
ÎNVĂȚĂTOR ACUZAT DE PEDOFILIE
Un învățător din municipiul Hunedoara, în vârsta de 42 de ani, se afla în arestul 

poliției locale sub acuzația de „perversiuni sexuale ți relații sexuale între persoane de 
acela ți sex", Jula Vasile, cadru didactic la Școala Generală Nr. 5, a încercat să aibă 
relații sexuale cu 2 fetițe de 10, respectiv, 11 ani, iar cu un băiețel de 11 ani a între
ținut relații sexuale orale.

Învățătorul susține că este nevinovat. Cazul de pedofilie descoperit la Hunedoara 
este cel de-al 3-lea semnalat în municipiu în ultimele 6 luni ți al 2-lea din acest an. (S.B.)
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Unde dai și unde crapă !
Ne așteptăm ca ancheta 

noastră intitulată „veți 
reuși oare să împăcați 
capra cu varza?", publi
cată în ediția din 30 ia
nuarie a ziarului și axată 
pe conflictul Primăriei 
Deva cu practicanții de 
comerț stradal, pe prin
cipalele artere ale orașu
lui, să nască reacții. Reac
ții le așteptam la temă, 
respectiv la conflictul e- 
nunțat în anchetă: adică 
niște amărășteni de a- 
genți economici particu-t 
lari, plătitori de impozite 
șt de tot felul de taxe 
locale, reduși Ia tăcere și 
la neființă de o hotă
râre a Consiliului local 
și de o acțiune în forță 
3 Primăriei Deva, în timp 
ce «Iți „agenți", mai 
„blagosloviți" de Dumne
zeul tranziției și al co
rupției, practică același 
fel de comerț nestinghe- 
riti de nimeni. (Vezi mo
nopolul instalat Ia poarta 
Spitalului județean).

El bine, reacțiile au a- 
părut și încă foarte a- 
gresive, dar nu Ia temă. 
Reacțiile vizează, stupe
fiant, dacă stăm să ne 
gândim, o afirmație ab

solut colaterală contextu
lui principal al anchetei. 
-O reproducem ad-litteram 
pentru a nu lăsa Ioc al
tor interpretări: “A fost 
în actualitate vânzarea 
de spații comerciale așa- 
zise cu altă destinație 
către locatari. Gine a fost 
iute de picior a cumpă
rat, cine nu a fost — a- 
cum nu mai poate cum-

" ......................  in. .......... ...........-........ ......... .

Ancheta săptămânii
păra, căci așa sunt la noi 
legile care privesc priva
tizarea: strâmbe șl cu 
bătaie limitată, parcă a- 
nume pentru a-i favoriza 
pe cel ce stau pe sacul 
cu bani, cel mai adesea 
nemunciți.

„O societate comercială
— „Venus" S.A. —. ne 

spunea viceprimarul Alin 
Suciu, are închiriate ase
menea spații de către 
RAGGL Deva, in timp ce 
spațiile proprii le-a în
chiriat altora, cu tarife 
de 10 ori mai mari decât 

cele pe care respectiva 
societate le plătește sta
tului".

Aceasta este secvența 
din anchetă care a năs
cut cele mai violente 
reacții. Le-au produs di
rectorul S.G. „Venus" SA. 
Deva, dl, Llviu Tudor, șl 
viceprimarul municipiului 
Deva, dl. Alin Suciu.

Reproducem din memo- 

rle discuția telefonică a- 
vută cu directorul S.9. 
„Venus" S.A. „Domnule, 
cine este capra șl cine 
este varza din ancheta 
dv.?" „Noi credem că nu 
este greu de dedus me
sajul anchetei noastre". 
„Dar ați afirmat că S.Q. 
ce spațiile proprii le-a 
„Venus" S.A. Deva are 
închiriate spații de ia 
RAGGb Deva în timp 
închiriat altora, la tarife 
de 10 ori mai mari de
cât cele pe care noi le 
plătim statului. Pe asta 

am dori s-o lămurim".
Am lămurit-o și se va 

vedea mai Jos, în deta
liu.

®ea de a doua reacție 
virulentă, după cum am 
spus, vine de la vicepri
marul Alin Suciu. Iată 
ce cere domnia sa, sub 
antetul Consiliului local 
Deva șl sub semnătura 
„Biroul relații externe, 
mass-media":

„Referitor la articolul 
publicat în ziarul dv. nr. 
1831 din 30 ianuarie 1997, 
Intitulat „Veți reuși oare 
să împăcați capra cu var
za?", în care se face 
afirmația că viceprima- 

rul Alin Suciu a făcut 
referire la S.9. „Venus" 
S.A. Deva, referitor la 
utilizarea spațiilor închi
riate de la RAGCL de 
către susnumita societate, 
în timp ce spațiile pro
prii, aflate în proprietate, 
sunt închiriate, vă rog să 
publicați în cel mai scurt 
timp posibil punctul său 
de vedere.

ion cioci.et

[Continuare în pag. a 2-a)

Începând cu 1989 și mai 
ales cu Revoluția din de
cembrie, Mircea Dinescu 
a intrat în conștiința ro
mânilor ca om politic și 
ca un gazetar de temut. 
Cele două calități par să 
estompeze imaginea poe
tului. In fapt aceste ca
lități sunt complementare, 
definind personalitatea o- 
muluî care nu trece nimic 
CU vedereaț, sancționând 
aspru corupția, minciuna 
și mai ales incompetența 
lori machiavelismul poli
ticienilor.

La Deva Mircea Di
nescu s-a întâlnit cu ci
titorii și admiratorii săi. 
întâi la Grupul Școlar 
de Transporturi și Tele
comunicații „Transilvania" 
Deva, apoi la Gasa Cărții 
Deva, lansânclu-și volumele 
„O beție cu Marx“ șl 
..Pamflete vesele și triste", 
apărute recent la Editura 
„Seara" București. La în
tâlnirea cu liceenii, Ia 
care au fost prezenți si 
dnii dr. loan Rău, sena
tor, și Nicolae Pavel Se- 
gesvari, subprefectul ju
dețului, dl. Marin Avră- 
mică, directorul liceului, 
mărturisea că l-a desco
perit pe poetul invitat, 
în urmă cu vreo 20 de 
ani, citind o poezie din 
volumul „Proprietarul de 
poduri". Iar după ce dna 
prof. Iuliana Berbeccanu 
a făcut o scurtă incursi
une în activitatea literară 
a lui Mircea Dinescu. 
poetul s-a prezentat ci
tind versuri „din tine
rețe" și „mai de la bă
trânețe" și încheind cu 
pamflete, apărute inițial 
în „Academia Cațavcncu" 
și grupate în volumul» lan
sat.

A urmat un dialog in- 
citant, tinerii asaltându-1 
cu întrebări. în stilul său 
inconfundabil, Mircea Di
nescu a povestit cum a 
ajuns la Televiziune în 
decembrie 1989, cum a 
apărut pe post în acel 
moment tensionat. Răs
punzând altei întrebări,

a mărturisit că timp de 
doi ani și jumătate, cât 
a fost președintele Uni
unii Scriitorilor, nu a 
putut să scrie nici o 
poezie, de aceea consideră 
că e mai bine în afara 
acesteia, întrucât „fiecare 
scriitor se crede mare, o 
personalitate, unii chiar 
!sunt, șl-atunci nu poli 

să te faci că-i ții sub a- 
celași cântec". Despre con
fruntările dintre scriitori 
crede că ’ ele sunt tncvi-, 
tabile, au existat și în 
trecut. Iar despre pole
mica cu Ion Crisțoiu, în
cepută în 1990, afirmă ca 
atacurile acestuia sunt 
nefondatc și La acționat 
în judecată.

întrebările au- fost multr» 
și variate. Dintre răspun
surile date am mai re
ținut pentru originalitatea 
lor câteva. Referitor Ia 
marxism Mircea Dinescu 
spune că n-a murit pen- 
tru că „sistemul socialist 
nu și-a dus până la ca
păt misiunea", așa ’ că 
stafia lui Marx, care a 
speriat Europa, ar putea 
să reapară. Despre capi
talismul de acum din 
România declară că h 

fost făcut de foști comu
niști și securiști. Cât pri
vește dizidențil noștri, se 
raliază zicala „puțini au

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag a 2-a)

una pe zi
— Tată, ce înseamnă „limba maternă"?
— Taci, te rog, că stă bine acolo în salon...

"Q Vă oferă:. t

RAFINAMENT^ CĂLITĂ TE 
prin produsele sale:

1 fic'Hîorurile cromăi LADYM
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Vernisaj
Vineri, 14 februarie, ora 

17,00, la Casa de Cul
tură Brad a avut loc 

vernisajul expoziției de 
pictură naivă a creato
rilor Petru Mihuț, Rodica 
Niță Nicodim, Mariana 
Lazăr Mihuț, Voicu Mi- 
huf și Maria Mihuț, 
membrii aceleiași familii 
de pictori naivi din 
Brusturi (coin. Hălmagiu), 
județul Arad. Expoziția 
va fi deschisă zilnic (in
clusiv sâmbătă și dumi- 

i nîcă) timp de o săptă.
I mână. (V.R.)

a Q □ 1—3 E3!□ C3 I

Gazdă a lansării de carte, dl. Marin Avrâmica, directorul Grupului Școlar 
de Transporturi și Telecomunicații, având alături reprezentanți ai autorităților lo
cale, îl prezintă elevilor pe poetul Mircea Dinescu. Foto: PAVEL LAZA
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Unde dai și 
unde crapă!

(Urmare din pag. 1)

Domnul viceprimar A- 
lin Suciu a făcut în acest 
interviu (care interviu ? 
—.n.n.) referire la o stare 
de fapt existentă în mu
nicipiul Deva. Domnia sa 
nu a intenționat cu acest 
prilej să uzeze de o refe
rire nominală la vreo 
societate comercială ce a 
procedat la închirierea 
spațiilor proprii.

Vă rugăm în consecință 
să prezentați acest punct 
de vedere ți să sublimați 
faptul că în nici un caz 
S.C. „Venus“ SA Deva 
nu a fost menționată no
minal în discuția cu 
ziaristul dv.“.

Am consemnat din nou 
răspunsul, fără sublinieri. 
Acestea urmează. Nu ști
am că un consiliu local, 
fie el și al Devei, plătește 
salariați la un birou de 
..Relații externe, mass- 

Ancheta săptămânii

media" ca să motiveze 
public uituceala celor din 
fruntea consiliului local.

Domnule viceprimar, e- 
xistă un proverb româ
nesc care spune că „Gura 
păcătosului adevăr gră
iește". Vi se potrivește și 
veți vedea din cele ce 
urmează.

Reproduc, pentru me
moria dv., fragmentul din 
discuția absolut colaterală 
temei, pe care o aveam 
în documentare. Rep.: 
„Ați spus că sunt socie
tăți comerciale care folo
sesc spații închiriate de 
la RAGCL pentru activi
tățile proprii, în timp ce 
spațiile proprii le închi
riază altora. Ați putea 
da un exemplu?" Vice- 
primarul A.S.: „Ce să 
mai vorbim ..“ Rep.: „To
tuși..." A.S.: „SC. „Venus" 
e una dintre ele". Dacă 
n-ați uitat, domnule vi
ceprimar, la discuție par
ticipa și a treia persoană. 
A uita e omenește. Dar 
să vedem de ce gura pă
cătosului a grăit adevărul.

Pentru că i-am promis 
directorului S.C. „Venus" 
S.A. Deva — societate în 
întregime cu capital pri
vat — că vom lămuri ce-i 
cu spațiile proprii închi
riate altora și cu spațiile 
închiriate de la alții pen
tru activitatea proprie, 
am făcut-o joi, 6 februa
rie a.c. Chestiunea e clară. 

La 1 ianuarie 1997, RAGCL 
Deva o ținea datornică pe 
S.C. „Venus“ S.A. Deva 
■ cu suma de 10 753 615 
de lei pentru chirii (lo
caluri) neachitate pe spa
ții închiriate acesteia. Cu 
factura 5760875/16. I. 1997, 
S.C. .,Venus“ a achitat din 
debit 1 647 713 de lei. 
Pentru diferență se judecă 
cu RAGCL.

Despre ce spații este 
vorba? Despre bistroul 
de.chis de S-.C. ve.us 
S.A. Deva în spațiul 
RAGCL de lângă sediul 
PUNR (în vecinătatea Ca
sei de cultură) și de spa
țiul fostului magazin „Ma
terna", de pe centrul vechi 
al orașului (fosta 23 Au
gust), închiriat o vreme 
de S.C. „Venus“. Debitul 
pentru chiria pe acest 
spațiu, circa 9 milioane 
de lei, se pierde în ne
gură și face obiectul unui 
proces între S.C. „Venus" 

și RAGCL. Prima nu 
poate face dovada că a 
pus respectivul spațiu la 
dispoziția proprietarului 
când n-a mai avut nevoie 
de el. Se pare că l-a fo
losit în continuare un parti
cular fără să plătească chi
rie nimănui. Sau poate a plă
tit el cuiva. Asta ar tre
bui să solicite Primăria, 
Camera de Conturi. Cine, 
cui și cât a plătit chirie 
pe acest spațiu.

Că S.C. „Venus" are 
spații închiriate altor a- 
genți .economici? Nimic 
mai adevărat. Se află 
în proces cu: SJC. „Con
signația Marc" S.R.L., 
S.C. ..Indrov" S.R.L., S.C. 
„Comlux" S.R.L., S.C. 
„Craguis" S.R.L., S.C. „Elec
tron" S.R.L. Toți acești a- 
genți economici practică 
comerț în spațiile corner - 
oiale proprietatea S.G. 
„Venus" S.A. Deva — socie
tate în întregime cu capital 
privat plătind o chirie mo
dică de 4300-4500 lei/mp, în 
timp ce S.C. „Venus" plă
tește RAGCL 10 000 lei/ 
mp, indexabil în funcție 
de cursul dolarului. Nu 
cumva este și societatea 
dv. printre aceste favori
zate, die viceprimar? Am 
stârnit cumva viesparul ? 
Ei? Să mai întrebăm de
spre spațiile închiriate cu 
ghiotura la ultimul etaj 
al halei centrale a Devei?

Puțintică răbdare.

(Urmare din pag. 1)

fost, mulți au rămas". Insă 
el a „simțit că a protesta 
doar prin aluzii în poezie 
e o formă subtilă de la
șitate" și de aceea l-a în
jurat pe Ceaușescu pe 
când trăia. Și tot animat 
de acest spirit critic, deși 
a salutat schimbarea pu_

MIRCEA DINESCU 
LA DEVA

terii politice, nu-i iartă 
nici pe actualii guver
nanți care țin prima pa
gină în „Academia Cața- 
vencu". A mai vorbit și 
despre munca la această 
publicație, despre faptul 
că în loc de pamflete i-ar 
plăcea să scrie literatură 

■ pur și simplu, mai ales 
că, dacă până în 1989 a 
publicat 10 volume de 
poezie, de atunci i-au
apărut doar 3 cărți, „Din 
păcate nu putem face

] abstracție de politică".

l Sâmbătă. 15 februarie 1997

i C TVR 1 D

> 7,00 Bună dimineața... 
ț de ta lași!; 8,50 Șapte

note fermecate; 9,50 Dri<- 
i mul spre Avonlea (i); 
' 10,40 Matineu muzical;

11,25 Pas cu pas; 12,15 
1 Planeta Cinema; 13,05 
l Pleiade; 14,00 Jurnal; 14,10
> Turnul Babei; 18,15 Mapa-
ț mond; 18,45 Povestirile 
l lui Donald Rătoiul (d.a.); 
’ 19,15 Teleencidopedia;
J 20,00 Jurnal; 20,35 Cover 
î Her Face (s.p.); 21,35 Ga
. la anotimpurilor; 22,45 
' Perla Neagră (s); 23,30
> Jurnal; 23,45 Romanța u- 

nei vieți — Ioana Radu;
< 0,25 Concert extraordinar
I Elton John.

C TVR 2 J
7,00 întâlnirea de sâm

bătă. Program al Studio
ului TVR Cluj-N.; 12,00 
MTV. Disco Dance; 13,00 
TVR Timișoara; 13,30 Est 
Meridian. Mag. de sfâr
șit de săptămână de la 
lași; 15,50 Babar (d.a.);
16,15 Top Model (s); 17,10 
Itinerare spirituale; 17,40 
Serata muzicală TV; 20,30 
Pariaji pe campion (cs); 
21,00 TVM. Mesager; 21,30 
Autograf pentru prezent; 
22,00 Film serial; 22,45 
Tradiții; 23,15 Săptămâna 
sportivă; 23,45 Alfa și O- 
mega.

țpRO - TV)
7,00 D.a.; 9,30 Flipper 

domeniu tn care suntem 
„bogați" și care pe ro
mâni 4 preocupă mal 
mult. decât pe occidentali. 
Și apropo de acest lucru, 
despre o altă obsesie a 
românilor — aderarea la 
NATO — se declară scep
tic, considerând-o o „ilu
zie" pentru că și în tre
cut țara noastră a fost

„victimă a înțelegerii din
tre marile puteri" și con
dițiile economico-sociale 
nu sunt încă cele care ar 
trebui să fie.

Primirea diplomei de 
onoare a școlii, a unei 
„mici amintiri" și auto
grafele au pus punct dia
logului cu liceenii deveni 
a celui care fără a fi 
„un elev model". după 
cum recunoaște, a fost 
în schimb numit de cri
tică drept „copilul răs
fățat al poeziei"

(s); 10,00 Frații Hardy (s);
10.30 Misterele lui Nancy
Drew (s); 1,00 Păsările
(f r); 12,55. Știri; 13,00
Timpul schimbării (co);
14.30 Stan și Bran; 15,00
La limita imposibilului (r); 
15,45 Lumea Iu' Gaiță; 
16,00 VR Ș (s); 17,00
Rugby (d); 18,30 Baschet; 
19,00 Te uiți și câștigi : 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Pe 
muchie de cuțit (thriller); 
21,55 Știri; 22,00 Crimă 
cu premeditare (s); 23,00 
Nemuritorul (s); 0,00 Știri.

(ANTENA f

7,15 O iubire dc ne
uitat (r); 8,00 In vizita la 
Antena 1; 10,00 D.a.; 10,30 
Teleshopping; 11,00 Văduva 
(r); 12,00 ’001 (mag.);
12.30 Obiecte Zburătoare 
Identificate (f. SF); 16,00 
Poveștile prietenilor mei;
16.30 Teleshopping; 17,00
Sfântul (s); 18,00 Cinema, 
Cinema, Cinema; 18.30 
Madison (s); 18,55 Un
weekend de pomină (co);
20.30 Observator; 21,00 
Silueta (f); 22,45 Doctorul 
și demonii (f. gr).

(DEVASAT+)

10,00 - 12,15 Relu
ări: 13,45 Videotex!;
19,00 Desene animate; 
J9,15 „Trfei destine" (s); 
20,00 Actualități TVR ;
21,00 Documentar; 22,00
Vidcvsclipuri; 22,30 Film
artistic; 0,00 Ecran Sexy.

( PIAȚA LA BRAD
l Miercuri, în piața municipiului Brad prețurile 
J au fost, la câteva din principalele produse agroalâ- 
î mentare, următoarele: lapte 1000—1200 lei/), mă î 600 lei/bucata, ceapă 2500 lei/kg, morcovi șl pă- 
l trunjel 2500 lei/kg, fasole boabe 4000 lei/kg, mala! 
! 1500 lei/kg. (N.T.)

LIBERA INIȚIATIVĂ

Am văzut, de curând, cum libera inițiativă are 
efecte benefice punând în valoare importante re
surse umane și materiale. Grație preocupării unui 
întreprinzător particular, la Birtin, în spațiile fostei 
asociații intercooperatiste pentru creșterea bovinelor, 
s-au organizat activități de prelucrare a lemnului 
și de creștere și îngrășare s porcilor, unde și-au 
găsit locuri de muncă peste 20 de salariați. (N.T.)

I NOU! I
J S.C. SFERĂ M.G. EXIM SRL |
• DEVA !
| Vă oferă la cele mai avantajoase prețuri o |
• largă gamă de băuturi alcoolice și răcoritoare de î 
| o calitate ireproșabilă, prin depozitul en gros I 
j sistat în Deva, Viile Noi, restaurant „Za- |
I hana“i zilnic 8-18. Relații tel./fax 213299. J 
| VĂ AȘTEPTAM ! (8127) |
— • — • — * * —• * — • —— '   • . — • —— * •

Duminică, 16

8,00 Bună dimineața!; 
9,00 Arlechino; 10,00 Colț 
Alb (s); 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Melodii 
populare; 12,00 Viața sa
tului; 13,30 Katțs și câi
nele (s); 14,00 Jurnal;
14.10 Poșta TV; 14,2(1 Vi- 
deomagazin... în doi! Em. 
dedicată cuplurilor; 16,55 
A doua alfabetizare; 17,10 
Star Trek (s); 18,05 Tra
gerile Loto; 18,15 Lumea 
și noi; 18,45 Aladdin 
(d.a.); 19,15 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Dunri 
ni ca sportivă; 20,50 Fe
meile de la Windsor (f);
23.10 Nocturna lirică; 
*23,30 Jurnal; 23,45 Fil
mele săptămânii; 23,50 
MTV. 3 from; 0,20 Setea.

C )
7,00 5 x 2. Mag. du

minical de la lași; 13,00 
MTV. Greatest Hits; 14,00 
Jurnal; 14,00 Viață do 
castelan (f); 15,40 Top 
Model (s); 16,35 Orașo 
și civilizații; 17,05 Școala 
Vedetelor... în impas; 18,05 
Oglinzi paralele; 18,50 
Film serial; 19,35 Puterea, 
pasiunea (s); 20,00 Maeș
trii; 21,00 TVM. Mesager;
21,30 Fotbal; 23,30 Hand 
bal feminin.

(pro - TV)
7,00 D.a.-; 9,00 Super 

Abracadabra: Fiica ocea-

Icbruaric 1997
nului (s); 11,00 Pe urmele 
Panterei Roz (co); 12,55 
Știri; 13,00 News Radia 
(s); 13,30 Detectivi de e- 
lită (s); 14,30 Stan și Bran 
(s); 15,00 Lumea filmului; 
15,45 Gillette; 16,00 Fot
bal (d); 17,55 Fațâ-n față 
tu llie Șerbănescu (talk
show); 18,40 Beverly Hills 
(s); 19,30 Știri; 20,00 Oa
meni obișnuiți (f); 22,00 
Tragerile LOTO; 22,10 Fo- 
țomodele (s); 23,00 Ope
rațiuni secrete (s); 0,00 

Știri; 0,05 Sport la minut.

(ANTENA 1)

7,10 Sfântul (r); 8,30
D.a.; 9,00 Misiune ultra
secretă (s); 9,30 Comoara 
templierilor (s); 10,00 Un 
câine cu imaginație (s);
10,30 Teleshopping; 11,00 
Un Caesar american (s); 
12,00 Telcrcbus; 12,30 Lu
mea în care trăim (do);
13,10 Caleidoscop; 15,30 
Jocul norocului (s); 16,30 
Teleshopping; 17,0<j Sfân
tul (s); 18,00 Printre rân
duri (do); 18,50 S.A.S. în 
San Salvador (f); 20,30 
Observator; 21,00 Visând 
la Florida (co); 22,40 Știri 
sportive.

(
I
I

(PEVASAT+J

10,00 — 12,45 Reluări;
14,15 Videotext; 19,00 De
sene; 19,17 „Trei destine" 
(s); 20,00 Actualități TVR; 
21,00 Film artistic; 22,30 
Vidcotcxt.
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^CUVÂNTUL< s,

.^"Su părere de rău tre- 
Quie să consemnăm fap- 
•ui d, cei puțin în cazul 
Județului nostru, lucrurile 
jla privința aplicării H.G. 
SM/1996 nu prea se mișcă 
<!!■ Ipc, găsindu-se abia 
ta faza de intenții, în 

posibilităților pro- 
iplce dezvoltării zootehniei 
oferite cu destulă genero- 
zttate de condițiile natu
rale $1 Îndelungata tra- 
'ițlo acumulată In dome

niu.
1 Tendința șl șansa agri
culturii românești sunt 
acelea de a crea ferme 
zootehnice specializate, pu- 

' țerniee și viabile, de di
mensiuni apropiate celor 
ie tip occidental, cu ran- 
lament șl profit rezona- 

. bile. Pentru -a realiza un 
' -asemenea deziderat, H.G.

Doar intenții...
său ca. rolul hotărârii a- 
mintite să fie corect per
ceput și sprijinită orice 
inițiativă particulară caro 
vizează înființarea unor 
ferme zootehnice moderne 
și de randament superior, 
numai astfel fiind posibil 
ca potențialul agriculturii 
noastre 
pus în 
condiții 
tori să 
am fost 
tatori de produse 
alimentare. Să nădăjduim 
că aceste deziderate vor 
fi bine înțelese și de că
tre cei ce conduc destinele 
agriculturii șl ei vor ac
ționa în consecință cu 
folos pentru a redresa 
activitatea și a câștiga 
pariul cu acest sector vi
tal al economiei. (N.T.)

598 stabilește tipurile de 
ferme ce pot fi create, 
cei interesați putând să 
apeleze la credite bancare 
în scopul construirii de 
adăposturi noi, moderni
zării acestora, precum șl 
cumpărării de animale — 
bovine, ovine, porcine șl 
păsări, în vederea popu- 
iârii spațiilor zootehnice. 
Important de relevat este 
faptul că, până acum, nu 
s-au prea găsit încă nici 
bănci dispuse să asigure 
resurse de finanțare a u- 
nor asemenea 
în condițiile unei 
subvenționate în propor
ție de 70—75 la 
Este — cred că 
înțelege corect acest lu
cru — în interesul agri
culturii și al economiei 
românești în ansamblul

să fie mal bine 
valoare, existând 
ca din lmporta- 
devenim ceea ce 

cândva, expor- 
agro-

obiective, 
dobânzi

sută, 
se va
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Prezentare de modă

B.-:.

Intr-un decor cu grijă 
amenajat pe scena Casei 
de Cultură Deva, S.C. 
Mister Modcom SRL De
va a făcut duminică 
seara o paradă de modă. 
Ambiția unei „sărbători 
a vestimentației" a fost 
a patroanei firmei a- 
mintite, dra Dana Nițu. 
A fost ajutată în reali
zarea ei de SC Meropa 
SA Hunedoara, SC Fa
vior SA Orăștie, SO 
StU SA Vulcan și ma
gazinele „Țif", „Bianca", 
„Creea Mod", „Europa" 
și „Aniola", toate din 
Deva.

Absolvenții 
promoții a cursului 
foto — modele și 
nechine, organizat 
SC Mister Modcom 
Deva, au prezentat co
lecțiile de îmbrăcăminte 
puse la dispoziție de fa
bricile și magazinele 
menționate. Pentru ci 
această confruntare cu 
publicul a constituit e- 
xamen de absolvire și 
punct de pornire pe un 
drum care s-ar putea i- 

L dentifica, cel puțin pen-

primei 
de 

ma
de 

SRL

tru unii dintre cei 4 
băieți și 10 fete, cu ca- 
riera de manechin.

Primele modele prezen
tate au purtat marca 
„Favior", constând din 
gecî de piele (clasice, cu 
elastic în talie, cu fer
moare pe mâneci și cu 
franjuri), pentru fete și 
băieți in diverse culori sau 
combinații coloristice. De 
la aceeași prestigioasă 
firmă au mai fost aduse 
în scenă scurte de ve
lur și compleuri tine
rești din piele (pantaloni 
scurți cu bustieră, cu 
jachetă, fustă —■ jachetă). 
Fabrica hunedoreană de 
tricotaje a fost prezentă 
cu pulovere, jachete și 
bluze pentru fete și bă
ieți, în culori vii sau 
pastel, în combinații 
alb — negru, cu dungi.

Magazinele 
s-au 
rea 
nete 
ților 
zinul „Țij" 
de 
desic, geci și costume de 
fâș la sacouri și panta-

devene 
întrecut în etala- 

unor modele desti- 
mai ales adolescen- 
și tinerilor, Maga- 

a prezentat 
la pelerine și par-

Ioni pentru bărbați, com
pleuri pentru femei. 
„Bianca" a .,strălucit" 
prin găcile de scai cu 
.reflexe metalice și ți
nutele de ocazie — dis
tinse pentru băieți, a- 
bundând în fantezie, 
voaluri și dantele cele 
feminine. Iar „Creea 
Mod" a fost prezent cu 
sacouri și pantaloni pen
tru toate ilele bărba
ților și cu articole de 
in în nuanțe pastel pen
tru femei.

Organizatorii s-au stră
duit ca prin îmbrăcă
mintea prezentată — 
cu modele când clasici 
când extravagante — să 
dea o imagine a ceea 
ce se poartă la acest 
sfârșit de iarnă, în pri
măvara și vara ce vor 
urma. S-au mai străduit 
și pentru a crea ambi
anța potrivită unei pa
rade de modă Păcat 
că publicul devean nu 
s-a înghesuit la această 
manifestare, preferând 
probabil televizorul.

VIORICA ROMAN
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Intre țesătoarele de la S.C. Matex Deva care au o contribuție meritorie 
tn producție se numără ți Saveta Onescu, prezentă în imagine la războiul de 
țesut. Fotot ANTON SOCACl

1 O recentă situație 
-oemită de O.C.O.T.

»■

Deva privind 
titlurilor de

7

I 
ț

încheiat, alții abia 
au început!
rilor de proprietate este de 
100 la sută se situează 
Brad, Băița, Bucuteșci, 
Cârjițț, Certeju de Sus, 
Deva, Orăștie, Șoimuș, 
Teliuc, Turdaș, Toplița,

au 
Pe 
de
în.

în eliberarea titlurilor 
de proprietate

POSTA RUBRICII
• Răspunsul la proble- 
a ridicată de dv. în

audiența la redacția zia
rului nostru, stimate die 
Simedrea Sicoe din Bucu- 
reșci, nr. 68, l-am primit 
prin Oficiul pensii de 
stat din cadful Direcției 
Muncii și Protecției So
ciale Hunedoara — Deva. 
Cităm: „în conformitate 
cu prevederile art. 2 din 
Decretul — lege nr. 68/ 
1990, în baza*  căruia s-a 
emis Ordinul nr. 50/1990, 
numai Consiliul de admi
nistrație din unitatea în 
cauză, împreună cu sin
dicatele libere au compe
tența de a 
de muncă, 
activitățile 
fășoară în 
muncă grele, nocive 
periculoase și care, 
cale de consecință, 
încadrează în grupe 
perioare de muncă”, 
dresați-vă, deci, celor 
dicați mai sus pentru 
rificarea problemei dv.

• Anonim — Deva. V-am 
înțeles greutățile în afla
rea unor numere de tele
foane care figurează pe 
alt nume decât al persoa-

4 MV 4 MW « MW « MM « 4

i'-i TXJ'BWh(A

stabili locurile 
meseriile 
care se 
condiții

ESTE CEVA GROTESCnei în cauză. Problema, 
respectiv rezolvarea ei 
optimă, ține de Direcția 
de Telecomunicații Hune
doara — Deva, căreia vă 
îndrumăm să vă adresați. 
Dați și câteva exemple 
concrete, și nu uitați să 
vă declinați Identitatea.

• Stimate die Gheorghe 
Moise, din Nojag, nr. 102, 
am parcurs scrisoarea dv. 
și am reținut că cetățenii 
satului ar dori să se re
deschidă punctul sanitar, 
căci „clădirea este a ce
tățenilor din sat nu a 
consiliului local". Este a 
doua oară când ne scrieți 
despre această doleanță a 
sătenilor. Cei care ar tre
bui să fie receptivi la 
problema dv. și care au 
posibilitatea s-o rezolve 
în mod favorabil sunt 
administratorii de imobil. 
Adresați-vă Consiliului lo
cal Certeju de Sus 
și Direcției Sanitare a 
județului.

> * mm • mm # a —a*  a a •

Eu lucrez în schimburi 
și fac naveta, luând auto
buzul de ,1a Autogara De
va. Este, de cele 
multe ori, groaznic 
treci prin zona cuprinsă 
între 
cea nu 
cauza 
bonzi 
fie însoțiți de 
care-i scot la 
leagă de lesă 
ieră cu cei vagabonzi. Nu 
se 
vinte 
între
K 4, 
zonă 
tru desfătări și 
între câini. Este ceva gro
tesc, cumplit și caraghios. 
Vă rog să interveniți. Vă 
mulțumesc anticipat pen
tru înțelegere șl sper 
într-o schimbare în bine. 
(V.G. — Deva).

mai
să

complexul Kogălni- 
și autogară din 
câinilor, fie vaga- 
adunați în haite, 

proprietarii 
aer, îi dez- 
și se încă*«i 

des- 
de
Și 

pe 
se 

su- 
A- 

• in- 
cla-

în cu- 
scenă.

poate descrie 
o asemenea 
blocurile A 10 — 
garsoniere, este o 
liberă utilizată pen- 

amorurilocalități în 
eliberat nici 
proprietate, 
acum ca

le luăm 
care le-a 
ele sunt 

Cerbăl, 
de

Tomești și Vețel.
Un alt grup de loca

lități este acela care este 
foarte aproape de a în
cheia această treabă. Ne 
referim la cele al căror 
procent este 
100 la sută. 
Luncoiu de 
Buceș, Baia 
nedoara, Lupeni, Simeria, 
Zam ș.a.

măcar de două ori

V. NEAGU

Reparații
in școli

mai 
de

cu puțin sub 
Iată câteva: 
Jos, Blăjeni, 
de Criș, Ilu-

face 
cabinet 
centrul 

bune

nei. dar rezolvarea 
rămas deocamdată 
nivelul 
(G.B.)

i

I

AȘTEPTAREA UNUI MEDIC 
STOMATOLOG...

cele câteva o- 
realizate cu 

unei asociații

foarte 
câteva 

u-
ÎN
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Dan Ni- 
(Grupul

I*

I

nedoara - 
eliberarea 
proprietate în localitățile 
județului până la 31 ia
nuarie 1997 ne arată că, 
din cele 54 597 de titluri, 
până la data amintită 
fost eliberate 38 470. 
județ, procentul este 
T0,4 la sută.

Chestiunea este că
tre cele 67 de localități 
ale județului Hunedoara 
exist diferențe 
nari. Se disting 
grupuri de localități, 
nele care au încheiat a- 
eeastă Importantă activi
tate, altele care parcă 
abia au început.

între localitățile în care 
procentul eliberării titlu-

Spuneam că în unele 
localități această acțiune 
parcă abia a început, în 
altele încă nici atât. De 
fapt, există 
care nu s-a 
un titlu de 
Nu discutăm
uzele, dar dacă 
după ordinea în 
stabilit O.C.O.T., 
Bătrâna, Bunila, 
Lelese, Lunca Cernii
Jos, Petroșani >și Totești.

Nu departe de acestea, 
deci' cu un procent foarte 
mic, sunt Sălașu de Sus, 
Râu de Moți, Răchitova, 
Pui, Ghelar, Orăștioara 
de Sus, Unirea etc.

■
I

I 
I
I 
I
I

Centrul 
Bugetară Hunedoara 
are sediul la 
Generală Nr. 1 
doara. De la dl. 
Pădure, director, 
flat care este 
Instituțiilor școlare din 
municipiu și satele a- 
parținătoare. Datorită u- 
nei bune colaborări cu 
Primăria Hunedoara și 
Interesului dlui Remus 
Marlș, primar, toate șco
lile și grădinițele din 
municipiu (excepție face 
cea cu program prelun
git nr. 1) au fost aco-

de Execuție 
îșl 

Școala 
Hune- 

Adrian 
am a- 
starea

lor 
re- 
în 

cele 
află 
nu- 

8 și

perite, în marea 
■majoritate au fost 
parate și igienizate 
ultima vreme. între 
reparate recent se 
școlile generale cu 
merele 2, 4, 6, 7,
10. era în curs de repa
rare nr. 1 și rămăseseră
11, 9 și 5. Și grădinițele 
au fost reparate și zu-

grăvite toate cele situate 
în blocuri. De asemenea, 
sunt în stare bună in
ternatele școlare din Te- 
liuc și Lunca Cernii cât 
și școlile din Hășdat, 
Boș, Groș, Răcăștie și 
Pcști.șu Mic. Chiar dacă 
bugetul pentru învăță
mânt, ca și pentru ce
lelalte domenii, este de 
austeritate, se pot face 
destul de multe lucrări 
de întrețineri și repa
rații la unitățile șco
lare atunci când există 
preocupare și interes. 
(V.R.)

Dintre 
biective 
sprijinul 
de prietenie elvețiene în 
«comuna Totești 
parte și noul 
stomatologic din 
comunei. • Toate 
și frumoase, numai că,

deși finalizat de 
bine de jumătate 
an și utilat cu tot ce 
este necesar, nici un 
pacient nu poate fi tra
tat aici, pentru simplul 
și obiectivul motiv că 
nu are cine să facă 
asta. Solicitări pentru

ca
pe săptămână să fie aici 
un medic stomatolog s-au 
făcut la Direcția Sani
tară Județeană, mențio
nează dl. Iulius Lepă- 
dătoni, primarul comu- 

a 
la 

promisiunilor.
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REZULTATELE FAZEI JUDEȚENE A 
OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

După corectarea 
crărilor socio-umane, 
cută din acest an 
subiecte (tratate pe 
separate) de comisii 
'ferite pentru o 
obiectivă apreciere, : 
stabilit câștigătorii. O-

lu- 
fă- 
pe

i foi 
di- 

mai 
s-au

cupanții locurilor întâi 
pe obiecte de studiu 
sunt: la Logică — Car
men Elena Groza (IX, 
Colegiul Național „De- 
cebal", Deva); Vincze 
Cecilia (XIII, Liceul Pe
dagogic „Sabin Drăgoi"

Deva); la Psihologie 
Mădălina Hădăreanu (IX, 
Liceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi” Deva): Patricia 
Oancea (X, Liceul „Tra
ian" Deva); la Economie 
Annemarie Burtea (XI, 
Colegiul Național „De- 
cebal“ Deva); ~ 
colae Cătăneț
Școlar Economic Hune
doara).
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LEGENDARUL
GINSENG

O carieră cinematogra
fică îndelungată (1937 — 
1965), o „zestre“ de 55 
de filme de diferite ge
nuri și președinția Sindi
catului Actorilor de film 
între 1947—1954 și 1959— 
1960, iată profilul artis
tic și social al actorului 
RONALD REAGAN. Fo- 
togenic și plin de elan ti
neresc, câștigă foarte re
pede simpatia publicului 
spectator —■ în special, cel 
feminin.

S-a născut la 6 febru

arie 1911 în Tampico, sta
tul Illinois, și debutează 
cu „Love is on the Air“ 
(Dragostea plutește în 
aer) — 1937. Foarte cu
rând apare în drama sen- 
timentală ,,Dark Victory" 
(Nu vreau să mor) — 
1939, regia Edmund Goul- 
ding și în western-ul 
(„Santa Fă Trail") (Drumul 
spre Santa Fe) — 1940, re
gia Michael Curtiz. îm
bracă uniforma pentru 
filmul de război „Despe
rate Journey" (Zi dispe

rată) — 1943, în regia
Iui Raoul Walsh și apare 
în comedia „The Girl 
from Jones Beach" (Fata 
de pe plajă) — 1949, re
gia Peter Godfrey.

Are parte de o presă 
bună, magazinele ilustra
te de cinema „Photoplay” 
și „Movie Mirror” îl po
pularizează cititorilor, 
iar propunerile se mate
rializează în noi apariții, 
cum au fost: western
urile .The Last Outpost" 
(Ultima poziție) — 1951, 

regia Lewis R. Foster șl- 
„Law and Order" (Legea 
și ordinea) — 1953, în 
regia lui Nathan Juran. 
Ultima apariție în „The 
fillers" (Ucigașii) —j 
1965, regia Donald Sie
gel.

A fost căsătorit cu ac
trița JANE WYMAN (An- 
gela din serialul „Falcon 
Crest"), divorțat în 1948 
și recăsătorit cu actrița 
NANCY DAVIS, cu care 
a turnat 11 filme.

ADRIAN CRUPENSCHI

Această plantă face parte 
din aceeași familie cu 
Iedera. Chinezii o nu
mesc „ginseng", ceea ce 
înseamnă „om rădăcină", 
datorită aspectului ei în 
formă de om.

Din cele mai vechi 
timpuri, medicina chineză 
și tibetană i-au atribuit 
acesteia puteri miracu
loase, asemănătoare eu 
elixirul vieții, capabilă 
fiind să redea‘ omului 
înaintat în vârstă forța 
fizică, buna dispoziție și 
chiar tinerețea pierdută.

In jurul acestei plante 
s-au țesut cele mal fan
teziste legende. Așa se 
face că poartă și cele mai 
multe nume, ca: „minu
nea lumii", „rădăcina vie
ții", „darul fulgerului”, 
„sarea pământului", „ră
dăcina cap de om” etc.

Primul care i-a desco
perit calitățile terapeu
tice a fost filozoful chi
nez Lau-Tzi, cu peste 
2600 de ani în urmă. 
De atunoi, foarte mulți 
oameni de știință, farma
ciști, medici, filozofi etc. 
din Orient i-au cercetat 
calitățile, acordându-i o 
atenție deosebită. Dintre 
aceștia vestitul medic 
Avicenna (980—1037) d 
descrie în mod științific, 
recomandând-o în tămă
duirea celor mai diverse 
boli.

Valoarea terapeutică a 
plantei este maximă de- 
abia după ce a împlinit 

vârsta de 10 ani. De ia 
ea se folosește doar ră- I 
dăcina care întotdeauna & 
avut o valoare come» 
cială foarte mare. mat 
scumpă chiar decât auruL . 
Gu cât rădăcina este maț*",  
voluminoasă șl mai bă
trână, cu atât valoarea sak? 
comercială este mal mare. 
In mod natural ea crește ' 
în Ghina, peninsula Co
reea. Tibet. Siberia de | 
Est etc., și este o plantă 
erbaceo liliput, cu o ră
dăcină pivotantă, suculen
tă. Are o singură tulpină 
aeriană care nu depășește 
înălțimea de 70 cm, având 
în vârf o rozetă forma
tă din 3—6 frunze. De re
gulă, ginsengul trăiește 
100—200 de ani. Este fo
losit în tratamentul bo
lilor de inimă, tubercu
loză. diferite boli de piele, 
reumatism, leucoree,
hipertensiune arterială, 
diabet zaharat, hemoragii 
etc

Ginsengul este indicat în 
refacerea organismului 
bolnavilor aflați în conva
lescență, precum șl în re
vigorarea celor în vârstă.

Se administrează sub
formă de produse alimen
tare, respectiv bomboa
ne, dulciuri, băuturi al
coolice (!), sau în amesteo 
cu miere de albine.

In farmacii produsul se 
comercializează sub for
mă de cașete ce conțin i 
miraculoasa pulbere de 
ginseng.

••••«•««••••««••««••«•«•a***

j ELMS CANETTI
(laureat al Premiului Nobel 

pentru literatură pe anul 1981)

Parcul national „Yosemite Valley"
La trei ore depărtare 

de San Francisco, mer
gând dc-a lungul râului 
Merced, - se ajunge în a- 
monte la Yosemite Valley, 
unul dintre cele mai cu
noscute parcuri naționale 
din SUA și de pe glob. 
El are o ■ suprafață de 
308.300 hectare, aici — 
in 1804 — fiind creată
prima rezervație din lu
me pentru protejarea ar
borilor de Sequoia.

tn prezent parcul pro
tejează piscurile graniti
ce si stâncile înalte, 
sculptate în formă de con 
— de pe versantul vestic 
al lanțului montan Sierra 
Nevada, frumoasa vale 
glaciară Yosemite a râu
lui Merced, lacuri, casca
de si pădurile gigantice 
de Sequoia maripasa și 
Sequoia dendron gîgan- 

teum. Parcul se întinde 
până la zăpezile veșnice 
și ghețarii de pe crestele 
Sierrei Nevada, la 4300 m 
altitudine, de la pădurile 
Toulumne în vest, la pa
sul Tioga în est, prezen
tând ample posibilități 
de studiere a habitatelor 
alpine. Ceîe două lanțuri 
de munți ce delimitează 
valea râului se apropie u- 
neori abia la 2000 metri, 
formând doi pereți ver
ticali ce domină albia cu 
peste 1000 metri. Aceasta 
este vestita vale tecto
nică a răului Merccd ce 
se prelungește 13 kilo
metri de la est la vest 
prin Sierre. La intrarea 
acesteia sc ridică ca un 
turn uriaș muntele „El 
Capitan”, bloc masiv de 
granit înalt de 1000 de 
metri. Din 1855 când a

cest grandios monument 
al naturii a fost desco
perit, mii de vizitatori 
îl admiră în fiecare an. 
tn fata acestui munte, o 
minunată cascadă îsi 
prăvale apele de la înăl
țimea unei stânci, într-o 
singură săritură de 206 
metri. Este vestita cas
cadă „Bridal Veil” (Vă
lul miresei). Dar printre 
cele mai înalte cascade 
din parc este cascada 
„Ribbon” (Panglica), ce 
atinge în căderea sa 491 
metri.

Intre alte forme de re
lief ale parcului mai me
rită amintite „Turnurile 
Catedralei”, „Half Dome”, 
Lacul Mirror. Marele Ca
nion al răului Toulumne, 
Punctul Glaciar.

ILIE LEAHU

„TRAPEZ" 
de Geo Bogza

0 „Cei care de dimi
neață până seara te or
besc cu spiritul lor sunt 
ca un cer fără nori. De 
la un timp, ți se face dor 
de ploaie”.

0 „Cea mai dureroa
să întâlnire e cu mine 
însumi”.

0 „Mai ușor mî-ar fi fost 
să țin pământul în spi
nare, decât să știu că 
soarta unui om — ferici
rea sau nefericirea, via
ța sau moartea lui — 
depinde de mine”.

0 „Rareori legea com
pensației a funcționat atât 
de prompt ca tn cazul ei: 
chiar în clipa în care 
vedeai cât e de, frumoasă, 
îți dădeai seama că e 
proastă ca noaptea”.

0 „Popoarele iși schimbă între ele amintirile, și 
fiecare descoperă că a lui a fost cea mai groaznică”*

0 „Dacă e vorba de martiri, atunci, să fie toți. 
Care martir e mai prețios decât altul ?”.

0 „Laș, cu adevărat laș e numai cel care se 
teme de amintirile sale”.

'0 „Deșteptăciunea are in ea atâta perfidie, în
cât ai prefera să te porți înțelept fiind nătâng”.

0 „A amenajat în spiritul ei un pustiu. Acolo 
înfloresc gândurile lui”.

0 „Unii își dobândesc răutatea cea mai mare 
prin tăcere”.

0 „Se vor răzbuna cărțile necitite ? Vor refuze 
să-l însoțească pe ultimul lui drum, pentru că le-a 
neglijat ? Se vor năpusti asupra cărților sătule, ci
tite în repetate rânduri, pentru a le sfâșia?".

0 „Fiecare an ar trebui să fie mai lung cu o 
zi decât precedentul ; o nouă zi, . în care nu s-a în- : 
tămplat încă niciodată ceva, o zi în care n-a murii ' 
încă nimeni”.

0 „Dacă oamenii ar avea cea mai ușoară bănu
ială despre ceea ce trăiește și se petrece înlăuntrul 
lor, s-ar Cutremura de groază în fața multor cuvinte 
și expresii, ca în fața otravei".

Selecție din „Provincia omului"
de ILIE LEAHU

0 Din amintirile verii: 
Când am ajuns la ca
bană — duminica pe la 
amiază — staționarea a 
însemnat doar cât am 
băut două pahare de 
apă minerală. Rotindu- 
mi privirea'— precum o 
cameră de luat vederi! 
— peste lumea de pe la 
mese, am observat cel 
puțin 10 (zece!) femei 
(în majoritate foarte ti
nere) care fumau vârtos. 
Acolo în pădure, sub un 
soare bun, în adierea 
măngâioasă a unui „pui 
de vânt”, imaginea unor 
tinere femei duhănînd 

ca niște tractoriști îmi 
apare ca un amestec de 
snobism, prostie, incon
știență, vulgaritate... 0 
De la Democrit citire: 
„Dacă nu vei dori multe 
lucruri, puținul îți va 
părea mult, fiindcă o 
dorință moderată face 
sărăcia echivalentă cu 
bogăția". 0 Mai mulți 
ani am avut în preajmă 
o colegă pe care n-am 
văzut-o măcar o dată cu 
îmbrăcăminte albă, nici 
măcar o bluză. Albul 
exprimă curățenie, lu
minozitate, senzație de 
zbor. Acum, peste ani,

IlA^lRlNTi
prin această „nuanță” 
vestimentară îmi explic 
firea ei placidă, leneșă, 
cu reacții moi, întârzia
te, totul derulat cu în
cetinitorul... 0 Din me
morabilul serial „DECA
LOG” —, fiecare episod, 
o bijuterie cinematogra
fică —, văd cu ochii 
minții „DECALOG — 9“ 

și mă întreb câte fe
mei din lume și-ar con
tinua Viața, cuminți și 
înțelepte, lângă un băr
bat care... nu mai e 
bărbat? Brutal și ne
așteptat, eroina episodu
lui respectiv spune : 
„Dragostea e în inimă, 
nu între picioare ...“, 
dar n-o rabdă inima (!!) 

să nu se culce un pic 
cu un pletos blond... 
Să mai comentez ? Q 
Se pare eă tot mai multă 
lume a ajuns la con
cluzia că ar trebui stri
gat „Jos PUTU ROȘII!", 
nu „Jos GUVERNUL”. 
Sutele de mii, milioa
nele de. leneși simt că 
a cam trecut vremea 
claxonului. Vine — vine 
implacabil! — vremea 
motorului... 0 Constan
tin Tsatsos — filozof și 
om politie elen — o- 
bișnuia să spună: 
„Sunt cu un picior în 
groapă, dar încă n-am

putut răspunde la între
barea : ce este mal de 
temut, răutatea sau 
prostia ?". 0 Lumea
— în general — când 
vorbește de o sectă re
ligioasă, parcă ar vorbi ! 
de un alt partid poli- , 
tic unde „cine nu-i cu 
noi, e împotriva noas- | 
tră“. Faptul că rugă 1 
ciunea e adresată lui ;> 
Dumnezeu — unicului 
Dumnezeu — dar din 
biserica ta, e o blasfe
mie. Și se sancționează 
sec. 1

ILIE LEAHU
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ] Bănuții bătrânei
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
• „Noi suntem popup, iar Cerul — păpuțarul; 

. asta e realitatea curată, nu asemuire a fanteziei; jucăm 
| un timp pe covorul vieții, pentru ca, rând pe rând, să 
~ nimerim în lada fără fund a neființei".

I
*
!V 
w

I
*

— A mea e ca o barză, 
în fiecare primăvară se 
întoarce cu un copil.

CU OMAR KHAYYAM (1048—1122) — celebru 
astronom, matematician și filosof persan

• „O, dacă ni s-ar fi dat nădejdea ca după o 
sută de mii de ani să renaștem din sânul pămân
tului, ca iarba!'*

• „Cei ce au pătruns adâncurile înțelepciunii 
ți ale cunoașterii au ajuns izvor de lumină, pentru 
alții pe drumul științelor; dar n-au izbutit să risi
pească noaptea întunecoasă de dincolo, au născocit 
câteva povești, apoi au intrat și ei în somnul cel 
fără capăt".

• „Am trecut hotarul neființei curați și viața 
ne-a pângărit; ne-am zămislit cu bucuria în fire și 
viața a pus în locu-i întristarea".

• „In viață trebuie să fii înțelept. Când cugeți 
la rânduielile universului, fă-o în taină; deși ai ochi, 
limbă și urechi, e mai bine să rămâi orb, mut și 
surd".

• „Nu-i dar mai scump ca libertatea".-
• „Rosturile lumii și ale întregului univers sunt 

vis și nălucire, părere și amăgitoare clipe".

0 Doi bărbați pleșuvi 
stau de vorbă:

— Chelia are și părțile 
ei bune. Când un bărbat- 
chel vrea să arate bine, 
el trebuie să-și aranjeze 
numai cravata.

0 Soția unui mare 
industriaș, venind la în
treprindere, găsește secre
tara în brațele unui func
ționar:

— Domnișoară, zice 
„doamna director", eu 
dacă-i spun soțului meu 
în ce postură te-am gă
sit. sunt convinsă că te 
dă afară.

— In mod sigur, doamnă.
Domnul director 
de gelos...

e atât

0 Discuție între două
mame:

— Fiica mea e ca o
privighetoare: cântă de
dimineața pană 
Dar a ta?

seara.

0 La o petrecere, un 
tânăr încearcă să fie a- 
mabil cu o femeie:

— Doamnă, aveți dinți
foarte frumoși.

— Vă plac?
— Da. Păcat că aveți

atât de puțini...
e După multe încer-

cări de a chema un anu-
mit spirit, mediumul se
adresează solicitantei:

— Nu înțeleg de ce so- 
.țul dumneavoastră nu a- 
pare...

— Cred că știu, răs
punde femeia, după o clipă 
de gândire. Păi soțul meu 
n-a avut niciodată spirit...

0 — Bunicule, de unde 
ai semnul ăsta?

— Din război.
— Din primul sau al 

doilea război mondial?
— Din primul cu bu

nica...

Culese și prelucrate de 
ILIE LEAIIU

a.

Femeia - văzută 
de Victor Hugo
• „Toate vitejiile ne 

vin de la femei; un băr
bat fără femeie e ca un 
pistol fără cocoș; femeia 
ii pune pe bărbat în miș
care".

• „Unele femei sunt 
crude... Nimic nu le place 
mai mult decât să se 
joace cu sufletul și dure
rea unui bărbat".

• „O pretenție de divi
nitate neadmisă creează 
femeia năzuroasă. Nepu
tând să fii zeiță, ești idol".

• „In gura unei femei, 
„NU" este fratele mai 
mare al lui „DA".

• „Când o femeie vă 
vorbește, vedeți ce spun 
ochii ei".

• „Femeile frumoase 
sunt colivii în care stau 
inimile noastre prizonie
re".

• „Bărbatul înseamnă 
vânt și femeia giruetă".

• „Bărbatul estexenig- 
ma stranie și tristă a fe
meii. Femeia este Sfin
xul".

• „Râsul femeilor este 
un reflex al cerului".

• „Deseori, povestea 
lașităților femeii este po
vestea lașităților bărba
tului".

... Și povestea lui de 
piatră din clepsidre ți 
rotund. Dăltuită-n neste
mata înțelesului profund, 
Mai ascunde încă mituri 
Despre timp ți înfinituri.

Foto SOCACI ANTON

.bxeseis as."
• A 3-A LEGE A INTERACȚIUNII UMANE 
Scopurile, așa cum le vede cel care le fixează, 

vor fi văzute diferit de ceilalți.
Corolar 1 : Dacă explici suficient de clar ca toată 

lumea să înțeleagă, cineva nu va înțelege.
Corolar 2 : Indiferent cât de mult sau de câte 

ori explici ceva, nimeni nu te ascultă.

ALIBIURI

ORIZONTAL: 1) Suspendat într-o com
petiție de înalt nivel; 2) A supune spe
cific tacticii de temporizare — Cositor 
special pentru firele ce se topesc; 3)

Măiestre născociri ale minții lui homo 
tehnicus — Braconier notoriu în rezer
vații domestice; 4) Ton vizuâlizant pe-ntinse 
plaje însorite — Păstor ocazional din 
file de poveste; 5) Munte de gheață topit de 
căldura cuvintelor — Vocabulă succintă 
indicând o paralelă; 6) Suflet de tribun 
pus în libertate! — Sine-qua-non ăl celui 
ce privește-n perspectivă; 7) Instrument 
cu sonorități bizare din orchestra For
tunei — Tip de coroană bătută cu pietre.; 
8) Auxiliar înălțător specific celor vii 
(pl.) — Complex de prezentare previzibil 
în fața tuturor; 9) Unitate de referință 
pentru comerțul cu ridicata — Gunoscuți 
Inovatori ai teoriei numerelor; 10) Aptă 
incontestabil pentru concentrare.

VERTICAL: 1) Trecută din uimire în 
imobilitate; 2) Dulceața mirifică a fruc
tului oprit — Mijloe de producție în 
orice carieră; 3) Neajunsul marilor as
pirații cotidiene — însemnări cu roșu 
în jurnalul de campanie; 4) Pensionar 
tradițional în parcul național — Trimi
tere oportună la circa cea mai apropiată; 
5) Colectivul restrâns al unei societăți

| . Recunosc, nu-mi. place 
• să dau cerșetorilor bani, 
j nu pentru că nu mi-ar 
, fi milă de el, dar cred 
| că astfel perpetuez sta- 
; rea lor prezentă. Pentru 
| ei ar trebui făcut mai 
J mult decât să le arun- 
Icăm o monedă în trece

rea noastră prin fața lor. 
j Și dându-le un ban, eu 

i Clepsidra)
I
' mă rușinez că nu fac 
I* nimic mai mult.

Zilele trecute în fața 
I bisericii stătea un băr

bat uscățiv în jur la 
J 4# de ani și față tipică 
I de alcoolic. Am trecut 
» pe lângă el aproape in- 
| dignată spunându-mi: — 
• „Nu dau bani pentru 
I băutură !“ îmi era ciudă 
J și-mi ziceam că un băr- 
Ibat pa el ar putea lu

cra ceva, îmi spuneam 
I* că banii cerșiți peste zi 

vor fi băuți în prag de 
• seară, pentru ca a doua 
I zi să o ia de la capăt... 
» Și azi trecând prin a- 
I celași loc l-am zărit de 
- departe pe bărbatul cer

9 9 9 9

șetor și eram gata să-l | 
iau la rost, când in fața » 
mea o bătrânică slabă și | 
gârbovită, s-a oprit o « 
clipă și dintr-o plasă a | 
ecos portofelul, a ales ; 
două monede mari și k 
strălucitoare, apoi a mai I ■ 
făcut câțiva pași și a dac Z 
banii cerșetorului spu- I ■ 
nându-i: — „Ai grijă de * 
tine maică!" | ,

Poate erau banii ei ! , 
din cota de lapte sau | 
pâine a zilei de azi, e- * 
rau banii din pensia ei | . 
atât de mică, acel bani « 
îi erau și ei necesari, | 
nu dăduse din surplusul J 
ei. M-am simțit rușinată, k 
eu care tocmai vroiam • ' 
să-l iau*  la întrebări pe » 
acel om... și mi-a fost I 
milă, nu <jp cerșetor ci J 
de mine însămi, căci | 
bănuții bătrânei mi-au * 
atins ființa, atunci am | 
realizat că sufletul meu ’ 
este și el un cerșetor... | 
și aș sta și eu în fața * 
bisericii cerșind puțină k 
iubire din partea seme- • 
nilor mei, ce trec atât j 
de indiferenți pe lângă I 
mine. '

I
INA DELEANU •

9 9 9B9i

PE ȚĂRMURILE ARTEI...
• „Țin mult la A VEDEA. Prin imagine cu

noaștem viața".i
j GOETHE
î • „Numesc imaginație facultatea de a reda în 
ț mod sensibil ceea ce este intelectual, de a întrupa 
i ceea ce este spirit; într-un cuvânt, de a scoate la 

lumina, fără a denatura, ceea ce prin definiție estei luninia,
î invizibil..."
i
i • „Ochiul 
I ordonează, iar

1

JOSEPH JOUBERT
captează viziunea fugitivă. Spiritul 

inima iubește".
RONÂULT

_ „Frumusețea - este pretutindeni, dar ea nu se
j dezvăluie decât iubirii".
1 EMILE MALE
) • „Ce lucru miraculos este pictura! Ea face
i palpabil impalpabilul, prezintă obiectul plan în re- 
’ ’ ‘ " și produce un efect de depărtare pentru lucru- 

apropiate".
LEONARDO DA VINGl

• „Nu trăiesc în mine însumi, ci devin o parte 
ceea ce mă înconjoară. Munții, și valurile, și ce- 
nu sunt o parte din sufletul

și eu

t, ,
J lief 
) rile

din 
rul

deți.

meu, tot așa cum

până când le ve- 
le-au văzut".

sunt o parte din ele?"
BYRON 

„Contemplați lucrările mele 
Cei aproape de Dumnezeu

BRANGUȘI
„Arta nu ne învață doar să vedem, ci și să 

fim; ea ne face ceea ce suntem!"
BERENSON

o deschidere asupra misterului unl- 
asupra misterului nostru".

RENE HUYGHE
sunt femei cerești care nu-și desfigu-

• „Arta e 
versului — și

• „Muzele
rează trăsăturile prin strâmbături; când plâng, fac 
acest lucru cu intenția nemărturisită de a se înfru- 
mifseța",

I

anonime — Unități tradiționale de des
facere în esență; 6) Probe obligatorii la 
școala bunei cuviințe — Fragment sim
bolic dintr-un albastru infinit!; 7) Ploaie 
fierbinte cu stropi ucigători — Umplu
tură de cartuș sui-generis; 8) Notă de 
distincție pentru o talie zveltă — In
crustat cu precizie pe răbojul vremii; 9) 
Floricică perenă pe iia întinsă a țării — 
Tip obișnuit de pavilioane... anex; 10) 
Operație de finețe executată cu bur
ghiul. VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
„RENGHIURI" 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) PATALAMALE; 2) ASELENIZAT; 3) 
REMUNERAȚI; 4) AMENT — ALAG; 5) 
GĂRI — AȚE — II; 6) INIȚIA — ENE; 
7) NATAL — O — OȚ; 8) IȚA — AR
ȘIȚA; 9) TOȚI — AURAR; 10) IREA
LITATE.

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT:

1. a8G Ra5 2. Db6 mat •

CHATEAUBRIAND

Controlul poziției:

Alb: Re8, De5, Gf6
Negru: Rh8
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ROIECT EUROPEANMPKTERMOFICARE
n perioada 12—15 fe- localitatea gazdă a întâl- 
arie. are loc in orașul, nirH.

zani. din Grecia, lan- * Deva este una din mu- 
_jdcipalitățile alese de 

‘ PHARE pentru acest 
program, alături de cele 
din Târgu-Mureș, Chemnitz 
(Germania de Est), Kjus- 
tendil (Bulgaria) fi 
Korea (Albania). Capitala 
■județului Hunedoara este 
reprezentată la acest im- 

■ / portant proiect de vice- 
primarul Dumitru Gâl- 

S cescu. (S.B.).

proiectului ,Jmou- 
ițirea și dezvoltarea 

elelor de termoficare 
Europcf’. Programul -5 

e lansai, de PHARE~ 
n Ecos. Ouverture pen- 

țările din centrul și 
ul Europei și are drept 
p realizarea unei re-' 

e model de termofica- i 
așa cum este cea din -

, Parafrazând un vechi 
dicton, am putea spune 
că au și documentele 
soarta lor. Actele de tot 
felul au constituit, în
cepând cu zorii evului me
diu, o importantă sursă 
de informații pentru 
scrierea istoriei. Păstra
te în arhive organizate sau 
răzlețite la diverși deți
nători, documentele au 
avut de suferit vitregia 
vremurilor. Dușmanii lor 
au fost războaiele și ca
lamitățile naturale, in« 
cendiile și rozătoarele, dar 
mai ales ignoranța și ne-

durii. Descifrarea și tra
ducerea textului relevă 
insă altceva. Actul este 
scris in limba latină pe 
pergament $1 întărit eu 
sigiliul Curții de Ia Vie- 
ua imprimat in ceară ro
șie. Purtând data de 17 
august 1736, diploma îm- 
păratului Carol al VI- 
lea îngăduie baronului 
Ioan Bornemisza deCașin 
dreptul de a organiza la 
Sântămăria de Piatră două 

, târguri în fiecare an, u- 
' nul in joia Imediat ur

mătoare Paștilor, și altul 
în sărbătoarea Tăierii îra-

9 ^99 9

LUI

RENEL — F.R.E.
DEVA

seara zilei de 25 ia
nuarie Daniel Lascu Hu- 
sret, din Petroșani, a fost 
* Victima unei agresiuni vio
lente în timp ce se afla 
|în localul „Paradis Im-t 
f>ex“ din localitate. Hurez 
a suferit leziuni corpora
le grave în urma cărora a 
rebuit să fi? internat la 

'^Spitalul din Timișoara, 
■ei doi agresori au reușit 

tă dispară.
Ș tn urma cercetărilor e-

se 
în

tn

B
(fectual.e de Poliția muni- 
Mpiului Petroșani, bătău-

au fost identificați. 
tfSste vorba de Ilie Anghel, 
jde 18 ani, din Petroșani, 
■âră ocupație și care a 
Ito.t arestat in 5 febru-

PERSOANĂ
arie întrucât avea man
dat pentru executarea 
unei pedepse de 1 an în
chisoare, pentru furt. A- 
cum el urmează a fi pre
zentat din nou organelor 
de Parchet pentru a 
emite un alt mandat
legătură cu fapta din 25 
ianuarie. Celălalt agre
sor, Steliqă Ioan Soare, 
de. 30 ani, din Uricani, 
a foșt eliberat din Pe
nitenciarul Bârcea în 
cursul anului 1996. Potri
vit unui Comunicat al 
Inspectoratului de poli
ție al județului Hune
doara, Soare este dat în 
urmărire întrucât a dis
părut de la domiciliu.

I’T—
I
i

•— •—• -

O BÂTA PROVOACĂ UN ACCIDENT
necesitat internarea 
Spitalul 
doara. 
Potrivit 
mite de 
Rutiere

j
4» Un bătrân de 68 de ani 
Idin municipiul Ilunedoa- 
'«ra a fost acroșat de un 
autoturism în timp ce se 

Nleplasa pe marginea dru
mului cu o bâtă în mână. 
.Evenimentul s-a petre- 
Ictit în 30 ianuarie, în ju- 
■«til orei 18,15f pe strada 
pilotărilor din Hunedoara. 
lIuon Argyelan mergea pe 
acostamentul din partea 
stângă a drumului pe di
recția Hunedoara — Că- 
!an. Bățtil era ținut per
pendicular pe axul dru- 
[tnului, când a fost agă
țat de autoturismul Da
cia 1300 cu nr. 3 HD 
4585. condus de Nicolae 
•Popovici, din Călan, in - 
.giner la „Sidermet" din 
^localitate. Tn urma acro- 
șftrii, pietonul a fost ră
sucit și proiectat 
acostament, suferind 
«iu ni corporale ce

I _

petre-

pa 
le- 
au

Regia Autonomă Poșta 
Română poate fi consi
derată, în momentul de 
față, ca fiind un vârf 
de lance în domeniul gra
dului de restructurare 
printre celelalte regii 
autonome ale statului. Fe- 

' nomenul nu este întâm
plător. Fiind, prin exce
lență, interfața României 
cu mediul informațional 
planetar, Poșta Română 
a fost „nevoită", pentru 
asigurarea unei armoni
zări eu standardele mon
diale în domeniu, să fie 
intre pionierele transfor
mărilor novatoare.

In acest sens conform 
cerințelor impuse de in
tegrarea In serviciile in- 
tercomunitare s-a acțio-| 
nat asupra infrastructu
rii regiei cu implicații de 
esență în organizarea el 
teritorială. Durând aproa- 

e pe doi ani de zile,' regio- 
. nalizarea poștală a fost 
definitivată la finele lui 

’ 1994. formându-se nouă 
regiuni poștale. Anul 1995

i

U 
municipal Hunc- 

secția ortopedie, 
informațiilor prl- 
la Biroul Poliției 
a municipiului

Hunedoara, în cauză a 
fost întocmit dosar penal. 
(S. B.).

I

I*
I
I*
I*
I
I
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• „PATRIA" DEVA: 
Răscumpărarea (14—20);

• „FLACARA" HU
NEDOARA: Un sărut de 
milioane (14—16); Curaj 
In linia întâi (17—20);

• „PARÂNGUL" 
TROȘANI: Sabia 
gică (14—17); Un sărut 
de milioane (18—20);

• „CULTURAL" LU-
PENI: Un liceu peri
culos (14—17); Rațiune 
și simțire (18—20);

PE- 
ma

*
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‘■Jfe > cu sediul în str. G. Enescu, nr. 39
. I Organizează licitația publică deschisă fără

I* preselecție pentru lucrări de reparații curen- 
, te la clădiri energetice — posturi de transfor- 
| mare — refacere acoperiș și varianta șarpan- 
! tă metalică cu învelitoare din tablă zincatl 
| cutată (ondulată) de 1 mm grosime.

Licitația va avea loe la sediul F.R.E. 
I Deva, în ziua de 25. II. 1997, ora 10.

Tabelul nominal cu lucrările de repara- 
. ții care urmează a fi realizate și informații 

’ | suplimentare se pot obține la Serviciul Ex- 
« ploatare, telefon 21 36 85 sau 2157 50. int. 
| 100; 210. (51)

Iw
I*
I
I

7 !
Au și documentele soarta lor *• ••

păsarea oamenilor. Toate 
acestea au dus Ia pier
derea unor însemnate iz
voare documentare, atât 
de necesare istoricului în 
munca sa de aflare a a- 
devărului. Este cu atât 
mai lăudabil că oameni, 

prin preocupările 
departe de 

istorică, a- 
documen-

aflați, 
lor cotidiene, 
cercetarea 
cordă ■ prețuire 
telor.

Satul Sântămăria de 
Piatră se află pe valea 
Streiului, într-un ținut în
cărcat de istorie. Prima 
mențiune documentară a 
localității datează din a- 
nul 1315, fiind astfel una 
dintre cele mal vechi a- 
sezări din județ pomenită 
în actele de cancelarie.

Locuitorii din Sântămă
ria de Piatră au păstrat ... __ un interesant 

la 
a sa--

Inițial detinăto- 
au crezut că ac- 

se referă la dreptul

cu grijă 
document referitor 
istoria economică 
tulul.
rii 
tul 
de stăpânire asupra pa

săi

prejur a Domnului (1 ia
nuarie). In • calitate de 
stăpân al satului, baronul 
loan Bornemisza, consi
lier gubernial. urma 
beneficieze de vama 
cestor târguri. Autorită
țile erau datoare a face 
cqnoscut în locurile pu
blice tinerea acestui târg, 
pentru ca neguțătorii și 
comercîanții să poată veni 
liberi cu mărfurile lor, 
bucvvându-se de protect 
via impei ială.

Dccumentul a fost păs
trat de familiile Petri - 
căloi, Cimporescu, Cris. 
toi, iiind în cele din 
urmă donat Arhivelor 
Naționale de către dom
nul Ioan Zăvoianu, pen
sionar din Sântămăria de 
Piatră.

Prin strădania acestor 
oameni inimoși, patrimo
niul arhivistic al județu
lui se îmbogățește cu o 
piesă ’-aloroașă ce adaugă 
noi amănunte istoriei hu- 
nedorene.

VASILE IONAȘ

să
a-

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMISIA DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA 
CORUPȚIEI ȘI CRIMEI ORGANIZATE 

RO — 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie 35

COMUNICAT

• „ZARAND" BRAD: 
Reacție în lanț (14-17);

CINEMA’
Un bărbat multiplicat 
(18-20);

• „PATRIA" ORAȘ- 
TIE : Vii sau morți (14

—17); Farinelli (18—20); I
• „LUCEAFĂRUL" I 

VULCAN: Războiul este 
nul (14-17); Sabia ma
gică (18-20);

• „DACIA" HAȚEG : 
înfruntarea (13—16); Cru
dul adevăr (17—19);

• CASA DE CULTU
RA CAL AN: Și soarta 
poate fi învinsă (13— 
16);

*

I
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I
I
V

I
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I

.LUMINA" ILIA: I
V
ICampionul 114—16).

■ Comisia de Acțiune împotriva Corupției și 
J Crimei Organizate constituită la nivelul jude- 
| țului Hunedoara a luat la cunoștință de apa.
* riția in anumite medii de informare județene 
! a unor materiale tratând fenomenul corupției 
I și alte fenomene colaterale. Aceste materiale 
! sunt semnate ..Comisia Anticorupție“.

Prin prezentul Comunicat facem preciza-
• rea că, Comisia de Acțiune împotriva Corupției 
| și Crimei Organizate este unicul organism de
• acest fel constituit oficial în județul Hunedoara 
I și se delimitează de aceste apariții, singurele 
j documente oficiale autorizate a fi publicate sunt
* cele ce poartă antetul oficial și semnătura pre. 

ședinlelui Comisiei.
Cu acest prilej reînnoim apelul nostru că

tre cetățenii județului Hunedoara de a informa 
organele abilitate și Comisia de Acțiune împo
triva Corupției și Crimei Organizate despre ca- | 
z uri le de corupție existente in județ, cu men- * 
țiunea că nu sunt luate in considerare sesiză- | 
rile anonime.

p
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I

GHEORGHE BARBU, 
Președintele Comisiei de Acțiune 

împotriva Corupției și Crimei 
Organizate,

1‘rcședintele Consiliului Județean 
Hunedoara

I
*

I
I
*

I
«I

I
*

R.A. Poșta Românâ face pași 
spre desăvârșirea restructurării

a adăugat o serie de mă
suri menite să asigure 
funcționarea noii struc
turi. Astfel, s-au consti
tuit inspectoratele loca
le pentru controlul ac
tivității poștale, s-a\ 
finalizat transferul pa
trimonial între fostele 
direcții județene de poștă 
și • noile regiuni' poștale, 
realizându-șe, totodată, a- 
rondarea oficiilor poșta
la în cadrul oficiilor te- 
ritoriale.-

Scopul declarat al re- 
gionalizării vizează ob
ținerea unor compatibili
tăți cu sistemele organi
zatorii europene și inter
naționale, îmbunătățirea 
procesului decizional al 
controlului și informării

operative, o eficientizare 
economică și nu în ulti
mul rând creșterea cali
tății serviciilor.

Tot în contextul restruc
turării, o mare parte a 
efortului investițional a 
fost îndreptat spre conso
lidarea rețelei logistice 
menită să asigure suc
cesul noii structuri. S-au 
construit noi unități poș
tale, cum sunt Oficiul Te
ritorial de Poștă Deva și, 
mai recent, cel din Hu
nedoara. sau au fost mo 
dernizate o parte din e- 
dificiile existente, pe cât 
a fost posibil, s-a făcut 
o dotare cu echipament și 
utilaje poștale moderne 
și performanteț trecân-

du se șl la o lărgire a 
parcului auto propriu al 
regiei.

Sigur, aceste transfor
mări ale regiei de poștă 
au trezit numeroase po
lemici referitoare la 
viabilitatea lor în con
textul economic românesc 
actual. Lipsa unei in
frastructuri adecvate ge
nerează, cum este do 
așteptat, greutăți In bunul 
mers al lucrurilor, cel mal 
pesimiști oameni din poștă 
asemuind schimbările cu 
un regres și nu ca un 
pas făcut înainte. „Greu
tăți există și nu le neagă 
nimeni, preciza dl Cor- 
neliu Popescu, directorul 
Direcției teritoriale de 
Poștă Timișoara, cu oca

zia inaugurării noului 
sediu al Oficiului Terito
rial din Hunedoara. Să nu 
uităm însă că suntem a- 
bia la început șl fără 
spectaculozitate. drumul 
este totuși, ascendent".

Perspectivele restructu
rării pț> mai departe a 
regiei de poștă presupun 
îndeplinirea moderniză
rii comunicațiilor poștale 
pe mal multe nivele. La 
nivel strategic se urmă
rește optimizarea struc
turilor specializate ale 
regiei. Informatizarea ac
tului managerial,, precum șl 
realizarea unor relații 
stabile cu toți factorii 
manageriali. La nivelul 
executiv cuvântul de or
dine este profitul. So va

urmări transformarea di
recțiilor regionale de poș
tă, a oficiilor teritoriale 
de poștă, precum și a di
recțiilor specializate în 
unități șl centre de pro
fit. Subordonat dezidera
tului de integrare inter- 
conr.unitară sunt trasate o 
serie de obiective strate
gice. Sa prevede reali
zarea eorpcratizăril ser
viciilor poșc&le, realizarea 
unui sistem de monitori
zare a trimiterilor pos-< 
tale prin Instrumente de 
pi elucraw cod—bare, in- 
trodac'ree poștei elec
tronice ș a.

Deci, ca o concluzie, se 
poate spune că R.A. Poșta 
Română trece prlntr-o pe
rioadă de reglaj fiu al 
schimbărilor făcute, de
vansând șl așteptând va
lul novator care stă să 
cadă peste economia ro
mânească în ansamblul 
său.

i

A. SALAGEAN

- T
*
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CUVÂNTUL LIBER )

0Uuhi lo< «tatii județelor Hunedoara și Alba pol cumpăra 
*pto3uTÎ7in_VolootC de pană la 10.000.000 lei cu

PLATA ÎN 12 RATE
(U AVANS Of

NUMAI 10%

ÎELEVIZOARI COLOR (NEI, PHILIPS, DAfWOO, GOLDSTAR) 
CONGELATOARE FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 

Mașini de spălat - aragaze - butelii - aspiratoare 
COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE, MOCHETE

- Șl MULTE ALTELE
TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(Firme, instituții, asociații etc.)

POT CUMPĂRĂ DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE ÎN VALOARE DE PANA LA 

25.000.000 LEI cu

PLATA ÎN 12 RATE

D.M.P.S. HUNEDOARA — DEVA
OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ !

ANUNȚ
Direcția Muncii și Protecției Sociale Hu-J

■ 1991 și a H.G. 288 un curs de specializare!
■ pentru Gardieni Publici, cu șomeri și alte per-)
■ soane, cu o durată de 30 zile pentru zona De-!
■ va.

Informații suplimentare adresați la! 
[O.F.M.S. Deva, Biroul Calificare — Recalifi-! 
[care, str. 1 Decembrie, nr. 12, tel. 215521,! 
!216151, 217048. (54);

!;
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■ nedoara —Deva organizează în baza Legii 1/
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BANKCOOP, FILIALA ORAȘTIE

Vinde Ia licitație următoarele bunuri:

I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

Comunicat

- In momente de mltoție câștiga,! numai daca cumporoți! 
Prin noi puteți cumpără chior daco nu aveți sulicienți bani 

PLĂTIND IN RATE1

TOATE ACESTEA NUMAI IA MAGAZINUL
CENTRAL

NN OtiȘTIE, STL N. BALCESCU NR. II, TEL 0M-M74M

• Casă, curte și
■ [Căstăului, nr. 49.

Preț pornire: 60
• Casă, curte și grădină Romos, nr. 186.;
Preț pornire: 5 000 000 leî. ,
Licitația are loc în data de 27. 02. 1997,;

;!la sediul Judecătoriei din Orăștie, biroul exe-^i 
!«cutor judecătoresc, ora 10. *'■
;! Relații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tel. 
j; 647456, 647565.

:: 
•ț

grădină — Orăștie, str.« 
i

Datorită creșterii frec
venței îmbolnăvirilor de 
gripă și viroze respira
torii s-au luat măsuri 
privind suspendarea tem
porară a vizitării bol
navilor de către apar
ținători, Spitalul Jude
țean Hunedoara fiind în 
carantină de două săp
tămâni. Pentru a vă 
feri de îmbolnăvire, 
Inspectoratul de Poliție 
Sanitară și Medicină 
Preventivă Hunedoara —

Deva vă recomandă: |
— evitarea aglomera- ■

țiilor și contactului cu ■ 
persoanele bolnave; |

— renunțarea vizitării ■ 
bolnavilor din spital; |

folosirea batistelor • 
când strănutați, tușiți. | 

în caz de îmbolnăvire I 
tratați-vă numai după | 
sfatul medicului. |

INSPECTORATUL DE | 
POLITIE SANITARA I 

$1 MEDICINA « 
PREVENTIVA DEVA I

000 000 lei.

BANKCOOP, FILIALA ORAȘTIE

Vinde Ia licitație următoarele bunuri:

STAREA 
MEDIULUI

• Valorile radioactivită
ții beta globale și a dozei 
gama absorbite se înca
drează în limitele de va
riație ale fondului natural 
la toți factorii de mediu 
analizați.

iMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATE!

; 77.
• Casă, curte și grădină — loc. Ruda, nr.

Preț pornire: 9 000 000 Iei. 
• Apartament, str. Ion

5, ap. 13, Hunedoara. 
Licitația va avea loc în

»

j
L

1

1

CULTIVATORI DE CARTOFI I

Numai prin schimbarea o dată la doi ani 
. seminței, puteți dubla producția lâ hectar.

S.C. SANSERE SÂNTANDREI

I

■bl
I

11997, la sediul Judecătoriei
! biroul executor judecătoresc, 

•I 647456, 647565.

■ !

a

ț Vinde, la sediul societății, cartofi de $ă- 
. mânță categoria biologică elită și 11, din so

iurile foarte productive Sânte și Desiree, la pre- 
/țul de 1500 iei/kg. Se accrdă certificat de 
' recunoaștere eliberat de organele autorizate. 
’ Cumpărați acum. In primăvară prețul va fi 
ț mult mai mare. Informații la tel. 66 11 80.
\ (576)

i

V

ț c
■ i

i 
t

CREDTT BANK DEVA

Vinde la licitație publică, ce va avea loc 
in data de 20. 02. 1997, în satul Sârbi, comuna 
Ilia, județul Hunedoara:

• fabrică de bere, situată în sat Sârbi, 
comuna Ilia,, județul Hunedoara, capacitate 
5 OOO 1/zi.

Informații suplimentare la tel. 054/211853..

I 
%
I

1
1

I 
I 
j

Creangă, nr. 5,

data de 18. 02. 
din Hunedoara, 
ora 10.

Relații la BANKCOOP S.A. Orăștie, tel.

ÎNCHIRIEZ

spații pentru producție și comerț in suprafață ■! 
de circa 600 mp. Se poate închiria și parțial. ■!

Relații la telefon 221113. (8049)

5
CORALIS TIMIȘOARA

importator a 5 firme de prestigiu din 
Europa (200 produse alimentare)

ANGAJEAZA

pentru municipiul Deva

I
>s ,a;• șî autoturism propriu.
S
ț Doritorii vor trimite un C.V. pe adresa
> firmei: str. Ialomiței, nr. 2, Timișoara. (8162)

• AGENT COMERCIAL
:• 

domeniu; telefon )■
»

Condiții: experiență în 
domiciliu; permis de conducere categoria Bj!

ACUM au început înscrierile la: ‘D0LJ

După succesul'înreoistrat cu edițiile'
«BUCUREȘTI «TlMlS -BRAȘOV
•ORADEA . SATU-MARE • ARA6

< i j l s % ■ ■ n ■ ■ ■ ■ ■

1)1 VA » JUDI (Ut H U N I U o A l< A ■
r a doua bază de date din lume, după anuarul telefonic; • v

un instrument modern de informare, cea mai corectă bază de date zonală din România; 
informații utile din toate domeniile de activitate, f 
suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de an,

Din determinările ana
litice privind calitatea fac
torilor de mediu în jude
țul Hunedoara efectuate în 
punctele de control al ca
lității aerului, în perioada 
3—9 februarie, au rezultat 
următoarele:

• Valorile medii și ma. 
xime pentru poluanții ga. 
zoși (dioxid de azot, dio
xid de sulf, amoniac și fe
noli) continuă să se înca
dreze în valorile limită. Va
lorile maxime au fost în
registrate în zona Mintia 
— Deva la dioxid de a- 
zot în data de 5 februarie, 
iar pentru dioxidul de sulf 
valoarea maximă a fost e- 
vidențiată în zona Călân 
la data de 4 februarie.

•Pulberile în suspensie 
prezintă valori medii; s-au 
încadrat în limita admi
să cu excepția zonelor Zlaști 
și Teliuc. Valori maxime 
care depășesc limita ad
misă au fost înregistrate 
pe zona Zlaști și Teliuc în 
zilele de 3 și 4 februarie. 
Valoarea maximă pentru 
zona Hunedoara coincide 
cu limita admisă la acest 
indicator.

• Pulberile sedimenta- 
bile au depășit valoarea 
admisă în zonele Chișcă- 
daga de 1,6 ori și Teliuc 
de 13,1 ori.

• Materiile în suspen
sie pe râul Jiu, provenite 
în principal de la unită
țile de prelucrare a căr
bunelui, au pentru aceas
tă perioadă o valoare me
die de 3126,0 mg/1 și o va
loare maximă de 4713,0 
mg/1 ce a fost înregistrată 
în ziua de 7 februarie.

Analizând datele pe sem. 
II, *96,  primite de la RA 
Române privind modul 
cum unitățile economico 
respectă valorile limită sta
bilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate la 
evacuarea în apele de su
prafață a rezultat că din 
75 de unități, doar 28 ș-au 
încadrat la toți indicatori} 
evacuând ape corespunză
tor epurate.

Diferența de 47 unități 
nil s-a putut înscrie în 
limitele admise la unul 
sau mai mulți indicatori, 
evacuând în apele de su
prafață ape necorespunză
tor epurate. Pentru depă
șirea valorilor limită ad
mise, unitățile teritoriale 
ale RA Române au apli
cat penalități care la fi
nele sem. II, ’96 totalizea
ză suma de 99,0 mii. lei 
în Bazinul hidrotehnic Jiu, 
49,0 mii. lei în b.h. Mureș 
și cea 3,9 mii. lei în b.h. 

-€riș.
Agenția de Protecție 

a Mediului Deva

Devasat Shop
șa) situat pestr A lancu.bl. HI, parter.tel. 216196 
o o Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13
goo- 
co

I

Dealer

vă oferă fa cefe mai mici prețur/țautorizat 
- produse fe

Panasonic & Technics
TWVideo/Audio Hi-fj

* Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon;. 230784

•" CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTĂ!
**CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTAȚI!
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CUV. TUL LIBER

P&l

, PUBLICITATE
• Toate florile din lume 

pentru fina noastră An
gela Barna, patroana fir- 

I -mei Andolux Mintia, la 
'^aniversarea zilei de naștere, 
'■f.a multi ani! (Nașii).

(8153)
• Vân’d urgent spațiu

comercial pentru comerț, 
j ..birouri, cabinete medicale,
(prestații servicii. Supra
fața 6? mp. Tel. 228875.

(097809)
• Vând urgent aparta

ment trei camere. Dacia, 
Aleea Romanilor, bl. 26,

•>Sc. I. ap 19. Deva. Infor
mații la domiciliu.

• Vând garsonieră con
fort sporit, multiple îm
bunătățiri. Deva, Emi- 
nescu, bl. 105/B/20. (8151)

• . Vând garsonieră De
va, str Al. Plopilor, bl. 
G 1, ap. 46. Informații tel. 
231145. ' (8165)

• Vând parțial sau to- 
Xal societate scutită im- 

jjozit cti moară grâu — 
Gdrmania. Tel. 054/212487.

(GRT)
• Cumpăr coarne de

cerb la kilogram. Tel. 
057 /287783. (8138)

• Vând palton, parde- 
. siu bărbătesc, stare bună, 
■4nr. - 52, preț convenabil.
Tel. 616924. orele 13—17.

(GRT)
• Vând casă cu gră

dină. apă, gaz. Deva, tel. 
617343: 224733. (8155)

• Vând masă șah, pompă
i. stropit, plapumă, pilotă, 
r Oeva. tel. 217441. (8150)

• Vând vitrină frigori
fică, rochie mireasă nouă, 

Ihnodel Franța, autoturism 
ItKitsubishi Colt Diesel, 
’{«fabricație 1987, autoutilitară 
‘N&5 tone fabricație 1982 
i eu vama achitată în 
'4994. Relații la tel. 231613.

(8148)
• Vând I.ancia Diesel 

înmatriculată. 1986, preț 
2500 DM' Tel. 239769.

(7905)
»• — - • —— • «

• Cumpăr miere 
de albine, salcâm 
9000/kg și polifloră 
7000/kg. Plata pe loc. 
Informații tel. 058/ 
817952. (8093)

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament șl sigu
ranță maxime. PLATA 
ÎN RATE. Distribuitor 
IMPERIA ORĂȘTIE, 
054'642580 (9368)

■ Vând urgent ca
mionetă VW. 2000 
cmc, 1,5 tone, 1987, 
benzină. Informații 
țel., 22G149_ __ (8126).
• Vând urgent casa

bătrânească în satul Lă- 
său. Tel. 229780. (8136)

• Vând casă netermî- 
nntă. două nivele, sub
sol. o casă locuibilă 3 
camere, cutie viteze Flat 
sUno Diesel. chiulasă, a- 
cordeon 120 bașl Wclst- 
maister. Tel. 661105. (8131)

• •Vând Dacia 1310, 1986, 
motor nou. stare foarte

pbună, carte de identitate, 
informații la tel. 713346, 
după ora 18. (8112)

• Vând apartament două 
camere lângă Astoria, hol 
central. Tel. 624870. (8141)

• Vând apartament 
central, 3 camere, Deva,

l’str. Ion Creangă, bl. 25, 
setaj 4. ap. 10. Informații 
Ia domiciliu 17—20. (8140)

• Vând apartament 3 
camere central, mobilat 
Sel 612308, după ora 14.

(7902)

• Vând telefax 100 S 
Samsung 'nou — Germa
nia, 600 DM. Tel. 223629.

(GRT)
• Vând calorifere im

port Germania, gresie, 
faianță, str. Vânătorilor, 
nr. 7. Tel. 058/733508.

(7911)
• Vând moară cu cio

cane și vinci 5 tone. Tel 
225627. (7914)

• Cumpăr’ urgent gar
sonieră sau apartament 
două camere. Tel. 660759, 
după ora 19, Simeria sau 
Deva. (7915)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența^ frigiditate, za
hăr afrodlsiac. 01 —
6376273.

(7959)
• Vând apartament două 

cameret str. Minerului, 
bloc 30. Tel, 226743. (7916)

e Vând Opel Kadett 
1,3; două uși, înmatriculat. 
Tel. 217571. (8167)

• Vând Dacia 1300, Un
garia, fabricație 1985. In
formații Sereca, nr. 51. 
Preț 7 milioane. (9589)

• Vând birou complet
in spațiu închiriat. Su
prafață 16 mp, pentru 
sediu firmă, Deva. Tel. 
650666. (2397)

• Vând Rabă izotermă,
10 tone și Saviem 6,5 
tone. Tel. 770951 sau 
231736. (5176)

• Vând casă în zona 
•pieței Obor, Hunedoara. 
Informații tel. 712339.

(7368)
• Vând urgent Renault

19, Diesel, pianină berii- 
neză. Informații tel. 
544178. (7370)

• Vând Ford Tranzit
mixt, capacftate 2500 cmc, 
fabricație 90, înmatriculat. 
Tel.’ 541786. (7371)

• Intelectual, pensionar
doresc cunoștință doamnă 
între 45—55 ani. Deva, 
tel. 217441. (8150)

• SG Agromec SA Orăș_
tie intenționează mărirea 
tarifelor la prestări ser
vicii în agricultură, în
cepând cu data de 18. 03. 
1997. (7497)
• SC Exim Dori Prod Com 

SRL Brad cu sediul în 
str. General Milea, bloc 
D 2, parter, anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere a protec
ției mediului. Toate re- 
elamațiilc și sesizările se 
primesc pe adresa APM 
Deva în termen de 15 
zile de la publicare. (2392)'

• SG Prod Gomplex 
SRb. cu sediul în Brad, 
str. General Milea, bloc 
D 2, anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere a protecției me-' 
diului. Eventualele pro
puneri și reclamații se 
depun la Deva, în
termen de 15 zile de la 
publicare. (2393)

• SG Excom Călin SRL
Brad. str. Timișoarei, bloc 
6 parter, anunță intenția 
de,, autorizare din punct 
de vedere a protecției 
mediului. Eventualele pro
puneri și reclamații se 
depur) la APM Deva, în 
termen de 15 zile de Ia 
publicare. (2394)

• SG Liliacul Multi- 
com SRL Brad, str. Li
bertății, 12, anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere a pro
tecției mediului. Eventua
lele propuneri și recla
mații se' depun la APM 
Deva, în termen de 15 
zile de la publicare.

(2395)
• SC Restaurant ȘRI-. 

Brad, str. Minerilor, 6, 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere a protecției mediu
lui. Eventualele propuneri 
și reclamații .se depun la

APM Deva în termen 
dt» 15 zile de la publica
re. (2396)

• SC Man Commodities 
SRL București în calitate 
de acționar principal al 
SC Sargeția Forest SA 
Deva convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor 
pentru data de 4. 03. 
’1997, ora 10, la sediul 
societății SG Sargeția 
Forest SA Deva din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 30, 
județul Hunedoara cu ur
mătoarea ordine de zi:»

— Aprobarea noului 
Consiliu de Administrație

— Modificări ale statu
tului societății.

— Diverse 
Președinte Man 

Commodities,
PETER TAGGE. (8160)
• Soc. „Mureșul“ So- 

com Deva, situată în stra
da 1 Decembrie, nr. 19, 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului a 
secțiilor de prestări ser
vicii aparținătoare. Even
tualele contestații se vor 
depune la APM Deva, 
strada A. Vlaicu, nr. 25, 
în termen de 15 zile.

(8142)
• SG Gazella Comex 

SRL Deva anunță func
ționarea începând cu data 
de, 16 februarie 1997 cu 
un adaos comercial între 
0—100 la sută. (7917)

• SG NSSRS Gomimpex
SRL Deva a depus docu. 
mentația la APM Deva 
pentru obținerea autoriza
ției de mediu pentru 
Bistro Expres Deva. Even
tualele reclamații și se
sizări în termen de 15 
zile de la data apariției 
anunțului. (8163)

• SG Bădăcin SNG Hu
nedoara începând cu data 
de 15 februarie 1997 prac
tică un adaos comercial 
între, 10—100 Ia sută.

(8153)
• SC Georgiana Exim 

SRL Deva anunță majo
rarea prețurilor începând 
cu 15 februarie 1997.

(8149)
• SG A.B. Systems Om-

pex SRL Deva anunță in
tenția de majorare a a- 
daosului comercial la pro
duse electronice până Ia 
500 la sută. (8157)

• SG Rotaru Company
SCS anunță intenția de ma
jorare a tarifelor la trans
port. Angajează șofer ca
tegoriile G, E; vinde Audi 
100 pentru piese schimb. 
Tel. 715886. (8156)

• SG Suzana Prest Im- 
pex SRL Hunedoara a- 
nunță intenția de majo
rare a adaosului comer
cial la pâine, începând cu 
data de 20 martie 1997.

(7369)
• FC Corvinul anunță

intenția de majorare a 
prețului la intriu-e bazin, 
din data de 15 martie 
1997. (7372)

• Pierdut autorizație 
foto nr, 4835/20. 05. 1991. 
Se declară nulă. (2391)

• Schimb apartament 4
camere, etaj II, central 
cu apartament două ca
mere similar. Vând ara
gaz, butelie, mobilă, țarc, 
televizor Diamant 253. 
Tel. 612481. (8147)

• închiriez spațiu co
mercial și vând aparta
ment două camere Gojdu. 
Tel. 222141. (7912)

• Închiriez apartament 
două camer.e Deva, zonă 
centrală. Informații Băita, 
101. (8161)

• Autorizat execut zu
grăveli, faianțări la pre
țuri fără concurență. Tel. 
214522. (7913)

• • Angajez șofer profe
sionist cu garanție mate
rială. Vând camion Gaz

5 tone. Tel. 614145, după 
ora 20. (8107)

• S.C. PRONTOUNI- 
VERSAL SRL angajează 
prin concurs operator 
calculator (program CIEL, 
gestiune). Cererile se de
pun la sediul firmei, din 
bdul 22 Decembrie, nr. 
257 (incinta S.0. Poli- 
dava), între orele 9—17. 
Interviul între orele 12— 
15, luni. (097810)

• SC General Simprcst
SA Simeria angajează prin 
.concurs mecanic auto șî 
utilaje cu o vechime de 
minim 5 ani și posedând 
carnet auto gradele: B,
@, D. Concursul va avea 
loc în data de 25 febr. 
1997, ora 10, la sediul 
unității. Relații la tel. 
660935. (F)

• Compania de studiul 
■ pieței caută operatori de 
interviuri în județul Hu-‘ 
nedoara. Trimiteți urgent 
G.V. plus două poze tip 
buletin pe adresa: Piața 
Mihai Kogălniceanu 8, 
ap. 11, București. (O.P.)

COMEMORĂRI

• Lacrimi amare, 
nesfârșită durere su
fletească însoțesc îm
plinirea a 6 săptă
mâni de Ia trecerea 
în eternitate a scum
pei și iubitei noastre 
fiice

învățătoarea
MOGA ALINA 

LUMINIȚA 
la numai 19 ani.

Cei ce merg să mai 
regrete/ Ea al meu 
trist și rece mormânt/ 
Nu știu că n-am fost 
menită/ Să trăiesc pe 
acest pământ/ fiăci 
abia de am început 
viața/ Și din cer în
gerii, frații mei/ Au 
văzut că le sunt soră/ 
Și venind n»-au dus 
cu ei./ Mama/ Ali
nat să-ți fie dorul/ 
Precum numele mi-aî 
pus: ALINA/ Mân
gâiat să-ți fie gân
dul/ Cum este pentru 
viață: LUMINA.

Lacrimile noastre 
vor scălda veșnic les
pedea rece a mormân
tului său.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace.

Manii, tati si buni. 
(8143)

BANCA TRANSILVANIA
vâ prezintă : t

^CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU DISCOUNT^
I 1

• te ELIBEREAZĂ pe o perioadă de 90 de zile I.
• este o hârtie de valoare la PURTĂTOR j,
® se poate RĂSCUMPĂRĂ chiar și înainte sau după scadență, de 1

i la otice sucursală a Băncii Transilvania. (
DOBÂNDA VI SE PLĂTEȘTE ÎN AVANS. L
Aceasta înseamnă că la o dobândă nominală dc 55 la sută, dobânda 1 

J re.,iă obținută este de <64 la suta. 1
Certificatul de Depozit cu Discount — un ban in plus in buzunar! 1 

i ••

• Tristă și neuitată 
va rămârte pentru 
mine ziua de 5 ia
nuarie 1997, dragă

ALINA LUMINIȚA 
MOGA

La crucea ta voi
presăra/ Covor de la
crimi înflorit/ Ga
semn că nu te voi
uita/ Și pentru mine
n-ai murit.

Să-ți fie somnul lin!
Verișoara Cristina

Bucur. (8143)

Ea orice joc și orice 
bal/ Din satul nostru 
natal/ Te căutăm dar 
în zadar.

Dormi în pace, dra
ga noastră

ALINA LUMINIȚA 
MOGA

■Prietenii și priete
nele din Hârțăgani.

(8143)

• Cu adâncă durere în 
suflet anunț împlinirea a 
6 luni de Ia trecerea în 
eternitate a scumpului 
meu băiat

iMARCU FLORIN

Nu te voi uita niciodată 
și te port * *4n  suflet toată 
viața. Mama ta îuliana șl 
Nelu Muntean, surorile 
tale și fiul tău Marius. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Parastasul la Biserica Or
todoxă din Micro 15, ora 
10. (8201)

BOX LA
Sâmbătă, șl duminică 

în sala Palatului Culturii 
din Lupenl se .va des
fășura concursul ..Grite- 
riul speranțelor la box 
juniori I și II“. Vor 
participa boxeri de la

Sâmbătă, 15 februarie, 
la licee din Deva au loo 
fazele județene ale olîm-

1 °" 
biectele: limba română, 

■■■or a ^^aa a a^^ a a ta^aa a aaaaa a

1
1

100
1
1
1

100

«

I
Ai

I
*

I
*

I
*

I

(’ ipur ir.î.'a uual'u uc ba xtaxiiciub xjupvm.
FAZE JUDEȚENE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

limba maghiară (sau lim
ba maternă), pedagogie, 
fizică șl geografie. Con
tinuă și fazele județene 
ale unor concursuri po 
meserii. (V.R.)
w a <—a a aaa*  a 9 *aaa1  a^a

I
pîadelor școlare îa

I

I 17 FEBRUARIE 1997 
dolor SUA 
marcă germană 

yeni japonezi 
liră sterlină 
Iranc elvefian 
franc francez 
lire italiene
Cursuri de referință ale Băncii Naționale 

a României.

DECESE
• Gu nemărginită 

durere, salariații Di
recției Județene a 
Drumurilor — R.A. 
Deva se despart, co
pleșiți, de bunul prie
ten și coleg, tehni
cianul de proiectări

apreciat profesionistul 
care a fost

MIIIAI MOTORGA, 
57 ani

Pios omagiu, profund 
atașament familiei 
greu încercate. Dum
nezeu să-l odihnească? 

(097812)
• După o lungă șl' 

grea suferință, a în
cetat să mai bată t- 
nima celui mal bun 
soț șl minunat tată

RADU MIRCEA 
CONSTANTIN 

48 ani
Gorpul neînsuflețit este 
depus Ia Gasa mor
tuară Deva, îar fune
raliile au !oo dumi
nică, 16 februarie, ora 
13, la Cimitirul din 
str. ’f. F.minescu.

Soția Rodica șl co
piii Laura șî Mihăită.

(8169)
• Dna Veronica Si

rop anunță cu adâncă 
durere Încetarea din 
viață a iubitului său 
soț

SIROP OCTAVIAN 
de 71 ani. înmormân
tarea va avea loo 
mâine, la ora 14, de 
Ia domiciliul din str. 
Minerului, nr. 5 De
va.

Dumnezeu săr-1 Ou 
duhnească în pace!

I

J

LUPENI
asociațiile sportive Con
structorul I 
Siderurgica Hunedoara,

Hunedoara, | 
oiucrurgiua xluiicuucu3, * 
Minexfor Deva, A.S. A- I 
urul Brad, Minerul Vul- J 
can, Minerul Dâlja șl 
Minerul Lupenl. (S.9.) I

*

I
*

I
*

I
4

lei4761 
1208
414

6866 lei > 
4077 lei > 
5526 lei ? 

11154 lei 5 
lei? 
lei 4 
lei ■’

I■

fa———- ■ ___________
Anul ix • nr. 1825 • Sâmbătă. 15 — Duminică, 16 februarie 1997


