i  De la această dată 
j«» afl» t e  „procedură

I specială*.
L-a împins curiozl-

» tatea să vadă cu ochii 
lui un ba varez. La Ina. 
I poiere din Germania u . 

;  nîtă, a  vrut să aducă 
I on autoturism. De fapt, 
!  de la aceasta 1 s-a tras 
1 ghinionul —
I Vameşii germani l-au 
I Imprimat datele perso- 
■  nale pe calculator. De- 
I geaba s-am certat ei cu 
■  logica artificială. N-a 
|  vraf să-d la tn evlden.

V — Hop ... la  ..: la

i şl- au zis _neaoş româ
neşte vameşii bavarezi 
1  Dumneata nu eşti da

1* .pe Terra. Niciunde ca
lendarul nu are luna

SI dăm o sansă !1
ii

ftepfflbie Este; LOCZEI ZOLTAN

Intr-o însemnare, cu 
titlul „Dincolo de bu
nele intenţii**, apărută cu 
mai mult timp în urmă 
te  «asul nostru, e ra . pre
zentată Ideea realizării 
unui centru de recupera
re  a celor cu handicap 
mental pe valea Riuiul 
Mare, Intre Brazi şi Brâ- 
dăţel. iniţiativa aparţine 
Societăţii Române S p e 
ranţa**, organizaţie negu
vernamentală, joon-profit, 
a famîUflor cu persoane eu 
handicap mental, având se
diul la Timişoara şl 600 
de membri în prezent Sco
pul său este 'creşterea 
calităţii vieţii persoane
lor cu handicap men
tal şi a  familiilor lor.

intre acnritaţiie soc»- 
tăţii «e numără şl con
struirea unei tabere per- 
imanente în judeţul nostru 
neaaHi apeiui trimis im 
acest scop ziarului nostru 
de către Mitropolia Ba- 

cu~ precizările 
Şl anume că, 

pentru informaţii, persoa
nele interesate se pot 
adresa Societăţi! .Spe
ranţa* la telefonia* 058—
190245 sau la sediul din 
str. Fagului, nr. 17, Ti
mişoara. De asemenea, 
că orice donaţie este 
binevenită şi se poate 
face t i  c e s t u l  nr- 
45.10.2.57.2, deschis lâ 
R.C.R.

A P E L
Multă vreme cei care ne 

considerăm oameni obiş
nuiţi, nu cunoşteam prea 
multe despre semenii noş
tri chinuiţi de un oare
care handicap, în special 
psihic sau mental, copii 
sau adulţi Datorită schim
bărilor care au intervenit 
în societatea noastră, mai ■ 
ales în ultimii cinci ani, 
problema handicapaţilor 
de toate felurile a intrat 
In preocuparea generală.
Permiteţi-mi acum. în 'ca 
litate de îndrumător spi
ritual al multor credin
cioşi, să mă adresez dv 
Şi să vă atrag atenţia in 
mod special asupra copii
lor cu handicap psihic sau 
mental.

Pentru îngrijirea şi pe 
cât posibil recuperarea 
lor a  fost creată la 
Timişoara Societatea „Spe-

P.S. Redacţia „Cuvântul liber* s-a decis să „des
chidă o fereastră spre soare** pentru aceşti copii.

ranţa**, ale cărei preocu
pări sunt multiple, toa
te tinzând ia Integrarea 
copiilor cu nevoi psâiiee 
«mediala te  societate, până 
aram s-au înfăptuit destul 
de multe lucruri bune de 
bare au beneficiat atât 
cai «niri cât şi părinţii 
iar, sppe a  au  spune so

cietatea însăşi. Recent s-a 
pornit un a n  proiect i 
construirea «uri tabere 
permanente iu  zona mon
tană. lângă Haţeg, capiii 
cu handicap beneficiind 
aici de îngrijire tot timpul 
anului. Aid vor pateu 
H Drhufţi 729 do copii a- 
nual. Esdstă terenul nece
sar, prefectul f |  p parte 
din materialele de con- 
riritePe. Ins* ne dăm 
toţi seama câte mal sunt 
necesare. Iată de ce îmi 
DermK, fft calitatea ce o 
deţin, să mă adresez dv, 
rugându-vâ şt e» să sus
ţineţi proiectul IU cauză 
W'mtr-Un sprijin bănesc;

— dacS te f l 10 088 fol 
nşeraţî de cărămizi la 
peretele din camera unul

— dacă daţi 25000 lei 
aşezaţi 50 de ţigle pe a» 
eoperişul ce li va proteja 
pe copil;

— dacă daţi 50 000 Iei 
deschideţi o fereastră spre 
soare.

Indiferent cât va fi da
rul dv, puteţi fi convins 
că veţi Influenţa pozi
tiv viata unul copil. E 
ca şl cum aţi deveni 
membru al familiei copi
lului respectiv. Prezen
ţa dv va fi simţită când 
tabăra va fi isprăvită 
şi când toţi copiii, într- 
un glas, vor înălţa o ru
găciune de mulţumire pen
tru acest dar pito de 
dragoste.

Vă rog deei să răs
pundeţi eu generozitate la 
acest apeL Daţi curs por
nirii inimii dv şi ofe
riţi prin Societatea „Spc- 
ranja*>‘ o şansă copiilor 
cu handicap mental. Dum
nezeu să vă binecuvân
teze pentru dărnicia şi 
compasiunea dumnea
voastră 1

Î.P.S. NICOLAE, 
Mitropolitul

„In procedură specială*
scf^c Riîîrîs cu M de zile. 
Şi ca să au  se mai 
complice cu o fiinţă 
dto Afara timpului, l-au 
dat drumul să vină la 
nbazâ* Bineînţeles cu 
monţîanea respectivă } 
dar Jfără autoturism. Cum 
sâ dai o maşină pe mâ
na unul extraterestru... ? 
Şi aşa au el destule 
necazuri cu pământeni 
sosiţi din .Răsăritul** 
Europei/ care se reco
mandă cu câte 7—8 Iden
tităţi cu date la regu
lă 7

Vorba «8 naşterea sa 
te  afara calendarului a 
Început din 29 dec. t994, 
când 1 s-a ridicat pa- 
şapnrtul şl buletinul. A 
primit o adeverinţă de 
Identitate pentru o  pe
rioadă de trei Ioni, care 
a  expirat la  sfârşitul a . 
nulul 1991 De atunci 
•  clandestin. A bâ-

tu t la  multe nşî ca să 
capete identitate temi 
porară, dar zadarnic.

— Cum, domnule, te-ai 
născut în 31 septembrie?

— Păi eu nu ştiam 
să citesc la data când 
am primit.certificatul de 
naştere ~

Foileton
• -  Dar mai târziu?
— Mai târziu am' fost ca 

orice on» — Am făcut 
şcoala, născut în 31 sep
tembrie ... Ani făcut ar
mata ... An» primit li
vret ... M-am însurat.„ 
Am luat permisul dc con
ducere ... Am avut bu. 
letln ... Atn carte de 
muncă m. T«lte cu a- 
ce astă dată „

— Ziua de naştere când 
ţi-al sărbătorita ?
■ — N-am sărbătoritei*.

— Âi făcut economii... 
Noi ce să-ţi facem ?

— Să mâ încadraţi 
într-o «1 pământeană ...

— E greu domnule ... 
E greu ... Dumneata te 
afli ; inte-o procedură 
.pedală ...

— Pe la avocaţi fost-ai?
Eost -- -

t -  Şl ce ţi.au spus?
— Să mă duc să adu c 

de la mine din comună 
o adeverinţă că nu sunt 
născut în 31 septembrie... 
Să plătesc şi onorariul. 
N-ar fi m ultţ Cam cât 
costă o fustă* de bale
rină cu talia de 36 ...

— De unde eşti de 
fapt dumneata ?

— IHn comuna Ceta
te, Judeţul Bîstrita-Nâ. 
săud.

— Ce fe] de Cetate

domnule?! Cetatea de 
scaun... Cetatea de bal
tă. — Cetatea Devei 
Cetatea lui ... Nu mu
safire ! Nu e în regulă 
nici cu locul naşterii. 
Dumneata nu eşti de pe 
Terra. Zău nu te su
păra... 31 se-tembrie şi 
Cetate...?! Hm ... încear
că si-ţi rezolvi altfel 
situaţia. Veri că dumi
nica. vine, la tele vi
zor, cam ta forul . orei 
18. Picând. Stai în Cate 
ecranului eu- i certifica
tul de naştere in mână. 
Dacă te observă, te tale- 
portează. Are locuri mu’ 
te pe navă... Ar mal fi 
o variante... încep ale
gerile Toate partidele- au 
nevoîe de alegători. Lup
ta e strânsă pentru o- 
cuparea scaunelor. Si un 
vot e de mare valoare 
Poate te căşti-ă pe via
ţă— Succes! $1 ai grijă 
să nu păţeşti ceva, fe
rească Sfântul *

N. PANAÎTESCB
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C U G E T Ă R I
•  Spiritul critic este singura armă împotriva fal

surilor şl nocivului din cultură. ^
•  Cultura unui popor nu este totalitatea va-{ 

lorilor create, ci a celor trăite.
.• Nivelul de cultură al unui om se oglindeşte în 

nivelul moral ăl conduitei sale.
•  Cultura laică nu înregistrează convertiri spi

rituale şi mutaţii spre desăvârşirea morală, frecvente 
în sfera, culturii religioase. Regretabil şi dureros 
fapt!

•  Printre cele mai onorabile dogii aduse culturii, 
se impune proverbul arab: „Cerneala înţeleptului 
are acelaşi preţ cu sângele martirului'*.

•  Autoritatea dogmatică în cultură determină 
somnul dogmatic al creatorilor şi veghea prosperă 
a pseudovalorilor.

•  Cultura este prea puţin eficientă faţă de bo
găţia sa imensă de idei, datorită decalajului profund 
dintre procesul de creaţie şi cel al integrării va-î 
lorilor în practica vieţii. J;

•  „Cultura este ceea ce păstrezi după ce aij! 
uitat tot ce-ai învăţat" (Marc Girardin) se explică'! 
Prin: Cultura este totalitatea ideilor trăite din to t ţ  
ce-ai învăţat.

•  Valoarea culturii poate şl trebuie pusă la în
doială dacă:

a) Cultura, în totalitatea ei, nu-şi asumă respon
sabilitatea ordinii sociale.

b) Oameni reprezentativi ai culturii sunt detesta
bili social.

'  VICTOR ISAC
., .VV,>AV/W.WWAW,V,V.V.W.VAVAVJV

Coincidente, curiozităţi
* Judeţul .Hunedoara 

numără în actuala organi
zare administrativ-terito- 
rială 58 de comune. Nu-

. mele a aproape o treime 
dintre ele — 17 — începe 
cu cea de a doua literă 
a alfabetului: Baia de 
Criş, Balşa, Baru etc.

•  Şase la' număr sunt 
proverbele, zicătorile, ma
ximele româneşti identifi

cate de noi, care încep tot 
cu cea de a doua literă 
a alfabetului Ban la ban 
trage; bani albi, pentru 
zile negre; Bate fierul cât 
e cald; Băutura cea mai 
bună este apa de izvor; 
Bine faci, bine găseşti; 
Buturuga mică răstoarna 
carul mare...

Curiozităţi, coincidenţe, 
(I.C.)

Terapia naturistă

MUNTELE (II)
Munţii noştri. repre

zentaţi de lanţul Carpa- 
ţîlor şi de Apuseni, sunt 
deosebit de atrăgători 
printr-o bogată vegetaţie, 
din care predomină pă
durile şi păşunile natu
rale, brăzdate de pâraie 
şi râuri de munte, cu 
peisaje de o deosebită 
frumuseţe.

Accesul la munte este 
asigurat de drumuri si 
poteci iar cazarea se 
poate face 'la cabanele 
turistice sau. uneori la 
cantoanele silvice sau în 
casele unor locuitori din- 
zona montană.

Judeţul Hunedoara, bo
gat în munţi eu păduri 
întinse de la 500 m până 
la peste 2500 m altitu
dine, are diferite climate 
de la cele montane până 
la cele alpine. Cabanele 
turistice sunt situate în 
munţii Retezatului la: 
Pietrele (1480 m — 150 
locuri); Gura Zlata ' (76fi 
tn — 76 jocuri); Gura 
Apel (1000 m — 35 lo
turi); Buta (1580 m 
85 locuri); Baleia (1450 
m — 100 locuri). Alte 
cabane turistice răspân
dite în judeţul Hunedoa
ra sunt situate în mun
ţii Pcfl-ângului: Rusu
(1168 m — 110 locuri); 
Parâng (1579 m — 95 
locuri), precum şi în 
munţii Vâlcanului: ca

bana Vâlcan (1419 m
— 40 locuri), Straja 
(1445 ni — 86 locuri) 
şi Câmpul lui Neag (850 
m — 70 locuri). In munţii 
Sebeşului (zona Orăştie) 
se află cabana turistică 
Prislop (1200 m altitudine
— cu 68 locuri de ca
zare).

Muntele, cu toate a- 
tributele sale, poate con
tribui din plin la sănă
tatea fizică şi spirituală 
a oamenilor de toate 
vârstele. Pentru cei su
ferinzi copii sau oa
meni în vârstă sunt 
necesare însă indicaţiile 
medicului. în general, 
pot beneficia de cura 
montană, la altitudini cu
prinse între 600—1200 m, 
cei ce suferă de boli 
ale aparatului respirator, 
nevroze ş.a. sau de con
valescenţă după trata
mentul anumitor boli. 
Peste altitudinea de 1200 
m, în climatul mai as
pru subalpin, sau alpin, 
cura este indicată în pri‘ 
mul rând Oamenilor să
nătoşi (copii sau adoles
cenţi între 6—18 ani, 
apoi adulţilor şi maturi
lor până la 60 ani), dar 
mai ales sportivilor de 
performanţa pentru creş
terea capacităţilor de e- 
fort.

Ing. IACOB TRAIAN 
Orăştie

' #  #  #  <d»

Ş T IA Ţ I C Ă ...
...în trunchiul copacului 

„Adenium" se înmaga
zinează o mare cantitate 
de apă, fapt pentru care 
arborele poate rezista la- 
secete îndelungate? Apa 
înmagazinată se menţine 
vreme îndelungată nu 
numai proaspătă, ci şi 
perfect potabilă.

.«.culoarea galbenă se
distinge bine, atât ziua 
cât şi ' noaptea, situân- 
du-se pe primul loc? Lo
curile următoare revin 
culorilor: verde, alb,
bej; iar ultimele locuri 
sunt ocupate de: albastru, 
negru şi roşu. Culoarea 
roşie este cea mai puţin 
luminoasă. ■

...irisul ochiului drept
reflectă starea generală 
a sănătăţii corpului u- 
man, precum şi starea 
ficatului şi a vezicii bi
liare, iar in irisul o- 
chiuluî stâng se citeşte 
starea inimii, a pancrea
sului şi a splinei?

...în Sumatra creşte

„Rafflesia Amoldi", ale 
cărei flori sunt mari cât 
roata unui autocamion, 
iar în corola florii În
cap 4—5 litri de apă? 
Petalele lungi de 50 cm 
sunt acoperite cu pete 
roşii şi albe. înainte de 
a înflori bobocul seamă
nă cu un cap de om.

...în omei»ire nu e- 
xistă două persoane cu 
scrisuri identice? O a- 
numită semnificaţie psi
hologică se regăseşte în 
fiecare scris.

...România se numără 
printre cele mai bogate 
ţări din lume, în plante 
medicinale? Peste 700 
de specii cresc spontan 
în natură sau sunt cul
tivate în scopul utilizării 
lor în terapeutică.

...scrierea chinezească 
are circa 60 000 de ca
ractere din care doar 
6000—8000 sunt frecvent 
utilizate?

Frescă aflată in Mănăstirea Cozia

Păsările.

Desen de MIHAlŢA MATEŞ.

CSI l a c a n  i . f u r a f  î t T ' l m

•  Cei care fumează ştiu 
că a te lăsa de acest viciu 
nu-1 un lucru deloc uşor. 
Dar sănătos. Tocmai de 
aceea, societatea a  venit 
în sprijinul celor care 
vor să se lase de fumat. 
Cum anume? Răspunsul 
ni-1 dă revista franceză 
„Fîgaro Magazine". Pentru 
această categorie de cum
părători, In rafturile ma
rilor magazine franceze 
a apărut o noutate: un 
port — ţigaret prevăzut 
cu o instalaţie electronică. 
Rolul acesteia? Ea permite

„dotarea" neamului cu cât 
mai mulţi bărbaţi Feti
ţele născute în familiile 
nevoiaşe sunt trimise de
seori peste hotare, la fa
milii care le adoptă, iar 
multe femei gravide, odată 
aflat sexul viitorului copil 
procedează la întreruperea 
cursului sarcinii.

•  Nu toată lumea ştie 
că ecranul unui cinema
tograf prezintă o construc
ţie deosebit de complexă 
Suprafaţa sa este formată 
dintr-o multitudine de

FEL DE FEL
deschiderea automată a 
port —• ţigaretului doar 
după expirarea unui anu
mit interval de timp, de 
regulă fntre 5 minute şi 
10 ore. alegerea rămânând 
la latitudinea beneficia
rului.

•  Coreea de Sud este 
serios ameninţată. Potrivit 
statisticilor naţionale, la 

-100 de fete erau 79 de 
flăcăi. Insă, potrivit prog
nozelor emise de specia
lişti, citate de Agenţia 
„Reuter", spre anul 2000, 
numărul acestora din ur
ină va fi de 120 la 100 
de băieţi. în  familiile 
sud — coreene tradiţia 
face ea atenţia părinţilor ; 
eă fie îndreptată, spre

• -* • • • * •

prisme minuscule din plas
tic (din acest punct de 
vedere ecranul se aseamă
nă cu suprafaţa semnelor 
de circulaţie rutieră), care 
asigură o reflectare ma
ximă a ‘ luminii. Ecranele 
de astăzi se caracterizează 
printr-un nivel calitativ 
ridicat.

Ce se întâmpla însă in 
trecut, înainte de inven
tarea suprafeţelor de re
flexie? Pe atunci în ma
rile cinematografe ale lu
mii se utiliza o tehnică 
specială: ecranul era stro
pit frecvent cu apă, «su
prafaţa sa lucioasă reflec
tând suficient de bine lu
mina proiectată. (I.L.)

W AW JVAV

Prefectul şi ... albinele
La sediul Filialei din 

Deva a Asociaţiei Cres
cătorilor . de Albine ne-a 
atras atenţia. în mod deo
sebit, o fotografie veche 
aflată pe un perete. A -. 
ceasta înfăţişează un mo
ment , important din viaţa 
apicultorilor hunedoreni, 
ea purtând ca dată anul 
1941. Dar, să vedem ce 
semnificaţie aparte pre
zintă fotografia respectivă.

Din spusele: dlui Iosif 
Korb. secretarul filialei 
apicoie, am aflat că în 
fotografie, pe care a pri
mit-o de la un consacrat 
apicultor, sunt prezenţi 
prefectul vremii de atunci, 
col. C. Dumitrescu, 
împreună cu dr. Florin 
Becnescu, om bine cu

noscut şi apreciat de a- 
picultorii din ţara noas
tră, preotul Oprean din 
Deva, tatăl apicultorului 
George Vlaicu din Josani. 
precum şi mulţi alţi api
cultori hunedoreni, aceştia 
fiind participanţi la cur
sul apicol ce funcţiona 
la Deva. Potrivit datelor 
ce se păstrează, la Deva 
şi-au desfăşurat activita
tea cursuri apicole în anii' 
1906, 1912. 1923, 1931 şi 
apoi cel din 1941. Nu 
este o p u ră . Întâmplare' 
faptul că în acea vreme 
prefectul (şi nu numai 
el) acorda toată grija mer
sului apiculturii, ceea ce 
după 1989 nu s-a mai pu
tut consemna preocupările

reprezentanţilor puterii în 
teritoriu şi ale guvernan
ţilor fiind cu totul altele, 
apicultura nejntrând pe 
lista priorităţilor, deşi, 
prin importanţa sa econo
mică, acest sector ar me
rita atenţia maximă. Pe 
lângă binefacerile pentru 
agricultură (la polenizare), 
pentru sănătate şi ali
mentaţie, albinăritul poate 
să fie aducător chiar şi 
de valută. ;
, în  această ordine de 
idei să nu uităm că, în 
vremurile, trecute mierea, 
şi ceara erau produse con
siderate" ea un fel de 
etalon îa schimbul cu al
te produse. De asemenea 
pe undeva, având în ve
dere că pe timp de răz

boi apicultorii erau mo
bilizaţi pe loc, denotă că 
mierea era ca un produs 
strategic, apărarea şi dez
voltarea apiculturii con
stituind o cauză pentru 
întreaga naţiune română.

Ceva trebuie să se în
tâmple însă, in bine, spe
răm. până nu este prea 
târziu (având în vedere 
declinul înregistrat până 
acum), în privinţa vii
torului apiculturii româ
neşti, un punct de ple
care şi un subiect de 
profundă meditaţie pu- 
tându-1 constitui chiar şi 
fotografia despre care am 
relatat în rândurile de 
faţă.

NICOLAE TÎRCOB
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“  Nu există nenorocire mai mare decât ^

|  EURIPIDE |
] pierderea patriei".
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MAXIME
•  ,,Natura creează puţini oameni bravi, educaţia 

formează mulţi".
VEGETIUS

•  „Tot secretul vieţii militare constă în a şti 
să te faci înţeles".

F. FOGH
•  „Schimbă hotărârea când îţi dai seama că 

duşmanul ţl-a aflat.o**.
N. MACHIA VELLI

•  „Caracterul este condiţia esenţial^ pentru a 
conduce o armată"

©. c o r s i
0  „Politica este sâmburele fn care ia naştere 

războiul".
K. CLAUSFWITZ

•  „Ncpedepsirea celor vinovaţi încurajează gra. 
şelile".

DEMOSTENE,
•  „Laşii mor de multe ori înaintea morţii lor. 

Viteazul nu moare decât o dată".
SHAKESPEAR»

•  „Lumea aparţine celor viteji".
SCHELETTI

•  ..Experienţa este mama tuturor lucrurilor**.
CAESAR

Cum aşa? Unde lu.

I: .i
_______________ __________ ________________ I

i ÎŢI MAI AM INTEŞTI ?  j  j

II  Precum umbra norilor mână şi primul sărut... J  I
npcfp r*âmnii înflnrît/» rv»imn mi li *

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

peste câmpii înflorite. Dar prima ceartă şi-apoiî 
Amintirile. o.mpăcare. Primul ex a -l |

men, marea iubire, d e - | J
Uneori ajunge un su- cepţii, lacrimi, răzbu-l t 

net, o imagine, un m i. nare. Prima despărţire. I  I 
ros sau un gust şl ceva când te.al temut, cândj J 
ce părea de mult uitat aj crezut şi ai sperat. O l 1 
reînvie ca şl când Intr- z\ ţi-a schimbat desti.J ! 
un pod prăfuit descoperi nul. Norocul peste noapte! . |  
jucăria preferată a oo- sau poate disperarea. Un! * 
pilăriei în a cărei exis. om ce-a fost alături sau |. |

doar singurătatea ca un! «
pustiu. O naştere, o |  I
moarte, succesul, fa li.i  1
mentul, ruşinea şi dez-|

Cronica „optimistului-
„Roagă-te sorţii să nu îndepărtezi de la tine 

pe acei care îţi sunt aproape; regretul este 
otrava care nu lasă nimic întreg, şi durerea 
pe care o pricinuieşte este fără întoarcere—** 

MARGARETA STERIAN

REM EM BER . . .  f
îmi spuneai că cea de tristeţi şi de moarte, f  

mai mare fericire pen- Acum, pădurea noastră £ 
tru tine ar fi un drum veghează aduceri aminte, I  
— împreună — prin pă- în ceasul sublim al Prft>! 
dure. măverii — când In că -1

Îmi spuneai că e uşul palmelor poţi an * 
peste imaginaţia ta rea. duna lumină. |
lizarea acestei dorinţe. Acum, — când Pâ„ J 

Tot reveneam la tul- mântui se întoarce di» |  
burătoarea carte „Pă- călătoria sa de un an  I 
dure, dragostea mea", in jurul Soarelui — ne- S 
încercam o compensare născuta potecă vl- (  
—■ prin vis — a realei sează urma . paşilor tăi, J 
călătorii prin împără- nenăscuta potecă e ninsă |  
ţia copacilor, cu mires- cu pulbere de tristeţe <• 
me de mari singurătăţi şi-nsingurare... 
şl târziu tămăduitoare 1LIE LEAIIU *

gustul sau poate un gând |

Te

amar. O noapte de iu. 
bire. o noapte de p r! - | 
veghi. Un răsărit d e l

bucuri ca V toS tt- f ^ re iu; |

Curiozităţi
•  Primul pod de fier 

din lume a fost construit 
în urmă cu circa 1400 de 
ani în Birmania. El este 
folosit şi în prezent.

Pagoda din Yu-ChuanI nirea colegului de bancă ’
ce readuce cu sine un un.. f^fâit de a.^p ’ ®o n |  pagoda din Yu-thuan

|  timp demult pierdut, galbene, un cuib, o v e . .  •  . . ..  ,

I a t  jk ! —sr-rsrsw:
i ; .....
i

i m w  « « p u lu l Nostal. S S u .  „ u  m  b l S !
gu deapănă firul me- I S r T w S t e  I

w  — • . .  t* a t 0J S f ,S ; w  ,, J
minteştl?... prima noapte trăit şl ai uitat... |  
cu lună şi prima-mbrăţi- |
şare, prima strângere de INA DELEANU

•  Un scoţian, care vrea 
să cumpere o maşină, il 
întreabă pe vânzător:

— Acest automobil câţi 
litri de benzină consu
mă la suta de kilometri?

— 10 litri.
— Dar asta?
—• 8 litri.
— Şi oelălalt?
— 6 litri.
— Dar maşina aceea

galbenă?
Exasperat vânzătorul 

răspunde:
— O lingură.
— Mare sau mică?

•  Comandantul:
— Dumneata, soldat, se

pare că eşti cel mai
inteligent din tot regimen
tul.

•— Cine, eu?!
— Da’ cine, doar n-oi 

fi eu?

•  — Pentru ce te-au 
condamnat?

— Am spart un geam.
— Şi câţi ani ţi-au dat?
— Cincisprezece.

crai?
— Pe un submarin—

•  — Doctore, puteţi 
să-mi daţi vreun sfat
pentru inima mea bol
navă?

— Eu sunt doctor în 
filosofie, nu în boli de 
inimă...

— Dumnezeule^ decd 
există şl o astfel de boală!

•  Soţia unui pacient 
se adresează medicului 
psihiatru:

— Bărbatul meu a fă. 
cut deja zece accidente 
de automobili Doctore, 
oare e intr-adevăr nemu
ritor?!

•  După terminarea cu. 
nuniei pairii ies din.bise
rică. Ginerele ii şopteşte 
alesei sale:

— Iubito, acum suntem 
legaţi pentru toată viaţa!

— Eşti un mare pesi
mist, iubitule! — răs
punde ea.

•  — Ai auzit, în Mo
naco a fost interzis fot
balul!

— De ce?
— Pentru că; sistematic, 

mingea zbura ba in Ita
lia, ba In Franţa...

•  — Mamă, spune ve
selă fiica, am cunoscut 
un pictor care poate să-ml 
facă portretul doar în 
zece şedinţe. Ce zici?

— Ştiu eu, surâde ma
ma. Poate că a r trebui 
şă-1 întrebi de câte şe
dinţe are nevoie dacă a . • 
sist şi eu...

Culese şi prelucrate 
IU E  LEAHU

de

Gloanţe 
de catifea

•  Când un amio mă 
laudă prea mult, iml 
duc fnsţinctiv mâna la 
portofel

•  Când ajungi să 
cerşeşti respectul, în-- 
seamnă că nu-1 meriţi.

0  Pentru a  fi el 
Însuşi, mereu, nu face 
decât să se repeta

0  Mulţi se laudă că 
au avut o zi bună când 
în acea zi n-au fă
cut nimic.

•  E atât de talentat, 
incât habar n-are de 
acest lucru.

•  Eternitatea nu are 
memorie, in schimb, In 
efemer e  îngrămădită 
întreaga memorie a 
lumii.

•  Toată viaţa habar 
n-a avut " că trăieşte. 
Şi-a dat seama de asta 
numai când a murit.

GAVCO

nte formată numai din 
fier.

•  în  lslâ»da, în apro
pierea localităţii Mywath, 
se află o frumoasă for
maţie naturală din piatră 
denumită „Capul calului".

0 Singura carte din 
lume sub forma unei 1- 
nimi. a  fost donată în 
(anul 11509 soţiei regelui 
Saxoniei şl cuprindea sfa
turi gospodăreşti.

•  Primul vehicul cu 
roţi capabil să aibă auto

nomie şi în apă a fost Un' 
fel de car — amfibie 
lung de circa 9 m şi cân-' 
tărind 15 tone, construit 
de Oliver Evans fn anul 
1804 în Filadelfia — SUA.

•  In deşertul Aravapîa 
Canyon din Arizona (SUA) 
trăieşte o specie de cacr 
tus‘ (Saguaro), al cărui 
trunchi cântăreşte 7—8ţ 
tone şi poate trăi 200 de 
ani. Apa reprezintă Sr 
proape trei sferturi di» 
această greutate.

•  Cartea cea mai mică 
din lume a fost tipărită! 
în Japonia. Se intitulează 
„Limbajul culorilor**, în
sumează 100 de file şi 
cântăreşte 0,0076 grame 
şi un volum care îi per
mite să treacă prin -•»  
rechile unui ac—

N. ZAMIFR

Desen de C-TIN GAVRILA
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APROPOURI

ORIZONTAL: 1) Adepţi implacabili al 
unor stări de dolce famiente; 2) Pa
trupezii marilor speranţe şi-ale marilor 
dezamăgiri — Imperativul major al im
pacienţei acute; 3) Fântâna appassionatto 
a energiei primare — Vâslă temerară 
pe un ocean de azur; 4) Contactat pentru

o dispută de mare acuitate — Lacăt 
de piatră la porţi spumegânde; 5) Ve
tust anonim al trudniciilor agreste — 
Pluralul sintetic pentru lumea a treia; 
6) Comandă de zbor pentru o decolare 
forţată — Victimă a unui naufragiu pe 
valurile vieţii; 7) Temă cu variaţiuni din 
simfonia iernii — Piatră de granit la 
margine de ţară; 8) Emanaţii calitative 
cu rezonanţă olfactivă — Unitate mig
nonă de desfacere în esenţă; 9) Notaţi 
cu maximum la o probă de capacitate. 
— însemne efemere pe răbojul timpuri, 
lor noastre; 10) Revelaţie strălucitoare 
la căderea întunericului.

VERTICAL: 1) Ipotetici candidaţi la o 
sentinţă cu suspendare; 2) Discontinui
tate marcantă pe potecile Iul Cronos — 
Diurnă socotită în perioada de lichidare 
(mase.); 2) Inventare apetisante cu res
tricţii de opţiune — Spectru cromatic 
pentru privirile mâniei; 4) Altar amena
jat pentru hecatombe profane — Repu
tat plagiator artistic sub luminile ram
pei; 5) Undă trecătoare pe marea eter
nităţii — Intermezzo de piatră intr-o 
suită de coloane; 6)“ Barieră lexicală 
pentru trecerile de ni.vel — Sezonul de-

astă dată în limite precise; 7) Astru 
apus, învăluit în purpura răsăritului — 
Spilcuită cu asiduitate la ceas de săr
bătoare; 8) Expresia uzuală a unei com
binaţii de bază — Convenţional garant 
al discreţiei absolute; 9) Indice cu forţă 
mercantilă pe scara valorilor (sg.) —■ 
Mrejele frumuseţii aruncate în râul plă
cerilor; 10) Substratul psihopropulsor al 
creativităţii.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 

„FILIERE"

a p Ar u t  In  z ia r u l  n o stru

DE SAMBÂTA TRECUTA :

1) CLANŢANELI; 2) HIBA — TEREN; 
3) EN — DUET — GE; 4) RIVAL — 
ERES; 5) CEA — URDA — T; 6) H — 
SAGA — PRE; 7) EŞEC — NOTAT; 
8) LE — UMIL — ZI; 9) IRITA — A- 
MOG; 10) TARAGANARE.

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
Alb: Rdl, Tb4, Tf4, Nb8, pd4 
Negru: Rd 3

Soluţia problemei din nr. trecut;
1. Dh2 Re3 2. De2 mat
1. -------  Rg4 2. Dh3 raat
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După determinările â- 
nalitice privind • calitatea 
factorilor de medita in 
judeţul nostru, in perioada 
15—22 aprilie, efectuate 
In punctele de control, au 
rezultat următoarele:

•  Pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi - (bio
xid de azot, bioxid de 
sulf, amoniac, fenoli şi aci
ditate) valorile medii şl ma
xime s-au încadrat In valo
rile limită stabilite In toate 
punctele de control din 
j udeţ. Valoarea maximă 
la bioxidul de azot ă 
fost înregistrată la data 
de 21 aprilie in  zona Hu
nedoara ;

•  Valorile medii pentru 
pulberile în suspensie 
au fost în valoarea limită 
de 0,15 mg/mc aer 24/h 
cu excepţia zonelor Te- 
liuc şi Zlaşti. Valoarea 
maximă s-a înregistrat în 
zona Zlaşti în ziua de 
18 aprilie. Valori de peste 
0,2 mg /mc aer s-au 
înregistrat şi Ia Teiiuc 
(I# aprilie) şi Valea Ji
ului in ziua de 16 apri
lie;

•  Pulberile sedimentă
r i l e  înregistrează depă‘- 
ş i r i . ale valorii limită de 
17 gr/mp/lună fit zonele 
Chişcădaga de 6,9 ori ;i 
Ia 'îteliuc de 6,8 ord;

•  Indicatorii de cali
tate pentru apele curgă
toare de suprafaţă aii fost ■ 
în această perioadă In li
mitele impuse.

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

*-“*——*-*-

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE * 
COMUNALA ŞI LOCATIVĂ DEVA * 

NOTIFICARE Meserie Nr. locuri

privind intenţia de majorare a preţurilor şi ta- *
» 
I
î

« rifclor.
* Agent econ. care notifică: 
J R.A.G.C.L. DEVA
I Forma de proprietate: 

de stat
Forma juridică: Regie 

. autonomă
* Sediul: Deva, str. Li- 
i  bertăţii, nr. 6
1 Nr. Reg. Comerţ:
7 J  20/102/1991

1
7

I

BENEFICIARI 
Populaţie şi ag. 

econ.
abonaţi Ia serviciile 
regiei

Denumirea produsului U/M 
sau serviciului

Preţ Preţ 
actual notificat '

DE LA
PĂRERI DEv RAU 

TARDIVE
Au trecut aproape pa

tru luni de Ia începutul 
acestui an şl foarte mulţi 
patroni, societăţi comer
ciale nu sui găsit timp 
să-şi vizeze pe acest an 
autorizaţiile sanitare de 
funcţionare: Unii cred
că au „timp, alţii e& no 
o s i  fie loc dacă lip
seşte viza. iar cel mai 
mulţi speră eă «u-i ecu-v 
trolează nimeni.

$  aşa se face că după 
atâta timp scurs se gă
sesc In neregulă o gră
madă de firme. Şi unii 
plătesc amenzi substanţi- 
ale, cum e  cazul Coope
rativei de consum din  
Pui. care a fost amendată 
cu 350 000 de lei pen
tru nevizarea A.S.F. la 
toate unităţile subordonate 
cooperativei. Pentru a- 
semenea abateri au mai 
plătit amenzi şi S.C. Prod- 
com IMPEX din aceeaşi 
localitate, 50 000 de lei 
şi S.C: „Cartei" S.R.L. 
Cluj-Napoca — .filiala De
va. 300 000 de lei fiindcă

nu avea deloc Autoriza
ţie sanitară de funcţio
nare. Acum le pare rău, 
dar este tardiv.

REGULILE SANITARE 
SUNT PENTRU A FI 

RESPECTATE
La barul S.C. „Prietenia" 

S.R.L. din Petroşani bar
manul tşi servea de zor 
clienţii cu băuturile pre
ferate, dar „uita", să dez
infecteze corect, cum e 
prevăzut legal, paharele. 
Pentru a  păstra igiena, 
amenda a fost de 50 000 
de lei. Tot regulile sa
nitare prevăd obligaţia 
personalului de a-şl e- 
feetua controlul medierii 
periodic: Numai că la 
S.C. Orient S.R.L. Pe
troşani şi S.C. Oltenia 
Impex S.R.L. Petroşani 
(personalul magazinelor 
de desfacere a neglijat 
acest lucru şi trebuie 
să achite 164 000 de lei 
şi respectiv 80 000 de 
lei. Aviz celor care se 
află în culpă!

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

DEVA
Apă rece 
— populaţie 

ţ  — ag. . economici 
* o  Canal
l  •  Gunoi menajer 
|  •  Prod. energie ter

mică
•  Apă rece ptr.: 

ţ — General Simprcst 
j  SA.
i  — Prestatorul Haţeg 
j  — Hidro Term Trans. 
1 SA. Călan

lel/j 
lei/l 
lei/I 
lei /mc.

0,23
AX»

«,048
5124

0,35
0,50
0,07
7700

lei/Gcal. 41700 62000

-  Abatorul Haţeg 
•  F-ca Bere Haţeg 
1LIA — DOBRA

lei/l
lei/l

lei/l
leî/1
lei/l

0 ,120
0,104

0,077
0,204
0,204

0,275
0,00
0,27

0,176
0,160

0,120
0,40
0,40

0,42
1,35
0,40

* »  Apă rece — populaţie lei/l 
|  — ag. economici lei/i
l e  Canal lei /i o u » w  j
I Motivaţia majorării: creşterea preţurilor ia

7  energie termică, electrică, combustibili, materii şi * 
-ţ materiale şi amortizarea mijloacelor fixe.

r------------------------------ -S.C. „SARM1NTEX" S.A. DEVA 
Str. Apuseni, nr. 1.
Vinde prin

L J H H H

S.C. LUCA SIMAR S.R.L. DEVA 
Firma LU.CA SIMAR din Deva execută cu 

personal specializat lucrări de
•  emailare a obiectelor igienico-sanitare 

£(căzi de baie, chiuvete) într-o gamă largă de 
£ culori. ■ i; / ' ■/
;! Emailarea se execută fără demontarea a- 
\  biectelor, în doar 3—4 ore. Asigurăm garan- 
< ţia şi calitatea lucrărilor executate.
£ Pentru relaţii sUnaţi zilnic, între orele 17- 
5 22, la telefoanele; 054/225663; 054/218803.
5 (9030)
JVAWWAV.NWVUWWyWWWWWWVVWWWWWV

I
7 •  remorcă aut» 5 t  I
ţ  •  trans pale te manuale şi electrostivuitoare I

“IU dulapuri metalice phntm  birouri -I
* t  cântare, boxpaleţi tip  EURO J
f •  rafturi metalice pentru depozitare, i
t  Licitaţia va avea Ioc în fiecare zi de ţ
|  marţi şl joi ale săptămânii, începând cu 30:1 
Jţ 64. 1996, ora 10. 1
! Situată intr-un complex comercial en gras * 
T şi en detail, societatea oferă In continuare * 
] spaţii pentru depozitare sau comercializare»
* mărfuri. Preturi negociabile. (9639) *
! _____ ____________________ * * ____________ i
I  S.C. COMTOUIÎ LOWE S.R.L. DEVA 1
I  Angajează de urgenţă
I •  bucătar salariu, 490000 lei -î
* •  ospătar — barman, salariu 250 000 lei. f
{ Relaţii Ia telefcm 621113- (9041) \

ASOCIAŢI FAMILIALĂ TERON DEVA $ 
Str. Zamf irescu, telefon 054/023859. 

VINDE
•  DOZATOARE DE SUC SIEMENS

l
. •. # 

cu» 
it trei capete, plus 1 sifon.

|  •  DOZATOARE DE BEBE cu 1 şi 2 capete. •

VasRe din Spini a călcat 
tn străchini

De mai mulţi ani, Vasile 
Grijuc, din satul Spini, 
comuna Turdaş, ducea 
un mod de viaţă para
zitar. Nici acum, când 
are 30 de ani. nu are 
vreo ocupaţie stabilă. 
Condamnat a mai fost 
Insă. Şi se pare urmează 
alta. Pentru că Vasile 
a călcat din nou în 
străchini, cum se zice.

Totul a pornit de la 
faptul . că. ocazional 
Vasile a cunoscut un 
cetăţean german, pe 
nume Halacher Walter 
Omul a venit în Ro
mânia pentru a recruta 
persoaiie apte de mun
că fi» Vederea prestării' 
unor lucrări agricole In 
Germania. Vasile se cam 
dumireşte despre proce-

W JV.VA’A w .w .
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dura întocmirii unor do
cumente în vederea ob
ţinerii de către patronul 
german a vizelor de 
plecare. „Ei şi atunci 
de ce să nu profit de 
aaest lucru", se gândeşte 
eL Cu alte cuvinte, de 
ce să nu profite de ig
noranţa unor amatori de 
plecare în Germania?

Hotărârea fiind luptă, 
se "pune pe treabă Pe 
căj numai de el ştiute, 
Vasile află efl luliana 
Simina, barman la : O- 
răştie, ar vrea să a- 
jungă şi ea fn Germa
nia. Deci îrt una din

zilele anului trecut Va
sile ajunge la ea. Fe
meii îi spune clar că, 
întrucât are trecere pe 
lângă o persoană de la 
Ambasada Germaniei 
din Bucureşti, este fit 
măsură să rezolve viză. 
Dacă vrea acest lucru, în 
câteva zile trebuie să-i 
dea poze, copie după 
paşaport şl 200 de mărci 
Târgul se încheie, aşa 
Că VasRe, din Spini, 
primeşte ce a cerut.

Trec zile, săptămâni 
lu n i dar de viză nici po
meneală. Văzând aceri: 
lucru, femela, împreună

cu soţul, Iau drumul că
tre Spini. &<au cant 
dumirit cu cine au de 
lucru, aşa că cer banii 
înapoi Da, dar de 
unde bani? Domnul cu 
relaţii aşa Înalte tre 
buie să trăiască şi el, 
nu?

Dup ă opt luni de 
promisiuni şl tot telul 
de poveşti, este anunţată 
poliţia. Până la urmă 
luliana îşi recuperează 
banii, dar în le i Ferice 
de ea. se putea însă 
şl. mai rău .. -

Trafic de Influenţă se 
numeşte ^afacerea" Iul 
Vasile Grijuc, ter pen
tru aceri lucru legea 
spune: de la d d  k  
şapte ani închisoare.

V. NEAGU

LOCURILE DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 23. 04. 1996

Macaragiu j
Magaziner |
Maistru în industria- 

liz. lemnului 1
Maşinist la maşini 

pentru berasamente 
(ifronist) 5

Maşinist pentru utilaje 
specifice Ia extracţie

Administrat, public. 1 
Agent comercial I
Agent de asigurare 178

3
2

piatră şi
1
3

30
I

10J

8

t
I♦
I

î

I
1

Arhivar 
Barman 
Bucătar 
Cioplitor în 

marmură 
Cofetar 
Comisioner 
Contabil 
Croitor
Dulgher pentru 

construcţii 
Economist în industrie 2 
Electrician aparate 

măsură şi control şî 
automatiz. 
în central.

Electrician auto 
Electromecanic auto 
Electromec. electro- 

alimentare 
Faianţar 
Farmacist 
Fierar betonist 
Forjor mecanic 
Frezor . universal 
Itnbui fluide sub 

presiune 
Ing. căi ferate, 

drumuri şi poduri 
Ing. c-ţiî civile, 

industriale şi agri
cole ,. 2

Ing. e-ţii hidrotehnice 1 
Ing. ^le sistem în

4 
1 
1

1
5
2 
1

10
3

1

şi execuţie i
Mecanic agricol %
Mecanic auto §'
Mecanic staţie con- 

pasoare 4
Medie stomatolog J.
Mindr la suprafaţă 3
Muncit, necalificat 15
Ospătar (chelner) |2
Preparator suc 2
Referent de specialii 

administraţia pu
blică |

Revizor contabil I
Secretară $
Secretară prelucrare 

texte |
Şef cabinet $
Şofer autosanitară f
Şofer de autoturisme 

şi camionete 3
Strungar la maşini 

orizontale 2
Sudor autogen 19
Supraveghetori jocuri 

(cazinouri) 1
Tâmplar manual 12
Tâmplar manual 

ajutor montater 1(

informatică 1 Tinichigiu carosler 4
Ing. eleetroenerg. 2 Topograf 5
Ing. Electromec. 2 Tractorist 2
Ing. fn industria Vânzător 49

alimentară I Vânzător ambulant de
Ing. mecanic t produse aliment. •
Ing. termoenerg. 3 Vopsitor industrial 2
îngrijitor clădiri a Vulcanizator de prcxL
Inspectori asigurări 2 industriale din ca
Inspector specialitate uciuc 3

în administraţia 
publică 1

Instalator apă, canal 6
Jurisconsult 2
Lăcătuş mecanic 4

Zidar rosar-tencuiter 21 
Zugrav, vopsitor 11

DIRECŢIA MUNCO ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE

I
I Producători agricoli!

UZINA MECANICA ORAŞTIE VA OFERĂ

II  GAMA LARGĂ d e  UTILAJE AGRICOLE l a  p  
ŢURI FOARTE AVANTAJOASE:

— Motocasitoare „COSANA“ 2 903 735
Cu accesorii:
— Freză rotativă 
— Plug plus adaptor 
— Maşină de plantat cartofi

I
I
I
I
i
I
I
i
I
I

665 512 Urii
3SI 241 leii

rânduri I
2 146 399 Iei a

Semănătoare aniversată SEM 18 3 725 136 le i |
— Semănătoare universală SEM 12 2 360 146 M |

1 075 191 lei— Plug purtat eu 2 trupiţe PP2
— Plug purtat cu 3 trupiţe PP3 I 232
— Prăşitoare combinată pe 5 rânduri 1 495 9 0  tel 

Grapă purtată cu discuri, GPD 3,5 2 304 3471ei|

Ici |

— Grapă tractată cu discuri GTD 

prăşitoare

3,2
4 42» 343 le ii 

6? 198 Irig 
38 MS tei i

— Secţie
— Brăzdar
— Disc grapă cu discuri 46 899 tel]
— Betonieră L 100 934 642 le ii
Această ofertă este valabilă numai până»

|  Ia data de 1 iunie 1996. I

I Vă aşteptăm Ia magazinul nostru di n {
Orăstie, str. N, Titulescu, nr. 60, tel. 054641Q4O| 

| ş i  fax. 054641131. |

I
I

„TOURING—DOUBLE T“ 

de transport

I

I
I
I*
I

!?

internaţlooal|

I
I

I  Prin agenţia 
•  persoane

„CONSIM4* DEVA 
P-ţa Actoriei. 2/1 (I.P.H.)

VA OFERĂ :
Curse regalate cu autocare modeme pen
tru : Germania, Franţa, Olanda,
Anglia, Danemarca. Suedia, Spania, 
Asigurări medicale pentru străinătate, 
închirieri de autocare pentru excursii In 
grop. Interne şl internaţionale.

|  Informaţii şt rezervări, zilnic orele ţ - l î  
ÎTelefon 230690.
I

•  Sâmbătă, 2? —• Duminică, 28 aprilie 1996
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VANZARI — 
CUMPĂRĂRI

_ Vând casă 4 camere 
In Deva, zona Mărăşti 

pavilion de albine, 
familii. Tel. 623447.

(9034)
•  Societatea comerci

ală SNC Şerb achiziţio
nează lemn cireş. Tel. 
218066,- (9037)

•  Vând apartament 4 
camere parter. Deva, zona 
Dorobanţi, tel. 223488.

(8436)
•  Vând 40 ari pă

mânt Mureş „OSTRO“ -  
Le.şnic, preţ negociabil. 
Informaţii Veţel, tel. 
065105, Nica Aurel. (8435)

•  Vând apartament două
camere, cartier Dacia, 
etaj 1, tel. 624543, după 
ora 14. (8432)

•  Importator direct, vând 
haine import Austria 
şi Germania, nesortate, 
preţ 4000 lei /kg. Relaţii 
Sebeş, bdul Lucian1 Blaga, 
nr. 11, tei. 058/732296.

(8399)
•  Cumpăr apartament

două camere in Deva, 
tel. 712436. (7627)

•  Vând maşini de 
Îngheţată. Relatai la 
tel. 059/341626, 060/ 
G14786. (8408)

•  Vând Opel Kadett 1,2,
carte (RAR), preţ nego
ciabil, 4 500 009 lei. Tel. 
617759 (8242)

•  Cumpăr apartament 
două camere. Deva, zonă 
centrală. Tel. 624987

(8240)
•  Vând casă, preţ con

venabil. Deva, Viile Noi, 
S r̂. Ioan Slavici 20. (8428)

•  Vând apartament 4
camere Deva. Liliacului, 
etaj II. Informaţii tel. 
219478, 214936. 625522. *

(8426)
•  SC TVS Reeom Im-

jjex SRL Deva, str. Ho- 
«3Ba. bl: 5, parter (fost 
atelier reparaţii radio-tv) 
Vinde en gros şi en 
detail produse alimentare 
(biscuiţi. Eugenia, stiksuri 
etc), cosmetice, detergenţi, 
■ţigări, băuturi import ş i . 
Indigene în gamă foarte 
Variată, peste 500 sorti
mente, parte din produse 
fa preţ importator. Co
menzi si informaţii, tel. 
054/214936. (8426)

I 3 T V -  DEVA
SAMU/VTA

10.00 Divertisment j
11.00 Emisiunea re
dacţiei dc tineret 
„Noi“; 12,00 Film 
artistic: „Pisica uci- 
gaşă“; 17,00 Film ar- 
tistie: „Donovan's
Kid“; 19,30 Film se
rial:, .Meşterul ca- 
sei“; 20,00 Film se
rial: „Golden gîrlls".

DUMINICA
10.00 Divertisment;

11.00 Film artistic:
„Păcălind moartea"; 
17,30 Film se
rial : „Fragglc rock";
18.00 Film serial:
„Muppcts"; 18,30 Film 
serial: „Băiatul în
fruntă lumea"; 19,00
Acul de metal. Em.
muzicală realizată de 
Răzvan Popa; 19,30 
Film serial: „Blossom";
20.00 Film artistic:
„Povestiri din New
York.

•  Societatea^ Ga
rant Consulting fa
cilitează vânzarea- 
cumpărarea aparta
mentelor. caselor, te
renurilor. Tel. 615800.

(9066)

•  Vând apartament
două carpere, confort I 
în Brad. Relaţii tel. 
655118. (8386)

•  Vând Ioc construcţie 
Băcia. Tel. 230201. (8398)

•  Vând casă, curte şi 
grădină, apă şi gaz, preţ 
convenabil. Simeria, str. 
Gh. Doja, nr. 21. (8238)

•  Vând aragaz, trei 
ochiuri şi televizor color 
sport. Relaţii în str. Ti- 
tsu Maioreseu, nr. 24, 
bl. II, etaj 3, ap. 311 
(căminul IPSRUM). (8422)

■ •  Vâkid apartament 
două camere, str. Mine
rului. Deva. Tel. 219162.

(8499)
•  * • • • » < * • • • • * *

•  Vindem mese
biliard englezeşti cu 
accesorii, la preţul 
de 1600 DM în lei. 
Asigurăm transportul. 
Informaţii, tel. 059/ 
437640. 059/417187.

(7563)

•  Vând Audi 80 Die
sel, 1988, armă vână
toare /mixtă 12/7 x 65. 
Brad, 650138. (8410)

•  Vând motocicletă ETZ 
251 sport; accesorii — 
cască şi bagajere. Infor
maţii, tel. 223308, după

- ora Î6. (8411)
•  Vând apartament două 

camere Deva, str. Mine
rului, bl. 28, ap. 15. In
formaţii la domiciliu.

(3416;
•  Vând Dacia 1300. In

formaţii Deva, tel. 628636, 
după ora 16. (8420)

•  Vând Mazda 029.
sport, înmatriculată, stare 
de funcţionare. Informa
ţii tel. 6)3095. (8421)

•  Vând Skoda 120 Lux,
s,tare excepţională* cu 
piese de schimb. Tel.
620913 sau 217296. (8403)

•  Vând apartament trei 
camere, Orăştie, bloc 66, 
ap. 19, posibilităţi- garaj.

(7989)
•  Vând cameră- video.

Sony, casetă mică- sub- 
ansamble şi piese SRD, 
preţuri avantajoase. Tel. 
642991. (7920)

•  Cumpăr talon Opel 
Record Combi sau maşină 
defectă 1982. Tel. 647373.

(7921)
•  Vând maşină înghe

ţată cu un cap, monofa- 
zică, tel. 650734, duţrâ
ora 16. (9152)

•  Vând magazin came,
zona Dunărea şi izotermă. 
Tel. 718722. ~ (7844)

•  Vând vacă, şase
ani, cu viţel mic. Peştişul 
Marc. nr. 238. (7846)

•  Vând brutărie, loc
de casă. grădină cu pomi. 
Tel. 718275. (8254)

OFERTE
DE SERVICII

•  Montaj sisteme a- 
larmă profesionale auto 
şi imobile.

Calitate, eficienţă, ra
piditate.

Tel. centrală; 01/3211126, 
01/6479496. (397 898)

•  Transport marfă 1,5 
tone şi vând casă, 
52 000 000. Tel. 616366.

(8227)
/.Y .Y .’.S '.V .V nV .V .'A V A

•  SG Comcereal SA
Deva. str. Ardealu
lui - nr. 1 angajează 
contabil şef cu stu
dii de specialitate. 
Tel. 211335. (8436)

W W W /W /J W W W W

PIERDERI/
•  Pierdut carnet şomer 

A 1129—6—22, Bortă Ci- 
prian. II declar nuL

' (399 102)
•  Pierdut cod fiscal,

nr. 2113197, Cooperativa 
Constructorul Deva. Se 
declară nul. (8241)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu ame
najat pentru depozit- 
en gros, 35 mp (car
tier Oituz). Tel. 622137.

__ __ (9035)'

•  închiriez' garaj, str. 
împăratul Traian, bl. 17, 
Deva. Tel. 611653. (8239)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere - isto ria  
cu apartament două ca
mere central, etaj 1—3. 
Ofer diferenţă. Tel. 621497.

(9040)

DIVERSE
•  Moara Băiţa anunţă

practicarea unui adaos 
comercial cuprins între 
0—100 la sută cu data de 
27 mai 1996. (8418)

•.SC. Macon — SA Deva 
anunţă că în incinta so
cietăţii s-a deschis un 
Supermarket — materiale 
de construcţii. Din ma
gazin se pot cuptpăra 
materiale de construcţii 
(din producţie proprie, 
precum şi alte produse 
necesare construcţiilor: 
ciment, faianţă, gresie, 
uşi, ferestre, vopsele şi 
altele. Oferta noastră de 
preţ este cea mai avan
tajoasă. Adresa noastră: 
SC Macon SA, Deva, str. 
Sîntuhalm, nr. 1, tel. 
221120, int. 118.

COMEMORĂRI

•  Au trecut 6 luni 
de când Dumnezeu 
l-a chemat la El pe 
cel care a fost

FLORI AN 
SAPTELEI

Tfrt bun şi iubitor soţ 
şl tată. Te vom păstra 
viu în inimile noas
tre şi nu tu vom 
uite* niciodată.

1 ' (8252)

•  Soţia Ileana, 
fiul Claudiu, sora 
Anuţa cu familia, 
fratele Gligor cu fa
milia- aminţbsc cti 
durere în suflete îm
plinirea a 6 luni de 
când soarta nemi
loasă şi. nedreaptă 
l-a . luat dintre noi, 
lăsându-ne casa pus
tie; pe cel' care* a fost

PfTRICA - POPA 
Scurtă ţi-a fost viaţa/ 
Numai ca Un vis' 
Tristă ţi-a fost moar
tea/ ' Aşa ţi-a fost 
scris. Te yom iubi,' to 
vom plânge mereu 
şl nu te vom uita 
niciodată. Parastasul, 
azi 27 aprilie Ia ora 
12 în cimitirul . din 
Strada ■; ■', Eminescu. 
Dumnezeu să to . 
odihnească. (9046)

•  In 29 aprilie se îm
plineşte un an şi jumă
tate de la plecarea din
tre cel. dragi a  lui

- ARISTOTEL 
„ P^ltVANESCU 

Dumnezeu să-l .odihnească 
în pace! Familia. (8438)

•  Se împlinesc 3 ani 
de când a plecat dintre 
uiol cea care a fost o

minunată soţie, mamă şi 
bunică ' "

ALBA ELENA 
Parastasul azi 27 apri
lie la Catedrala ortodpxă 
din str. Avram -Iancu De
va. îi păstrăm 0 Veşnică 
amintire. Familia. (9038)

DECESE
•  Cu adâncă durere, 

soţia Ana şi fiica Mi- 
runa anunţă trecerea în 
nefiinţă a celui ce a 
fost

NECULAI CHIRICA
om de aleasă simţire şi 
un deosebit soţ şi tată.

Carpul neînsufleţit se. 
află depus la Capela 
cimitirului Valea Seacă 
— Hunedoara. înmor
mântarea va avea loc 
duminică, 28 aprilie, ora 
13. (399102)

I ' ¥ SAFI-INVEST
Aut. G.N.V.M. nr. T68 

din 22. IX. 1995
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI 
Valoârea certificatelor de investitor InV

1perioada 22—26 aprilie 1996 î

•  La trecerea în 
eternitate a distinsu
lui scriitor

NECULAI
CHIRICA,

personalul insftitu- ’ 
(iilor de cultură din 
judeţul Hunedoara, 
scriitorii şi artiştii, 
ziariştii de la „Cu
vântul liber" adu o
un ultim omagiu ce
lui care a fost un 
om de o aleasă o- 
menie. o personalitate 
marcantă a scrisului 
românesc şi adresează 
sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

Adio, drag prieten 
şi Dumnezeu să te 
odihnească în pacal

•  Familia îndoliată
mulţumeşte colecti
velor de Ia „Comat". 
„Cepromin", Mina 
Coranda — GerteJ, 
„Salutaris", clasei 
a Xl-a Plastică de 
ia Liceul de Artă 
„SCLF“ Sibiu, ru
delor, prietenilor şi 
vecinilor care au 
condus-o pe ultimul 
drum pe cea care 
a fost *

CIOCAN MĂRITĂ 
u  (399 101)

•  Cu durere în 
suflet, soţia, nepoata 
şi nora anunţă tr« 
cerea în nefiinţă a 
celui care a fost me
dic veterinar 
NEGRILA p e t r u

73 ani -
înmormântarea are 
loc în data de 28 
aprilie 1996, ora 13, 
la cimitirul: Ortodox 
de pe strada Emi
nescu. Odihnească-se 
în pace. (8433)

•  Tristeţea s-a a-
şezat peste noi; cor 
ledtivul Direcţiei da 
Telecomunicaţii Hu
nedoara —■ Deva. 
profund îndurerat 
de trecerea prematură 
în nefiinţă a colegu
lui-, r.’ • - .

MICU AUGUSTIN 
transmite sincere’ con
doleanţe familiei în
durerate, (8444)

•  Ga nespusă tris
teţe şl veşnică amin
tiră ne despărţim de 
vecinul nostru
dfr. NEGRUlA PETRU

Dumnezeu să-J 
Ierte şl .să-l pri
mească în împărăţia 
cerurilor, Condo
leanţe familiei în
doliate. Familiile Bar
ba şî JulesctJ.

(399 t04)

1 Tip A — 814 368 Iei; Tip B — 203 592 f 
î Iei; Tip C — 101 796 Iei; Tip D — 50 898 Iei î 
1 (la vânzare). J.
1 FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE X
I ŞI PENSII i
] Investind azi, aveţi an viitor sigur mâine 11 

DEVA, tel.-fax 230558: HUNEDOARA — 1 
1711430; PETROŞANI — 545302; ORĂŞTIE— * { 
] 642090; BRAD — A. Iancu, 21/43 parter; SI-1 
i MERIA — A. Iancu, bl. 6 parter; HAŢEG — * 
i  77 05 73. *

O Vă oferă:

Q ' RA FINAMENT şi 
prin produsele sale: CALITATE

UcJuSmrUt cremă LADY
( ciocolata, ciocolata e» vişine, ciocolata ca cocea, ciocolata 
em abuie, cacao, cafea, banane, cocos, van ilie)

brandy-ul BROOS
ŢENTATIA RAFINAMENTULUI \

j REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA l
II Organizează în data de 7 mai 1996, ora J 

! 10, Ia sediul din Deva |

1 cu strigare pentru atribuirea lucrărilor de j 
|  reparaţii la o linie de celule de Ia S.M. I 
î Moldova Nouă. Informaţii suplimentare la j ţ  Serviciul Mecanic al regiei, telefon 054/215922; J 
« 213040, int. 191. j

S.C. ULPIA S.A. DEVA

Anunţă intenţia de majorare a adaosului ! 
ercial la 35 la sută, începând cu data de ;

I*
I■«
I comercial 
|  1 mai 1996.

j S.C. ŞANDOR S.R.L.

j Tel. fax 057 — 280632.
.% / . . •" ...

I •  EXECUTĂ:

I

I

î — lucrări de hidroizolaţii cu garanţie 5-12 J 
! ani; j
|  — lucrări de instalaţii de apă şi 4ermo 1
'  ficare cu garanţie 50 ani.
I I•  ANGAJEAZĂ:

— agenţi pentru contractări (preferabil |  
|  ing. constructori).

|  BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI J
ROMANESC S.A. J

| CREDIT BANK J
'  î
l Cu sediul în Deva, bdul Dccebal, bl. 8. ,

■ I
Vinde la

ce va avea loo în data de 29. 04. 1990, ora 
10, Ia Judecătoria Hunedoara, biroul execu
tori judecătoreşti. /

•  Apartament 4 camere, situat în Călan, 
str. Dr. P. Groza, nr. 26; sc. 2, ap. 26 -— preţ 
de pornire: 8 000 000 Iei.

I
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