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Primarii în date

Ş i
In urma scrutinului de 

la 2 iunie, funcţia de 
primai? a fost „adjudeca- 
tă“, din primul tur, în 
trei oraşe şi municipii şi 
în 21 de comune. Au 
câştigat, din „primul foo“ 
10 primari ai PDSR, 6 ai 
Uniilnii * Social Democra
te (PD—FSN-j-PSDR). 5 ai 
PUNE» câte unul . din 
partea PSM, PDAR ŞI un 
independent.

Turul al doilea se a- 
nunţâ, de asemenea, in
teresant. Un număr de 36 
de candidaţi încep con
fruntarea de pe locul în
tâi pe buletinul de vot, 
ar 38 de pe poziţia a 

doua.
Se află pe locul I, în 

funcţie ■ de numărul de vo

turi exprimate în favoa
rea lor, 15 candidaţi de 
primari ai PDSR, 4 ai 
USD, 3 ai GDR, 7 ai PSM,
2 al .PA0 şl câte unul al 
MER, PS, PUNR.'PDAR, 
precum $i un indepen- 
dent. n' ^ vv -

De pe poziţia a doua 
încep confruntarea de la : 
16 Iunie i 7 candidaţi al 
USD; 6 ai PDSR.»5 a l ' 
GDR, câte 3 al PUNR şi 
PDAR, câte doi al MER, 
PSM şi PRM, unul al 
PAG şi 7 Independenţi.

Sigur, reuşită în ale
geri nu depinde de locul 
ocupat pe buletinul de 
vot, căci dacă s-a pro
dus o modificare benefi
că pentru democraţie în 
legislaţia electorală,., â-

ceea este crearea posibi
lităţii «a pentru funcţia 
de primar alegătorul -să  
voteze un oui, nu o listă 
de partid.

„DISTRIBUIREA" DE 
CĂTRE ELECTORAT A 
; MANDATELOR 1»!

CONSILIERI LOCALI...

Prin scrutinul de la 2 
iunie, au fost aleşi în con-f 
siliile municipale, orăşe
neşti şi comunale un nu
măr \de 770 de consilieri.

Gele mai multe man
date ■— 174, le-a obţinut 
P.D.S.R. ,incă paVtid de 
guvernământ. - î i  urmează 
U.S.D. cu 130 de mandate,
O. D.R. cu 87, P.S.M. cu 
82, P.U.N.R. cu 74, P.D.A.IÎ. 
cu-55, Independenţii in  nu
măr de 45, M.E.R. cu 26,
P. ÎL ’93 şi P.S. cu câte
19, P.RAI. cu 16, Partidul 
Pensionarilor din Româ
nia (P.P.R.) cu 12, P.A.G. 
cu 11, U.D.M.R. Cu 8, Par
tidul Umanist Român 
(P.U.R.) eu 5, P.N.R. cu 3, 
”  “  Romilor cu două,

Uniunea Democrat Creş
tină şi Partidul Naţional 
Democrat Creştin, cu câte 
un mandat.

...Şl A MANDATELOR DE
CONSILIERI JUDEŢENI

Potrivit prevederilor Legii 
70/1991, modificată, Con
siliul judeţean Hunedoara 
se compune din 41 de 
consilieri, cu 4. mai puţini 
decât în legislatura 1992— 
1996. ■

Au obţinut învestitura 
electoratului pentru aceste 
mandate şase consilieri pe 
listele P.D.S.R., câte 5 pe 
cele ale 0.D.R. şi U.S.D., 

câte trei — P.S.M. şi P.R.M., 
câte două. — P.U.N.R., 
M.E.R., P.D.A.R., U.D.ME., 
precum şi doi independenţi. 
Câte unul — P.A.C., Fron
tul Democrat Român Ti
mişoara, Partida Romilor, 
Partidul Naţional Ţărănesc, 
Partidul Automobiliştilor, 
P.U.R., P.S., P.P.R. şi P.L. 
’93. —-

ION CIOCLEI

REVEDERE *

Cu' trecerea anilor, ia
tă că din nou se revăd 
la Liceul din Ilia, la cea 
de a' 30-a aniversare, e-

levii celei de a 5-a pro
moţii cu prefesorii de Ia 
instituţia respectivă. Re
vederea prilejuieşte evo
carea unor amintiri de 
neuitat. (N.T.)

( MIRON COZMA ŞI^ECHIPA^Tf OTBAL 
j TENIS SUNT ÎN FRANŢA
j  Miron Cozma e bine' de atâtea ori trofeul pus |  
* mersi şi se află de vineri în joc. După trei victo- I 
S până duminică în Fran- rii consecutive, formaţia j  
i ţa, unde participă la con- din yalea Jiului posedă } 
} cursul internaţional de definitiv o cupă a Fran-
'  fotbal tenis. Din 1990 şi

până acum, echipa Ligii m ' f a> j g j g  al do®lea'
Sindicatelor miniere ‘ din trofeu (definitiv), întru - 
Valea Jiului a participat cât şi în ultimii doi ani , 
de 5 ori la această corn- şi-a adjudecat - victoria, ţ 
petiţie şi a câştigat tot (S.6.) ' ţ

VREMEA

TIMPUL PENTRU 
INTERVALUL 7—10 06.

Vremea va fi caldă cu 
cerul mai mult senin. • 

Vântul va sufla slab din 
sectorul sudic.

Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15° 
şi 22°, iar cele maxirfie în
tre 28q—34°.

(Lăscuţ MkdOşoni)

ACCIDENT PIROTEHNIC LA E.M. DEVA

în  noaptea de 6—7 iu
nie a.c., la ieşirea din de
pozitul de explozibil al 
E.M. 'Deva., situat pe str. 
GălugărenI, la orizontul ze
ro, a avut loc o explozie 
în urma căreia şi-au pier
dut viaţa muncitorii- Radu

Dioancă şi Sorin Tac.
Cauzele exploziei vor fi 

cunoscute in urma cerce
tărilor efectuate de orga
nele abilitate ale Parche
tului, Poliţiei şi M.M.P.S., 
cercetări care au început 
imediat după producerea 
accidentului.. (I.G-.)
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ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

O  R D I N
pentru convocarea Consiliului judeţean 

Hunedoara în şedinţă de constituire

' Prefectul judeţului Hunedoara; :\V
In temeiul art. 16, art. 62 şi art. 103 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 69/ 
1991 (republicată), emite prezentul 

O R D I N :
ARTICOL UNIC. Se convoacă Consiliul 

judeţean Hunedoara, în şedinţă de constituire 
pentru ziua de 14 iunie 1996, ora 10, în sala. de 
festivităţi a Prefecturii judeţului Ilunddoara.

PREFECT,
Costel Alic

Deva, 7 iunie 1996 
Nr. 85

LA FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 
DE CRUCE ROŞIE ~

Seminar pe teme ' 
de management

Sub egida împlinirii a 
120 de ani de la fondarea 
Organizaţiei; de Cruce Ro
şie din România, filiala 

. judeţeană Hunedoara des
făşoară zilele acestea cea 
de-a treia acţiune mai am
plă din cursul anului! Est# 
vorba despre spminaru!
CU tema: „Optimizarea
muncii de Cruce Roşie 
în filiale, şi subfiliale'1, or
ganizat în perioada 6— 
iunie a.c. la ser)iui filia
lei din Deva 

Totodată, aşa cum pre
ciza dna Elisabeta Cio- 
robea — pfeşedintn fili
alei judeţene — în deschi
derea manifestării, acest 
seminar pe probleme de - 
management este realizat 
în colaborare cu repre-- 
zentanţi ai organizaţiei «b J 
milarc din Germania; p r— 
baza acordului ţie; coope - 
rare stabilit între Crucea. 
Rcşie Română şi cea ger

mană, respectiv intre , fi
lial t IIui tdoara şi Cea a 
landului î aden (Freiburg). 
Sunt tnv itaţi, aşadar, r«- 
prezentanţi ai Conducerilor 
din mai multe subfiliale 
ale judeţelor Hunedoara 
(Dev,,- Hunedoara, Petro
şani, Crâştie, Brad, Sime- 
ria, ’Căiar- Haţeg, Lupetli. 
Vulcan) ş» Alba. *■ v 

In deschiderea lucrărilor, 
atât dna Elisabeta . Cio- 
robea, cât şi dl. dt. Aurel 
Aitoneanu (vicepreşedin
tele filialei judeţpne Hu
nedoara) subliniau impor
tanţa acestui seminar, a 
tematicii şt a scopurilor 
pe care şi le-a ' propus, 
managementul fiind* o 
componentă la fel de im
portantă în cadrul organ»-
">r: J :r % (Ri- ' a.;-.. .
-  ■ g e g r g b t a  iu r la

(Continuare in pag. *o 2-a)
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ÎN CHIOŞCURI ALE ZIARULUI 

„CUVÂNTUL LIBER*'

0 interesantă lucrare 
ştiinţifică -  Romanul 

„OBSEDANTULUI DECENIU"
(1945 - 1964)

Lucrarea cercetătorului clujean Ion 

Istrate, ROMANUL „OBSEDANTULUI 
DECENIU" (1945'—1961), recent premială 

de Asociaţia Scriitorilor Cluj-Napoca, 
cuprinzând o analiză a romanului aşa-

zis realisi-socîalisţ şi o prezentare cri
tică a tuturor romanelor publicate în 
perioada 1945—1964, se află în vânzare 
la următoarele chioşcuri ale ziarelor 
„Cuvântul liber”.

•  DEVA, la chioşcul din vecinătatea 

magazinului „Comtim".

•  HUNEDOARA, bdul Dacia, tel; 

716926.

•  ORAŞTIE, Ia chioşcul de lângă 
magazinul „Palia".

Lucrarea se adresează profesorilor de 
specialitate, elevilor, studenţilor, intelec
tualilor şi tutufor celor interesaţi în 
reconsiderarea Critică a romanului ro
mânesc în perioada 1945—1961.

FESTIVALUL 
MU ZIC AL-ARTISTIC 

„SABIN DRÂpOI"

A doua ediţie" a Festiva
lului muzîcal-artistic „Sa - 
bin Drăgoi", organizat de 
Şcoal ĵ Normală din De
va, ce poartă la rândul 
ei. numele atât de cu
noscutului compozitor şi 
dascăl, debutează azi, 8 
iunie ac. la Gasa de cul
tură -din Deva. Şi-au a- 
nunţat participarea for
maţii din aproximativ 22 
judeţe ale ţării. - Mani-, 

, festarea este organizată 
cu sprijinul Inspectora
tului Şcolar Judeţean şi 
Direcţiei judeţene de ti
neret şi sport, (M.B.)

*' C e l J d o r colaboratori germani (ajutaţi- de trans
lator), dornici să împărtăşească din experienţa lor.

p a v e i , i .a za  ;

' ..Măgăruşul A.îb'V.de Du 
. mltru Velea. Prezintă Tea- 
. trul „I.D. ■Sîrbu‘1 Petro - 
şani, precum şi o excursie 
de documentaro — agre
ment în satul Cigmău. 
(M.B)

„C AN TEC MĂNDR l DIN 
ZA RÂND"

Duminică, la Vata - Me; 
Jos, sc desfăşoară tra
diţionala nedeie .anuală 

-Pentru a spori interesul 
localnicilor şi ai oaspeţi
lo r pentru aceasta ma
nifestare, Centrul Judo 
ţean al Creaţiei Populari'* 
Inspectoratul «Judeţean 
pentru Cultură au invita: 

ansambluri folclorice: „Sil 
vana“ al Casei de cultură 
Devâ. „Fluierul Iafirului"' 
din Baia de Criş. pro 
cum şi cunoscuţi solişi: 
vocali dc mu/ieă popu
lară. (AI.L )

SERBĂRILE 
COMEMORATIVE 

ION BtTDAI 
DELEĂNU

La Căm.nul cultural- din 
Geoagiu, începând eu 
ora 11, continuă Ser
bările comemorative Ion 
Budâi Deleanu, organizate 
de Inspectoratul Judeţean 
pentfu Cultură. Centrul 
Judeţean al Creaţiei 
Populare,* cit sprijinul u- 
nor fa'ctoui locali' ş i ' ju 
deţeni.. Cu acest prilej, 
se vor înmâna premiile 
Concursului de creaţie 
literară --  poezie .şî proză 
scurtă, — I6n Budai De- 
leanu, ediţia I. Urmează 
spectacorul de teatru 
pentru copii cu piesa



Iii relaţiile interpersonaie,
m  Lucrările şeminarutai se 
ar- vor finaliza' duminică» I
n- fuftie, odată eu stabilirea
să, concluziilor asupra desfă
ta  ştirărti «cestuia.

yy.
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Seminar pe teme
(Urmare din pag. I)

zaţiel de Cruce Roşiei ca 
ta  oricare alt domeniu d« 
activitate. Din partea oas
peţilor germani — Nor- 
bert Stoldt şi Eveîyn Krum- 
mel (însoţiţi de dna Ma- 
ria Mir^l. translator) — 
am reţinut dorinţa de a 
transmite celor prezenţi 
aici cât mai mult din ex
perienţa mai nouă pe care 
el au dobândit-o, fiind 
de părere că „succesul a- 
cestui seminar depinde, de 
măsura în care sunteţi 
dispuşi să vă deschideţi 
şi să colaboraţi... Impor
tant este să ne învăţăm 
unii pe alţii“. Punându-se 
accent pe munca ta grup. 
pe fantezia şl creativita
tea participanţilor, pe par- 

■ ■ ■îf.r-si, - ■

cursul celor patru Zile 
de şeminaţ vor fi abon» 
date, printre altele, ur
mătoarele teme: Munca 
ta  colectiv ca şoîuţie peri: 
tn i decizii bune, Prej$tf-

a n a g e m e r i T

»S a adunările»rea optimi 
şi a şedinţelor. Susţinere* 
cu succes a  unei conv®- 
birl. Probleme de prezen
tare şl munca de presă. 
Comportarea corectă

Participanţi 
program, pr

Ia temi nărui Crucii RoşiV abordează primele puncte 
Pete: PAVfifc LM SA

di*

Str. Avram lancu, Bl. H1
Tel. 054/21 61 96

CARE VĂ OFERĂ CELE MAI NOI RROOUfE 
^  ALE ACESTEI FIRME:

# ASPIRATOARE CU 
| |  $ / FĂRĂ S pA l a r e  |
5 FILTRE DE CAFEA
* MIXERE SI BLENDERE 
m FIARE DE CĂLCAT
m EXTRACTOARE SUCURI FRUCŢE
* FRITEUZE SI GRILE LURJ 
9 VENTILATOARE
m IN S T A L A Ţ II AER CONDIŢIONAT

PORTABILE
A ' y

mm
C Â I I T Â M  O I S T R I S U t T O R I  ÎN  

§  J U D E Ţ U L  H U N E D O A R A  §

S.A. DEVA

•  repară compresoare blelllndrice peni* 
autobuze (RD şi UtABUS);

•  repară porape de apă autobuze
(RD ?i IKARIÎS); «

•  înlocuieşte geamuri îâ autobuze (RD şl 
IKARUS).

Relaţii la telefon (054) 215820, ing. Spă
tarii D. (452}

S.C. ENGIROM PRODEXIM S.K.L. DEVA

Vinde en gros prafuri de îngheţată hi 15570 
Iei pUnga, inclusiv TVA.

Relaţii telefon 054/627004, zilnic orele 8— 
17. (336045)

jWWAAVWtVWWCTXAAWUWOUWUWUUWUWJDUW.

S.C. „DECEBAL‘ S.A. DEVA {
Oferă spre vânzare fâ» la  preţul tic 70 le!/ ( 

kg (inclusiv TVA). \
Relaţii suplimentare la telefon 213322 sau ( 

770909. s (450) j

FIRMA „TRANSILVANIA" ARAD 
tel» 057-246996

Organizează lunar excursii îjt FRANŢA,
GERMANIA. AUSTRIA. CROAŢIA, SLOVE
NIA, CEHIA. Asigurăm VIZA, transport, e« â-

•  HLEVBSQAM  QOLDR: N U . ORIONJPHDLJPS, 
«tt^OOLDSriAM AEW OO (90pcograme,te- 
iMDmnMNUu 4  R d  trlrtrTt)

+ m x m m M  M B m M J  .  Bucure*
•  fREBKftKB31 (XWOEATOARE - Gâesd 
j|  AJtAGABL liluIfnrr
•  MAŞINI DE SPĂLAT .  Catar

[ •  m x u m L  ţ ^ Q S ă M  v m a  -

•  GRESII M  FAIANTĂmodd R a ia
! •  V O W R A O T T  SI BOJUANT AUTO

•  INCUBATOARE fENTRU FUI «  GĂINĂ
•  ALTE PRODUŞI electronice u electrocasnice:

Î ^ P e g s ş .
butelii
Se 1-3 ani 

PRETORI I
PWfetl « t i . l i s a iM n i  m

m n a â  m m

IN CELE MAI AVANTAJOASE 
COKDnn IMN TARĂ :
t ?  Avana-numal

2 5

Acolo unde şoseaua ce 
vine de ta Brad se bi
furcă luând-o, ta stânga, 
spre Blfijeni, tar, la 
dreapta, spre Bucea, că
lătorul întâlneşte o în
grămădire de case — 
dacă acest termen nu 
este prea larg. Casele, 
cele mai multe dintre 
ele, sunt clădite din pă
mânt. Puţine au două o- 
dăi sau mai multe. Locul 
tinde sunt aşezate- se nu
meşte „Berlin", tar satul 
aparţine comunei Bu- 
oeş. „Berlinul" nu este 
trecut pe nici o hartă şi 
nici ta nomenclatorul a- 
şezârilor rurale ale Ju
deţului nostru.

Ne-a rrtirat numele de 
aşa cum se nu- 
capitala unui 

stat puternic al Europei.
0  doamnă din Beeeş ne-a 
lămurit că Berlin în
seamnă, ta limba bulgară, 
— cocioabă — nume ce
1 se potriveşte aşezării 
respectiv* de mstune. 
Am tatrebat, tot ta Bu 
ceş, când s-aO aşezat 
„berlinezi!** acolo? Kăs-

numărul membrilor co
munităţii nu se cunoaşte
întrucât aceştia, sunt 
intr-un continuu du-te- 
vino. Şi au foarte mulţi 
copii. Aşa se fad* că sunt 
multe situaţiile când bă
trânii dorm ta  aceeaşi 
cameră cu tinerii câsăto-

1-ai considera supuşi ai 
regelui Ctoabâ sau ai Îm
păratului Iulian. L-am 
întrebat pe şeful postului 
de poliţie din comună:

— Ge fel de oameni 
sunt cei din „Berlin" ?

•.*» Ţigani de treabă *«-■ 
ne-a răspuMs interiocu-

•  Satul ce mi există pe nici o hartă •  Ce înseamnă 
Berlin în bulgară *  Când au v en it bcrlinwrti atei?
•  15 ţigani în două cămăruţe •  ţtg**I *— ţigani, dftr 
de treabă •  Sergentul ce a fost până In CăuBfl* şl 
până in Tatra •  Un figan cere de lucru, Cine îl a- 
juiă?

, i etc. Ni 
recordul ta

pun şurile ai 
§6uâ feluri.

au fost de 
Un domn 

susţinea că ta vrepiea 
ultimului război mondi
al, ascunzându-se ca sâ 
nu fie trimişi ta flug. 
Altul zicea că s-au a- 
mai tu ftadt timp taa-

t t i  „Berlin" trăiesc 29 
de familii de ţigani, p ă r

riţi, cu ne] 
s-â spus
ce priveşte spaţiul pe 
căp de onr fi deţtae o 
familie m  19 membri ce 
locuieşte tatr-d suprafaţă 
de 38 ta(s Căpul acesteia 

‘t cnte dna Salvina 9 P 0 » . 
i- De altfel, aproape toţiaproape î 

oamenii din „Bertad* «U 
acest nume de familie

| ^ l l  ordine de

m  w*ar» •** cuin no-am 
convins, măi apoi, ta 
feţă focufal — *a piele* 
albă, ba chiar sunt bhpşk 
încât dacă nu-ţi spun 
pil că sunt ţigani, cu gr#u

torul, MUlţi dintre ei 
lucrează ta minerit sau 
ta barajul di» Miltăileni, 
alţii pe ta  oameni, prut - 
săt, ta Juerta câmpului. 
Nu tară, nu tac scanai, 
sunt cuminţi.

Deci, mulţi „berltaeri" 
muncesc la oamenii din 
satele comunei .Interesant 
este ce tactică aplică ei 
t a  acest caz. Nu ©e* bani 
mulţi pe zioa de Stata, 
tn prezent 5—& mii de 
Ţel t i  mâncare. La sf4b- 
şitul zilei de muncă, ţl- 
ganul ^ i  ta banii dar nu 
ptapcă din. ograda omului 
pană nu obţine Ş$ puţină 
făină, slănină, 0 riozvăftâ-

Imagine di* aşezarea „Berlia", comuna Buceg.

de carne de porc, 6 găină 
etc. Ceea ce proprietari
lor de pământ le convine, 
întrucât nici ei nu prea 
stau bine eu finanţele.
In acest fel, ziua de iU- 
cru se ridică lă reala sa 
valoare de astăzi — 19—
16 mii de lei.

Venind de la Bîăjeni, 
am oprit în „Berlin” lân
gă un'* ornice stătea pe ?  
iarbă, în marginea şose- > 
lei. imediat ne-âu itadon- 
Jurat 12 ţigani, de la: cei 
mici şi p&nă la cei de 
vârstă înaintată. '  Unul 
dintre aceştia din urmă 
a intervenit:

— Mecet» mă mai în
colo, că domnu’ vrea să 
vorbească cu noi.

Micuţii şi ţinerii s-au 
Îndepărtat. Omul ce stă
tea pe iarbă ne-a spus î  
Că îi cheamă Aurel Pu- J  
tuca şi are 92 de ani» A 
luptat în al doilea răz
boi mondial vreme de 6 
Uni, ajungând % gradul 
de sergent. Intr-o paCte 
* -mers . pârtfl ta Caucâz, 
ta cealaltă, părţi ta  mun
ţii fxtre. Revenit aca
să s-a angajat la mină, 
de unde a ieşit şi la pen- 

■ sta.- •,
—  Problema cea maie s  mm £

tânăr este că nu a- 
ttata din ce teta, Pământ 
nu ne dă nimeni. Eu am 
urmat liceul minier, am . 
lucrat in mină, dar «n-au 
«cos ta şomaj, I-om scris 
Şi dini Iiiesetl Şl Prefec
tura mi-a răspuns că 
să-mi caut stanic «ervici: 
Caut. dar nu găsesc, Lo
cuim 12 inşi ta două ca
mere, ta Vreme ce la 
aurşWariâ «tai*, m itte  lo
cuinţe goale.

în  ftiţalttl discuţiei 
noastre cu cel din „Ber
lin", care a â * l mai lun
gă, I. Imbre a zis:

— Suntem noi ţigani, : 
dar facem Parte din oa
menii acestei ţâri. Vrem 
să muncim şi să trăim ca 
taţi oamenii României.

TRAIAN BONDOR
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CUVÂNTUL LIBER

i

Istoricul francez Jyles Miehetet despre

i

fran ţa  s-ti mândrit şl 
se mândreşte cu istericul 
de renume mondial Jules
Mldhekt, ««tor al- «Isto
rici Franţei* ta  .18 volu
me şi a l „Istoriei re-, 
voJuţiai franceze" ta  7 
volume. Lucrarea aces
tuia despre meleagurile 
româneşti „Legende* de- 
mccratiques du Nord**, 
scrisă imediat după revo- 
lu ţ»  de ta 1848, are tai- 

'  , datoriţi fap-
că, dincolo de in- 

fot marea documentară, a  
căutat să înţeleagă po
porul român In intimi
tatea firii sale. Redăm 
te continuare an  pasaj 
din lucrarea amintită j 
„în Munţii Carpaţi şi ta  
marile câmpii care se 
întind la sud de aceşti 
munţi şt la tiorfl de Du
năre, trăieşte un popor 
cw» nu -se aseamănă 
cu popoanete vecia®, în
conjurat de naţiuni sla
ve, «I vor beşte o lim
bă născută din latină, 
ca franc®» şi italiana. 
Se numeşte di însuşi ro
mân si soeoate eâ se tra
ge din coloniştii stabi
liţi acolo în timpul Im
periului roman. # 

Topoarele din Occi
dent care de atâta vre-

| departe
barbarie cultivând arte
le păcii, păstrează o  
amintire recunoscătoare 
r*am u «Btitetite orien- 
tale cate, cu ta te  ia fron
tierele Europei, le-au 
acoperit şi apărat. A» 
ceste popoare i-a» Oprit 
adese» pe barbari, ade
sea i-au învins, i-au 
serv» raâcin ănd tarla 
duşmanilor lui Dumne
zeu şi îndurând atât de 
m ult Cum să luaoeso 
România, pe val4U şl 
moldoveni? Naţiunea sa
crificată. Ungaria, Po
lonia au amu cel puţin 
■ gloria suferinţelor lor, 
numele lor a  răsunat ta  
lumea Întreagă. Popoa
rele din fatali Dunării

deloc
De-abia opt milioane

. 8CC*
eaşi rasă, una din ma
rile naţiuni ale lumii, 
ei treceau neobservaţi. 
D e ce ?

Este însuşi fondul să
răciei lor, bătuţi de o 
mare furtună de o ta»â 

de popoare diferite, schfclt- 
bându-şi mereu stăpânii, 
ei oboseau atenţia, tul
burau privirea «ţintită 
supra mobilităţii lor a-

parente. îţi venea ame- - 
ţeaiâ oând reflectai a- ) 
supra istoriei lor* ea şi ' 
călătorului, care stând pe 
ţărmul Dunării, contem
plând cursul ta furtunos 
as vrea să fixeze din 
Otati, să prindă, sâ nu
mere valul ce trece 
mereu peste ml, dar, 
dtacurajât, şi-ar întoarce 

privire* deplângând man
ca şa zadarnică.

Vaipl şe schimbă fără
■ ■■ d nu sa

statimbq. România, de Ia 
Tralan până ta noi, îşi 
rimlne credincioasă el
însăşi, nemişcată ta -.'ge
niul primar. Popor năs
cut pentru a suferi, na
tura l-a înzestrat cu 
două lucruri care-l tac 
să fie mereu aplecat şt 
mereu să se ridica. Nu 
Ie comparaţi cu monu
mentele române, cu dru
murile veşnice care-i 
brăzdează teritoriul. Este
vorba mai curând de re
zistenţă; rezistenţă " pu
ternică şi mlădioasă a 
digurilor de nulele ta 
care se scurge ocea
nul i acesta ar fi smuls 
diguri de granit".

P re ţ ION FBAţ il A

Incendii provocate din neglijenţă
în luna mai a.c., sub

unităţile de pompieri mi
litari au Intervenit ta  
10 situaţii, cu 5 mai mult 
decât în aceeaşi lună a 
analul 1993.

Subliniem tacă o dată 
că incendiile au izbucnit 
acolo «ude neglijenţele au 
fost moi mari.

Au fost afectate opt 
gospodarii cetăţeneşti ta 
Hunedoara, Deva, petro
şani, Orâştie şi SuRgbete; 
aouă apartamente în mu
nicipiul Petroşani; două 
soţietăţi comerciale (Fi
liala Deva a Ş.C. BASEL 
S-A. Oradea, S.C, NEDEL- 

■ . cu QmVKJ ŞLNJS. — ...De
va!; magazia de materia
lo a fita. Vulcan, Staţia 
electrică de transformare 
a Grupului Şcolar de 
Construcţii Montaj Deva şi 
două mijloace de trans
port.
i Cauzele cele mai. nu
meroase care. au acţionat 

. pentru iniţierea arderi
lor respective sunt: de- 
fecţtande te instalaţiile e- 
fcctrtee precum şi focul 
deschis fotesit ■ neatent.

Fenomene aparte s a u  o 
manifestat în municipiul 
Petroşani unde doi loca
tari (Deneş. Domokoş şl 
Bel»tu Stelian) şi-nu in
cendiat apartamentele în 
care locuiau. Ultimul s-a 
sinucis a dota ta într-o pă
dure dtn apropiere.

Se pare că tot o incen
diere intenţionată şi-a 
prodilbo şi dnul - Anthdny 
Raymond, cetăţean englez, 
cu reşedinţa la Deva, care - 
şi-a dat foc la propriul 
autoturism.

Aceste fenomene sunt în 
curs de cercetare de că
tre organele abilitate.

Să reţinem că, ta peri- > 
oada am atoare, ca urma
re » prognozării unor 
temperaturi ridicate, se 
va.. amplifica - fenomenul 
de uscăciune. Ia aseme
nea condiţii, folosirea ne

glijentă a focului deschis, 
aruncarea la întâmplare a' 
resturilor de ţigări, scân
teile de orice fel, scurt
circuitele electrice şi al
tele pot iniţia cu uşurin- 
t t  incendii, cu urmări 
deosebit de grave.

Pentru a evita pagubele, 
o atenţie deosebită se cere 
acordată fondului fores
tier, îndeosebi planteţiflor 
şi regenerărilor tin ere ; 
lanurilor de cereale păioa- 
S*; depozitelor de mate
riale combustibile în aer 
liber; gospodăriilor cetă
ţeneşti eu multe anexe 
Improvizate şi construcţii 
vechi

Greşte pericolul ta  spa- 
ţSle ta care se depozi
tează, vehiculează şi desfac 
produsele petroliere şi bu
teliile de aragaz. De a- 
ssmenea, trebuie «mitei ta  
vedere interdieţt* de »  
se depozita MU amplasa 
buteti» de

bioxid de carbon, în 
‘ razelor so-

- Atenţionăm asupra res
pectării tuturor normelor 
de prevenire a incendiilor 
W această perioadă, dar 
şi asupra organizării u« 
nai intervenţii opera? 
thte proprii ta  faza de 
început a eventualelor in
cendii (personal instruit, 
dotare cu mijloace de 
primă intervenţie nece
sare etc.).

Fiecare agent economic, 
instituţie, şi cetăţean tre
buie *â ştie In permanen
ţă care este formaţia de 
pompieri civili sau subuni
tatea m ilitari de pom
pieri cea mai apropiată 
şi tm a  «pate fi anunţată 
ta timp util .ta caz de ne
voie. *

din
al

Meniuri bune, ieftine
Era ora când. mulţi oa

meni veniseră să ia masa 
de prânz- împreună cu 
dl Adinei Jnnooni res
ponsabilul unităţii, ve
dem sala de mese, grupul 
social, bucătăria renumitei 
cantine de lângă Abato
rul d ta  Haţeg.

— Stimate dle Adinei
âurmoni» câţi abonaţi a- 
v e ţlf ;■

— Alta mt avem aîx>naţî. 
Peste ISO de oameni Iau 
masa la  n o i Comandă 
fiecare ce pofteşte. De la 
supă de găluşte, ciorbă 
de bortă, ta  sarmale, to
căniţă. grătar,

— Aria aici la cantina de 
centru, să tac aşa. In rest?

— Ea minerii de ta 
Boîţa ducem zilnic peste 
150 de porţii de mâncare, 
ciorbă (supă) şi felul doi

— Preţurile ?
— De Ia... meniu la me

niu. In orice caz, în jurul 
a 2508 lei. Cel mult.

— Vreţi să mai adău
gaţi ceva 1

—* Da. Organizăm săr
bători familiale; nunţi, 
botezuri, pensionări. Şi

nu este sâmbătă, .dumini- asigur că numărul lor
că să nu avem aseme
nea evenimente de su
flet.

La cantina

cre§te permanent
— Oare de ce ?
— Pentru că la cantina 

noastră se mănâncă bine, 
Ieftin, Iar servirea este 
bună.

Gn. L NEGREA

restaurant Haţeg |
— Sâmbăta şl dumi

nica ă|i zis, dar lucrăto
rii cantinei vin la lucru 
în zilele libere ?

— Cum să n ţ  Doina 
Jurraoni — barinană, Vic
toria Maţi — bucătărea
să şefă, Maria Greu, 
Manuela Deac, Angela Şei
tan, chelneriţe — după 
cum o cere situaţia — 
întregul colectiv de 12 lu
crători facem tot ce putem 
ca cel care trec. # ag td  
unităţii să fie bine pri
miţi şi serviţi, să plece 
cât mai mulţumiţi. Şl vă

•  * •  * •  * •  • •  * * * *

x* • ■ * * * •»

Foarte revoltată, o doam
nă din Hunedoara ne-a 
sesizat telefonic asupra 
unul aspect supărător,. Sin
gurul lucru pe car# l-am 
putut afla despre cititoa
rea noastră este că, Sind 
dascăl, însoţeşte adesea 
elevii la grădina zoologi
că din municipiu. Aici, 
în această grădină, a în
tâlnit un lucra, pe care-l 
consideră nepotrivit. Şi a- 
nume, teugă «cuşca leoai
cei, sunt aduşi cătai care 
vagabondează- prin Hune
doara. Această vecinăta
te irită leoaica. De a- 
ceea condamnă acţiunea' 
celor doi hingheri, de fapt 
am auzit că sunt ingineri 
cei care ' adună câinii aici 
-* declară doamna.

A »  încercat •& «Dăm 
cum stau lucrurile de la 
Primăria Hunedoara,

zoologică. Dt Da vid, caro 
se ocupă de această pro-

Complexul de alime ntaţie publică din JLupenl

blemă, lipsea. De Ia un 
coleg de serviciu, dl JBo- 
tiş, sm înţeles că măsura 
„cazării" câinilor vaga
bonzi e de scurtă durată. 
Patrupezii sunt adunaţi 
aici doar pentru a fi ste
rilizaţi ca să nu se mai 
înmulţească. Probabil că 
unii vor fi sortiţi morţii, 
dacft'aunţ bolnavi râu 
sau foarte violenţi.

Cum alte probleme mari 
se pare că zoo nu are, 
hunedorenii pot spera că 
vor putea- fn curând Sâ se 
bucure ta  linişte ţcâinu nu 
vor fi între locatarii per
manenţi ai grădinii) de 
prezenţa animalelor exis
tente aici alături de 
leoaică. (V. -ROMAN). >
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Organizaţia municipală 
Deva a ‘ U.DM.R. mulţu
meşte pe această cale tu
turor membrilor şi simpa
tizanţilor săi pentru par
ticiparea activă ta buna 
desfăşurare a alegerilor lo
cale din 2 iunie a.c Mul
ţumim totodată celor care 
prin profesionalism şi bu
nă credinţă şi-au îndepli
nit atribuţiile prevăzuta de 
Legea electorală.

Rezultatul alegerilor lo
cale din Z iunie ac., ex
primă în mod pregnant 
voinţa electoratului din 
municipiul nostru şi con
siderăm că al doilea tu r 
de scrutin va trebui să 
confirme opţiunea formu
lată în privinţa desemnă
rii primului gospodar al 
oraşului. U.DM.R„ In con
formitate cu protocolul'în
cheiat la începutul campa; 
nieî electorale,- recomandă 
electoratului propriu ca la 
alegerile din 16 iunie a.c. 
să voteze pentru candida
tul P.A.C., actualul viee- 
primar BOCA VIRGIL, 
care poate asigura o ad
ministrare democratică, 
modernă, profesională în 
municipiul Deva până ta 
anul 2ftK>.

Felicităm In mod egal 
noii consilieri judeţeni, 
municipali, orăşeneşti şi 
comunali aleşi ia 2 iunie 
a.c. #1 ta  dorire succes In 
activitatea lor de adminis
tratori al comuniteţilor 
locale .pe care le r^irmin- 
tă.

Organizaţia
Deva a  DJfcM-R

„LUCEAFĂRUL^ i  
N : Cazino (7—■VULCAN 

10); Latăl miresei 
13);

.DACIA"

(11—1

*  „PATRIA" DEVA ; 
Adm* încurcăturile f7—■ 
10); Cu sania pe nisip 
(11—13);

IIATEG; a 
Răpirea trenului cu b a n || 
(7—9); Unde ne sunt* 
bărbaţii? (10—12) f -

> „RETEZAT" URI-1 
CÂNI: Moarte instanţa-1 

*  ^*LACARA“ HUNE- nee (7—9); 1
DOsARA:
(7—13);

Judecătorul
*  „MODERN" HU

NEDOARA: Toy Story (7# 
—9R ■I

* „PARÂNGUL" PE
TROŞANI: Tatăl unîre-r
sei (7—10); Terenfe, re- •  CASA DE CUCTU _ 
gele bălţilor (11—13); HA CA LAN: Babe, cell

mai curajos porc din !
•  „CULTURAL11 LU- -Jume (7—9); I

Atracţie explo- ■PENI:
zi vă (7—10); Ador în
cărcăturile (11—13);

•  J2ARAND" BRAD:'
Valul ucigaş (7—10); Vi
zitatorii (11—13);

•  „PATRIA" ORÂŞ
TIE: Operaţiunea Broken *  ,.MINERUL" GURA- 
Arrw (7—10); In timp ce BARZA : Moarte instan- t  
tu dormeai (11—13); tanee (7—9). I

•  „LUMINA" ILIA: |
Moarte instantanee (7 . 
- 9 ) ;  §

•  „MUREŞUL" SIME-1
RIA : Mortal Kombat
(7-9);

1

Foto: SANDU CAZAN
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De-a lurVgul mileniilor 
de istorie, pământul ro
mânesc a zămislit nenu
măraţi creatori care au 
contribuit, fiecare în fe
lul său, la progresul teh
nicii. Multe din realizările 
lor mai vechi — construcţii 
meşteşugite, mecanisme şi 
instalaţii ingenioase — 
rămase fie consemnate de 
documente, fie ‘păstrate în 
muzee, deşi autorii lor nu 
sunt cunoscuţi. Astfel, cro
nicile amintesc vagonetul 
din lemn pe şine din lemn, 
pentru transportul mine
reului, construit la Brad, 
în secolul al XlV-lea; u- 
tilizarea timpurie a explo
zivilor în industria mi
nieră — în acelaşi veac; 
lucrările hidrotehnice *ea- 
Iizate în vremea marilor

In v e n ţii r o m â n e ş t i  
d e  a ltă d a tă

domnitori Mircea cel Bă
trân, Alexandru cel Bun, 
Ştefan cel Mare; morile 
de .apă de diferite tipuri 
şi pentru diversei între
buinţări, ca şi excepţio
nala realizare tehnică — 
moara cu roată cu făcaie 
rare premerge, ca princi
piu, turbina Pelton — cre
ată în America, în secolul 
a] XlX-lea.

In cronicile veacului al 
XV-Iea, încep să fie con
semnate şi numele unor 
iscusiţi inventatori. între 
aceştia este ̂ emnalat „da- 
cul“ Orban»care a con
struit tunurile ce au sfă
râmat zidurile Constanti-

nopolului în 1453. In ace
laşi secol, umanistul Ioan 
Vitez din Oradea a creat 
cel dintâi observator astro
nomic de pe teritoriul Ro
mâniei, iar la începutul 
veacului al XVI-lea piro
tehnicianul sas din Sibiu, 
Conrad Haas, a conceput 
primele rachete cu două 
trepte de aprindere, folo>* 

’ sind diferite tipuri de 
pulberi şl alcool. Oam în 
aceeaşi vreme, Lucius Ia- 
cobus, dm Braşov, a în
noit xilogravura europeană, 
iar Ma carie a înfiinţat, la 
Tîrgovjşte, una din • Pri
mele «'perniţe cu litere 
chirilice din Europa.

In şecolul al XVI-lea, d 
fost Înfiinţată la Braşov 
prima fabrică („moară") 
de hârtie din sud-estul E- 
uropei, de la care se păs
trează încă foi cu fili
gran.

La finele secolului al 
XVIII-lea, meşterul lem
nar Munteanu. Urs a in
ventat şteampul — insta
laţie pentru zdrobit mine
reul — iar în prima ju
mătate a veacului urmă
tor Marton Debreczen a 
inventat procedee şi ma
şini pentru extracţia şi 
prelucrarea metalelor, în
tre .care „suflătorul spi
ral" ce-i poarta numele, 
introdus ulterior în multe 
topitorii de argint din E- 
uropa.

ILIE LEAIIU

Copii celebri de ia naturi
•  Cele mai premature 

nou-născute din lume sunt 
trei fetiţe şi anume două' 
italience şi o irlandeză:

1) Francesca Proietti, 
născută după numai cinci 
luni de graviditate şi, deşi 
aşa de mică (12 eră!), t6- 
tuşi, la împlinirea vârstei 
de un an, era dezvoltată 
normal, datorită îngrijiri
lor medicale deosebite;

2) Monica Tassi,; fiica 
Măriei Tassi din locali
tatea Pontasmoli (Italia), 
avea numai cinci luni de 
graviditate la naştere, dar 
la împlinirea vârstei de 
un an, era dezvoltată nor
mal;
• 3) O fetiţă irlandeză a 

venit pe lume cu 14 săp
tămâni înainte de termen 
şi cântărea numai 825 de 
grame. Şi în acest caz, 
e vorba tot de o naştere 
prematură, la cinci luni şi 
jumătate.

•  Pe al doilea loc în 
lume în ceea ce priveşte 
lungimea la naştere, se 
situează o fetiţă de 70 
cm. Este vorba de fiica 
Bilyanei Vukasinovic în 
vârstă de 28 de afli, din 
Belgrad. Deşi micuţa nou- 
născută arăta ca un copil 
de 7—8 luni, totuşi, naş
terea s-a desfăşurat în 
cele mal bune condiţiunl, 
în una din zilele lunii 
mai 1982.

•  Cea mai mare can
titate de apă în organis
mul uman o întâlnim la 
copii. Astfel, la fătul 
uman, apa reprezintă 94 
la sută. Pe scara vieţii, 
apa reprezintă 69 la sută 
la naştere, 83 la sută la 
vârsta adultă şi 70 la 
sută la maturi şi la vârst
nici.

Grupaj de 
1L1E LEAHU
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Gânduri mari în J
texte mici

(Marc— Printre gândurile tolerezi oamenii! 
generoase şi de mare im- Aureliu). 
portanţă în realizarea e- Deci: Cine nu citeşte 
fectivă a emancipării o- nimic din ceea ce-i mai 
mului. merită a fi luat presus de interesul lui 
în considerare, din par- şi de nivelul'său de viaţă 
tea celebrului eseist Ion nu poate fi om cu ade- 
Biberi, următorul: „Numai vărat
prin disciplina interioară, Pentru a fi om moral, 
omul reuşeşte să se u- cu perspective întru de- 
manizeze din ce în ce săvârşire, este suficient 
mai desăvârşit, anihilând a ţine cont de îndemnul 
atitudinile extreme de, lui H. Ibsen: „Fii tu în 
intoleranţă oarbă faţă şuţi!" 
de semen şi de încălcare Avertismente demne 
a propriei sale vieţi in- de a fi luate în consi 
terioare". derare faţă de rătăcirile

— Culturologul Lesiie dureroasie ale societăţii 
A. White poate fi con- contemporane: 
siderat celebru. alături 1. „E un gen de ne 
de toţi cei menţionaţi în bunie a încerca să fii 
acest cadru, prin postii- înţelept în mijlocul ne
latul optimismului istoric bunilor". (J. J. Rous- 
de acută actualitate pri- seau). 
vind planetizarea. formu- 2. „Dacă acceptăm u- 
lat în termeni: „Puterile oele concluzii, 'se impune 

‘creatoare ale noii tehno- să ne asumăm şi con- 
logii pot deveni destul de secinţele". (Pierre Chau- 
puternice pentru a ne nu).
ridica din pericolul rui- 3. Un popor, care se 
nelor şi a cuprinde în- crede infailibil, lucrează 
tieaga' umanitate într-o împotriva lui însuşi", 
singură înfrăţire poli- (Contele Sforza). 
t*că“. 4. „Nu există societate ■

— O severă condam- fără conflicte". (H. Mar»£
nare a inconştienţei ge- euse) 5
neralizate. vizând în mod 5. „Maladiile morale 
deosebit istoricii, poli- sunt mai periculoase de- 
tologii, juriştii şi scrii- cât bombele atomice" 
torn, este — surprinză- (H. Lorenz).

• t tor — meritul dramatur- Odată mai mult se 
! gului umorist Tudor Mu- dovedeşte că: Oamenii de 
1 şatescu, dovedindu-se pro- cultură veghează asupra 

fund gânditor, prin ■ ur- destinului omenirii şi o- 
mătoarea mustrare: „Să feră gânduri măreţe me- 
ierţi o greşeală nu e uite salvării lui, întrucât: 
o crimă împotriva ni- „Posibilităţile culturii % 
mănui. Dar să scuzi sunt infinite" şi: „Nicio-!; 
o crimă, e o greşeală im- dată n-au fost motive ;■ 
potriva tuturor". Şi to- de război pe cape gândi- 
tuşi, crimele se scuză rea nu le-ar fi putut 
cu multă uşurinţă, deşi evita", după opinia lui 
scuzânetu-le sunt încura- Alexander Alland, jr. 
jate. Drept dovadă stă şi

— Sensul necesar, op- înţeleaptă îndrumare a 
tim şî salvator cuvenit umanistului Karl Jasperr : c  
fiinţei este redat de fi- „Oamenii se pot întâlni şi «J 
losoful Anton Dumitriu: uni în raţiune, iubire şi 
„Ştiinţa adevărată' este adevăr", evident posibil : 
ştiinţa omului, fiindcă în raţiune prin filo- . 
aceasta îi <jă binele cel sofie, în iubire prin re-!; 
mai mare, atât pentru el ligie- şi în adevăr prin şti- [■ 
cât pentru societate". inţă, adoptând ca mijlo-|!

— Privitor la regulile citor şi animator arta.
morale, două premise din Aş dori ca măcar unul. 
partea anticilor: din gândurile mele, din;!

1. „Cinsteşte înainte de cele mii, să fie orftrat;!
toate zeii nemuritori, cum postum, printr-o men-I; 
sunt rânduiţi de Lege I". ţiune de genul celor ce l • 
(Pitagora, versul unu de le-am propus în prezen- 
aur). tul volum.

2. Şă onorezi zeii şi să VICTOR ISAC

Oraşe pe glob cu numele „Deva" (II)
Localitatea Devavanya. 

este situată în plină Câm
pie a Tisei, într-o zonă 
care nu este traversată de 
căi ferate sau rutiere prin
cipale.- Totuşi, ea nu e 1- 
zolată — căi de .acces i- 
mediat sunt: drumul na
ţional nr. 4, la 30 km dis
tanţă (de la Kisujszallas), 
drumul naţional nr. 47,-la 
14 km distanţă (ce trece 
prin Koroslâdany). Pe ca
lea ferată se poate veni 
din direcţiile Korosladany 
— ' Szeghalom şl Gyoma- 
endro. Faţă de Bekescsaba 
(centrul comercial căutat 
de români) e o distanţă 
de 60 km.

în edificiul numit Că
minul de îngrijire- Socială . 
a Bătrânilor, aflat pe Str. 
Jegguar !nr. 23, realizat în 
1993, după un proiect ce 
ar imita o gospodăriei oa
recare, pentru ca locatarii 
să se simtă mai1 aproape 
de casele de provenienţă, 
am fost şi noi găzduiţi 
în condiţii foarte bune 
şi trataţi cu remarcabilă 
atenţie.

Un punct de atracţie tu-, 
ristico-ecologică locală şl 
nu numai este Rezervaţia

Naturală Tuzok. Ea se 
întinde pe -aproape 13 000 
ha şi cuprinde, ocrotind 
prin lege, 6 000 de dropii 
— cel mai mare număr 
de indivizi ai speciei din 
Europa. Beneficiază de un 
muzeu propriu de expo
nate cu dropii, lişiţe, co
cori dar şi de alte dotări: 
motel al rezervaţiei pentru 
turişti (vânătoarea dro
piilor este interzisă) şi o 
herghelie de cai pentrli 
cei ce vin să practice hi- 
pism ori o observare hipo 
a dropiilor. Separat, un 
grup de entuziaşti avuţi 
din Italia şi-au amenajat 
o vilă de vânătoare cu 
sezon permanent, vizând 
cu predilecţie vânatul de 
baltă-

Gazdele noastre s-au do- ’ 
vedit a fi la înălţime,pa
tenţi cu noi dar şi cu grijă- 
faţă de proprii consăteni 
(cantina şcolii funcţionând 
şi vara pentru specialiştii 
cu studii ai comunei). Re
laţia deschisă, stabilită îh- 
tre noi chiar de la înce
putul vizitei, n-a fost de 
circumstanţă.

Am fost primiţi „in cor- 
pore", fără un aer oficia-

lizant. Pe tot timpul pre
zenţei noastre ghid ne-a 
fost permanent primarul 
.(un tip instruit, culant), 
care-şi completa singur 
foaia de parcurs a auto
turismului oficial (Volk
swagen) nelimitată.

Purtarea degajată, apro
piată, derobată de con
venţionalism protocolar 
sau preconcepţii, specifică 
gazdelor noastre (de la 
şcoală, primăriş- şi că-- 
minul de bătrâni), a fost 
foarte convenabilă părţii 
române, ce a răspuns în 
aceeaşi manieră.
- Ca uripare, cu» regretul' 
că n-ara , reuşit să vizităm 
chiar tot ce se mai putea 
vedea (crescătoria de gâşte, 
dropiile în propriul lor 
habitat, edificiul' colec
ţiilor valorilor locale, casa 
de vânătoare, elevi la im
primarea ziarului etp.j. 
ne-am despărţit de inter- 
locijtorii noştri, cu senti- 

. menţul că ne cunoaştem 
demult şi cu dorinţa de 
a ne revedea curând.

Prof. VIRGIIi VUG, 
Deva

Revedere

25 de ani...
Adolescenţa — perioadă 

miraculoasă din viaţa noas
tră, vârsta inocenţei, a 
candorii sufleteşti, a idea
lurilor şi viselor celor mai 
intime — ne face ca, prin 
farmepul amintirilor sale 
de neuitat, să alergăm cu 
emoţie din vreme-n vreme 
spre şcoala pe care am 
părăsit-o cândva 

O vrajă din ceruri ne 
cheamă din cele patru 
zări, îndrumându-ne paşii 
spre liceul nostru drag, 
determinându-ne să de- 
pănăm cu nostalgie amin
tiri din caierul de argint 
al vremii, amintiri despre 
ceea ce a fost odinioară 

Venim să ne revedem şi 
să ne bucurăm 

Bucurie fie aşadar in 
sufletele noastre!

Bucurie fie aşadar a- 
ceastă- revedere!

împlinirea;'’ mulţumirea 
de sine, fericirea şi bucu
ria să vă presare calea 
destinului ce vă este hă
răzit de acum înainte.

Cănd amintirile-n trecut/ 
încearcă să vă cheme/ Pe 
drumul vechi şi cunoscut/ 
Veniţi din vreme-n vreme.

Liceul care v-a iubit a- 
tât şi vă iubeşte încă stă 
de strajă .amintirilor dragi 
şi este martor statornic al 
trecerii voastre prin sălile 
lui.

Noi, profesorii care v-am 
dăruit o fărâmă din su
fletele noastre, vă aştep
tăm să reveniţi, mereu, 
mereu, pentru că prin voi 
noi suntem nemuritori.

Să închinăm o cupă 
dedicată amintirilor, a- 
dolescenţei, anilor de li
ceu, sentimentelor fru
moase ce ne leagă şi care 
alcătuiesc o parte din viaţa 
noastră şi din tezaurul nos
tru spiritual, din noi în
şine. , s

Fie ca această revedere 
să se desfăşoare sub auspi
ciile Fortunei aducătoare 
ae noroc.

Prof. MARIA 
GLODEANU-ONESCU * 

Liceul Teoretic 
„Decebal" Deva 

(fragment din „cuvân
tul" ţinut cu prilejul 
revederii, fa 1 iunie 
1996, a absolvenţilor Li
ceului „Decebal" din 
anul 1971).

Anul VIII •  Nr. 1652 , -i /j» jşawBeaftlasasaStetMiaMBWI Sâmbătă, 8 — Duminică, 9 iunie 1996



REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
„Arta are o incontestabilă înrâurire asupra fe-S 

lului nostru de a privi lumea. Ne farmecă u n î  
„peisaj", ne intrigă o „scenă", trăim o efuziune „li- î  
rică", recurgem la un „dramatic" gest, ne înduioşăm £ 

,de uri sfârşit „tragic". Artistul priride ceea' ce I se; 
pare interesant, îngroaşă puţin trăsăturile şi ne* 
serveşte natura sau societatea, ca un priceput bu
cătar ce este, în feluri picante. Preocuparea lui] 
dominantă, teama lui obsedantă, este să nu plic-; 
tisească.

Viaţa însă se desfăşoară în cicluri banale, în-] 
tâmplări ce se repetă zilnic. Aruncă din tine sen- < 
timentul înşelător al unicităţii', iluzie de cabotin! 
şi înfumurare de mitoman, şi vei descoperi curând] 
că preţioasele tale bunuri" circulă pe toate drumu- j 
rile. Fără să vrei, ai tezaurizat bani (devalorizaţi.

In culoarea cenuşie a lucrurilor ţi se va revela] 
atunci o altă poezie. Poezia loialităţii şi splen- _ 
doarea dimensiunilor modeste. Arta, cu * veleităţile > 
sale de sublimă estetică, îţi va apărea ca o oglindă ] 
deformantă. Vei simţi oroarea de „interesant", dez- j 
gustul faţă de trăsăturile îngroşate. Evenimen- > 
tul fidel, indiferent şi banal, va triumfa în m ăre-! 
ţia lui spontană, de însoţitor mut şi discret al ] 
frământărilor omeneşti. El îşi caută nestingherjt, j 
banal şi indiferent, simfonia lui luminoasă: i 

ţ  EXIST!
5 Nu cunosc un cuvânt mai tulburător".
^  PETRU BOTEZATU
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A uita — uitare
Ei stau acum ascunşi 

sub ierburi ce se îndoa
ie sub paşii noştri şi ne 
sărută gleznele tălpilor 
goale. Aprind o lumâ
nare. Ochii lor însă, vii, 
ne privesc din înaltul 
cerului senin, ŞK timp 
cât arde aţa topindu-şi

niJiM u
moale ceara, ei îşi re
văd viaţa trăită pe 
pământ.

Paşii merg pereche 
pe-ntinsa plajă a vieţii, 
când drept, când ocolit, 
se mai întorc, mereu 
însă unite, urmele pa- 
şilor pe nisip..

— Dar, Doamne, iată 
când îmi era mai greu. 
Tu singur m-ai lăsat !

— Nu Fiule atunci Eu 
pe umăr te-am purtat 
căci nu puteai tu trece

chiar ţinându-te de mâ- 
> nă ; atât de greu ’ era 
urcuşul că am luat îri- 
treaga-ţi povară şi pe 
umerii mei te-am purtat, 
să-ţi fie mai uşor a- 
tiţnci tocmai când cel 
mai greu ţi-a fost.

Frânturi din viaţa lor 
mi-aduce-aminte lumâ
narea sau poate doar e 
gândul lor trimis ... Cât 
cei care îi ştim mai sun
tem încă, nu va cădea 
uitarea ca vălul peste 
faţă.

Şi-apoi mă voi ascunde 
şi eu sub-nalte ierburi 
şpre aducere-aminte în 
gândul celor rămaşi.

UITARE deşi e scri- 
să-n- lege, cât eu mai 
sunt şi ei vor fi, căci 
eu conjug In suflet : a 
uita — uitare, ca me
reu să-mi mai pot re
aminti.

INA DELEANU

m t  lH ş f o r e
«bufete

!
S I

POEM CU MORÂRIŢA 
Auzi, iubito, mierlele-n zăvoi 
Cum câiltă pe-nserat de se omoară ?
De ce nu vii să ne-ntâlnim la moară 
Să ne mai stingem focul din nevoi ?

Te mai aştept vreo oră apoi plec 
De ce nu mă contactează morăriţa 
S-o strâng în braţg, să-i sărut guriţa 
Cu-aromă de frăguţe de la TEC...

Şi de-or fi toate pe făgaşul lor,
Mi-oi potoli cu dumneaei am arul... >
Deşi, intempestiv cum e morarul,

|  fl doare-n cot de mierle si de dor i ...
DUMITRU HURUBAI

PROSTIA FĂRĂ FRONTIERE
„Ahile a fost ucis de Paris cp o săgeată Otră

vită cate i-a atins MICA ZONĂ a călcâiului, singura 
vulnerabilă.

Siegfried a fost ucis de Hagen cu o săgeată în 
MICA ZONA din spate, singura vulnerabilă.

Prostul, deşi posesor al unei VASTE ZONE 
vulnerabile — capul în întregime (şi prostul e că
pos, nu glum ă!) — nu a păţit nimic pentru că 
el e norocos.

Primii doi au fost EROI.
Prostul este un ANTIEROU.
El se conformează zicalei, româneşti potrivit 

căreia : „prost să fii, noroc să ai".
Concluzii:
Zone vulnerabile mici, riscuri mari.

Zone vulnerabile mari, riscuri mici.
PAUL CORTEZ 

Selecţie de ILIE LEAHU

I

Un cetăţean care a 
avut o viaţă conjugală 
infernală a dispus ca 

• după moartea sa _ pe 
mormânt să fie aşezată 
o placă cu următorul 
text : „ÎN SFÂRŞIT
SINGUR".

Văduva sa a satisfăcut 
dorinţa soţului său, dar 
pe placa viitorului său 
mormânt — care se afla 
alături — a pus urmă
toarea inscripţie: „ORI
CE ILUZIE DUREAZĂ 
PUŢIN".

O
El i-a trimis o vedere 

în care-i scria că o iu
beşte. ■ Ea a aşteptat să-i 
mai trimită si altele

I I

deoarece nu era ea fe
meia care să creadă în 
dragoste la prima vedere.

O
Doctorul completând 

un certificat de deces, în 
dreptul rubricii „cauza 
morţii", a scris : SUB
SEMNATUL.

O
— Dar se vede bine, 

domnule preşedinte, că 
e un cretin !

— Destul! Nu-i un 
m otiv. ca să-l loveşti; 
Uiţi că şi cretinii sunt 
oameni ca dumneata şi 
ea mine ? ! ...

O
— Scuzaţi-mă, domnu

le doctor, dar pacientul 
care de-abia a ieşit de 
la dumneavoastră cu 
fişă de om perfect să
nătos a căzut mort cum 
a închis uşa cabinetu
lui. Ce să fac ? — în
treabă asistenta îngri
jorată.

— Schimbă-i poziţia 
să pâră că intră, verii

■ I
răspunsul prompt al doc- * i 
torului. I

O  . îi
—  Vreau să depun 0 

reclamat ie.
— Vă ascult. Despre 

ce este vorba ?
— E revoltător ce se 

petrece în serviciile dum
neavoastră! Soţul meu 
îmi scrie de la Boto- 

•şani, unde a plfecat în 
interesul firmei sale, iar 
pe ştampilă scrie Băile 
Felix ...

©
— Domnule căpitan, 

permiteţi - să raportez J 
ostaşul Smith a sărit 
din avion fără paraşutăl

— Iarăşi ?
O

La şedinţa de partid i
— Tovarăşi, trebuie să

ne revizuim atitudinea 
faţă de muncă, trebuie 
să facem o cotitură de ţ 
360 de grade .... ’ (

© î
Un american încearcă i  

să explice unui copil 1 
român cât de mare © £  
America. *

— America, dragul meu, * 
este foarte mare. 'Este |  
una ’ din cele mai mari I 
ţări din lume. Dacă pleci * 
dimineaţa din Texas, a * 
doua zi dimineaţă vel fi î  
tot în Texas. Ai înţe- 1 
Ies ?

— Da, domnule. Şi la t
noi trenurile circulă Ia ? 
fel de prost ! ... |

O  î
Un gropar sapă în j  

cimitir. Oprindu-se pen—* 
tru a face o mică pauză, k 
omul citeşte pe un mo- I 
nument funerar : „Aici J 
se odihneşte B . R . p e  |  
altul : „Aici se odihneşte £ 
G. I . ..." şi tot aşa pe I 
celelalte. Groparul iz* *, 
bucneşte: g

— Numai eu muncese !
aici ! ţ.

ILIE LEAHU I

Desen dc CONSTANTIN GA V-BILĂ
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FIAT LUX !
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ORIZONTAL: 1) Fard intempestiv 
peste un chip de piatră ; 2) Oceanul în
chipuit al sferelor celeste — Jucate pe 
degete într-o evoluţie cu cântec ; 3)
Nedoritul custode al marilor cămări —

Microcosmos plasat pe o orbită modernă; 
4) Exponent precar al personalităţii non
figurative — Sonoritate originală la un 
cântec din frunză; 5) Idealul mult visat 
al împlinirii dorinţelor — Expresie lapi
dară vrednică de toată lauda; 6) Ho
tarele clasice ale unui ducat! — Stil'de 
prezentare cu frumoase ’ caractere.; 7)
Citat în instanţă precis şi concis — Floa
rea plăpândă din parcul virtuţii; 8) 
Mesaje codificate transmise, posterităţii 
— Febră galopantă cu stări de delir .; 9) 
Hambare de hârtie pentru roadele cuge
tării — Scăderi graduale tinzând către 
zero absolut; 10) Proces distributiv pur
tând amprenta echităţii.

VERTICAL: I) Navigator fremătător 
pe valurile impacienţei ; 2) Element in
color de degradare ... temperamentală — 
Artificii tehnifce pe calea dispariţiei; 3) 
Participant eficient la acţiuni revela
toare — Gomplex sofisticat de aparatură 
bioenergetică; 4) Maestru al artei ten- 
denţionaliste referativ verbalizate — 
Crestătură memorabilă pe un răboj de 
lu t ; 5) Etalonul pitoresc al sărăciei cu 
lustru — Probă de estetică aplicată-,

disimulând .trecerea anilor; 6) Cupă a 
campionilor într-o prezentare precisă — 
f i mert v  temp :< -a rn ji> de trai 
al existenţei; 7) Apel stereotic ‘ cu răs
puns de circumstanţă Fantaşti luntraşi 
pe ape bântuite de him ere; 8) Refu
giu campestru cu program bucolic — A- 
rena decorativă a disputelor verbale; 
9) Mugur de lumină apărut îri primăvara 
ciyilizaţiei— Forme cilindrice ale cape
telor de b a ră ; 10) întreprindere vitală
realizată cu variaţie de diafragmă.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„GHIZDAVE", APARUT ÎN ZIARUL 

NOSTRU DE SAMBAŢA TRECUTA :
1) NITAM NISAM; 2) ELITA — 

LEGE: 3) ŞO — EROI — IC ; 4) ITAL 
— ACELA; 5) M — CAPI — TEN; 6) 
TUR — RECE — I; 7) IMUNE —- 
OREZ; 8) TA — ATAT — LA; 9) 
ONOR — LIBER; 10) RECITATIVE.

m  W k _*■ jjf § i§ Wl m
sg mWk  n #

SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NR. TRECUT :

MAT ÎN 2 MUTĂRI I. Re C 0-0-0 2. Db 7 mat
Controlul poziţiei: 1. . . .  0-0 2. Dg 7 mat E
ALB: Rcl, Dhl, Th8 1. . . . T : a 7 2. D : h8 mat I
NEGRU: Ral, Ta2, pc2 şi d4 1. . . . Th 2 T : a 8 mat 1
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CUVÂNTUL LIBER

wpUPemE cu- .
EA rAMANT

telefonică , ttttre 
«fiitelul de pneu- 

‘ _* din zonă este 
i ta  suferinţă. Câţiva 

culcaţi la pa* 
i i i  Ioni de zile, fii- 

‘ * deasupra 
«găţate te crengi 
te marginea dea

lului, pe care vânturi u- 
«om» te doboară, îngreu
nând ţi convorbirile tele- 
faMoe ţi circulaţia.
|  Stâlpi în derivă, fire. 
rupte sunt şl pe segmen
ta i  da telefonie dintre Ra- 
p o lt şl Geoagiu. Facem 
fMk MMI la conducerea Di
recţiei de Telecomunicaţii 
Hunedoara să dea telefoa

nele necesare şi să reme
dieze defecţiunile. (D.G.)

daca v e p  fgpgsju

..4a „Popasul turistic» de 
la Ţebea, fiţi tăgăduitori. 
Mesele sunt murdara, bere 
rece primiţi d o »  de Ha; 
ţcg. suowfl# răcoritoare 
n-au loc te frigider,, Iar 
dacă vreţi să serviţi o 
pereche de virşii, cu 1000 
de lei bucata, altminteri 
buni, să vă aduceţi şer
veţele de acasă, îţi pier*
pnft » '

ş i  vecina „Popa-»uiul iu- 
ristic“ de- Ia febea ofe
reau duminică, 2 tanie a.c, 
servicii la fel de reci — la 
propriu şi la figurat. (D.G.)

I Sa sa no 
aveţi un teu

:r
Vârsta (de obicei după 

10 de ani), oboseala, ur- 
n ir i l e  «ne» ierni excesiv 
ds lungi sau ale unei 
«u®  tfe slăbire prea dure 
fac ca tenul să fie ofilit. 
Rpr# # Înlătura acest pea- 
lUfts trebuie să bem multe 
Ikiudc (2 litri/zl), în spe
t i ş i  « icu ri de fructe ş i ape 

bogate In irita
şi săruri minerale, 
după o  cură aţi 
prea brusc e  bine 

ai punHi Ja loc 1—2 kg, 
Bc «are apoi să le  daţi 
m  lent, prin gtoiwisţică. 
Pentru a ne curăţa" sân- 

e bine să consumăm 
mai multe legume şi 

crude, fructe,
Wt aceste masuri

, e* tf ţin mai muiţ de ?$- 
noastră trebuie să 
a  mai mare aten- 

tegrijirii exterioare. 
• tafbui să facem un tta- 

tateent cosmetic o dată pe 
' tună; să ne ungem faţa eu 
. «nm ă «rasă, hrănitoare 
Stila şt eu hidratantă nara. 
l a  spătare e bine să lăsăm 
•Pa să se usuce singură, 
fîâptăm&nal să facem un 

■ mmaai facial ş» să apli
căm o mască naturală ide 
rn , castravete, banane, 

morcov şi fructe de 
MBR}. Renunţarea la pu- 

, dră şi fond de ta» şi ie»
' Ieşire# doar a fardului de 

Ohm, a rimelului da gene 
şi a rujului sunt de ase* 

recomandate. (V.R.)

• • • • • • t e f ş c e t *

PENTRU OAMENI 

'  NEVOIAŞI

Iha Orăştie, în apropie
re# stiţegârii, s-a deschis 
de câţiva vreme o cantină 
param  oamenii nevoiaşi — 
pensionari, şomeri, handi
capaţi ijtc. Oamenii gă
sesc aici o mâncare bună 
Se poate servi- pe loc, la 
mw# curate,' o mâncare 
buni. Cel care doresc e 
iau la aufertaş, pentru 
acasă. Cantina, mult soli
citată, se va extinde în 

■ «mile viitoare. (Gh. I.N.)

. mmmmmmm mmmmmm

p r iv a t iz a ţ ii

In municipiul Brad 
există, la ora actuală, 
peste 40o agenţi economici 
privatizaţi.. Qei .mai mulţi 
au obiectul de” activitate, 
evident, desfacerea de 
mărfuri, dar sunt tot 
mai mulţi Şi cei profilaţi 
pe producţie ş i servicii 
către populaţie. Printre 
aceştia din urmă se nu
mără agenţi economici 
ctun sunt: A', Plic, Vasife 
Popa, Letiţia Rovinaru, 
Alin Popa, I. Alba, J. 
©raia ş.a.'

SPORESC EFECTIVELE 
De  a n im a l e

în  cele «25 gospodării 
ale comunei Blăjeni «- 
Xistă în prezent 861 bo- 
vine, 254 ol, 534 porci ş.f. 
De remarcat că, In com
paraţie ou 31 decembrie 
4835* efectivele se află 
fote-a importantă creşte rţ. 
Faptul se explică prin 
dragostea de animale & 
oamenilor şi prin vo
inţa de a-şl tmbunătăi 
continuu traiul familii 
<Tr.B.)

mmmmmm

(AFLĂM DE LA POLITIE ft ]
•  Un tragic accident 

s-a petrecut marţi 4 iu
nie, a.c. la Vulcan,

Minorul Cornel Baboş, 
în vârstă de trei ani, l i 
sat nesupravegheat. »-a 
urcat pş geam, plonjând 
apoi te  gM, de la etajul l l  
trei «l blocului.

Rezultatul Impactului 
cu seluU oomoţie cere
brală eu fractură la baza 
craniană şi star» de Bo
rnă. A fast transportat 
de urgenţă cu elicopterul 
la Spitalul judeţean din 
Timişoara.

£  A Cost sancţionat 
contravenţional te  baza 
prevederilor feegfi î#/ 
(991 Glieorghe MieO, pre- 
şedinetţle Biroului ©lec
tora! al Secţiei de votare 
«r,_i Boeureşcl.

« pătrime te cabina 
de voi cu scopul de a 
influenţa un alegător în 

opţiunea sa «Ijrtondă. deşi 
«cest# m  solicite»# să 
fie asistat mu> îndrumat 
în alegere. .

Rubrică realizată <*u 
tprijteaf

I.P.J, h u n ed o a r a

Sunt numeroase situaţi
ile în care, datorită Igno
rării prevederilor legale, 
precum şl unor decizii 
ale comisiilor locale pen
tru .aplicarea Legii I8/199Î, 
persistă o serie de neîn
ţelegeri Intre- proprietarii 
de pământ O serioasă ne
dumerire în acest sens 
ne-a fost adusă recent la 
cunoştinţă de către dna 
Maria Foenaru. Dar să 
vedem despre ce este vor
ba. 1

Din capul locului tre
buie precizat că prin nota 
nr. 1006 din 6 mal 1996, 
emisă de către Consiliul 
local Geoagiu, îi este fă
cut cunoscut dnei Poenaru 
(ca fjică moştenitoare a 
dnulni loan Crişan) că este 
pusă in posesie cu supra
faţa de 0,58 ha, în tecul 
numiţ 'Folorât, aici avân- 
du-i ca vecini Pe Victori# 
Murg şi Iosif Rusu. A-

cest drept îi este stabilit 
In baza documentelor le
gai# ce le posedă, aşa 
cum rezultă şi din anexa 
3, poziţia 263.,

Surpriza şl mirarea dnei 
Poenaru au fost deosebite 
când s-a prezentat pentru 
a-şl lucra terenul respectiv 
ţn această primăvară, în
trucât suprafaţa a fost o- 
cupată în mod. abuziv şi 
cultivată de către dna 
.Sofia Murg din localitate.

Fireşte, te  «ceasta si
tuaţie, dacă prin bună 
fnţdfegere nu ac poate so
luţiona prdMww» tulbură
rii de posesie, rămâne ca 
justiţia să aibă ultimul 
cuvânt. Este de dorit ca 
astfel de situaţii să fie 
cât mal puţine cu putinţă, 
drgptul de proprietate a- 
«Upra pământului fiind 
consfinţit în Constituţie şi 
apărat prin legile specifice 
agriculturii (N.T.)

10 iunye
•  I  dolar SU4
•  * «aartâ germană
•  to t  « S i jMonezî
•  t  liră «frrtlnă
•  I fr*nc elveţian
•  X franc francez 
m 190 fir# italiene

— 2970 lei 
1944 Iei

-* 2724 lei
— 4582 lei
— 2367 Iei
— 574 lei 3
— 192 lei

Gurssri de rejerinţă ale Băncii Naţionale 
a floM dnlet
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dor şi amenzi
tfk in cadrul săptămânii

trecute au fost depistaţi 
agenţi economici cere nu 
au solicitat vizarea auto
rizaţi©! sanitare de func
ţionare. Printre aceştia *u 
test! B43. Gara# Serv. 
S R L. Hunedrara, R.Q. 
Comelemen S J th . Gin- 
dş, AG. Arig fmpex SJLE. 
Petrfia. Alţii, mai grav, 
funcţionează fără autoriza
ţie sanitară, cum a fost 
depistată S.Q. Horvores 
Impex S.R.L. Petroşani.
. Toţi aceştia a» feri sanc
ţionaţi cu amenzi contra
venţionale In valoare de 
50 000—100 000 de lei.

Aplicarea măsurilor 'd a  
dezinfeeţie a paharelor, 
instrumentelor, suprafe
ţelor sau după caz a in
ventarului de la frizerii şl 
coafură elimină riscul da 
transmiteri ale unor afec
ţiuni ale pielii s-au alte 
diferite boli Cu toate a- 
cestea unii agenţi econo
mici nu le aplică. Astfel 
pentru asemenea abateri, 
la Creşa nr. I  Petriia şi 
Creşa săptămânală din 
Uricanl s-au aplicat sanc

ţiuni de câte 50 009 de 
lei. Tot cu 50 000 d« lei 
s-a sancţionat şl Unitatea 
nr. 104 din Petroşani, a- 
parţinând S43- Socota U- 
nirea &A,

La Sifoneria S.G. Me- 
talotex 3A. Deva, lui 
Petiuşha i mm aplicat o 
amendă de 100 000 d* 
lei Pentru depozitarea sau 
transportul In condiţii de 
igienă necorespunzătoare al 
alimentelor, au fost sanc
ţionaţi; S.C. Marius En- 
dem S.H.L, Petroşani, cu 
28 009 de lei; §.C. Kăldar 
Daniela SJN.Q. Petroşani 
eu 175 OOo de lei; S.C, Im- 
poserv Corn S.R.L. Călan 
cu 25 000 de leî. .

Sănătatea omului este 
deseori pusă te pericol prin 
punerea te consum de ali
mente alterate. Aşa a pro
cedat S.C. Streiul S.A. Că- 
Jan, pentru care ş-a apli
cat o sancţiune de 300 000 
de lei. Atenţie mare la 
păstrarea alimentelor în 
acest anotimp călduros!

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

m m m m m m m m m m m m m m m * • # • • • • • # • • * • f

înregistrate în zona Hu
nedoara te ziua de 3i 
mai şi 28 şi 20 mai la Că
lan (fără a fi depăşite 
mitele admise).

îl cunoaşteţi? Marţi, 4 iunie, pe Ja ora 13, făcea pe mutul în păpuşoi, 
pe bulevardul 22 Decembrie din Deva, cerşind, ca orice mat veritabil, prin 
gesturi. AU beteşug nu avea cum să inventeze. Când fotoreporterul s-a 
apropiat de el cu obiectivul apăratului de fotografiat, muţenia i-a dispărut 
ca luată cu mâna. Ce vrei? Lasâ-mă în pare! Şi „nmtut" a tulit-» reped» 
lăsând trotuarul liber pentru pietoni. . Foto: FAVEU IiAZA

•  Pulberile sedimenta-'  
bile au înregistrat depăşiri 
ale valorii limită te zona 
Teliuc de 11,2 ori şi la 
Chijcădaga de 6.29 ori.

9  Valorile radioactivi» 
taţii beta globale au fost 
ta limitele de variaţie ai# 
fondului natural, pentru 
ţoţl factorii de mediu.

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă *-au tecadrat în 
limitele stabiute, Materiile 
te  susmtmie pe râul Jiu 
«ţi evidenţiat Irj această 
perioadă o valoare medie 
de 1095,0 mg/1 şi o valoare 
maximă de 1012,0 m g /i  
înregistrate ia data de- 
28 mai a.c.

AGENŢIA DE PROIECŢIE 
A MEDIULUI DEVA

# * -•« »  mMm mmm m mm mmmmmmmmmm • mmmm «

REALIZĂRI EPILITAR-GOSPODĂRESTI

Din determinările ana
litice privind calitatea fac
torilor de mediu te jude
ţul Hunedoara te perioada 
27 măi — i  efectuata 
în punctele de control ale 
calităţii aerului au rezul
tat următoarele}

#  Valorile medii şi 
maxime pentru concentra
ţiile poluanţilor gazoşi 
(bioxid de sulf, bioxid de 
azot, amoniac şi fesoifi 
a-au menţinut ta limftete 
Impuse la toate pudctele 
de, control din judeţ.

# La pulberile te sus- 
pen&te valurile medii şl 
maxime s-au încadrat pen
tru această perioadă în 
Urnitele temuse. Valorii* 
cele mai ridicate au fost

Fără intenţia de a fa*e 
te vreun fel politică, vom 
consemna că la Haţeg, în 
ultimii ani, au fost date ta 
folosinţă loc ti tarilor 92 de 
apartamente. In altă or
dine de idei, se cţre sub
liniat Că a fost introdus

gazul metan pe străj 
Progresului, Florilor, fl 
păţi, I.E. Caragiale, M| 
Viteazul, Rîu Mare, Ho* 
Victor Babeş, Mag noi
Câmpului, Crângului 
altele. Acţiunea va coi 
pua;; (Gh. I.N.)

REGIONALA CE. TIMIŞOARA, DIVIZIA 
. MATERIAL RUfcANT

Scoate Ia VÂNZARE PRN LICITAŢIE PU
BLICĂ obiecte de inventar taste mijloace lixe. 
Licitaţia va avea loc Ia Depoul C.F.R. Sime- 
ria, str. Traian, nr. 76, In data de 12 iunie 1996, 
ora 12. Lista şi preţurile de începere a Uci- 
taţiei pot fi consultate la sediul Depoului C.F.R. 
Simeria, str. Traian, nr. 76, telefon 666686, 
2357. (ţ
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•  BUCUREŞTI. Preşe
dintele PAC, Nicolae Ma- 
nolescu, a declarat, joi, 
câ partidul sâu li va stis- 
ţine, Ift tutui doi al alege
rilor locale, pe toţi re
prezentanţii opoziţiei, a- 
flaţl în luptă cu candidaţii 
partidelor de guvernămâht.

în  localităţile în care, 
In turul doi, concurează 
reprezentanţi ai GDR şi 
USD, PAC va susţine can
didatul USD, in virtutea 
protocolului tehnic con
venit între aceste forma
ţiuni, a mai spus Mano- 
lescu. > yi.:[

El a estimat câ, în peste 
90 la sută dintre locali» 
tăţile unde se organ fce&xâ 
turul doi, reprezentanţii 
partidelor de opoziţie sa 
află îh competiţie cif cei

•  MOSCOVA. Liderul 
comunist rus Ghenadi Ziu- 
ganov a declarat, joi, că 
suporterii săi ar putea 
ieşi ht strada dacii ei vâ 
fi îm p u ţe a i să câştig» 
alegerile prezidenţiale din 
16 iunie, însă a pfomis câ 
nu se va ajunge la Uf» 
război civil în Rusia, re
latează REUTER.

Interfax a citat o decla
raţie a lui Ziuganov, caro 
a  spus: „încercăm s i 
tranşăm chestiunea pe 
cale paşnici, prin fntef- 
med iul urnei de vot. 
însă dacă 39 sau 40 de 
milioane de persoane vor 
vota pentru m i. ş-ar pu
tea ca ei şă Iasă în stradă 
•pentru a spune*. „Noi am 
votat şi cerem ca yointe 
noastră să, fie respectată4, 
a declarat Ziuganov, r«- 
ferindu-se la posibila reac
ţie a suporterilor săi in 
cazul în care comuniştii 
vor ti împiedicaţi să preia 
puterea.

Liderul comunist s-a 
auto-descris, Insă, ire i»  
„Cel maj paşnic om de pe 
planetă”. .JNu va fii nici 
un război cjyil aici gupă 
alegerile prezidenţială", a 
conchis Ziuganov în ora
şul siberia© Krasnoj&rsk, 
unde se află intr-un tur
neu electoral. '

•  MOSCOVA, Reuniune* 
NATO de ■ la ţşBerliim ş  
arătat că extinderea A* 
lianţei către Est nu est* 
„obligatorie*, a afirmât joi 
purtătorul de cuvânt al

Ministerului rus de Ex
terne, Grigori Karasin, 
citat de REUTER,

„Na se poate spune că 
problema extinderii NATO 
nu a fost abordată, dar 
în mod clar ea nu a  do
minat discuţiile* Rezultatul 

i; este Că NATO, luând în 
r  considerare temerile Ru- 
; siel, a renunţat' lâ ideea 

necesităţii imperioase a 
extinderii'*, a precizat Ka- 

-rasin. El a adăugat că 
această schimbare se da
torează <jpo2îţiei ferme 

‘ faţă de extindere, expri
mată de preşedintele Bo- 
rls Elţin.

Declaraţiile lui Karasin 
au stârnit confuzie ini le
gătură eu mesajul trans
mis la Berlin de ministrul 
rus de externe, Evgheni 
Primakov. -  i

Potrivit unor oficia® ai 
NATO, Primakov ar fl 
afirmat că Rusia este de 
acord cu extinderea NÂTO 
către Est, atât timp cât 
Alianţa nu va staţiona
trupe şi armament pe te
ritoriul noilor meiăbri..

S.C. UNIVERSAL IMPEX S. A. DEVA
Hunedoara, 2700 Deva, str. A. Iancu, Hl/2, 

te l/fax : (004 054) 22.73.28. .

MEDIAFAX
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S.C, „DECEBAL*1 S.A. DEVA (Industrii cărnii)
Plata Unirii 8

^  OrgaşîzfDift la s^diuJ societăţii îu ziua dc 20 iunie 1996, ora 10, licitaţie pti- 
£blică cu Următoarea ofertă: V

A. UTILAJE

Denumirea utilajului •A Duc.
Valoarea de 

pornire cu TVA 
(lei/buc.)

i Combină de recoltat masă verde (import) 
; Autospecială transport animale R 8135 
■ Autotractor R 8135 
Remorcă auto 
Remorcă transport furaje 
Platformă telescopică 
Buncărc siloz 10 mc 
Presă balotat paie 
Presă călcat rufe 
Maşină curăţat rădăcinoase 
Cazane cu manta dublă de abur 
Moară pentru fibroase 
Robot pentru bucătărie 
Grup electrogen 
Tractor U 650
Grup generator mixt 6 SFS—5
Masă ittox de prelucrat maţe
Martn* de curăţat cartofi '
Duplex cu agitator
Excavator cu cupă
Maşină şleimutt maţe
Ghilotină pentru cap bovine
Remorcă împăştiat dejecţii
Conveier prelucrat bovine
Conveier căpăţâai bovine
Conveier săngerarc bovine
Conveier prelucrare porcine
QMkfr epări* porc*
Bandă sâingeror»

«
eviscerare bovină 
eviscerare porcine 
Jupuitor bovină 
Depitator perei 

Decantor untură 1000 1 
Platformă mobilă despicat carcase 
Platformă mobilă despicat carcase 
Bandă imobilizare porci
H p iiw r perei
Elevator sângerare 
Elevator alimentare 
Platformă Suspendată

b . P ie s e  s c h im b

1
î

2
, 2  

2 
9 
2 
3 
i  
8 
I 
t  
i  

i t
. s 

■
: t  
; 1 

1 
1 
a
1
a
i
t
a
*
l
t
K
1
«
1 
t  
t  
t  
t
2 
3

500 0001

•  curs rapid de limba engleza
•  contacte de afaceri in Anglia M
•  excursii

S*mmm idmii i
y~?

■ Denumirea reperului Bite. pornire cu W A  5  
(lel/bnc.) ;«

; Saşiu R 10215 i 350 000
■ Cabină medie i 500 ooo.;
| Cabină simplă t i5o oooî:
[ Dubă izotermă 1 to t 506 090».
> Semiremorcă transport animale J i 400 000*!
[ Cla&or dublu spiral e v . -1- 10 000 ooo
) Dubă izotermă 16 to e 5 000 69©1»

5 Aripi de ploaie pentru irigaţii 160 50 09»p
5 Dubă izotermă SKODA 10 t 1 i  ooo ooo*;
?  Relaţii bl teldfon 954 /  211760, 1, 2.
i Licitaţia se repetă în fiecare zi de joi a săptămânii la ora 10. (453)
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S.C . R ^ i r n M N s
INTERNATIONAL FORWAftDERS 

• AND COUftfefiR SERVICE

s :a i

cu sediul irt incinta S.C. DACIA SERVICE S.A 
str. 22 Decembrie 1989 nr. 259-261

ANGAJEAZĂ 
Economist

■ C o n d iţii; ^
! •S pcc ia lila tO  t  W, F inan ţe  - C on tab ilita te  

♦V cc/jjwc m in im u m  5 am

•S ta g iu l m il i ta r  satisfăcut 

* V ar5ta m axim a 35 an i 

• C unoscător ui une i l im b i s tră ine de c ircu la ţie  in te rn a ţio n a l'• 

# ,  w ^ p '* * * " ' (engleza, germ ana)

• D o m id li t t  l in  m u n ic ip iu l D evă

•S a la r iu l ^  , megoc

.Informaţii suplim entare la sediul Agenţiei ROMTRA'NS Arad! ; 
? iStr.JG.Xr'OdoroIu nf .1, comp. M anagem ent - Resurse Uman^, 

te le fo n : 057 /  280851, 280865,280253 :
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

ş  Vând urgent aparta
ment 4 camere, etaj II, 
zona Liliacului. Tel, 
219478, 214936, 225522. .
■ ' 19860}

•  Vând garsonieră, deo
sebită, etaj I, parchet, 
faianţă, gaze. Orăstie, tel. 
$41133. (9612)

Vând- loc de veci cimi
tir; str. Popa Şapcă, v. Hu
nedoara. Informaţii' 058/ 
732284, orele 20—21. (9618)
< •  Vând apartament două 
pamere ,cu telefon. Infor
maţii Haţeg, tel. 770656.

(7067)
•  Vând Wartburg Lux, 

ân fabricaţie 1970. Preţ 
g milipane lei, negociabil. 
Informaţii tel. 188. Cirneşti.

(7068)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, Hu
nedoara. lângă poştă. Tel 
728319 (8318) *

•  Vând casă mare. • 
central, chioşc dotat, Lip
scani. tel. 711955, 712425,

- • (8330)
« Vând teren construc

ţii, 1600 mp, .el 720788.
v (8331)
•  Vând • dozator pentru 

bere şi suc, mese şi sca
une de plastic, euptor cu 
microunde Tel. 721446.

(8333)
•  Vând apartament două 

camere decomandate, Goj- 
du. informaţii tel. 231116.

. • (9839)'
•  Vând apartament două

camere decomandate, mo
bilat, tel. 059/151705, Ora- 
dea. (9840)

•  Cumpăr garsonieră, 
tel 624655. după ora 16.

*(9845)
•  Vând Audi 80 nerulat

In ţară, negociabil, tel. 
731324 (9842)

•  Vând, în Soneria, a- 
partament două' camere 
ultracentral, tel. 716896.

(9519)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 4985 — Ungaria, 
neînmatriculată, localita
tea Sereca, nr. 51, corn. 
Beri ti. 5 milioane. (9524)

m Vând apartam ent 3 
cam ere — bl *9, ap. 20, 
P iaţa Victoriei Deva.

• (9528)
•  Vând casă, curte, gră

dină, garaj, gaze, Sime
ria, tel 661189 (330048)

•  Vând casă, depozit, 
magazin, curte, grădină — 
centra] Deva. tel. 222141.

(9529/30)
•  Vând sau schimb U 

651 (U 650 DT), plug şi 
remorcă cu U 445 sau U 
320 D5? plus diferenţă, in
formaţii Cîrjiţi, 78. (7195)

•  Vând convenabil pa
tru tuburi bioxid de car
bon sau oxigen, tel. 613045.

(330047)
•  Vând apartament două

camere îmbunătăţit sau 
schimb cu maşină. Deva. 
Al. Salcâmilor, bl. 32, ap. 
57. cartier Dacia, după 
ora 20. (9800)

•  Vând maşini; de în
gheţată stradale ' germane 
şi italiene. Informaţii tel, 
059/160113 şi 437570 sau 
156262, după ora 20. (fax)

•  Vând video Saî>a.
VHS, boiler electric instant, 
boiler gaz, aparat Voga- 
tore, casetofon auto, tel. 
620748. • (9856)
. •  Vând casă în Orăştie 

str. Viilor, nr. 9, tel. 641538, 
617177.

LieiTÂŢII
•  Agromec Teliuc a- 

nunţă reluarea licitaţiei 
pentru următoarele mij
loace fixe: autoutilitară I- 
fron, freză, combină, în 
data de' 10.-06. 1996, zilnic.

(8329)

PIERDERI
•  Pierdut capotă spate 

Dacia, culoare verde, in 
zona Deva — Veţel. Gă
sitorului bună recompensă, 
tel. 211269, orele 8—14 
şi 215729, după ora 16.

. •  Pierdut carnet şomaj
nr. 3111561 pe numele 
Ioniţă Ruxanda Ana. Se 
declară nul.

•  Pierdut carnet CFR
nr. 811881, eliberat de Re
gionala CFR Timişoara, pe 
numele Bota Lor inc. îl 
declar nul. (8332)

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat gar

sonieră, tel. 624670, orele 
8—20. ; (8909)

, OFERTE 
DE SERVICII

•  SC Polidava SA De
va angajează 2 bărbaţi 
pentru calificare în mese
ria de tipograf în urmă
toarele condiţii: vârsta
maximă 25 ani; stagiu mi
litar satisfăcut; studii me
dii; domiciliul în Deva.

Relaţii suplimentare ja 
sediul societăţii, str. 22

Decembrie, nr. 257, tel.: 
624750) 620712 şi 621159.

•  Societate confecţii bol-
ţari angajează muncitori, 
litformaţii Gurasada. ~ tel. 
323, după ora 21. (9843)

i SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
două camere ultracentral 
cu trei camere, tel. 616046.

(9525)

DIVERSE

•  SG Polidava SA Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 257, 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor la ma
nopera poligrafică, înce
pând cu data de 8 iulie 
1996.

•  Cu autorizaţia 11940/
28. 05. 1996, a luat fiinţă 
Asociaţia Familială „Ghi- 
ţă" — Brad cu activitate , 
de .comerţ, , , (9848)

•  Cristişor Mariana din
Gîrleni — Bacău > să se 
prezinte la divorţ în 19 
iunie la Judecătoria Hu
nedoara, (9531)

COMEMORĂRI

•  Astăzi, 8 iunie, se 
împlineşte un an de 
durere şi tristeţe de 
la incredibila despăr
ţite de bunul nostru 
soţ, tată, socru şi 
bunic
ing. REBL ANDREI

Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufle
tul nobil. Familia în
durerată. (9805)

DECESE
•  Familia Deoancâ 

anunţă cu durere în
cetarea fulgerătoare 
din viaţă a celui care 
a fost pn bun tată, 
soţ, ginere, cumnat 

DEOANCA RADU 
înmormântarea — 

duminică, 9 iunie, oră 
13, Ja cimitirul Be-> 
jan, de la Casa mor
tuară.

Nu te vom uita 
niciodată. Ramona, Mi- 
haela, Eva şi Ion.

(399729)

; •  Familia Betea
rămâne 'prbfuhd con
sternată la moartea 
fulgerătoare a celui 
care a fost prietenul

DEOANCA RADU
Nu te vom uita 

niciodată
Benone, Marieta, An

drei şi Bogdan.
Dumnezeu să-l ■ o- 

dihneascăf. . . (399730)

•  .Locatarii blocului 
D l, scara 1, Deva, 
deplâng , moartea ful
gerătoare, şi prematură 
a bunului lor vecin

RADU DEOANCA 
şi transmit sincer» 
condoleanţe familiei 
îndurerate. (9853)

•  Colectivul E.M 
Deva este alături de 
familiile îndoliate ale 
colegilor de muncă 
RADU DEOANCA şi

> SORIN TAC 
..decedaţi în urma u- 
nui tragic accident.

• Sincere " condoleanţe 
familiilor îndurerate.

v- t (9851)'

•  Colectivul • Su
cursalei Deva a Băncii 
Naţionale este alături 
de colega lor Culiţă 
Liliana în momentele 
grele pricinuite de 
pierderea tatălui său 
şi transmite , sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. , (985.7)

•  Colegii de la Fe-
deralcoop Deva. sunt 
alături de familia Cu- 
lită Marian şi Liliana, 
la greaua încercare 
pricinuită de decesul 
tatălui (socrului) şi
transmit sincere con
doleanţe familiei în
doliate. (399728)

•  Salariaţii societă
ţii .„Univers" SA Deva 
sunt alături de cole
ga lor Mibaela la
greaua pierdere prici
nuită prin decesul so
ţului său
DEOANCA NICOLAE 

RADU
şi transmit condoleanţe} 
familiei.

Dumnezeu să-l o-
dihnească în pace!

• (399727).

______ ^

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.

ooministrat de

S C SPOR S A.

onunto

^Oj-NAPO^'

VALOAREA INfTtĂLA A UNU» h T lu  Ol 
INVESTIŢIE ARDAF ţ i  ■ A ,

10.000 LEI
VALOAREA T.I.A LA Zl CALCULATA PENTRU 

DATA DE .

11 890 
17. 05. 1996

t S.C. OCTAN PETROCOM S.R.L. DEVA (
l Cu sediul în Deva, Calea Zarandului DN 7 i
i (staţia de benzină, vizavi de IPSRUM) vinde en , 
l gros-

. •  apă minerală Borsec 1/1 — 354 Iei/sticla,
•  ţigări Assos -  2850 lei/ pachet. )

1 •  Whisky scoţiau — 0,700 — 9 600 lei/ \
\ sticlă. \
V'  Preţurile includ TVA. ^  \
y Pentru apa minerală se solicită ambalaj \
\ în navete PVC 1/12 Ia schimb. Informaţii su-  ̂
l plimentare Ia sediul firmei sau Ia telefon 227543» i 
j (330044)- j

Operaţiuni FMA se efectuează la i 
-ARDAF Deva str.Dragos Vodă 18 
ARDAF Hunedoara b-dut Corvin 7 

B.D.F Deva str. N.Balcescu nr.A

S.C. SCORPION #COMPANY 
VINDE E.n ' g ROS

•  Îngheţată Panda —- 600 Iei/buc.
•  îngheţată Pinocehio — .424 lei/buc.
•  îngheţată cornet — 762 lei/buc. ,
Pentru firmele din municipiul Hunedoara, )

\ distribuirea se face pe bază de comandă la se- \ 
\ di ui S.C. „SCORPION COMPANY ‘ din Hune- \ 
 ̂doara, str. C. Bursan, nr. I.  ̂ \
 ̂ Pentru firmele din. judeţ, distribuirea se \ 
(face Ia S.C. „Devii'* S«A. Deva (Fabrica de \ 
( lapte). ţ
( Relaţii suplimentare, la tel. 717439. , ţ

|  ---------------  "  I
■  - MULŢUMIRI |

|  Sincere mulţumiri tfansmitem şi pe a-1

I* ceasta cale electoratului care a votat pentru* 
.Corectitudine şi competenţă — pentru P.U.N.R.“i  

|  Prin consilierii noştri vom iniţia proiecte |

f*de hotărâri şi vom vota numai în interesul ce- ■  
tătenilor municipiului şi judeţului nostru. f

(330043) |

IDISTRIBUITOR EXCLUSIV AL

I
I _______ ___-  ,
I PRODUSELOR COLGATE — PALMOL1VE |

I 
I

ANGAJEAZÂI
|  •  agenţi comerciali cu domiciliul în H une-|
jcioara, Orăştie, Petroşani |

Condiţii: studii medii sau superioare. 1
Telefon 230930 'I

I
1
I

S.C. I.C.E. FELIX F.C.E. S.A. DEVA 
TeL/fax 054/212236, 217331.
Vinde din stoc:
•  calculatoare din .gama HC
•  calculatoare de birou şi buzunar
•  telefoane digitale AT*T, Cordless J
•  alarme auto, sirene piezo, difuzor cal-1

culatoare PC 586, imprimante A4 I
•  aspiratoare JVW 1300 W (■
• c  receptoare satelit Smartrack |
•  TV Goldstar, Prima, Daewoo I
•  radioceas cu alarmă !
•  multimctru digital. (330040) |

I■  REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI ,
|  Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 9. *

I Organizează în data de 20 iunie 1996 CON-J
CURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII A DOUĂ| 

(POSTURI DE CONSILIERI JURIDICI, din care*

Iunul pentru sediul regiei, iar celălalt pentru* 
Sucursala Minieră Brad.

Condiţii:
•  studii de specialitate;
•  vârsta maximă: 45 ani.

I
I
I
I

I 
I 
I 
I
I _________________
J S.C. „METALUL” S.A. PESTIŞU MARE J 
■  (fosta Bază 6) |I w 1
I* Oferă agenţilor economici şi persoanelor*
fizicp din ^depozitele şi magazinele sale la pre-1

Informaţii suplimentare se pot lua de la* 
sediul regiei sau Ia telefon 213040, interior 116."

(330043)|

(457)

Jţuri acceptabile o gamă diversă de produse:
1 •  plăci de gard din beton şi stâlpi din be
Jton;
j • •  bolţari;
I •  carton asfaltat şi bitum; I

I . •  ciment, var, ciment alb, cherestea, par-!
chet; X);;;

|  •  căzi de baie, biciclete, cuie, mobilă; I

I #  fitinguri, geam tras, oglindă; !
•  confecţionează la comanda plasă" dini 

Isârmă zincată şi neagră; |

I - •  benzi laminate la rece pentru butoaie,*
profile laminate; |

I •  tablă decalată, zincată şi neagră; tablă*

I"ondulată; *
•  ţeava zincată şi neagră, ţeav.ă rectangu-( 

Ilară. ' : : |  /

I S.C. „Metalul*- S.A. pune în vânzare plăcii 
ondulate din fibre organice impregnate cu bi-J 

(turn pentru acoperişuri şi pereţi exteriori. A -| 
(ceste plăci vor revoluţiona sistemul de acoperi 
Irisuri şi pereţi exteriori la construcţiile civile |
|Şi industriale prin aspectul lor. elegant şi pre- ( 
jzinta următoarele calităţi: I
|  — sunt elastice, rezistente, estetice, mon-l
■  tare simplă şi rapidă, nu ruginesc, nu putrezesc,!

|*nu se extoliază, impermeabile şi anticorozive. I 
La o placă de 2 mp — greutatea este de numai |  

|6,4 kg. J
j Pentru j>ersoaneIe fizice, la valori ‘ mai |  
|m ari de 300 000 lei se vinde şi cu plata în rate. |
|  Vă aşteptăm zilnic între orele 7,30—13,30. j
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